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Sepanjang Jalan AsaSepanjang Jalan AsaSepanjang Jalan AsaSepanjang Jalan Asa    

    

    

 

Sempurna. Semua terlihat asri di sore itu. Seperti 

sudah mengerti akan peran masing-masing, begitu 

kompak. Dua batang pohon Saman berukuran 

sedang –berumur hampir sama dengan gedung 

sekolah ini-, dengan daun-daunnya yang masih 

rimbun menampilkan keindahan setiap lekuk 

rantingnya. Dipadu dengan sepancar sinar senja 

hari yang tidak terlalu panas, cenderung hangat 

dan berwarna kemerah-merahan menelusup di 

pucuk-pucuk dedaunan. Angin pun tak mau kalah, 
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berhembus ke sana ke mari, tak terlihat namun 

terasa. Mengusap lembut rambut Tiyo yang 

tengah duduk di depan lobi sekolahnya. Di 

sampingnya, bersandar di tiang gedung itu, om 

Welly dan tante Pani yang turut mengantarkan 

keberangkatannya hari ini. Tampak di kejauhan 

seorang ibu sibuk meladeni tingkah lucu seorang 

bocah berumur 2 tahun yang berlarian, berkejar-

kejaran dengan abang dan sepupunya yang juga 

masih kecil. Di pojok pintu dekat lobi, bapak yang 

sudah berumur itu sedang asyik menikmati 

rokoknya. Namun dari wajahnya, Tiyo tahu ada 

kegundahan mendalam yang ia rasakan atas kebe-

rangkatannya hari ini. Suatu hal yang tak pernah 

terbesit dalam benak Aji Pradityo, -lelaki yang 

baru tamat SMK tahun ini- bahwa ia akan 

meninggalkan keluarganya. Jauh ke seberang, di 

luar pulau Jawa. Tapi tekadnya sudah bulat, ia 

ingin merubah hidupnya. 
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“Dulu aku juga seperti kamu, le. Masih muda tapi 

sudah memulai karir”, ujar bulik1 Pani memecah 

keheningan.  

     

“Walaupun cuma lulusan SD, tapi tantemu ini 

percaya diri. Yakin bahwa jalan rejeki kita sudah 

ada yang mengatur”.  

 

“Iya, Lik”, jawab Tiyo singkat, karena tahu pasti 

buliknya ini akan cerita panjang lebar tentang 

masa lalu dan masa depan. Setiap tuturnya akan 

menggugah nuraninya untuk lebih siap 

menghadapi kehidupan. 

 

“Pas jaman susah dulu, le… aku juga sibuk cari 

kerja kemana-mana. Aku nggak nyangka le, 

sekarang bisa hidup enak. Punya keluarga yang 

mapan. Lha wong dulu bisa makan saja sudah 

bersyukur, kok”. 

 

“Iya, Tiyo mohon doanya. Semoga nanti bisa 

sukses seperti lik Pani.” 

                                                           
 1 Tante 
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“Pasti, le. Dan kamu harus betah-betah ya di sana. 

Setahun itu cuma sebentar kok, le”. 

 

Tiyo mengiyakan saja, karena dia pun belum 

memastikan berapa lama ia akan tinggal di Jambi. 

Sebab, ia hanya tahu di sana semua calon 

karyawan yang telah lulus tes masuk memang ada 

kontrak selama 1 tahun. Tiyo belum memikirkan 

nasibnya setelah satu tahun bekerja nanti.  

 

“Dan kamu jangan lupa sholat”, bapak tiba-tiba 

saja berujar. Rokoknya yang masih setengah 

batang ia matikan. 

 

 “Ingat, kehidupan ini milik Yang di Atas. Oleh 

karena itu kamu harus selalu mengingat Dia. 

Hanya Allah yang mampu memberikan kelancaran 

dalam setiap usahamu”. 

 

Hatinya bergetar mendengar petuah dari orang 

yang selama ini menjadi tulang punggung 

keluarganya itu. Terbayang betapa ia akan 
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merindukan petuah-petuah seperti ini. Pun pasti 

Tiyo akan rindu tangan kekar bapaknya yang sejak 

tiga tahun terakhir sudah jarang mengusap 

rambutnya ketika berkumpul di ruang keluarga. 

Semenjak memasuki SMK, memang ia tinggal 

dengan kerabatnya yang ada di Solo. Walaupun 

jarak antara kota Bengawan dengan rumahnya di 

perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bisa 

ditempuh dalam 3 jam perjalanan saja, namun 

Tiyo ingat bahwa karena kesibukannya selama ini 

ia jarang pulang menemui keluarganya di rumah. 

Dan saat ada kesempatan untuk kembali ke sana 

seperti saat ini, Tiyo harus rela memendam rindu 

karena perjalanan panjang telah menantinya. 

 

Panggilan dari depan ruang BK membuyarkan 

lamunan Tiyo. Sebuah bus AKAP ternyata sudah 

sedari tadi bersiap di luar gerbang sekolah. Semua 

penumpang yang seluruhnya adalah calon 

karyawan di sebuah perusahaan pembuatan pulp 

di Jambi dan kebanyakan baru lulus tahun ini, 

segera menuju ke bus. 
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“Le, bawa ini sebagai bekal di perjalanan kamu 

nanti”. 

 

Suara ibu yang dari tadi tidak terdengar kali ini 

membuat Tiyo seketika menahan perasaannya. 

Rindu, sedih, takut dan beribu macam perasaan 

bergelayut di hati. Segera ia mencium lembut 

tangan wanita ini. Dalam hati ia hanya bisa 

mengutuk dirinya sendiri, begitu tega ia 

meninggalkan ibunya yang pasti sudah menunggu 

saat-saat semua keluarga Tiyo berkumpul. Betapa 

indah pemandangan itu, bapak yang mengusap 

rambut Tiyo, ibu yang menggendong Rafif si 

bungsu. Dan juga adik-adiknya, Ilham yang 

bermain dengan si kembar Riddho dan Roddhi. 

Tapi semua bayangan itu harus dipendamnya. 

Sebagai anak pertama ia paham betul makna 

sebuah tanggung jawab. Segala perasaan tersebut 

bermuara di pelupuk matanya, namun ia masih 

sanggup menahan tangis itu. Tiyo tidak mau 

membuat suasana perpisahan ini menjadi 

kesedihan. 
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Dari dalam bus Tiyo melambaikan tangannya. 

Nampak di luar sana semua keluarga berjejer di 

pinggir jalan, yang kesemuanya seperti terikat 

dalam satu perasaan yang sama, sedih. Hampir air 

mata Tiyo menetes kalau saja tangannya tidak 

cepat-cepat mengusap mata yang mulai basah. 

Masih ada perasaan malu karena sebagai lelaki ia 

harus tegar, tetapi setelah melirik kursi di 

sampingnya, rasa malu itu sirna seketika. Seolah 

tangis dari kawan di sebelahnya itu mengajak 

beradu air mata, Tiyo pun membiarkan pipinya 

basah oleh tangisnya yang tertahan sejak tadi. 

Seorang pria yang telah lama merindukan 

kebersamaan keluarga, namun harus berpisah 

sementara waktu pun berhak untuk menangis, 

bukan? 

 

 

*** 

 

 

Waktu berjalan serasa begitu cepat, tak kalah 

cepat dengan bus AKAP tanpa toilet yang 
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membawa Tiyo, semakin jauh meninggalkan  

sebuah kebahagiaan tertunda. Pikirannya masih 

tak tentu, pemandangan asri di luar sana hanya 

terasa hambar baginya. Setahun itu bukan waktu 

yang singkat seperti yang dikatakan tantenya itu, 

bahkan terlampau lama untuk sebuah penantian. 

“Ah…kenapa seperti ini? Dimana Tiyo yang selalu 

tegar meski di saat tak berdaya sekalipun”, 

pikirannya berkecamuk mengutuk dirinya yang 

mendadak cengeng itu.  

“Ayolah Tiyo, tidakkah kamu berpikir bahwa 

masih banyak tanggung jawab yang harus kamu 

jalani. Lihat, adik-adikmu selalu menanti saat itu. 

Saat dimana seorang Tiyo bisa membahagiakan 

keluarga. Saat dimana adik-adikmu bertambah 

dewasa, menjadi orang-orang terpelajar.” 

 

Senyumnya mengembang, membayangkan adik-

adiknya. Menggugah cakrawala pikirannya, 

mencoba memahami tentang pentingnya arti 

pendidikan yang telah lama ia rancang di ruang 

maya dalam benaknya. Jauh-jauh hari ia 

memikirkan bagaimana semua adiknya bisa 
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menuntaskan pendidikan dasar dan melanjutkan 

ke perguruan tinggi. Yang pasti, mereka harus bisa 

menjadi lebih baik dari dirinya. 

 

Kali ini semua tampak lebih ramah. Langit begitu 

cerah, pemandang di luar jendela jauh lebih 

menarik dari segala isi benaknya yang saat ini 

labil. Pepohonan seperti mengiringi sepanjang 

jalan asa. Mengucapkan selamat jalan dengan 

lambaian dedaunannya, menambah semangat 

dirinya untuk melewati masa-masa yang akan 

datang, di tanah penuh harapan. 
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Tanah HarapanTanah HarapanTanah HarapanTanah Harapan    

    

    

 

Hanya  pepohonan Akasia yang sebagian tersisa 

akarnya saja, pemandangan yang tampak sejak 

beberapa jam lalu Tiyo tiba di sini. Jalan yang 

berdebu dan tanah gersang, hampir mirip dengan 

daerah pegunungan tidak jauh dari rumahnya di 

Jawa. Sejenak ia berpikir bagaimana bisa bertahan 

hidup di tempat seperti. Berlebihan memang 

sebab ia sempat juga terbayang bagaimana bila 

tiba-tiba dihadang oleh penduduk primitif, 

berpakaian seadanya dengan membawa tombak 
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untuk berburu babi hutan. Orang-orang yang 

tinggal di tempat seperti ini pasti harus 

mempunyai nyali untuk bisa bertahan hidup. 

Namun seketika ‘imajinasi tak penting’-nya itu 

lenyap saat bus memasuki area perumahan 

penduduk. Tak begitu ramai, bahkan terlalu sepi, 

tetapi melegakan pikiran Tiyo yang kadang agak 

ekstrem karena terlalu cepat menilai sesuatu dari 

luarnya saja. Bermacam bayangan tentang 

kehidupan di sini masih berkeliaran di otaknya, 

sampai suara klakson tiba-tiba mengusir segala 

khayalannya. Sederet bangunan sederhana 

menyambut kedatangan mereka. Berwarna-warni 

dengan tatanan apik, membuang semua penat 

rombongan perantau itu.  

 

“Akhirnya datang juga”, seorang lelaki tampak 

semangat menyambut mereka dengan ramah.  

 

“Selamat siang semuanya, selamat datang di 

Jambi”. 
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Acara penyambutan yang ramah namun tetap 

menjemukan karena Tiyo dan rombongannya 

pasti tidak terlalu menikmatinya. Hanya kunci, 

kamar, kasur, dan istirahat, kata-kata yang masih 

sempat dicerna telinga Tiyo, hingga akhirnya 

lelaki yang memperkenalkan diri sebagai bapak 

Ari itu membawa mereka menuju mess masing-

masing.  

 

Sangat sederhana, dengan 3 buah kamar di setiap 

ruangan untuk 6 orang. Namun sejenak, bagi 

mereka yang memang sudah kelelahan, dehidrasi, 

dan mengalami stress stadium ringan karena 

perjalanan panjang, bangunan tersebut layaknya 

hotel berbintang dengan kamar mewah. Kamar 

yang sempit dengan ranjang bersusun tampak 

indah seperti menyambut pasutri berbulan madu. 

Bau asap pabrik yang sama sekali belum pernah 

menjamah hidung-hidung perantau ini pun terasa 

semerbak mewangi. Menghanyutkan mereka 

dalam semilir angin sepoi-sepoi dari hutan di 

belakang bangunan tersebut. Sangat nikmat, 

apalagi ditambah sensasi rasa kantuk dan lelah 
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yang luar biasa. Sungguh tidur siang yang nikmat 

ini telah lama mereka nantikan.  

 

 

*** 

 

 

Hari ini merupakan hari penentuan bagi Tiyo dan 

kawan-kawannya. Tiba di Tebing Tinggi ini bukan 

berarti mereka telah lolos sepenuhnya untuk 

mengikuti Apprentice Management Program yang 

akan dijalani selama satu tahun ke depan. Masih 

ada tes kesehatan untuk mengetahui bahwa 

mereka benar-benar layak untuk menjadi seorang 

apprentice. Namun masih banyak keraguan di hati 

Tiyo untuk bisa lolos di tes ini. Dari luar 

tampaknya dia adalah pemuda yang sehat dengan 

tubuh yang tegap. Namun jauh di dalam benak 

Tiyo, ia masih teringat satu hal yang sejak lima 

tahun terakhir selalu mengusik hidupnya. 

Penyakit yang membuat hidupnya berubah 180 

derajat, dan menjadikan Tiyo seorang pendiam, 

yang jarang keluar malam bersama teman-
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temannya sekedar untuk nongkrong, karena dia 

membutuhkan banyak istirahat. Dan sejak 

Nephrotic Syndrome itu menyerangnya 5 tahun 

yang lalu, praktis dia jarang beraktifitas yang bisa 

menguras tenaga, karena lelah pun bisa 

membuatnya kambuh. Bahkan dia telah lama 

kehilangan rasa percaya diri, sebab penyakit ini 

bisa kambuh kapan saja, tanpa gejala yang berarti. 

Masih hangat dalam ingatannya, betapa kedua 

orangtuanya kerepotan untuk membiayai 

pengobatannya. Namun sejak tiga tahun terakhir, 

dia diperkenalkan dengan seorang spesialis 

penyakit dalam khusus ginjal, yang setidaknya 

membuat kondisi tubuhnya lebih stabil. Meskipun 

itu berarti dia harus menjalani pengobatan 

bertahap dan ketergantungan obat-obatan karena 

sepengetahuannya hanya dengan itulah dia bisa 

mencegah kambuhnya penyakit itu. 

 

“Aku tidak yakin bisa melewati tes ini”, ujar teman 

Tiyo. 
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“Kenapa? Kamu pernah mengidap penyakit berba-

haya?”, tanya Tiyo yang berusaha menyembunyi-

kan kegelisahan yang juga ia rasakan. 

 

“Tadi dokter sempat memeriksa sebagian 

badanku. Dan termasuk ini”, imbuhnya seraya 

menunjuk pada bagian telinganya.  

 

Agra ini berumur 4 tahun lebih tua dari Tiyo, dan 

sebelumnya ia pernah bercerita tentang 

kehidupannya  dahulu. Tentang hobi balap liar 

yang membuat banyak gadis terpikat padanya. 

Juga tentang pergaulan yang telah lama ia 

tinggalkan. Namun lubang anting di telinganya 

masih membekas hingga kini. Pantas saja ia 

merasa gelisah. Khawatir bahwa ia akan mendapat 

penilaian buruk, sama seperti yang ia alami dari 

sebagian orang di lingkungannya dulu yang 

memiliki budaya ‘judge by the cover’. Meskipun 

sikap dan tingkah lakunya sangat berbeda dari 

penampilan sehari-harinya yang terkesan gothic-

look. Kalau boleh dibilang, meski gaya nge-punk, 

tapi hatinya masih nge-pink. 
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“Tenang saja. Kalau hanya itu yang membuatmu 

khawatir, berpikirlah positif. Sekarang bukan 

jamannya lagi orang ditolak kerja karena dia bekas 

preman.” 

 

“Jadi kamu pikir aku ini bekas preman?”, dia 

bertanya seakan tidak setuju dengan pernyataan 

Tiyo. 

 

“Kalau dilihat dari luar, kamu bukan saja mirip 

preman.” 

 

“Jadi??”. 

 

“Kamu lebih mirip preman kambuhan yang 

kebanyakan hutang, hehe”. 

 

“Haha, dasar kamu ini!”, jawabnya disertai gelak 

tawa mereka berdua. 

 

Suasana seketika menjadi tegang ketika salah satu 

staff dari HRD memasuki ruangan mereka. Rasa 
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cemas memenuhi ruangan yang sekarang tak lagi 

terasa sejuknya. Setiap orang memperhatikan 

hasil yang mulai dibacakan pak Anthony yang kini 

terlihat lebih serius tanpa menghilangkan sikap 

ramahnya. 

 

“Bagi nama-nama yang saya sebutkan, mohon 

menuju ke ruang PD Office”, ia mengawali 

pengumuman itu to the point,  karena sudah dapat 

ditebak bahwa sederetan nama yang akan 

disebutkan pastilah mereka yang tidak lolos dalam 

tes kesehatan.  

 

Berkali-kali Tiyo mengucap doa agar namanya 

tidak termasuk dalam daftar itu. Atau jika 

memang ada namanya, ia sangat berharap pak 

Anthony melewati namanya, atau semoga 

namanya menghilang begitu saja tanpa bekas, 

entah bagaimana caranya. Yang pasti ia sangat 

tegang saat satu per satu nama disebutkan. 

 

“Putra Ananta, silakan menuju ruang PD”. 

“Dwi Pujianto”. 
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“Ya Allah, please…help me”, Tiyo berkata lirih 

hampir tak terdengar. 

“Berikutnya, Aris Budi Rahardian…silakan menuju 

ke ruang PD, dan…” 

Jantung Tiyo seakan berhenti sejenak mengikuti 

ritme pak Anthony yang menunda kata-kata 

berikutnya. 

 

“Dan…bagi yang namanya tidak saya sebutkan, 

silakan tetap di ruangan ini”. 

 

“Alhamdulillah!”, seru Tiyo.  

Beribu syukur ia rasakan tak cukup untuk 

menggambarkan betapa bahagia dia bisa melewati 

tes kesehatan ini. Bukan hanya, karena ia akan 

mengikuti tahap selanjutnya sebagai apprentice, 

namun lebih dari  itu ia sangat bersyukur bahwa 

sejauh ini Tiyo dapat melewati segalanya dengan 

mudah. Tak dapat dibayangkan betapa ia akan 

sangat kecewa seandainya ia tidak lolos tes ini. 

Lalu dipulangkan dan itu berarti ia gagal 

menunjukkan pada keluarganya bahwa ia tidak 
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lagi akan merepotkan orang lain lantaran 

penyakitnya dulu. Setidaknya,  saat ini ia tahu 

kondisi tubuhnya semakin membaik, meskipun ia 

masih harus selalu berhati-hati. 

 

“Mohon kepada rekan-rekan yang di sini, untuk 

memberi semangat pada kawan kita yang 

dipulangkan. Karena memang dari hasil cek up 

kemarin menunjukkan, bahwa teman-teman kita 

tersebut belum memenuhi kriteria kesehatan yang 

disyaratkan oleh perusahaan”, pak Anthony 

menutup acara pada siang hari itu. 

 

Mereka saling berjabat tangan dan berpelukan 

sebagai ungkapan rasa syukur. Tiyo menyadari 

perjalanannya masih panjang. Banyak yang harus 

ia persiapkan untuk menghadapi tahap 

selanjutnya. Dan pasti banyak hal-hal baru yang 

akan ia jumpai di setiap liku perjalanannya nanti.  

 

“Masa depan yang cerah, tunggu aku!”, ujarnya 

seraya tersenyum. 
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    Michael JackbirdsMichael JackbirdsMichael JackbirdsMichael Jackbirds        

    

    

 

Suasana pagi hari di Tebing Tinggi sangat jauh 

berbeda dengan tempat tinggalnya. Selain harus 

membiasakan diri menghirup udara yang 

aromanya lebih menyengat daripada asap knalpot 

bus kota itu, ia juga kehilangan si Britney yang 

tiap pagi tidak pernah absen berkokok tepat saat 

adzan Subuh berkumandang. Hanya suara riuh 

dari sekumpulan burung saja yang membuat pagi 
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ini lebih ramai. Mereka bersahutan dengan irama 

yang indah dan teratur, sehingga mulai hari ini 

dengan bangga, Tiyo resmi memberi nama 

Michael Jackbirds pada burung-burung ini. Nama 

yang indah sesuai dengan suara mereka yang khas, 

tak ubahnya seperti raja pop dunia itu. Berbeda 

dengan ayam jantan milik tetangga sebelahnya 

yang dengan terpaksa ia beri nama Britney, karena 

menurut Tiyo, si ayam terkesan kampungan 

dengan nama ‘Brintik’.  

 

“Woy..! Siapa di dalam?”, Tiyo berteriak.  

 

Dia sudah tidak sabar menunggu teman kamar 

sebelahnya itu. Sudah cukup lama ia berada di 

dalam kamar mandi. Bahkan Michael Jackbirds 

pun sudah menyelesaikan satu buah lagu, lengkap 

dengan intro dan chorus-nya. 

 

“Iya, tunggu! Nanggung nih”, sahut Joko. 

 

“Tiga menit lagi!!”, lanjut Tiyo sambil memukul 

pintu kamar mandi, terdengar seperti suara 
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komandan yang sedang melatih kedisiplinan 

anggotanya.  

 

Si ‘kamar mandi addict’ itu akhirnya selesai juga. 

Tapi saat Tiyo masuk ke dalam, Hartanto lebih 

dulu menyerobot dari belakang. 

 

“Eh! Ngantri dong!!”, lagi-lagi ia berteriak.  

 

“Maaf, sudah tidak tahan”, jawab Anto polos. 

 

“Dasar manusia tak berbudaya!”, serunya tanpa 

memikirkan arti kalimatnya itu.  

 

Yang pasti saat ini ia merapat ke pintu kamar 

mandi dengan menahan sesuatu yang menusuk 

hidung. Karena ternyata Agra dan Endar pun telah 

siap dengan peralatan mandinya dan setiap saat 

bisa merebut posisi aman seperti yang tadi ia 

alami. Dia tidak mau membuang waktu hanya 

untuk mendapat giliran mandi, karena waktu 

sangat berharga baginya. Berbeda dengan teman 

sekamarnya, Agung yang masih tertidur pulas di 
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kamarnya. Walaupun sudah terlambat 5 menit 

dan dapat dipastikan harus berjalan kaki sejauh 

hampir 2 kilometer menuju kantor besar, ia masih 

bisa berkata, “Santai sajalah, jangan terburu-

buru”. 

 

Pukul 06:24 WIB, mereka pun telah siap menuju 

kantor besar. Mulai hari ini dan tiga hari 

mendatang para apprentice angkatan ke-7 itu 

akan mengikuti training induksi. Semacam 

pengenalan perusahaan dan pelatihan dasar 

sebelum nantinya siap dilepas di lapangan. Dan 

hari ini pula pertama kalinya, Tiyo dan teman-

temannya mulai membiasakan diri dengan budaya 

perusahaan milik orang Taiwan ini. Bukan hanya 

disiplin waktu -yang membuat Tiyo merasa 

kembali ke masa sekolah-, namun pastinya akan 

banyak peraturan dan budaya kerja baru yang 

akan mereka alami.  

 

“Selamat pagi, Bapak-bapak”, sapa seorang lelaki 

berseragam, membuka pertemuan pagi hari ini.  
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“Selamat pagi”, jawab mereka serempak, meski 

sapaan ‘Bapak’ terdengar agak kaku namun penuh 

hormat untuk pemuda seusia mereka.  

 

Pak Eka sudah tidak asing lagi bagi para 

apprentice ini, karena beliau adalah salah satu 

anggota tim rekrutmen yang langsung terjun ke 

Solo untuk mencari bibit-bibit pekerja handal. 

Setidaknya itulah harapan para perekrut tenaga 

kerja itu. 

 

“Oke, mulai hari ini saya harap Bapak-bapak 

mempersiapkan diri, karena selama empat hari 

Bapak-bapak akan mengikuti training induksi. 

Mulai dari pengenalan perusahaan, proses 

pembuatan pulp2, pelatihan safety, pengenalan 

ISO, dan juga materi MBOS.” 

 

Panjang lebar pak Eka dengan senyum khasnya itu 

menjelaskan pada mereka, tetapi hampir tak 

satupun yang dimengerti. Beberapa istilah masih 

asing bagi mereka. 

                                                           

2 Bubur Kertas 
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Sudah hampir satu jam Tiyo dan teman-temannya 

mendapat pelajaran pertama mereka tentang 

proses pembuatan pulp. Sesuai jadwal, sekarang 

adalah jam untuk materi tentang ISO yang 

dijunjung tinggi perusahaan ini untuk menjaga 

kualitas produknya di pasaran. Seorang lelaki 

berperawakan mirip Aa Gym, lengkap dengan 

sorbannya itu mulai memasuki ruang Inspira 

tempat mereka duduk saat ini. 

 

“Apa kabar?”, seru pak Po’ad dengan berse-

mangat. 

 

“Baiii…k”, jawab mereka serempak, panjang tapi 

sangat loyo. 

 

“Waduh. Jadi ternyata Bapak-bapak baru 

sekarang ya, dengar sapaan ‘apa kabar’ dari 

trainer?”, sahut beliau. Mereka mengerutkan 

kening mencoba memahami apa yang sedang 

dibicarakan Aa Gym berkumis ini. 
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“Kalau saya bilang, apa kabar…jawabnya harus 

yang semangat. Dan jangan lupa pakai kata ‘luarrr 

biasa!!’, imbuhnya. 

“Hm, pendengar setia Andrie Wongso ni”, pikir 

Tiyo. 

 

“Apa kabar?”, seru pak Po’ad sekali lagi. 

 

“Luarrrr biasaaaa!!”, jawab mereka kali ini dengan 

semangat membara. 

 

Maka mulailah beliau menjelaskan materi ISO-nya 

dengan gaya Aa Gym tetapi lebih berwibawa, dan 

tentunya dengan sesekali menyelipkan kata-kata 

bijak, yang terinspirasi dari tokoh yang ia kagumi, 

Andrie Wongso, S.D., T.T.  

 

Setelah jam istirahat siang mereka lalui, kali ini 

giliran tim MBOS yang akan menyampaikan 

materi. Dan sama seperti sebelumnya, trainer 

mereka yang satu ini juga istimewa. Setelah 

disuguhi senyum manis pak Eka, dan suara merdu 

nan berwibawa dari pak Po’ad, sekarang mereka 
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mendapat kesempatan untuk mengenal lebih 

dekat sesosok pria yang mereka pikir adalah 

seorang artis. Karena memang semenjak kemarin 

memasuki area pabrik, terpampang jelas di dekat 

gerbang di sisi kiri gudang material, papan besar 

dengan tulisan MBOS – Management By Olympic 

System. Dan di situ pula setiap harinya Tiyo dan 

kawan-kawan tak bosan memandangi seorang 

yang ekspresif dan rame –mencomot istilah 

kawula muda-. Ya, dan kali ini pria ekspresif itu 

ada di depan mereka. Dengan senyum 

mengembang bagaikan selebriti yang tengah 

mengadakan jumpa fans, beliau menyapa akrab. 

 

“Selamat siang, Bapak-bapak. Kenalin dulu ya, 

nama saya…”, ia meneruskan kalimatnya dengan 

menulis nama lengkapnya di papan tulis. Azukroni 

Romdon. 

 

“Tapi cukup dipanggil Roni atau yang lain 

terserah, asal jangan dipanggil Omdo”. 

 

Seketika mereka semua tertawa. 
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“Wah pasti seru nih materinya”, seru Tiyo karena 

opening yang hangat dari pak Roni itu. 

 

Materi MBOS pun selesai beliau sampaikan 

dengan lancar dan kegiatan hari ini diakhiri 

bersama senyum khas bung Roni ini seolah tak 

mau kalah dengan pak Eka the Smile Man. 

 

*** 

 

Training induksi selama tiga hari akhirnya selesai 

dilaksanakan, setelah kemarin mereka mendapat 

beragam materi mulai dari proses pembuatan 

pulp, ISO, MBOS, hingga materi safety 

perusahaan yang membuat ngeri sekaligus mual 

karena disuguhi berbagai gambar dokumentasi 

korban yang mereka sebut ‘korban kecelakaan 

kerja’. Gambar-gambar yang sebenarnya sering 

Tiyo lihat di DP-nya Kaskus3 itu, membuatnya 

lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan di 

lapangan nantinya.  

                                                           

3 Sub Forum di www.kaskus.us : Disturbing Picture 
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Hari ini tiba saatnya untuk mengetahui sejauh 

mana para apprentice ‘mengenal perusahaan’.  

 

“Sebelum mengikuti tes ini, terlebih dulu akan 

saya jelaskan tata cara pengisian di dalam 

komputer”, pak Po’ad mulai menjelaskan petunjuk 

teknis tes kali ini. 

 

Tes paperless, secara online yang sudah sering 

Tiyo alami baik saat mengikuti tes CCNA4 atau 

sertifikasi KKPI5. Namun kali ini tidak ada open-

book apalagi silent cheating melalui Yahoo 

Messenger pada peserta lain. 

 

Siang ini, pengumuman hasil tes sudah terpasang 

di papan pengumuman. Hasilnya, setengah dari 

total apprentice gelombang ke-VII ini dinyatakan 

tidak lulus. Tetapi tidak terlihat wajah murung di 

antara peserta, karena menurut pihak HRD, bagi 

yang belum lulus masih bisa melakukan ujian 

                                                           

4 Cisco Certified Network Associate 

5 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
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ulang, dan kalau nantinya belum lulus juga, harus 

mengikuti training lagi, kemudian ujian lagi, 

begitu seterusnya. Mungkin itu yang membuat 

beberapa apprentice yang sebenarnya mampu 

melewati tes seperti ini, namun mereka kurang 

peduli terhadap hal semacam ini. Begitu pula Tiyo, 

yang mendapat peringkat kedua setelah rivalnya, 

Slamet Sutopo berhasil menduduki peringkat 

pertama. Namun ia sama sekali tidak peduli 

dengan hasil itu karena ia tahu, ia bukan lagi anak 

sekolahan yang saat mendapat ranking 3 besar 

akan mendapat hadiah, atau setidaknya perhatian 

ekstra dari para pengajar. Ini adalah dunia kerja, 

dan ia yakin hasil tes seburuk atau sebagus 

apapun adalah sama saja bagi mereka. 
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Perkenalan Tak BerkesanPerkenalan Tak BerkesanPerkenalan Tak BerkesanPerkenalan Tak Berkesan    

    

    

 

Suara bising yang berasal dari uap panas 

bertekanan tinggi dan deru mesin-mesin saling 

beradu. Untung saja mereka telah dibekali 

peralatan safety berupa ear plug dan juga masker 

yang melindungi apprentice dari debu maupun 

asap pabrik. Namun bau menyengat seperti 

kaporit yang sangat menusuk hidung ini sama 

sekali belum pernah mereka jumpai. Pertama kali 
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memasuki area pabrik, mereka disambut oleh 

pelbagai jenis mesin yang sebagian tidak asing di 

mata Tiyo. Setidaknya ia pernah melihat bentuk 

sejenis di salah satu game komputer favoritnya, 

Red Alert. 

 

Sesuai dengan daftar yang telah disiapkan, Tiyo 

dan puluhan temannya ditempatkan di 

departemen Power Plant. Bagian yang khusus 

menangani produksi dan pendistribusian tenaga 

listrik untuk kebutuhan proses produksi dan 

kebutuhan seluruh mill pada umumnya. 

Kantornya berada di lantai empat, dan mereka 

harus menaiki tangga karena kebetulan lift satu-

satunya di tempat itu sedang macet. 

 

Memasuki kantor yang lumayan lapang, beberapa 

temannya segera disambut oleh atasan masing-

masing seksi sesuai bagian dimana mereka 

ditempatkan. Mereka terlihat senang dengan 

keramahan kepala seksi Power Line, Multifuel 

Boiler, dan juga Recovery Boiler yang sejak 

kedatangan para apprentice itu bersemangat 
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menyambut mereka. Berbeda dengan Tiyo dan 

delapan orang lainnya yang hampir setengah jam 

masih duduk-duduk di luar pintu kantor. Sedari 

tadi belum ada satupun manusia yang menyambut 

kedatangan mereka sekedar mengucapkan 

selamat datang. 

 

“Yo, benar ini kantornya?”, tanya Slamet yang 

terlihat mulai bosan menunggu. 

 

“Sudah pasti. Kan seksi kita juga berada di bawah 

departemen Power Plant, Met. Sudah pasti di sini 

kantornya”, Ngatman yang berambut keriting itu 

menyahut begitu saja. 

 

“Iya, tapi sepertinya dari tadi tidak ada yang 

memperhatikan kita. Atau mungkin kita salah 

tempat?”, jawab Tiyo. 

 

“Bagaimana kalau kita berkeliling sekitar sini. 

Mungkin ada kantor lain”, Slamet memberi saran. 
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“Sejak tadi saya sudah perhatikan, memang ada 

beberapa kantor lain. Tetapi tak satupun yang 

bertuliskan Energy Development Unit”, imbuhnya. 

 

“Pada ngapain ini, kok ada di luar? Ayo masuk”, 

seorang pria muncul dari tangga.  

 

Sama sekali tidak terlihat seperti seorang atasan. 

Hanya helm putihnya saja yang meyakinkan 

bahwa beliau adalah salah satu bos di sini. 

Memang ada beragam warna helm yang mereka 

temui di tempat ini. Setiap warna mewakili 

jabatan yang ada di sini. Helm putih seperti yang 

dipakai bos tadi, untuk mereka yang menjabat 

sebagai wakil kepala seksi ke atas, hingga direktur. 

Helm merah untuk para kontraktor. Helm biru 

untuk First Security, para penjaga keamanan mill. 

Para tukang ojek di sini pun tidak mau kalah. 

Mereka memakai helm berwarna hijau. Untuk 

para karyawan dan juga apprentice seperti mereka 

diberi helm istimewa berwarna kuning. 

 

“Ayo masuk lah, nunggu apo lagi?”, serunya lagi. 
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“Maaf, tadi pasti sudah lamo menunggu. Aku ado 

urusan di lapangan”, beliau membuka pertemuan 

pertama ini setelah sebelumnya membawa mereka 

ke dalam ruangan meeting Power Plant. 

 

“Panggil bé aku Johny. Johny Lie. Kagék kalian 

juga aku kenalkan ke kepala seksi kito, Mr. 

Zhang.6 Tapi dio lagi di coal handling”, ia 

meneruskan dengan logat Jambinya yang kental. 

 

“Johny, kalau ngomong pakai bahasa Indonesia 

aja. Ini mereka kayaknya pada nggak ngerti 

bahasa Jambi”, sahut seorang lelaki yang sejak 

tadi terlihat sibuk. Asbak di depannya hampir 

penuh dengan puntung rokok. 

 

“Biso lah, cuma bedo A-O bé. Kenalin, yang ini 

namonyo Mr. Daniel”. 

 

                                                           

6 ‘Panggil saja aku Johny. Johny Lie. Nanti kalian juga aku kenalkan ke 

kepala seksi kita, Mr. Zhang.’ 
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“Kalau ada yang cari saya, langsung ke sini. Tiap 

hari selalu di sini, karena saya lebih suka kerja di 

dalam ruang meeting”, kata Mr. Daniel. 

 

“Kok diem galo? Sekarang kasih tau namonyo 

sikok-sikok”.7 

 

“Saya Ali Imron, Pak”. 

 

“Saya Bibit”, mereka mulai memperkenalkan diri 

satu per satu.  

 

Slamet, Gunawan, Suhendar, Ngatman, Sabastian, 

dan kemudian Adi Gunawan. 

 

“Itu yang di ujung. Nggak puaso yo? Kok nampak 

segar. Yang lain ini pada loyo”, pak Johny 

menimpali. 

 

“Nama saya Tiyo, Pak. Aji Pradityo”, jawabnya 

tegas. Meskipun sedang berpuasa Ramadhan ia 

memang terlihat lebih bersemangat. 

                                                           

7 ‘Kok diam semua? Sekarang kasih tau namanya satu-satu.’ 
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Acara perkenalan singkat tanpa impresi kerama-

han yang berarti dan cenderung kaku itu selesai 

juga. Siang nanti, mereka langsung dibawa ke area 

kerja Energy Development Unit. Tempat dimana 

mereka akan mulai mengenal cara pengolahan 

bahan bakar dari alam, atau yang sering disebut 

bio-fuel ini. 

 

*** 

 

Udara siang ini sepertinya tidak mau peduli 

dengan  Tiyo dan kedelapan temannya yang sejak 

tadi sudah basah berlumuran keringat. Ia tidak 

habis pikir mengapa udara, cuaca, dan iklim di 

bulan ini tidak lebih sejuk dari bulan sebelumnya. 

Tubuhnya yang mulai terserang dehidrasi masih 

sempat memaki dalam hati karena mereka semua 

terlihat congkak. Tidak ada toleransi sedikitpun 

bahkan juga kepada teman-temannya yang tengah 

menjalankan puasa Ramadhan ini. 
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“Astaghfirullah”, Tiyo berkata lirih menyesali 

sikapnya yang mengeluh karena cuaca panas ini. 

 

Tetapi memang benar alam sepertinya tidak mau 

peduli. Tak jauh berbeda dari bos mereka yang 

dengan santainya memberi mandat kepada orang 

kepercayaannya, yang berperawakan hampir mirip 

seperti beliau. Sama sekali tidak ada aura 

kepemimpinan. Hanya saja badannya lebih berisi 

sehingga membuat pak Abdul ini tampak seperti 

seorang mandor. 

 

“Astaghfirullah”, Tiyo mengucap istighfar lagi. 

 

Keadaan seperti ini benar-benar membuatnya 

kacau. Di bawah teriknya matahari, mereka harus 

menjadi korban atasan yang seenaknya saja 

memberi perintah. Mungkin saja beliau telah 

kehabisan akal atau mungkin juga kurang kreatif. 

Di saat teman-temannya yang lain di hari pertama 

terjun ke lapangan ini mulai belajar tentang 

pengenalan mesin turbin, boiler, atau mungkin 

saja Sriyanto yang ditempatkan di Multifuel Boiler 
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itu juga sudah mengenal apa itu sistem bubbling-

bed, Tiyo dan teman-temannya harus menjalani 

tugas pertama mereka bergelut dengan cangkang 

sawit yang mulai membusuk. Pekerjaan ini benar-

benar terasa sangat berat bagi Tiyo. Ia sudah 

sering membantu bapaknya mengangkat kotak 

berisi barang dagangan berupa jam tangan dan 

pernak-perniknya. Atau membantu mengangkat 

keranjang buah milik ibu yang lumayan berat 

baginya saat itu. Namun cangkang sawit yang 

mulai menyebarkan aroma busuk itu sangat 

menyiksa bagi dirinya dan teman-teman yang lain. 

Belum lagi mereka harus rela telapak tangannya 

memerah bahkan sampai berdarah terkena duri-

duri cangkang sawit yang ditumpuk di samping 

Bark Yard setinggi hampir sama dengan tubuh 

mereka. 

 

“Ayo, jangan malas-malasan”, tegur pak Abdul. 

 

“Pak, kami sudah capek ini”, Gunawan yang 

bertubuh kecil itu mengeluh. 
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“Selesaikan dulu tumpukan yang ini. Nanti baru 

istirahat”, jawabnya. 

 

“Baik, Pak”, sahut Gunawan singkat. 

 

“Pokoknya pekerjaan ini harus selesai dalam 1 

minggu ini. Kalau tidak, kagek Mr. Chang marah 

pulo”, tambahnya seolah tak peduli dengan 

keadaan mereka yang mulai kelelahan. 

 

Begitulah setiap harinya selama satu minggu, 

mereka harus menjalani hari-hari pertama dengan 

sangat berat. Apalagi dalam keadaan tengah 

berpuasa seperti itu, tenaga mereka dikuras habis-

habisan. Bahkan karena terlalu capek, mereka 

tidak jarang tertidur di saat jam menjelang pulang 

dimana mereka diizinkan untuk beristirahat. 

Sepanas apapun cuacanya, mereka bisa tertidur 

pulas, walaupun dalam posisi yang kurang 

nyaman karena hanya beralaskan tanah dengan 

atap seadanya, belum lagi suara mesin-mesin 

Chipper yang sangat berisik saat melumat kayu-

kayu Akasia itu. Lagi-lagi Tiyo mengumpat dalam 
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hati oleh sebab kekurang pedulian dari atasan 

mereka. Pekerjaan seperti ini jelas terlihat sangat 

mengada-ada, karena bisa saja Mr. Zhang, pak 

Johny, ataupun pak Abdul itu menggunakan 

Wheel Loader untuk memasukkan cangkang sawit 

ke dalam conveyor. Kalau seperti itu, dua bukit 

cangkang sawit pun akan selesai dalam waktu 

sehari. 
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Awal Sebuah PerubahanAwal Sebuah PerubahanAwal Sebuah PerubahanAwal Sebuah Perubahan    

    

    

 

Cangkang sawit yang mulai membusuk masih 

terlihat membukit di samping kayu gelondongan 

yang bertumpuk di sebelah timur Bark Yard. Tidak 

begitu terlihat hasil kerja mereka yang sudah 

hampir seminggu menjadi kuli dadakan itu. Cuaca 

pun masih angkuh menebarkan aroma terik yang 

membuat badan mereka bermandikan peluh. Pak 

Abdul pun masih sama seperti kemarin. Sibuk 



 

45 

mengawasi mereka dan sesekali ikut membongkar 

tumpukan cangkang sawit. Tetapi sama sekali 

tidak membantu pekerjaan Tiyo dan teman-

temannya, karena yang ia cari hanyalah jamur-

jamur yang mulai tumbuh di sekitar tumpukan 

cangkang busuk itu. Setiap hari paling tidak ia 

mampu mendapatkan satu bungkus plastik penuh 

berisi jamur, yang akan dia masak untuk berbuka 

puasa nanti. “Ini makanan yang bergizi dan paling 

murah di sini”, katanya sewaktu Tiyo bertanya 

tentang kesibukan pak Abdul yang justru lebih 

sering mengganggu pekerjaan mereka, karena 

tidak jarang ia naik ke tumpukan sawit itu tanpa 

menghiraukan mereka yang sedang susah payah 

menarik satu persatu cangkang sawit itu. 

“Bergizi buat elu, susah di gue”, gerutu Tiyo dalam 

hati. 

 

Di tengah mereka sedang bekerja, pak Johny 

datang dengan motor butut yang tampak tak 

terawat. Dia kemudian memberi isyarat pada 

mereka untuk berkumpul mendekat kepadanya. 

 



 

46 

“Capek ya?”, tanya pak Johny. 

 

Mereka merasa tak perlu menjawab pertanyaan 

basa-basi itu. 

 

“Dengarkan aku. Jangan kalian berpikir aku 

menyuruh melakukan ini semua untuk 

menyusahkan kalian. Ini tidak lain, agar kalian 

belajar untuk memahami semangat kerjasama. 

Paham?” 

 

“Iya, Pak”, jawab mereka hampir tak terdengar. 

 

“Sekarang kalian bisa tengok kan. Kalau 

kerjasamonyo bagus, hasilnya jugo bagus”, 

imbuhnya. 

 

“Tapi…Pak”, kali ini Gunawan menyela. 

 

“Kenapa kita nggak disuruh belajar mengo- 

perasikan mesin saja. Kan lebih bagus, Pak”. 
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“Kagek, kalau sudah waktunyo, kalian aku bawa ke 

Coal Handling. Sekarang yang penting, selesaikan 

dulu pekerjaan kalian. Aku ada urusan lain”, 

ujarnya sembari menghidupkan motor tuanya dan 

mulai meninggalkan mereka. 

 

“Sial!! Dasar dia memang mirip dengan motornya. 

Bututt!!”, umpat Gunawan. 

 

Belum sempat ia membalikkan badan, tampak 

dari kejauhan si bos motor butut mulai mendekat. 

 

“Wah, gawat ini. Apa dia dengar umpatanku, ya?”, 

kata Gunawan menyesali ucapannya tadi. 

“Kau Tiyo yo?”, tanya pak Johny setengah 

berteriak. 

 

“Be..benar, Pak”, Tiyo agak terkejut. 

 

“Ikut aku”, kata pak John seraya memutar 

motornya. 
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“Sssst, Tiyo. Kalau ada apa-apa kamu tidak usah 

takut. Ada kita di sini”, ujar Sabastian pelan seolah 

khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan 

padanya.  

 

Tiyo segera membonceng motor pak John dengan 

bermacam pertanyaan menggelitik benaknya. Mau 

dibawa kemana dia. Apakah dia melakukan 

kesalahan, atau jangan-jangan pak John ada 

rencana lain buatnya. Tak jauh dari tempat parkir 

di bawah kantor Powerplant, pak John menu- 

runkan Tiyo. 

 

“Cuci tangan dulu”, suruh pak John.  

 

“Kita mau kemana, Pak?”, tanya Tiyo karena ia 

masih belum mengerti maksud pak John 

membawanya kesini. 

 

“Jangan lupa bersihkan jugo sepatu kau”, kata pak 

John tanpa menjawab pertanyaannya. 
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Segera saja ia menuju keran yang terletak tidak 

jauh dari tempatnya berdiri. Ia baru menyadari 

bahwa tubuhnya sangat kotor, tak berbeda dengan 

pakaiannya yang penuh debu. Pak John kemudian 

membawanya ke atas menuju kantor tempat ia 

pertama kali bertemu dengan beliau. 

 

“Kau sekolah di jurusan komputer kan”, tanya pak 

John. 

  

“Benar, Pak”, jawabnya seraya mengikuti pak 

John menuju meja komputer tak jauh dari meja 

bertuliskan Zhang Jingyue. 

 

Pak John menyodorkan beberapa lembar kertas 

berisi data-data yang ia sendiri tidak tahu apa 

isinya.  

 

“Ini adalah data batubara yang masuk ke Coal 

Handling. Tolong kau buat rekapnya di komputer. 

Biso kan?” 
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“Bisa, Pak. Tapi username dan passwordnya apa 

ini, Pak?”, tanyanya karena saat menghidupkan 

komputer muncul tampilan Windows Logon di 

layar. 

 

“Oh, ini. Aku sudah buat id untuk kau masuk ke 

komputer. Passwordnyo kagek kau ganti sendiri 

be”, pak John memberi selembar kertas lain berisi 

username dan password yang ia perlukan. 

 

“Jadi mulai besok, kau bantu aku buat data di 

komputer. Ini meja Mr. Zhang, kalau sewaktu-

waktu dia butuh bantuan, kau harus laksanakan”, 

pak John menambahkan lagi. 

 

Sekarang Tiyo mulai mengerti. Meskipun dia 

harus kembali mengulang pelajaran Microsoft 

Office yang ia dapatkan di tahun pertama masuk 

sekolah dulu, ia mulai bersemangat melaksanakan 

tugas pertamanya ini. Beratnya pekerjaan yang 

selama seminggu kemarin Tiyo alami, perlahan ia 

lupakan. Setidaknya bekerja di depan komputer, 

lebih nyaman daripada harus bercampur dengan 
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debu batubara yang berterbangan di coal 

handling, atau dengan serpihan kayu dari area 

Wood Preparation di samping Bark Yard. Ia mulai 

menyalin data di lembaran kertas tadi ke dalam 

komputer. “Mari kita memulai hari yang baru”, 

Tiyo tersenyum kecil mengawali perjalanan 

barunya.  

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    



 

52 

    

    

Polybezier CurvePolybezier CurvePolybezier CurvePolybezier Curve    

    

    

 

Hari masih pagi benar, saat Tiyo membuka 

matanya. Suara gemericik air dari kamar mandi 

membangunkannya. Joko si ‘kamar mandi addict’ 

telah lebih dulu bangun. Meskipun hari ini ia 

masih mengantri kamar mandi bersama tiga orang 

temannya, dan Agung teman sekamarnya juga 

masih tertidur pulas seperti biasa, namun ia 

merasakan ada yang berbeda hari ini. Michael 

Jackbirds kesayangannya pun menyanyikan lagu 
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yang lain dari hari-hari sebelumnya. Tiyo lebih 

bersemangat mengawali pagi ini. 

 

“Hei..kamu kenapa?”, tanya Agra. 

 

“Kenapa apa? Ada yang salah?”, Tiyo balik 

bertanya dengan tersenyum. 

 

“Sudah tidak malas lagi berangkat kerja?”, Agra 

bertanya mengingat hari-hari sebelumnya dia 

terlihat lesu.  

 

Kalau pagi seperti ini tidak jarang dia melamun 

dan sangat malas berangkat kerja. Setiap siang 

hari saat pulang di jam istirahat dengan badan 

kotor dan baju yang berantakan, Tiyo selalu 

tampak kumal layaknya seorang gelandangan 

yang sudah tiga hari tidak mandi. Dan setiap 

istirahat siang itulah teman-teman satu messnya 

selalu mendapati Tiyo tergeletak di lantai 

kamarnya, dan tertidur pulas tanpa baju. 

Mengenaskan, begitu pikir teman-temannya. 
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“Ayolah kawan! Kita kan sudah seharusnya 

bersemangat. Pergi bekerja demi masa depan kita. 

Semangat!!!”, jawabnya dengan senyum lebar 

seraya mengepalkan tangan ke atas layaknya 

seorang pejuang kemerdekaan. 

 

Di hari pertamanya bekerja di kantor Powerplant, 

dia masih kelihatan bingung. Tidak ada meja kerja 

untuk dirinya. Hanya meja komputer dan meja di 

samping tempat duduk bosnya yang juga ada 

tulisan Chung Lien Chen. Sejak kemarin tidak 

terlihat orang yang namanya tertera di meja itu 

menduduki tempat itu, jadi tanpa berbasa-basi 

Tiyo menduduki kursinya. Dalam hati ia 

mengklaim sepihak, ini meja saya. Ia pikir tidak 

lengkap rasanya bekerja di kantor ini tanpa ada 

meja seperti ini. Di hari pertama ini belum 

satupun orang di sekelilingnya yang ia kenal. Dan 

entah mengapa, ia tiba-tiba menjadi seorang yang 

easy going. Tidak berinisiatif untuk sekedar 

memperkenalkan diri pada rekan kerja, padahal 

itulah modal awal untuk membuat orang lain 

memiliki kesan baik pada dirinya.  



 

55 

 

“Tiyo lulus tahun berapa?”, sejenak kemudian 

seorang wanita cantik dan berjilbab yang duduk di 

sampingnya menyapa Tiyo. 

 

“Oh..saya baru lulus tahun ini”, jawabnya agak 

terkejut. “Bagaimana ia bisa tahu nama saya?”, 

pikirnya. 

 

“Halo. Kok bengong?”, tanyanya. 

 

“Eh, maaf. Nama Ibu siapa?”, tanya Tiyo. 

 

“Panggil saja Ria. Salam kenal ya. Semoga betah 

kerja di sini.”, jawab wanita cantik dan ramah itu 

memperkenalkan diri. 

 

“Terima kasih”. 

 

Tiyo masih belum tahu apa yang harus ia lakukan. 

Pak John belum juga muncul di kantor. Dia mulai 

membuka file-file di komputer. Sejurus kemudian 

ia menemukan sebuah folder ‘Blanko Penting’ 
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berisi sekumpulan form yang baru pertama kali ia 

lihat.  

 

“Wah, ini pasti penting untuk pekerjaanku”, 

katanya lirih sementara ia menyiapkan untuk 

mencetak form-form tersebut.  

 

“Siapa ini yang ngeprint?? Kok banyak banget?!!”, 

seorang wanita lain bertanya dengan nada tinggi 

membuat Tiyo agak ketakutan. 

 

“Saya, Bu.”, jawab Tiyo singkat. 

 

“Kalau form seperti ini bukan diprint! Cetak satu 

lembar, kemudian difotokopi di PDD! Kalau 

seperti ini habis toner kita. Harganya mahal. 

Mengerti??!”, imbuhnya sedikit membentak. 

 

“Iya, Bu.” 

 

Ia kemudian mengambil hasil kekonyolannya itu. 

Sekitar dua puluh lembar form yang ia cetak. 

Karena terlalu semangat, sama sekali tak terpikir 
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olehnya untuk memfotokopi form itu tadi 

sehingga bisa menghemat toner seperti apa yang 

wanita berkacamata bilang tadi. 

 

“Tololnya aku”, ia berucap pada dirinya sendiri. 

 

“Tidak apa-apa. Dia namanya bu Elin.”, ujar bu 

Ria menenangkan dirinya. 

 

“Iya, Bu. Maaf saya nggak tahu kalau harus 

memfotokopi form seperti ini.”, Tiyo menyesal. 

 

Mengingat kejadian tadi, dalam hati ia sebenarnya 

tersenyum. Sudah hampir satu tahun semenjak ia 

memasuki tingkat terakhir di SMK, jarang sekali ia 

mendapat tegur seperti itu dari ibunya. Entah 

mengapa ibu mulai memanjakannya sejak itu. 

Tidak ada lagi ibu yang marah karena Tiyo 

membuat adiknya menangis. Tidak juga ibu yang 

mengomel  jika ia makan sambil menonton TV 

dan meletakkan piring di meja begitu saja. Sejenak 

ia menjadi rindu akan sosok ibunya itu. 
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*** 

 

Hari berjalan begitu cepat hingga tak terasa sudah 

hampir satu bulan ia bekerja sebagai 

administrator di seksi Energy Development Unit.  

Tiyo mulai terbuka dan menjadi cepat akrab 

dengan rekan sekerjanya. Ia juga sering berbagi 

cerita dengan bu Ria, bu Elin, juga bu Ima dan bu 

Dina. Sekarang ia berteman dengan ibu-ibu itu 

karena memang merekalah yang seprofesi dengan 

Tiyo sebagai administrator seksi, sebutan yang ia 

pikir lebih keren dan maskulin daripada memakai 

kata ‘sekretaris’. Setiap hari ia harus menyiapkan 

laporan rekap kulit kayu yang masuk ke Bark 

Yard. Ia juga harus membantu Mr. Zhang 

mengelola dokumen yang masuk untuk 

selanjutnya diantar sesuai dengan urutannya. Tiyo 

pun merasa menjadi orang penting mengingat ia 

juga mengurus lembur para karyawan di seksinya 

atau menginput cuti agar tidak terjadi kelainan 

absensi. Karena pekerjaannya itulah ia menjadi 

dekat dengan sesama karyawan di seksi EDU, 

terlebih dengan sesama apprentice, seperti satu-
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satunya sarjana si seksinya yaitu bang Deni. Ia 

mulai berpikir posisinya saat ini sangat strategis 

sehingga pasti Mr. Zhang dan pak John akan 

memberikan perhatian yang lebih pada dirinya.  

 

Keadaannya saat ini sangat mirip dengan sebuah 

Kurva Polybezier. Dimana ialah harus menen-

tukan titik awal dan akhir dari kurva itu. Dan ia 

sendiri yang menentukan apakah nantinya kurva 

itu berupa garis lengkung biasa dengan satu 

warna. Ataukah ia akan membuat bermacam 

warna pada kurva itu untuk mempercantiknya. 

Semua harus ia jalani dengan baik agar tak terjadi 

kecacatan pada kurva kehidupannya. Ia harus 

mampu memilih warna terbaik untuk membuat 

dirinya lebih sedap dipandang sebagai seorang Aji 

Pradityo yang berbakat. 
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Magic PackagesMagic PackagesMagic PackagesMagic Packages    

    

    

 

Suara burung-burung yang berisik itu mengusik 

tidur tanpa mimpinya pagi ini. Saat seperti ini 

terkadang terasa sangat berat untuk dilalui. 

Pikiran masih tak karuan antara sadar dan alam 

khayal, namun segera saja Tiyo terbangun saat 

mengingat bahwa ia sekarang punya kebiasaan 

yang mengajarinya tentang kedisiplinan. 

Kebiasaan yang dipaksakan oleh sistem kerja, 

entah siapa dulu yang menetapkan jam masuk 

kerja harus tidak lebih dari jam 7 pagi. 
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“Sial…”, ucapnya mengawali hari ini.  

 

Sesungguhnya bukan kata seperti ini yang ibu 

ajarkan pada Tiyo dulu. Cepat sekali malam 

berlalu. Perasaan baru satu jam lalu Tiyo 

memejamkan mata.  

 

“Ah….untung belum terlambat”.  

 

Apa jadinya presentasi hari ini tanpa materi di 

tangan. Semalam belum sempat Tiyo mencetaknya 

di atas kertas. Printer di kantornya lebih bagus, 

dan… gratis tentunya.  

 

Selesai sudah Tiyo menyampaikan materi 

presentasi yang singkat ini, dengan lancar 

pastinya. Setelah menerapkan kiat-kiat menguasai 

‘panggung’ dari guru Tiyo semasa SMP, awali 

dengan menarik napas untuk membuang kelu di 

lidah. Berdoa dan pandanglah para audience 5 

sentimeter di atas kepala mereka, sehingga tidak 

membuyarkan konsentrasi, demikianlah yang 
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beliau ajarkan. Dengan kiat itu terbukti Tiyo 

mampu menyelesaikan presentasi laporan 

Apprentice Management Program yang ke-2 ini 

dengan memuaskan. 

 

*** 

 

Lagi-lagi tidurnya terusik oleh suara berisik. Tapi 

kali ini bukan karena burung-burung yang kadang 

membuatnya damai itu. Dering alarm dari 

handphonenya, sepenggal reffrain lagu The Script 

– The Man Who Can’t be Moved membangunkan 

Tiyo dari tidur siang yang selalu membuat kepala 

pusing, karena gairah tidur yang tak terpuaskan 

oleh terbatasnya waktu –yang lagi-lagi- terpaksa 

Tiyo jalani semenjak berada di tanah rantau ini. 

Kadang Tiyo teringat betapa nyamannya bekerja 

di tempatnya melakukan prakerin dulu. Berangkat 

jam 7:30 pagi dan baru selesai pada jam 16:00, 

yang ternyata setelah Tiyo hitung jumlah jam 

kerjanya adalah sama dengan di tempat ia bekerja 

sekarang ini. Delapan jam kerja, tapi hitungan 

orang lokal yang fleksibel bahkan cenderung 
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ngaret dan tidak wajib melakukan absensi 

fingerprint, yang mustahil dimanipulasi oleh 

golongan yang hatinya menolak prinsip 

kedisiplinan. Tentu Tiyo tidak termasuk di 

dalamnya. Karena menurut Tiyo sistem seperti ini 

kadang bagus juga untuk membentuk pribadi 

bangsa Indonesia menjadi umat yang lebih 

menghargai waktu.  

 

Siang ini sepertinya akan menjadi jam sibuk untuk 

Tiyo. Kantor besar adalah tujuannya, untuk 

mengambil paket temannya, Resi yang terlalu 

senang mendengar kabar bahwa kiriman 

untuknya telah sampai, karena ini adalah barang 

pertama dalam hidupnya yang ia terima melalui 

kantor pos. Juga untuk mengambil paket dari 

teman Tiyo yang satu lagi, bang Deni. Pokoknya, 

siang ini all about packages!!. Tapi dari kedua 

titipan itu, yang paling membuat Tiyo sedikit 

mengeluarkan tenaga untuk berpikir adalah paket 

bika Ambonnya bang Deni. Dia mengandalkan 

bantuan Tiyo, karena memang hari ini bang Deni 
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mulai masuk ke grup karyawan shift, sehingga 

tidak bisa mengambil paketnya ke kantor besar. 

 

“Ingat ya, di dalam paket itu ada 2 kotak berisi 

bika Ambon. Satu kotak tolong kamu kasih ke 

orang P/D, dan satunya lagi bawa ke kantor kita.”, 

katanya.  

 

Belum cukup dengan wanti-wantinya tersebut, ia 

menambahkan pula, “Nanti kalau sudah di kantor, 

sebelum dibagikan ke teman-teman, potong dulu 

dan pisahkan untuk bagian Mr. Zhang, pak John, 

pak Ady, dan pak Abdul. Taruh di piring kecil 

secukupnya, bilang ada oleh-oleh dari Abang, OK”. 

 

“Orang ini benar-benar mencintai atasan”, 

pikirnya.  

 

Memang kemarin dia sempat membawa bika 

Ambon yang ia bawa dari Medan saat pulang 

kampung. Tapi sesampainya di Jambi, oleh-oleh 

tersebut sudah tidak layak untuk dimakan oleh 

manusia. Mungkin bisa diperjelas, bika ambon 
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tersebut entah karena terlalu lama dalam 

perjalanan atau sebab lain, telah berjamur. Dia 

sempat memaki tentang penjual bika Ambon itu, 

yang mengatakan bahwa makanan khas Medan 

tersebut bisa bertahan selama satu minggu. 

Entahlah, mungkin bika Ambon khas Medan itu 

tidak cocok dibawa ke Jambi.  

 

Paket milik Resi sudah ada di tangan, dan Tiyo 

bersyukur bahwa paket ajaib titipan bang Deni 

belum sampai. Terdengar kejam ia berpikir seperti 

itu, tapi Tiyo juga tidak bisa membayangkan 

bagaimana kalau dia harus membawa kedua paket 

yang pasti lumayan berat tersebut, dan harus 

repot-repot membagikan terlebih dahulu bika 

Ambon sesuai dengan wasiat dari bang Deni! 

Berbeda dengan Resi, yang semakin senang bukan 

kepalang ketika mulai membuka bingkisan itu, 

yang ternyata berisi beberapa barang spesial, 

kiriman ibunya dari kampung, nan jauh di 

seberang selat Sunda. Sebungkus sambel pecel, 

kartu NPWP -yang merupakan barang paling 

penting di dalam kardus itu-, dan 2 potong celana 
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panjang, yang salah satunya terpaksa ia jual pada 

temannya seharga Rp 40.000,- karena celana ‘L’ 

memang tidak akan muat untuknya.  

 

“Empat puluh ribu saja. Sebagai ganti ongkos 

kirim, murah kan?”, katanya.  

 

Begitulah karakter  pedagang ulung di masa 

depan. Asal-asalan memberikan tawaran harga 

tanpa perhitungan yang jelas. 

 

*** 

 

Langit jingga sore ini tersenyum, menyambut Tiyo 

yang baru saja turun dari bus karyawan. Pak 

Arjuna sudah standby di parkiran mobil di dekat 

kantin nomor IV. Ia dengan setia melayani 

pelanggannya, para karyawan yang sejak sebulan 

terakhir bisa berhemat untuk anggaran makan 

malam. Dengan berbagai menu yang ia tawarkan 

dan harga yang terjangkau, pak Arjuna seperti 

magnet bagi para pelanggannya. Tak kalah tenar 

dengan pak Irsyad yang setiap pagi menjajakan 
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kue dengan gerobak kecilnya. Dengan tiga ribu 

rupiah setiap harinya Tiyo bisa menikmati sarapan 

dengan berbagai macam kue yang pas di lidah dan 

kantongnya. Betapa berwarna hidup ini. Dengan 

kesempurnaan akal yang dianugerahkan dengan 

kasih sayang Sang Maha Pemurah Yang Maha 

Keren.  

 

“Ya, Allah. Engkaulah Pengatur kehidupan kami. 

Para cucu Adam yang lebih sering lalai mengingat-

Mu. Yang dengan kecongkaan kami, hanya 

mampu menyisihkan sebagian kecil waktu hidup 

kami untuk bertegur sapa dengan-Mu. Dengan 

ketololan kami pula yang sering melupakan bahwa 

manusia hanyalah makhluk lemah, yang merasa 

kosong hidup di planet bumi-Mu. Berikanlah 

dengan kemahasempurnaan-Mu, kelunakan hati 

dan kerendahan jiwa untuk selalu mengingat-Mu 

dan menemukan-Mu di setiap kekosongan hidup 

kami tersebut. Amin”, Tiyo melangkah dengan 

berajut do’a menuju ke peraduannya.  

Mess mewah berkamar enam yang sangat nyaman 

untuk melepas penat hari ini. 



 

68 

    

    

Menjelang BahagiaMenjelang BahagiaMenjelang BahagiaMenjelang Bahagia    

    

    

 

Delapan bulan kemudian… 

 

Mentari pagi di bulan Juli menyebarkan keha-

ngatan di setiap sudut bumi. Embun masih pekat 

menyelimuti Tebing Tinggi menyebarkan aroma 

kedamaian. Angin yang bertiup tak terlalu 

kencang melengkapi pagi yang indah, disaat Tiyo 

masih bermalas-malasan di kamarnya, yang sejak 

empat bulan terakhir mendadak sunyi ditinggal 

salah satu penghuninya. Agung memutuskan 
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untuk kembali ke Jawa sejak bapaknya 

menawarkan pekerjaan di daerah Solo. Ia yakin 

menjadi mekanik kereta api menjanjikan masa 

depan yang lebih cerah baginya. 

 

Selama delapan bulan ini sudah banyak yang 

berubah dalam kehidupan Tiyo. Dia semakin 

matang dalam berpikir maupun bertindak. 

Orientasi kini lebih jauh menatap ke masa 

depannya kelak. Dia mulai banyak berkecimpung 

dalam forum dunia maya. Laptop bekas yang ia 

beli dari bang Deni yang juga bekas dari temannya 

ia manfaatkan untuk mencari ilmu sebanyak-

banyaknya. Dia mulai rajin mempelajari tutorial 

pembuatan website yang telah lama ia tinggalkan 

sejak ia bekerja di sini. Laptop bututnya tak jarang 

membantu Tiyo menekuni usaha sampingannya 

dalam merancang website sesuai permintaan klien 

yang ia dapatkan dari internet. Semakin lama ia 

terjun dalam dunia nostalgianya itu, membuat 

konsentrasi pada pekerjaan utamanya sebagai 

administrator di seksi EU berkurang. Ia mulai 

sering membuat masalah, sehingga tak jarang Mr. 



 

70 

Zhang memarahinya. Ia tak begitu peduli terhadap 

sikap Mr. Zhang yang semakin menjauh darinya, 

karena ia pikir semua ini merupakan akibat dari 

sikapnya sendiri. Namun yang paling membuat ia 

merasa tak nyaman adalah sikap pak Johny yang 

ia anggap keterlaluan. Sering dia melontarkan 

kata-kata kasar pada Tiyo, bila terjadi 

kesalahpahaman yang sebenarnya karena kesa-

lahan pak John sendiri. Ia semakin muak melihat 

sikap pak John yang ia pikir semakin mengurangi 

wibawanya sebagai seorang atasan. 

 

Tiyo masih bermalas-malasan di kamarnya karena 

hari Minggu selalu terasa nyaman untuk tetap 

berada di kasur, paling tidak sampai jam makan 

siang nanti. Handphonenya bordering kencang 

membuatnya terpaksa beranjak dari tempat tidur. 

“Dari ibu…” 

 

“Assalamu’alaikum”, suara ibu membuka 

percakapan. 

“Wa’alaikum salam. Ada apa, Bu?”, Tiyo sedikit 

heran karena biasanya hanya seminggu sekali ia 
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atau ibunya menelpon. Dua hari lalu Tiyo juga 

telah menghubungi ibunya sekedar memberi 

kabar. 

 

“Le, kamu sebenarnya betah apa tidak di situ?”, 

tanya ibu. 

 

“Loh, kok tanya seperti itu, Bu?”, sebenarnya tidak 

mengherankan baginya bila ibu tahu apa yang ia 

rasakan saat ini. Kemarin saat ia sedang ada 

masalah, ibu juga bertanya hal yang sama karena 

sehari sebelumnya ia bermimpi Tiyo meneriakkan 

nama ibu dari pinggir pantai. Kata ibu, ia sempat 

memintanya untuk menjemput Tiyo sekarang 

juga. Ikatan batin yang kuat antara anak dengan 

sosok ibu memang sangat kuat, lebih kuat dari 

akar pohon yang mencengkeram juah ke dalam 

tanah. 

 

“Kemarin teman ibu ada yang memberi kabar, Le. 

Dia sedang membutuhkan pengajar komputer di 

sekolahnya. Mungkin saja kamu berminat.” 
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“Saya pikir-pikir dulu lah, Bu. Dua bulan lagi 

genap setahun saya kerja di sini. Sekalian 

menunggu sertifikat dari perusahaan, Bu.”, jawab 

Tiyo. 

 

“Ya sudahlah, Le. Ibu hanya berpesan. Bekerja 

dengan ikhlas walaupun hasilnya tak seberapa, 

jauh lebih baik daripada bekerja secara terpaksa. 

Walaupun kamu dapat hasil yang lebih banyak. 

Tapi ibu selalu mendoakanmu, Le. Agar kelak 

kamu menjadi orang sukses”, ujar ibu 

memberikan petuah baginya. 

 

Sungguh dalam hati Tiyo, ia ingin segera pulang 

ke Jawa. Setelah presentasi ketiganya nanti, ia 

bertekad akan segera menyusul puluhan 

temannya yang sudah lama meninggalkan tanah 

Sumatera ini. Ia ingin melepas semua ikatan yang 

membelenggu kebebasannya dalam berpikir. Ia 

sudah bosan dengan semua ini. Ia sudah bosan 

dengan asap pabrik yang tak jarang membuatnya 

terbangun di tengah malam karena membuat 

sesak dadanya. Ia sudah bosan dengan bisingnya 
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deru mesin yang beradu dengan aliran High 

Pressure Steam yang selalu mengawali paginya di 

kantor. Ia juga sudah jenuh dengan fingerprint 

yang selalu membuatnya mengingat masa sekolah 

yang selalu saja memaksa dirinya untuk bangun 

pagi. Tiyo ingin bebas dari masalah yang semakin 

hari menumpuk di otaknya bahkan jauh lebih 

banyak daripada abu ash-silo yang masuk ke paru-

parunya. 

 

*** 

 

 

Tiyo sama sekali belum mempersiapkan materi 

untuk presentasi ketiganya yang terlambat satu 

bulan dari jadwal seharusnya. Dia terpaksa 

menyalin sebuah artikel pendek dari sebuah 

website untuk bahan presentasi kali ini. Ia pikir 

isinya sangat cocok dengan keadaannya saat ini. 

Artikel berjudul “Kiat Mengelola Hubungan 

dengan Atasan” dengan koreksi sana sini dan 

sedikit tambahan untuk memperlancar 
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presentasinya yang sekaligus ia gunakan sebagai 

ajang ‘curhat’. 

 

Ia membawakan materi dengan sangat tenang. 

Mulai dari prolog yang banyak menyadur kata-

kata dari Steven Covey, menuju ke tahap-tahap 

bagaimana membina hubungan yang saling 

menguntungkan antara bawahan dengan 

pimpinan. 

 

“Dari semua tahap yang saya jelaskan tersebut, 

bila kita mampu menerapkan dalam lingkungan 

kerja sehari-hari, maka saya yakin akan terjadi 

hubungan kerja yang membuahkan hasil yang 

sempurna”, ia mulai memasuki bagian akhir dari 

presentasinya. 

 

“Namun, apabila kita sudah bekerja semaksimal 

mungkin. Kita sudah menunjukkan inisiatif kita. 

Ide-ide cemerlang sudah kita sampaikan untuk 

kemajuan seksi, tapi sikap dari atasan sama sekali 

tidak berubah. Bahkan sama sekali sekali tidak 

ada penghargaan atas kerja keras kita, maka saya 
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sarankan untuk segera meng-update CV kita, dan 

mulai rajin membaca iklan di internet atau surat 

kabar. Terimakasih”, ia menutup presentasinya. 

Tanpa tepuk tangan dari para hadirin, hanya raut 

muka masam dari pak Johny yang sejak tadi 

terlihat serius mendengarkan presentasinya. 

 

“Kau ini cocoknya bekerja di marketing atau 

humas, atau jadi sales yang menawarkan produk 

ke sana-sini!”, pak Johny mulai memberi 

komentar. 

 

“Kau pintar ngomong, tapi egois. Kau ini 

sombong”, lanjutnya. Jantung Tiyo berdegup agak 

kencang. Ia sama sekali tidak berpikir pak John 

akan memberi komentar seperti itu. 

 

“Aku yakin kalau kau nggak bakal lamo di sini. 

Aku tau tipe orang macam kau ini. Kau pikir EU 

ini tidak bisa jalan tanpa ada seorang Tiyo di sini. 

Kalau kau pergi dari sini, aku bisa cari orang lain 

untuk menggantikan posisi kau. Aku tahu kau 

pintar, tapi kau ini congkak!”, panjang lebar pak 
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John mengomentari presentasinya. Komentar 

darinya yang lebih banyak berupa umpatan. 

“Tidak tahu malu”, pikir Tiyo. 

Tiyo menyadari ada beberapa bagian dari materi 

yang ia sampaikan membuat pak John merasa 

tersentil. Namun ia pikir presentasinya kali ini 

biasa saja, tidak keterlaluan seperti yang pak John 

katakan. Apa yang ia sampaikan tidak lebih 

menohok dibanding lawakan Stephen Colbert 

yang menyindir George Walker Bush di depan 

presiden Amerika Serikat tersebut dua tahun lalu. 

Juga tak lebih pedas daripada monolog Butet yang 

menyindir pak SBY pada kampanye damai 

kemarin.  

*** 

 

 

Tiyo sudah melupakan kejadian dua minggu lalu. 

Hari ini ia harus segera berangkat menuju kota 

Jambi untuk menemui keluarga dekatnya di 

daerah Pasir Putih. Rencananya ia akan terbang ke 

Jakarta esok hari bersama Agra dan kedua 

temannya yang kebetulan akan pulang ke Jawa 
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hari itu. Rencana ini telah ia susun matang sejak 

minggu kemarin. Dia menghabiskan cutinya untuk 

beristirahat di mess, dan menjelang hari 

terakhirnya, ia menitipkan surat kuasa pada salah 

satu temannya untuk menyelesaikan prosedur 

pengunduran diri. Ia tidak mau terjadi keributan 

jika pengunduran dirinya ia sampaikan secara 

langsung. Ia bahkan tak sempat berpamitan pada 

rekan-rekan kerjanya di kantor Powerplant. 

Hanya sebuah note yang ia publish di Facebook 

untuk mengabari perihal keputusannya untuk 

berhenti bekerja di perusahaan ini. Hanya kepada 

bu Ima ia berpamitan semalam. Di usia 

kandungan bu Ima yang telah memasuki bulan 

kedelapan itu Tiyo masih mempunyai satu hutang 

padanya. Karena sampai saat ini ia belum juga 

mendapatkan nama yang indah untuk calon anak 

pertama bu Ima tersebut. Malam itu ia 

mengutarakan rencana keberangkatannya hari ini. 

 

“Bu Im, maaf saya tidak sempat memberi tahu 

rencana ini sebelumnya”, ucap Tiyo malam itu. 
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“Tapi setidaknya kamu bisa berbagi dengan saya, 

dengan bu Dina, bu Elin, atau bu Ria tentang 

masalahmu ini.”, ujar bu Ima. 

 

“Masalah saya terlalu rumit. Dan saya pikir tidak 

mungkin ada jalan keluar yang lebih baik dari ini.” 

 

“Kalau memang ini yang terbaik, saya hanya bisa 

mendoakan agar kamu mendapat jalan menuju 

masa depan yang lebih cerah.” 

 

“Terima kasih, Bu. Sampaikan salam saya pada 

teman-teman. Saya akan merindukan mereka 

semua. Dan ada satu hal lagi, Bu.”, kata Tiyo. 

 

“Ada apa, Tiyo?” 

 

“Saya sudah mencari di berbagai sumber. Dan 

saya kira nama ini bagus untuk anak Ibu nanti. 

Bila kelak seorang perempuan, saya berdoa agar ia 

menjadi ……… Nama Cewek. Dan nama Nama 

Cowok juga sangat cocok bila nanti anak Bu Im 

laki-laki. Saya hanya bisa berdoa semoga 
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persalinannya lancar, dan sampaikan salam 

sayang untuk si kecil nanti”, ujar Tiyo seraya 

berpamitan pada bu Ima. 

 

Hangatnya mentari pagi hari itu mengiringi bus 

yang Tiyo tumpangi semakin jauh meninggalkan 

Tebing Tinggi. Tempat di mana ia merasakan 

sejuta pengalaman tak terlupakan, yang mengajari 

Tiyo arti pentingnya sebuah komitmen. Sebuah 

episode hidup yang mengantarkannya pada 

lembaran baru menempa hidup Tiyo untuk 

menjadi seorang lelaki yang beranjak dewasa. Di 

sinilah ia menemukan sahabat dan orang-orang 

yang mengikat dirinya pada sebuah ikatan 

emosional, layaknya sebuah keluarga di tempat 

yang jauh dari tempat kelahirannya. Di sini pula ia 

menemukan jalan untuk menjelajahi hidup. 

Menjelajahi beraneka ragam hati orang-orang 

yang menemaninya mengarungi salah satu bagian 

terpenting dalam hidupnya. Penjelajahan yang 

mengasah benak dan jiwanya untuk memahami 

betapa penting menjalin kehangatan dengan orang 

yang kita sayangi. Untuk berbagi lembaran 
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perjalanan kehidupan, dan bersama-sama 

mengisinya dengan warna-warni canda-tawa, 

duka-derita dan membuat Aji Pradityo tersenyum 

pada dunia. “Terimakasih Tuhan, atas segala 

Kasih Sayang yang mengijinkan aku untuk belajar 

makna kehidupan di tempat ini. Thanks, Allah!” 
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