
 

 

Prolog: 

Renungan Kopi Hideung 

 

 

Malam-malam aku masih duduk di sini, sendiri. 

Dari balik kaca kupandangi jalan kecil yang sedikit 

lengang. Sesekali sepeda motor berlalu. Beberapa 

orang juga sempat berjalan lewat. Seorang mahasiswa 

lalu masuk dari pintu yang terbuka, memesan mi 

instan dan duduk di meja seberang. 

“Kopi hideung,” ujar si mamang sambil 

menyodorkan segelas kopi. 

Aku menerimanya tanpa menoleh. Kuhirup uap 

kopi sambil terpejam. Aromanya mampu membuat 

kepalaku rileks. Otakku dari tadi terasa penuh, dan 

segelas kopi selalu menjadi solusi terbaik. Kopi adalah 

teman. Dia seakan berkata, “Bukan hanya hidupmu 

yang pahit, aku juga pahit. Mari kita hadapi 

kepahitan ini bersama.” 
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Aku menyesap kopi itu sedikit, lalu merenung. 

Sudah seminggu aku kurang tidur. Mataku 

menghitam dan gelora hidupku telah hilang. 

Sepanjang minggu kemarin, kuhabiskan malamku di 

kafe untuk mengerjakan skripsi. Penelitianku memang 

belum selesai. Tapi kuharap skripsi itu membuktikan 

bahwa aku siap lulus. Bapak, maksudku dosen 

pembimbingku, akan berangkat haji sekitar sepuluh 

hari lagi. Jika aku tak bisa menyelesaikannya 

sekarang, aku tak punya kesempatan lulus tepat 

waktu. 

Tadi sore aku sudah bertemu dengan Bapak. 

Berbekal strategi politik yang sudah kususun, aku 

mengutarakan maksudku. Aku telah belajar berpolitik 

sejak aku menjadi senator, sebutan untuk legislator 

mahasiswa di ITB. 

Aku bilang, tak semua mahasiswa ingin berada 

di jurusan kimia ini. Sebagian besar dari mereka 

bahkan “terlempar”, akibat tidak diterima di jurusan 

lain. Tak semuanya suka meneliti tugas akhir dan 

belajar segala zat kimia atau apa pun. Ibarat ikan 

disuruh memanjat pohon, atau tupai disuruh 

berenang, tak banyak hal yang bisa kita harapkan. 

Aku bilang, semua mahasiswa ingin segera lulus 

dan bekerja. Kampus ibarat sebuah penjara, dan 

mereka ingin segera bebas. Lulus terlambat akan 

membuat keluarga dan lingkungan mereka kecewa. 
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Para tetangga akan mempermalukan mereka. Mereka 

tak mampu memenuhi harapan orang-orang terdekat. 

Aku bilang, aku sudah menyiapkan presentasi 

dan menyelesaikan skripsi. Sebelum Bapak naik haji, 

aku bisa menghadapi semua syarat kelulusan. Tapi ... 

Ada satu hal yang aku lewatkan dalam strategi! 

Aku tak tahu bagaimana Bapak berpikir. Untuk 

mempengaruhi orang lain, kita harus ikut berpikir 

seperti mereka, lalu menggiring mereka ke arah yang 

kita inginkan. 

Bapak adalah ilmuwan sejati. Dia menanyaiku 

beberapa hal tentang penelitian itu. Dia menanyaiku 

teori-teori dasar. Ah, sial! Dalam hati aku menyesal 

mengerjakan topik ini. Ini topik yang dikenal paling 

sulit di jurusan kimia. Komputasi! Kenapa aku 

memilih topik ini? 

Aku bahkan tidak memilihnya. Saat itu Bapak 

bilang padaku, “Kamu kayaknya nggak terampil 

praktikum. Kamu mau ngerjain komputasi?” Merasa 

tertantang dan ingin mencoba hal baru, aku pun 

mengiyakan. 

Tapi aku kena batunya. Kurasa dulu aku 

sombong, merasa bisa mengatasi semuanya. Orang-

orang mengenalku sebagai orang yang pintar. Aku tak 

jarang tidur di kelas, selalu belajar di kafe semalam 

sebelum ujian, tapi nilaiku memuaskan. Ya, dunia 
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telah membalas kesombonganku. Dan aku tak bisa 

lulus tepat waktu. 

Tentu saja aku telah belajar dengan membuat 

skripsi. Namun bahasa yang sulit dimengerti dan 

materi yang tidak diajarkan di kuliah membuatku tak 

bisa menjawab banyak. 

Bapak lalu bercerita, dulu Bapak lulus lima 

setengah tahun. Bapak bilang, lulus cepat tidak selalu 

berarti lebih baik. Lulus lambat tidak selalu lebih 

buruk. Bapak juga berkomentar tentang sifat 

pragmatisku. Dia tak menyangka seseorang yang 

mengaku suka filsafat bukan seorang idealis. 

Yang penting dari sebuah penelitian bukanlah 

cepat atau lambatnya, melainkan penemuannya. 

Begitulah pemikiran seorang ilmuwan. 

Dan aku menyahut, “Kadang-kadang ada tabir 

yang menutupi pikiran kita, Pak. Kita seharusnya 

melakukan sesuatu karena emang mau melakukan itu. 

Tapi tabir itu sering bikin kita jadi nggak mentingin 

lagi prosesnya.” 

Lalu aku keluar dengan perasaan kalah. Bapak 

menyuruhku belajar lagi. Aku pun menyepi hingga 

duduk di sini sambil menyeruput kopi. 

Awalnya kupikir komputasi tidak sesulit ini. 

Semua kakak tingkat yang komputasi selalu lulus tepat 

waktu. Bahkan ada yang lulus tiga setengah tahun! 
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Kalau pun aku kesulitan, aku juga bisa bertanya pada 

mereka. Namun Bapak mengganti komputernya dan 

melakukan eksperimen dengan aplikasi-aplikasi baru. 

Aku harus mencoba aplikasi itu, dengan hanya 

berbekal internet. Saat aku bertanya sesuatu, Bapak 

biasanya tidak menjawab secara langsung. Dia 

memintaku mencari jawaban sendiri. Memang, aku 

tak bisa bergantung pada siapa pun. Tak ada yang 

mengerti penelitianku. 

Aku pernah bercerita pada Bapak, aku ingin jadi 

penulis. Sebelum diwisuda, aku akan menulis buku. 

Aku tidak mau menjadi ilmuwan kimia. Tapi Bapak 

justru menyuruhku menulis buku panduan aplikasi itu, 

untuk generasi mendatang. 

Tidak ada yang bisa menghiburku. Tidak juga 

teman-temanku. Aku sering menolong mereka. Aku 

menemani, mengajari, dan mendengarkan cerita 

mereka. Aku yakin mereka juga ingin menolong. Tapi 

saat ini aku tak mau menghabiskan waktu dan energi 

bersama mereka. Aku ingin sendiri. 

Terkadang mereka tak mengerti. Aku menolong 

karena mereka meminta dan butuh aku. Terkadang 

mereka terlalu sering meminta tolong hingga aku tak 

punya waktu untuk diriku sendiri. Aku tahu beberapa 

teman menaksirku. Gosip selalu menyebar dengan 

cepat di sini. Tapi saat ini aku tak mau menjadi yes-

man dan mengiyakan semua ajakan mereka. Yah, 
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walau pun aku takut. Aku takut mereka jadi tidak 

menyukaiku, marah atau membenciku. 

Tak terasa kopi itu lalu habis. Aku membayar 

dan segera pulang ke kos-kosan. Aku berbaring di 

ranjang, memandang ke langit-langit sambil 

merenung. Pikirku, aku harus mencurahkan semua 

emosiku. Maka kuambil pena dan buku catatan, lalu 

mulai menulis. 

... 

Ada banyak hal yang tak seperti yang 

kita harapkan. Kita boleh berharap dan 

berdoa. Namun kita tidak mendikte 

Tuhan. Tuhan punya rencana-Nya 

sendiri. 

Ada beban yang terasa berat di 

punggungku. Tugas Akhir yang tak 

kunjung usai, juga hal lain yang ingin 

kukerjakan sebelum lulus. 

Mungkinkah Bapak melakukan ini 

karena percaya pada potensiku? Ataukah 

memang itu standar yang Bapak tetapkan, 

entah aku mampu atau tidak? Tetapi 
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Bapak tak pernah memuji usahaku. 

Mungkin Bapak kecewa karena aku di 

bawah standarnya; meski aku telah 

bekerja keras semampuku, menghabiskan 

semua waktu senggangku, yang sempit 

karena menjadi senator. 

Tadinya kukira membuat buku 

panduan itu akan melunakkan hatinya. 

Namun Bapak masih juga menambah 

banyak hal yang harus kupelajari. 

Tak ada yang mengerti apa yang 

kukerjakan. Tak ada yang bisa kumintai 

bantuan. 

Kenapa mereka bisa dengan mudah 

lulus? Tanpa harus menginap di kafe atau 

berjerih payah? 

Aku ini politisi, penulis, filsuf, atau 

apa pun yang menghalangiku lulus 

dengan cepat. 
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Akankah ada akhir bagi tugas 

Sisyphus yang malang? 

... 

Karena terlalu sering minum, kopi itu tak lagi 

banyak berpengaruh. Tanpa sadar aku telah 

memejamkan mata dan terlelap. 


