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Martabak Isi Senja 

“Bang, saya pesan martabak isi senja satu yah. 

Tolong dibungkus,” 

Slamet yang sudah hampir 30 tahun menjual 

martabak tiba-tiba tercenung, tangannya berhenti 

merajang daun bawang. Sudah lama tidak ada yang 

memesan menu itu. Batin Slamet berkata demikian. 

Slamet memandang lelaki yang memesan martabak 

isi senja dari ujung rambut hingga ujung sepatu. 

Sambil menyimpan pisaunya di antara kaleng blue 

band, ia berusaha mengingat kapan terakhir kali ada 

pelanggan yang muncul memesan menu istimewa itu. 

Ingatannya melayang pada seorang perempuan 

berkaca mata yang datang bersama hujan di awal 

bulan Januari. 

Seingat Slamet, pada saat itu si perempuan juga 

memesan martabak isi senja. Tetapi ia tidak 

mendapatkannya karena dalam seminggu tidak ada 

senja yang bisa dipotong untuk dimasak bersama 

daun bawang dan irisan daging. 

Pada waktu itu mendung datang menutupi langit 

menjelang senja tiba sepanjang bulan Januari. 

“Maaf puan, tidak ada senja yang bisa aku jual 

kepadamu. Menu martabak isi senja hari ini kosong.” 
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Slamet kembali mengingat-ingat. Wajah perempuan 

berkaca mata itu berubah kecewa setelah mendengar 

martabak isi senja yang ia inginkan tidak tersedia. 

“Puan bisa pesan martabak manis isi ketan hitam, 

martabak telur isi daging sapi, atau martabak pandan 

setengah keju dan setengah coklat,” 

Slamet berusaha menghibur akan tetapi si perempuan 

berkaca mata tetap terlihat kecewa, ia bahkan 

mencabut kertas berisi menu yang semula ditempel di 

kaca gerobak. 

“Aku maunya martabak isi senja! Di sini tertulis 

„Sedia Martabak Isi Senja‟. Coba dong abang ini 

yang konsisten kalo jualan!” 

“Iya puan, saya minta maaf. Biasanya kami memang 

menjual martabak itu, tapi hari ini kosong,” 

Slamet menghela nafas. Sudah hampir 30 tahun ia 

menuntun gerobaknya mengelilingi kota Jakarta 

untuk menjajakan martabak. Selama itu pula ia 

berhasil memuaskan hati para pelanggan. 

Kebanyakan pelanggan yang memesan martabaknya 

adalah orang-orang kasmaran. Mereka minta 

dibuatkan martabak telur spesial atau martabak keju 

ukuran besar untuk diberikan lagi kepada pasangan 

masing-masing sebagai wujud perhatian atau rasa 

cinta. 
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Tetapi tidak ada yang tertarik minta dibuatkan 

martabak isi senja, setidaknya sampai perempuan 

berkaca mata itu muncul bersama hujan di awal bulan 

Januari lalu pergi dengan tangan kosong. 

Sekarang di depan Slamet berdiri seorang lelaki yang 

memesan martabak isi senja. Apakah laki-laki itu 

akan menikmati sendiri martabak isi senja sambil 

melahapnya pelan-pelan diselingi menyesap 

cappuccino? Atau dia sengaja memesan untuk 

diberikan lagi kepada kekasihnya? 

“Aaah. Kebetulan hari ini senja muncul tuan, dan 

cahayanya sangat indah keemas-emasan,” kata 

Slamet. 

Slamet melanjutkan bicaranya. 

“Barang kali sekarang memang waktu yang tepat 

untuk mengambil senja dan mencampurnya bersama 

bahan-bahan martabak. Tuan boleh menunggu sekitar 

20 menit.” 

Sambil menunggu, lelaki itu mengeluarkan sebatang 

rokok, menyelipkan ujungnya di antara bibir 

kemudian menyulut ujung yang lain menggunakan 

pemantik kayu. 

Jreeessssss 

Minyak dipanaskan di atas bajan berbentuk pipih 

selagi Slamet mengambil senja dari kaki cakrawala 

kemudian mencampurnya bersama tiga butir telur 
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bebek, beberapa helai daun bawang, dan irisan 

daging. 

Slamet kemudian membolak-balik martabak isi senja 

di atas minyak mendidih dan memeriksa tiap sisinya, 

lalu merendam bagian yang warnanya dianggap 

belum cukup cokelat. 

Proses tersebut ia lakukan beberapa kali hingga 

warna kecokelatan dari martabaknya benar-benar 

merata. 

Setelah yakin tidak ada bagian lebih matang dari 

bagian yang lain, Slamet mengangkat martabak dari 

atas bajan untuk meniriskan minyak yang masih 

tersisa. Slamet berpendapat, jika masih ada cukup 

banyak minyak, cita rasa martabak isi senja 

buatannya akan rusak. 

Bagi orang seperti Slamet, martabak bukan cuma soal 

rupa dan rasa. Martabak adalah karya seni yang sama 

sekali tidak boleh cacat. Untuk urusan ini, Slamet 

memang tidak cuma mahir, tetapi juga seorang 

perfeksionis. 

Sebelum menyimpannya di dalam kotak bermotif 

bunga-bunga, Slamet memotong martabak itu dengan 

hati-hati karena tidak ingin merusak senja di 

dalamnya. Hasil potongannya sangat presisi, simetris, 

seperti seorang seniman membuat karya seni. 
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Bicara soal seni, Slamet memang punya selera tinggi. 

Teknik memotong martabaknya tidak kalah dari ilmu 

pahat seniman seperti Edhi Sunarso yang memahat 

Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, 

atau I Nyoman Tjokot yang sangat tersohor di antara 

ahli pahat dan seniman potong di Pulau Dewata. 

Setelah 20 menit menunggu, lelaki itu mendapatkan 

dua belas potong martabak isi senja tersusun di dalam 

kotak bermotif bunga-bunga yang dibungkus kantong 

kresek. 

Slamet memberanikan diri bertanya ketika dia 

menghitung uang kembalian. 

“Apakah martabak ini akan tuan makan sendiri, atau 

tuan akan berikan lagi kepada seseorang?” 

“Hmm, tergantung” 

“Tergantung apa?” 

“Kalau perempuan itu tidak bersedia makan, saya 

sendiri yang akan menghabiskan martabak ini.” 

Lelaki itu menjawab kemudian pergi. 

Sejak lelaki itu pergi, Slamet mencopot kertas menu 

yang menempel di kaca gerobaknya selama hampir 

30 tahun. Ia menggantinya dengan daftar menu baru 

yang ditulis dengan huruf besar-besar. 
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DAFTAR MENU MARTABAK SLAMET 

Martabak Isi Senja………….  Kosong 

Sedia:  

Martabak Telur Biasa ……....  Rp25.000,-  

Martabak Telur Spesial …….  Rp30.000,- 

Martabak Telur Istimewa…...  Rp40.000,-  

Martabak Ketan Item ………  Rp15.000,- 

Martabak Coklat …………… Rp20.000,- 

Martabak Keju ……………..  Rp30.000,-  

Martabak Pandan Wijen…….  Rp25.000,- 

-Selamat Menikmati- 

 

Sejak saat itu orang-orang di kota Jakarta tidak lagi 

melihat senja. Mereka semua kehilangan senja karena 

Slamet telah memasaknya bersama irisan daging sapi, 

daun bawang, dan telur bebek di atas minyak 

mendidih. 

Selama beberapa hari masih tidak ada orang yang 

menyadari bahwa ibu kota telah kehilangan senja. 

Sebetulnya hal itu tak aneh mengingat orang-orang di 

Jakarta bukan tipe manusia yang peduli pada senja. 
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Mereka biasanya masih berkutat dengan pekerjaan 

ketika senja tiba. Atau paling bagus, orang-orang 

Jakarta sedang terjebak kemacetan sehingga ada 

senja atau tidak ada senja bagi mereka sama saja, 

yang penting cepat sampai di rumah. 

Tidak ada yang menyadari bahwa senja telah hilang 

dalam sepekan belakangan ini. Sampai pada akhirnya 

seorang wartawan mewawancarai pegawai kafe yang 

mengaku telah melihat seseorang mengeluarkan senja 

dari dalam kotak martabak. 

Berikut petikan wawancara si wartawan bersama 

saksi mata. 

“Jadi di mana posisinya? Apa yang dia lakukan?” 

“Dia memilih meja dekat jendela yang menghadap ke 

jalan raya lalu duduk memesan cappuccino” 

“Lalu?” 

“Lalu dari dalam tasnya, dia mengeluarkan sekotak 

martabak yang sangat lezat” 

“Darimana tahu kalau martabak itu lezat?” 

“Dari aromanya” 

“Hmm, lalu bagaimana dengan senjanya?” 

“Ya, senja menyembul begitu kotak martabak itu 

dibuka” 
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“Anda melihatnya langsung?” 

“Ya, aku melihat dengan mata-kepalaku sendiri” 

“Apa dia melahap senja itu? Eh, maksudku, apa dia 

memakan martabaknya?” 

“Aku tidak ingat, apakah dia menelannya atau cuma 

menggigit ujungnya…” 

“Tunggu dulu! Orang yang kita bicarakan ini, apakah 

dia laki-laki atau perempuan?” 

Pegawai kafe yang celananya kedodoran menjawab 

pertanyaan pemungkas tersebut. Lalu si wartawan 

kembali ke kantornya untuk menyusun laporan yang 

esok hari tayang di halaman depan. 

*** 

Slamet sedang belanja daun bawang ketika seorang 

penjaja koran diserbu manusia seantero pasar pada 

suatu sore. Berbondong-bondong mereka mengepung 

tukang koran karena mendengar ada berita menarik 

tentang hilangnya senja di Jakarta. 

Slamet ikut berjibaku mendapatkan surat kabar itu 

karena terbawa rasa penasaran. Pergumulan 

berlangsung hampir satu jam hingga Slamet 

mendapatkan surat kabar Harian Sore Jakarta 

dengan halaman depan berbunyi sebagai berikut. 
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Senja Hilang Ditelan Perempuan Misterius 

JAKARTA – Teka-teki hilangnya senja selama 

sepekan belakangan ini mulai terpecahkan. Saksi 

mata mengatakan telah melihat seorang perempuan 

melahap senja-dalam-martabak sambil menyesap 

cappuccino. 

Paimo, 36 tahun, sedang bertugas melayani 

pelanggan di Kafe Aria ketika seorang perempuan 

misterius duduk di dekat jendela sambil memesan 

cappuccino, Ahad (3/12). Tanpa rasa curiga, Paimo 

menulis pesanan si perempuan lalu mengantarnya ke 

meja barista. 

Ketika menunggu pesanannya diselesaikan si barista, 

perempuan itu mengeluarkan kotak martabak 

bermotif bunga-bunga, kemudian menaruhnya di atas 

meja. Begitu cappuccino selesai diantarkan, 

perempuan misterius itu mulai membuka kotak 

martabaknya. 

Pada saat itu Paimo yang kebetulan melintas dekat 

meja si perempuan melihat cahaya senja keluar dari 

kotak martabak.  

“Tepat pada saat perempuan itu menggigit 

martabaknya, seluruh sudut ruangan kafe mendadak 

semburat kemerahan.” kata Paimo kepada Harian 

Sore Jakarta.  
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Menyadari keanehan itu, lanjut Paimo, si perempuan 

bergegas meninggalkan kafe. Paimo juga 

mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menuntut 

apa pun, karena si perempuan telah menyelesaikan 

pembayaran atas secangkir cappuccino di muka. 

Perlu dicermati, penuturan Paimo membuka tabir 

misteri hilangnya senja di kota Jakarta dalam 

sepekan terakhir. Diduga, saat ini senja masih 

berada dalam martabak yang dibawa-bawa oleh si 

perempuan misterius. 

Sayangnya, saat berita ini diturunkan polisi belum 

bisa dimintai tanggapan karena masih sibuk mencari 

senja. Jurnalis Harian Sore Jakarta sudah berusaha 

menghubungi pihak kepolisian. (san). 

Begitu selesai membaca berita itu Slamet menghela 

napas panjang. Bundel koran Harian Sore Jakarta ia 

gulung agar ukurannya cukup untuk masuk ke dalam 

saku.  

Ketika melangkah pulang ingatan Slamet melayang 

pada perempuan berkaca mata yang datang bersama 

hujan di bulan Januari. 

“Rupanya lelaki itu telah memberikan martabak isi 

senja kepada kekasihnya.” 

 

     Depok, 25 Desember 2018 


