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“Sepenggalan Epik antara Sejarah Rama 

dan Masa Depan Sinta” 

Mitra Oktiana 

 

Sepotong kenangan sebuah malam di tugu 

Jogja, menyelipkan rasa ingin berpesta kata-kata. 

Subyek utama hati Sinta, membuat ingatannya 

berperang dengan lupa. Sebab di antara keduanyalah 

sekarang Sinta berada. Ada berisik bunyi gossip, dan 

Sinta serasa dikumur samudra kata-kata. Ombaknya 

menghantam tepat menenggelamkan air muka dua 

wajah, sekaligus direbus oleh api malu di dalam 

mulut para sanak saudara. Bismillah Sinta prologkan 

cerita konyol romantis dengan satu tarikan nafas yang 

terpanjang. 

Banyak lembar yang Sinta habiskan untuk 

menggambarkan rasa yang Tuhan titipkan selama 

puluhan tahun ini kepada Sinta. Gulungan undangan 

impian yang masih ia simpan rapi polanya, semoga 

jadi dan bisa segera disebarnya ke seluruh penjuru 

saudara dan kawan. Memberitakan berita gembira, 

tentang bersatunya sepasang teman lama dalam 

pertemuan yang kesekian kalinya.  

Konon, sebuah pohon telah memilih tanahnya 

untuk berakar. Apapun yang menghalang takkan 

mampu membuatnya  pindah dari tanah surga, yaitu 

di hati Rama, di pikiran Rama, dan juga di keinginan 

Rama. Rentang waktunya bersama Rama, ia 
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mohonkan tuk diperpanjang lagi sampai Pemilik 

Jagad memanggil ruhnya melalui Izrail. Di balik 

kisahnya yang belum berhenti, sepotong romantisme 

menggigit dan enggan usai di halte penyesalan. Jika 

setetes embun tak perlu warna untuk jatuh di atas 

dedaunan hijau di halaman depan rumah sesudah 

hujan, lantas, apakah pertanyaan  Sinta “Mengapa 

hati ini memilih engkau sebagai tempat memuja cinta 

level kedua setelah cintaku kepadaNya” 

membutuhkan jawaban? 

Banyak definisi akan cinta, namun dengan 

Rama, Sinta merasakan di atas itu. Menyimpan nama 

Rama di hati Sinta, membuatnya lebih mudah untuk 

menjalani hidup. Putih, suci, sampai bernisan di 

dalam hati dan permanen sampai mati cinta Sinta ini. 

“Di situ, apakah engkau sedang melihat 

langit yang sama seperti aku yang melihat langit 

malam ini? Apakah kita berada di halaman yang 

sama dalam buku perjalanan hidup kita masing-

masing dengan judul bab yang sama “Aku 

Mencintaimu?”. Bilamana aku ingin tinggal lama-

lama di dekatmu, takkan cukup waktu yang ada untuk 

menikmati engkau; hasil kreasi Tuhan yang kuberi 

nama “Di atas Kata Indah”. Aku menyenangi 

harummu. Arsitektur mimpiku melahirkan sebuah 

kerangka pikir yang tertelan jasad lautan pantai kita 

yang berwarna senja dan berteriak hampir surup. 

Harus pulang dan terbangun dari indahnya 

konstruksi khayalan gila yang teramat sangat ingin 

terealisasi secepatnya. Bismillah, sebuah kata 
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Bismillah kan kurangkai mesra atas nama sebuah 

perintah yang terindah sepanjang masa ; Menikah”. 

Semerbak aroma prosa yang bersenandung 

pertanyaan Sinta yang menyoal bagaimananya 

perasaan Rama, adalah masih ia rasa bersayap di 

alam bawah sadarnya. Namun sekalinya ini, dengan 

serendah-rendahnya kerendahan hati Sinta, ia 

persembahkan sebuah ikatan pernikahan kata-kata 

sederhana yang berjudul “Epik Antara Sejarah Rama 

Dan Masa Depan Sinta”.   

Entah sejak kapan tahu kesendirian Sinta 

harus berjalan tanpa alas kaki kebahagiaan 

berpasangan. Ia mengerti bahwa apa yang sedang 

Tuhan rencanakan adalah di atas kata indah nantinya. 

Dialog yang Tuhan tawarkan tengah membawa Sinta 

ke dalam percakapan ritual yang separuh 

menenangkan. 

Kini cinta itu melebur jadi satu dengan 

perasaan rela. Dan entah bagaimana berganti ikhlas 

secara lambat namun tepat cara. Kini Sinta 

meneriakkan sebuah semangat baru yang tumbuh 

dengan sendirinya, dengan belum banyak halaman 

pengalaman yang ia bukukan, namun somehow 

menjadikannya lebih kuat menantikan sebuah masa 

terkejut bahagia untuk mengetahui dengan pasti, 

tentang asal muasal tulang rusuk siapakah ia ini.  
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“Harus Dibuang Ke Mana” 

 

Harus dibuang kemana,  

 

Semua kenangan cinta dalam impian semanis 

dongeng putri salju? 

 

Harus dibuang kemana,  

 

Jejak langkahmu yang masih membekas pada prasasti 

cinta? 

 

Harus dibuang kemana,  

 

Tumpukan janji manis yang telah berkarat tanpa 

isyarat? 

 

Harus dibuang kemana,  

 

Monumen cinta yang tak sempat kita rampungkan? 

 

Harus dibuang kemana,  

 

Segumpal pesan usang yang sempat kubukukan? 

 

Harus dibuang kemana,  
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“Somewhere On the Edge of the Year” 

Arief Adinoto 

 

The bells sound loud 

Fireworks been blown 

I stood in a crowd 

But did feel so alone 

 

I looked up to the sky 

and imagining your face 

that’s always been grace  

 

Then I shouted 

“I’m sorry dear… 

for my careless, my fault, and my sinner  

which have made you suffer 

for being such incapable 

to be a man with responsible 

but please take my words 

that I’ll keep on strive towards  

to be your guide and be your guard 

with all my life and all my heart” 
 

then you cried… 

and smiled… 
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“Aftertaste” 

Muhammad Istikhori 

 

“Aku pikir ini saatnya kita putus. Aku rasa 

berteman adalah kondisi paling ideal untuk hubungan 

kita. Aku merasa sudah tidak menjadi prioritas utama 

dalam hidupmu”. 

“Oke, kalau menurut kamu itu terbaik untuk 

kita berdua, aku setuju”. 

-o0o- 

Aku adalah seorang pria yang gila kerja. 

Buatku pekerjaan adalah nomor 1. Buatku pekerjaan 

bukan cuma untuk mencari uang tapi sudah menjadi 

hobi, kesenangan dan mungkin tujuan hidup. Dalam 

kamus hidupku cinta itu ya hanya untuk pekerjaan 

(selain untuk Tuhan dan orang tua tentunya). 

Aku senang dengan hidupku saat ini. Dan 

teman-temanku pun beranggapan kalau aku ini sudah 

menjadi seorang figur yang sukses dalam kehidupan. 

Karena jika dilihat dari sisi karir dan materi, 

pencapaian yang ku peroleh sudah melebihi 

kebanyakan orang-orang yang ada disekitar ku. 

Tidak pernah terlintas di pikiranku untuk 

punya pacar atau membina hubungan yang lebih 

intim dengan seorang wanita, sampai aku mendapat 

undangan untuk menghadiri acara reuni akbar yang 

diselenggarakan oleh SMA, tempatku sekolah dulu. 

Di sinilah awal mula kedekatanku dengan Maya. 
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Maya adalah adik kelasku sewaktu SMA. 

Kami sudah kenal lama tapi hanya sebatas kenal, 

tidak lebih. Dulu saat di SMA memang aku pernah 

mendengar gosip kalau Maya suka padaku. 

Menurutku, hal ini tidak aneh. Maklum, saat SMA 

dulu aku adalah ketua OSIS dan siswa paling 

cemerlang dalam hal akademis maupun hal-hal yang 

berhubungan dengan olahraga. Tapi karena 

kepribadianku yang cuek kuanggap itu hanya kabar 

burung belaka. 

Aku tahu sejak SMA Maya itu cantik, bahkan 

salah satu yang tercantik di sekolah. Menurutku, 

gayanya supel dan punya kepribadian menarik. Tapi 

Maya yang sedang kuajak bicara sekarang ini 

menurutku bukan hanya cantik tapi sangat anggun. 

Tutur katanya sangat sopan dan terdidik. Benar-benar 

mirip seorang lady dari kaum bangsawan. Bisa jadi 

ini adalah alasan mengapa aku begitu nyaman 

berbincang dengannya padahal kami baru bertemu 

kembali setelah sekian lama. 

Semenjak pertemuan di acara reuni, aku dan 

Maya aktif menjalin komunikasi. Baik itu 

komunikasi lewat telepon atau bahkan melakukan 

kopi darat jika kami berdua punya waktu luang yang 

sama. Mungkin ini pertama kalinya aku punya 

interest yang tinggi terhadap sesuatu selain 

pekerjaan. Aku merasa sangat nyaman jika 

melakukan aktifitas bersamanya,  perasaan yang tidak 

aku dapat dari teman-teman wanitaku yang lain. 


