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Angin laut          11 Januari 2008 
 
 
Di tepi pantai utara kehidupan para nelayan di kampung Bendo siang ini tampak tak 

ada aktivitas yang bising dengan suara khas para nelayan yang selalu berteriak ketika berbicara 
pada yang lain, sekeras apapun teriakan mereka yang melawan arus angin laut akan menjadi 
sangat lirih bagai orang bisu yang menggerak gerakkan mulutnya menyerukan kebisuan, 
sedangkan jika suara itu searah dengan arus angin laut maka suara itu akan sampai pada si 
pendengar meskipun berada jauh di sana.  

 
Siang itu, panas, semakin terang dengan pantulan sinar dari pasir putih, sedikit segar 

kala melihat kaktus, dan pandan duri di sepanjang bibir pantai. Kampung Bendo memang 
kampung nelayan, tetapi nelayan yang primitif, mereka hanya mengandalkan Sro’ol, Jukung dan 
peralatan menangkap ikan yang sederhana. Di tepi pantai Kampung Bendo tidak terdapat rumah 
yang padat seperti umumnya perkampungan nelayan pantai utara jawa, tetapi justru sepi, 
sepanjang mata memandang hanyalah hamparan pasir putih dan hiasan semak berduri, hanya satu 
rumah di tepi pantai itu. Sekitar dua ratus meter ke selatan, barulah ditemukan perkampungan 
yang sebagian kecil penduduknya melaut. Peralatan melaut mereka tinggalkan di antara semak di 
bawah pohon waru yang bergerombol di tepi pantai.  

 
Para nelayan itu sering menghabiskan waktu mereka menikmati, tidur siang 

bertiupkan angin laut yang sejuk, meskipun tak jarang angin itu juga membawa pasir yang 
lembut. Mereka merebahkan tubuhnya di pelataran rumah Suarin. Satu satunya rumah yang 
berdiri di sepanjang pantai kampung Bendo. Istri Suarin si Lastri sering uring uringan sama 
Suarin, karena setiap siang hari pria pria pengangguran itu tidur telanjang dada di depan 
rumahnya. Para nelayan yang hanya enam orang itu, akhirnya membuat Cangkruk dari bamboo 
yang mereka dirikan tepat tujuh meter tepat di depan rumah Suarin, tepat berada di bawah 
rindangnya pohon waru. Mereka kini bisa tidur tiduran siang dan melakukan kebiasaan mereka 
membicarakan hal yang tidak penting, tentang apa saja kabar dan isu terbaru yang segar merebak 
di kampung Bendo.  

 
Adalah Kasdar, pria setengah baya. Kasdar bercerai dengan istrinya setahun yang 

lalu. Salah satu pria yang sering tidur siang di Cangkruk tepi pantai itu. Kasdar berjalan melalui 
jalan setapak penuh pasir putih yang menyala nyala yang menghubungkan rumah kecil Suarin 
dengan perkampungan kampung Bendo. Angin laut siang yang kencang seolah menghambat 
langkah Kasdar menyeberangi pasir panas. Dengan caping nelayannya, talanjang dada, dengan 
sarung ia gantungkan di pundaknya, dengan celana pendek biru tua. Kedatangan Kasdar selalu 
dinanti oleh teman temannya yang sudah berlama lama tidur di cangkruk itu. Mereka senang 
dengan Kasdar yang selalu membawa gossip seputar kampung Bendo.  

 
Kasdar datang dan mulai melakukan aksi dalangnya “Warsini…anaknya mbok Siti, 

lagi hamil..” ucap Kasdar enteng sambil menghisap rokoknya dalam dalam. Para pria itu terus 
mengorek berita dari Kasdar, hingga Kasdarpun menyibak tabir itu dengan lancar. “dengar 
dengar..yang nunggangi si Jamal anaknya lek. Parjo, juragan kayu jati”. Angin laut kembali 
berhembus menerpa Kasdar yang masih duduk, kemudian dia berbaring “kampung 
kita..ini..sudah bobrok, aku dengar sendiri dari mbah Kiman yang sudah tua renta itu. Menurut 
mbah Kiman, kacaunya moral anak anak sekarang itu diawali dari kisah para sesepuh mereka” 
kata Kasdar bersungut sungut. Sementara pria pria itu terus memasang telinganya. “ini semua 



 3 

terjadi seperti karma yang selalu terulang, dulu mbok Siti itu juga kayak begenggek lho..seperti 
pelacur..lha wong mbah Kiman sendiri yang bilang dulu dia pernah beberapa kali nunggangi 
mbok Siti di kebon. Memang tidak ada yang tahu, yang tahu Cuma pelakunya sendiri yaitu mbah 
Kiman dan mbok Siti” terang Kasdar kemudian memandangi laut dan angin laut menerpa 
wajahnya. “kang Kasdar.., kami suka dengan ceritamu, tapi hati hati, jika ceritamu ini terbawa 
angin laut dan warga kampung mendengarnya maka habislah dongeng bejatmu..ha…ha…ha..” 
ungkap Jumari salah satu pria diantara gerombolan itu yang kemudian disambut tawa semua pria 
di tempat itu. “alah…kalau sampai ceritaku ini tersebar, ya berarti kalian yang 
menumpahkannya” ucap Kasdar mencibir.  

 
“sudahlah kang…kami butuh cerita yang baru, sudah satu minggu ini ceritanya 

tentang mbok Siti terus” ucap salah seorang pria itu. “ya…aku ingat ingat dulu kejadian yang 
belum aku ceritakan” jawab Kasdar. “ya..begitu itu kerjaannya pengangguran, jadi tukang posnya 
setan” teriak Lastri yang lagi nyapu teras rumahnya. Suarin hanya memandangi istrinya yang 
masih sibuk nyapu sambil sesekali mencibir para lelaki itu. Suarin termasuk suami takut istri. 
Istri nelayan kebanyakan galak dan suka ngatur. Suarin terus menyulam jaring jaringnya yang 
berlubang. 

 
Siang itu para lelaki pengangguran masih tidur tiduran di bawah pohon waru di tepi 

pantai, Kasdar merasa kurang nyaman tidur di atas anyaman bambu, dia turun dan tiarap di antara 
pasir putih lembut bergelombang dan terpaan lembut angin laut. Di punggungnya melekat pasir 
pasir halus, tidak ia hiraukan, ia pandangi laut yang membiru, ia terlena, ia membayangkan istri 
dan anaknya sedang bermain di bibir pantai, menggali remis di antara jilatan ombak kecil, 
matanya meredup. tidur.  

 
Dua jam berlalu. Bayangan pohon waru yang teduh bergeser ke timur. Kasdar 

terperanjat setelah telinganya menangkap suara keras yang memekakkan telinganya. Saat Kasdar 
membuka matanya, ia merasakan siraman pasir menghujani wajahnya, matanya yang masih 
samar melihat sekelilingnya terpaksa memejam perih karena pasir pasir itu masuk dan 
mengganjal di matanya. Mulutnya yang mengerang karena perih harus menutup seketika dan 
mengunyak pasir pasir yang berjatuhan di mulutnya, hingga dia meludah kecil, dengan lidahnya 
ia membersihkan pasir pasir yang sudah menempel di dinding dinding mulutnya, sela giginya. 
Teriakan teriakan caci maki tumpahan amarah terus terdengar. Kini Kasdar merasakan rambutnya 
di jambak ke kanan dan ke kiri, ia rasakan pula pukulan pukulan ringan menghantam kepala dan 
tubuhnya, seperti pukulan membabi buta. Hingga pukulan pukulan itu mulai melemah, suara 
keras itu mulai melirih, caci maki itu berubah menjadi tangis keputusasaan. Kasdar mulai 
membersikan pasir di mulutnya, sedikit demi sedikit ia mencoba membuka matanya. Ia dapati 
mbok Siti menangis sesugukan, bersetimpuh di pasir putih, meneteskan air matanya, ia kini 
payah, rambut keritingnya mengayun di terpa angin laut.  

 
“tega..tega…kamu..dar.. Kasdar, tega sekali kamu mengarang cerita busuk itu. 

mestinya kamu mati saja dan menghuni neraka bersama kabar jahilmu. Untungnya anakku sudah 
pegatan sama kamu dar…Kasdar.., aku juga pernah jadi orang tuamu..kamu memang kebangetan 
dar..Kasdar” cecar mbok Siti yang masih menangis dan berstimpuh. Orang orang di sekitar tidak 
berusaha menolong mbok Siti yang lemas dalam keharuan. Mereka hanya menonton,  bertanya 
Tanya dalam hati, menyimpulkan dari fakta yang belum jelas, dan mereka juga siap mengabarkan 
berita yang mereka garami seperti kala memasak sayur. Kasdar tak acuh dengan semua itu, 
dibiarkannya mbok Siti tetap pada menangis yang kini mulai tersungkur, memeluk pasir, air 
matanya yang menetes mulai terbenam, terhisap pori pori pasir. Kasdar berdiri dan pergi. 
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Beberapa lelaki itu kembali tidur, dan salah seorang dari mereka mengambil tutup kepala dan 
sarungnya, kemudian menuju perkampungan.  

 
Mbok Siti mulai melupakan masalah itu, ia berusaha tegar, ia bangkit dan pulang 

menyusuri jalan setapak melewati rimbun kebun mangga. Mbok Siti menyincing jarik batiknya, 
ia masuk ke rumahnya yang sederhana, rumah berdinding anyaman bambu yang didirikan 
bapaknya tepat di sebelah rumpun bambu. Di rumah itu duduk seorang pria tua yang menikmati 
hari hari tuanya. Menikmati silir angin siang. Ia sesekali tersenyum kecil setelah menghisap 
rokok klobotnya, ia dengarkan setiap derit pohon bambu yang bergerak berhimpitan diterpa 
angin. Mbok Siti muncul dari balik kain pembatas pintu rumah itu dengan membawa segelas kopi 
hangat, disajikan kopi itu di meja kecil di sebelah mbah Kiman “pak…ini kopinya, cepet di 
sruput mumpung masih hangat, bapak ini sudah tua, ngrokoknya itu dikurangi, nanti sakit 
sakitan, batuk, terus cepet berangkat, aku sebagai anak tertua pasti susah” ujar mbok Siti seraya 
menyibak kembali kain itu dan kembali ke dapur. Mbah Kiman yang mendengar komentar anak 
perempuannya itu hanya tersenyum saja kemudian membunyikan radio kecil di sebelahnya, ia 
cari gelombang kesukaannya, tayuban. Suara gamelan mengiringi terpaan angin siang, angin 
yang datang dari laut, membuat suasana semakin tenang.  

 
Kasdar masih tampak berjalan jalan menyisir pantai. Hari semakin larut, senja mulai 

memerah, langit mulai gelap. Angin masih terus berhembus membisikkan cerita rekaan Kasdar 
kepada setiap orang yang diterpanya. Kasdar terus bertanya Tanya, mengapa mbok Siti bisa tahu, 
ia mulai kehilangan nalurinya hingga ia menyangka dengan keyakinannya “ternyata angin laut 
yang menyampaikannya”.  


