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Part 1: the deal



ari  ini  cuaca  tidak  begitu  cerah,  alangkah  enaknya  jika  browsing 

sebentar,  pikirku  dalam  hati.  Memang,  sejak  pagi  hari  aku  tidak 

mempunyai kegiatan yang berarti. Sungguh bosan rasanya jika hanya 

bengong saja di rumah. Akhirnya, aku alihkan saja perhatianku pada komputer 

“unik” ku ini.

H
Bisa dibilang unik, karena salah satu rakitanku yang paling gagal. Dengan 

spesifikasi yang bisa dibilang rendah, aku mencoba memodifikasi komputer lama 

abangku dengan sedikit komponen – komponen baru. Hasilnya, walaupun hanya 

modifikasi, namun kinerjanya tidak kalah dengan yang lainnya.

Aku mencolokkan kabel telepon ke modem, kemudian membuka browser, 

menulis alamat  situsku. Dalam beberapa menit, sebuah halaman website nampak 

dalam layar komputer. Pasti ada pesan masuk, gumamku. Dalam halaman email, 

tertulis kalimat “sebuah pesan telah masuk dalam email anda. Silahkan cek inbox 

anda”. 

Aku  menghela  napas.  Kubalikkan  badanku  ke  belakang  sejenak,  seraya 

melihat tumpukan kertas – kertas di atas kasurku. “Semua pesanan sudah diantar 

semuanya, tinggal pesanan dia saja yang belum. Ah, Kira – kira kapan dia akan 

mengirimkannya, yah?”

Kuambil salah satunya. “Nah ini dia,” seruku, “Ini yang kubutuhkan”. Tiba 

– tiba terdengar bunyi “BUZZZ” sangat keras. Aku menoleh ke layar monitorku. 

Sesosok pria gemuk dengan latar gelap muncul dihadapanku.

“He…. lagi online yah?” ujarnya.

Dari suara beratnya, pasti si Udin, pikirku.

“Dasar kamu, Din! Ngapain muncul tiba – tiba, gelap – gelapan lagi!?”

Dia nyengir,  “Ketahuan yah? padahal sudah ditutup tuh korden ama tuh 

pintu”.

Aku balas nyengir, “Tubuhmu tuh, tambun amat sih!? jadi yah aku tahu 

kalau itu kamu”. Dasar mengganggu, keluhku. Kubalikkan saja kamera ke arah 

belakang. 



“Hei hei hei…..  masa’ aku ngomong ama dinding? Ayoooo dong, serius! 

Aku lagi ada order nih buat kamu”, protesnya.  Biasa, aku mengerti gelagatnya 

saat kesal. Wajahnya merengut. Persis seperti bakpau yang baru keluar dari tempat 

kukusnya.

“Aku mendengarkan. Ngomong saja”, ujarku acuh, sambil mengecek pesan 

di dalam inbox, “Sudah dua hari bisnisku agak seret. Mudin minta cuti seminggu, 

pulang kampung. Harga komponen lagi tidak stabil, sedangkan permintaan hanya 

beberapa, berkurang dari biasanya.”

“Kenapa  tidak  kamu  panggil  aja  tuh  Andri?  Dia  kan  lagi  butuh  sekali 

pekerjaan. Tetapi itu sih tergantung kamunya. Nih, aku dapat order dari PT Citra 

Husada, butuh 20 unit komputer segera, harga bisa nego. Kalau kamu tidak mau, 

aku tawarkan pada yang lain. Gimana?”

Aku berpikir sejenak. Kubalikkan kamera ke arah semula, “Emang ingin 

beli  yang  bagaimana?  Kalau  klasifikasi  terbaru  sih  harganya  sekitar  3  jutaan 

perunit.  Segitu  sudah  cukup  untuk  perusahaan  kecil  –  kecilan,  kecuali  kalo 

mau…”

“Hei hei hei, kamu salah kira tuh”, potongnya. Dia menunjukkan sebuah 

foto bangunan… hmm…. lebih tepatnya lagi gedung perkantoran. “Perusahaannya 

lumayan besar loh, bergerak dalam bidang real estate. Bos perusahaan itu adalah 

kenalanku, jadi begitu dia membutuhkan komputer,  aku menawarkan komputer 

hasil  rakitanmu  dan  dia  suka.  Makanya  dia  memintaku  untuk  mengajukan 

penawaran ini”.

“Kalau  besar  lebih  baik  ajukan  saja  pada  perusahaan  –  perusahaan, 

bukannya  toko  kecil  –  kecilan  seperti  punyaku.  Bukankah  produk  –  produk 

mereka lebih berkualitas?” jawabku. Aku menghela napas lagi,  “… sejujurnya, 

aku lagi ingin istirahat dari bisnis ini. Bukannya tidak semangat, tetapi aku ingin 

ada pengalaman yang baru.”

“Kalau begitu,  jadikan ini  ordermu yang terakhir.  Tolonglah, hormatilah 

sedikit temanmu ini… bagaimana?”



Duh, aku merasa kasihan melihatnya seperti ini. “bagaimana yah…”

****
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Besar juga, gumamku takjub. Gerbangnya saja besar dan lebar, belum lagi 

pagarnya tinggi – tinggi. Penasaran, seperti apa  orang – orang yang bekerja di 

dalamnya?  

Tetapi…  HEI!  ada  apa  denganku  ini?  Seperti  orang  konyol  saja.  Tak 

kusangka, aku bisa tak berdaya darinya. “Bakso urat daging” itu benar – benar 

membuatku tidak ada pilihan.

 Hari ini juga aku berhasil  bertemu dengan bos perusahaan itu.  Benar – 

benar ramah orangnya. Usianya masih muda, sekitar 30-an. Penampilannya cukup 

keren tetapi menurut penilaianku terlalu tua dari usianya.  Namanya Rudi, Rudi 

Simalatanggang.

Dia  mengutarakan  rasa  kagumnya  terhadap  hasil  rakitanku.  Tidak 

berlebihan sih, tetapi ini cukup membawa angin segar bagiku. Kami juga sudah 

bernegosiasi dan sepakat untuk mengadakan kerjasama. Harga yang diberikannya 

untuk satu unit komputer lebih tinggi dari yang kubayangkan, 6 juta rupiah!

Wew…. bayangkan saja berapa hari aku harus bekerja untuk 20 komputer 

ini? Aku segera meng-SMS para relasiku. Terutama untuk komponen – komponen 

dasarnya, aku harus mendapatkan semua…. harus menda…

Tiba  –  tiba  saja  aku  mendengar  seseorang  menyapaku  dari  belakang. 

Suaranya lembut. Aku segera menoleh ke arah suara itu berasal. 

Aku  melihat  sosok  perempuan  berambut  panjang  berdiri  di  hadapanku. 

Manis  juga,  gumamku.  dia  tersenyum  kepadaku  dan  menyapaku.  Aku  balas 

menyapanya.

“Kamu kerja di sini?” tanyanya. 



Aku menggeleng kepala, “bukan. Aku hanya… sedang ada perlu disini. Oh 

ya, maaf Anda…”

“Saya Faustina, HP yang bagus”, sapanya.

HP?  Aku  melirik  ke  tanganku,  “Oh  ini?  yah…  lumayanlah,  aku 

mendapatkannya  dari  temanku  yang  tinggal  di  Korea.  Ini  merupakan  hadiah 

darinya. Tenang saja kok, sudah lunas bea masuk ha.. ha..”, ujarku sedikit gugup.

Ia tersenyum renyah.  “Kamu penuh rasa humor juga yah ternyata?  Aku 

juga punya yang model seperti ini”, ujarnya sambil memperlihatkan barang dalam 

tas bawaannya. 

Aku menyengir. Tak kusangka, dia juga punya. Oh Tuhan, habislah aku!!!!, 

pekikku dalam hati. Kenapa? Karena yang kuucapkan tadi hanyalah bualan saja. 

Sebenarnya, aku beli barang ini di Glodok, di ruko temanku dengan harga yang 

miring (baca: barang second-an).

“Maaf, kelihatannya kita harus segera berpisah”, ujarnya sambil terburu – 

buru,   “senang  sekali  bertemu  denganmu”.  Aku  segera  membalasnya.  Ia 

melambaikan tangannya kepadaku. Aku hanya menatapnya dengan beratus-ratus 

rasa cemas bercampur keringat : Apakah dia akan mengecapku sebagai tipe laki – 

laki yang pembual??

****

Hari berikutnya…

“Apa? Kamu juga bertemu dengannya? Benarkah? Aduuuuh kenapa kamu 

tidak bilang kepadaku kemarin? Apa? Putri? Maksudmu…. (diam sejenak) Ooh, 

begitu… pantas….”

Aku  menyela  teleponku,  “Sebentar,  ada  telepon  masuk…  (beralih  ke 

penelepon masuk) Halo? Iya, Pak… baik… baik…. Iya, Pak, akan saya usahakan 



secepatnya. Terima kasih, Pak… sama – sama… sampai jumpa… (diam sejenak] 

… hei, sampai mana tadi? halo? halo? Fer?”

Terdengar nada putus. 

SIAL, makiku dalam hati, padahal aku sudah bersusah payah mendengar 

keluh  kesahnya  hari  ini.  Hampir  dua  jam  dia  meneleponku  hanya  untuk 

membicarakan masalah sepele. Aaaah, aku menarik napas dalam – dalam. 

Sudah  jam  sepuluh  siang…  aku  termenung  sejenak.  Fandi  sudah 

menyanggupi untuk membantuku merakit komputer – komputer ini. Rahmat tadi 

sudah  datang  ke  rumah  sambil  membawa  daftar  spesifikasi  dari  tokonya. 

Sedangkan si “bakso urat daging” itu belum nongol juga.

Aku  menghabiskan  waktu  menunggu  dengan  bermain  Game  Online. 

Setelah  beberapa  lama,  dia  datang  juga.  Semula  aku  tidak  menghiraukan 

kedatangannya dan tetap bermain. Ia mendekatiku, menyapaku sambil melihatku 

sedang bermain.

“Waah! sudah level tinggi juga yah?! kebetulan, aku juga punya karakter di 

game ini. Gimana kalo kapan – kapan kita hunt bareng?”ujarnya riang. 

Aku  tersenyum  kecut,  “ada  keperluan  apa  kemari?”  Aku  menempatkan 

karakter gameku ke daerah kota. Dia menyerahkan selembar formulir padaku. Aku 

menanyakan kepadanya apa maksud dari selembaran itu.

“Kata si Bos, kamu orang yang paling menarik yang pernah ditemuinya. 

Dia ingin merekrutmu menjadi staf di perusahaannya itu..”

“Apa?” kataku, heran. Kemudian ia menjelaskan kejadian yang sebenarnya. 

Malam  itu  juga,  dia  bertemu  dengan  si  bos  perusahaan  itu  dan  menanyakan 

tentang  order.  Si  bos  menyatakan  ketertarikannya  padaku.  Dia  juga  bercerita 

tentang keinginanku kepada si bos. Lantas, temannya itu menyanggupiku untuk 

menjadi staf di perusahaannya dan menjabat sebagai asisten manajer.

Aku  hanya  bisa  nyengir.  Kukira  ini  adalah  pilihan  yang  bodoh. 

Menempatkanku  pada  posisi  yang  sangat  crusial?  Jangankan  sanggup 



menjalankannya, merasa betah pun tidak. Akhirnya, aku mengutarakan permintaan 

maafku kepadanya. 

“He? kamu memang benar – benar aneh. Sejak pertama aku menawarkan 

order ini, kamu menolaknya dengan alasan ingin cari nuansa baru. Akhirnya kamu 

menyanggupinya.  Sekarang,  setelah  ada  peluang  bagus,  malah  ingin  kamu 

lepaskan begitu saja.”

“Bekerja  bagiku  adalah  sebuah  profesi  yang  butuh  suasana  yang 

menyenangkan”, tegasku sedikit puitis, “Sedangkan aku adalah tipe orang yang 

bebas, seperti angin, tidak ingin terikat pada siapapun”.

Dia  tertawa.  Aku  pun  juga  demikian.  Jika  kupikir  –  pikir,  sebenarnya 

suasana menyenangkan itu seperti apa? 

****

Malam  ini  begitu  dingin.  Rasanya  sampai  menusuk  ke  tulang.  Baju 

hangatku  saja  tidak  bisa  menutupi  rasa  dingin  ini.  Aku hanya  bisa  merangkul 

guling kencang – kencang untuk mengurangi rasa dingin.

Ternyata hidup seperti ini tidak enak juga. Terlalu bebas. Aku merasa usia 

ini semakin tua. Apakah aku harus hidup dalam kehidupan seperti sekarang?

****

2 minggu kemudian…

“Aku senang dengan kesungguhanmu. Kau bekerja lebih cepat dari yang 

kubayangkan”.

“Terima kasih, Pak”, kataku merendah. “Kepuasan konsumen adalah tujuan 

kami”. 

Kami saling berjabat tangan.



Dia tertawa, “Haha, bagus. Bagus sekali. Bahkan engkau  mempunyai jiwa 

enterpreneurship yang hebat. Aku memang patut mengacungkan jempol padamu.”

“Anda terlalu berlebihan, Pak. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Saya 

bukanlah orang yang serbabisa. Dalam segala hal, saya masih ada kekurangan…”

“Sama saja.  Yang kamu lihat  sekarang bukanlah  apa  –  apa.  Coba  lihat 

diriku  ini,  aku  bukanlah  seorang  pebisnis  yang  ulung  yang  acapkali  membuat 

suatu dobrakan yang jitu. Kadangkala,  aku membuat keputusan yang salah dan 

menyebabkan perusahaanku merugi. Perusahaan kami pun bukanlah perusahaan 

besar yang kamu kira selama ini. Perusahaan kami masih bertaraf kedaerahan, bisa 

dibilang  masih  dalam  ruang  lingkup  perkotaan.  Hanya  saja,  kami  selalu 

memegang proyek – proyek penting sehingga bisa bertahan hingga saat ini.”

Berbicara dengan Tuan Rudi tidak terasa begitu membosankan. Aku seperti 

melihat semangatnya yang menyala – nyala diantara sosoknya yang masih terlihat 

bugar walaupun di usia 30-an.

****

Udin  menungguku  di  pintu  luar.  Ia  terbirit  -  birit  menghampiriku. 

“Bagaimana? bagaimana?”, tanyanya cemas.

“Berjalan  lancar”,  jawabku.  “Ia  merasa  senang  dengan  hasilnya  dan 

memberikan imbalan lumayan“. 

Udin  menghela  napas,  “Baguslah,  tinggal  komisiku  tolong  diurus 

secepatnya  yah,  hehehe….”.  Wajahnya  yang  tembem  dan  putih  terlihat  ceria. 

“Kamu mau kemana?”tanyanya kemudian.

“Entahlah”, jawabku. “Ada banyak yang ingin kukerjakan hari ini…………

.!!” Aku terdiam seketika ketika melihat sosok yang tidak asing lagi bagiku…….. 

Ooh….!!!!

“Waaah, ketemu lagi rupanya. Selamat siang semuanya”, sapanya.

Wanita  yang  pernah  kutemui  sekali  itu  tersenyum.  Rambut  panjangnya 

yang terurus rapi, dengan balutan busana yang excited, benar – benar membuatku 

cukup tertegun.



Aku balas menyapa. Udin menoleh ke arahku. “Kamu kenal dia?”tanyanya. 

Aku menjawab YA.

Tiba – tiba Udin mendadak minta waktu sebentar padanya dan menyeretku 

ke tempat yang agak jauh. Aku menanyakan apa yang terjadi.

“Kamu tidak tahu ya? dia itu adiknya si Bos! Emm… adik sepupunya, lebih 

tepat lagi. Anak yang cerdas dan berwawasan luas. Sedikit sekali orang yang bisa 

diajaknya bicara”, bisiknya.

“Lalu emang kenapa?”

“Aduuuuh!  Sudah  jelas  –  jelas  ini  merupakan  suatu  keberuntungan 

bagimu!”

“Apa?”

Aku langsung diseretnya kembali ke tempat tadi. Aku benar – benar tidak 

mengerti apa yang dia pikirkan saat ini. Apa dia ingin kami….

****

Kantin PT Citra Husada
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“Jadi kamu seorang programmer juga?”

“Yah…. kadang – kadang. Kebanyakannya sih jadi teknisi. Paling – paling 

jika  ada  pelanggan  yang  minta  dibuatkan  program  –  program  sederhana…”, 

jawabku.

Aku merasa agak santai sekarang.  Dia ternyata enak  juga diajak ngobrol. 

Hanya saja, aku merasa sedikit aneh dengan kata – kata Udin :  Jangan biarkan 

kesempatan ini lewat, langka banget loh. Apa dia sengaja membiarkanku bersama 

dengannya?

 “Oh ya, mana HP mu itu?” tanyanya tiba – tiba.

“Apa?”



“HP mu saat kita bertemu pertama kali”

“Emm… itu…”

“Hihi… tidak apa – apa kok. Aku cuman bertanya saja”, ia berkata sambil 

tersenyum. Aku menatapnya dengan rasa malu. “Aku tahu kalau barang itu tidak 

dibeli dari sana, soalnya aku pernah lihat di Glodok”

Aku terkejut. “Benarkah?”

Ia mengangguk. Kemudian dia bercerita banyak sekali. Akhirnya aku tahu 

kalau  dia  juga  kenal  temanku  yang  pedagang  di  sana.  “Bang  Andi  orangnya 

konyol, aku bertemu dengannya dua, tiga kali.  Kelihatannya dia pedagang yang 

mujur,  selalu  mendapatkan  barang  yang  low  prices namun  kualitasnya  high 

end…”, lanjutnya.

“Ngomong  –  ngomong…”,  tanyaku,  “…sepertinya  orang  tua  kalian 

mengerti banyak bahasa Latin?”

“Tentu  saja”,  ucapnya  penuh  semangat,  “Kakek  kami  pernah  mengajar 

bahasa  Latin  semasa  mudanya.  Ayahnya  Rudi  pernah  bekerja  di  Itali  dan 

menguasai  bahasa  Latin  dan  Prancis.  Sedangkan  ayahku  juga  berprofesi  sama 

seperti kakek. Si Rudi juga, belakangan ini mulai mendalami bahasa Latin..”

“Ooh… begitu….”, tuturku. Aku mengerti mengapa namanya mirip dengan 

bahasa Latin. 

****

Malam hari…

“….. mungkin besok aku akan segera kesana…. bilang saja pada Tarman 

kalau barangnya telah laku dijual… apa? minta ganti rugi? siapa?… ITU KHAN 

SALAHNYA SENDIRI!! …… iya…. benar…. benar…  eh? Sebentar”, Udin tiba 

–  tiba  terdiam sejenak,  melihat  ke  arahku.  “….mungkin bisa… iya….  selamat 

malam juga”.

“ada apa?” tanyaku heran. Dia menaruh HPnya di atas meja, melangkah 

mendekatiku.  Aku merasa  dia  sedang kebingungan.  Raut  wajahnya pucat  pasi. 

Habis marah sih, pikirku.



“Lima  hari  ini  aku  akan  pergi  ke  Bangka,  ada  yang  harus  kukerjakan 

disana”, tuturnya. Ia menghela napas, “Aku heran dengan tingkah laku Tarman, 

sudah beberapa bulan ini dia membuatku sibuk terus.”

 Aku tersenyum. Kelihatannya tidak ada masalah. Aku kembali mengurusi 

game yang sedang kumainkan.  “Kau ini… sudah lama bekerja seperti  itu,  apa 

kamu tidak ingin mencari suasana lain? mungkin menikah, begitu?” tanyaku.

 Ia tersenyum sinis, “heh? keinginan menikah sih ada sejak dulu, cuman 

belum  kesampaian  saja.  Namun  toh.  lebih  mending  khan  daripada  kamu, 

kerjaannya cuman main game online melulu?”

Aku terkekeh – kekeh. Dia pun ikut tertawa. Kami berdua memang seperti 

ini dari dulu.

Dan malam pun berlalu…. tiada yang tahu apa yang akan terjadi besok….

****

Esok harinya, seseorang datang ke rumahku pagi – pagi. Aku mengintipnya 

dari lubang intai yang sengaja ku buat di sela – sela pintu.

Sosok yang tak asing lagi bagiku muncul dihadapanku. Ferdi? ujarku dalam 

hati, ada apa pagi – pagi kemari?

Aku membukakan pintu. Ia menyengir padaku.

“Kudengar kamu habis dapat  orderan yah? kenapa tidak bilang – bilang 

padaku sedari awal?”, ucapnya.



“Kamu datang hanya untuk mengatakan hal itu padaku?”

“Eit eit! Jangan tutup pintunya dulu!” pekiknya.

Tangannya  memegang  erat  daun  pintu.  Sorotan  matanya  kini  semakin 

tajam. 

“Mana  Udin?  Kenapa  dia  tidak  datang  ke  bengkelku?”  tanyanya.  “aku 

dengar kamu dengan Udin bekerjasama dengan si Rudi yang punya perusahaan 

real estate yah?”

“Itu bukan urusanmu”, ucapku kesal.

Wah, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, dalam hatiku. Tidak biasanya 

Ferdi datang dengan penuh emosi seperti sekarang. Karena aku tahu, Ferdi adalah 

seorang yang tidak bisa menyimpan rasa kesalnya ataupun rasa senang pada orang 

lain. Tapi sepertinya gawat kalau begini terus…

“ehm…. Sebenarnya kamu dengan Udin ada masalah apa?” lanjutku.

Kemudian dia menceritakan padaku semuanya, panjang lebar.

***

“Ooh,  jadi  rupanya  kamu  dengan  Udin  sebenarnya  sudah  mengadakan 

kesepakatan terlebih dahulu…”

“Itulah masalahnya!”, gusar Ferdi, “Padahal beberapa hari lalu dia bilang 

mau mundur saja. Entah kenapa dia malah menipuku!”

Aku menggeleng – gelengkan kepala,  “Aku bahkan tidak tahu apa yang 

terjadi antara kamu dan Udin…”

Ferdi menatap mataku dengan sangat, “Kamu harus membantuku!”.

Apa?

“Kamu harus  membantuku untuk mencari  jalan  agar  Udin  bisa  kembali 

kerja lagi di tempatku…. Aku mohon….”

“Tetapi…. “

“Aku mohon…..”, pintanya sambil menghaluskan suaranya.

Aku menggaruk – garuk kepala. Sungguh tidak habis pikir, kenapa masalah 

seperti ini harus aku yang membantunya?



To be continued
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