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Siang itu, matahari menatap tajam wajah bumi, saat seorang gadis kecil dengan wajah tertunduk 

berjalan menuju Masjid Agung Alun-alun Kota Bandung. Baginya tanah yang ia pijak adalah 

sahabat pengaduannya. Wajahnya melukiskan ada ketenangan bergaris tengah kegelisahan. Ia 

selimuti tubuhnya dari terik matahari dengan keringat yang senantiasa menetes, bak goresan 

takdir kehidupannya. Sementara tangannya mengikat erat beban yang sedari tadi dia pikul 

seberat 20 kg. Gadis kecil itu bernama Zari, namun ia lebih suka orang memanggilnya Bano 

karena ia sangat mengagumi kisah hidup seorang gadis yang diikat oleh tradisi ketidakadilan 

bernama Bano Qaisha Shahraz. 

  

Bano, seorang gadis berlatar belakang tak jelas, yang berjalan dengan kaki pincang terpangkas 

tajamnya misteri kehidupan. Ia habiskan hari-harinya bermain dengan seribu pertanyaan yang dia 

rangkum dalam lingkaran teka-teki. “siapa aku?”. Ia tumbuh bersama kegelisahan dan 

ketidaktahuan kemudian menambatkan hatinya dalam pengasingan dipojok komunitas anak-anak 

dibawah umur sebagai pekerja menjual cobek. Bagi Bano, asalkan dia bisa makan dan minum 

untuk sekedar memanjakan perutnya, itu jauh lebih cukup. 

  

Suara adzan  berkumandang bagai suara lebah yang bergelombang, berputar-putar di angkasa 

langit-langit Masjid, kemudian terus terbang sebari berseru : Allohuu akbar-Allohu Akbar…….”. 

Dan tubuh-tubuh bersila itu tetap dengan pujian dan kidung suci. Wajah-wajah mereka bagai 

sebuah bingkai yang berisi penuh dengan kaligrafi berhias bunga-bunga indah. 

Tubuh-tubuh itu adalah tubuh yang senantiasa menikmati kehidupan dengan sempurna. Mereka 

berlindung di balik tembok masjid agung ini hanya sekedar memunajat kemudian membentuk 

barisan untuk menjalankan solat. 

  



Bano berada di antara barisan tubuh-tubuh itu. Tangannya bagai seorang pengemis yang tiada 

berhenti mengais sisa keletihannya lewat berdo’a. Kini permintaan itu bisa dengan jelas ku 

dengar..” Alloh…aku hanya gadis kecil yang bergelut dengan aroma ketidakpastiaan. Hidupku 

milik renternir yang mengelola pekerja di bawah umur. Aku ingin sekadar bebas dan bisa 

menghirup keadaan ini tanpa sentakan dari orang dewasa itu… aku hanya ingin hidup menikmati 

teka-teki…, aku takut pulang… namun aku lapar. Cobek ku tak ada yang laku… aku tak tau apa 

yang akan terjadi setelah aku melangkahkan kaki ku, menuju tempat di mana aku tidur.., Ya 

Alloh bantu hamba-Mu yang kecil ini..”. Do’a-do’a tadi tengah menyelimuti kegelisahannya dan 

mengubahnya dari sebuah endapan lumpur dan ia pun bimbang. Matanya menetes meratapi 

setiap detik kisah yang tergores bisu. 

  

Hari semakin sore, terikan matahari itu kini seakan malu tertutup mega. Pertanda Bano dan aku 

meski pulang. Uang yang Bano miliki sebesar Rp. 3.000, itu pun hasil bekerja kemarin. Bano 

hanya duduk termenung menatap kendaraan yang melaju tenang. Angan jiwanya berlari jauh di 

depan bayangannya, aku ingin membantunya.. namun, dia sedari tadi tak mempedulikanku. 

Baginya aku adalah beban,,, aku hanya bisa berteriak keras “beli..Pak..beli Bu…ini barang yang 

berkualitas Bu… Pak…”. Tapi entahlah apakah suara ku yang kecil atau suaraku tertahan 

kendaraan, orang-orang seakan tak peduli dengan teriakanku. 

Langkah kaki Bano terhenti, saat ia memandang sebuah rumah kumuh yang berada di antara 

gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi. Rumah yang sangat aku kenal, beratap kardus-

kardus bekas yang lebih cocok di buang ke tempat sampah, dengan kain kebat sebagai pintu 

depan, beralaskan tanah serta sampah-sampah yang berserakan. 

Bahkan kini kami menjadi potret kemanusiaan yang terbingkai dalam wajah anak-anak pekerja 

yang tak tersapa sisa makanan para tuan tanah. Wajah-wajah mereka seakan tergilas roda 

kehidupan sehingga bagi mereka dunia sangat kejam. Semua orang yang menatap termasuk aku, 

akan mengatakan  



“Semua orang kejam…para orang tua, petinggi, pemimpin negeri menikmati deretan kisah yang 

serba terpenuhi, namun tak pernah melirik kami yang seharusnya berada dalam tanggungan 

punggung tangan mereka para penguasa.  

Hidup memang bagai sebuah teka-teki, orang bijak bilang hidup adalah 

permainan..hahaha…ha..ha…, permainan sang penguasa…sekarang lihat! Lihat! Inilah hasilnya, 

kerumunan anak-anak seusia Bano tengah berbaris rapi. Hanya sekedar menunggu orang 

tertinggi di antara mereka dan memberikan hasil jerih payahnya… Gila apa ini bukan soal 

bagaimana kita membangun sebuah kedaulatan, membangun sebuah bangsa yang beradab? 

Apakah ini bukan masalah Negara dan tahta Kenegaraan? 

Mana cinta seorang pemimpin? Katanya dia berjanji akan mengayomi…”, deru teriakanku 

seketika berhenti, saat terdengar langkah-langkah panjang mengiringi seruan “ Bano! Cepat 

mana uang hasil kerjamu?”. 

  

Semua orang menoleh kami, tangan Bano terasa dingin dengan paras yang tak menentu. Seorang 

yang bertubuh besar, dengan tinggi sekitar 180 cm, dengan aksesoris tindik di sekitar alis dan 

dagu, gelang rantai yang melingkari kaki serta tangannya, kumis yang lebat menambah ketakutan 

aku dan Bano. Dia bernama Bang Bejo sang penguasa. 

  

Bano melangkah, dengan kaki pincangnya, namun perasaan gugup telah menguasai kami. Kami 

coba untuk mengatur nafas yang menderu, kemudian tangan Bano mengulurkan uang sebesar 

3.000 perak. Sesaat kemudian, amarah Bang Bejo menggelegar bagai halilintar saat turun hujan 

deras. Cacian dan makian memecah, membelah gendang telinga kami berdua. Selanjutnya Bang 

Bejo menyeret Bano dengan tali-tali kemungkaran dan mengikatnya pada sebatang pohon 

sebagai hukuman. Aku dilempar namun tak diikat…aku menyaksikan kebiadaban kutukannya 

Bang Bejo, memotong dua tangan Bano. Bano merintih, ia tak mampu menahan tangisnya. 

Kemudian dengan air mata, ia lekatkan kembali kedua tangannya yang terpisah. Tak lama, 

tamparan tangan yang kasar itu terus mendarat di pipi lembut Bano. Sehingga Bano tak sadarkan 

diri. 



  

Sementara anak-anak disekitarnya hanya dapat menyaksikan kebiadaban Bang Bejo tanpa bisa 

berontak atau sekedar membela. Kebisuan terpapar jelas di mata mereka. Aku berteriak 

histeris…dengan tatapan tajam. Ingin aku membunuhnya atau ingin membawa Bano pergi. 

Sayangnya aku tak mampu berbuat apa-apa, aku hanya bisa sekedar menyaksikan ketidakadilan 

Cinta Negara ini.  

  

Kota yang indah dengan gedung-gedung yang tinggi, para pemimpin yang berkuasa yang hanya 

duduk santai di ruang kerjanya, mereka menganggap dirinya superbody. Apanya yang super, bila 

setiap gerak mereka tak pedulikan rakyat kecil seperti kami? Kota yang kering akan kepedulian, 

serta kemarau dengan ketidak adilan. Tragedi di Kota Kemarau yang membinasakan rakyat 

kecil…mana pemimpin kami, tolong..tolong temanku dia mungkin sekarat. Tuhan…aku ingin 

melangkah melepaskan tali yang membelenggunya, namun tak jua bisa, karena aku hanyalah 

sebuah cobek yang senantiasa menemani Bano. 

  

Allohummmasholli’alasyaidina Muhammad…. 
 


