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SENJA di UJUNG LENSA 

 

Siang ini tidak seperti biasanya. Aku berani duduk di tepi jendela. Mengenakan 

gaun putih kesayangan Ibu dan membiarkan sinar matahari menerpa punggung 

tanpa takut muncul bercak merah atau lepuh di permukaan kulitku. 

Siang ini tidak seperti biasanya. Kuberi tahu. Rumahku terletak di daerah 

Pawirotaman. Biasanya tamu mancanegara yang keluar-masuk halaman rumah 

untuk reservasi kamar inap. Tapi hari ini lain. Orang-orang datang dan pergi setelah 

menyalami Bapak dan Ibu. Beberapa mengajak bicara Ibu—yang kini duduk lemas 

di sudut lobi, sebagian malah memeluk erat beliau. 

Aku tidak tahu siapa mereka. Mungkin tetangga. Entahlah, aku tidak pernah 

keluar rumah—asal kau tahu saja. Ibu selalu melarangku. Bapak malah pernah 

marah besar gara-gara aku ngeyel dan nekat keluar rumah. 

Waktu itu umurku tujuh tahun. Aku nekat menyusul Mbak Ratri—kakak 

perempuanku—ke sekolahnya. Aku iri. Mengapa Mbak Ratri boleh bersekolah di 

gedung besar yang mempunyai lapangan luas, sementara setiap hari aku harus 

berdiam diri di rumah. Sebagai punishment, betisku memerah dan agak melepuh. 

Tapi karena kenakalanku hari itu, aku jadi tahu alasan Ibu melarangku bermain 

dengan teman sebaya di sore hari. Aku jadi memahami kemarahan Bapak. 

Namun aku tidak pernah mengerti, mengapa matahari membenciku. 

Atau sebenarnya, akukah yang—pada awal cerita—membencinya? 

Sudah kubilang, siang ini tidak seperti biasanya. Selain tirai kamar yang tersila 

lebar, Ibu juga sengaja membuka jendela hingga separuh bagian. Membuat sinarnya 

menerangi meja belajarku. 
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Tidak ada yang spesial disana, kecuali tiga frame yang berjejer rapi di salah satu 

sudut meja. Frame paling kiri berisikan foto Bapak sedang memotret seorang client di 

studionya—mungkin karena beliaulah aku mencintai dunia fotografi, di sebelahnya 

foto Ibu mengenakan kebaya. Kemudian yang terakhir, frame berwarna merah 

seukuran postcard, foto kami berdua. Aku dan dia. 

Dia yang membuatku mencintai matahari yang membenciku. 

*** 

KRRIIIING! 

Alarm pukul 6 membelah kesunyian kamar. Membangunkanku dari tidur. 

"Selamat sore, Ibu!" teriakku dari lantai dua. Ibu hanya membalas dengan 

senyuman dan melanjutkan kegiatan menyapu halamannya. 

"Udah, mandi dulu, tha. Masih bau iler," sahut Mbak Ratri. 

Aku tidak menjawab, justru berlari ke balkon lantai tiga. Tempat favoritku 

selama tiga minggu terakhir ini. 

Setiap hari, di jam yang sama, aku selalu di sana. Memandangnya tanpa bosan. 

Lelaki seumuranku—mungkin lebih tua dua tahun dariku. 

Setiap hari, di jam yang sama, ia selalu di sana. Memesan kopi hitam panas. 

Melihat hasil bidikan kameranya. Kemudian pada pukul tujuh pergi ke tempat lain 

yang sama. Selalu sama. 

*** 

Februari. Ulang tahun Mbak Ratri. 

Kami sekeluarga merayakan hari spesial itu di kafe depan rumah. Alasannya 

sederhana, kalau ada masalah dengan tamu hotel, Ibu bisa segera pulang untuk 
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membereskannya. Hey, apakah aku lupa memberitahu kalian bahwa rumahku 

separuhnya adalah penginapan? 

Malam itu, untuk pertama kali aku melihatnya. Lelaki dengan kacamata full-

frame lebar berwarna hitam, membingkai apik wajah ovalnya. Alis kecoklatan—

seperti rambutnya—dibelah tegas oleh garis hidung mancung Asia. Sayup-sayup 

aku mendengar suaranya. 

"Black hot coffee kayak biasa, ya , Mas. Nuwun." Sopan sekali. Dewasa ini, jarang 

kutemukan anak muda yang ringan berucap terima kasih. 

Tunggu. Kayak biasa? Seperti biasa, maksudnya? Jadi, dia sering mengunjungi 

kafe ini? 

*** 

Maret. Hampir tiga minggu aku memandangnya dari balkon lantai tiga. 

"Dek, Bapak minta tolong anterin kacamata ke studio," teriak Mbak Ratri, entah 

darimana. Memecah keasyikanku. 

"Emoh. Mbak Ratri aja. Mung cerak kana we." Aku menolak. Kenapa bukan Mbak 

Ratri saja? Padahal studio hanya berjarak 50 meter dari hotel. 

Ibu mengelus rambutku. "Nduk, mbok jangan ngeyel. Ini kacamata Bapakmu 

dianterin, kasihan Bapak nggak bisa kerja kalau nggak pakai ini." 

"Nanti, ya, Bu. Di studio 'kan ada kacamata Bapak, tha?" balasku lembut, tidak 

berani menentang. Menyelipkan kalimat permohonan yang tak kentara. 

"Kacamata Bapak yang di studio pecah. Tadi nggak sengaja kesenggol njug jatuh 

dari etalase," jawab Ibu sambil menyodorkan kotak kacamata Bapak, "sudah, 

sekarang mandi terus langsung ke studio, ya?" 

Menyebalkan! Padahal aku masih ingin mencuri-pandang lelaki itu sedikit lebih 

lama lagi. Anyway, studio Bapak memang tidak jauh. Secara administratif, studio 
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Bapak hanya selisih 1 RW dengan rumah. Yaaah, berhubung dekat, aku lebih 

memilih pergi ke sana memakai sepeda. Sepuluh menit cukuplah untuk bolak-balik 

dari rumah-studio-rumah. Lelaki itu pasti belum pergi. 

"Bu, pamit, nggih," kataku sambil mengayuh sepeda. Pandanganku masih fokus 

ke arah gerbang rumah. 

TIIIIIINN! 

Klakson mobil mengagetkanku. Reflek aku menarik rem sepeda. Tubuhku 

limbung tapi tidak sampai jatuh. 

"Nyuwun ngapunten. Maaf, Mbak, saya lupa nggak nyalain lampu. Mbaknya jadi 

nggak tahu kalau saya mau belok," ucap pengemudi mobil itu. Ia langsung turun 

dari mobil dan membantuku mendirikan sepeda. 

Aku menepuk-nepuk punggung kakiku yang sedikit kotor terkena tanah. "Saya 

yang seharusnya minta maaf. Tadi saya nggak lihat ke depan," balasku sambil 

mengangkat muka. 

Lelaki itu.  

Lelaki yang selama ini kucuri-pandang, berdiri di samping sepedaku. 

*** 

April. Titik Nol KM. Simpang empat Kantor Pos Besar. 

Aku sering pergi ke tempat ini, khususnya di malam hari. Karena lampu kota 

berpendar indah ketika kita mampu menangkapnya dengan lensa. Aku tidak 

berkata bahwa kemampuan fotografiku di atas rata-rata. Aku hanya menyukai 

kegiatan ini, dan objek keahlianku adalah scenery, bangunan, juga manusia. Di 

tempat ini, aku dapat menemukan ketiganya tanpa pernah bosan dengan apa yang 

ia suguhkan pada ujung lensaku. 
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Seseorang menepuk pundakku pelan. "Hai," sapanya, "Mbak yang di 

Pawirotaman, 'kan?" 

Ia mengingatku. Lelaki itu, ternyata, mengingatku. 

"Suka motret di sini juga, Mbak?" 

*** 

Agustus. Tugu. 

Aku sibuk meniup-niup teh panas tawar yang disuguhkan ibu pemilik 

angkringan. Sementara lelaki itu sibuk memotret komunitas sepeda yang sedang 

unjuk kebolehan freestyle di depan kantor surat kabar harian lokal. Setiap Jumat 

malam, sepanjang jalan ini dijadikan tempat berkumpul komunitas-komunitas unik 

di Yogyakarta. 

"Mas, ini kopi josnya diminum dulu. Fotonya 'kan bisa nanti," kataku setengah 

berteriak memanggil lelaki itu. 

Empat bulan sudah aku secara resmi berkenalan dengan lelaki itu. Semenjak 

pertemuan kami di Titik Nol itu, setiap malam berubah menjadi kegiatan hunting. 

Tempat memotret kami selalu sama: di tempat pertama kali ia menemukanku 

bergumul dengan kamera. Tidak pernah berubah. Tanpa inovasi, karena objek foto 

kami yang berubah dengan sendirinya. Kalau sudah letih, kami akan berjalan 

menyusuri Malioboro dan selalu berakhir di angkringan tugu. Seperti hari ini. 

"Mbak, dari awal ketemu, saya belum pernah menyebut nama saya sendiri. 

Mbak juga. Apa itu nggak mengganggu Mbak?" tanya lelaki itu di sela tempe bacem 

yang ia kunyah. 

"Memangnya bagi Mas itu penting?" 
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Ia memperlihatkan telapak tangannya ke mukaku. Memintaku untuk menunggu 

jawabannya selama ia menelan makanan yang agak seret di tenggorokannya. 

"Memangnya Mbak nggak aneh kalau manggil saya 'Mas' saja?" 

Aku menatapnya dalam diam. 

"Nama saya Kresna. Mulai sekarang Mbak bisa memanggil saya Kresna. Nama 

Mbak siapa?" katanya sambil mengulurkan tangan untuk berjabatan. 

"Mungkin lebih baik Mas tidak tahu nama saya." 

*** 

September. Nol KM. 

Aku sudah tahu namanya tapi aku enggan memberitahu namaku kepadanya. 

Apakah aku perempuan yang egois? Aku hanya tidak ingin meninggalkan 

kenangan di hidupnya. Manusia mengingat untuk mengenang apa yang tertinggal. 

Aku tidak ingin lelaki itu mengingatku, aku tidak ingin dikenang kalau aku sudah 

meninggalkannya. Aku ingin menjadi bagian yang terus hidup darinya. 

"Saya pengen memotret senja. Kata Bapak, senja itu pemandangan paling 

bagus," kataku berbasa-basi sambil terus membidik pemain roller-blade yang sedang 

beraksi. Tapi tentang keinginanku, itu sungguh-sungguh ingin kulakukan. 

Lelaki itu tiba-tiba mendongak, teringat oleh sesuatu. "Mbak, besok Ibu saya 

mampir ke Yogya. Saya mau Mbak ketemu sama Ibu." Seulas senyum mampir di 

bibirnya ketika mengucapkan kalimat itu. 

Sudah kuduga, ia tidak benar-benar mendengarkanku. "Kapan, Mas?" 

"Besok pukul 10 pagi," jawabnya lembut. Masih dengan seulas senyum. 

Hatiku diliputi penuh kebimbangan. Aku senang mendengar ajakan Mas 

Kresna. Sangat senang, malah. Tapi... "Apa tidak bisa malam saja, Mas?" 
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"Pukul 2 siang Ibu sudah pergi ke Kalimantan." 

"Kalau begitu, saya tidak bisa, Mas." Sungguh, kalau ada kata yang menyatakan 

arti lebih dari egois, itulah padanan kata yang tepat bagiku. 

*** 

November. Lobi Hotel. 

Semenjak penolakan ajakan Mas Kresna, aku seolah merentangkan jarak di 

antara kami. Aku tidak lagi pergi ke Titik Nol untuk memotret. Tidak lagi 

menghampirinya di kafe depan hotel. Juga tidak memandangnya dari lantai tiga. 

Aku ingin mengaburkan fokus perasaan ini. Aku ingin ketika gambar ini 

tercetak nanti, yang terlihat hanya gambar blur dan tidak jelas maknanya. 

Hingga suatu malam di bulan kesebelas, seseorang memencet bel tamu di meja 

resepsionis. Aku—yang kebetulan sedang menyapu koridor tidak jauh dari lobi—

langsung menyongsong tamu yang datang. 

"Good evening. What can I do for you, Sir?" sambutku. 

"Happy birthday, Mbak," ucap lelaki itu sambil menyodorkan cake berbentuk 

kamera dengan nyala lilin menari-nari di atasnya. 

Aku kaget. Senang, tapi tidak mau membuat hatiku fokus menerima perasaan 

itu lagi. Aku ingin mematikan tombol autofocus, di hatinya sekalipun. 

"Pergi!" usirku, "PERGI!" 

"Mengapa? Saya salah apa? Mbak marah? Harusnya saya yang marah karena 

Mbak sudah mengecewakan saya dengan menolak bertemu Ibu. Tapi saya 

memaafkan Mbak, karena saya mau serius menjalani hubungan sama Mbak." 
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Lelaki itu tak mau pergi, membuatku berteriak semaikn kencang, lebih pantas 

disebut histeris. Bapak, Ibu, dan Mbak Ratri langsung berlari ke lobi karenanya. Ibu 

dan Mbak Ratri menenangkanku, sementara Bapak mengajak bicara Kresna. 

"Xeroderma Pigmentosum," kataku kemudian. Aku menatap lurus matanya. 

Mencoba mencari kekuatan. Kekuatan untuk mampu mengusirnya dari hidupku. 

"Dikenal dengan nama XP. Penyakit kelainan genetika. Kulit penderita akan sensitif 

terhadap sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Apabila penderita terkena sinar 

UV, akan muncul bercak merah pada kulit, melepuh, dan kerusakan pada DNA. 

Kulit penderita akan bereaksi seperti terkena luka bakar." 

*** 

Desember. Pantai Pok Tunggal. 

Aku tidak pernah menyangka senja memang seindah ini. Sayang sekali aku 

tidak bisa memotretnya. Baju astronot—anti sinar UV—ini membuatku sulit 

bergerak. Juga pengap meski ada beberapa buah kipas di bagian belakang. Tapi 

melebihi semua itu, semenjak hari ini, aku mencintai matahari. 

Aku mendekatkan tubuhku ke arah lelaki itu. Menunjuk  ke arah Bapak, Ibu, 

dan Mbak Ratri yang sibuk bermain ombak seperti anak kecil. Karenaku, mereka 

jarang pergi ke pantai. Tapi aku senang, hari ini mereka bisa tertawa sangat lepas. 

"Terimakasih, Mas Kresna. Untuk senja yang sudah Mas bingkaikan untukku. Di 

ujung usiaku." Aku berbisik di telinganya. 

*** 

Februari. Kamarku. 

Sudah kubilang, siang ini tidak seperti biasanya. Aku nanti akan terbang 

menuju matahari. Aku mau mengajaknya menari. Itu semua karena Mas Kresna 

pernah berkata, "Biar saja dia membencimu, karena yang terpenting adalah berapa 

banyak jiwa yang kita cintai. Bukan berapa banyak yang mencintai kita." 
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Ngomong-omong, ternyata duduk di tepi jendela pada siang hari sangat 

menyenangkan. Aku bisa melihat Mas Kresna turun dari mobilnya—sama seperti 

yang hampir menabrakku—kemudian langsung memeluk Ibu dengan begitu erat. 

Baru pertama kali aku melihat wajahnya tanpa senyuman. Sangat tidak cocok! 

Aduh, punggungku rasanya panas seperti ada sepasang sayap akan tumbuh di 

sana! Mungkin iya. Mungkin matahari memintaku untuk menjemputnya. Berarti 

sudah waktunya? Semoga ia suka dengan gaunku. Semoga malaikat surga juga. 

Apa kalian sudah bosan kalau kubilang siang ini tidak seperti biasanya? Aku 

janji, ini yang terakhir. Karena kalau hari seperti biasanya, Mas Kresna tidak tahu 

namaku. Hari ini ia akan tahu, seperti apa aku seharusnya dipanggil. 

Anyway, namaku Renzu. Seharusnya kalian—dan Mas Kresna bisa menebaknya. 

Kalau ditulis dengan katakana—salah satu cara penulisan bahasa Jepang untuk 

bahasa serapan—Renzu berarti lensa. Salam kenal dan happy birthday, Mas Kresna. 

Ini keegoisanku yang terakhir. Aku janji. 


