
 

 

Akhirnya Sang Tupai pun Terjatuh  
 

Hitam, hanya hitam saja yang ada di pandangan Yulia sebelum bunyi berisik HP berdering 
membangunkan tidurnya yang sangat lelap hingga tak ada ruang untuk bermimpi. Ia meraba-raba HP-nya di 
tengah kegelapan pukul dua pagi, tetapi ia mendapati HP-nya masih anteng tanpa suara apapun. Ia pun 
membalikan tubuhnya dan menemukan sesosok yang tengah menemaninya tidur di sampingnya. Yulia 
tidak berteriak karena hal itu sering terjadi. Sosok itu bukanlah hantu, hanya seorang teman yang tertidur 
dengan bibir terbuka beraroma alkohol. Di samping sosok teman itu tergeletak sebuah kanvas yang 
menggambarkan tubuh seorang laki-laki telanjang berkepala babi. Lukisan-lukisan semacam itu sudah 
menumpuk di kamar kost-nya. Yulia sudah muak menyaksikan pria-pria telanjang  dengan kepala babi.  
 Malam itu kemarahannya seperti sudah di ubun-ubun dia ingin berteriak pada temannya yang 
bernama Fitri itu, tetapi selalu tidak mampu. Yulia pun  mengambil HP yang masih berdering itu dan 
mendekatkannya pada telinga Fitri. Spontan Fitri menepis benda itu dengan tangannya lalu terbangun 
dengan kesal. 
 “Apaan sih?” sentak Fitri dengan wajah murka. 
 “Kamu kira tempat aku tempat apa? Masuk keluar seenaknya,” balas Yulia tanpa mengerti 
mengapa ia berani mengatakan itu. 
 “Kalo punya kamar kunci baik-baik makanya!” tegas Fitri. “lagian kenapa sih jadi sewot, biasanya 
juga kamu nggak pernah ngomen apa-apa. Aku mau masuk kek, mau keluar kek,  kamu sendiri yang bilang 
anggap kamar sendiri, kita temen, itu yang dulu kamu bilang,” jelas Fitri dengan wajah lebih murka. 
 Hening sesaat. Dengan wajah yang tak yakin ingin bicara, Yulia pun akhirnya berbisik, ingin didengar 
tapi tak ingin bicara. 
 “Itu dua tahun lalu!” bisik Yulia. 
 “Apa?” bentak Fitri yang mendengar bisikan tipis itu. 
 “ITU DUA TAHUN LALU!” teriak Yulia. Fitri menatap bengis Yulia, sedang Yulia hanya bisa 
menundukan wajahnya setelah ia berteriak seperti itu. 
 “Jadi sekarang aku bukan teman kamu lagi?” tanya Fitri ketus dengan mulut beraroma alkohol.  
 Malam itu semuanya seolah tak bersuara, suara HP yang berisik pun sudah mati. Yang terdengar 
hanyalah suara detakan jarum jam, tarikan napas dan terkadang suara hembusan angin sekitar pukul dua. 
 “Dulu, aku masih polos, belum tahu bahwa kamu sering sekali meniduri laki-laki,” jelas Yulia dengan 
suara yang pelan tapi jelas terdengar di telinga Fitri. “setelah tahu, aku hanya bisa kecewa tanpa bisa 
mengungkapkan pemikiranku. ‘dia sahabatku, tapi aku tak suka ikut campur’ itu yang sering aku gumamkan 
pada diriku sendiri saat pertama aku tahu kalau kamu punya kebiasaan yang menakutkan itu. Aku berusaha 
biasa saja, walau sebenarnya ingin aku mengingatkanmu,” jelas  Yulia dengan wajah penuh penyesalan 
karena mengatakannya. “Lalu... bisakah kamu bawa pergi lukisan-lukisan babi ini?” lanjutnya. “Setiap kali 
kamu melukiskan tubuh laki-laki yang baru kamu tiduri dan menggambarkannya seperti seekor babi, aku 
merasa tak enak. Hampir setiap hari kamu melukis pria telanjang dengan kepala babi, bahkan kadang kamu 
buat sampai dua, itu artinya dalam semalam kau meniduri dua laki-laki. Semakin banyak lukisan seperti ini, 
semakin mengganggu pikiranku. Aku takut memiliki pikiran bahwa semua laki-laki sama seperti lukisan-
lukisanmu,” jelasnya.  
 Fitri lalu menatap ke semua lukisan pria telanjang itu. Ada yang tubuhnya atletis, ada yang ceking, 
gemuk, bahkan hampir obesitas pun ada.  
 “Laki-laki memang begitu, kamu saja yang telalu polos memandang mereka. You are just too naive!”  
tegas Fitri. “Apa... kamu takut kalau pacarmu Huda itu tak ada bedanya dengan pria-pria yang aku lukis? 
Tanya Fitri menantang. 
 “Apa maksudmu?” tanya Yulia dengan nada geram. 
 “Aku bisa membuktikannya, dan aku yakin dia pun sama saja,” ledek Fitri. 
 “Tutup mulutmu!” tegas Yulia marah. “Dia bukan babi seperti mereka!” 
 “Laki-laki sama saja, mereka babi!” 
 Entah apa yang tiba-tiba mengubah sifat Yulia yang selama ini memendam kekecewaannya. Hari ini 
ia seperti sebuah tanggul yang jebol, ia mengungkapkan semua kata-kata dalam otaknya. 
 “Jika mereka babi, maka kamu pun hanyalah kotoran!” ujar Yulia mantap. “Babi adalah binatang 
yang memakan kotorannya sendiri. Mereka menikmatimu seperti babi menikmati kotorannya sendiri,” 
sambung Yulia. 



 

 

 Mendengar kalimat itu, hati Fitri begitu bergejolak. Rasa panas dari ulu hati tiba-tiba muncul dan 
menjalar ke seluruh tubuh. Ada perasaan mual yang tiba-tiba terasa. Telinga pun seolah tak nyaman, di 
dalamnya seperti ada gumpalan angin yang tak ingin pergi. Dengan semua perasaan tak nyaman itu, Fitri 
pun akhirnya keluar kamar itu di tengah langit yang masih gelap gulita. 

*** 
Satu minggu setelah kejadian itu, Fitri tidak pernah datang ke kost-an Yulia lagi. Mereka pun putus 

kontak selama itu. Selama itu pula Fitri tidak pernah datang ke kampus. Yulia menjadi tak enak hati dan 
merasa ingin meminta maaf atas kata-katanya yang kelewat kasar itu. Namun, sesuatu membuatnya sangat 
was-was ketika dalam perjalanan pulang Huda mengiriminya SMS. 

 
Aku lagi otw ke kost-an Fitri, kamu mau dtg jam brp? 
 
Sontak saja SMS itu membuat Yulia langsung kebingungan, saat ditelepon balik, HP Huda tidak aktif. 

Yulia benar-benar kacau. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika benar Fitri akan 
melancarkan ide gilanya itu. 

 
Pada tempat lain, Fitri memang berhasil menyeret Huda ke tempat kost-nya. Dengan trik yang 

sering dia lancarkan perkerjaan menyeret Huda pun bukanlah urusan yang besar. 
“Kenapa banyak lukisan kepala babi di sini?” tanya Huda. 
“Menurut mu?” tanya Fitri sambil mengunci pintu kost-nya.  Saat itu juga Huda langsung 

merasakan atmosfer yang tak baik. Fitri berjalan mendekat dengan langkah kaki merayu. 
“Jadi ini yang kamu bilang tugas pembedahan?” tanya Huda dengan wajah dingin.  
“You like it don’t you?” goda Fitri sambil hendak menanggalkan pakaiannya. Saat ia menarik baju 

kaosnya ke atas, Fitri temukan Huda yang menutup matanya rapat-rapat. 
“Jangan begitu naif!” kata Fitri. 
“Ini bukan soal naif atau tidak,” tukas Huda. “Ibuku seorang wanita. Aku pun memiliki adik 

perempuan, dan juga Yulia. Aku hanya ingin menjaga mereka tetap terhormat, karena itu aku pun harus 
bisa menghormati perempuan manapun, termasuk dirimu.” 

Alih-alih menaklukan Huda, Fitri malah merasakan hal yang sama seperti apa yang seminggu lalu 
dia rasakan saat Yulia menyinggung soal babi dan tahi. Fitri menatap sosok Huda yang berdiri tak lebih dari 
dua jengkal dari dirinya yang menggenakan kembali kaosnya saat melihat Huda yang bersusah payah 
menjaga pandangannya.  

Suara pintu yang dibuka paksa diiringi teriakan dan isak tangis yang begitu histeris tiba-tiba 
terdengar. 
 “Fitri buka pintunya! Buka! Jangan! Tolong jangan sama Huda!” teriak Yulia dari luar kamar sambil 
terus mengguncang-guncang gagang pintu. “aku minta maaf soal kata-kata yang kemarin, tapi please 
jangan sama Huda!” lanjutnya sambil mengisak. 

Begitu terdengar bunyi kunci, pintu pun terbuka. Yulia menemukan di hadapannya berdiri sosok 
Huda. Huda tersenyum pada Yulia yang masih ramai dengan air mata. Huda lalu menggenggam tangan Yulia 
dan membawanya menjauh dari kost-an Fitri. Sementara itu, Fitri sendiri hanya bisa terkulai di kasur 
dengan kata-kata Huda yang terngiang-ngiang di kepalanya. 

“Hanya ingin menjaga mereka tetap terhormat, kata-kata yang membuatku merasa bagai orang 
yang nista dan hina,” gumamnya. 

*** 
“Aku tidak melihat apapun! Aku menutup mataku,” jelas Huda pada Yulia yang masih tak percaya 

kalau Fitri benar-benar melakukan ide gilanya itu. 
“Terima kasih telah menjaga kepercayaan dan keyakinanku, terus terang saja, tadi aku takut akan 

kecewa. Aku takut melihatmu sebagai orang yang sama seperti pria-pria berkepala babi itu,” 
“Terima kasih karena telah yakin kepadaku,” balas Huda. 
“Tapi... apa kamu tidak merasakan apapun?” 
“Seorang laki-laki dalam kondisi seperti itu bagaimana bisa biasa-biasa saja. Aku harus bersusah 

payah menahan laju hormon testosteronku yang menggila. Andai saja saat itu aku membuka mataku, aku 
tak yakin sekarang masih bisa tersenyum padamu seperti ini.” 

*** 



 

 

Fitri seperti ditelan bumi sebulan setelah kejadiaan itu. Namun, tiba-tiba saja ia muncul dengan 
wajah datarnya di depan Huda setelah Huda bermain sepak bola di kampusnya. Mereka pun terlibat dalam 
basa-basi tak penting sebelum akhirnya bicara mengenai hal inti. 

“kamu tahu kenapa namaku Fitri?” tanya Fitri. Huda menggeleng. “Aku terlahir tanpa ayah yang 
jelas, seseorang yang diakui sebagai ayah dalam selembar akte lahir pun tidak aku yakini sebagai ayahku. 
Ibuku  dulu seperti aku sekarang. Entah meniduri atau ditiduri banyak lelaki. Desas-desus ini baru aku 
dengar saat aku duduk di kelas 2 SMP. Saat aku tanyakan kepada ibuku, dia menangis. Aku marah besar 
saat itu. Aku merasa anak yang dilahirkan atas permainan orang dewasa yang menjijikan. Semenjak itu aku 
tak ingin bicara dengan ibuku. Ibuku stress sampai akhirnya struk, tapi aku sama sekali tidak kasihan 
padanya, malah merasa itu hal yang pantas ia dapatkan,” jelas Fitri sambil tertunduk mengingat kejadiaan 
beberapa tahun yang lalu. “Ibuku memberikan nama Fitri agar mulai dari diriku, kehidupannya kembali 
bersih dan suci, agar aku tak mengulang kehidupan kelamnya. Aku tidak lahir saat hari lebaran,” lanjutnya 
dengan mata yang menerawang jauh. 

“Lalu mengapa kamu tidak mengikuti keinginan ibumu?” 
“Ibuku meninggal setelah struk, saat itu aku masih memendam kekesalan padanya, hingga di saat 

penguburannya aku sama sekali tak menangis. Setelah itu aku merasa tak memiliki siapapun. Ayahku yang 
sekarang, aku yakini bukan ayah biologisku. Kepeduliannya padaku hanya sekedarnya saja. Aku mengalami 
masa stress yang rasanya tak bisa aku tahan sebagai anak SMP.  

“Kelas tiga SMP, aku mulai mengenal seorang laki-laki, saat itu rasanya hanya dia yang bisa 
mengerti diriku. Aku mempercayainya dan menceritakan siapa diriku. Ya, saat itu aku hanya merasa punya 
dia...” Fitri terhenti di cerita itu dia seperti geram begitu otaknya menggiring dia ke awal masa kelam 
kehidupannya. “Saat aku sedang tertekan dan menangis dipelukannya... semuanya terjadi, masa lalu ibuku 
terulang. Aku tidur dengannya... saat itu aku anggap sebagai bentuk cinta dan pengorbanan. Aku 
mempertahankan pemikiranku bahwa itu adalah cinta walau hati kecilku berkata aku bersalah,” 

Lalu lalang orang di kampus semakin tak terlihat. Angin sore pun mulai berhembus menyejukan. Di 
tengah lapang beberapa anak kampung menerbangkan layang-layangnya. Fitri dan Huda masih duduk di 
bangku penonton tanpa saling bertatapan. 

“Jika dipikir saat ini, aku pun tak mengerti mengapa begitu bodoh hingga bisa dibodohi laki-laki. 
Pada masa remaja, semuanya masih besar kemungkinan dapat berubah. Aku putus dengannya saat aku 
tahu ternyata bukan hanya aku yang pernah tidur dengannya. Saat itu aku semakin depresi. Mulai dari 
situlah aku tak percaya laki-laki, mulai dari sanalah bagiku mereka hanyalah babi. Saat masuk SMA, aku 
sudah mati rasa dengan laki-laki. Seperti terlanjur basah, mandi sekalian. Terlanjur sudah kehilangan 
keperwanan aku pun mulai berani melakukannya dengan lelaki manapun. Ada atau tidak perasaan di 
antara kami berdua aku bisa saja melakukannya. Jika saat SMP aku menganggapnya sebagai bentuk cinta, 
saat SMA aku menanggapnya sebagai sebuah keberanian yang hebat. Ya, kenakalan remaja memang selalu 
dipandang sebagai keberanian bagi mereka yang berani melakukannya walau itu semua hanyalah bentuk 
pelarian diri karena mereka terasing dari sebuah peradaban yang seharusnya.  

“Pernah suatu kali saat ada acara pesantren kilat, seorang teteh akhwat menjadi narasumber. 
Sampai sekarang kalimatnya masih melekat di kepalaku. Katanya menurut Al-Qur’an perempuan baik-baik 
akan mendapatkan laki-laki baik-baik. Sebaliknya perempuan yang seperti aku ini akan mendapatkan laki-
laki yang sama bejatnya dengan diriku. Saat itu aku ingat-ingat, memang tak ada laki-laki baik yang aku 
tidur denganku. Semua laki-laki yang tidur denganku adalah laki-laki yang tidur dengan perempuan lain, 
sama seperti diriku. Baru kamu yang menutup matanya saat aku akan menanggalkan pakaianku,” 
ungkapnya panjang lebar. “karena itu aku yakin, kamu bukanlah orang yang dapat aku miliki,” sambungnya. 

“Apa itu hal yang biasa?” 
“Sangat! Karena itu kalian berdua sangat polos bagiku,” 
“Tak bisa aku bayangkan kelangsungan remaja di Indonesia kalau mereka sepertimu,” 
“Hancur! Mereka yang kecanduan sex, pikirannya akan selalu negatif dan otaknya menjadi tumpul. 

Saat SMA dulu nilaiku tak pernah bagus karena di otakku hanya ada sex saja. Setelah melakukannya, 
keesokan harinya di kelas pasti aku akan melongo karena memikirkannya, tidak mau bicara dengan 
siapapun dan menjadi penyendiri. Walaupun mengobrol dengan orang lain, aku merasakan ada kesepian 
yang tak aku mengerti. 

“Sekarang... aku menjadikan ini seperti pekerjaan, dibayar para babi sebagai tahi yang mereka 
nikmati. Banyak psikolog yang mengatakan bahwa yang aku lakukan ini dapat menyebabkan aku tidak akan 



 

 

menikmatinya, dan itu benar. Sebanyak apapun aku melakukannya aku tak merasakan apa-apa. Aku sama 
sekali tidak bahagia. 

“SMP hal itu menipuku dengan berkedok cinta, SMA menipuku dengan berkedok keberanian dari 
kenalakan remaja, Kuliah menipuku dengan berkedok uang dan akhirnya semuanya membuatku seperti 
tahi. Ya, Tahi seperti yang Yulia katakan. Jika aku pikir-pikir bukan mereka yang menjadi babi, tapi akulah 
yang menjadikan diriku sebagai tahi,” 

“Aku tak mengerti dengan pemikiranmu, saat terpuruk mengapa malah menjatuhkan diri, bukan 
bangun untuk memperbaiki diri,” 

“Entahlah aku sendiri tidak mengerti. Kemarahanku pada ibuku hanya menjadikan aku rugi sendiri. 
Tubuhku ini seolah tak lebih dari tumpukan daging untuk dipermainkan.  

“Emh...Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan padamu. Waktu itu aku merasakan detakan 
jantungmu yang kencang. Apa kamu tidak pernah melihat orang telanjang?” tanya Fitri sedikit berhati-hati. 

“Pernah?” 
“Lalu?” 
“Hemh... entahlah aku menyadari  hormon Dopamine, Neuropiniphrin, serotonin, oksitosin bekerje 

tidak normal saat aku melihatnya. Entahlah mungkin karena merasa dosa aku berhasil menekan semua 
kerja tidak normal dari horman-hormon itu,” 

“Dosa... Hah! Aku merasa baru ingat kalau di dunia ini ada kata itu,” ucap Fitri. “hanya itu?” 
tanyanya lagi. 

“Karena aku hanya ingin melihatmu sebagai teman, tidak kurang dari itu,” jelas Huda. 
“Tidak kurang dari itu?” ulang Fitri sambil menyeringai. “maksudmu tidak lebih rendah dari itu , 

kan?” 
Huda tak menjawab, tetapi Fitri sudah sangat memahami bahwa Huda tak pernah ingin melihat 

Fitri sebagai perempuan murahan.  Fitri menarik napas dalam-dalam sebelum kembali bicara. 
“Menurutmu apa aku masih bisa memperbaiki diri?” 
“Senista-nistanya masa lalumu, masa depanmu masih suci. Selama Tuhan memberikan 

kesempatanmu untuk hidup, kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri,” 
“Masa depanku masih suci,” ulang Fitri. “Kalimat yang bagus,” serunya. 
“Kata-kata Mario Teguh, bukan kata-kataku,” ucap Huda yang mengundang senyum Fitri. 
“Dua tahun berteman denganmu, tapi baru kali ini kita bisa berbicara seperti ini. Kenapa tidak dari 

dulu... sebelum tupai jatuh,” 
“Tupai jatuh?” 
“Sepintar-pintarnya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Selama ini aku berhasil tidak membuat 

diriku hamil, tapi akhirnya aku hamil juga dan aku tidak tahu laki-laki yang mana,” jelas Fitri. “Cerita ibuku 
terulang lagi,” desahnya sambil menerawang masa depan yang tak jelas. 

“Tes DNA, mungkin bisa mendapatkan kepastian ayah biologis, tapi itu tak menjawab apa-apa. 
Semua pria yang tidur denganku sudah lepas tangan. Sekarang aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. 
Meng-aborsinya sama saja dengan membunuhnya, apa aku sejahat itu? Aku sudah pernah membunuh 
ibuku dengan kemarahan ini. Aku tak ingin itu terulang lagi. Tapi membiarkannya lahir dan menanggung 
cerita yang sama dengan ceritaku...  

“Hah! Tuhan akhirnya menghukumku juga!” ucap Fitri dengan mata menengadah ke langit. Air 
mata pun berlinang dari kedua ujung matanya. Hatinya bergetar resah. Perasaan bersalah yang baru kali ini 
ia benarkan sebagai kesalahan.  

Di sampingnya Huda hanya bisa diam membisu sambil menatap tali sepatu sepak bolanya yang 
belum sempat ia ikat. Huda sudah tak mampu lagi memberi saran dengan keadaan yang sudah tahap 
hukuman dari Tuhan ini. 

Sore pun berlalu dengan ketidakpastiaan jawaban yang dapat Fitri pilih dan dengan ketidakpastian 
masa depan. Di kepala Fitri hanya terangkai sebuah cerita yang mungkin terjadi jika jabang bayinya saat ini 
tumbuh dan suatu hari membencinya sama seperti saat ia membenci ibunya. 

*** 
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