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JODOH 
 

Yani Mae 
INDONESIA 

Drama 

SINOPSIS 

(Seorang ibu ingin melihat anaknya bahagia demikian juga sebaliknya. Sebagai ungkapan kasih 

sayang di antara mereka berdua sang ibu mencarikan jodoh untuk anak perempuan 

sematawayangnya melalui jasa seorang comblang. Dan anaknya menerima perjodohan itu 

sebagai tanda pengabdian pada ibunya. Tapi kemudian yang terjadi laki-laki yang dikira bakal 

jadi jodoh anaknya sudah beristerikan lima. Gagallah perjodohan itu kerana ibu dan anak punya 

prinsip tidak mahu jadi isteri kedua ataupun ketiga). 

 

TOKOH: 

EMAK IRAH, ibunya Neng Imas. 

NENG IMAS, anak Emak Irah. 

USMAN, comblang 

MAS PROTO, bos Burung Perkutut 

PEREMPUAN, isteri Parto 

ANAK PARTO  

BAPAK LEBAI 

ORANG-ORANG 

 

 

(Ruang tamu. Satu set kerusi jati, di atas meja tersaji makanan tradisional orang Sunda. EMAK 

IRAH sedang menerima Usman. Dia seorang comblang yang sangat terkenal kerana 

kepiawaiannya menjodohkan orang-orang yang dicomblangnya). 

 

EMAK IRAH:  Man bagaimana khabar pesanan emak, sudah ada belum? 
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USMAN:  Sudah ada, mak! Kalau emak yang pesan, tenang, mak! Pasti akan saya kerjakan 

dengan cepat. Emak lain daripada yang lain. Emak berani bayar saya di muka, sedang 

yang lain baru bayar saya diujung. Itu yang membedakan emak dari yang lainnya. (Suara 

sedikit dipelankan, punggung dibongkokkan. Nyengir kuda).  Apa lagi kalau emak bisa 

melebihkan sedikit ongkosnya. 

EMAK IRAH (tersanjung):  Ah, kalau itu hal kecil buat emak. Kerana memang sudah seharusnya 

kamu dibayar. Emak tidak suka menunda-nunda. Kalau punya uang kenapa mesti 

disimpan, Man. Kan bisa cepat-cepat kamu manfaatkan. Apalagi kamu butuh uang untuk 

ongkos jalan carikan jodoh buat anak emak. 

USMAN:  Persoalan uang saya percaya emak tidak jadi masalah. Tapi sebelum saya katakan 

siapa orangnya. Saya harus tahu dulu apa emak anti suku tidak, begitu? 

EMAK IRAH:  Man, buat emak segala suku tidak jadi masalah. Suku Batak, suku Jawa, suku 

Padang, suku Minang atau suku-suku lain pokoknya tidak masalah. Yang penting dia 

seorang laki-laki sejati dan bisa membahagiakan anak emak. 

USMAN:  Kalau hal itu tidak jadi masalah, bererti kerjaan saya lebih mudah lagi. (Memulai lagi)  

Kenapa?  Karena ada beberapa orang yang minta dicarikan jodohnya pakai syarat-syarat 

yang rumit, mak! Permintaan mereka banyak. Ada yang anti suku segala mak! Sedang 

emak, tidak! Emak adalah klien bahasa kerennya yang paling tidak rewel dalam 

mencarikan jdoh untuk anaknya. 

EMAK IRAH (semakin tersanjung): Semua itu pokoknya bukan masalah, Man! Sekarang tinggal 

katakan siapa dan dari mana asal dia!   

USMAN (dengan muka diserius-seriuskan):  Saya sudah menemukan seorang laki-laki. Dia 

perantau, berasal dari Jawa dan dia punya usaha  pasar burung di kota ini. Paling sukses 

dibanding teman-temannya. Satu hari dia datang ke rumah saya. Dia ingin saya 

mencarikan gadis Sunda untuk jadi istrinya. Lalu saya katakan ada, dan saya janji hari ini 

mau nunjukin foto anak emak sama orang itu. Jadi hari ini saya datang ke sini pertama 

mau minta foto, yang kedua mau ngambil uang sisanya untuk ongkos jalan saya. 
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EMAK IRAH:  Oh, jadi begitu ceritanya? Soal foto gampang, Man. Kebetulan kemarin Neng Imas, 

anak emak itu baru kirim foto. 

USMAN:  Memangnya anak emak tinggal di mana gitu? 

EMAK IRAH:  Dia tinggal sama uwaknya di kota, bantu-bantu jaga toko. Emak suka kasihan 

kalau lihat dia, karena keinginannya membahagiakan hati emak. Dia mengesampingkan 

kepentingannya. 

 Man! Dimakan tuh kuenya jangan hanya dipelototin saja. Emak ijin dulu  sebentar mau 

ngambil foto dan duitnya.  

(EMAK IRAH masuk kamar tinggal Usman.) 

USMAN:  Neng Imas, perasaan pernah dengar nama itu. Neng Imas yang itu atau yang mana, 

jangan-jangan... (EMAK IRAH muncul bawa foto.) 

EMAK IRAH:  Man, kenapa malah jadi melamun bukannya dimakan itu kue? Ini fotonya. 

Bagaimana pendapat Usman mengenai anak emak ini? 

USMAN (kaget):  Eh... eh... jadi ini anak emak? Saya tidak sangka kalau Neng Imas secantik ini, 

mak! 

EMAK IRAH:  Jangankan Usman, emak sendiri awalnya tidak percaya bahwa itu anak emak. 

USMAN:  Memangnya Neng Imas sudah berapa lama jauh dari emak? 

EMAK IRAH:  Hampir 5 tahun, semenjak kepergian bapaknya. Dia pilih jauh dari desa ini supaya 

bisa melupakan kelakuan bapaknya yang selama ini dibanggakannya. (Raut muka EMAK 

IRAH berubah menjadi sedih.) 

USMAN:  Memangnya, suami Emak Irah pergi ke mana gitu? 

EMAK IRAH:  Tidak pergi ke mana-mana, malah sekarang kabarnya suami emak itu kerjaannya 

kawin cerai, istrinya di mana-mana, anaknya di mana-mana. Untung saja emak waktu itu 

minta langsung dicerai begitu tahu dia nyeleweng dengan anak gadis tetangga emak. 

Aduh, emak minta amaf malah jadi ngelantur kayak begini. 

USMAN:  Tidak apa-apa, mak. Malah saya yang harus minta maaf karena terlalu banyak 

bertanya. Kalau begitu saya minta ijin untuk pulang. Saya ke sini lagi sekitar 2 atau 3 hari 

lagi untuk kabar selanjutnya. 
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EMAK IRAH:  Terima kasih, Man. Emak percaya Usman akan carikan laki-laki yang baik dan 

bertanggungjawab buat anak emak. 

USMAN:  Semoga saja, sebab orang ini sepertinya sesuai dengan tipe yang emak mau. Kalau 

begitu saya pulang dulu, mak. 

 (EMAK IRAH mengantarkan Usman sampai depan pintu. Sayup-sayup terdenga suara 

dendang lagu dari radio tetangganya. EMAK IRAH masuk ke kamarnya. Lampu fade out. 

Usman tercenung beberapa saat di halaman rumah EMAK IRAH. Lampu follow spot.) 

USMAN:  Neng Imas, saya merasa pernah bertemu dengan.... Kira-kira di mana, ya? (USMAN 

berpikir dengan keras untuk mengingat nama itu. Lalu dibukanya amplop berisi foto dan 

uang dari EMAK IRAH.) 

 Aduh, celaka... celaka... bukannya ini Neng Imas yang pernah menolak cinta saya 10 

tahun yang lalu. Wah, kalau begitu saya harus perjuangkan kembali cinta saya, yang 

dulu pernah kandas itu. Tapi bagaimana saya harus menerangkan hal ini kepada Mak 

Irah, kalau sebenarnya saya sudah mengenalnya, dan mencintainya. Apa dia akan 

menerima saya atau malah sebaliknya? Belum lagi urusan saya dengan orang Jawa itu, 

mana saya sudah dibayar penuh untuk carikan jodoh buat dia. Saya harus cari akal, cari 

akal agar tetap jadi comblang untuk orang itu dengan tidak mengorbankan perasaan 

cinta saya. (USMAN pergi. Lampu fade out.) 

 (Pagi hari di rumah EMAK IRAH. Lampu fade in. Nampak EMAK IRAH sedang membuka 

bungkusan ole-oel yang dibawa NENG IMAS). 

EMAK IRAH:  Bagaimana kabar uwakmu di kota, Neng? Bukannya sekalian datang ke sini. 

Rasanya sudah lama emak tidak bertemu sama mereka. 

NENG IMAS (dari dalam kamar):  Mereka rencananya mau ke sini bareng saya, tapi karena 

harus ngurusin dulu anaknya yang mau tunangan. Uwak hanya bisa titip salam, katanya 

mau nyusul kalau segala urusan di sana sudah selesai. 

EMAK IRAH:  Yang keberapa yang mau tunangan? 
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NENG IMAS (keluar dari kamar):  Anak yang ketiga, mak. Kalau emak ada waktu malah disuruh 

pergi ke sana baren saya. (EMAK IRAH mematut-matut dirinya di depan cermin 

mencuba kebaya pemberian anaknya.)  Bagaimana kebayanya, cocok mak?   

EMAK IRAH:  Cocok dan bagus sekali. Pasti harganya mahal, ya Neng? 

NENG IMAS:  Ya, lumayanlah mak. Tapi tidah usah dipikirkan yang penting emak suka dan 

barang itu kwalitasnya bagus. 

EMAK IRAH:  Neng, sini duduk dekat emak. Ada hal yang ingin emak tanyakan. 

NENG IMAS:  Hal apa, mak? 

EMAK IRAH:  Emak mau tanya, apa Neng sudah punya calon pendamping. Jangan terlalu asyik 

begitu nanti jadi perawan tua. Masa mau terus terusan seperti ini? 

NENG IMAS:  Oh, hal itu, mak. Bukannya saya tidak memikirkan. Saya ingin sekali berumah 

tangga. Saya juga tidak mau membuat emak khawatir. Surat yang emak kirim sebulan 

yang lalu, saya pahami betul segala isinya. Karena itu saya datang hari ini. Saya akan 

coba jalani perjodohan ini, karena saya juga belum punya pendamping. Kalau menurut 

pandangan emak orang ini baik, saya juga pasti akan menerimanya. 

EMAK IRAH:  Jadi, Neng tidak keberatan dengan upaya yang emak lakukan? Syukurlah kalau 

begitu, besok emak akan suruh Usman untuk ngajak orang itu ke sini. 

NENG IMAS:  Usman? Eeh, siapa dia, mak? 

EMAK IRAH:  Comblangmu, dia itu yang carikan jodoh buat Neng. Katanya orang itu langsung 

jatuh cinta sama Neng begitu lihat foto yang Neng kirim sama emak. Dia punya usaha 

yang bagus, dan dia ingin punya istri orang Sunda. Emak sudah tiga kali jumpa dia, dia 

baik dan perhatian sekali. Kalau abang ke sini, pasti segala macam dibawa dan dia 

sangat ingin bertemu sama Neng. 

NENG IMAS:  Usman, apa dia orang sini? 

EMAK IRAH:  Dia dari desa sebelah. Anaknya baik, sopan dan sangat terkenal pandai 

menjodohkan orang. Tapi yang membuat emak juga heran. Dia belum dapat jodoh 

hingga sekarang, malah dia memilih membujang padahal kalau lihat penampilannya dia 

cukup gagah dan menarik. Kadang-kadang emak heran kalau lihat sikapnya itu. Satu hari 
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emak pernah tanya kenapa dia jadi begitu, jawabnya belum ada yang pas buat dijadikan 

istri. Malah katanya dia pernah jatuh cinta tapi ditolak mentah-mentah sama perempuan 

yang dia cintai itu. Dan karena penolakannya itu maka dia memilih jadi comblang sampai 

sekarang. 

NENG IMAS:  Kasihan juga dengar ceritanya. Apa emak tahu kenapa perempuan itu 

menolaknya? 

EMAK IRAH:  Emak tidak tahu. Mungkin kalau dia datang ke sini Neng bisa ngobrol dan tanya 

langsung sama dia. (EMAK IRAH masuk ke dapur.)  Neng, mau dimasakin apa sama 

emak hari ini? 

NENG IMAS:  Apa sajalah, mak. (NENG IMAS termenung untuk beberapa saat). Usman?  

(Nama USMAN terasa tidak asing di telinganya dan mengingatkannya pada wajah 

seseorang). 

 Apa Usman yang saya kenal dulu, tapi sepertinya tidak mungkin. Masa dia jadi comblang 

dan mahu mencoblangi saya. Dia itu bukannya pernah....  Pasti bukan Usman yang itu. 

 (Terdengar ketukan di pintu. Suara laki-laki mengucapkan salam). 

NENG IMAS (dua-duanya kaget):  Mau bertemu siapa?  

USMAN:  Saya mau bertemu Emak Irah, apa lagi ada di rumah? 

EMAK IRAH:  Eeh, Man. Aduh kebetulan sekali hati ini datang. Ayo masuk, jangan ragu seperti 

itu, Neng ini Usman yang telah emak ceritakan tadi. Dan ini anak emak, Neng Imas, Man. 

USMAN (menyembunyikan rasa kekagetannya):  Oh, ini yang namanya Neng Imas. Aduh betapa 

beruntungnya saya, coba kalau tadi saya tidak mengikuti kata hati saya, mengunjungi 

emak hari ini. Akan sangat rugi sekali saya. 

 NENG IMAS:  Saya sudah banyak dengar cerita tentang Kang Usman dari emak saya. Ayo 

silahkan masuk. Agar tidak rugi beneran. 

EMAK IRAH:  Man, mau minum apa? 

USMAN (duduk):  Tidak usah repot-repot, mak. Apa saja juga boleh. Kapan datang dari kota, 

Neng Imas? 
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NENG IMAS:  Baru hari ini, saya putuskan pulang karena emak sudah tua dan sering sakit-

sakitan. 

USMAN:  Betapa beruntungnya Emak Irah punya anak seperti Neng Imas.  

(EMAK IRAH masuk membawa baki berisi minuman.) 

EMAK IRAH:  Oh, tentu saja emak sangat beruntung, Man. Dia mengabdikan seluruh hidupnya 

buat kebahagiaan emak. Sampai-sampai tidak memikirkan dirinya. Tidak memikirkan 

untuk secepatnya berkeluarga. Ya, semoga perjodohan yang kamu usahakan bisa 

merubah pendiriannya. 

USMAN:  Semoga saja, mak. Saya datang ke sini dari awal dengan niat yang baik ingin 

membantu emak dan anak emak ini itupun kalau Neng Imas  setuju dan mau dijodohin. 

EMAK IRAH:  Man, emak tinggal dulu ya sama Neng Imas. Emak lagi nyiapin makanan, nanti 

kamu ikut makan juga ya!   

(Emak Irah kembali ke dapur. Usman dan Neng Imas terdiam untuk beberapa saat). 

USMAN:  Bagaimana kabarnya? Saya kira tadi bukan Neng Imas. Lain sekali dengan yang dulu 

saya kenal. 

NENG IMAS:  Baik, Kang. Saya juga tadi tidak mengira kalau ternyata Akang ini adalah Kang 

Usman yang saya kenal dulu. Jadi Kang Usman yang comblangin saya sama bos burung 

perkutut itu? 

USMAN:  Emh..., iya Neng. 

NENG IMAS:  Apa tidak salah kang? Bukannya Akang dulu ingin sama... emh tapi sudahlah itu 

kan dulu. (Ada perasaan kecewa menyelinap di hatinya).  Saya mau dikenali sama orang 

itu, ya siapa tahu saya cocok sama dia, dia bisa merebut hati saya. Apalagi kalau dengar 

cerita emak, katanya orang itu baik dan sangat perhatian. 

USMAN (perasaan kecewa menyelinap di hati Usman):  Dia memang baik dan ingin sekali dapat 

gadis orang Sunda. Ketika saya perhatikan foto Neng Imas pertama kali, dia langsung 

jatu cinta dan ingin secepatnya bertemu. Katanya kalau Neng Imas menerimanya, dia 

tidak mau berlama-lama dan ingin langsung melamar Neng Imas jadi istrinya.  
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NENG IMAS:  Kalau saya, gimana emak dan Kang Usman saja. Sudah sejak lama saya ingin 

membahagiakan emak saya. 

USMAN:  Neng Imas, memang belum punya pendamping gitu? Di kota pasti banyak yang suka 

sama Neng Imas? 

NENG IMAS:  Saya pergi ke kota bukan mau cari jodoh Kang!  (Menyindir)  Dulu memang pernah 

ada yang suka sama saya, tapi dia memilih pergi meninggalkan saya, gara-gara saya 

menolaknya. 

USMAN:  Memangnya Neng Imas suka juga gitu sama dia? (Muncul EMAK IRAH). 

EMAK IRAH:  Man, ngobrolnya sudah dulu. Nanti habis makan bisa disambung lagi. Emak sudah 

buatkan sambal petai dan teri kesukaan kamu. Kebetulan Neng Imas bawa ole-ole ikan 

teri bagus dari kota. 

USMAN:  Aduh, jadi merepotkan begini, mak. 

EMAK IRAH:  Ala... jangan malu-malu, Man. Oh ya... nanti selesai makan emak mau kasih 

bayaran yang terakhir untuk kamu. Besok emak minta kamu ajak Parto ke sini untuk 

dikenalkan sama Neng Imas, ya! 

USMAN (gugup):  Mengenai bayaran saya rasa sudah cukup, mak. Dan mengenai Parto, saya 

bisa suruh dia agar datang ke sini hari ini juga.  

EMAK IRAH:  Bener bayarannya sudah cukup Man, kemarin katanya minta ditambah? Diapain 

Neng, Usman jadi murah hati begitu? 

NENG IMAS:  Jatuh cinta sama saya, barangkali!   

(NENG IMAS pergi duluan disusul EMAK IRAH dan USMAN. Muka USMAN tertunduk 

entah malu apa apa. Lampu fade out). 

 

(Follow spot. USMAN terduduk di kursi. Berdiri. Berjalan. Mondar-mandir. Duduk. Kadang garuk 

kepala, dan sebagainya. Suara radio tetangga terdengar sayup-sayup lagu panggung sandiwara 

dari Nicky Astria. 

 Dua ini panggung sandiwara.  Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabrata atau 

tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada 
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peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara. Mengapa 

kita bersandiwara. Peran yang kocak bikin kita terbahak-baak. Peran bercinta 

bikin orang mabu kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan 

jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara. 

SOLILOQUY:  Kenapa saya tidak punya keberanian mengungkapkan semua isi hati saya. 

Kenapa saya tidak bisa jujur bagaimana dalamnya cinta saya dan penderitaan saya 

karena penolakannya waktu dulu. 

  Api cemburu malah kini dikobarkannya di hati saya. Apa betul dia mau menerima 

si Parto yang jelas-jelas belum dikenalnya sebagai suaminya. Saya harus cari akal, saya 

harus cari akal supaya perjodohan ini batal, dan Neng Imas kembali jadi milik saya. Yah, 

sudah saatnya si comblang mendapatkan gadis impiannya. Tapi... bagaimana dengan 

Emak Irah, apa dia mau menerima saya sebagai menantunya. Eeh... pasti dia setuju-

setuju saja. Apalagi saya sudah cukup lama idkenalnya. Parto, bos perkutut itu, 

bagaimana saya menjelaskannya sama dia. Saya harus berbohong, akan saya katakan 

bahwa Neng Imas ternyata sudah punya calon suami. Dan dia menolak perjodohan. Tapi 

bagaimana juga dengan Neng Imas apa dia masih cinta dengan saya, jangan-jangan 

waktu dulu menolak saya karena memang dia tidak cinta. Man. Man...kenapa kamu jadi 

berpikiran kerdil seperti itu.  Apa hak kamu menghalang-halangi keinginan Neng Imas 

untuk ketemu sama si Parto bos burung perkutut itu. Berilah waktu untuk dia menentukan 

pilihannya. Kalau dia memang cinta sama kamu, tak akan lari ke mana. Tapi kalau saya 

biarkan dia menentukan pilihannya dan dia akhirnya meilih Parto, celaka saya. Saya 

harus cari akal... (Lampu black out.) 

(Lampu follow spot. NENG IMAS duduk di kursi. Menerawang pikiran dan hatinya 

gundah-gulana). 

SOLILOQUY:  Kenapa Kang Usman tidak mau berterus-terang tentang segala perasaannya. Apa 

kata-katanya yang dulu diucapkan adalah kebohongan belaka. Kini malah mencomblangi 

saya sama orang lain yang jelas-jelas tidak saya kenal dan tidak saya cintai. Seperti saya 

mencintai Kang Usman. Atau barangkali Kang Usman masih sakit hati dengan penolakan 
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yang saya lakukan dulu, bahwa saya tidak mencintainya. Waktu itu saya hanya ingin 

mengujinya, apa dia benar-benar mencintai saya atau tidak. Saya tidak mau seperti 

emak saya yang disia-siakan suaminya. Penderitaannya adalah penderitaan saya untuk 

seumur hidup saya.  Ya, barangkali sudah saatnya melupakan Kang Usman, karena 

kenyataannya dia tidak mau memperjuangkan cintanya sama saya. (Lampu black out). 

 (Pagi hari di rumah Emak Irah. Neng Imas sudah berpakaian rapih. Sedikit berdandan. 

Emak Irah duduk di kursi merajut). 

EMAK IRAH:  Jadi pergi pagi ini sama Parto, Neng? 

NENG IMAS:  Iya, mak. Mas Parto mau mengajak saya untuk membeli cincin dan yang lain-lain 

untuk persiapan pernikahan nanti. 

EMAK IRAH:  Neng, perasaan sudah lama kita tidak ketemu si Usman. Ke mana dia, ya Neng? 

Begitu Neng jadian dengan Parto, dia menghilang begitu saja. Mana emak belum bayar 

semua ongkos dia lagi.... 

NENG IMAS:  Saya juga heran kenapa dia menghilang begitu saja, padahal saya ingin sekali 

ngomong banyak sama dia sebelum saya menikah nanti. 

EMAK IRAH:  Nanti kalau dia datang ke mari, emak sampaikan keinginan Neng itu sama dia. 

NENG IMAS:  Kalau begitu saya pergi dulu, mak. 

 (NENG IMAS pergi, beberapa minit kemudian muncul Usman). 

USMAN:  Sampurasun. 

EMAK IRAH:  Rampas. Ke mana saja kamu ini, Man? Baru saja diomongi. Bagaimana kabarnya, 

baik? 

USMAN: Kabar saya baik dan buruk, mak. Terutama hati saya. 

EMAK IRAH:  Memangnya hati kamu kenapa, kena penyakit? 

USMAN:  Ya, kena penyakit cinta. Cinta yang sudah lama meradang dan kini semakin meradang 

karena gadis yang dicintainya telah menentukan pilihannya. 

EMAK IRAH: Jatuh cinta sama siapa, Man. Sampai begitu menderitanya hati kamu? Masa gadis 

itu tidak pilih kamu kalau kamu betul-betul mencintai dia. Atau barangkali kamu tidak jujur 



 11 

dengan perempuan itu bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Emak pikir kamu 

tidak akan sulit mendapatkan seorang gadis. 

USMAN:  Itu pokok persoalannya, mak. Kok emak bisa tahu? Saya mau tanya dan emak harus 

menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana 

pendapat emak kalau saya cinta sama gadis yang saya comblangi? 

EMAK IRAH:  Ya, tidak apa-apa. Memangnya siapa yang melarang seseorang jatuh cinta, tidak 

ada aturan bahwa comblang tidak boelh jatuh cinta sama orang yang dicomblanginya. 

Tidak ada, kan? 

USMAN:  Betul, mak. Yang kedua, bagaimana kalau saya bicara dengan gadis itu mengenai 

segala perasaan saya sebelum dia menikah? 

EMAK IRAH:  Kalau menurut emak. Kejujuran adalah hal penting yang harus dimiliki oleh semua 

orang. Kejujuran bisa menjadikan kebaikan bagi hidup kita atau sebaliknya. Bisa 

menyakiti seseorang atau sebaliknya. Yang penting kita harus berani jujur baik pada diri 

kita ataupun pada orang lain. Seperti persoalan yang dialami kamu saat ini. Kamu 

memang perlu bicara dengan gadis itu, karena siapa tahu dia juga menyimpan perasaan 

yang sama. Ya, namanya juga dijodohkan bisa saja dia menerima karena dia merasa 

bahwa tidak ada lagi laki-laki yang mencintai dirinya atau karena dia ingin 

membahagiakan hati kedua orang tuanya. Seperti Neng Imas, emak tidak mau dia tidak 

bahagia karena pernikahannya dengan Parto awalnya dari dijodohkan. Emak tanya sama 

dia, apa dia sudah punya pendamping selama dia tinggal di kota? Dia jawab tidak. Lalu 

mak tanya lagi, apa dia menerima lamaran Parto hanya karena ingin membahagiakan 

emak? Jawabnya tidak. Parto menurutnya seorang laki-laki yang punya keberanian dan 

sangat serius ingin memperistrinya. Hal itu yang membuat Neng Imas mau menerima 

perjodohan yang emak tawarkan. Pokoknya menurut emak, kamu harus bicara sama 

gadis itu apapun yang terjadi. 

USMAN:  Jadi emak mendukung saya? (Raut muka Usman yang muram berubah menjadi 

berbinar-binar).  Pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana kalau gadis itu... (ragu-ragu) 
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ehm... anak emak?  Apa emak akan menyetujuinya kalau misalkan anak emak akhirnya 

memilih saya sebagai pendamping hidupnya? 

EMAK IRAH:  Buat emak, Man. Apapun pilihan Neng Imas kalau itu membuatnya bahagia dan 

keduanya saling mencintai, emak akan setuju-setuju saja. Yang akan menjalani rumah 

tangga bukan emak tapi kalian berdua. (Curiga) Memangnya kamu suka sama anak 

emak? 

USMAN (kaget):  Oh... tidak, mak! Masa saya... saya sudah dibayar penuh sama Parto dan 

emak, kurang ajar sekali kalau tiba-tiba saya merebut Neng Imas dari Parto. Terima 

kasih atas segala sarannya, mak. Dan doakan semoga usaha aya melamar gadis itu 

lancar dan tidak ada halangan apa-apa. (Mengalihkan pembicaraan.) Tapi ngomong-

ngomong dari tadi saya tidak melihat Neng Imas, ke mana dia? 

EMAK IRAH:  Lagi pergi dengan Parto katanya mau cari cincin dan membicarakan persiapan 

perkawinan mereka berdua. 

USMAN (gugup):  Ehm... Jadi Neng Imas menerima lamaran Parto? Kapan? Kenapa emak tidak 

ngabarin saya. 

EMAK IRAH:  Baru mau dilamar. Rencananya dua minggu lagi. Untung saja kamu datang hari ini, 

jadi emak bisa beritahu sekarang. Terima kasih, ya Man. Emak tidak tahu harus 

membalas dengan apa atas segala usaha kamu itu. 

USMAN (menyembunyikan kegugupannya): Tidak usah berterima kasih, mak. Itu memang 

pekerjaan saya. Saya turut bahagia kalau ternyata Neng Imas sudah menentukan 

pilihannya. Kalau begitu saya pamit pulang. Sampaikan salam saya buat Neng Imas dan 

jangan lupa undang saya, ya Mak!  

(USMAN bangkit dari duduknya. Mukanya kembali muram.) 

EMAK IRAH:  Kenapa buru-buru, Man. Apa tidak tunggu Neng Imas. Tadi dia pesan katanya 

kalau kamu datang, emak harus tahan kamu supaya jangan dulu pulang. 

USMAN:  Saya tidak bisa berlama-lama tinggal di sini karena masih ada urusan yang harus saya 

selesaikan. Katakan saja sama Neng Imas besok hari saya pasti akan datang lagi ke sini.  
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(Kepala USMAN semakin tertunduk. Kesedihan menghiasi wajahnya. NENG IMAS 

muncul.) 

NENG IMAS (di luar rumah):  Nggak mampir dulu ke rumah, Mas Parto?  Oh... ya sudah kalau 

begitu. (Masuk) Ee... rupanya ada Kang Usman. Sudah lama tidak ke sini, bagaimana 

kabarnya?  

 (USMAN membantu NENG IMAS mengangkatkan barang-barang yang dibawanya). 

USMAN:  Eee... iya, kebetulan lagi banyak urusan jadi tidak ke sini-sini. 

EMAK IRAH:  Belanja apa saja sampai sebanyak itu, Neng?  Kenapa Parto tidak mampir dulu? 

NENG IMAS:  Masih ada urusan katanya. Besok hari dia akan ke sini lagi. Soalnya cincin yang 

kita pesan baru selesai besok hari.  

(NENG IMAS  melirik Usman ingin melihat reaksinya. USMAN tertunduk 

menyembunyikan kekecewaannya. NENG IMAS masuk ke kamar sebentar.)  Kang, 

jangan dulu pulang ya?  Saya ingin undang makan Kang Usman malam ini. 

 (EMAK IRAH pergi ke dapur menjinjing kantong berisi bahan makanan). 

EMAK IRAH (dari dalam):  Jangan ditolak undangananya, Man. Neng, Usman tadi cerita sama 

emak katanya dia juga sebentar lagi mau melamar seorang gadis untuk jadi istrinya. 

NENG IMAS (keluar dari kamar. Kaget):  Apa betul, Kang? 

EMAK IRAH (dari dapur): Man, mau minum apa? 

USMAN:  Apa saja terserah, Emak Irah! (USMAN kembali duduk.)  Bagaimana kabar 

hubungannya dengan Parto? 

NENG IMAS:  Baik. (Ada perasaan kecewa menyelinap di hatinya.)  Terus bagaimana kabar 

calon istrinya Kang, apa baik juga? Pasi cantik, baik dan.... 

USMAN:  Ya tentu... tentu saja. Dia gadis yang baik, cantik, dan ehm... pokoknya susah untuk 

saya gambarkan bagaimana.... 

NENG IMAS:  Dari mana asal gadis itu, Kang? (Semakin penasaran.) 

USMAN:  Dari desa ini (raut muka Neng Imas berubah.) Saya bertemu dia tidak sengaja, waktu 

itu ada acara pesta tahunan di desa ini sepuluh tahun yang lalu. Teman saya lalu 

mengenalkan gadis itu sama-sama, dan entah kenapa tiba-tiba saya jatuh cinta dengan 
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gadis itu (Tersenyum. Menerawang.) Satu hari lalu saya bertemu lagi dengan dia dan 

saya memberanikan diri menyatakan cinta. 

NENG IMAS:  Dia menerimanya, kang? 

USMAN (berbohong):  Ya, tentu menerimanya. Malahan dia minta langsung dilamar. 

NENG IMAS (ke penonton):  Diterima bagaimana? Waktu itu kan saya langsung menolaknya! Ya, 

walaupun akhirnya saya juga jatuh cinta sama dia. 

 (NENG IMAS berdiri mengambil stoples untuk diisi kue yang dibawanya. Membelakangi).  

Namanya siapa, Kang? Barangkali saya kenal dengan dia? Ya, siapa tahu saya bisa 

comblangin kang Usman. 

USMAN (ke penonton):  Kenapa dia mesti pura-pura tidak kenal. Gadis itu kan dia. Apa 

maksudnya, apa dia ingin menguji saya atau... kalau begitu baik saya juga akan pura-

pura bahwa gadis itu bukan dia. Namanya Minah. Neng kenal dengan nama itu?  

(EMAK IRAH memanggil Usman untuk mengambil air ke dapur. USMAN pergi.) 

NENG IMAS (duduk):   Minah? Minah yang mana, bukannya dia yang pernah menyatakan cinta 

pada saya waktu itu? Kalau begitu benar juga perkiraan saya, dia waktu itu hanya iseng 

saja mau dengan saya. Atau dia sengaja bikin cemburu saya? Heh... memangnya saya 

tidak bisa bikin dia cemburu gitu!? 

USMAN (berdiri di pintu):  Pasti tidak kenal, soalnya dia itu gadis dari kota. Dia hanya tinggal 

sebentar di desa ini. Dan sekarang dia tinggal di kota.  

(USMAN duduk kembali menunggu reaksi NENG IMAS). 

NENG IMAS:  Oh, jadi begitu rupanya (pura-pura mempercayainya).  Kang tadi Mas Parto titip 

pesan sama saya. Dia ingin minta Kang Usman menjadi pendampingnya pada saat 

pernikahan nanti. 

USMAN (kaget):  Menjadi pendampingnya?  Kenapa mesti saya yang mendampingi dia? 

NENG IMAS:  Katanya sebagai tanda terima kasih dia sama Kang Usman. Saya juga akan 

sangat senang sekali kalau Akan mau menerima tawarannya. 

USMAN:  Ooh... (ke penonton.) Enak betul minta saya jadi pendamping si Parto. 
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 Tadi saya dengar Neng Imas lagi pesan cincin untuk pernikahan nanti, pasti harganya 

mahal? 

NENG IMAS (ke penonton):  Hm... kena juga jebakan saya.  O... ya... harganya mahal sekali. 

Masa bos burung perkutut tidak bisa membelikan berlian. Apalagi katanya saya ini 

segala-galanya buat dia. Dia katakan bahwa jatuh cinta berat sama saya, dan akan 

membahagiakan saya selama-lamanya.  

USMAN (raut mukanya berubah drastis):  Ya... syukurlah kalau begitu, berarti pilihan Neng Imas 

sudah tepat. 

 (Ke penonton) Dia seperti sengaja bercerita supaya saya jadi cemburu dan sakit hati.  

NENG IMAS:  Dia juga ingin pernikahan kami itu dirayakan selama tujuh hari tujuh malam. 

Dengan pesta meriah dan hiburan yang macam-macam. Mulai dari wayang golek, 

bajidoran, dangdut dan lain-lain. Saya setuju-setuju saja, ya walaupun bulan madunya 

jadi terlambat. Bagaimana menurut pendapat Kang Usman? 

USMAN (mulai terpengaruh): Ehm... bagus, apalagi Neng Imas anak semata wayang Emak Irah 

dan ... (mencibir) Parto itu kan bos burung perkutut. Sudah sewajarnya kalau ada pesta 

tujuh hari tujuh malam.  

NENG IMAS:  Terus, rencana Kang Usman dengan gadis itu bagaimana? Jangan berlama-lama 

nanti disambar laki-laki lain. (Tanda sedar) Beruntung sekali ya dia dapat Kang Usman? 

USMAN:  Saya juga akan secepatnya melamar dia. Saya tidak mau menyia-nyiakan dia untuk 

kedua kalinya. Dia memenuhi seluruh kriteria calon istri yang selama ini saya damba-

dambakan. Betul apa kata Neng. Perjuangan saya untuk mendapatkan dia sangat sulit 

dan perlu waktu lama. Awalnya saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan 

perasaan saya sama dia. Tapi begitu tahu dia disukai laki-laki lain saya putuskan bahwa 

saya harus secepatnya melamar dia.  

(Raut muka NENG IMAS berubah. Kesedihan menghiasi wajahnya). 

 (Ke penonton) Berhasil juga rupanya saya bercerita. Kini saya dapat melihat api cemburu 

terpancar di matanya. 

NENG IMAS:  Kapan rencananya melamar gadis itu? 
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USMAN:  Hari dan jamnya sama dengan pernikahan Neng Imas. Itu sebabnya saya tidak bisa 

mendamingi Parto. Saya minta maaf karena barangkali saya juga tidak bisa menghadiri 

pernikahan Neng Imas. Tapi saya doakan semoga Neng Imas berbahagia. 

NENG IMAS (berusaha menenangkan hatinya): Tidak apa-apa! Yang penting kita sudah sama-

sama menemukan siapa pendamping hidup kita.  

EMAK IRAH (dari dalam):  Man, ngobrolnya sudah dulu. Besokkan bisa disambung lagi. Emak 

sudah buatkan sambal petai dan teri kesukaan kamu.  

(Lampu fade out).   

 (Lampu fade in. Malam hari. Bulan bersinar. NENG IMAS duduk di kursi teras. 

Termenung. Rupanya omongan USMAN mengganggu pikirannya. EMAK IRAH terheran-

heran melihat perubahan sikap anaknya itu.) 

EMAK IRAH:  Kenapa Neng, apa ada yang dipikirkan? Semenjak Usman pulang emak lihat Neng 

dari tadi Cuma melamun. Apa apa? 

USMAN:  Entahlah, mak. Malam ini saya hanya merasa hati saya sangat hampa. 

EMAK IRAH: Ada masalah dengan Parto? 

NENG IMAS:  Tidak ada, malah saya merasa bahwa saya hari ini telah mengkhianati dia. 

Kehadiran Usman mengingatkan saya pada laki-laki yang pernah saya cintai. Cinta yang 

sudah lama meradang dan kini semakin meradang karena ternyata perkiraan saya salah. 

Tadinya saya berpikir dia masih mencintai saya. Tapi ternyata dia tidak lagi mencintai 

saya. Penderitaan yang saya pendam selama ini kini hadir lagi di hati saya, mak. 

EMAK IRAH:  Jadi, Neng pernah jatuh cinta. Sama siapa, Neng? Sampai begitu menderitanya? 

Masa laki-laki itu tidak pilih kamu kalau kamu betul-betul mencintai dia. Atau barangkali 

kamu tidak jujur sama laki-laki itu, bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya? 

NENG IMAS:  Itu masalahnya, mak. Saya tidak jujur dengan perasaan saya. Waktu itu dia minta 

saya untuk jadi istrinya, tapi saya menolaknya. 

EMAK IRAH: Kenapa menolaknya, Neng? 

NENG IMAS:  Saya takut kejadian yang menimpa emak akan terulang lagi menimpa saya. Tiba-

tiba suami saya menyeleweng dan minta saya mau menerima istri keduanya menjadi 
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madu saya. Saya tidak mau dimadu. Saya mau menjadi istrinya untuk yang pertama dan 

yang terakahir, demikian juga sebaliknya dengan suami saya. Itu alasan saya kenapa 

dulu menolaknya, selain karena saya takut sifat bapaknya turun juga sama dia. 

EMAK IRAH:  Memang bapaknya kenapa? 

NENG IMAS:  Kata teman saya bapaknya itu suka kawin cerai sama seperti suami emak. Ya, 

siapa tahu sifatnya itu turun sama anaknya. 

EMAK IRAH:  Sekarang emak mau tanya?  Apa sifat bapakmu turun sama, Neng? Misalnya 

Neng gonta-ganti laki-laki, tidak kan? Neng tetap setia dengan perasaan yang Neng 

miliki selama 10 tahun sama laki-laki itu. Jangan langsung menilai seperti itu, ya karena 

siapa tahu laki-laki itu tidak mewarisi sifat bapaknya. 

NENG IMAS:  Dia memang tidak mewarisi sifat bapaknya. Dan saya juga mempercayainya, mak. 

Apalagi setelah mendengar cerita emak tentang Kang... ehm tapi sudahlah. (Kepada 

dirinya) Toh... sebentar lagi saya akan menikah dengan Mas Parto... dia  juga.... 

EMAK IRAH:  Terus sekarang ini yang ajdi masalahmu apa? 

NENG IMAS:  Saya harus bertemu dan berbicara dengan laki-laki itu bagaimana perasaan saya 

yang sesungguhnya, sebelum saya menikah dengan Mas Parto. Karena cinta itu kini 

hadir kembali dan semakin kuat mengusik hati saya, mak. 

EMAK IRAH:  Kalau menurut emak. Kejujuran adalah hal penting yang harus dimiliki oleh semua 

orang. Kejujuran bisa menjadikan kebaikan bagi hidup kita atau sebaliknya. Bisa 

menyakiti seseorang atau sebaliknya. Yang penting kita harus berani jujur baik pada diri 

kita ataupun pada orang lain. Neng memang perlu bicara sama laki-laki itu, karena siapa 

tahu dia juga menyimpan perasaan yang sama. Masalah perjodohan yang emak dan 

Usman usahakan itu kan hanya sekadar usaha emak agar Neng mau berumah tangga. 

Emak tidak mau Neng tidak bahagia. Emak pernah tanya, apa Neng sudah punya 

pendamping selama tinggal di kota? Neng jawab, tidak. Lalu mak tanya lagi apa Neng 

menerima lamaran Parto hanya karena ingin membahagiakan emak? Jawabnya, tidak. 

Parto seorang laki-laki yang punya keberanian dan sangat serius ingin memperistri Neng. 
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Harusnya Neng bicara jujur sama emak. Jadi tidak akan serumit ini. Pokoknya menurut 

emak, Neng harus bicara sama laki-laki itu apapun yang terjadi. 

NENG IMAS:  Jadi emak mendukung saya? (Raut muka Neng Imas yang muram berubah 

menjadi berbinas-binar.)  Pertanyaan saya yang terakhir. Bagaimana kalau laki-laki itu 

adalah Kang Usman? Apa emak akan menyetujuinya kalau misalkan saya akhirnya 

memilih dia sebagai pendamping hidup saya? 

EMAK IRAH:  Apapun pilihan Neng Imas kalau itu membuat bahagian dan kalian saling mencintai 

emak akan setuju-setuju saja. Karena yang akan menjalani rumah tangganya kan kalian 

berdua. (Hairan) Kenapa pertanyaannya bisa sama seperti si Usman? Neng.... 

NENG IMAS:  Terima kasih atas segala saran dan pengertiannya, mak! 

EMAK IRAH:  Kalau dipikir-pikir kenapa masalahnya bisa sama dengan masalah Usman. 

Jangan-jangan masalah yang kalian berdua ceritakan sesungguhnya adalah masalah 

kalian berdua. Kalian sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta. Tapi apa mungkin 

begitu. Neng...  

(NENG IMAS pergi meninggalkan emaknya yang masih kebingungan. Lampu fade out). 

 (Seminggu kemudian. Di rumah EMAK IRAH tanpak kesibukan persiapan perkahwinan. 

Janur kuning dari daun kelapa sudah menghiasi beberapa bagian dalam dan luar rumah. 

NENG IMAS dipingit. Tubuhnya dilulur supaya besok harinya tambah bercahaya dan 

cantik, katanya.  Senyuman menghiasi wajah EMAK IRAH. Maklum karena anak semata 

wayangnya akan menanggalkan predikat lajangnya.) 

EMAK IRAH:  Sudah bertemu dengan laki-laki itu, Neng? 

NENG IMAS:  Belum, mak. Saya tidak tahu ke mana perginya dia. Dia menghilang begitu saja 

seperti ditelan bumi. 

EMAK IRAH:  Kalau ragu-ragu jangan diteruskan, emak tidak mau lihat Neng tidak bahagia. 

Masih ada waktu tiga hari untuk mencari dia dan perkahwinan ini masih bisa dibatalkan. 

Biar emak yang bilang sama Parto, kalau Neng sebenarnya.... 

NENG IMAS:  Jangan, mak! Saya tidak mau melihat emak kembali menanggung aib, seperti 

waktu dulu emak menanggung aib suami emak. Saya sudah putuskan hari ini bahwa 
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saya harus melupakan laki-laki itu. Dan saya akan tetap menikah dengan Mas Parto. 

(Lampu fade out). 

 (Lampu follow spot. USMAN mondar-mandir, duduk, berdiri, sebentar-sebentar 

kepalanya menengok ke sebelah kiri seperti sedang menunggu seseorang). 

SOLILOQUY:  Kenapa perempuan itu belum datang juga? Kala sampai dia tidak datang rosak 

sudah rencana saya. Dan saya akan kehilangan Neng Imas untuk selama-lamanya. Apa 

dia tidak jadi datang, tapi itu tidak mungkin? Keterangan saya sudah cukup sangat jelas, 

alamat rumah saya pun,saya tulis dengan jelas. (Tangannya memegang kepala) Tenang, 

Man! Tenang, perkahwinan itu tidak akan pernah terjadi bagaimanapun juga. Parto... 

Parto... kenapa menipu saya. Kalau tahu jadinya begini, sampai kapanpun tidak akan 

pernah saya perkenalkan itu yang namanya Neng Imas... (Berdiri) Kenapa perempuan itu 

belum muncul-muncul juga.... (Tiba-tiba sebuah senyuman tersungging di bibir USMAN. 

Berteriak.)  Mbak, kenapa baru datang.... (Lampu fade out). 

 (Tiga hari kemudian. Di teras rumah EMAK IRAH. Lampu fade in. NENG IMAS, Parto 

sudah berdampingan. Di hadapannya duduk seorang lebai dari Kua. Ditemani dua orang 

pencatat. Wali dari kedua belah pihak, dan EMAK IRAH tentu saja duduk di samping dan 

belakang kedua pengantin). 

BAPAK LEBAI:  Sebelum saya mengucapkan ijab kabul sebagai tanda sahnya mereka berdua 

sebagai suami isteri untuk seumur hidupnya, apakah ada yang keberatan? 

USMAN:  Ada, Pak Lebai. Pertama saya, yang kedua adalah istri dan anak-anaknya dari calon 

suami Neng Imas! 

 (Semua orang tanpa kecuali. Berbalik menengok ke belakang tampak USMAN diiringi 

seorang perempuan bersama anaknya yang satu dikendong karena masih bayi. Sedang 

yang satunya dituntun perempuan itu). 

PEREMPUAN (dalam bahasa Jawa):  Dasar laki-laki tidak tahu diri, sudah punya anak lima 

masih juga ngaku-ngaku bujangan. Mau ngawini anak gadis orang lagi. Mas, eling. Otak 

dibatok kepalamu itu  disimpan di mana sampai-sampai ndak ingat anak istri? Aku sudah 
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cukup bersabar, harus menerima empat istri mudamu yang lain di desa, masih juga kau 

pingin punya istri di tempat perantauan ini! 

PARTO (perempuan itu langsung menarik Parto ke luar):  Emh... anu.... 

PEREMPUAN:  Anu, opo?  Mulih... mulih... mas!  (Terdengar tangisan anak kecil. Disusul 

tangisan perempuan itu. Perlahan-lahan suara tangisan itu pun menghilang). 

EMAK IRAH (masih kaget):  Man, ada apa ini?   

NENG IMAS (masih terpaku):  Siapa perempuan itu, Kang? 

USMAN:  Sebelumnya saya minta maaf, karena saya baru hari ini bisa ke sini dan 

memberitahukan keadaan sebenarnya. Perempuan itu adalah istri Parto. Dan anak yang 

dibawanya itu adalah anaknya. 

NENG IMAS (tidak percaya): Saya tidak percaya! Mungkin ini akal-akalan Akang saja supaya 

saya tidak jadi menikah dengan Mas Parto! 

USMAN:  Saya tidak akal-akalan. Ini kenyataan yang harus diterima sama Neng Imas bahwa dia 

sudah beristri dan beranak. Saya juga awalnya tidak percaya, hingga satu hari pas saya 

berkunjung ke rumahnya. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang 

mengakusebagai istrinya. Dia baru datang dari Jawa untuk memberitahu bahwa anaknya 

yang bungsu akan disunat. Tentu saja saya kaget. Tadinya saya akan bertanya langsung 

sama Parto, tapi kata istrinya dia tidak ada karena sedang cari burung perkututnya yang 

lepas dari kandangnya. 

NENG IMAS (kesal):  Kenapa tidak langsung beritahu saya? Apa Akang masih dendam dengan 

saya dan membiarkan semua ini terjadi? 

EMAK IRAH: Kamu bertemu dengan istrinya itu kapan, Man? 

USMAN:  Dua minggu yang lalu. Tadinya saya akan ajak Neng Imas dan emak untuk bertemu 

dengan istrinya itu. Tapi ternyata, istrinya itu langsung pulang lagi ke Jawa. Saya sudah 

tidak bisa berpikir lagi waktu itu. Karena saya sudah tahu alamat rumah parto. Lalu saya 

putuskan pergi ke sana. Pikiran saya kacau sekali dan sangat putus asa karena itulah 

saya tidak memberikan kabar ke sini terlebih dahulu... dan karena saya merasa bahwa 

saya akan betul-betul kehilangan.... 
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EMAK IRAH (mengangguk-anggukan kepalanya. Tersenyum penuh erti):  Oh, jadi selama ini 

menghilang pergi ke sana? 

USMAN:  Iya, mak. Tapi untung alamatnya cukup jelas jadi saya tidak kesulitan menemukan 

rumahnya dan beremu dengan istrinya itu. Lalu saya katakan maksud dari kedatangan 

saya. Istrinya langsung menyatakan kesediaannya untuk menggagalkan perkahwinan ini. 

Kalau Neng Imas masih belum percaya, tidak apa-apa. Akang juga tidak dendam dengan 

penolakan yang Neng Imas lakukan dulu. Mak, karena tugas saya sudah selesai, saya 

permisi dulu.  (USMAN berdiri). 

EMAK IRAH (memandang Usman dan Neng Imas): Mau ke mana, Man?  Nanti dulu, jangan 

pulang. Bukannya ini saat yang baik untuk bicara jujur sama anak emak?  

USMAN (kaget): Bicara apa, mak? 

EMAK IRAH (tersenyum penuh erti):  Jangan dikira emak tidak tahu apa yang kalian rasakan 

saat ini. Hati seorang mak tidak akan bisa dibohongi. Ketika kalian mainta pendapat 

sama emak waktu itu dan pas lihat gelagat kalian kalau bertemu. Emak bisa tahu apa 

yang kalian pikirkan dan kalian rasakan. 

USMAN:  Terima kasih kalau emak sudah mengetahuinya. (Memandang Neng Imas. Neng Imas 

membuang muka) Tapi sepertinya, sudah tidak ada lagi yang perlu saya bicarakan, 

apalagi mengenal perasaan saya selama ini. Kalau ternyata orang yang saya cintai tidak 

mencintai saya. Untuk apa saya bersikeras meminta dia agar memberikan cintanya sama 

saya.  

(USMAN hendak  pergi tapi dihalangi NENG IMAS. EMAK IRAH, BAPAK LEBAI, dan 

yang lain-lainnya masuk ke dalam rumah. Senyuman tersungging di antara bibir-bibir 

mereka). 

NENG IMAS:  Tunggu, Kang! Akang tidak bisa menyalahkan saya begitu saja. Kalau Akang 

menuntut saya mencintai Akang, Akang telah mendapatkannya, tapi Akang juga tidak 

adil dengan saya. Karena kalau Akang benar-benar cinta sama saya, kenapa Akang bisa 

berpaling sama perempuan yang bernama Minah itu? 
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USMAN:  Minah yang mana?  Saya tidak kenal dengan yang namanya Minah. Jangan cari 

alasan, kalau memang cinta sama Akang kenapa mau dijodohkan dengan bos burung 

perkutut itu? 

NENG IMAS:  Siapa yang menjodohkan saya dengan bos burung perkutut itu. Itukan usaha 

Akang! Akang kan comblangnya! 

USMAN:  Memang ya akang comblangnya! Karena itu pekerjaan Akang! 

NENG IMAS:  Sudah tahu yang dicomblanginya, dicintai Akang eh malah diberikan sama dia! 

Bagaimana saya bisa percaya kalau Akang cinta sama saya! 

USMAN (tidak mahu kalah): Jadi Nyi Imas ingin bukti!  (USMAN membuka pakaian. Di dadanya 

ada gambar hati tertusuk panah.... di hujung panah tertulis nama Neng Imas. Neng Imas 

tertegun untuk beberapa saat. USMAN lalu menunjuk gambar itu dengan jarinya).  Ini 

hati Akang, dan panah ini adalah Neng Imas. Panah ini terhujam di hati Akang sepuluh 

tahun lamanya. Apa itu bukan satu bukti, kalau Akang benar-benar mencintai Neng Imas. 

Sekarang Akang mau tanya, apa Neng Imas bersedia saya lamar hari ini? 

NENG IMAS (tersipu malu): Saya... saya.... (Masuk EMAK IRAH diiringi yang lainnya.) 

EMAK IRAH:  Ya, tentu saja mau, Man! Apalagi yang kalian berdua tunggu. Mau kawin saja 

susahnya minta ampun. Bapak Lebai, pada hari, jam dan detik ini juga emak minta 

mereka berdua dikawinkan. Surat kahwinnya sudah dipersiapkan sesuai dengan 

pesanan emak, kan Bapak Lebai? 

USMAN & NENG IMAS:  Jadi, selama ini, emak.... (Saling berpandangan). 

BAPAK LEBAI:  Karena nampaknya Emak Irah sudah merestui kalian berdua untuk menikah hari 

ini. Dan karena saya sudah ditunggu di tempat lain maka ijab kabul seabgai tanda 

sahnya kalian menjadi suami istri akan saya bacakan. Bersediakah Usman menikahi, 

menafkahi Neng Imas dan seterusnya. (USMAN mengucapkan kata bersedia dengan 

lantang dan lancar diikuti suara NENG IMAS).  Untuk itu mulai hari ini saya nyatakan 

kalian berdua sah menjadi suami istri.  

(BAPAK LEBAI memanggu-manggutkan kepalanya minta kepastian dari para saksi dan 

wali kedua belah pihak bahwa pernikahan itu sudah sah dan direstui bersama. Terdengar 
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suara lagu sunatan massal iwan fals di radio tetangga sayup-sayup. Lampu fade out. 

Black out). 

 

LAYAR TURUN 

West Jaya. Sangatsu’01. 

 

 

*  Emak:   Panggilan untuk ibu dalam bahasa Sunda. 

Sampurasun:   Sama dengan kata permisi dalam bahasa Indonesia. 

Akang/Kang/Mas:   Dalam bahasa Indonesia adalah kakak/kak. Biasanya dipakai untuk 

memanggil orang yang lebih tua. 

     


