
J I L I N

Seseorang selalu berjalan dengan sejarahnya 
sendiri di punggungnya dan menciptakan 
sejarah baru di setiap jejak langkahnya.  
Demikian pula Jilin.  Seorang petani bersahaja 
dengan empat anak, seorang istri dan beberapa 
petak tanah.  Tinggal dalam rumah panggung 
yang dikelilingi kebun aneka tanaman.  Ia 
hidup--dan mungkin mati--dalam lingkungan 
yang begitu dekat dengan alam. 

ia tak pernah berharap/tempayan pecah begitu 
cepat/binatang-binatang menjauh dan/kampung 
lama tak lagi/bahan bercerita 

Jaman demi jaman 
berganti.  Kekuasaan atas 
hutan seperti masinis 
kereta yang juga bergilir 
diganti, tapi tidak bagi Jilin.  
Ia dan keluarganya, dan 
tetangganya dan 
komunitasnya, seperti roda 
yang membatu.  Selalu 
diam.  Dan selalu berada di 
bawah.  Dengan lumpur 
dan sinar matahari yang 
membakar legam di 
punggung. 

Hidup mungkin tak begitu 
mengesankan.  

ia tahu hutan yang 
bernyanyi telah/menjelma 
angin ilalang yang merintih/dengan bunga penuh/
gumpalan beku airmata/punduk dan lakau, 

hanya sisa yang terngiang/di kala angin lembah 
datang dan/ia mencatat semuanya dalam/
lipatan yang kumal, tercabik cabik/tak tahu pasti 
untuk apa semua yang ditulisnya/ tahun yang 
lalu.  

Ia mencoba bermimpi.  Menyerahkan tanah 
beserta isinya untuk diusahakan oleh sebuah 
perusahaan.  Dan berharap jalan hidupnya akan 
berubah.  Dan ia bisa tersenyum menyaksikan 
anak-anaknya lebih baik.  menyaksikan masa 
depan yang lebih baik.  

Ketika Jilin membuka jendela rumah kayunya, ia 
menemukan tanah yang berbeda.  Masa depan 
yang diimpikan tidak kunjung datang.  Tanaman-
tanaman telah tiada.  Langit begitu terasa 
mendung.  Sungai mungkin adalah tempat hari 
terakhir airmatanya mengalir.  Menampung 
segala gelisah yang telah terasa berabad abad.

ia kumpulkan kata-kata yang diingat/dengan 
susah payah,/dengan 
ragu ia bertanya/

: bisakah semua ini 
ditegakkan kembali?/
angin sunyi menyapu 
ilalang dengan pasti/
datang dari bukit yang 
hampa/matahari 
kembali menyapa/
seperti jaman yang 
pernah di lalui

pada pagi yang/
berembun itu ia/
bentangkan catatan 
lusuh,/koyak dari 
lipatan ingatan, dari 
kalut harapan/yang 
disimpan serupa 
pusaka/untuk masa 
yang tak pasti 

datang;ia sodorkan sekali lagi,....

di atas tanah basah di jalan halaman becek/aku 
pandang bentang lipatan koyak itu/tertulis sisa 
kekayaan yang terkubur percuma/samar-samar, 
hanya kelebat sumir/
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: 37 batang durian, 15.432 batang ubi kayu, 32 
cempedak, 464 karet, 92 kacang panjang, 515 
kunyit, 815 jahe, 205 pisang 

daftar yang berlipat memanjang/lakau yang 
membentang

........  

Jilin, seperti wajah kita, adalah sosok yang tak 
gentar mencari keadilan di sudut belantara 
nusantara.  Sebuah keadilan, meski lusuh 
seperti catatannya yang kusam, tetap berharap 
cahaya datang..... pada setiap kesempatan...

 

Bogor, 19 Desember 2012

Dwi R. Muhtaman
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