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Minggu 

Muhammad Rezky Agustyananto 

 

Aku benci hari Minggu. 

Perasaan benci ini sudah lama muncul, walau aku tak tahu kapan tepatnya. Aku lahir hari Minggu, 

sekitar 23 tahun yang lalu. Minggu wage, kalau menurut kalender Jawa. Kakekku bilang, anak yang lahir 

di hari Minggu wage akan menjadi anak yang baik, walau beliau tidak menjelaskan kebaikan macam apa 

yang beliau maksud. Aku pun tak terlalu tertarik untuk mencari tahu, toh aku juga tak terlalu 

mempercayai hal-hal semacam itu. 

Tetapi bukan karena kelahiranku yang terjadi di hari Minggu yang membuatku membenci hari itu. 

Bagi anak-anak kecil seusiaku dulu, hari Minggu adalah hari yang begitu membahagiakan: Minggu pagi 

adalah waktunya menonton kartun-kartun Jepang di televisi, sementara siang harinya berjalan-jalan 

bersama keluarga, dan sorenya dihabiskan di komplek perumahan bersama teman-teman. Entah itu 

bermain petak umpet, kejar-kejaran, atau bermain kelereng. Malamnya anak-anak harus kembali ke 

meja belajar, tapi biasanya tak akan lama. Rasa lelah karena bersenang-senang seharian akan membuat 

anak-anak cepat mengantuk, dan akhirnya tertidur cepat. Hari Minggu bagi anak-anak seusiaku dulu 

hampir selalu berlalu seperti itu. Tetapi sayangnya, hal itu tidak terjadi padaku. 

Kedua orang tua ku adalah jenis orang tua yang protektif, bisa dikatakan berlebihan bahkan. Keduanya 

yakin bahwa tayangan kartun di televisi adalah jenis tayangan yang tak sehat, membodohi anak-anak, 

sehingga aku tidak boleh menontonnya sama sekali. Kami bukan keluarga berada, sehingga kami jarang 

berjalan-jalan bersama keluarga ke pusat perbelanjaan di kota di Minggu siang seperti keluarga-keluarga 

lainnya. Sore harinya, aku diperbolehkan bermain, tetapi hanya sekitar satu jam: jam 4 sore hingga jam 5 

sore. Setelah itu, aku diharuskan masuk rumah, mandi, dan bersiap belajar. Kedua orang tuaku yakin, 

bermain di luar lebih dari satu jam akan membuat tubuhku kelelahan sehingga tidak bisa belajar pada 

malam harinya. 

http://tamankosong.wordpress.com/
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Hari Minggu ku lebih banyak diisi dengan membaca buku-buku sastra koleksi keluarga. Ayahku memang 

penggemar berat sastra, dan ibu yakin membaca buku-buku koleksi ayahku itu jauh lebih baik daripada 

menonton kartun atau bermain bersama teman-teman di komplek perumahan. Tetapi barangkali 

mereka lupa bahwa aku masih anak-anak saat itu. Dan anak-anak, menurutku, harus diperlakukan 

layaknya anak-anak: dibebaskan bermain, mengenal sesamanya, bersosialisasi , dan tentunya, 

bersenang-senang. Membaca buku-buku sastra nan tebal di hari Minggu, menurutku, bukanlah satu 

bentuk bersenang-senang. 

Aku benci hari Minggu. 

Kehidupanku mulai membaik di kala SMA, karena aku semakin mendapatkan kelonggaran dari kedua 

orang tuaku. Kini, hari Minggu tak selalu aku habiskan di rumah. Selalu saja ada acara bersama teman-

teman, entah itu di sekolah maupun bepergian bersama ke tempat wisata di luar kota. Walau tentu saja 

izin tak bisa selalu aku dapatkan – perlu sedikit kebohongan untuk mendapatkan kata “boleh” dari 

kedua orang tuaku. Dosa? Ah, tahu apa aku soal dosa. Aku masih 17 tahun, aku perlu berse nang-senang. 

Sedikit dosa tak apalah, asal kehidupanku menjadi sedikit berwarna, pikirku ketika itu. 

Sayangnya, tidak setiap hari Minggu ada acara sekolah atau kegiatan sejenis yang bisa aku ikuti.  Tak 

setiap hari Minggu juga teman-temanku bisa diajak pergi. Walhasil, ada saja hari Minggu yang sama 

seperti ketika kecil dulu, yang sepi di tengah tumpukan buku. Televisi tetap jadi barang yang asing, 

bahkan ketika aku sudah SMA sekalipun. Jangan tanyakan padaku soal iklan paling heboh atau sinetron 

yang paling menarik, aku tak akan tahu. 

Segalanya berubah ketika kuliah. Apa yang dinamakan kebebasan itu akhirnya datang, Aku akhirnya 

keluar dari rumah, tinggal di kota lain, di Depok, Jawa Barat, tepatnya. Di kota itu aku melanjutkan 

studiku, menjadi mahasiswa salah satu universitas terbaik di negeri ini. Keluargaku tetap di Yogya, dan 

untuk pertama kalinya, aku paham apa rasanya kemerdekaan. 

Tak ada lagi yang mengaturku di hari Minggu, sehingga kebencianku pada hari Minggu berkurang. Hari 

Minggu pagi biasa kuisi dengan berolahraga bersama teman-teman di lingkungan kampus, yang 

sebagian memang berupa hutan. Siang harinya akan diisi kegiatan lain bersama teman-teman, entah itu 

menjelajahi tempat-tempat di Jakarta, atau menonton film gratisan di acara beberapa komunitas film 

yang memang rutin menggelarnya. Atau juga berburu buku di toko-toko loak – bagaimanapun, buku 
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sudah menjadi bagian penting dalam kehidupanku. Kebencianku terhadap hari Minggu semakin hari 

semakin memudar, walau tak serta merta kulupakan. 

Kebencianku pada hari Minggu bangkit lagi empat tahun setelah tiba di kota ini, tepatnya ketika aku 

akhirnya lulus dari universitas. Seperti teman-temanku seangkatan lainnya, aku mendapatkan pekerjaan 

kantoran; Senin sampai Jumat, sejak pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore. Hari Minggu menjadi 

tak menyenangkan karena di hari itu, kebanyakan teman-teman kantorku memilih untuk beristirahat di 

rumah, pun demikian dengan teman-temanku kuliah dulu. Hari Minggu-ku kembali sepi, apalagi aku tak 

memiliki kekasih sejak tiga bulan sebelum kelulusan. 

Aku memang putus dari pacarku, hanya tiga bulan menjelang kelulusan. Alasannya sepele: ia 

mengatakan bahwa dirinya ingin fokus pada sidang skripsinya, dan dengan alasan seperti itu, tentu saja 

aku tak punya pilihan selain menghormatinya. Walau sayangnya, tiga minggu kemudian tak sengaja 

kulihat ia sedang bergandengan mesra dengan mahasiswa satu angkatan di bawahku dari jurusan 

sebelah. Dan aku tak bisa apa-apa. Yang pasti, semenjak itu, tak ada lagi sosok yang bisa menemaniku di 

hari Minggu jika teman-temanku tak bisa dihubungi karena kesibukan masing-masing. 

Saat itu lah aku akhirnya menyadari: barangkali aku membenci hari Minggu karena aku mengalami 

kesepian di hari itu. Barangkali aku bukan membenci hari Minggu. Mungkin aku hanya membenci 

kesendirian. Maaf, maksudku, kesepian. 

Kehidupanku sendiri kembali berubah setahun kemudian. Aku, yang tak betah dengan pekerjaan 

kantoran yang mengharuskanku menyatu dalam lautan manusia ibukota setiap pagi dan sore layaknya 

robot-robot yang digerakkan oleh sebuah sistem bernama kapitalisme, memutuskan untuk keluar dari 

pekerjaanku dan menjadi penulis lepas. Menulis artikel untuk media sana dan sini, atau menjadi 

penerjemah di hari-hari tertentu. Pekerjaanku tak jelas, tetapi aku menyukainya karena aku merasakan 

kebebasan dalam berkarya. Meskipun akibatnya, aku kini bekerja sendirian. Tak ada lagi teman kantor 

karena memang pekerjaanku tak menuntutku untuk pergi ke kantor, dan kesepian yang aku benci itu 

semakin merasuk dalam kehidupanku. Tapi entah mengapa aku merasa lebih baik begini: bekerja 

kantoran ternyata lebih menyiksa daripada merasa kesepian. 

Di masa inilah, kebencianku terhadap hari Minggu kembali namun dalam bentuk yang berbeda: aku 

membenci hari Minggu karena di hari itu, hampir semua kafe tempatku biasa menghabiskan waktu 

sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku pasti dipenuhi orang. Hal ini tentu berbeda di hari-hari 
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biasa, karena di hari biasa, tak banyak orang yang menghabiskan waktunya di kafe sebab mereka sibuk 

berkutat dengan pekerjaan masing-masing di kantor. Pada saat seperti itu, kafe akan sepi, dan bagiku, 

itulah saat-saat terbaik untuk datang, menikmati ketenangan ruangan kafe, menghirup kopi, dan 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku dengan khusyuk. Tetapi di hari Minggu? Bisa mendapatkan tempat 

duduk yang nyaman dan wifi tidak terlalu lambat karena digunakan banyak orang saja sudah merupakan 

sebuah keberuntungan. Jangan mimpi bisa menikmati ketenangan. 

Tak hanya kafe, di hari Minggu, hampir setiap tempat-tempat favoritku pasti dipenuhi oleh orang, 

termasuk misalnya toko buku dan bioskop. Dan di tengah keramaian, tak akan ada apa yang dinamakan 

sebagai kenyamanan. Apalagi, aku memang tipikal orang tidak terlalu menyukai keramaian – walau di 

sisi lain, seperti yang sudah ku utarakan sebelumnya, aku juga tak menyukai kesepian. 

Aneh? Memang. Aku memang aneh. Aku pun tahu itu. 

Barangkali keanehanku itu pula yang membuatku tak memiliki teman lawan jenis yang begitu dekat lagi 

setelah putus dari mantan pacarku semasa kuliah dulu. Lagipula, aku juga belum pernah merasa benar-

benar jatuh cinta lagi pada seorang wanita setelah insiden tiga bulan sebelum kelulusan dulu. Bukannya 

trauma, barangkali hanya belum menemukan sosok yang cocok. 

Suatu hari Minggu, aku mengunjungi salah satu kafe favoritku seperti biasa. Aku tiba di kafe itu sekitar 

pukul 10 pagi, seperti yang sudah “terjadwal” dalam kebiasaanku hampir setiap hari. Dan seperti yang 

sudah kuduga, tempat itu ramai oleh banyak orang, tetapi untungnya masih ada tempat duduk yang 

nyaman tersisa di sana, sehingga aku bisa cukup tenang di hari Minggu itu. Aku memang biasa 

menghabiskan berjam-jam di depan laptop ditemani secangkir kopi americano di kafe tersebut. Sampai-

sampai semua pelayan di sana hafal denganku dan memaklumi jika aku hanya memesan satu cangkir 

kopi saja padahal menggunakan listrik serta jaringan wifi mereka hingga berjam-jam. Segalanya berjalan 

seperti biasa: kafe cukup ramai dengan pengunjung yang rata-rata berpasangan atau malah 

berkelompok, sementara aku duduk di meja paling sudut dengan laptop dan secangkir americano di 

hadapanku.  Sendirian, tentu. 

Aku sedang mencari kata-kata yang pas untuk tulisanku sambil memperhatikan sekeliling kafe ketika 

seorang wanita muda masuk dan memesan kopi di meja kasir. Kehadiran wanita itu tiba-tiba saja 

memberiku inspirasi sehingga aku pun kembali fokus pada tulisanku di laptop. Aku tak terlalu 

memperhatikan ketika wanita itu menengok sana-sini kebingungan mencari meja yang kosong, sebelum 
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kemudian berjalan menghampiri mejaku di sudut kafe. Aku baru menyadarinya lagi ketika ia berdiri di 

dekat mejaku, dan sepertinya berkata sesuatu. Buru-buru aku copot earphone yang menyumpal kedua 

lubang telingaku. 

“Sori, boleh duduk barengan? Penuh soalnya,” katanya dengan raut wajah sedikit memelas. 

“Silakan, saya sendirian aja, kok.” 

Wanita itu meletakkan cangkir kopinya di atas meja, lalu duduk di seberangku. Ia kemudian 

mengeluarkan telepon genggamnya, sementara aku kembali fokus pada tugas yang sedang aku 

kerjakan. 

Tak ada pembicaraan apapun yang terjadi di antara kami berdua sampai akhirnya ia seperti mengatakan 

sesuatu padaku. Aku kembali mencopot earphone yang sedang aku pakai. 

“Maaf, ada apa?” tanyaku. 

“Lagi ngerjain tugas, ya?” Aku mengangguk sambil tersenyum. 

“Tugas kuliah?” 

“Bukan, ini pekerjaan.” 

“Maksudnya tugas kantor?” 

“Saya nggak ngantor. Freelance, buat tulisan untuk beberapa media,” jawabku , masih dengan 

tersenyum. 

Dia lalu mengangguk-angguk. “Wah, asyik juga,” ujarnya. “Memang sudah lulus atau…..?” 

“Saya masih terlihat muda banget ya?” aku balik bertanya sambil tertawa. “Sudah kok, sudah lulus sejak 

lebih dari setahun yang lalu.” 

“Kan siapa tahu,” katanya sambil tertawa, malu. “Saya masih kuliah soalnya.” 

“Ooh, pantas.” 

“Hari Minggu tetap kerja juga?” 
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“Freelance nggak kenal hari kerja,” jawabku. “Liburnya bisa kapan aja. Kerjanya bisa kapan aja.” 

“Kenapa milih freelance?” Wanita ini seperti Dora dalam serial Dora the Explorer: banyak mau tahu, 

pikirku saat itu. 

“Saya nggak suka kerja kantoran. Freelance lebih bebas, lebih bisa berkreasi. Saya nggak suka dikekang,” 

jawabku. 

Wanita itu mengangguk-angguk. “Oh iya, saya Ayu.” Ia lalu mengulurkan tangannya. 

“Riza.” Aku menyambutnya. Halus, terawat. Kulit tangannya menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang 

biasa merawat tubuhnya. 

Ayu memang sesosok wanita yang menarik. Wajahnya cantik, meski bukan tipikal kecantikan yang bisa 

ditemukan di halaman-halaman majalah. Tubuhnya cukup tinggi, dan proporsional. Langsing, tapi tak 

kurus. Rambutnya lurus dan panjangnya sedikit di atas bahu. Hitam kelam, seperti kedua bola matanya.  

Wajahnya tak terlalu banyak riasan, tubuhnya pun tak terlalu dipenuhi oleh banyak aksesoris khas 

wanita. Hari itu ia mengenakan kaus berwarna putih yang tak terlalu ketat, dan, yang paling aku suka: ia 

mengenakan rok panjang hingga mata kaki. Sederhana, namun terlihat anggun. 

“Maaf ya saya ganggu kamu kerja karena duduk di sini,” katanya. 

“Nggak apa. Saya malah senang akhirnya ada teman mengobrol,” jawabku. 

Harus diakui, Ayu memang merupakan teman mengobrol yang menyenangkan. Ia memiliki wawasan 

yang luas, yang mana terlihat dari ucapan-ucapannya ketika kami mengobrol, tetapi tak pernah merasa 

sok tahu. Ia malah seperti selalu ingin tahu: ia selalu bertanya soal ini dan itu, terutama soal pekerjaanku 

sebagai penulis lepas. Ia menunjukkan sorot mata yang kagum ketika aku menceritakan soal 

pekerjaanku, dan itu, tentu saja, menyenangkan. Orang macam apa yang tidak suka pekerjaannya 

dikagumi orang lain? 

Kami mengobrol mengenai banyak hal. Mulai dari pekerjaanku, kuliahnya di Fakultas Ekonomi, 

kecintaanku pada budaya Asia Timur, sampai soal musik dan film-film terkini. Begitu banyak dari 

seleraku yang tak sesuai dengan kegemarannya, misalnya bagaimana aku menyukai band-band Jepang 

dan Korea, sementara ia menyukai musik dance dan hip hop dari Eropa serta Amerika. Meskipun 
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demikian, ia selalu tetap terlihat antusias menanggapi cerita-ceritaku soal hal-hal yang aku sukai walau 

barangkali ia tak tertarik untuk menggelutinya. Ayu terlihat selayaknya seorang pendengar yang baik.  

Dan di tengah kesepian yang terus menerus mendera kehidupanku sebagai penulis lepas tanpa kantor 

dan tanpa teman itu, menemukan seorang pendengar yang baik yang enak diajak berbicara jelas 

merupakan sebuah keajaiban. Bagiku di hari Minggu tersebut, Ayu adalah sebentuk keajaiban itu. 

Bagaimana mungkin aku tak mulai merasa jatuh cinta dengan keajaiban menyenangkan yang datang 

secara tak diduga? 

Ayu adalah sosok yang begitu manis. Begitu cantik dengan caranya tersendiri. Ia pendengar yang baik, 

dan teman mengobrol yang menyenangkan. Bagaimana mungkin aku tak merasa jatuh cinta dengan 

sosok yang begitu sempurna dimataku itu? 

Tetapi kita tahu bahwa hidup memang berjalan dengan begitu aneh. Kenyataan tak akan selalu berjalan 

sesuai harapan. Dan di hari Minggu itu, apa yang dinamakan kenyataan memukulku begitu dalam. 

Kami sedang mengobrol soal serial The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel ketika seorang laki-laki 

muda, barangkali seusiaku, masuk ke dalam kafe lalu berjalan ke arah meja kami. Tubuhnya kurus tinggi, 

memiliki garis wajah yang tebas dengan sedikit brewok di dagunya. Ia mengenakan celana jin yang 

terlihat mahal, sepatu Airwalk berwarna biru tua, dan kaus polos Giordano berwarna hitam. Melihat 

sosoknya berjalan ke arah kami, aku mendapatkan semacam firasat buruk. 

Aku secara otomatis mendongak, sedang Ayu mengikuti arah pandanganku. Lalu wajah wanita di 

depanku ini berubah menjadi begitu cerah. 

“Hai, kamu lama banget sih?” katanya sambil berdiri, dan lalu memegang tangannya. 

“Sori banget ya, tadi diajak  ngobrol dulu sama Ian. Mau ngajak nyari efek gitar buat temen bandnya,” 

jawab si lelaki, yang kini berdiri menjulang di depan mejaku. Saat itu juga aku tahu bahwa aku harus 

kembali mengubur dalam-dalam harapanku. 

“Oh iya, Riza, kenalkan ini pacar saya, Lucky,” kata Ayu. Senyumnya lebar sekali sekarang, jauh lebih 

lebar daripada senyum-senyum sebelumnya. 

Sang lelaki juga tersenyum, mengulurkan tangannya. “Halo, saya Lucky. Pacarnya Ayu.” 
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“Saya Riza,” jawabku, sambil menyambut uluran tangannya. 

Detik itu juga aku menyadari betapa diriku begitu membenci hari Minggu. 


