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1 INT. MOBIL - SORE

Dari dalam MOBIL yang sedang berjalan, terlihat sebuah

PAJANGAN KAPAL KECIL di atas dashbor mobil. Terdengar

suara MAMA (49 tahun) dan perbincangan dengan anak

perempuannya, MAUREN (27 tahun).

MAMA

Kakak ngapain ikut sih? Bukannya

istirahat aja di rumah.

MAUREN

Males ah. Mama kan lama kalau

jemput papa, mampir dulu sana

sini. Nanti saya nunggunya

kelamaan.

MAMA

Mampir kemana lagi? Udah tinggal

malam ini kita kumpul bareng di

rumah, besok udah acara ka.

MAUREN

Iya justru itu, papa kan belum

tentu bisa pulang. Ya paling

nggak, minta papa turun sebentar

sih biar bisa ketemu.

MAMA

Kalau di ijinin ka, nggak bisa

papa turun sembarangan.

Mauren menarik nafas panjang.

MAUREN

Ma, undangan udah ke sebar

semuakan?

MAMA

Udah.

MAUREN

Makanannya kira-kira cukup nggak

ma?

MAMA

Cukup, mama udah pesen lebih itu

ka.

MAUREN

Duh nanti kalau kurang gimana

dong ma? Apa lagi temen-temen

kakak banyak, udah gitu mereka

kalau dateng pada ajak temennya.
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MAMA

Udah. Pokoknya kakak tenang aja,

semua udah mama atur. Udah nggak

ada lagi yang perlu di pikirin.

Tinggal besok lihat anak mama

nikah.

Mama dan Mauren tersenyum bahagia.

2 EXT. PELABUHAN PENUMPANG - MALAM

Suasana pelabuhan di malam hari, terlihat mobil Mama dan

Mauren memasuki pelabuhan. Sembari berjalan ke ruang

tunggu, Mama mencoba menghubungi PAPA (53 tahun) namun

tidak bisa. Kemudian Mama mendatangi kantor pelabuhan

untuk bertanya.

MAUREN

Papa di mana ma?

MAMA

Ini mama lagi coba telepon tapi

nggak aktif. Kakak tunggu sini

ya, mama ke dalam coba tanya di

kantor.

MAUREN

Iya ma.

Mauren melihat sebuah keluarga yang baru saja bertemu

ayahnya, Mauren pun sedikit tersenyum senang. Tak lama

kemudian, Mama keluar dari kantor pelabuhan.

MAUREN

Gimana ma?

MAMA

Belum ada konfirmasi lagi dari

kapalnya.

MAUREN

oh ya udah. Ma mau beli teh panas

nggak?

MAMA

Di mana?

MAUREN

Ada di sana.

MAMA

Yuk.

Mama dan Mauren berjalan ke arah penjual teh sambil

berbincang-bincang.
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MAUREN

Ma, dulu mama ketemu papa di

mana? Kok bisa nikah sama papa?

MAMA

Emang kenapa?

MAUREN

Ya kan papa pelaut, jarang-jarang

ada di darat.

MAMA

Oh kan ketemu mama sebelum jadi

pelaut, ka.

MAUREN

Waktu masih sekolah?

MAMA

Iya, mama masih sekolah perawat.

MAUREN

Jadi ketemunya di mana ma?

MAMA

Dulu sering ibadah pemuda di

rumah, ya dari situ ketemunya.

Awalnya papa itu sama kakaknya

mama, tapi kakaknya mama suka

sama yang lain.

MAUREN

Oh nggak dapet kakaknya, dapet

adeknya ya ma haha.

Mama dan Mauren tertawa kecil. Mama dan Mauren sampai di

depan seorang BAPAK PENJUAL TEH (60 tahun) dan membeli DUA

GELAS TEH MANIS HANGAT.

MAUREN

Pak, teh manis panasnya dua ya.

Suasana pelabuhan yang cukup ramai, terlihat orang-orang

yang sedang menunggu. Ada yang lelah, ada yang mulai

bosan, ada anak-anak yang ikut menunggu. Ada pula yang

telah bertemu keluarga, kekasih, seseorang yang di

jemputnya. Bapak penjual teh memberikan dua gelas teh lalu

Mauren membayar.

MAMA & MAUREN

Terima kasih ya pak.

Mama dan Mauren berjalan ke ruang tunggu sambil sedikit

demi sedikit meminum tehnya.
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MAUREN

Papa emang mau jadi pelaut ya,

ma?

MAMA

Iya, emang kenapa ka?

MAUREN

Tapikan papa nggak sekolah pelaut

ma.

MAMA

Nggak sih, dulu papa di ajak opa,

papanya mama.

MAUREN

Jadi setelah mama nikah, papa

langsung di tawarin opa kerja di

kapal?

MAMA

Belum ka, papa sempet kerja

dulukan. Waktu itu kebetulan

kapal opa masuk Jakarta, jadi

ketemu sama papa. Ya udah, opa

nawarin mau jadi pelaut nggak,

papa jawab mau.

MAUREN

Oh jadi papa di bawa opa.

MAMA

Iya, dulu opa bikin surat

rekomendasi ke kantor, makanya

papa bisa kerja di kapal, sampai

sekarang deh.

MAUREN

Dulu papa kalau pulang berapa

bulan sekali ma?

MAMA

Kadang bisa nyampe setahun baru

pulang, ka. Pernah papa pulang

cuma sehari dua hari di rumah,

satu bulan kerja. Udah lama ka,

mama nggak inget banget.

MAUREN

Papa nggak pernah bilang mau

pindah kerja gitu ma?

MAMA

Pindah kerja kemana ka?
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MAUREN

Di mana aja ma selain di kapal.

Yang bisa pulang tiap hari.

MAMA

Memang papa maunya kerja di kapal

ka.

MAUREN

Papa nggak kasihan gitu sama

mama, sama anak-anaknya?

Ninggalin keluarga, jarang

ketemu.

MAMA

Namanya resiko pekerjaan, ka.

Lagi pula udah bertahun-tahun,

udah jadi kebiasaan. Kakak kenapa

sih nggak nanya langsung ke papa?

Mauren menarik nafas panjang.

MAUREN

Mungkin karena nggak punya

kesempatan banyak waktu buat

ketemu dan ngobrol sama papa.

PETUGAS KANTOR PELABUHAN (28 tahun) mendatangi mama dan

Mauren lalu memberitahu bahwa ada telepon dari papa.

3 INT. KANTOR PELABUHAN - MALAM

Mauren mengangkat telepon dan terdengar suara papa.

PAPA

Ka... Papa minta maaf ya.


