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MASSAGE UNTUK DESAKU 

 

Pagi buta yang dingin, jarum jam di dinding menunjukkan pukul setengah empat. 

Arfin menyibakkan tirai jendela warna merah yang sudah usang. Di luar masih gelap sekali. 

Suasana pagi membuatnya enggan beranjak dari kasurnya. Namun, ia segera bangun dan 

memulai aktivitas pagi. Terdengar bunyi pisau yang diasah dari dapur rumahnya.  

“Emak pasti sudah mulai masak.”  

Arfin segera menghampiri emaknya di dapur. Tercium bau asap dari perapian, bau 

sangit. Emak terlihat sedang asyik mengiris bawang dan sayuran. 

“Kamu sudah bangun, Pin?” tanya Emak sambil menengok ke arah Arfin. 

“Iya, Mak. Masak apa?” 

“Buat sayur lodeh saja ya? Makanan kesukaan Bapak, Nak,” tambah Emak. 

“Pin, semalam Mardi dan Koko ditangkap,” kata Emak sambil memasukkan bumbu 

ke dalam panci. 

“Ditangkap siapa, Mak? Polisi?” tanya Arfin bingung. 

“Iya. Ada razia judi di tempat Pak Slamet semalam. Delapan orang tertangkap, 

termasuk Mardi dan Koko, Le. Kasihan banget. Mereka lagi apes,” Jelas Emak. 

“Judi memang membuat sengsara, Mak. Namun, ada baiknya juga mereka masuk 

penjara, biar jera dan ndak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi,” 

Setelah shalat subuh, Arfin bergegas mandi. Air dari sumur terasa dingin membasahi 

tubuh, membuat badan sedikit mengigil. Menghapus rasa kantuk yang menempel di setiap 

sudut mata. Membuat Arfin sadar dari mimpi yang masih menggelayut dalam pikirannya. 

Raga telah kembali bugar dan siap untuk aktivitas di pagi ini. 

*** 

Arfin Adrian, seorang pemuda desa yang ulet dan pantang menyerah. Cita-citanya 

sangat tinggi, ingin memajukan pemuda di desanya. Dengan bekal ijasah sarjana, ia ingin 

menggerakkan pemuda desa untuk ikut serta dalam kegiatan usaha yang bermanfaat. Ia 
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sangat prihatin dengan kondisi pemuda di desanya, yang sering judi dan minum minuman 

keras. Tak banyak pemuda yang peduli dengan sesama di desanya. Kebanyakan, mereka 

malah ikut berpartisipasi memajukan gerakan perjudian. 

Sungguh memprihatinkan keadaan pemuda sekarang ini. Tidak hanya orang tua dan 

remaja, bahkan anak-anak pun sudah akrab dengan perjudian. Sekarang ini di desa 

Karangtani sedang marak judi sepak bola, judi togel, cliwik (judi dadu), dan adu ayam. Pantas 

saja moral anak bangsa di negeri ini mengalami degradasi. Negara tidak akan maju kalau 

pemuda sebagai tunas bangsa masih berjiwa sebagai penjudi. 

“Aku ada janji dengan Pak Bahrun jam 9,” kata Arfin. 

“Dengan Pak Lurah? Ada urusan apa kamu dengan beliau?” tanya Bimo sambil 

mengernyitkan kening. 

“Bim, aku ingin minta ijin buka usaha.” 

“Weh…weh…mau usaha apa to Mas Arfin?”  

“Yaa…usaha yang aku bisa. Oh, iya. Bagaimana kalau kita mendirikan perusahaan 

gitu? Istilahnya join tanam modal bersama,” tambah Arfin memberi tawaran kepada 

temannya itu. 

“Terus modal dari mana, Bung? Buat makan tiap hari aja susah. Kerja aja nggak 

tentu. Apalagi aku, sudah mlarat, nggak punya keterampilan lagi,” ungkap Bimo dengan raut 

muka susah. 

“Ya siapa tahu aja, ada rejeki nomplok buat kita,” tambah Arfin. 

Arfin berencana mencari modal tambahan dengan cara kredit usaha. Ia ingin minta 

petunjuk kepada Pak Bahrun tentang rencananya itu. Siapa tahu beliau bisa mengusahakan 

kemudahan untuk dirinya. Arfin meninggalkan Bimo yang sedang bingung memikirkan kata-

katanya. Pergilah ia ke kantor kelurahan desa Karangtani untuk menemui Pak Lurah. 

“Selamat pagi, Pak,” sapa Arfin dengan sopan. 

“Eh, selamat pagi, Nak Arfin. Bagaimana kabarnya?” sapa Pak Lurah. 

“Baik, Pak. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu.” 
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“Tidak apa-apa. Ada keperluan apa, Nak Arfin?” 

“Begini, Pak. Saya berencana membuka usaha kecil-kecilan. Usaha pijat, Pak. Karena 

saya belum punya modal, maka dari itu, saya berniat untuk mencari kredit usaha,” 

“Wah, bagus sekali idemu, Nak Arfin. Bapak setuju sekali dengan usahamu. Kamu 

juga punya basic dalam bidang itu. Begini, di desa kita memang ada kredit usaha kecil yang 

diperuntukkan bagi orang yang mau merintis usaha. Program tersebut bekerja sama dengan 

bank pemerintah. Bunga yang ditawarkan juga tidak terlalu besar. Jadi, peluang usaha bisa 

dikembangkan. Tanpa agunan yang besar.” 

Hampir dua jam mereka berbincang-bincang di kantor Pak Lurah. Pak Lurah 

menyetujui ide usaha Arfin. Karena dengan usaha itu, Arfin bisa mengajak pemuda desa 

Karangtani yang belum mendapat pekerjaan. Itung-itung mengentaskan pengangguran dan 

kemiskinan.  

*** 

Dua bulan kemudian, kredit usaha kecil itu cair. Arfin mulai merintis usahanya 

dengan membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan. Teras depan rumahnya yang luas, akan 

disulap menjadi tempat praktik. Tidak usah muluk-muluk dan mewah-mewah, yang penting 

tempatnya bersih dan nyaman. Hanya butuh renovasi sedikit, supaya terlihat seperti klinik 

sungguhan. 

“Fin, jadi kamu buka pijat di rumah?” tanya Wanto menghampiri Arfin di depan 

rumahnya. 

“Jadi, Wan. Sudah 50 persen renovasi rumah untuk buka praktik,” jawab Arfin. 

“Terus yang mijit kamu doang?” 

“Ya nggak, Wan. Aku nanti mau merekrut pemuda desa ini yang mau.” 

“Mana mau mereka, Fin. Yang ada mereka hanya hobi judi.” 

“Ya karena itu, aku kasihan dengan mereka. Pemuda sebagai harapan bangsa malah 

tidak berguna. Hidup itu jangan disia-siakan, Wan.” 

“Loh, aku kan bukan tukang judi.” 
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“Tapi kamu kan sering taruhan kalau ada bola, iya to?” Arfin tertawa meledek Wanto 

yang bersungut-sungut. 

Akhirnya, dua orang teman Arfin, Wanto dan Bimo, bersedia menjadi masseur alias 

tukang pijat di tempat Arfin. Wanto dan Bimo, teman dekat Arfin, hanya lulusan SMA yang 

tidak memiliki keterampilan. Mereka setiap harinya bekerja sebagai buruh bangunan dengan 

upah yang tidak seberapa. Itu pun kalau ada yang menawarkan pekerjaan. Kalau tidak ada, 

sehari-hari mereka jadi pengangguran. 

Sungguh ironis sekali, di era perkembangan teknologi dan pendidikan, masih banyak 

pemuda yang nganggur tanpa ada keterampilan. Pengangguran pun menjamur, bak jamur di 

kala hujan, terus-tumbuh dengan subur. 

Dalam satu bulan, Arfin melatih kedua sahabatnya memijat. Tentu saja disertai teori 

yang ia peroleh waktu kuliah sarjana dulu. Arfin atau Pipin panggilan akrabnya, sangat mahir 

dalam memijat dan menangani cedera. Maklum saja, ia pernah bekerja membantu tim 

kesebelasan di kotanya. Dari pengalaman-pengalaman itulah ia banyak mendapatkan ilmu 

dan cara menangani kasus cedera pada atlet.  

***     

“Selamat siang, ada yang bisa dibantu, Pak?” tanya Bimo menanyai seorang 

pelanggan. 

“Saya ingin pijat, Mas? Tangan sebelah kiri saya terkilir.” 

“Baik, Pak. Mari silakan masuk ke kamar. Rekan saya akan menanganinya.” 

“Terima kasih, Mas.” 

Sudah dua bulan klinik tersebut beroperasi. Belum begitu banyak pelanggan yang 

datang. Mungkin belum terpublikasi ke masyarakat. Tapi hal itu tidak menjadi kendala bagi 

Arfin. Ia belum begitu membutuhkan brosur, leaflet, maupun pengumuman. Yang ia 

andalkan hanya dari mouth to mouth atau mulut ke mulut. 

“Kalau orang sudah manteb dan percaya dengan cara kerja kita, pasti suatu saat 

mereka akan datang lagi ke sini, Bim. Jadi, nggak usah khawatir usaha kita rugi. Sekarang 

kita bahu-membahu dulu merintisnya. Urusan untung itu bisa kita pikirkan nanti. Yang 

penting kita cari pelanggan dulu. Karena kalau orang sudah cocok dan sembuh, mereka pasti 
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akan mengabarkannya kepada orang lain,” jelas Arfin kepada kedua rekannya yang sedang 

kelelahan. 

“Oke, Fin. Kita harus berusaha bahu-membahu memajukan usaha kita.” 

“Siaaap!” tambah Wanto. 

Emak dan Bapak Arfin sangat mendukung usaha yang dirintis anaknya itu. Mereka 

ingin melihat anaknya sukses dengan hasil usaha dan jerih payah sendiri. Meski terlahir dari 

keluarga tidak mampu. 

*** 

“Pak Marjo dan Pak Karman mau apa datang ke rumahnya Pipin? Tadi aku ketemu 

depan rumah Pipin,” kata Pak Yitno kepada Paiman, pembantunya. 

“Waduh, saya nggak tahu, Den Yitno. Maaf!” 

“Woo…saya tahu, Pak. Pak Karman dan Pak Marjo mengapa datang ke rumah Pipin. 

Mereka itu mau pijat, Pak!” sahut Mbah Karmo sambil menghisap rokok. 

“Hah, pijat?” Pak Yitno terheran-heran. 

“Pipin itu kan tukang pijet atlet kesebelasan di kota kita., Pakdhe Yitno. Masa nggak 

tahu! Makanya sekarang dia buka panti pijat di rumahnya, sama Wanto dan Bimo,” tambah 

Mbah Karmo. 

“Sama Wanto? Kok bisa dia malah ikut bantuin cah cilik itu? Nggak pernah bantuin 

aku malah sekarang ikut sama Pipin! Piye to?” Pak Yitno makin gusar. 

“Sudah hampir 5 bulan Pipin buka usaha pijat. Pak Yitno kok baru tahu sekarang,” 

tanya Mbah Karmo. 

“Sudah lama to? Pantas saja tempatku sepi.” 

Pak Yitno, pamannya Wanto, seakan memuncak emosinya ketika mendengar 

keponakannya membantu Arfin buka usaha pijat. Ada perasaan marah dalam diri Pak Yitno. 

Laki-laki 60 tahun itu merasa tersaingi oleh Arfin, pemuda yang baru lulus sarjana itu. Pak 

Yitno adalah seorang tukang pijat urut di desa Karangtani. Kiprahnya di dunia pijat memijat 

sudah puluhan tahun. Ia satu-satunya orang yang berprofesi tukang pijat urut di desa itu. 
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Klinik pijat Arfin membuatnya kalang kabut, karena banyak pelanggannya yang beralih ke 

klinik Arfin. 

Sebenarnya Arfin tidak berniat menyaingi usaha Pak Yitno. Niatnya murni untuk 

mengembangkan potensi dan membantu pemuda desa yang menganggur. Tapi Pak Yitno 

tidak berpikir seperti itu. Ia mengira bahwa Arfin telah mengambil pelanggan setianya dan 

mematikan mata pencahariannya. 

“Tidak, Mak. Arfin tidak punya niat menyaingi Pak Yitno. Pipin hanya ingin 

mengembangkan ilmu dan membantu pemuda desa kita,” tegas Arfin kepada Emak dan 

Bapak. 

“Bapak tahu, Pin. Kamu tidak berniat seperti itu. Tapi Pak Yitno tidak mau tahu. Kata 

orang-orang, kalau kamu tidak mau tutup, ia akan mengerahkan orang-orang untuk menutup 

paksa usahamu,” tegas Bapak. 

“Tapi, Pak?” 

“Sudahlah, Pin. Kamu buka atau pindah ke tempat lain saja. Jangan buka praktik di 

sini. Kamu tahu kan Pak Yitno orangnya keras. Bisa-bisa ia mencelakai dirimu,” Emak 

berkata sambil mengelus pundak Arfin. 

“Saya akan ke rumahnya Pak Yitno, Mak. Saya akan jelaskan masalah ini,” kata 

Arfin. 

Setiba di rumah Pak Yitno, Arfin menemui Pak Yitno sendiri. Pertemuan kedua orang 

itu sangat menegangkan. Arfin menerima banyak caci maki dan umpatan dari laki-laki 

bertubuh kurus dan berkulit hitam itu. Kata-katanya begitu pedas didengar. Tapi Arfin 

mendengarkan omongan orang tua itu dengan kepala dingin. Ia simpan emosinya rapat-rapat 

jangan sampai membuat suasana tambah memanas. 

“Pin, kamu itu jadi orang memang aneh. Kok bisa-bisanya meniru usahaku yang 

sudah puluhan tahun. Sekarang pelangganku pergi semua ke tempatmu. Apa kamu sengaja 

berbuat seperti itu?” Pak Yitno berkata dengan penuh amarah. 

“Maaf, Pak, kalau saya ada salah. Tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Bapak. 

Tetapi saya berniat setulus hati, hanya ingin mengembangkan potensi yang saya dapatkan 
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selama kuliah. Saya juga ingin membantu pemuda desa kita mengembangkan keterampilan 

supaya tidak menganggur,” jawab Arfin. 

“Lha saya jadi kehilangan pelanggan, Pin. Usaha saya ini sudah mau bangkrut. 

Padahal aku nggak punya usaha lain. Aku bisanya cuma mijet, Pin!” 

“Kamu pindah saja ke tempat lain. Aku bisa bangkrut kalau kamu terus jadi 

sainganku!” 

“Begini saja, Pak. Bapak kerja sama dengan saya atau kita bersaing sehat? Saya tidak 

akan mengambil pelanggan Bapak. Saya juga tidak akan pindah usaha. Kita bisa menjadi 

mitra, Pak!” 

“Caranya?” 

“Kita bersama-sama bekerja, lalu merekrut beberapa pemuda desa yang belum punya 

pekerjaan. Saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan saya selama kuliah kepada 

Bapak. Siapa tahu berguna. Bagaimana?” 

“Baik, kalau begitu. Saya setuju dengan usulmu.” 

“Maaf ya, Pin. Bapak telah berkata kasar sama kamu. Bapak jadi malu sama kamu. 

Orang muda seperti kamu bisa memberikan teladan bagi orang lain dan bersikap santun 

kepada orang yang menghinamu.” 

“Sama-sama, Pak. Kita kan tetangga jadi wajar kalau kita saling membantu. 

Suasana menegangkan di rumah bercat biru itu kian mereda. Satu jam yang lalu masih 

terdengar suara keras dan makian, kini berubah menjadi tawa dan canda. Sepertinya dua anak 

manusia yang berbeda usia itu kini sudah saling akrab. Emosi dan raut muka merah hilang 

begitu saja, terganti dengan senyuman dan pujian yang menyejukkan hati. Arfin berhasil 

menaklukkan hati keras Pak Yitno. Masalah sudah bisa teratasi. 

*** 

Di rumah, Bapak sama Emak menunggu Arfin dengan gelisah. Mereka khawatir kalau 

saja terjadi hal yang buruk menimpa anaknya. Karena mereka sangat mengenal karakter 

tetangganya itu. Terdengar langkah kaki menuju teras rumah. Pintu kamar tamu terbuka 

perlahan. Arfin pulang dengan senyum tersungging di bibirnya. 
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“Gimana, Pin? Mengapa kamu nekat ke rumah Pak Yitno?” tanya Emak khawatir. 

“Piye, Pin? Sudah selesai masalahnya?” Bapak menambahi. 

“Alhamdulillah, Pak. Pak Yitno bisa mengerti. Awalnya aku dimarahi habis-habisan. 

Setelah aku jelaskan dengan detil, Pak Yitno malah mau kerja sama membuka klinik 

denganku, Pak,” jelas Arfin gembira. 

“Alhamdulillah!” 

Akhirnya, Pak Yitno mau bekerja sama dengan Arfin memajukan massage di 

desanya. Arfin dan kedua rekannya itu, mengadakan pelatihan massage di kelurahan. Mereka 

mengutamakan para pemuda sebagai penggerak usahanya. Para penjudi yang pernah 

dipenjara juga diundang ke acara pelatihan pijat atau massage. Pemuda desa Karangtani yang 

semula pengangguran, kini mereka mempunyai ilmu dan keterampilan sebagai bekal hidup ke 

depan. Arfin berhasil mengembangkan potensinya dan memberdayakan pemuda di 

kampungnya. 

Kerja keras Arfin, Wanto, dan Bimo membuahkan hasil. Klinik mereka banyak 

pelanggannya, karena mengutamakan kenyamanan pelanggan. Keberhasilan memang 

didukung dengan usaha keras dan pantang menyerah.  

 

 

 

 

 

 

 


