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Sewaktu mengetahui bahwa saya dan 
teman-teman berencana melawat ke Viet-
nam, maka sejumlah reaksi yang paling 
sering kami peroleh adalah seperti yang 
berikut ini:

“Kenapa ke Vietnam sih?  Memang 
di sana ada apa?”

“Di sana kan bekas perang, apa 
yang mau dilihat?”

“Ih, Vietnam kan nggak aman 
ya?”

Tujuan kami menuliskan buku ini adalah 
berusaha menjawab pertanyaan-pertan-
yaan tersebut demi menjelaskan mengapa 
Vietnam merupakan sebuah negara yang 
sangat layak kita kunjungi.  Memang, 
pada awalnya, kepergian kami bisa dibi-
lang nekad-nekadan saja, ingin mencoba 
melihat tempat yang belum pernah kami 
datangi.  Kebetulan kami memang doy-
an bepergian, hanya saja belum pernah 
melancong bersama-sama.  Saya sendiri 
lama tertarik pada Vietnam, sebab saya 

pikir, kok ya bisa-bisanya negeri kecil 
seperti itu mengalahkan Prancis dan juga 
Amerika Serikat.  Namun ada hal yang 
perlu dibetulkan dari pemikiran saya itu.  
Vietnam tidak kecil.

Kebetulan ada penawaran tiket murah ke 
Ho Chi Minh City dari AirAsia, maskapai 
penerbangan Asia Tenggara yang terke-
nal dengan harga ekonomisnya.  Kesem-
patan itu kami sambar, dan jadilah pada 
bulan Maret 2010, kami berlima, perem-
puan semua, duduk manis di Terminal 
2 Bandara Sukarno–Hatta, Cengkareng, 
menanti pesawat yang akan membawa 
kami menuju bandara internasional Tan 
Son Nhat di Ho Chi Minh City.  (Nama 
kota yang panjang ini bolehlah kita sing-
kat HCMC saja, ya.)  Peserta rombongan 
kami adalah saya, Mel, Ephi, Mbak I’i 
dan adiknya, Pipit.

Yang lucu, bahkan sebulan sebelum ke-
berangkatan ke HCMC, saya belum juga 
tahu benar posisi Vietnam di peta dunia, 
sehingga hanya bisa menunjukkan letak 
Vietnam dengan ragu-ragu kepada ibu 
saya.  Pokoknya, saya pikir, tentunya 
dekat Thailand, karena waktu tempuh 
dari Jakarta ke Bangkok dan Jakarta ke 
HCMC kira-kira sama, menurut jadwal 
yang dikeluarkan maskapai pesawat ter-
bang.  Lah, baru saat itu saya tahu kalau 
negara Vietnam ternyata berbentuk cuk-
up unik, memanjang dari utara ke selatan.  
Dan baru saya teringat lagi bahwa ibuko-

Mengapa Vietnam?

I



6 7

nantinya akan kami manfaatkan sebaik-
baiknya.

Sesudahnya, kami segera celingukan 
mencari penjemput dari penginapan.  
Kami memang lebih memanfaatkan fasil-
itas jemputan ini, dengan pertimbangan 
ini kali pertama kami  di HCMC seh-
ingga belum tahu seluk-beluk angkutan 
umum atau taksi dan jalan-jalan di kota 
tersebut, serta pesawat kami tiba malam 
hari, sehingga rasanya lebih enak lang-
sung melompat masuk ke dalam mobil, 
sisanya biar supir yang urus.  Malas juga 
‘kan kalau sudah lelah-lelah begitu harus 
ngotot-ngototan dengan supir taksi yang 
meminta bayaran tidak berdasarkan argo 
atau malah tersesat.

Mobil jemputan kami adalah sebuah min-
ivan bertempat duduk 7. Biaya jemputan 
yang ditetapkan penginapan adalah 15 
dollar Amerika—belakangan kami tahu, 
sebenarnya ini cukup mahal untuk uku-
ran Vietnam. Naik taksi dari bandara ke 
Distrik 1, bila tidak macet, ternyata bisa 
hanya sekitar 100.000 dong alias 50.000 
rupiah saja. Tapi ya tak apa-apalah, na-
manya juga orang baru yang belum kenal 
medan. 

Perjalanan menyusuri HCMC di malam 
hari menuju penginapan pun membuat 
kami terbengong-bengong.  Astaga, ka-
lau ini pertandingan bola, sudah dari tadi 
tim kami dicukur gundul oleh Vietnam.  
Sebuah pusat perbelanjaan modern me-
nyambut kami dekat pintu keluar ban-
dara.  Papan nama berbagai waralaba 
dan merk internasional terkenal, juga 
merk-merk lokal yang terlihat mentereng, 
terpajang menyilaukan di pusat perbelan-
jaan itu.  (Pada akhirnya, tempat itu tidak 
kami kunjungi sama sekali, soalnya ya 
sayang saja, sudah jauh-jauh ke Vietnam 
kalau malah main ke tempat-tempat yang 
di Jakarta juga banyak yang serupa.)  

Malam hari HCMC semarak oleh lampu-
lampu neon, kendaraan bermotor yang 
berseliweran dengan kecepatan tinggi 
meski kondisi jalan sedang ramai sekali 
pun.  Wah!  Terlalu banyak menonton film 
atau serial TV semacam Tour of Duty me-
mang membuat pikiran kita tentang Viet-
nam mandeg di zaman perang.  Vietnam 
tak lagi compang-camping, melainkan 
macan Asia yang siap menerjang kembali 
setelah sekian lama dirobek-robek keben-
cian dan pertarungan ideologi politik.

Supir dengan lihai, dan dengan laju yang 
agak membuat ngeri, membawa kami me-
nelusuri jalan-jalan gemerlapan HCMC 
menuju tempat penginapan kami berada.  
Perilakunya itu tidak unik, karena para 
pengemudi lain, mobil ataupun motor, 
sama edan, meliuk-liuk dengan kecepatan 
tinggi.  Hati juga agak ciut, karena saya 

ta Vietnam bukan HCMC, melainkan Ha 
Noi—atau dieja juga Ha Noi—meskipun 
nama HCMC memang lebih santer ter-
dengar.  Jadilah saya coba baca betul-
betul buku panduan Vietnam yang sudah 
saya beli agak lama.

Dengan penuh syukur, saya membaca di 
buku tersebut bahwa bulan perjalanan 
yang kami pilih—Maret—memang meru-
pakan salah satu bulan baik untuk men-
gunjungi Vietnam.  Tentunya kurang enak 
mengunjungi suatu negara saat sedang 
musim hujan, apalagi, belakangan kami 
tahu, bulan Oktober-Desember badai tro-
pis kerap melanda Vietnam Tengah.  

Buku panduan terbitan Globetrotter yang 
saya beli itu memang cukup lengkap. 
Info-info dasar memang tersaji di buku 
itu, namun tetap saja, sekian banyak foto 
berwarna yang dihadirkan belum mampu 
menghadirkan gambaran utuh Vietnam 
di benak saya.  Ya, banyak pagoda, ban-
yak bangunan kuno, mestinya itu saja su-
dah bisa memuaskan seorang turis, tapi 
seperti apa Vietnam sebenarnya?  Seperti 
apa kota-kotanya, desa-desanya?  Foto 
memang bisa menghadirkan seribu kata, 
namun itu pun tak cukup bagi saya un-
tuk memahami Vietnam.  Pokoknya, saya 
berangkat sajalah, tanpa harapan muluk-
muluk, yang penting bisa menjejakkan 
kaki di daerah yang belum pernah saya 
datangi.

Eh, lagi-lagi saya harus minta maaf ke-
pada segenap Vietnam karena telah me-

nempatkan harapan yang begitu rendah 
atas negara mereka yang indah.

Begitu tiba di Tan Son Nhat, alih-alih 
disambut bandara yang biasa-biasa saja 
atau ketinggalan zaman, saya dibuat ter-
cengang oleh arsitektur bandara baru 
bergaya modern dan bersih yang mengin-
gatkan pada Changi atau Suvarnabhumi, 
meski memang tidak terlalu besar.  Ban-
gunan kelabu dengan banyak kaca mung-
kin memang model favorit bandara masa 
kini.  Wah, belum-belum skor sudah 1—0 
untuk Vietnam.

Setelah melewati imigrasi dan mengambil 
bagasi, kami menukar dulu sebagian uang 
dollar Amerika yang kami bawa dengan 
dong Vietnam.  Uang dollar Amerika 
sebenarnya juga diterima sebagai mata 
pembayaran di Vietnam, namun untuk 
berbagai keperluan, pembayaran dengan 
dong tentunya lebih praktis dan juga bisa 
lebih murah.  Satu dong berharga kira-
kira setengah rupiah, sehingga es krim 
seharga 2.000 dong berarti setara dengan 
1.000 rupiah.  Murah?  Ya, memang!  Ini 
lagi salah satu daya tarik Vietnam yang 
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yang lantas dikembangkan menjadi tem-
pat usaha bagi para pelancong yang juga 
ingin merasakan nikmatnya tinggal di 
‘rumah’ saat di negeri orang.
Meski berlantai enam, Luan Vu tidak pu-
nya lift.  Saya terngiang-ngiang ucapan 
teman saya, seorang arsitek:  Bangunan 
nyaman tanpa lift hanya setinggi maksi-
mal tiga lantai.  Lebih dari itu, seharus-
nya ada lift untuk memudahkan pergera-
kan penghuni.  Tapi jargon itu sepertinya 
tidak berlaku di sebagian besar bangunan 
di HCMC.  Ciri khas bangunan-bangunan 
ini adalah tidak menempati tanah yang 
luas alias sempit, namun memanjang 
bertingkat-tingkat ke atas.  Saya pernah 
menghitung ada satu bangunan—yang 
dijadikan hotel—di Bui Vien yang ber-
lantai 9.  Kalau itu sih, saya doakan saja 
ada liftnya, karena mendaki 4 lantai pun 
sudah cukup bikin kami gempor.  Namun 
hal itu juga kami jadikan bahan candaan: 
pantas, orang Vietnam langsing-langsing.  
Tiap hari naik-turun tangga berlantai-
lantai!

Sebetulnya naik-turun tangga itu tidak 
terlalu masalah, hanya saja di malam per-
tama itu kami tentu saja membawa bagasi 
kami yang berukuran lumayan besar.  Ya, 
meskipun tidak terlalu penuh, karena ni-
atnya kan untuk disesaki oleh-oleh saat 
pulang nanti.  Lumayan, latihan otot 
malam-malam.  Kami pun mulai bercan-
da, bahwa nanti kalau pulang, biar gam-
pang koper-koper dilempar saja dari atas.
Kedua teman kami, Mbak I’i dan adiknya 
Pipit, mendapat kamar di lantai 2 (alias 

lantai ketiga, bila dihitung dari lantai 
dasar), sementara kami bertiga memper-
oleh tempat di lantai 3.  Begitu memasuki 
ruangan, aduh nyamannya!  Ada satu tem-
pat tidur untuk 2 orang dan satu lagi un-
tuk 1 orang di dekat jendela-jendela besar 
yang menghadap ke gang di depan Luan 
Vu.  Saya langsung senang pada kamar 
ini, karena ada pemandangan ke luar.  

Kami juga langsung memeriksa kamar 
mandi.  Luas dan resik, dengan keran 
air panas, meski tidak tersedia peralatan 
mandi seperti sabun dan sikat gigi, hanya 
handuk kering dan bersih.  Tidak men-
gapa, karena kami kan juga membawa 
peralatan mandi sendiri.  Iseng saya me-
meriksa dinding dan plafon, mencari-cari 
bekas air atau pertumbuhan jamur yang 
biasa ada di kamar mandi yang kurang 
terawat.  Tidak ada tuh.  Saya langsung 
lega—promosi penginapan ini memang 
tidak bohong. Dengan harga yang terhi-
tung murah (antara 10-12 dollar Amerika 
per orang per malam, tergantung tipe 
kamar) kami memperoleh kamar tidur 
dan kamar mandi yang nyaman dan 
bersih, penyejuk udara, air panas, TV 
kabel, sarapan, dan akses Wi-Fi.  Kalau-
pun tidak membawa peralatan elektronik 
berteknologi Wi-Fi, di ruang depan ada 
dua komputer bersambungan internet 
yang bebas digunakan tamu penginapan.
Baiklah, sekarang kami telah tiba di Ho 
Chi Minh City.  Mari kita coba cek kota 
ini!

yang sudah terbiasa dengan peraturan 
mengenakan sabuk pengaman di Jakarta, 
melihat sang supir dengan santainya tidak 
mengamankan dirinya dengan sabuk.  
Saya jadi berpikir-pikir, dulu bagaimana 
ceritanya ya peraturan mengenakan sabuk 
pengaman bisa diterapkan dengan cukup 
efektif di Jakarta, meski setelah beberapa 
lama pada akhirnya jarang sekali ter-
dengar hukuman betul-betul diterapkan 
kepada pelanggar?  Bahkan kota sebesar 
Bangkok dan HCMC pun ternyata tidak 
menerapkan peraturan sabuk pengaman 
seperti itu.  Hmmm, yah, mencari jawa-
ban untuk itu ditunda dululah, sekarang 
kami sedang di HCMC!

Penginapan kami, Luan Vu Guest House, 
terletak di Bui Vien, sebuah jalan yang 
memang tenar sebagai daerah turis di 
Distrik 1 HCMC.  Kami memperoleh 
nama dan kontak penginapan ini dari te-
mannya teman yang telah mengunjungi 
Vietnam terlebih dahulu. Reputasi Luan 
Vu di internet juga bagus, pernah meme-
nangkan penghargaan staf paling ramah 
dan penginapan paling bersih dari sebuah 
situs backpacker yang cukup terkemuka.  
Tapi seperti juga mengenai Vietnam, 
kami belum punya bayangan sama sekali 
mengenai Luan Vu.  Apalagi setelah su-
pir menurunkan kami di salah satu peng-
galan Bui Vien, dan menunjuk sebuah 
gang di seberang jalan.  Hah!  Apa?  Luan 
Vu terletak di dalam gang?

Kami menurunkan barang bawaan dari 
mobil dan masuk ke gang yang ia tunjuk, 

tanpa sempat tengok-tengok Bui Vien ter-
lalu banyak terlebih dahulu.  Meski na-
manya gang, jalan sempit itu diapit oleh 
berbagai penginapan, sehingga tidak sepi 
atau menyeramkan.  Betapa lega kami ke-
tika, setelah berjalan beberapa meter saja, 
kami telah tiba di pintu masuk Luan Vu, 
yang terlihat demikian terang dan nya-
man.

Mr Vu, pria berkacamata yang terlihat 
ramah, sendiri yang menyambut kami.  
Mengenai nama beliau, Vu itu sebetulnya 
nama kecilnya.  Nama orang Vietnam ter-
diri atas tiga bagian: nama pertama ada-
lah nama keluarga, lantas nama tengah, 
dan kemudian nama kecil.  Seperti juga 
orang Indonesia yang melekatkan ‘Mis-
ter’ pada nama kecil (Mr Joko, misalnya), 
orang Vietnam menyandangkan ‘Mister’ 
pada nama ketiga mereka.  Jadilah bapak 
ini kami panggil Mr Vu.  Ia menyerahkan 
kunci kedua kamar kami—kami meme-
san satu kamar untuk 3 orang dan satu 
kamar untuk 2 orang, dan mempersilakan 
kami ke atas dulu sementara ia mencatat 
nama dan nomor paspor kami.
Seperti yang sempat saya singgung tadi, 
salah satu alasan Luan Vu terkenal ada-
lah kebersihannya.  Alas kaki luar hanya 
boleh dipakai di ruang depan dan ruang 
makan.  Bila hendak masuk ke lantai 
atas tempat kamar-kamar berada, sepatu 
atau sandal harus dilepas dan diletak-
kan di rak di dekat tangga.  Wah, seperti 
di rumah saja.  Dan memang barangkali 
bangunan penginapan ini tadinya rumah 
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Jadi miliuner, dong!

Vietnam adalah negara yang bersahabat bagi kantong orang Indonesia.  Maret 2010, saat 
kami pergi, 1 rupiah setara dengan 2 dong Vietnam.  
Padahal Maret tahun sebelumnya masih 1,5 dong. 

Sudah begitu, harga-harga barang atau makanan juga murah.  Semangkok pho (mie 
bakso ala Vietnam) harganya cuma 30 ribu dong.  Makan di resto yang agak lebih tinggi 
kastanya pun harganya berkisar antara 50-70 ribu dong.  Masih wajar.

Walau begitu, saya kebablasan juga.  Saking nggak ada bayangannya akan habis berapa, 
saya hanya membawa 200 dolar Amerika tunai.  Sebagian besar sudah ditukar ke dong 
pas tiba di Saigon, dan sebagian lagi untuk tiket ke Da Nang.  Akhirnya saya pun ter-
paksa menarik uang tunai di ATM.

Alangkah takjubnya saya melihat saldo yang tertera di struk ATM setelah selesai tran-
saksi, 7 miliar dong! Angka yang sungguh fantastis! Saya jadi miliuner dadakan! Kalau 
dikurs, berarti saldo saya 3,5 miliar rupiah! Tapi impian hanya impian, saat mengecek 
saldo di e-banking bank saya, tak ada perubahan saldo. Hiks!

Canda teman-teman saya: Kuras aja tuh ATM. Maunya sih begitu, tapi bawa-bawa uang 
tunai masuk Indonesia kan nggak boleh lebih dari sekian juta… 

HO CHI MINH CITY 
Dan lalu lintas edan!

II



12 13

Hari memang sudah malam, namun itu 
maksudnya pukul 9.  Bila hidup dan bek-
erja di Jakarta, sudah jamak bila masih 
belum sampai di rumah—mungkin ke-
layapan—pukul segitu.  Kebetulan tidak 
ada perbedaan waktu antara HCMC den-
gan Jakarta, sehingga ‘mesin’ kami juga 
masih hangat.  Lagipula, kami belum ma-
kan malam, meski sudah mencoba maka-
nan ini-itu selama penerbangan tadi.

Saya, Ephi, dan Mel lantas keluar lagi dari 
penginapan setelah sebelumnya mem-
peroleh paspor-paspor kami dari resep-
sionis.  Mr Vu mengingatkan kami agar 
menjaga tas baik-baik.  Pencopetan atau 
penjambretan memang jenis kejahatan 
yang kerap menimpa wisatawan, namun 
syukurlah sampai akhir perjalanan kami 
nantinya, tidak seorang pun dari kami 
yang mengalami peristiwa naas semacam 
itu.  Namun kami pernah dengar kejadian 
semacam itu terjadi pada sesama turis 
Indonesia, sehingga bila suatu hari nanti 
Anda mengunjungi Vietnam, tetaplah 
waspada.  Ya, sama sajalah dengan di 
Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia: 
waspadalah, waspadalah!

HCMC, terutama Bui Vien, Distrik 1, 
sama sekali belum terlelap malam Se-
lasa itu.  Turis masih berkeliaran atau 
duduk-duduk di berbagai restoran, kafe, 
dan kedai di jalan yang dipadati berbagai 
usaha yang menawarkan jasa bagi para 
turis.  Pintu-pintu masih terbuka, etalase-
etalase masih menyilaukan kami dengan 
berbagai tawaran: paket tur murah, tiket 

pesawat, cendera mata, hidangan khas 
Vietnam, kartu telepon...

Oh, ya, itu dia, kartu telepon. Meskipun 
kartu SIM dari Indonesia sudah bisa digu-
nakan di berbagai negara asing, tapi tarif-
nya gila-gilaan, ah.  Lebih baik membeli 
kartu telepon setempat untuk diperguna-
kan selama di Vietnam; toh akan cukup 
lama waktu yang kami habiskan di negara 
tersebut.  Rombongan 5 orang, susah juga 
kalau terpisah-pisah dan tidak bisa saling 
menghubungi.  Kami segera memasuki 
salah satu toko yang menjual kartu SIM 
Vietnam.  Namun ternyata hanya 2 kar-
tu SIM yang tersisa.  Si penjual, dengan 
bahasa Inggris terpatah-patah, menga-
takan bahwa hari ini saja ia sudah men-
jual 15 kartu SIM, semuanya dibeli oleh 
wisatawan.  Saya dan Ephi mengambil 
kedua kartu itu, sementara Mel mengalah 
dan akan membeli di tempat lain.

Ngomong-ngomong soal bahasa, saya 
sering dengar kekhawatiran calon pen-
gunjung Vietnam yang menyatakan bah-
wa mereka tidak bisa berbahasa Vietnam 
ataupun Prancis.  Karena Vietnam pernah 
dijajah Prancis, tentu bayangannya ada-
lah bahwa penduduk setempat lebih fasih 
berbahasa Prancis daripada bahasa asing 
lainnya.  Namun seperti juga kita yang 
kenyang tiga setengah abad dijajah Be-
landa namun kini sedikit sekali yang bisa 
berbahasa Belanda, maka orang-orang 
Vietnam pun berangsur-angsur mening-
galkan bahasa Prancis.  Kini bahasa In-
ggris lazim digunakan sebagai bahasa 

kedua oleh penduduk Vietnam, meskipun 
tentu saja tidak semua orang berbicara 
selancar Mr Vu dan stafnya.  Tak apa-
apalah, bagaimana pun juga akan selalu 
ada ‘bahasa Tarzan’ dan kalkulator untuk 
menunjukkan angka sewaktu tawar-me-
nawar harga.  

Dan untungnya lagi, telah lama Vietnam 
menggunakan aksara Latin sebagai ganti 
aksara Cina, sehingga lebih mudah bagi 
kita untuk membaca nama tempat atau 
papan petunjuk lain meskipun dalam ba-
hasa Vietnam.  Huruf hidup yang digu-
nakan di Vietnam sendiri cukup banyak 
ragamnya, meskipun pada dasarnya ada-
lah a, i, u, e, dan o yang dibubuhi tanda ini 
dan itu untuk menunjukkan cengkok cara 
membaca.  Kalau soal membaca sesuai 
cengkok, kami gagal total, tapi minimal 
dengan cukup cepat kami bisa mengeta-
hui kandungan makanan yang disajikan 
di menu.  Meskipun tidak semua orang 
dalam rombongan kami beragama Islam, 
semuanya tidak makan babi, sehingga 
kami menjauhi hidangan yang memuat 
kata heo alias babi.  Nasi itu com, udang 
itu tom, daging sapi itu bo, ikan itu ca...  
Ya, lumayanlah secuil pemahaman kami 
untuk kesejahteraan perut.

Kalau tidak merasa bisa menghapal itu 
semua dalam waktu singkat atau ma-
las membuka-buka catatan setiap kali 
mau makan, jangan khawatir.  Biasanya 
restoran menyediakan menu dalam baha-
sa Vietnam dan Inggris, yang menjabar-
kan bahan-bahan apa saja yang digunakan 

dalam pembuatan masakan itu.  Dengan 
demikian, yang punya pantangan–en-
tah itu daging, sayuran, atau bahan lain 
tertentu—bisa dengan mudah memilih 
hidangan yang dikehendaki.  Bila belum 
yakin juga, di HCMC, terutama Distrik 
1, cukup banyak rumah makan yang me-
nyajikan masakan halal, terutama masa-
kan India.

Akan tetapi, malam pertama itu kami 
belum ingin mengisi perut dengan maka-
nan India.  Yang kami cari adalah pho, 
hidangan mi Vietnam yang terkenal.  Iya 
sih, di Jakarta juga sudah cukup banyak 
restoran yang menyajikan pho, namun 
tentu kami ingin mencicipi rasa pho di 
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negeri asalnya.
Kami pun menyusuri Bui Vien yang 
masih ramai, bingung menentukan hen-
dak makan di mana.  Di kiri dan kanan, 
banyak orang sedang menikmati ma-
kanan atau minuman, tidak melulu di 
restoran mewah, namun juga di emperan, 
bermodalkan dingklik atau kursi plastik 
pendek.  Saya perhatikan, di kedai-kedai 
kopi, semua kursi rendah itu dihadapkan 
ke jalan, sehingga saat mengobrol dan 
menikmati kopi Vietnam yang terkenal, 
orang-orang bisa tetap tidak ketinggalan 
memperhatikan apa yang terjadi di jalan-
an.  Orang pun bisa dengan seenaknya 
nongkrong dengan membuka kursi lipat 
kecil yang entah ia bawa sendiri atau pin-
jam dari pemilik warung dan lantas ber-
santai di trotoar.

Hal lain yang cukup melegakan adalah 
ada minimarket Circle K. Buat pelancong, 
keberadaan minimarket yang menyedia-
kan keperluan sehari-hari serta maka-
nan yang bisa dipanaskan dan berbagai 
minuman dengan harga murah memang 
selalu disambut bahagia.  Kalau benar-
benar lagi bokek, masih bisa memakan 
roti lapis hangat atau mi instan seduhan 
dari minimarket semacam ini.  Untung-
nya kali ini kami tak sampai menghadapi 
nasib seperti itu.

 Kami lantas berbelok ke jalan yang di 
peta dicantumkan sebagai ’D.Q. Dau’.  
Kebetulan, di ujung jalan tersebut ada 
restoran pho yang cukup besar dan ber-
sih, dengan harga yang murah pula.  

Sarapan dihiasi suara gelak tawa dan 
nyanyian anak-anak yang masuk melalui 
pintu depan yang dipentangkan lebar-leb-
ar.  Ternyata bangunan di samping Luan 
Vu yang tepat menghadap ke jalan raya 
adalah sebuah taman kanak-kanak atau 
mungkin penitipan anak.  Tempatnya 
sederhana saja: ruang depan bercat biru 
di lantai paling bawah bangunan dibiar-
kan terbuka menghadap jalan.  Barang-
kali orang Vietnam tidak khawatir pen-
culikan anak.  Anak-anak duduk lesehan 
di lantai, mengikuti ibu guru melakukan 
berbagai aktivitas.  Sesekali, bila ada 
turis yang melambai, anak-anak itu pun 
dengan penuh senyum dan semangat ba-
las melambai.

Salah satu keuntungan menginap di Dis-
trik 1, selain mudah menemukan berba-
gai hal yang dibutuhkan pelancong, ada-
lah jaraknya yang relatif dekat dengan 
objek-objek pariwisata utama Ho Chi 
Minh City.  Sebagian pelancong memilih 
menyewa ojek, siklo (semacam becak), 
atau malah ikut tur kota menggunakan 
bis dari biro wisata, namun berbekal peta 
sederhana yang kami peroleh dari pengi-
napan, kami memutuskan untuk berjalan 
kaki saja dalam usaha menemukan tem-
pat-tempat kenamaan tersebut.

Oleh karena terletak di selatan, HCMC 
hanya mengenal dua musim, yaitu musim 
kemarau dan musim hujan.  Hari itu, dan 
selama beberapa hari berikutnya, kami 
kebagian panas terik musim kemarau.  
Rupanya inilah suhu bulan Maret yang 

Kami segera menempati satu meja dan 
memesan tiga porsi pho.  Pho yang panas 
disajikan bersama sepiring besar sayur-
sayuran untuk dicelupkan ke dalam kuah 
dan potongan cabai yang luar biasa pe-
das.  Ditemani segelas teh susu dingin, 
lengkaplah rasanya kebahagiaan kami 
malam itu.  Agak lama juga kami duduk 
mengobrol, sebelum akhirnya memutus-
kan pulang ke penginapan.  Selain sudah 
lelah, esok hari pun masih banyak waktu 
untuk mengetahui lebih banyak hal ten-
tang HCMC dengan mata-kepala kami 
sendiri.

Meskipun tadi malam baru berangkat ti-
dur setelah cukup larut, esok harinya kami 
bisa bangun pagi.  Setelah mandi dan ber-
beres-beres, kami tidur untuk menyantap 
sarapan yang disediakan penginapan dan 
sudah termasuk biaya menginap.  Berhari-
hari kami di situ, menu sarapannya sama 
saja: roti Prancis dengan telur dadar atau 
mentega dan selai stroberi segar.  Untuk 
minuman, boleh pilih kopi Vietnam atau 
teh.  Biasanya pilihan saya jatuh pada kopi 
yang dihidangkan dengan saringan khas 
Vietnam dan susu kental manis.  Kopi 
Vietnam rasanya benar-benar nonjok dan 
sedap, entah itu disajikan panas ataupun 
dingin.  Hidangan sederhana setiap pagi 
itu sudah cukup untuk mengganjal pe-
rut saya, meski ada saja pelancong yang 
lama-lama bosan, apalagi kalau yang di 
rumah biasa menyantap nasi, mi, atau 
roti tawar di pagi hari.  Sebagai penutup, 
pisang yang besar, hijau, dan manis selalu 
tersedia di meja makan.

katanya enak dipakai berwisata itu.   Na-
mun syukurlah, di HCMC banyak taman 
dan pepohonan rimbun yang bisa men-
ghalau panas yang menyengat.  Mungkin 
karena bekas dijajah Prancis, bagian kota 
tua HCMC ditata seperti kota-kota Pran-
cis, dengan blok-blok teratur, taman kota 
di sana-sini, dan trotoar lebar.  Bila lelah, 
kami selalu bisa mencari bangku taman 
kosong dan beristirahat sejenak sebelum 
melanjutkan perjalanan.

Taman rupanya merupakan salah satu 
urat nadi HCMC, sebagai tempat warga 
bertemu, bersosialisasi, berolahraga, dan 
berkesenian. Dari pagi sampai malam, di 
taman selalu saja ada yang bermain bola 
atau semacam sepak takraw tapi menggu-
nakan sejenis shuttlecock, latihan dance, 
joging, mengajak anjing jalan-jalan, duduk 
mengobrol, bermain, dan berbagai kegia-
tan lain.  Suasana taman umumnya aman, 
kalaupun agak temaram, tidak menakut-
kan.  Di beberapa taman bahkan tersedia 
peralatan kebugaran gratis untuk warga, 
dan mesin penjual otomatis juga mudah 
ditemukan.  Waduh, saya sih nggak ke-
bayang kalau di taman-taman Jakarta 
yang jumlah maupun ukurannya kurang 
membanggakan itu disediakan peralatan 
kebugaran atau mesin penjual otomatis.  
Bukan menjelek-jelekkan bangsa sendiri, 
tapi saya rasa kita semua tahu sama tahu 
betapa banyak tangan jahil yang ‘siap’ 
merusak sarana dan prasarana umum 
seperti itu.  Coba saja lihat, di beberapa 
tempat umum di Jakarta, ternyata ‘mesin 
penjual otomatis’ tetap harus ditunggui 
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penjaga, kan?

Kami menyusuri jalan Tran Hung Dao 
menuju pasar Benh Thanh, pasar kena-
maan di jantung HCMC.  Berjalan kaki 
di HCMC memang enak dan nyaman, 
tapi ternyata menyeberang jalan bukan 
perkara gampang.  Savina, teman Ephi 
dari Austria, yang telah lebih dahulu 
mengunjungi Vietnam, bahkan sampai 
perlu mengucapkan ’good luck’ kepada 
kami dalam menghadapi lalu-lintas Viet-
nam.  Kami yang berasal dari Jakarta dan 
merasa lalu-lintas ibukota negara kita 
itu luar biasa liar, ternyata keder juga di 
HCMC.  

Ada dua alasan mengapa menyeberang 
jalan di HCMC terasa membingungkan: 
Pertama, karena mobil-mobil Vietnam 
menggunakan setir kiri, bukan setir ka-
nan, otomatis arah jalur terbalik dengan 
di Indonesia.  Mereka juga tidak menge-
nal belok kiri langsung, melainkan belok 
kanan langsung.  Orang Indonesia biasa 
menyeberang jalan terbiasa menengok 
kanan dulu, baru kiri.  Di Vietnam, se-
harusnya tengok kiri dulu, baru kanan.  
Berkali-kali kami lupa, dan walhasil terk-
aget-kaget disongsong klakson nyaring 
dari kendaraan yang datang dari sebelah 
kiri saat kami menyeberang.

Alasan kedua adalah, meski lalu-lintas 
cukup tertib, para pengemudi di HCMC 
sangat senang ngebut dan tidak doyan 
mengalah kepada pejalan kaki yang me-
nyeberang.  Rasanya para pengemudi 

kan Pasar Modern BSD, lorong-lorong 
Benh Thanh sempit, dipadati dagangan di 
kanan dan kiri, lebih mirip Mangga Dua.  
Suhu di sebelah dalam agak panas karena 
isi pasar yang berdesak-desakan.  Ukuran 
Benh Thanh sebenarnya kecil, diband-
ingkan dengan, misalnya, Pasar Akhir 
Minggu Chathuchak yang kenamaan di 
Bangkok.  Namun untuk turis, pasar ini 
adalah salah satu tempat yang wajib dis-
ambangi, karena berbagai oleh-oleh khas 
Vietnam, dari kaos dan kopi, dijual di 
sini.  Hanya saja Anda harus kuat urat 
dan mental menawar.  

Mengenai tip belanja di sini, nanti saya 
beri tahu.  Hari ini, kami belum ingin 
berbelanja di Benh Thanh, karena lebih 
memilih meninjau dulu, dan meneruskan 
perjalanan ke objek-objek wisata berikut-
nya.  Lagipula, masa sih di hari pertama 
berkeliling, uang langsung kami habis-
kan untuk belanja.  Maka, kami hanya 
berjalan menembus Benh Thanh, meli-
hat-lihat, dan dengan senyuman sesopan 
mungkin menolak para penjaga kios yang 
dengan bersemangat menawari kami da-
gangan mereka.

Kami keluar lewat pintu belakang, dan 
bergerak ke arah timur menyusuri Le 
Thanh Thon.  Hari masih pagi, HCMC 
masih menggeliat bangun, penduduk 
masih bergegas ke tempat kerja, dan ban-
yak toko dan bangunan penting seperti 
museum yang belum buka.  

Di depan People’s Commitee Hall, kami 

Jakarta masih jauh lebih mendingan 
dalam soal ini!  Belum lagi kegemaran 
para pengemudi HCMC membunyikan 
klakson keras-keras, yang bagi telinga 
Indonesia, kok rasanya kurang sopan 
dan memusingkan.  Namun belakangan, 
Mr Dang, pemandu kami di Hue (lihat 
Bab 7), menjelaskan bahwa sebetulnya 
itu justru sebentuk kesopanan bagi orang 
Vietnam, bukan tanda ketidaksabaran 
atau kemarahan.  Dengan klakson itu, 
pengemudi hendak dengan santun mem-
beritahukan, Ini lho, hati-hati, saya se-
dang melaju ke arah Anda.  Hmm... ya, 
memang sih, mengingat cara mengemudi 
mereka yang ’ugal-ugalan’ untuk ukuran 
orang Indonesia itu, masih syukur mer-
eka memberi tanda dengan klakson!

Lalu bagaimana kalau sudah bingung 
karena tak kunjung bisa menyeberang? 
Ya, tempel dan ikuti saja penduduk 
HCMC yang juga hendak berpindah tem-
pat ke sisi seberang.  Setiap kali berhasil 
menapakkan kaki di trotoar seberang, 
lega betul rasanya.  Mungkin seperti ha-
bis menang judi.  Dan setelah deg-degan 
beberapa kali seperti itu, akhirnya kami 
tiba juga di Benh Thanh.

Pasar Benh Thanh, selain People’s Com-
mittee Hall dan Reunification Palace, 
adalah salah satu objek foto paling laris 
di kota yang dahulu dikenal sebagai Sai 
Gon ini.  Bentuknya kotak, dan mengin-
gatkan saya kepada Pasar Modern Bin-
taro Serpong Damai—maklum, anak 
Tangerang Selatan.  Namun dibanding-

segera siap-siap hendak memotret ber-
bagai sudut di sebelah depan.  Eh, tahu-
tahu kami didatangi seorang pemuda 
berseragam, anggota partai yang men-
jaga pos di depan People’s Commitee 
Hall.  Oh lala, rupa-rupanya tidak boleh 
memotret di depan bangunan tersebut.  
Kami memutuskan untuk menyeberang 
jalan (ya, sport jantung lagi) menuju ta-
man di depan People’s Commitee Hall, 
dan ternyata mengambil gambar dari situ 
tidak mengapa.  Dari titik situ, kami juga 
bisa melihat Rex Hotel yang megah dan 
beberapa toko barang bermerk.
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Kami lantas berbelok ke selatan sejauh 2 
blok, mencari Municipal Theatre Hall—
beberapa peta mencantumkannya sebagai 
’Opera’.  Bangunan dengan fasad bergaya 
Yunani dan berundak-undakan di bagian 
depannya itu adalah satu di antara sekian 
banyak gedung pertunjukan kesenian di 
HCMC.  Pagi itu, sepasang calon pen-
gantin berpakaian ala Eropa, ditemani 
beberapa kawan atau mungkin saudara, 
sedang melakukan pemotretan pre-wed-
ding.  Mereka berdua tampak cerah dan 
bahagia sekali.  Ujung bawah gaun putih 
sang wanita menyapu undak-undakan 
depan Theatre Hall.  Barangkali Theatre 
Hall memang seperti Museum Fatahillah 
di Jakarta: tempat favorit pemotretan pre-
wed.

Kami pun menolak jasa yang ia tawarkan, 
namun perlu beberapa kali melakukan 
itu sebelum orang itu akhirnya menjauh.  
Mimiknya entah kecewa entah apa, saya 
tak bisa membaca.  Yah, maaf ya Pak, 
kami belum kenal Vietnam, dan enggan 
ambil risiko.  Lebih baik sekarang kami 
lihat-lihat situasi dulu dengan berjalan 
kaki.  Maka kami menyusuri Dong Khoi 
ke arah utara, ke arah katedral dan kantor 
pos.  Kebetulan dua bangunan bersejarah 
ini terletak berseberangan.

Dalam perjalanan, kami singgah di toko 
buku Fahasa (185 B Dong Khoi), sekali-
gus menyejukkan tubuh dengan pendin-
gin udara gratis di toko.  Maklum, udara 
di luar sudah semakin menyengat.  Toko 
buku tersebut dikelola pemerintah, dan 
menyajikan cukup banyak buku dalam 
bahasa Vietnam, Cina, Inggris, dan Pran-

Mendadak saja kami dihampiri seorang 
pria yang tampak ramah.  Ia menanyakan 
apakah kami sudah menyewa kendaraan.  
Menurutnya, ia menyewakan mobil dan 
akan mengantarkan kami berkeliling 
kota.  Ia menunjukkan sebuah buku notes 
kecil yang berisikan testimoni orang 
dari sejumlah negara dalam berbagai 
bahasa.  Begitu tahu kami orang Indo-
nesia, lekas-lekas ia membukakan hala-
man yang ditulis dalam bahasa Inggris 
oleh seorang Indonesia.  Isinya sih, ya 
puji-pujian, dan pernyataan bahwa orang 
Indonesia tersebut—sayang saya lupa 
namanya—mempercayai dan sangat puas 
akan pelayanan sang supir.  Kelihatan-
nya cukup meyakinkan, tapi kami ngeri 
juga kalau ternyata orang ini sebenarnya 
sedang menipu turis, alias scam.  Siapa 
tahu nanti malah dibawa ke toko-toko 
atau restoran mahal dan dipaksa mem-
beli, atau semacamnya.  

cis.  Mengingat teman saya menitip Tintin 
edisi Vietnam, saya mencoba mencarinya 
di sini.  Sayang, ternyata tidak ada.  (Bah-
kan sampai akhir perjalanan ini saya tak 
melihat satu pun komik Tintin yang diter-
bitkan perusahaan setempat, meskipun 
cukup banyak suvenir bergambarkan 
Tintin, termasuk produk ’aspal’ dengan 
tulisan Tintin in Vietnam atau Tintin in 
Sai Gon.)  

Dekat pintu masuk, berdiri sebuah rak 
yang memajang berbagai macam kartu pos 
yang menampilkan keindahan alam dan 
budaya Vietnam.  Gadis-gadis berpakaian 
sekolah tradisional berwarna putih dari 
sutra, bercaping, serta mengayuh sepeda, 
berdampingan dengan gambar kumpu-
lan bebek yang berenang-renang damai 
di sungai.  Sebenarnya terkadang objek 
yang ditampilkan foto di belakang kartu 
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pos itu sungguh biasa, atau malah kumuh: 
sepotong dinding yang sudah kusam dan 
retak-retak di sebuah rumah tua.  Namun 
karena pencahayaan dan sudut pengambi-
lan gambar yang tepat, yang menampak-
kan detail bangunan yang khas Vietnam, 
pemandangan itu justru menjadi menjual, 
sesuatu yang mungkin oleh orang-orang 
Barat akan digambarkan sebagai ’ekso-
tis’.  Kami membeli beberapa pucuk kartu 
pos, untuk dikirimkan nanti setibanya di 
kantor pos.  Kalau begitu, terlebih dahulu 
kami harus mampir untuk beristirahat 
dan menulis kartu pos.

Di dekat katedral, di seberang HSBC, 
The Coffee Bean, dan NYDC, ada sederet 
restoran dan kafe setempat.  Kami memi-
lih Cafe Mây, yang terletak paling ujung 
dekat katedral, dan segera memesan 
minuman dingin, nasi goreng, dan kue.  
Maklumlah, sudah beberapa waktu ber-
lalu sejak sarapan kami yang ’hanya’ roti 
itu, dan sudah jauh juga jarak yang kami 
tempuh.  Dan ketika kami mengisi perut 
sambil bersantai itulah, seraya mengamati 
pemandangan asing di sekeliling, dengan 
wajah diterpa angin semilir, rasanya baru 
benar-benar sadar kami ada di negeri lain, 
negeri yang tidak kami duga ternyata in-
dah dan maju seperti ini.

Setelah lapar dan dahaga terpuaskan—
dan setelah memanfaatkan toilet yang ter-
letak di teras lantai 3 gedung kafe—kami 
pun mengarah ke katedral yang hanya 
berjarak beberapa langkah.  Kami sempat 
iseng masuk ke gedung di sebelah kafe, 

Kantor Pos Pusat juga bergaya Prancis.  
Di sepanjang bagian depan, terpasang se-
jumlah pelat besi bertuliskan nama-nama 
ilmuwan fisika terkenal: Gay-Lussac, 
Galvani, Faraday, dan lain-lain.  Di luar 
bangunan, sejumlah pedagang menawar-
kan berbagai benda pos.  Namun kami 
memilih untuk langsung masuk saja, dan 
disambut oleh deretan loket yang diper-
untukkan untuk berbagai layanan dan 
hiasan dinding sebelah depan atas yang 
menggambarkan jalur telegraf Vietnam 
di zaman kolonial Prancis.  Loket pen-
giriman ke luar negeri terletak paling ka-
nan, paling dekat pintu bila kita masuk 
dari pintu depan.  Biaya mengirim selem-
bar kartu pos antara 9.000—11.000 Dong.  
Aneh memang, saya dan teman saya ber-
tanya hanya selisih beberapa saat, harg-
anya berbeda.  Tapi mungkin karena pen-
jaga loket hanya melihat kartu pos yang 

karena tulisannya adalah LIBRARY dan 
BOOKSTORE.  Ternyata bangunan itu 
adalah bagian dari sekolah Katolik, yang 
barangkali dikelola katedral.  Di trotoar 
luas dan teduh di depan sekolah, anak-
anak tampak ceria bermain dan berlari-
lari, tidak takut tertabrak kendaraan atau 
tercemplung ke got gara-gara jalur pe-
jalan kaki yang sempit.

Katedral sebetulnya tidak terlalu besar, 
namun di bagian depan ada patung Bunda 
Maria dan pelataran yang disemarakkan 
bunga matahari.  Warna kuning mencolok 
bunga matahari berpadu kontras dengan 
warna katedral yang merah bata kalem.  
Pelataran di depan katedral menjadi tem-
pat leluasa bagi pengunjung untuk ber-
foto, sekaligus menebarkan pandangan 
berkeliling—antara lain ke Kantor Pos 
Pusat di sebelah timur katedral.

dialamatkan ke AS yang kebetulan saya 
pegang paling atas, sementara teman saya 
menanyakan prangko untuk kartu pos ke 
Indonesia.

Di kantor pos juga ada toko yang menjual 
suvenir, namun harganya agak miring ke 
atas, dan tidak bisa ditawar, dibandingkan 
dengan di Benh Thanh atau toko-toko di 
jalan.  Sejenak kami melihat-lihat untuk 
tahu kisaran harga, namun tanpa mem-
beli apa-apa, kami pergi lagi.  Kali ini 
kami menuju kebun binatang dan kebun 
raya lewat Le Duon.  Di samping kebun 
raya juga ada museum sejarah.  

Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 
12 siang.  Nah, ini yang perlu Anda ingat 
bila sedang berada di Vietnam.  Pukul 
12 sampai 1 siang, biasanya toko-toko 
maupun kantor-kantor tutup untuk isti-
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rahat.  Dan mereka melakukan ketentuan 
itu dengan sungguh-sungguh.  Bila di In-
donesia, biasanya penjaga toko  bergan-
tian istirahat.  Namun di Vietnam, begitu 
pukul 12, rolling door toko-toko kontan 
diturunkan.  Tutup!  Betul-betul tidak ada 
yang bekerja selama waktu istirahat.  Jadi 
biar Anda ada masalah darurat dengan 
telepon genggam, kebelet belanja ini-itu, 
Anda tetap harus dengan sabar menung-
gu sampai masa istirahat siang berakhir.  
Saya dan Ephi yang hendak menanyakan 
mengapa nomor telepon genggam kami 
tidak bisa digunakan terpaksa mengu-
rungkan niat.  (Belakangan kami tahu, 
masalahnya adalah... pulsanya habis!)

Dalam perjalanan ke kebun binatang, 
kami melewati Kumho Asiana Plaza, 
pusat perbelanjaan modern, di mana Hard 
Rock Cafe juga terletak.  Tapi kami eng-
gan masuk, karena memang sudah tekad 
kami untuk sebisa mungkin menjauhi hal 
yang biasa atau bisa kami temukan di Ja-
karta.  Yang justru lagi-lagi kami lakukan 
adalah memasuki toko buku lokal untuk 
menyejukkan diri sambil melihat-lihat.  
Kali ini toko buku yang kami masuki mer-
angkap kafe yang tampak sangat nyaman.  
Lagi-lagi saya tak menemukan Tintin 
yang dicari, namun Ephi iseng membeli 
manga (komik gaya Jepang) buatan Viet-
nam.  Saya perhatikan, manga Vietnam 
itu sudah cukup bagus tekniknya, meski 
bahasanya tidak saya mengerti.  Tampak 
sejumlah tokoh perempuan dalam manga 
mengenakan pakaian tradisional seperti 
yang terlihat di kartu pos.

Sampai di depan Reunification Palace, 
dikenal juga sebagai Independence Pal-
ace, terjadi sesuatu yang kurang men-
genakkan: kami kena tipu pedagang ke-
lapa.  Awalnya, karena saya haus, saya 
memutuskan membeli air botolan din-
gin dari pedagang asongan yang duduk-
duduk di sekitar area gerbang istana.  
Walah, ternyata harganya 4 kali lipat dari 
harga normal (seharusnya 5.000 Dong), 
tapi apa boleh buat, karena bekal minu-
man saya sudah habis, dan saya ogah kena 
dehidrasi.  Eh, melihat teman-teman saya 
mendekat, entah dia tidak mengerti atau 
memang begitu taktiknya berdagang, dia 
langsung membukakan beberapa buah 
kelapa, padahal kami tidak minta.  Sam-
pai beberapa kali kami harus meminta 
dia berhenti.  Apa boleh buat, kelapa yang 
sudah terlanjur dibuka dibayar juga oleh 
teman-teman saya.  Harganya?  40.000 
Dong per butir!  Idih!  Dengan uang se-
gitu, sehelai kaos di Bui Vien bisa terbeli!  
Peristiwa itu pun jadi bahan lawakan ge-
tir kami berhari-hari ke depan.

Kami keluar lagi, disambut sang surya 
tengah hari yang masih juga tidak menge-
nal belas kasihan.  Syukurlah mata cukup 
terhibur oleh pemandangan berbagai ban-
gunan bisnis dan kantor pemerintahan di 
kiri dan kanan, termasuk British Coun-
cil.  Bendera bintang kuning dengan la-
tar merah, bendera kebanggaan Vietnam, 
berkibar di mana-mana.

Dari kebun raya, kami menyusuri Nguy-
en Thi Minh Khai.  Sasaran kami kali ini 
adalah Reunification Palace, atau yang 
dikenal juga sebagai Independence Pal-
ace.  Wuih, jaraknya ternyata lumayan.  
Dihitung-hitung hari itu entah berapa ki-
lometer yang kami tempuh.  Kami sem-
pat mampir di salah satu cabang Lotteria.  
Ini adalah restoran fast-food dari Jepang, 
dengan cabang yang biasa terletak di 
sudut-sudut jalan.  Untuk Anda yang me-
mang agak susah menyantap makanan 
yang asing di lidah, Lotteria bisa jadi pi-
lihan di Vietnam, selain KFC yang juga 
lumayan menjamur.

Yah, anggap saja suka-dukanya perjalan-
an.  Kami duduk di taman (yup, lagi-lagi 
taman!) di seberang depan Reunification 
Palace, sambil mengagumi bangunan be-
sar itu dari luar, menyeruput santan ke-
lapa, dan sebentar-sebentar menghindari 
percikan air dari selang yang sedang di-
gunakan seorang petugas taman.  Di de-
pan gerbang, tampak serombongan anak 
sekolah bersiap-siap masuk.  Mereka 
tampaknya sedang memperoleh pengara-
han dari guru mereka.  Tampak pula turis 
berlalu lalang.

Dengan berbekal tiket masuk seharga 
15.000 Dong, kami pun mulai menapaki 
kawasan Reunification Palace.  Istana 
megah ini tadinya adalah tempat ting-
gal para pemimpin Vietnam, terutama 
Vietnam Selatan.  Perang saudara Viet-
nam yang dicampurtangani AS berakhir 
ketika akhirnya dua buah tank pasukan 
pembebas dari Vietnam Utara menghajar 
gerbang depan.  Kini, dua replika tank 
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itu—tank 390 dan 843—dipajang di hala-
man depan, lengkap dengan penjelasan 
singkat mengenai sejarah di balik kedua 
kendaraan lapis baja, beserta nama dan 
foto para prajurit yang bertugas di dalam 
kedua tank itu.  Bagi Vietnam kini, mer-
eka adalah pahlawan.

gunan ini.

Kita juga bisa memandang halaman de-
pan istana dan Ho Chi Minh City dari 
balkon-balkon lantai atas, mungkin 
sambil mengkhayalkan bagaimana ras-
anya menjadi presiden Vietnam Selatan 

di masa lalu dan berdiri di 
situ, memandangi ibukota. 
Sementara di bawah tanah, 
ada galeri foto dan beberapa 
barang peninggalan perang.  
Sejumlah foto itu cukup 
membuat miris karena 
menggambarkan kekejaman 
perang, sehingga bila Anda 
bukan orang yang sanggup 
melihat situasi semacam 
itu, mungkin ada baiknya 
lewatkan saja ruangan ini, 
dan memilih bersantai di 
kafe di samping istana.

Sekeluarnya dari Reunifica-
tion Palace, kami  mencari teater wayang 
air yang letaknya tidak jauh dari situ.  
Wayang air adalah salah satu kesenian 
tradisional Vietnam, yang dikembang-
kan oleh para petani di Sungai Mekong 
sejak abad ke-10, dan aslinya dimainkan 
di sawah atau sungai.  Sebenarnya buku 
panduan—dan juga situs web—mengan-
jurkan untuk menonton wayang air di Ha 
Noi.  Teman saya yang tinggal di HCMC 
malah baru tahu dari saya bahwa ada 
teater wayang air di kota tempat tinggal-
nya.  Jadi mungkin memang nama teater 
ini belum kedengaran benar. 

Sekarang Reunification Palace memang 
tak lagi digunakan sebagai kantor pemer-
intah (apalagi ibukota administrasi sudah 
dipindahkan ke Ha Noi).  Istana tersebut 
sudah dipugar dan dibuka untuk umum.  
Pengunjung bisa melihat ruangan-ruan-
gan lega dan mewah yang dahulu digu-
nakan sebagai tempat menyambut tamu, 
ruang rapat kecil, ruang sidang, dan lain 
sebagainya.  Lampu kristal, karpet mer-
ah, perabotan antik, panel-panel lukisan, 
patung sedada Paman Ho—panggilan 
akrab sang pahlawan Vietnam, Ho Chi 
Minh—memperkuat kesan ’penting’ ban-

Teater wayang air HCMC (Golden Drag-
on, 55B Nguyen Thi Minh Khai, District 
1) terletak satu kompleks dengan sarana 
olahraga dan berkesenian.  Setiap malam, 
dua kali pertunjukan diselenggarakan, 
yaitu pukul 18.30 dan 20.00.  Satu kali 
pertunjukan memakan waktu kira-kira 
50 menit, dan tiket pertunjukan untuk 
satu orang adalah 80.000 Dong.  Sewaktu 
kami tiba, tiket pertunjukan pertama su-
dah terjual habis, jadi kami membeli tiket 
untuk pertunjukan kedua.  Untunglah, 
masih dapat tempat di tengah.  

Oleh karena hari sudah cukup sore dan 
kami sudah lelah, kami memutuskan un-
tuk pulang ke penginapan dulu.  Kali ini 
tidak berjalan kaki.  Kami memanggil 
taksi yang terlihat paling meyakinkan—
taksi putih dari perusahaan Vinasun—

dan pilihan kami memang tidak salah.  
Berkali-kali kami menggunakan taksi 
dari perusahaan ini di Vietnam, dan 
kami terkesan dengan pelayanan yang 
kami peroleh.  Taksi-taksi Vinasun tera-
wat baik, supir sopan dan rapi, argo tidak 
dicurangi, seperti pengalaman yang kami 
dapat nantinya sepulang dari pertunjukan 
malam di teater wayang air.  Satu lagi pe-
rusahaan taksi yang juga kami percayai 
karena pelayanannya terbukti bagus ada-
lah Mailinh.

Di Vietnam, taksi bertempat duduk 7 
umum ditemukan, tidak hanya yang ber-
tempat duduk 4.  Ini sangat menguntung-
kan rombongan kami yang berjumlah 5 
orang, apalagi kalau kami mengusung 
bawaan yang cukup banyak.
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kiri bak tempat pentas wayang, ada pela-
taran yang ditempati pemusik merangkap 
penyanyi dan pengisi suara wayang, em-
pat orang di masing-masing sisi, dua di 
antaranya perempuan.  Bak air yang diisi 
air berwarna keruh—sepertinya untuk 
menyembunyikan bilah-bilah pengendali 
wayang di dalam air—berdiri dengan latar 
replika istana.  Di sebelah bawah replika, 
tergantung tiga tirai bambu.  Wayang, se-
bagian di antaranya berbobot sampai 15 
kg, keluar-masuk dengan lincah melalui 
ketiga tirai itu.

Nyanyian ataupun dialog pertunjukan 
memang tidak bisa kami mengerti, kar-
ena semuanya dalam bahasa Vietnam.  
Namun tingkah polah wayang yang lucu, 
juga musik yang rancak, membuat kami 
bisa menikmati pertunjukan dan me-
mahami garis besar cerita.  Berulang 
kali kami tergelak dan kagum melihat 
wayang-wayang yang melakukan ber-
bagai gerakan yang rasanya mustahil di-
lakukan boneka kayu, termasuk bergerak 
memotong jalan satu sama lain.  Apa bilah 
pengendalinya tidak saling tersangkut?  
Rupanya para dalang (tak kurang dari 7 
dalang yang bekerja sama dalam pemen-
tasan ini) benar-benar sudah piawai dan 
saling paham sehingga tak ada kesalahan 
yang terdeteksi oleh kami.  

Selain sedikit gangguan dari penonton 
yang terlambat datang (orang Jepang 
pula, tumben-tumbenan), kami amat me-
nikmati pertunjukan tersebut.  Tepuk-tan-
gan bergemuruh ketika pementasan usai, 

ya yang terbungkus jaket merah muda, 
mengajaknya bercakap-cakap mengenai 
ini dan itu, bahkan mendorongnya meny-
apa kami dengan bahasa Inggris.  Manis 
sekali!

Penonton lain mulai berdatangan.  
Ternyata kami akan menonton bersama 
serombongan murid sekolah, yang seper-
tinya berasal dari Singapura.  Begitu pin-
tu teater dibuka, kami masuk dan dibantu 
para petugas—yang semuanya mengena-
kan pakaian tradisional, laki-laki maupun 
perempuan—menemukan kursi kami.  
Kursinya cukup empuk, dan dari posisi 
kami panggung yang berupa bak air bisa 
terlihat dengan cukup jelas.  Di kanan-

dan ketujuh dalang keluar dari balik tirai 
bambu untuk memberi hormat.  Wah!  
Apakah mereka setiap malam terendam 
air dalam bak dan basah-basahan seperti 
itu?  Luar biasa.  

Indonesia seharusnya bisa mencontoh 
Vietnam yang memelihara dan mendu-
kung kesenian tradisional mereka.  Den-
gan pengelolaan yang serius, kesenian 
tradisional Vietnam bisa memikat banyak 
turis dan pemerhati serta pecinta seni.  
Sebagian dalang dan musisi yang bermain 
malam itu masih muda dan tampak san-
gat bersemangat dengan pekerjaan mere-
ka—tanda-tanda yang baik untuk regen-
erasi.  Sewaktu kami keluar pun, melalui 
jendela-jendela besar di lantai dua, saya 
melihat sejumlah anak muda yang tam-
pak sedang berlatih menari tradisional.  
Padahal saat itu sudah cukup malam.  
Saya tercekat mengingat buruknya kondi-

Malam hari, kami tiba di depan teater 
tepat ketika pertunjukan pertama baru 
bubar.  Yang artinya, kami harus menung-
gu sampai teater selesai dibenahi dan pin-
tu-pintu pun dibukakan untuk rombongan 
penonton berikutnya.  Kami menunggu di 
teras depan, dan berfoto-foto sejenak ber-
sama replika raksasa wayang air.  Di teras 
juga ada kios kecil yang menjual berba-
gai suvenir teater.  

Selagi duduk menanti sambil mengunyah 
buah segar yang Mbak I’i dan Mel beli 
dari tukang yang mangkal di trotoar de-
pan, kami didekati seorang bapak dan 
putrinya yang masih balita.  Sang ayah 
tampak sangat telaten mengurusi putrin-
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si Wayang Orang Bharata di Senen, juga 
teater Sunda Miss Tjitjih yang sejak awal 
Januari 2010 berhenti pentas sama sekali.  
Kurang dukungan, kurang promosi—apa 
iya kita biarkan mereka menghilang be-
gitu saja?  Sungguh sayang.  Beberapa 
bentuk kesenian tradisional kita memang 
mengalami ’kebangkitan kembali’ karena 
popular di kalangan pelajar, tari saman 
misalnya, namun banyak juga yang mulai 
atau telah tergilas ketidakpedulian.

Pengalaman rada buruk kami peroleh 
malam itu.  Oleh karena sudah lelah, 
kami kurang memperhatikan, dan naik 
begitu saja ke taksi putih yang mangkal 
di depan gedung teater.  Wah, mobilnya 
tidak bagus, nama perusahaannya juga 
tidak jelas.  Supir menenangkan, pakai 
argo kok.  Iya sih pakai argo, tapi ternya-
ta si supir membawa kami berputar-putar 
dulu sebelum ke Bui Vien!  Mungkin dia 
kira, mentang-mentang turis, kami tidak 
tahu jalan.  Padahal, hasil dari berjalan 
kaki tadi siang, samar-samar kami bisa 
mengenali jalan-jalan yang kami lewati.  
Mana AC-nya tidak dinyalakan, jadilah 

Taman! Hijau! Segar!

Sebelum ke Vietnam saya sedang berusaha menerapkan gaya hidup sehat dengan bero-
lahraga, sampai meminta jenis gerakan-gerakan olahraga sederhana untuk diterapkan di 
kamar.

Sayangnya, liburan dimulai keinginan berolahraga pun buyar!  Janjian mau lari pagi 
ditunda terus, hingga suatu pagi.

Selama tiba di Saigon kami sudah melihat banyak sekali taman.  Sepertinya tiap 2-3 blok 
ada taman.  Saya dan dua bersaudara dalam rombongan kami pun ikut berolahraga.  Saya 
lari, mereka senam.

Tamannya asyik, tua-muda, kurus-gendut, cewek-cowok, lokal-asing, sipil-militer, 
semuanya berolahraga.  Tiap pagi dan sore, taman ini selalu dipenuhi macam-macam 
jenis orang dan kegiatan.  Senam, bulu tangkis, lari, bahkan ada yang dengan penuh niat 
membawa peralatan olah raga yang agak berat dari rumah.  Peralatan gym sederhana pun 
disediakan.

Betapa irinya saya dengan mereka. 

kami mesem-mesem disapu angin malam 
Ho Chi Minh City.  Walhasil, argo menun-
jukkan 50.000 dong ketika kami akh-
irnya tiba di Bui Vien, padahal sewaktu 
berangkat, kami hanya dibebani biaya 
kurang dari 30.000 dong.  Huh, jadi dua 
kali lipat.  Ya sudahlah, nggak lagi-lagi 
deh sembarangan pilih taksi.  Dan selama 
seminggu itu, kami pun hanya menggu-
nakan jasa Vinasun atau Mailinh.

Malam itu, kami bersantap di restoran In-
dia.  Lumayan, dan porsinya besar, namun 
tak semua orang kecantol rasanya yang 
kaya rempah yang tidak begitu lazim di-
gunakan dalam masakan Indonesia.
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Esok harinya, kami memutuskan untuk 
mengunjungi Pecinan.  Menurut buku 
Globetrotter, cukup banyak pagoda yang 
bisa dikunjungi di situ.  Mel juga berse-
mangat karena ingin mencari beberapa 
barang Cina.  Kami pun memanggil taksi 
dan memintanya mengantarkan kami 
ke Chinatown.  Sayangnya, supir yang 
ini tidak begitu jago berbahasa Inggris.  
Sulit sekali menerangkan kepadanya ke 
mana kami hendak diantar—ditambah 
lagi sebetulnya tak jelas benar kami mau 
ke mana.  (Kami belum tahu bahwa Peci-
nan itu sebenarnya luas!)  Baru agak lama 
kami bisa membuatnya paham bahwa 
kami ingin ke Cholon, nama lain Pecinan 
HCMC.  Dengan bantuan bahasa Tarzan 
dan main tunjuk-tunjuk peta yang ke-
marin dibeli Ephi, kami minta saja dian-
tar ke pasar Binh Tay.

Pecinan dan Keindahan Tersembunyi

III
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Supir taksi membawa kami menyusuri 
sungai, jalur yang sama sekali belum kami 
lintasi kemarin.  Letak Cholon agak jauh, 
dan memang dahulu Cholon belum meru-
pakan bagian dari Sai Gon.  Ketika Sai 
Gon semakin meluas, daerah itu ’ditelan’ 
dan menjadi bagian dari HCMC—Distrik 
5.  Bagian-bagian kota yang menuju ke 
Cholon, dan juga Pecinan sendiri, be-
lum selesai tertata rapi.  Banyak proyek 
kanal, taman, jembatan, dan jalan yang 
masih berlangsung.  HCMC rupanya giat 
berkembang.  Supir bahkan sempat ke-
cele, belok ke salah satu jalan yang ia tahu 
menuju ke pasar, namun ternyata jalan itu 

pat berbagai kebutuhan sehari-hari dijual, 
meski ada juga sebagian toko yang me-
nyediakan barang yang mungkin menarik 
perhatian turis seperti tas atau sandal tra-
disional.  Kami tidak membeli apa-apa 
(selain Ephi yang nantinya membeli buku 
bekas) dan memutuskan untuk menem-
bus kelok-kelok sempit pasar saja, yang 
diramaikan pedagang yang ribut me-
nawari kami berbagai macam dagangan.  
Ternyata di tengah pasar, ada ruang terbu-
ka yang menawarkan sepercik kesejukan: 
ada tempat pemujaan Buddha kecil, yang 
memungkinkan para pedagang untuk se-
jenak meninggalkan urusan duniawinya 
dan bersembahyang, melaksanakan ke-
wajiban dan mengisi batin mereka.  Bau 
dupa terbakar beserta asapnya melayang-
layang di udara.  

Kami keluar dari pasar dan berusaha 
menemukan sejumlah pagoda yang ter-
cantum di peta.  Aduh, ternyata kata-kata 
seorang mbak-mbak di depan pasar be-
nar: pagoda-pagoda itu jauh dari pasar.  
Ia menawarkan memanggil taksi, namun 
kami menolak.  Ceritanya, masih nekad 
ingin berjalan kaki.  Setelah tidak ketemu 
apa-apa selain sebuah gereja yang agak 
tersembunyi dan taman dengan hiasan 
naga raksasa, kami menyerah dan mengh-
entikan taksi di tepi jalan.  Eh, tapi mau 
ke mana?  Main tunjuk peta lagi deh, kali 
ini telunjuk kami mengarah ke sebuah 
danau yang ditandai dengan nama ’Dam-
sen Park’ dan dalam peta terlihat dikelil-
ingi 3 pagoda besar.  Supir mengangguk-
angguk seolah mengerti.

sedang ditutup karena ada proyek pembe-
nahan jalan.  Saya membayangkan, nanti-
nya daerah ini pun juga akan cantik dan 
apik seperti Distrik 1.

Udara hari itu juga menyengat seperti hari 
sebelumnya.  Hal ini diperparah karena 
di Distrik 5, banyak taman dan jalur hi-
jau yang belum selesai dibenahi.  Waduh!  
Kawasan pejalan kaki lima Cholon juga 
tidak seluas di Distrik 1, meski masih 
memadai.  Beberapa taman yang sudah 
rindang bisa ditemukan dan dimanfaat-
kan sebagai tempat istirahat sementara.
Pasar Binh Tay adalah pasar sentral tem-

Memang, dia tidak menyesatkan kami 
atau mengantar kami ke tempat yang 
salah.  Namun kami bengong ketika tahu 
bahwa Damsen Park bukan sekadar ta-
man (dalam bayangan saya, Damsen Park 
adalah taman luas yang mengelilingi da-
nau, dan kami bisa menyusurinya dengan 
santai untuk mengunjungi ketiga pagoda 
dalam peta).  Ternyata, Damsen Park 
adalah taman permainan air—semacam 
Waterbom—yang dibangun mengelilingi 
danau!  Wah, bengong deh, karena niat 
kami kan bukan main air.

Kami memutuskan tidak masuk, dan 
berusaha menelusuri tepi luar Damsen 
Park, mencari pagoda yang tampak di 
peta.  Tak dinyana, keliling danau itu be-
sar sekali, dan meski rasanya sudah lama 
berjalan di bawah terik matahari, tak 
juga kami sampai ke tempat yang kami 
inginkan.  Apalagi Mel—yang tidak sara-
pan—sudah kelaparan.  Kami bingung 
lagi, karena di kawasan itu tidak terlihat 
ada restoran yang benar-benar meyakink-
an.  Tapi justru di saat itulah kami men-
emukan salah satu permata tersembunyi 
HCMC!

Kami melewati sebuah gerbang bertulis-
kan Stone Garden.  Menu yang dipajang 
dan pelayan yang siap menyambut di luar 
menunjukkan tempat itu adalah sebuah 
restoran.  Sekilas mengintip, terlihat se-
jumlah kursi dan meja di balik gerbang.  
Ngeri juga, sepertinya kok tempatnya ma-
hal.  Tapi apa boleh buat, karena rasa lapar 
sudah mendera.  Dengan segera kami 
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tahu bahwa keputusan 
kami untuk masuk dan 
bersantap di restoran 
tersebut adalah sebuah 
keputusan yang sangat, 
sangat baik.

Restoran berkonsep ta-
man itu ternyata luas.  
Dua bangunan kayu 
gelap menempati lahan 
yang dihiasi bongka-
han-bongkahan batu 
besar (sesuai naman-
ya) berselang-seling 
dengan bebungaan, 
dinaungi pohon-pohon tinggi, serta dit-
ingkahi gemericik air di sejumlah ko-
lam serta sungai kecil buatan.  Kita bisa 
memilih, duduk di bawah naungan atap 
bangunan restoran atau di lantai dua yang 
sama-sama terbuka, atau di bawah pepo-
honan.  Angin semilir mengusap wajah 
kami yang rasanya sudah gosong disen-
gat panas siang hari.  Ini sih bukan lagi 
setitik air di padang gersang, melainkan 
sungguh banjir pemuas dahaga!

Barangkali karena jarang didatangi turis 
asing, menu makanan hanya disajikan 
dalam bahasa Vietnam.  Kami percaya 
diri saja memesan dengan mengecek arti 
kata-kata dalam buku panduan.  Masakan 
yang disajikan ternyata enak, dan yang 
lebih gila lagi, hanya dengan 2.000 dong 
per orang, kami boleh meminum teh hi-
jau dingin, refill tanpa batas.  Langsung 
kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-

cari.  Dengan patuh kami membelok ke 
kanan.  Jejeran rumah-rumah kecil, juga 
warung sempit dan kafe internet yang 
remang-remang, mengapit jalan sempit 
yang kami lewati.  Orang-orang duduk-
duduk di tepi jalan, dan sesekali terlihat 
anjing berkeliaran atau sekadar tidur-ti-
duran.  Rasanya perjalanan itu seperti tak 
berujung, namun akhirnya kami sampai 
juga di pagoda yang disebut-sebut ber-
gaya khas Vietnam Selatan itu.

Kenyataan pertama membuat kami ben-
gong.  Kawasan pagoda sungguh tak ter-
urus.  Ilalang tumbuh meraja, dan pagar 
yang mengitari sebuah patung Buddha 
yang membisu rupanya dijadikan tempat 
jemuran oleh penduduk setempat.  Sebuah 
patung dewi Quan Am (Kwan Im) beru-
kuran besar berdiri di depan kuil yang 
berwarna merah muda kusam.  Suasana 
sepi, hanya ada seorang pria yang sedang 
bermain bersama beberapa anak kecil.  
Namun sejumlah dupa yang dibakar di 
bawah kaki patung menandakan bahwa 
kuil itu memang sebenarnya masih di-
gunakan penduduk.  Pria di depan kuil 
dengan senyum ramah mempersilakan 
kami masuk dalam bahasa Vietnam.  Ia 
rupanya tak bisa berbahasa Inggris.

Bagian dalam pagoda menunjukkan ke-
jayaan masa lalu yang kini tersaput debu.  
Tiang-tiang besar dan megah, ornamen 
yang ramai dan patung-patung besar... 
Pastilah dulu begitu banyak rasa cinta—
dan juga uang—yang dicurahkan dalam 
pembangunan kuil itu.  Rak-rak dinding 

baiknya oleh kami yang sudah nyaris 
dehidrasi.  Bahkan Ephi mengisi botol 
minumnya yang sudah kosong dengan es 
batu dari gelas kami.  Kan lumayan kalau 
nanti cair, hehehe...
Nilai lebih lain dari St
one Garden adalah kamar mandinya yang 
bersih.  Untuk Anda yang tidak suka toi-
let kering, jangan khawatir, selain di ban-
dara dan sejumlah tempat umum, umum-
nya toilet di Vietnam dilengkapi jet spray.  
Siang itu saya juga curi-curi mencuci 
muka di wastafel restoran yang sejuk dan 
damai itu.
Setelah perut penuh terisi makanan dan 
cadangan air dalam bentuk teh hijau, kami 
siap berangkat lagi, meneruskan misi 
mencari pagoda yang saat itu sudah sep-
erti harta karun tersembunyi.  Kabarnya 
ada, tapi kok nggak ketemu-ketemu ya?  
Sebuah papan petunjuk yang tidak men-
colok menyatakan bahwa jalan kecil ke 
sebelah kanan menuju pagoda Giac Vien 
(Lac Long Quan Street), yang kami cari-

di kedua dinding pagoda dipadati banyak 
potret berbingkai, sepertinya foto anggota 
umat pagoda tersebut yang telah mening-
gal dunia, dan mungkin disemayamkan 
di sekitar pagoda.  Dari bagian belakang 
pagoda terdengar beberapa pria mengo-
brol, namun sepertinya mereka tak hirau 
akan kehadiran kami.

Ketika kami keluar lagi, saya memberikan 
sepucuk kartu pos kosong bergambarkan 
salah satu patung Buddha di Borobudur 
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kepada laki-laki yang tadi menyambut 
kami.  Saya memang bertekad membawa 
kartu pos bergambar Indonesia kalau se-
dang melancong ke negara lain sebagai 
sarana untuk memperkenalkan negeri 
kita, sejak saya kerap dicecar supir taksi 
Thailand yang ingin tahu mengenai Indo-
nesia.  Namun pria di depan pagoda itu 
pada awalnya tak mengerti bahwa kartu 
pos itu untuknya.  Ia sempat mengikuti 
kami, hendak mengembalikan kartu pos 
tersebut.  Mbak I’i berhasil membuat ia 
paham bahwa kartu pos itu boleh ia sim-
pan.

Kami kembali ke jalan besar melewati 
jalur lain dan memanggil taksi, yang lan-
tas meluncur ke Benh Thanh.  Sepertinya 
sudah saatnya untuk berbelanja sedikit.  
Sore itu pun Benh Thanh masih ramai 
seperti sarang lebah, membuat saya yang 
tidak jago menawar ini bingung.  Namun 
saya jadi juga membeli gantungan kunci 
dan beberapa lembar kaus, itu pun yang 
harganya tetap, tidak bisa ditawar.  Kaus 
yang desainnya agak tidak umum dihar-
gai 100.000—120.000 dong, sementara 
kaus yang biasa saja 37.000 dong.  Jauh, 

Tieng Viet

Kecuali di distrik 1 Saigon, sepertinya susah sekali menemukan orang Vietnam yang bisa 
berbahasa Inggris. Akhirnya kami pun berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

Di restoran pho, waktu minta bon, pelayan membentuk isyarat huruf X dengan kedua jari 
telunjuknya. Lamaaaaa kemudian kok tak diantar? Ternyata itu artinya bukan “bon” tapi 
“nggak ngerti, mbak!”

Di toko buku, waktu mau menanyakan bagian/rak khusus manga, saya menunjukkan 
buku manga yang di bagian buku baru dan berkata “comic”. Si pelayan bingung, setelah 
berkomunikasi 5 menit tanpa sukses, akhirnya dia jalan ke suatu rak dan MEMBUKA 
KAMUS! Hahaha.

Akhirnya ketemu juga komik, tapi bukan manga. Manga bekas justru saya temukan di 
pasar Binh Tay dan jadi alas minuman di toko oleh-oleh di Hue!

Betapa irinya saya dengan mereka. 

ya?  Tapi ya, yang lebih mahal itu me-
mang desainnya lebih keren.  Kalau mau 
yang keluaran butik, di Bui Vien juga ada 
butik yang menjual kaus Vietnam rancan-
gan desainer muda.

Salah satu desain kaus Vietnam yang 
popular sederhana saja—kaus merah den-
gan bintang kuning besar, alias bendera 
Vietnam.  Yang warna latarnya bukan 
merah juga ada.  Ada juga yang bergam-
bar palu-arit, lambang komunisme, tapi 
kalau yang seperti itu sih saya tak berani 
bawa pulang.  Kaus Tintin in Vietnam 
atau Tintin in Sai Gon juga oleh-oleh 
yang cukup terkenal.  Oleh karena se-
jauh ini gagal menemukan album Tintin 
untuk teman saya, saya berniat mem-
belikan salah satu kaus seperti itu saja.  
Sewaktu saya tanya, harganya selembar 
100.000 dong.  Waduh, uang dong yang 
di tangan saya sudah nyaris habis, belum 
sempat menukarkan USD lagi.  Tak jadi 
saya ambil.  Ketika saya melangkah per-
gi, si penjual langsung berteriak, ”Fifty!  
Fifty!”  Wah... berarti harga awalnya di-
genjot naik banget, dong!  Jadi ini catatan 
bila Anda ingin menawar harga di Benh 
Thanh: Tak usah ragu menawar sadis, se-
rang saja langsung dengan tawaran awal 
50% dari harga yang ditawarkan! Lebih 
juga boleh!
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Pengalaman kami yang kurang menge-
sankan di Pecinan membuat kami merasa 
perlu merancang hari-hari berikutnya 
dengan lebih baik lagi.  Sebenarnya kami 
ingin ke Ha Noi dan Halong Bay, namun 
Ha Noi jauh di utara.  Mengingat dalam 
rombongan kami ada 5 orang, kami juga 
harus memikirkan masalah keuangan den-
gan hati-hati.  Kami tentunya tidak boleh 
merancang tur yang akan terlalu membe-
bani anggota rombongan, meskipun yang 
lain sangat ingin pergi ke suatu tempat.  
Selain itu, masalah waktu juga menjadi 
ganjalan.  Memang, ada paket satu hari di 
Halong Bay, namun rasanya kalau Cuma 
seharian di sana, tidak bakal puas.  Rata-
rata tur Halong Bay yang dianjurkan me-
makan waktu 3 hari 2 malam.  

Yang lebih memusingkan lagi, banyak 
sekali tujuan wisata yang hanya berja-
rak tempuh beberapa jam atau satu hari 
dari HCMC.  Banyak kafe turis atau biro 
wisata yang menawarkan paket-paket 
semacam itu.  Kami juga sempat mem-
pertimbangkan pergi ke Phnom Penh di 
Kamboja, tapi dari HCMC, diperlukan 
waktu berjam-jam naik bis.  Menurut 
selebaran biro pariwisata yang kami da-
pat, dengan bis cepat sekalipun, bila be-
rangkat pukul 8 pagi dari HCMC, maka 
kita akan tiba pukul 3 sore di Phnom 
Penh.  Atau bisa juga menyusuri Sungai 
Mekong, namun ini memakan waktu tiga 
hari.

Kuil CAO DAI dan Komodikasi Agama

IV
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Akhirnya, setelah berunding, kami me-
mutuskan bahwa keesokan harinya kami 
akan mengambil tur seharian ke Kuil Cao 
Dai dan Terowongan Cu Chi.  Kemudian, 
hari berikutnya, kami naik pesawat ke Da 
Nang, lantas meneruskan perjalanan naik 
kereta api ke Hue.  Kami pikir, ya sudahl-
ah, kalau Ha Noi dan Halong Bay belum 
berhasil kami kunjungi kali ini, maka 
Vietnam Utara akan kami ’tabung’ buat 
lain kali.  Mel terutama sangat berseman-
gat mengunjungi Hue, kota yang terkenal 
karena banyak peninggalan masa kekai-
saran.

Saya, Ephi, dan Mel makan malam di 
salah sebuah restoran di Bui Vien yang 
menyajikan berbagai hidangan Asia dan 
Eropa, sementara Mbak I’i dan Pipit me-
mutuskan kembali bersantap di restoran 
India.  Dalam kesempatan itu, Ephi 
memesan sop ikan yang sangat lezat dan 
segar dengan campuran nanas, rasanya 
mirip pindang ikan patin. Yang juga 
kami sukai dari restoran ini adalah kami 
mendapat es teh hijau gratis dan pencuci 
mulut berupa mangga dingin, yang wih, 
benar-benar menjadi penutup makan 
malam yang luar biasa.  

Kami berkumpul lagi dan mendatangi 
salah satu biro wisata, Tropic Tour (195 
Bui Vien Street, District 1) yang nama dan 
alamatnya kami peroleh dari selebaran 
yang tersedia di Luan Vu.  Kami meme-
san paket tur ke Kuil Cao Dai dan Cu Chi, 
dengan harga hanya 8 USD per orang, na-

bis lantas menjemput beberapa turis lain 
di sejumlah hotel berbeda, sehingga bis 
kami pun penuh ketika akhirnya mulai 
bergerak meninggalkan HCMC.

Pemandu kami sudah agak tua, namun 
masih lincah dan berbicara dengan ba-
hasa Inggris yang bagus—meski dia tetap 
minta maaf kalau-kalau ucapannya sulit 
kami mengerti.  Mr Hai namanya.  Ia ber-
seloroh, ”Tolong kalian yang ingat wajah 
saya.  Saya nggak bisa mengingat wa-
jah kalian semua, soalnya kalian semua 
mirip.”  Kata-katanya sepertinya lebih 
ditujukan kepada para bule peserta tur, 
dan kami yang sama-sama orang Asia ini 
pun tersenyum-senyum geli.  Benar juga.  
Kita memang lebih jeli mengenali wajah 
orang yang—maafkan istilah saya—sama 
rasnya dengan kita, daripada yang rasnya 
berbeda.  Sebagai jaga-jaga, kami juga 
ditempeli stiker yang menunjukkan bah-
wa kami adalah anggota rombongan yang 
dibawa Mr Hai.

Bis berkelok-kelok melewati jalan-jalan 
kecil HCMC, menuju ke luar kota.  Saya 
perhatikan, warung-warung tepi jalan ja-
rang ada yang menyediakan bangku atau 
kursi.  Sebagai gantinya, mereka menye-
diakan deretan tempat tidur gantung alias 
hammock.  Wah, rasanya santai sekali, 
tidur-tiduran di hammock sambil me-
nyeruput es kopi susu.  Sayang kami tak 
punya kesempatan mencicipi cara bersan-
tai tepi jalan ala Vietnam itu.

Mr Hai menjelaskan bahwa kami akan 

mun tidak termasuk makan siang.  Sete-
lah beres, kami mendatangi satu lagi biro 
wisata yang tampak meyakinkan (Sao Dat 
Viet Tourist Co., Ltd, 117 Bui Vien Street, 
District 1) untuk memesan tiket pesawat 
terbang dari maskapai Jetstar Pacific ke 
Da Nang.  Tiket bolak-balik HCMC-Da 
Nang berharga 104 USD per orang.  Set-
elahnya, kami pulang, ingin memperoleh 
cukup istirahat karena tur kami esok hari 
berangkat pukul 8 pagi.

Keesokan pagi, sebelum pukul 8, kami su-
dah bersedia di depan kantor biro wisata 
tempat kami memesan tur.  Namun sebe-
lumnya, ada kejadian konyol.  Sewaktu 
membeli bekal berupa roti lapis di Circle 
K, saya melamun ketika memencet tom-
bol oven microwave, yang seharusnya cu-
kup 10 detik, saya tekan 1 menit.  Sudah 
begitu, saya tidak sadar pula proses pe-
manasan itu memakan waktu jauh lebih 
lama daripada seharusnya.  Baru sadar 
ketika oven telah mengeluarkan bunyi 
berdenting.  Plastik keras pembungkus 
roti lapis udang itu sudah berlekuk-lekuk 
tidak keruan, dan air terkumpul di sebe-
lah dalam.  Huh, ya sudahlah, saya pas-
rah, wong sudah dibayar.  (Untungnya be-
lakangan terbukti rasa roti lapis itu tidak 
rusak-rusak amat, hanya saja jadi agak 
lembek.)

Kami adalah rombongan pertama yang 
naik ke dalam bis berpenyejuk udara 
yang disediakan.  Tadinya malah kami 
kira hanya kami—dan 2 orang perempuan 
lain—yang menjadi peserta tur.  Ternyata 

berhenti satu kali untuk melihat-lihat 
bengkel kerja tempat para korban perang 
membuat barang kerajinan, wujud 
kepedulian pemerintah.  ”Kualitasnya 
paling bagus,” Ia berpromosi.  Selain itu, 
bengkel itu menyediakan toilet terakhir 
yang mudah kami kunjungi dalam per-
jalanan ke kuil Cao Dai.  

”Dulu saya pernah membawa turis 
perempuan yang tidak ke toilet waktu 
diberi kesempatan,” Mr Hai menjelaskan.  
”Ternyata sewaktu di jalan, tidak ada WC, 
dia kebelet.  Terpaksa kami berhenti di 
tepi jalan agar dia bisa pipis di belakang 
bis.  Eh, anak-anak setempat ngelihatin.  
Sebenarnya sih tidak apa-apa, tapi turis 
itu malu sekali.   Akhirnya ia saya pin-
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jami jas hujan saya, jadi dia pipis jongkok 
pakai jas hujan biar tidak kelihatan.”

Kisahnya itu membuat kami tertawa, tapi 
diam-diam ngeri juga.  Kalau sampai pen-
galaman itu menimpa kami, bagaimana?  
Jadi sewaktu tiba di bengkel kerja para 
korban perang, sekitar setengah jam jauh-
nya dari HCMC, kami langsung mengan-
tri toilet.  Setelahnya, kami melihat-lihat 
sekeliling bengkel yang juga dilengkapi 
toko besar dan nyaman yang memajang 
karya mereka, yang umumnya terbuat 
dari kulit telur, kerang, kayu, dan kera-
mik.  Barangnya memang bagus-bagus, 
namun harganya juga gila-gilaan, seba-

Dai yang umumnya berwarna salem atau 
merah muda tetap dihiasi atap bersusun 
dan berbagai ornamen Asia Timur.  Kuil 
Cao Dai terbesar yang hendak kami da-
tangi terletak di dekat perbatasan dengan 
Kamboja, dan di kiri-kanan jalan menuju 
ke sana, kami bisa melihat sejumlah kuil 
yang lebih kecil.

Keunikan lain agama Cao Dai adalah se-
tiap pukul 12 siang, para penganut berge-
gas menuju kuil untuk bersembahyang, 
mengenakan pakaian putih-putih.  Jadi 
teringat sholat Zuhur, ya?  Sewaktu kami 
tiba di kuil Cao Dai, terlihat mereka ber-
bondong-bondong datang, melintasi hala-
man parkir dan pekarangan kuil yang luas 
sekali.  Sebagian di antara mereka men-

gai pemasukan bagi para korban perang.  
Panel bergambar Tintin berukuran sebe-
sar halaman komik dihargai 24 dollar 
Amerika.

Saya tidak tahu apa ada anggota rom-
bongan yang membeli sesuatu, namun 
saya hanya cukup melihat-lihat.  Setelah 
rombongan lengkap, bis beranjak menuju 
kuil Cao Dai yang menjadi tujuan utama 
kami yang pertama.  Mr Hai menjelas-
kan bahwa di Vietnam terdapat berbagai 
macam agama.  Bagi kita orang Indonesia 
yang selalu mengidentikkan komunisme 
dengan ateisme, barangkali rasanya agak 
aneh bahwa di negara komunis ini, kebe-
basan beragama dijunjung penuh.  May-
oritas orang Vietnam beragama Buddha, 
sementara agama terbesar kedua dari segi 
jumlah penganut adalah Katolik.  Ada se-
jumlah agama minoritas, antara lain Is-
lam, dan termasuk juga yang rada ’nyele-
neh’, yang disebut Mr Hai ’agama kelapa’. 
Menurutnya, penganut ’coconut religion’ 
beribadah dengan memakan kelapa, me-
nyanyi, menari, pijat... ”dan kadang-ka-
dang lebih,” ujarnya kalem. 

Sementara Cao Dai (dibaca kao dai) bisa 
dibilang agama asli Vietnam, meskipun 
sebenarnya penggabungan dari 7 agama.  
Para penganut Cao Dai terbatas di Viet-
nam Selatan, dan bangunan kuil mereka 
memiliki gaya yang khas. Tidak mirip 
kelenteng, malah mungkin dengan bentuk 
yang kotak memanjang dan dua menara, 
bentuk kuil Cao Dai lebih mirip gereja.  
Meskipun demikian, arsitektur kuil Cao 

genakan jubah berwarna di atas pakaian 
putih mereka.  Mereka adalah penganut 
agama lain yang juga ambil bagian dalam 
waktu sembahyang Cao Dai.  Misalnya, 
yang berjubah kuning adalah penganut 
Buddha, yang berjubah biru adalah pen-
ganut Taoisme, sementara yang berjubah 
merah adalah penganut Protestan.  Buat 
mereka, perbedaan keyakinan tak perlu 
dijadikan sumber perselisihan.

Kami diperbolehkan masuk ke kuil set-
elah mencopot sepatu.  Di bagian kiri dan 
kanan kuil, terdapat selasar yang cukup 
luas, dengan jendela-jendela besar ber-
hiaskan mata raksasa yang meloloskan 
udara ke dalam.  Aliran udara yang baik 
dan langit-langit kuil yang tinggi men-
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jadikan bagian dalam kuil terasa sejuk.  
Lantai berhiaskan pola rumit, sementara 
dinding yang berwarna salem tenang di 
sebelah luar, di sebelah dalam justru ber-
warna kuning mencolok.  Langit-langit 
dilukisi gambar langit sungguhan, ber-
warna biru, dengan awan dan bintang, 
disangga oleh tiang-tiang yang dililit 
naga.  Berhubung ini adalah gabungan 
dari 7 agama, maka jangan heran melihat 
patung Yesus bersanding dengan patung 
Buddha, Kong Fu Zi, Lao Tse, Guanyin, 
Taishang Laojun, Guangong, dan Wen-
chang Di.

Mr Hai telah memperingatkan bahwa 
tidak semua bagian kuil boleh dijejak 
orang luar, dan memang ada sejumlah 
petugas yang dengan sopan mengarah-
kan pengunjung agar lekas bergerak 
menuju balkon-balkon atas.  Maklum, 
upacara siang mereka sudah mau dimu-
lai, dan lantai bawah harus bersih selu-
ruhnya dari orang yang bukan penganut.  
Dari situ sebenarnya saya sudah merasa 
kurang enak.  Orang mau beribadah kok 
kita malah asyik melihat-lihat begini, ya.
Di balkon atas pun ternyata ada sejumlah 
penganut yang beribadah dengan duduk 
bersila, juga musisi dan pendendang lagu 
peribadahan mereka.  Nah lho, saya jadi 
merasa makin tidak enak, soalnya kami 
kan jadi mondar-mandir di depan mere-
ka.  Kalau buat orang Jawa, rasanya tidak 
sopan sekali berlalu-lalang di hadapan 
orang yang duduk di lantai, apalagi yang 
sedang beribadah!  Saya sih membung-
kukkan badan sedikit, kebiasaan Jawa, 

gangguan terhadap ritual mereka bisa 
diminimalisasi.  Kalau kunjungan sep-
erti itu tidak diperbolehkan, tak mungkin 
juga saya ada di sini, meresapi pengala-
man yang cukup langka.  Namun tetap 
rasanya ada kekhidmatan yang tergerus 
di situ.  Entahlah.  

Kami tidak tinggal menyaksikan upac-
ara sampai selesai.  Kata Mr Hai, ”Dari 
awal sampai akhir pada dasarnya mirip, 
kok.”  Kami sudah harus berpindah tem-
pat lagi, kali ini untuk makan siang di 
sebuah restoran tepi jalan, yang dijanji-
kan Mr Hai sebagai penyedia hidangan 
yang sedap.

Apes, bis kami dihentikan polisi lalu-
lintas, gara-gara melaju terlalu kencang 
di jalan kota kecil.  Penyelesaiannya?  
Ya, miriplah dengan di Indonesia.  ”Ko-
rupsi,”  Mr Hai menyeringai.  Supir ter-
paksa membayar 300.000 dong kepada si 
polisi sebelum kami diperbolehkan pergi.  
Sewaktu menunggu supir menuntaskan 
urusan itu, seorang penjual lotere naik ke 
bis, mencoba menjajakan karcis undian-
nya.  Tidak ada yang membeli, namun 
senyum lebar tetap terpampang di wajah-
nya.

namun para wisatawan dari negara lain 
yang tidak punya tradisi semacam itu 
petantang-petenteng saja, bahkan berkali-
kali menabrak tubuh jemaah.  Sedih saya 
melihatnya.  Saya sih membayangkan 
saja, kalau saya lagi sholat lalu ditabrak-
tabrak orang begitu, jangan-jangan jadi 
tidak khusyuk.

Ketika upacara dimulai, para turis telah 
memenuhi tempat di sepanjang dinding 
kanan dan kiri balkon atas, memanjang-
manjangkan leher agar bisa melihat ritual 
yang sungguh terasa asing bagi kami itu.  
Diiringi musik dan lantunan doa, para 
penganut mulai memasuki lantai bawah, 
secara berurutan sesuai status mereka—
apakah pendeta atau bukan.  Mereka turut 
bersila di lantai seperti jemaah di balkon 
atas, lantas rangkaian ritual sesungguh-
nya pun dimulai, ditingkahi alunan doa 
yang terasa sungguh magis.  Dan para 
wisatawan tetap saja berlalu-lalang, sibuk 
memotret.  Berulang kali ada petugas 
yang terpaksa memperingatkan mereka.  
Saat itu saya sudah muak dan memilih 
untuk cabut ke balkon sebelah luar yang 
sepi saja.

Memandang pekarangan yang luas dari 
balkon luar, saya jadi merenung.  Terus-
terang hati kecil saya miris melihat pe-
mandangan di kuil tersebut: komodifikasi 
agama sebagai objek wisata.  Saya tidak 
ragu bahwa kuil Cao Dai juga memper-
oleh keuntungan dari banyaknya turis 
yang datang, dan mereka juga cukup rapi 
mengorganisasi kunjungan turis sehingga 
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Makan siang di sebuah restoran tepi 
jalan, ditemani es kopi susu yang nikmat, 
cukup saya nikmati.  Namun Ephi men-
geluh sup ikan pesanannya tidak seenak 
kemarin.  Kelihatannya memang cara 
memasaknya kurang baik, sehingga ikan 
air tawar itu masih terasa lumpurnya.

Perut yang kini kenyang, penyejuk udara 
yang dinginnya mengalahkan udara panas 
di luar, membuat kami mengantuk.  Se-
bagian besar penumpang terlelap sewak-
tu bis bergerak menuju tujuan kami beri-
kutnya: terowongan Cu Chi, sisa perang 
Vietnam yang terkenal, simbol perlawa-
nan sengit rakyat Cu Chi terhadap pasu-
kan pendudukan Amerika Serikat.  Biaya 
masuk terowongan Cu Chi adalah 80.000 
Dong.  Di sebelah depan, ada toko yang 
menjual suvenir, makanan kecil, dan mi-
numan, juga toilet.  Nantinya saya me-
nyesal tidak membeli air mineral terlebih 
dahulu di toko tersebut.

Terowongan CU CHI yang Menyiksa

V
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Sebelum memasuki kompleks terowon-
gan Cu Chi yang sebenarnya, Mr Hai 
menunjukkan suatu ’pemandangan unik’ 
bagi turis-turis bule: ...pohon nangka.  
Ups!  ”Kalian selama ini makan buah-
nya, belum pernah kan lihat pohonnya?”  
Hmmm, kami paling-paling terkagum-
kagum pada jumlah buah nangka yang di-
hasilkan pohon tersebut.  Banyak sekali!
Jalan masuk ke kompleks Cu Chi berupa 
terowongan yang besar dan lega—sama 
sekali tidak ada apa-apanya dibanding-
kan ’neraka’ terowongan sungguhan para 
gerilyawan.  Selama di kompleks tersebut, 
setiap rombongan didampingi pemandu 
setempat, yang berpakaian hijau-hijau 
seperti tentara Vietnam Utara zaman da-
hulu, lengkap dengan pin bergambar bin-
tang di atas latar separuh merah-separuh 
biru tersemat di topinya.  Mr Hai men-
jelaskan bahwa itu lambang Vietnam se-
masa perang.  ”Merah itu melambangkan 
Utara, biru itu melambangkan Selatan.  
Sejak Utara menang dan kami bersatu 
lagi, hanya satu warna: merah,” papar Mr 
Hai.

Terowongan Cu Chi terdiri atas ratusan 
cabang yang membentang berkilo-kilo-
meter di bawah tanah.  Fungsinya bukan 
sekadar tempat persembunyian, melaink-
an juga basis perlawanan terhadap ten-
tara Amerika Serikat.  Terowongan-tero-
wongan dilengkapi bagian untuk makan, 
beristirahat, menyelenggarakan rapat, 
dan juga pabrik yang menyulap barang-
barang bekas menjadi perlengkapan baru 
bagi tentara perlawanan.  Ban mobil be-

tubuh mereka kecil-kecil sekali.  ”Kalau 
sekarang sih sudah pada kegendutan, 
tidak muat,” Lagi-lagi pemandu kami itu 
menceletuk.  Pemandu setempat kami, 
yang tubuhnya agak gempal, menunjuk-
kan salah satu pintu masuk rahasia ke 
lorong yang, astaga, memang luar biasa 
kecilnya.  Ia memperagakan cara me-
masuki pintu yang hanya berupa petak 
kecil di tanah itu.  Melihatnya saja sudah 
membuat kami merasa seram.

”Nanti kita masuk ke lorong yang su-
dah disiapkan buat wisatawan.  Tenang 
saja, sudah dibesarkan dua kali lipat 
dari aslinya,” kata Mr Hai.  Lorong yang 
boleh dimasuki itu juga dijamin bebas 
jebakan.  Dahulu, untuk membuat kapok 
para tunnel rat—julukan bagi para pra-
jurit AS yang dapat tugas berat mencari 
dan memetakan terowongan-terowongan 
itu—sejumlah jebakan maut terpasang di 
berbagai tempat di lorong.  Bila kita tidak 
tahu, habis sudah.

’Hidangan utama’ kawasan terowongan 
Cu Chi memang lorong yang boleh di-
masuki itu.  Namun bila Anda tak be-
nar-benar berminat untuk menjajal pen-
galaman yang bisa menimbulkan panick 
attack itu, tetap cukup banyak hal yang 
bisa Anda lihat di situ.  Misalnya saja, 
koleksi berbagai macam jebakan maut 
(’tiger trap’) yang dahulu dipakai para 
pejuang.  Harus diakui, jebakan-jebakan 
mereka itu cukup inovatif, meskipun sa-
dis.  Mr Hai dan pemandu setempat kami 
menggunakan tongkat bambu untuk men-

kas dijadikan sandal, bom AS yang gagal 
meledak disulap menjadi senjata, dan lain 
sebagainya.  Tentara perlawanan meman-
faatkan apa pun yang bisa mereka peroleh 
dan pergunakan.  Bahkan besi tua sisa 
tank dan pesawat pun dijual ke negara 
lain seperti Jepang, yang ”mengubahnya 
menjadi mobil dan dikirim kembali ke 
Vietnam, bikin polusi”, tutur Mr Hai den-
gan gaya melawaknya yang datar.

Kita dapat melihat beberapa petugas yang 
berpura-pura menjadi anggota pasukan 
perlawanan sedang bekerja mengolah 
barang-barang bekas menjadi perleng-
kapan yang bisa digunakan lagi.  Tidak 
hanya proses pembuatan ala zaman terse-
but, kita pun disuguhi salah satu santapan 
utama yang tersedia bagi para pejuang 
saat itu—singkong rebus, dengan bumbu 
kacang tumbuk yang manis.

Ukuran asli lorong-lorong di Cu Chi luar 
biasa kecil—bukan hal istimewa menu-
rut Mr Hai, karena dahulu toh para pra-
jurit itu kekurangan makan, sehingga 

gaktifkan jebakan-jebakan tersebut.  Ada 
yang menjeblak terbuka kalau terinjak, 
dan prajurit AS naas itu akan terjatuh ke 
dalam lubang yang dasarnya ditanami 
besi-besi tajam.  Tertancap di situ pasti 
bukan perasaan mengenaskan—salah 
satu adegan Tour of Duty yang meng-
gambarkan hal itu melekat dalam ingatan 
saya.  Ada yang dipasang di pintu, dan 
akan mengayun menghantam siapa pun 
yang membuka pintu yang...

”...bakal jadi steril dan pindah ke Thai-
land jadi ladyboy,” Lagi-lagi Mr Hai 
melontarkan gurauannya yang seenaknya 
dan membuat kami terkekeh geli.  ”Jadi 
itulah sejarah awal-mula para ladyboy di 
sana!”
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Bila Anda berpikiran sungguh kejam tak-
tik para pejuang Vietnam itu, pikirkan ini: 
pasukan AS menghujani kawasan mer-
eka dengan berkilo-kilo bom dan senjata 
kimia beracun yang menghancurkan alam 
mereka—sungguh tidak seimbang.  Dan 
efek dari segala senjata maut itu hingga 
kini masih terasa di Vietnam.  Sejumlah 
sumber air di wilayah Da Nang, misal-
nya, diklaim masih tercemar zat kimia 
yang digunakan AS semasa perang, dan 
menimbulkan cacat pada bayi dan anak-
anak di daerah tersebut.

Selain koleksi beraneka rupa jebakan, 
ada juga tank-tank AS yang dirusak pe-
juang dan pameran berbagai tipe sen-
jata api yang digunakan semasa perang.  
Anda juga boleh mencoba menembakkan 
salah satu senjata api di lapangan tem-
bak dengan membeli pelurunya saja.  Tak 
seorang pun dari rombongan kami yang 
menerima tawaran itu, namun sebagian 
besar mengiyakan untuk masuk ke dalam 
lorong.

Mr Hai menjelaskan bahwa panjang 
lorong itu 100 meter.  Ada sejumlah pintu 
keluar, tapi tidak semua dibuka, kecuali 
satu yang terletak di 25 meter pertama.  
Apabila ada yang berubah pikiran, Mr 
Hai menyarankan mereka keluar du-
luan melalui pintu itu.  Awalnya saya 
agak ragu-ragu ikut ke dalam, tapi ke-
percayaan diri saya mendadak tumbuh.  
Setelah pemandu setempat kami turun, 
sepasang orang Prancis mengikutinya, 

Perjalanan dalam lorong ternyata tak se-
mulus 25 meter pertama.  Di beberapa 
bagian, lorong sangat sempit, dan kerap 
kali tidak ada cahaya sama sekali!  Me-
mang sih, tidak akan tersesat, hanya 
tinggal maju terus, tapi tetap saja meny-
eramkan!  Berkali-kali kami harus ber-
jalan jongkok atau bahkan merangkak.  
Yang paling membuat saya kesal, laki-
laki yang tepat di depan saya sama sekali 
tidak memberi peringatan mengenai apa 
pun yang ia lewati, dan ia melesat saja 
meninggalkan kami, mungkin karena 
mau menyusul kekasih atau istrinya yang 
bergerak lebih dahulu.  Sering kali saya 
kaget karena ternyata kita tiba-tiba harus 
turun lagi ke bawah melalui lubang, atau 
ketika dalam gelap saya terbentur dind-
ing setinggi dada yang harus dipanjat.  
Walhasil, sayalah yang mulai berteriak-
teriak ke belakang memberi peringatan—
”We’re going up!  Watch out, we’re going 
down!” dan lain sebagainya—dan pesan 
itu diteruskan berantai ke belakang.

Tak terkira rasa lega yang meledak di 
hati saya ketika akhirnya saya tiba di 
pintu keluar, dan dengan dengkul lemas 
kembali muncul di atas tanah yang masih 
diterangi matahari!  Saya baru sadar jan-
tung saya berdetak demikian cepat, dan 
saya nyaris dehidrasi.  Menyesal betul 
rasanya tidak beli minuman botolan tadi, 
padahal minum yang saya beli di HCMC 
ditinggal di bis.  Sambil menunggu se-
luruh anggota rombongan keluar, saya 
duduk menenangkan diri.  Gila.  Sung-
guh pengalaman yang tak akan terlupa-

dan saya di belakang mereka, diikuti Mel, 
Ephi, dan sisa rombongan kami yang juga 
turun dengan pede.  Mbak I’i, Pipit, dan 
beberapa orang lain memilih untuk tetap 
berada di atas tanah saja dan akan men-
emui kami di pintu keluar.

Dua puluh lima meter pertama lorong 
masih cukup lebar, dan masih ada cukup 
banyak cahaya, dari lampu maupun lubang 
keluar.  Lantai lorong juga halus.  Semua 
itu membuat saya nekad: ah, kalau begini 
terus ya tidak apa-apalah, terus saja sam-
pai 100 meter!  Maka dari itu, saya perin-
gatkan sekali lagi, kalau-kalau Anda juga 
tipe orang yang tahu-tahu nekad seperti 
saya: jangan, sekali lagi jangan, menelu-
suri lorong ini bila Anda mudah panik di 
dalam gelap dan tempat sempit, karena 
apa yang akan Anda rasakan di bawah 
sana bisa jadi sangat menyiksa.

kan.  Tak terbayangkan rasanya, dahulu 
lorong-lorong itu, dalam ukuran asli yang 
jauh lebih sempit, menjadi tempat hidup 
sedemikian banyak orang untuk waktu 
yang cukup lama.  

Namun meskipun menyeramkan dan 
membuat depresi, lorong-lorong gelap 
itu dulu juga menjadi latar kisah-kisah 
romantis yang bersemi dalam kehidupan 
yang serba susah.  ”Wanita yang men-
jaga kedai kopi di sebelah depan itu lahir 
di dalam terowongan ini,” kata Mr Hai, 
nada bangga terselip dalam suaranya.  
”Dan dia cantik, kan?”
Tentu ada juga kisah-kisah tragis—salah 
satu yang paling sering diulang-ulang 
adalah kisah seorang ibu yang baru saja 
melahirkan dan terpaksa membunuh bay-
inya agar tidak menangis, karena pasukan 
AS sedang berkeliaran di sebelah atas.  
Wanita itu menjadi gila, namun perbua-
tannya yang lebih memilih mengabaikan 
insting keibuannya demi menyelamatkan 
lebih banyak orang yang bersembunyi 



52

dalam terowongan, dianggap sebagai tin-
dakan kepahlawanan.

Mr Hai sendiri adalah veterang perang 
tersebut—saya tak sengaja menguping 
pembicaraannya dengan salah seorang 
turis yang menanyainya karena penasa-
ran dengan jari-jemari tangan kiri Mr Hai 
yang tidak sempurna.  Saya sendiri baru 
memperhatikan itu setelah sang turis 
menyinggungnya.  ”Saya dulu perwira 
bagian komunikasi,” Mr Hai menjelas-
kan.  Ah, itukah salah satu sebabnya ia 
bisa berbahasa Inggris sejak lama?

Tur di Cu Chi ditutup dengan menyak-
sikan film dokumentasi dan penjelasan 
diorama mengenai terowongan-terowon-
gan itu.  Isi dokumentasi yang jelas-jelas 
menggambarkan pasukan Amerika se-
bagai penjahat tak berperikemanusiaan 
rupa-rupanya membuat sepasang turis 
Amerika cukup gerah.  Berkali-kali 
mereka bertukar pandangan dengan alis 
terangkat.  Yang menggelikan, ketika 
DVD dokumentasi usai diputar, layar TV 
menampilkan merk pemutar DVD: Cali-
fornia.  

Yah, meskipun isi dokumentasi itu meny-
engat, dan perang sengit tersebut ’baru’ 
35 tahun usai, orang-orang Vietnam se-
cara umum tidak memendam dendam la-
ma-lama.  Orang Amerika tidak perlu ta-
kut bepergian ke Vietnam—mereka tetap 
akan diterima dengan tangan terbuka dan 
keramahan.  Itu justru membuat hati saya 
semakin teriris—dulu, betapa tega AS 

membombardir rakyat yang sungguh pe-
maaf dan baik hati seperti ini!

Naik Kereta Api 
DA NANG – HUE

VI
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Jadwal mengatakan tur kami berakhir 
pukul 17.30, dan jadwal itu betul-betul 
ditepati.  Sekitar pukul 17.00 kami sudah 
tiba lagi di HCMC, namun kami terjebak 
arus pulang kantor penduduk.  Itu kali 
pertama kami benar-benar berhadapan 
dengan yang namanya macet ala HC-
MC—banjir helm!  Luar biasa.  Jumlah 
sepeda motor jauh lebih banyak daripada 
mobil, dan kelihatannya jauh lebih ban-
yak daripada di Jakarta—meskipun kesan 
itu mungkin hanya pengaruh jalan-jalan 
di HCMC yang lebih kecil.  Kami yang 
dari Jakarta saja berdecak-decak, apalagi 
turis-turis dari negara-negara Barat yang 
barangkali setiap hari hanya melihat satu-
dua sepeda motor di negerinya.

Ya, macet dinikmati saja.  Hitung-hitung 
kami jadi bisa melihat beberapa bangu-
nan penting lain di HCMC dengan lebih 
baik dari atas bis yang bergerak tersend-
at-sendat: sejumlah pagoda, masjid, dan 
lain-lain.

in Vietnam dengan harga pasti 40.000 
dong saja!  Jadi, kalau Anda ingin dapat 
harga murah tanpa menawar, saya sara-
nkan menengok dulu toko-toko di Bui 
Vien.  Sandal teplek Vietnam yang sangat 
nyaman dipakai hanya 20.000 dong di 
toko-toko itu.

Keesokan paginya, kami terbang dengan 
Jetstar dari terminal domestik Tan Son 
Nhat, HCMC menuju Da Nang.  Nama 
kota ini mungkin tidak asing bagi Anda 
yang kerap membaca atau menonton 
film-film tentang perang Vietnam, karena 
ini adalah salah satu pelabuhan penting 
di Vietnam Tengah, termasuk di masa 
perang.  Perjalanan ke sana memakan 
waktu sekitar 1 jam 15 menit; dari Ho 
Chi Minh pesawat bertolak pukul 10.45 
dan tiba di Da Nang pukul 12.00 siang.
Kami tak sempat berlama-lama di kota 
berpenduduk kurang dari 1 juta orang ini 
karena tujuan utama kami adalah stasiun 
kereta api.  Sayang memang, karena sebe-
narnya cukup banyak yang bisa dilihat di 
Da Nang dan sekitarnya, termasuk My 
Son dan Hoi An yang tenar sebagai wari-
san masa lalu Vietnam.

Bandara Da Nang kecil dan sudah tua, 
namun saya melihat ada bangunan baru  
mirip Tan Son Nhat yang masih dalam 
taraf pengerjaan.  Wah, moga-moga kalau 
suatu hari saya balik ke sini, bangunan 
baru itu sudah digunakan.  Keluar dari 
bandara, terasa suhu yang sudah cukup 
berbeda dari suhu di HCMC.  Kami kini 
ada di Vietnam Tengah, yang iklimnya 

Malam hari itu, saya, Ephi, dan Mel mam-
pir ke Hanoi Gallery (79 Bui Vien St., 
Dist. 1), toko poster propaganda, yang tak 
jauh dari Luan Vu.  Dagangan toko ke-
cil berlantai dua ini memang cukup unik, 
yaitu replika berbagai poster propaganda 
semenjak zaman perang.  Keterbatasan 
warna dan sarana cetak zaman dahulu 
justru melahirkan sejumlah poster berde-
sain paling menarik yang pernah saya 
lihat.  Isinya memang terkadang slogan-
slogan yang menimbulkan senyum geli, 
namun desainnya betul-betul karya seni 
yang hebat.  Ada poster memperingati 
pesawat AS ke-3.500 dan ke-4.000 yang 
ditembak jatuh, yang menggelorakan se-
mangat petani, pemuda, dan perempuan 
untuk turut berjuang, yang menampilkan 
pesan-pesan Paman Ho, dan bermacam-
macam lagi.  Setelah kita menemukan 
poster yang nyantol di hati, penjaga toko 
akan mengemas poster tersebut dalam 
tabung khusus yang mudah dibawa-ba-
wa.  

Kami makan malam di sebuah 
restoran di Bui Vien yang 
menyediakan paket seharga 
50.000 dong/orang yang ter-
diri atas cukup banyak hidan-
gan, termasuk minuman.  Set-
elahnya kami menyambangi 
beberapa toko yang menjual 
suvenir khas Vietnam, dan 
ternyata... harga pasti mereka 
banyak yang masih lebih mu-
rah daripada di Benh Thanh!  
Saya menemukan kaus Tintin 

merupakan peralihan Vietnam Selatan 
dan Utara, dan lebih sejuk daripada Se-
latan.

Taksi Mailinh yang kami sewa menyusuri 
jalan di tepi pantai menuju stasiun kereta 
api.  Saya perhatikan, banyak bangunan 
dan jalanan yang sepertinya masih baru.  
Kota yang bermula ketika pemukim dari 
kepulauan yang kini kita kenal seba-
gai Indonesia mulai menempati wilayah 
tersebut ini tinggi tingkat urbanisasinya, 
tak heran jika menunjukkan tanda-tanda 
pengembangan yang masih terus berlang-
sung.  Ditambah lagi pada musim badai 
tropis tahun sebelumnya—biasa berlang-
sung di akhir tahun—Da Nang terhantam 
cukup berat, dan kerusakan serta korban 
jiwa yang jatuh juga cukup banyak.

Stasiun kereta api Da Nang biasa saja, dan 
toiletnya pun, sialnya, kering.  Kami me-
neliti jadwal keberangkatan, dan ternyata 
belum lama kereta SE2 yang tiba ten-
gah hari di Da Nang telah lewat.  Kereta 
berikutnya, SE4, akan tiba pukul 14.02.  
Kami pun membeli 5 karcis ke Hue.  Ru-
panya pembelian karcis terkomputerisasi, 
dan tiket seharga 50.000 dong/orang yang 
kami terima dengan jelas menunjukkan 
jenis dan nomor gerbong, nomor kursi, 
serta status kami sebagai orang asing.  
Ternyata sebagai orang asing, meski kami 
tidak memerinci jenis gerbong yang kami 
minta, kami otomatis ditempatkan di ger-
bong berpenyejuk udara dengan reclining 
seat yang empuk.
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Ruang tunggu di stasiun itu dilengka-
pi penyejuk udara, dan kita tidak bisa 
seenaknya masuk ke peron.  Pintu kaca 
ke peron hanya dibuka bila ada kereta 
datang, dan tentunya kita harus mele-
wati pemeriksaan karcis agar bisa lewat.  
Bagian-bagian peron pun sudah dino-
mori sesuai nomor gerbong yang akan 
berhenti di depan bagian tersebut.  Sam-
bil menunggu, saya, Ephi, dan Mel me-
nikmati mi instan rebus di kedai stasiun, 
yang seperti juga banyak kedai lain di 
Vietnam, hanya menyediakan meja ren-
dah dan dingklik.  Namun rasa penasaran 
menaiki kereta itu harus ditahan sedikit, 
karena suara seorang wanita di pengeras 
suara mengumumkan bahwa SE4 terlam-
bat setengah jam.  Senang betul rasanya 
ketika akhirnya kereta itu tiba.

Kereta perkasa yang menempuh per-
jalanan lebih dari 20 jam dari Ha Noi ke 
HCMC dan balik lagi itu menarik berba-

ini berniat mencuri.  Tapi sebagai orang 
Indonesia, atau mungkin tepatnya orang 
Jakarta Raya,  ogah betul kami ’lengah’ 
seperti itu.

Setelah waktu naik-turun penumpang 
dan persiapan—sekitar 12 menit—sele-
sai, SE4 pun mulai kembali bergerak, 
membelah Da Nang, lalu melintasi dara-
tan dengan pemandangan yang membuat 
kami takjub.  Bila Anda menemukan situs 
web atau buku yang menyatakan bahwa 
naik kereta api di Vietnam itu wajib dico-
ba—percaya deh.  Nah, ini Anda sedang 
membaca satu buku yang bilang begitu.
Saya tidak tahu siapa yang pertama kali 
punya ide membangun rel kereta api me-
nyusuri dataran dan tebing-tebing tepi 
laut, namun gagasannya itu brilian.  Sepa-
njang rute singkat yang ditempuh dalam 
waktu 2 jam itu, kami disuguhi panorama 
yang luar biasa indah dan membuat na-
pas tercekat, yang bisa dinikmati dengan 
leluasa dari jendela-jendela berukuran 
besar.  Langit biru berawan putih me-
naungi laut yang juga luar biasa biru, 
beserta pantai-pantai berpasir putih yang 
barangkali masih perawan, karena tak 
ada jalan akses menuju pantai-pantai itu 
dari daratan.  Tebing-tebing dan wilayah 
yang mengelilingi pantai-pantai itu ber-
batu-batu atau ditumbuhi formasi tana-
man tepi laut yang sepertinya telah lama 
tak disentuh orang, barangkali sejak rel 
kereta ini dibangun.  Nyaris tak ada tan-
da-tanda kehidupan manusia, selain satu-
dua stasiun kecil yang hanya dijaga be-
berapa orang.  Astaga, apa hidup mereka 

gai jenis gerbong: mu-
lai dari yang sederhana 
dan tak ber-AC dengan 
bangku dari kayu un-
tuk penduduk Vietnam 
yang hendak menempuh 
jarak pendek, hingga 
gerbong mewah dengan 
tempat tidur dan kamar 

mandi tersendiri untuk orang-orang yang 
menempuh jarak jauh dan bersedia mem-
bayar lebih demi kenyamanan itu.  Jadi 
bisa dibilang gerbong yang kami tempati 
itu statusnya di tengah-tengah: memadai 
untuk jarak pendek atau menengah.  Toi-
letnya WC jongkok, dan air dari selang 
mengalir lancar, jadi okelah.

Kami memperoleh tempat duduk den-
gan nomor berurutan.  Di gerbong kami, 
juga ada sejumlah turis, namun kebanya-
kan adalah warga Vietnam.  Barangkali 
tingkat kejahatan di Vietnam memang 
rendah sekali, dan sebaliknya tingkat ke-
percayaan orang kepada orang lain masih 
amat tinggi.  Ada seorang ibu yang den-
gan santainya mengaitkan tasnya di can-
telan yang tersedia di dinding, lantas per-
gi begitu saja ke kamar mandi.  Waduh!  
Tidak khawatir kecurian?  Yah, bukan-
nya kami-kami yang duduk di dekatnya 

tidak sepi ya, ditugasi di tempat yang jauh 
dari mana-mana begitu?  Desa saja jarang 
betul.  Antara Da Nang dan Hue hanya 
terlihat ada satu kota lain, Lang Co, yang 
tampak menakjubkan menjulang di atas 
lautan.  Rasa petualangan di negeri asing 
itu dilengkapi dengan sejumlah lorong 
gelap yang cukup panjang yang harus di-
lalui kereta.

Para penumpang asli Vietnam mungkin 
sudah biasa melihat itu semua, dan duduk 
atau tidur dengan cuek di kursi masing-
masing.  Sementara kami, maklum turis, 
menempel ke kaca-kaca jendela yang 
menghadap ke laut, sibuk mengagumi 
pemandangan dan menjepretkan kam-
era berulang kali.  Seorang bule bahkan 
nekad membuka bagian atas jendela agar 
ia bisa memotret lebih baik dengan kam-
era berlensa tele-nya.
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Bila lapar dan lupa membawa bekal, 
jangan khawatir.  Beberapa kali petugas 
kereta lewat mendorong troli-troli dengan 
berbagai macam makanan ringan, minu-
man, beserta nasi dan lauk-pauknya.  Bila 
Anda tidak terlalu khawatir soal faktor 
kebersihan atau semacamnya, boleh dico-
ba mencicipi santapan kereta ala Vietnam.  
Oh ya, selain petugas penjaja makanan, 
saya perhatikan petugas kereta lain juga 
cukup sering lewat atau sekadar menen-
gok ke dalam gerbong untuk memeriksa.  
Jadi saya rasa memang keamanan di atas 
kereta api tersebut cukup terjamin.

Sesekali, di jendela-jendela di sisi kereta 
yang satu lagi, bisa terlihat pegunungan 

hijau menjulang dan sawah-sawah yang, 
tak seperti di Vietnam Selatan yang su-
dah dipanen dan mengering, tak kalah hi-
jau.  Tak akan merasa menyesal menump-
ang kereta ini!

Tiba di Hue sekitar pukul 5 sore, perbe-
daan iklim Vietnam Selatan dan Tengah 
terasa semakin mencolok: kota itu se-
juk.  Ditambah lagi, sebagai kota kecil, 
lalu-lintas di Hue tidak seganas HCMC.  
Atmosfernya tenang dan nyaman, dengan 
siswi-siswi Hue berpakaian seragam tra-
disional putih-putih melintas mengayuh 
sepeda—salah satu gambaran paling 
terkenal yang dijual dalam wujud kartu 
pos-kartu pos Vietnam.

HUE, Kota Kekaisaran Lama

VII
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Wilayah Hue sudah didiami manusia 
sejak lebih dari 2.000 tahun lalu.  Hue 
modern kini dibelah oleh Perfume River 
yang teramat bersih (sewaktu nantinya 
melayari sungai ini, kami hanya meli-
hat kurang dari lima sampah yang men-
gapung!).  Bagian utara merupakan ben-
teng kota tua kekaisaran dinasti Nguyen, 
sementara bagian selatan banyak dihiasi 
bangunan modern dan bergaya Prancis 
dari zaman kolonial.  Di dalam dan di 
sekitar Hue, banyak peninggalan berse-
jarah, bangunan keagamaan, dan keinda-
han alam yang patut dikunjungi.  Bahkan 
duduk-duduk di pelabuhan ‘perahu naga’ 
atau tepian sungai yang beralas rumput 
hijau saat pagi, sore, atau malam hari 
pun sungguh terasa menyenangkan.  Dan 
meskipun sama-sama terletak di Vietnam 
Tengah, tak seperti Da Nang, Hue tidak 
banyak tertimpa kerusakan akibat badai 
tropis, meskipun katanya kalau sedang 
banjir, orang pun tidak bisa keluar-kelu-
ar.

Kami tiba di Hue tanpa terlebih dahulu 
memesan penginapan, alias memutus-
kan go show.  Banyak yang sering ragu 
melakukan hal ini karena takut tertipu 
supir taksi yang malah akan membawa 
kita ke tempat yang mahal sekali.  Nah, 
kami punya taktik sendiri.  Caranya, cari 
informasi di jalan mana banyak terdapat 
penginapan atau hotel.  Pilih saja salah 
satu penginapan, dan tunjukkan alamat-
nya kepada supir taksi.  Meskipun belum 
dapat, atau malah tidak dapat, kamar di 
situ, yang penting kita seolah-olah punya 

terdiri atas sekumpulan bangunan gaya 
Eropa berwarna merah gelap.  Bedanya, 
di sekolah putri, bangunan-bangunan 
lebih besar dan mengelompok, sementara 
di sekolah putra, bangunan-bangunan 
berukuran lebih kecil dan lebih berjauh-
jauhan, dihubungkan oleh jalan setapak.  

Hue sebelah selatan dihubungkan dengan 
Hue sebelah utara di seberang Perfume 
River oleh sejumlah jembatan besar.  Bila 
malam, lampu-lampu bersinar lembut 
aneka warna menjadikan jembatan-jem-
batan itu pemandangan tersendiri yang 
menemani jalan-jalan kita di tepi sungai.
Jalan yang kami beri tahukan kepada pak 
supir ternyata sebuah jalan kecil yang 
diapit berbagai penginapan dan hotel di 
kanan-kiri.  Seorang pria menawarkan 
kamar di Hotel Phoenix (66/3 Le Loi)—
saya ingat nama ini pernah saya temukan 
di salah satu situs web ketika saya men-
cari-cari informasi soal Hue.  Ada ka-
mar dobel dan tripel, yang lumayan juga 
sewaktu kami tengok, meski lagi-lagi jan-
gan harapkan ada lift.  Teman-teman saya 
sebetulnya mengeluhkan bau—semacam 
bau lembap atau bau ruangan yang agak 
jarang dipakai—namun dasar saya, hi-
dung saya tidak menangkap bau apa-apa.  
Ephi dan Mel awalnya ingin melihat-lihat 
hotel lain yang ada di sekitar, namun kami 
jadi juga menginap di Phoenix karena 1) 
kamar-kamarnya sebetulnya bagus, dan 
cukup lengkap—peralatan mandi dise-
diakan; 2) harganya dihitung-hitung per 
orang sama dengan di Luan Vu, alias 
murah; dan 3) kami sudah lelah, setelah 

tujuan jelas.  Yang penting kan sampai di 
satu tempat yang aman, jadi menginap di 
situ atau tidak kan urusan lain.  Banyak 
sih hotel besar dan megah di Hue, namun 
kami memilih mencari yang sederhana 
saja.

Maka kepada supir taksi (lagi-lagi Mail-
inh) kami meminta diantar ke sebuah 
hotel yang tertera dalam buku panduan 
yang kami bawa.  Jalan kecil tempat hotel 
itu terletak ternyata hanya beberapa me-
nit jauhnya dari stasiun kereta api.  Yah, 
namanya juga bukan kota besar dan tidak 
ada kemacetan.  Kami hanya melintasi 
satu ruas jalan utama dari stasiun kereta 
sampai daerah hotel, yaitu Le Loi, yang 
memang panjang sekali.  Waktu sejenak 
di dalam taksi pun sudah menjadi tur 
yang cukup berharga untuk melihat-lihat 
Hue.  

Di sebelah kiri kami, berjejer di tepian 
Perfume River, adalah sejumlah bangu-
nan penting bergaya kolonial.  Ada mu-
seum, gedung kesenian, gedung panitia 
festival Hue, dan lain sebagainya.  Ru-
mah sakit pusat Hue juga terletak di jalan 
tersebut.  Di sebelah kanan, supir taksi 
dengan bangga menunjukkan, “Sekolah 
saya dulu!”

Ada dua kompleks sekolah yang ber-
dampingan, terpisahkan oleh jalan kecil.  
Yang satu, Hai Ba Trung, untuk siswi, 
sementara yang satu lagi, Quoc Hoc un-
tuk siswa.  Kedua kompleks yang cukup 
luas itu diteduhi pohon-pohon besar, dan 

menempuh perjalanan HCMC-Da Nang 
dan lantas Da Nang-Hue pada hari yang 
sama.

Setelah beristirahat sejenak, pukul 7, saat 
udara beranjak semakin dingin, kami 
keluar untuk mencari makan sekaligus 
memesan tempat di tur esok hari.  Ban-
yak biro pariwisata yang terorganisasi 
rapi menawarkan paket-paket murah—
hanya sekitar 60 sampai 100 ribu rupiah 
per orang—untuk menyambangi tempat-
tempat tersebut, atau bahkan mencicipi 
hidup bersama penduduk asli Vietnam.  
Kendaraan umum kecuali ojek dan siklo 
(sejenis becak) masih jarang di Hue, se-
hingga mengambil paket tur itu merupa-
kan pilihan baik bagi turis. 

Paket Thang Long City Tour (16 Pham Ngu 
Lao Street, telepon (84) 054.3838666), 
misalnya, dengan harga sedemikian mu-
rah menyediakan bis ber-AC dan peman-
du berbahasa Inggris yang baik untuk 
mengunjungi 5 titik wisata dan melayari 
Perfume River dengan ‘perahu naga’, 
serta makan siang prasmanan dengan 50 
menu.  Hanya saja, tiket masuk untuk be-
berapa tempat yang dikunjungi, sebesar 
55 ribu Dong per orang, harus dibayar 
sendiri.  “Hari ini, angka keberuntungan 
kalian 55, ya,” demikian canda Mr Dang, 
yang keesokan harinya menjadi pemandu 
kami.  Paket inilah yang kami ambil den-
gan membayar 120.000 dong/orang di 
biro wisata dekat hotel.  Saya mengambil 
peta Hue keluaran Asiana Travel Mate, 
yang seharusnya gratis, namun diminta 
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membayar 10.000 Dong oleh mbak-mbak 
penjaga biro tersebut.  Berhubung petan-
ya bagus, saya menurut saja.

Hue, meski masih kalah pamor dari 
HCMC atau Ha Noi, sebetulnya amat 
menjanjikan sebagai surga belanja dan 
makanan bagi turis.  Restoran yang men-
jadi pilihan kami malam itu terhitung 
mewah untuk ukuran Hue, namun harga 
makanannya tetap saja murah diband-
ingkan harga di HCMC, apalagi kalau 
dirupiahkan.  Tapi memang pendapatan 
per kapita di Hue masih rendah.  Kaum 
mudanya berbondong-bondong menin-
ggalkan kota yang damai itu, mencari 
penghidupan yang lebih baik terutama di 
HCMC di Selatan.

Di restoran Khai Hoan (90 Le Loi), Mel 
memesan menu yang paling menarik 
malam itu: queen’s royal tea dan kue khas 
Hue.  Yang disebut queen’s tea ternyata 
mirip jamu, campuran berbagai bagian 
tumbuhan yang lantas diseduh.  Rasanya?  
Huek, pahit!  Mungkin berkhasiat, tapi 
kalau untuk teman makan, terima kasih, 
deh.  Untungnya, kue yang berisi kacang 
merah sangat nikmat dan legit.  Kalau ke 
Hue jangan lupa mencicipi kue ini, karena 
belakangan saat kami tanyakan kepada 
Mr Vu, kue tersebut susah ditemukan di 
HCMC.  Keragaman kuliner Vietnam Se-
latan dan Vietnam Tengah (juga Vietnam 
Utara) berbeda.  Di HCMC, mereka tidak 
terlalu suka memakan kacang-kacangan, 
sehingga kue kacang merah Hue bukan 
hal lazim di kota terbesar di selatan itu.

Usai makan, kami mendatangi beberapa 
toko yang masih buka.  Ada toko kain 
sutra yang juga menawarkan jahit ce-
pat—4 jam jadi.  Suvenir tergolong mu-

rah, sehingga kami yang tadinya tidak 
betul-betul berniat membeli apa-apa 
akhirnya malah jadi memborong banyak.  
Salah satu jenis barang yang kami beli 
adalah syal rajutan yang cukup tebal—
popular untuk menghalau hawa dingin di 
Hue, namun tidak akan banyak gunanya 
di tempat panas seperti HCMC.  Kalau 
mau buat bergaya di mal-mal Jakarta 
yang AC-nya ganas sih, oke juga.  

Kelar berbelanja, kami duduk-duduk 
cukup lama di tembok batu dingin yang 
membatasi taman dengan dermaga drag-
on boat di tepi Perfume River.  Hanya ada 
beberapa penjaja kaki lima yang sedang 
berbenah-benah, namun suasana taman 
jauh dari menyeramkan.  Hawa dingin 
cukup menggigit, sementara suasana 
senyap—rasanya sungguh menyegarkan, 
jauh berbeda dari hiruk-pikuk HCMC.

Keesokan pagi, kami check out dari hotel, 
karena akan mengikuti tur sampai sore 
dan setelah itu langsung menuju stasun 
kereta untuk naik kereta malam ke Da 
Nang.  Eh, ternyata ibu-ibu di bagian pen-
erimaan tamu mencoba mengerjai kami.  
Atau, entah ya, mungkin sekadar ia salah 
ingat, karena mukanya kok polos sekali.  
Dia bilang, kami kurang bayar untuk satu 
orang.  Mel bersikeras bahwa kemarin itu 
harga yang ia berikan kepada kami—dan 
sudah kami bayar—ia nyatakan sebagai 
harga kamar untuk 5 orang.  Untunglah 
akhirnya ia mengalah dan berhenti mem-
inta uang lebih.  Hmmm... mungkin lain 
kali kalau ke Hue, coba cari hotel lain 
saja barangkali ya.

Terlebih dahulu kami pergi ke stasiun 
kereta untuk membeli tiket kereta malam.  
Kali ini, kami memperoleh tiket kereta 
SE7 yang akan bertolak pukul 19.58 dari 
Hue dan tiba pukul 22.40 di Da Nang.  
Penjual karcis sempat bertanya apakah 
tidak apa-apa kami duduk terpisah-pisah, 
karena ternyata sebagian besar tiket su-
dah habis terjual.  Hmm, ya, tidak apa-
apalah, yang penting kami bisa berangkat 
dan tidak ketinggalan pesawat dari Da 
Nang esok hari!

Setelahnya, kami mendatangi cabang 
biro wisata tempat kami membeli paket 
wisata hari sebelumnya.  Petugas men-
jemput dan membawa kami berjalan kaki 
sedikit ke jalan Pham Ngu Lao, yang sep-
ertinya merupakan urat nadi pariwisata 
backpacking di Hue.  Mirip Bui Vien di 
HCMC, hanya berkali-kali lipat lebih 
sepi.  Kami diminta menunggu di kantor 
pusat biro wisata sampai bis yang akan 
membawa kami datang.  Seperti juga bis 
kami di HCMC, bis di Hue nyaman dan 
bagus.  Hanya saja kami membuat bis itu 
jadi seperti bis antarkota, gara-gara kami 
berlima heboh membawa barang bawaan 
berlimpah, sementara tamu-tamu lain 
santai-santai saja dengan bawaan ringan.
Pemandu kami kali ini, Mr Dang, masih 
cukup muda dan tidak kalah humoris 
dengan Mr Hai.  Bahasa Inggrisnya juga 
bagus.  Dari dialah kami tahu banyak hal 
mengenai Hue dan sekitarnya.  Pertama-
tama, ia membawa kami ke sebuah sentra 
kerajinan barang-barang khas Vietnam, 
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dan kami pun bisa melihat cara pem-
buatan caping serta dupa.  Membeli juga 
boleh, atau sekadar memanfaatkan toilet 
yang bersih.  Sayang, sepertinya ada se-
jumlah turis asing yang tidak paham bah-
wa di beberapa negara seperti Vietnam 
dan Indonesia, toilet tidak bisa dipakai 
membuang tisu.  Akibatnya, di dalam toi-
let ada saja tisu yang menyangkut.

Setelah dari sentra tersebut, kami menuju 
tujuan utama kami di pagi itu.  Di sekelil-
ing Hue, terdapat sejumlah kompleks 
makam para kaisar dinasti Nguyen.  Se-
bagian di antaranya masih direstorasi, se-
bagian di antaranya tidak terlalu popular 
di kalangan wisatawan.  Tiga kompleks 
makam yang paling kerap dikunjungi, 
dan juga yang paling memukau dari segi 
arsitektur, adalah makam Kaisar Tu Duc, 
makam kakeknya, Kaisar Minh Mang, 
dan makam kaisar boneka Prancis, Khai 
Dinh.  Sulit menghafal nama-nama kaisar 
ini?  Mr Dang punya julukan bagi masing-
masing raja agar mudah diingat: Smallpox 
King (Tu Duc), Sexy King (Minh Mang), 

gal di kompleks makam dan benteng tua 
sesuai tanggal genap atau ganjil.  Wah, 
apa malah tidak merepotkan, ya, apalagi 
di zaman dahulu yang belum mengenal 
mobil?

Malang, meski selirnya banyak, Tu Duc 
tidak punya keturunan, akibat cacar api 
parah yang menyerangnya dan membuat 
tak hanya wajahnya rusak, melainkan juga 
kemampuannya menghasilkan anak jadi 
nol.  Tak heran ia selalu dirundung kes-
edihan, dan ia juga lemah sehingga selain 

bolak-balik ke makam 
dan benteng, biasanya 
ia tidak ke mana-mana 
lagi.  Makamnya pun 
dibangun dengan se-
gala sumber kesenan-
gan tersedia baginya.  
Ia bisa memancing di 
danau, berburu di pu-
lau kecil yang ada di 
tengah danau, menon-
ton teater, dan lain se-
bagainya.  Bahkan di 
kompleks tersebut ada 

istana bagi keseratus selirnya, meski kini 
yang bisa kita lihat tinggal reruntuhan 
menyedihkan.  Sayang juga sedang tidak 
musim bunga teratai, padahal danau Tu 
Duc pasti indah sekali bila teratai sedang 
bermekaran.

Jumlah selir yang banyak memang 
tidak terhindarkan karena pernikahan-
pernikahan itu juga bagian dari intrik 
politik istana.  Para mandarin (yang 

dan Homosexual King (Khai Dinh).  Ala-
sannya?  Nanti kita tengok satu-satu.

M e s k i p u n 
j u d u l n y a 
makam, kom-
pleks-kompleks 
ini dihiasi 
bangunan-ban-
gunan megah, 
pelataran luas, 
dan taman.  Begitu kami memasuki kom-
pleks makam Tu Duc, misalnya, kami 
disambut rimbunan pepohonan dan da-
nau, dan harus menyusuri jalan setapak 
yang cukup jauh sebelum mencapai kum-
pulan berbagai bangunan.  Kompleks 
makam ini sudah digunakan bahkan 
sebelum yang empunya wafat, yaitu se-
bagai tempat tinggal, meskipun sebetul-
nya istana kekaisaran Hue ada di benteng 
kota tua.  Tu Duc pun silih-berganti ting-

artinya hulubalang, bukan orang Cina) 
dan para pembesar lain berlomba-lomba 
menawarkan putri mereka untuk dinikahi 
sang kaisar demi mengamankan kedudu-
kan sang ayah.  Kaisar menerima demi 
menjalin persatuan dan dukungan dari 
pejabat-pejabat tersebut.

“Zaman dahulu perempuan tidak bisa 
memilih,” kata Mr Dang, separuh curhat, 
“tapi sekarang berbeda.  Sekarang mere-
ka yang berkuasa.  Dan saya beberapa bu-
lan lalu memilih untuk mengikuti salah 
satu di antaranya…”  Ia pun memamer-
kan cincin pernikahan yang terselip di 
jari manisnya, memancing suara ‘oooh’ 
dari sebagian anggota kelompok kami.  
“Kalau ditelepon dan disuruh pulang da-
lam 15 menit, saya harus pulang dalam 15 
menit…”  Kami pun tertawa mendengar 
ceritanya itu.

Berhubung tidak punya anak, Tu Duc 
menulis sendiri teks yang tertera di pras-
asti riwayat hidupnya.  Di setiap makam 
kaisar memang ditegakkan prasasti beru-
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kuran raksasa yang menuturkan riwayat 
sang kaisar, dan berdasarkan tradisi, tek-
snya seharusnya digubah oleh putra mah-
kota.  Prasasti-prasasti itu masih ditulis-
kan dalam aksara Cina, yang lantas tak 
lagi digunakan oleh bangsa Vietnam.  Di 
pelataran di depan prasasti, terdapat pa-
tung batu sejumlah mandarin, kuda, dan 
gajah.  Ada mandarin militer dan manda-
rin urusan sosial, seperti bisa terlihat dari 
jenis pakaian yang mereka kenakan.

Kita juga bisa melihat berbagai hiasan 
naga—simbol kekuasaan—yang ter-
pasang di atap istana.  Naga adalah motif 
favorit yang banyak menghiasi bangunan 
pemerintahan zaman kekaisaran.  Ada 
pula patung binatang mitos yang disebut 
‘unicorn’ oleh Mr Dang, meski bentuknya 
lebih mirip singa.  Unicorn ini yang lazim 
dikenal dengan nama qilin di Cina.

Hal lain yang unik dari makam para kai-
sar adalah posisi tepat tempat peti mati 
mereka dikuburkan ternyata dirahasia-
kan.  Jadi, meskipun di dalam kompleks 
ada berbagai macam bangunan mewah, 
tak ada satu pun tanda yang dengan jelas 
menunjukkan makam sesungguhnya sang 
kaisar.  Ini untuk mencegah orang-orang 
yang berniat jahat terhadap jenazah al-
marhum.  Posisi peti mati kaisar yang 
diketahui dengan pasti adalah peti Khai 
Dinh, yang makamnya kami kunjungi 
berikutnya.

Makam Khai Dinh, yang disebut Mr Dang 
‘Raja Homoseksual’ berbeda dalam hal 

tempat berbagai foto dan benda lain milik 
sang kaisar dipamerkan.  Kita juga bisa 
melihat tahta emas dengan hiasan ma-
tahari terbenam—melambangkan kaisar 
yang wafat—yang tersimpan di makam 
ini.

Lucunya, saya melihat sebuah patung 
putih menjulang di kejauhan, di antara 
pepohonan yang lebat.  Awalnya saya 
kira itu patung raksasa Yesus atau Bunda 
Maria yang kerap kita jumpai di wilayah-
wilayah mayoritas Katolik.  Eh, ternyata 
menurut Mr Dang, itu patung Buddha 
berwujud perempuan (ataukah maksud-
nya Kwan Im?), yang harus dicapai den-
gan mendaki tangga yang cukup tinggi.
Oh ya, mengapa Khai Dinh disebut ‘Raja 
Homoseksual’?  Rupa-rupanya, meskip-
un punya 4 istri, sang raja lebih senang 
bersenang-senang bersama para pelayan 
prianya.  Ia juga senang berdandan, dan 
di foto-foto hitam putihnya yang masih 
ada, bisa terlihat ia mengenakan lipstik 
dan komestik lain.  “Lihat saja, susah kan 
membedakan yang mana raja, yang mana 
ratu, dan yang mana ibu suri?”  Mr Dang 
bertanya seolah menantang kami mem-
buktikan.

struktur dari makam-makam lain.  Apa-
bila yang lain sangat dipengaruhi gaya 
Cina, bahkan meniru Kota Terlarang di 
Beijing, makam Khai Dinh merupakan 
campuran berbagai gaya, termasuk Ero-
pa.  Dan alih-alih melebar, makamnya 
bertingkat-tingkat ke atas, dan dari pun-
cak, digali lubang dalam tempat petinya 
lantas diturunkan.  Meskipun demikian, 
di makam ini juga terdapat prasasti ri-
wayat hidup sang kaisar (yang digubah 
oleh salah seorang mandarin-nya) dan 
jejeran patung mandarin.

Lumayan juga energi yang harus diha-
biskan untuk menapaki semua undak-
undakan sampai ke atas.  Tapi kita akan 
memperoleh imbalan setimpal: dari 
tingkat-tingkat sebelah atas, kita bisa me-
nyaksikan pemandangan alam yang me-
nakjubkan, dan juga melihat ruang-ruang 

Mr Dang juga menjelaskan bahwa sebet-
ulnya rakyat Vietnam tidak menyenangi 
Khai Dinh.  Ia adalah kaisar lemah yang 
diangkat oleh Prancis justru karena Pran-
cis tahu ia bakal manut saja kepada para 
penjajah dan tidak menghasilkan ketu-
runan.  Khai Dinh juga amat menggemari 
hal-hal berbau Eropa.  Dalam salah satu 
kunjungannya ke Prancis, ia memesan pa-
tung dirinya seukuran asli yang kini lan-
tas dipajang di makamnya.  Namun Khai 
Dinh tetap menginginkan kekuasaan: di 
makamnya, di mana-mana dipajang naga, 
seolah ia berharap bahwa dengan semakin 
banyak hiasan naga yang ada, kelemahan-
nya bisa tertutupi.  Sang kaisar memang 
tidak popular di kalangan rakyat, namun 
kini kompleks makamnya menjadi salah 
satu tujuan pariwisata terkemuka di Hue.  
(Kekurangan yang kami dapati di sini: 
mbak-mbak penjaga kios makanan sung-
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guh jutek, dan harga barang yang dijual 
juga jadi mahal sekali!)

Kami kemudian menuju kompleks 
makam Minh Mang yang berusia paling 
tua di antara ketiga kompleks yang kami 
singgahi hari itu.  Ia dijuluki Sexy King 
karena selirnya luar biasa banyak.  “Ma-
kanya hidupnya tidak panjang,” Mr Dang 
berkomentar.  “Satu istri saja, masalah 
banyak.  Apalagi banyak!”  

Bayangkan, pemilihan putra mahkota 
saja bisa ruwetnya minta ampun.  Perta-
ma-tama, raja akan memilih istri favorit 
untuk dijadikan ratu.  Kalau sang ratu 
melahirkan anak laki-laki, beres urusan, 
itulah putra mahkota.  Kalau tidak?  Ya, 
raja harus mencari lagi di antara istri-istri 
favorit tingkat kedua, siapa yang punya 
anak laki-laki duluan.  Kalau ternyata 
ada yang melahirkan bersamaan?  Nanti-
nya akan diuji, siapa yang lebih cerdas 
dan pantas sebagai pemimpin di antara 
anak-anak itu.  Yang gawat kalau ketika 
besar, mereka tidak menerima keputusan 
itu dan bertarung memperebutkan tahta.  

tion Palace, ngomong-ngomong, bernama 
Nguyen Van Tap dan Nguyen Van Ky.  
Anda juga mungkin ingat bintang film 
dan komikus Amerika Dustin Nguyen?)
“Nama saya juga Nguyen,” Mr Dang 
menunjukkan kartu pengenalnya sebagai 
pemandu wisata, “tapi saya bukan ketu-
runan kaisar.  Mungkin dahulu kakek 
saya mengganti namanya, supaya bisa 
dekat dengan kaisar atau dapat keistime-
waan karena dikira keluarga raja.”  Ah!  
Jadi mungkinkah di antara satu juta ma-
nusia yang menyandang nama Nguyen itu 
juga banyak keturunan orang-orang yang 
sekadar latah memakai nama keluarga 
Nguyen?

Dalam sunyi, kompleks-kompleks 
makam para kaisar menguarkan nuansa 
kemegahan Vietnam di masa lalu, zaman 
kekaisaran yang berakhir ketika kaisar 
Bao Dai mengundurkan diri tahun 1945.  
Sang kaisar terakhir terkenal karena kata-
katanya “Lebih baik saya menjadi warga 
sebuah negara yang merdeka daripada 
menjadi kaisar bangsa yang terjajah”.  Ia 
beserta keluarganya mengungsi ke Paris, 
dan akhirnya wafat serta dimakamkan di 
sana.  Bahkan hingga sekarang, seperti-
nya tak ada usaha mengembalikan jenaz-
ah Bao Dai ke Vietnam, dan keluarganya 
juga belum pulang ke tanah air.

“Saya tidak mengerti apakah mereka 
yang tidak menginginkan Vietnam, atau 
Vietnam yang tidak menginginkan mer-
eka,” sesal Mr Dang, “Padahal bagi saya, 
mereka silakan datang kapan saja.  Mere-

Alamak!

Untuk mencapai gerbang masuk kom-
pleks Minh Mang, kami harus berjalan 
memutari tembok luar yang melingkar.  
Beberapa anak dan wanita dengan me-
melas menawarkan pisang dan buah-
buahan lain dengan bahasa Inggris terpa-
tah-patah.  Agak tidak tega melihatnya, 
tapi saya tidak membeli apa-apa—entah 
apakah mereka punya izin berjualan di 
situ atau tidak.

Makam Minh Mang juga tidak kalah luas, 
lengkap dengan danau dan taman yang 
memukau, meskipun dari segi keleng-
kapan bangunan, makam Tu Duc yang 
juga merangkap tempat tinggal masih 
tak terkalahkan.  Di makam Minh Mang, 
bila kita terus menelusuri jalan sampai ke 
sebelah belakang, maka kita akan men-
tok di sederet anak tangga yang berujung 
di depan sebuah gerbang bergembok di 
sebelah atas.  Di balik gerbang, terdapat 
bukit kecil yang rupanya menjadi tempat 
peti mati si Raja Seksi dikuburkan—mes-
ki posisi pastinya juga tak jelas di mana.  
Gerbang hanya dibuka setahun sekali, 
ketika para keturunan raja-raja dinasti 
Nguyen datang untuk bebersih-bersih.

Ngomong-ngomong, kalau istri dan selir 
kaisar banyak, tentunya keturunan mer-
eka juga banyak dong ya?  Oh, ternyata 
menurut Mr Dang, saat ini ada sekitar 
satu juta orang yang bernama keluarga 
Nguyen di dunia ini.  (Dua tentara yang 
dulu menabrakkan tank ke Reunifica-

ka juga orang Vietnam.”  Ah, rupanya itu 
juga salah satu luka Vietnam yang belum 
sembuh.

Sewaktu berjalan kembali ke bis, kami 
mengobrol dengan seorang bapak-bapak 
berkaus biru muda yang sedari tadi aktif 
bersuara dalam kelompok kami.  Awal-
nya saya salah dengar, mengira ia datang 
dari Selandia Baru, ternyata dari Israel.  
Si bapak sangat bersemangat sewaktu 
tahu kami dari Indonesia.  Ia banyak ber-
tanya mengenai negeri kita, seperti apak-
ah Indonesia itu negara demokrasi?  Sep-
erti apa sistem pemerintahannya?  Agama 
yang dianut apa saja?  Dan pertanyaan 
yang paling bikin nyesek:  “Kok saya su-
sah ya, dapat visa masuk ke Indonesia?” 
Waduh, sepertinya si bapak—yang kami 
lupa tanya namanya—tidak tahu-menahu 
soal hubungan diplomatik Israel dan In-
donesia yang buruk.  Ia tahu penduduk 
Indonesia mayoritas Islam, namun seper-
tinya ia tak mengaitkan fakta itu dengan 
betapa sulitnya ia masuk Indonesia.  Wal-
hasil, kami jadi bertukar pikiran menge-
nai berbagai hal.  Dan yah, kami sepakat: 
politik itu sering kali malah bikin repot 
rakyat! 

Si bapak dan istrinya sedang jalan-jalan 
berkeliling Asia Tenggara, mumpung 
anak-anak mereka sudah besar.  Mereka 
bahkan telah sempat mengunjungi Myan-
mar, yang menurutnya amat bagus.  “Ba-
rangkali negara di wilayah ini yang pal-
ing belum tersentuh dunia luar,” katanya.
“Apa tidak berbahaya di sana?”
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“Aman kok, selama kita bukan orang 
sana...” Lah si bapak enak, mukanya jelas 
asing.  Kalau muka-muka kami yang Asia 
Tenggara ini, apa tidak saru ya dengan 
muka orang asli Myanmar?

Saat makan siang, kami kembali ke kan-
tor pusat biro wisata yang juga mencakup 
sebuah restoran.  Kami dijamu dengan 50 
macam makanan secara prasmanan, ter-
masuk santapan asli Hue, meskipun air 
minum harus beli sendiri.  Kesempatan 
ini kami manfaatkan mengisi perut yang 
ternyata lapar sekali setelah terakhir diisi 
pagi tadi, meski kami harus berhati-hati 
karena sebagian makanan yang terhidang 
mengandung daging babi. Tapi kalau 
Anda tidak berpantang sih, sikat saja!

Usai bersantap, biro pariwisata menga-
jukan dua pilihan.  Pertama, yang sudah 
mengunjungi benteng Hue, boleh lang-
sung naik dragon boat menyusuri Per-
fume River.  Kedua, untuk yang belum, 
akan kembali ikut bis ke benteng Hue, 
baru nanti berkumpul kembali dengan 
rombongan pertama di Pagoda Thien Mu 
dan pulang dengan dragon boat.  Kami 
ikut rombongan kedua dan kembali naik 
ke atas bis. 

Kota kekaisaran lama—termasuk ben-
teng (citadel) Hue—adalah tempat yang 
wajib dikunjungi saat berada di Hue.  
Kompleks kekaisaran dikelilingi oleh 
parit besar dan tembok pertahanan tinggi 
yang masih terlihat kokoh.  Saat ini, kom-
pleks kekaisaran masih menjalani proses 

bersusun tiga.  Di puncaknya, berkibar 
bendera Vietnam raksasa, sementara di 
tingkat-tingkat sebelah bawah terpasang 
foto Paman Ho dan sejumlah spanduk.  
Rupa-rupanya Hue sedang bersiap-siap 
menyambut peringatan ke-35 penyatuan 
kembali Vietnam, dan akan ada acara 
besar yang digelar di kota tua minggu 
depan.

Rombongan kami masuk melalui Ger-
bang Selatan—pintu utama bagi turis 
untuk keluar-masuk—dan lantas terpen-
car-pencar.  Aneh juga rasanya, meski 
berpuluh-puluh menit waktu yang kami 
habiskan di benteng, tak sekali pun kami 
berpapasan dengan anggota rombongan 
kami yang lain!  Barangkali inilah bukti 
betapa luas bagian dalam benteng—kelil-
ing luarnya adalah 2 km x 2 km—dan 
betapa banyak yang bisa dilihat serta di-
lakukan.  Kita bisa berfoto ala raja dan 
ratu Vietnam zaman dahulu dengan pak-
aian sewaan, mengendarai atau sekadar 
berfoto bersama gajah, sampai memberi 
makan ratusan ekor ikan koi di danau di 
depan tiruan Istana Terlarang.  

restorasi besar-besaran, karena sebagian 
bangunan dalam kompleks tersebut han-
cur saat perang dalam peristiwa yang dis-
ebut Serangan Tet.  Akan tetapi, saat ini 
pun sudah cukup banyak yang bisa kita 
lihat di situ, mulai dari tiruan Kota Ter-
larang di Cina, Menara Bendera, Paviliun 
Hien Lam dengan sembilan tempayan 
raksasa, Paviliun Ngu Phun, dan banyak 
lagi.  Kompleks ini sangat luas, dan ba-
rangkali perlu waktu berjam-jam untuk 
meneliti setiap sudutnya dengan berjalan 
kaki menapaki jalan berbatu apik yang 
dinaungi rimbunan pohon.

Bis tidak bisa masuk melalui gerbang 
kota lama, sehingga diparkir di tempat 
parkir merangkap pasar kecil yang ja-
raknya lumayan jauh juga dari benteng.  
Belum-belum keringat sudah kembali 
bercucuran!  Kami disambut oleh empat 
dari sembilan meriam suci yang melam-
bangkan ruh dinasti Nguyen penjaga 
kota.  (Lima meriam lagi ada di sisi ba-
rat kota lama.)  Kemudian dari kejauhan, 
bisa terlihat Menara Bendera (Ky Dai) 

Saya dan Mel juga sangat antusias melihat 
kesembilan tempayan raksasa yang lagi-
lagi melambangkan kesembilan pelind-
ung kota dari dinasti Nguyen.  Kami juga 
menyempatkan naik ke Paviliun Ngu 
Phun (Lima Phoenix) yang mengungkun-
gi Gerbang Selatan.  Dari paviliun tem-
pat genderang raksasa terpasang itu, kita 
juga bisa memperoleh pemandangan luas 
dan indah ke arah dalam benteng seka-
ligus ke arah Menara Bendera dan parit 
keamanan di sekeliling benteng.  
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Oleh karena lelah, kami memutuskan 
kembali ke bis untuk mencuri-curi sho-
lat di bis mumpung turis-turis lain belum 
kembali untuk kembali melanjutkan per-
jalanan.  Sejumlah pengemudi siklo den-
gan bersemangat menawarkan mengantar 
kami berkeliling kota kekaisaran tua.  
Sayang sekali, kami tidak punya waktu, 
meskipun tawaran mereka itu sangat me-
narik.

Sambil berjalan kaki menuju bis, saya dan 
Mel membeli kaus Hue yang dijajakan di 
pinggir jalan.  Harganya membuat kami 
melotot saking murahnya, yaitu 20.000 
Dong.  Nah, ini juga bisa jadi oleh-oleh 
yang lumayan ekonomis dari Hue.

Yang juga tak boleh luput didatangi ada-
lah Pagoda Thien Mu (Heavenly Lady), 
yang terletak di tepi Perfume River.  Ka-
pal rombongan kami sudah tiba sewaktu 
bis kami sampai di sana, dan karena kami 
tidak akan menggunakan bis lagi, saya 
dan teman-teman menurunkan tas-tas 
kami yang berat dan meletakkannya di 
atas kapal.  Baru kemudian kami menda-
ki undak-undakan di sebelah depan kom-
pleks pagoda yang dibangun oleh tuan 

adap kesewenang-wenangan pihak yang 
berkuasa.  Repro foto pembakaran diri 
Thich Quang Duc juga dipajang.  Ke-
betulan saat peristiwa itu, hanya satu jur-
nalis dan pewarta foto asing yang hadir.  
Sebetulnya maksud beserta lokasi yang 
direncanakan Thich Quang Duc sudah 
diumumkan sebelumnya, namun pada 
saat itu, sudah terlalu banyak berita men-
genai perang yang berseliweran sehingga 
pengumuman itu tak terlalu dipedulikan 
kecuali oleh kedua wartawan itu.  Mer-
ekalah yang lantas menjadi corong yang 
menyuarakan kesaksian keteguhan sang 
biarawan renta.

Hal lain yang menarik untuk dilakukan 
di Thien Mu adalah berfoto bersama pa-
tung-patung kura-kura raksasa.  Kura-ku-
ra adalah salah satu hewan mitos paling 
penting di Vietnam, yang berkaitan den-
gan asal-muasal negeri tersebut, seperti 
yang bisa kita tonton sebagai salah satu 
kisah yang dipentaskan sebagai wayang 
air.  Konon, kalau ingin kembali ke Viet-
nam lagi, jangan lupa menyempatkan diri 
berfoto bersama salah satu patung kura-
kura itu.

Kini, Thien Mu terasa teduh dan da-
mai, tempat para biksu muda menuntut 
ilmu dan melatih diri.  Air kolam yang 
disemarakkan teratai nyaris tak beriak.  
Thich Quang Duc barangkali akan ba-
hagia bila bisa melihat bahwa protesnya 
tidak sia-sia: kehidupan beragama yang 
damai telah kembali ke negeri yang ia 
cintai.

tanah Nguyen pertama yang menguasai 
wilayah tersebut setelah memperoleh ra-
malan dari seorang wanita tua misterius.
Thien Mu istimewa bukan hanya karena 
bangunan-bangunannya yang menarik, 
melainkan juga karena merupakan tem-
pat asal biarawan Thich Quang Duc yang 
membakar diri di Sai Gon tahun 1963 se-
bagai protes terhadap penindasan agama 
Buddha oleh pemerintahan Katolik Viet-
nam Selatan.  Foto peristiwa menggem-
parkan itu mungkin masih terekam di 
benak Anda saat ini.  Konon saat mem-

bakar diri, tak sepatah pun keluhan atau 
erang kesakitan yang keluar dari mulut 
sang biarawan.  Jantungnya pun ternyata 
utuh, tidak terbakar.  Aksi Thich Quang 
Duc yang menggetarkan ini bahkan ditiru 
sejumlah pemrotes anti-perang Vietnam.
Di kompleks biara itu masih tersimpan 
mobil yang membawa sang biarawan 
ke Sai Gon, simbol perlawanan terh-

Kami kembali ke Hue menggunakan 
dragon boat yang menyusuri Perfume 
River yang, duhai, alangkah bersihnya, 
sampai membuat kami iseng menghitung 
jumlah sampah buatan manusia yang ter-
lihat (tiga).  Nahkoda kapal santai sekali, 
hampir sepanjang waktu mengendalikan 
kemudi dengan kakinya saja.  Perfume 
River lebar, tenang, dan bersih, sehingga 
tidak banyak gangguan yang memaksa ia 
bersusah-payah.  Tepiannya tampak lan-
dai, dan di banyak bagian dilapisi rumput 
yang terlihat lembut dan nyaman untuk 
diduduki.  Sungguh beruntung para pen-
duduk Hue, memiliki kota yang demikian 
indah!

Perjalanan berakhir di dermaga tempat 
semalam kami duduk-duduk.  Mr Dang 
betul-betul pemandu wisata yang men-
gurusi tamu-tamunya sampai akhir: ia 
menunjukkan jalan kembali ke hotel mas-
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ing-masing bagi yang belum kenal jalan.  
Oleh karena jadwal keberangkatan kereta 
masih lama, dan tubuh sudah lengket 
akibat cucuran keringat seharian, kami 
menanyakan kepada Mr Dang apakah ia 
tahu di mana kami bisa menyewa kamar 
untuk beberapa jam saja agar kami bisa 
mandi dan beristirahat.  Ia tampak ber-
pikir keras, lantas meminta maaf karena 
tidak tahu.  Akhirnya kami mengucapkan 
terima kasih dan berpisah darinya.

Kami menyusuri trotoar, mencari-cari 
restoran atau penginapan untuk rehat 
sejenak.  Baru hendak duduk di sebuah 
restoran di depan Century Riverside Ho-
tel, tiba-tiba Mr Dang muncul lagi, men-
datangi kami dengan terburu-buru.  “Te-
man-teman, saya temukan tempat di mana 
kalian bisa mandi!  Ayo, ikuti saya!”
Astaga!  Kami tercengang.  Saking ber-
tanggung-jawabnya ia, Mr Dang menan-
yai sejumlah penginapan, dan bergegas 
menyusul kami untuk memberitahukan 
tempat sesuai keinginan kami yang ia 
temukan.  Betul-betul pemandu wisata 
jempolan!  Kami pun segera mengikuti 
ia.
“Di sana tidak bisa menginap jam-jaman, 
sih, tapi bisa menumpang mandi,” Mr 
Dang menjelaskan sambil berjalan.  “Ka-
lian juga bisa makan dan minum.”  Sung-
guh tak terkira rasa terima kasih kami 
bagi Mr Dang!
Tempat yang dimaksud Mr Dang adalah 
Backpacker’s Hostel (10 Pham Ngu Lao 
street) Lantai bawah bangunan itu ada-
lah restoran, sementara bagian atas ada-

Makanan “Malaysia”, tak selamanya halal

Walau non-Muslim, saya tetap membatasi diri dengan tidak mengonsumsi daging babi 
bila tidak terpaksa. Sayangnya di Vietnam menemukan makanan halal agak susah. 
Apalagi sebenarnya halal itu banyak kriterianya, bukan sekadar jenis dagingnya saja.

Di Hue, kami sempat singgah di suatu restoran tepi sungai. Karena tidak terlalu bersel-
era, saya memesan nasi goreng Malaysia untuk dibungkus dan dimakan di hotel di Da 
Nang nanti.

Daging yang saya kira ayam, ternyata... justru yang tidak dikehendaki…

Jadi hapalkan nama-nama daging dalam bahasa Vietnam, ya! Bila bingung, tanya aja. 
Mereka pasti selalu bersedia membantu.

Daging ayam = thit ga
Daging sapi = thit bo
Ikan = ca
Udang = tom

lah kamar-kamar yang disewakan untuk 
backpacker.  Hanya dengan membayar 
10.000 dong untuk handuk bersih (meski 
agak belel), kami bebas menggunakan ka-
mar mandi bersih berpancuran di lantai 
bawah untuk membersihkan diri.  Sambil 
bergantian mandi, kami juga makan dan 
minum sekadarnya di restoran hostel.  

Eh, waktu saya mandi, teman-teman saya 
dihampiri bule-bule ganteng yang rupa-
nya penasaran melihat tampang-tampang 
dan juga mungkin bahasa kami.  Rupa-
rupanya mereka pernah menghabiskan 
sebulan di Indonesia, dan mereka pun 
memuji-muji negeri kita.  Bangga sih 
mendengarnya, tapi mbok ya ngobrolnya 
bukan pas saya mandi!

Puas mandi, kami kembali ke restoran 
yang tadinya hendak kami singgahi 
sewaktu Mr Dang memanggil kami.  
Soalnya, makanan di situ relatif lebih mu-
rah.  Setelah mengisi perut, kami mengh-
entikan sebuah taksi untuk mengantar 
kami ke stasiun kereta.  Supir kami kali 
ini juga baik sekali.  Dengan bahasa Ing-
gris yang lancar, ia bertanya kami berasal 
dari mana.  Ia bahkan meminta kami me-
nyanyikan lagu Indonesia!  Akhirnya tak-
sinya pun ramai oleh dendangan.  Kera-
mahan orang-orang seperti Mr Dang dan 
supir taksi inilah yang membuat pengala-
man di Hue sungguh berkesan.  Terlupa 
deh perlakuan agak tidak mengenakkan 
sewaktu check-out dari hotel.  Eh, baru-
san saya mengingatnya lagi!
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Kereta kali ini berangkat tepat waktu.  
Sedih rasanya meninggalkan Hue.  In-
gin menghabiskan lebih banyak waktu 
di situ, seandainya saja waktu kami lebih 
banyak.  Kaki terasa agak berat sewaktu 
melangkah menuju peron stasiun kereta 
yang tidak memerlukan pendingin udara 
karena hawa yang sejuk.

Hari sudah gelap, sehingga tak banyak 
yang bisa dilihat di luar jendela.  Jalan-
jalan sepi, hanya terkadang ada satu-dua 
mobil terlihat melintas.  Lang Co menju-
lang bercahayakan lampu listrik, bagai-
kan mengambang di atas laut.  Namun 
terkadang seolah tidak ada apa-apa di 
sekeliling kereta selain kegelapan pekat.  
Sekali-kali, sewaktu ada sedikit caha-
ya, saya bisa melihat laut yang sedang 
pasang bergolak menggetarkan nun di 
bawah sana.

Tidak seperti perjalanan pertama, kali ini 
saya merasakan perlu ke kamar mandi.  
Awalnya saya ragu-ragu, namun ternyata 
kamar mandi kereta cukup bersih, den-
gan WC jongkok dan jet spray yang me-
nyala baik.  Kondisi di gerbong-gerbong 
mahal untuk perjalanan panjang katanya 
bahkan lebih bagus lagi.
Tiba di Da Nang, hari sudah biasa malam 
dan keletihan luar biasa menyergap kami.  
Kami mencoba peruntungan kami dengan 
Faifo Hotel (200 Haiphong Street) yang 
berdiri tepat di samping stasiun kereta.  
Tadinya kami sudah siap-siap disambut 
harga sewa kamar yang mahal, maklum 
hotel itu tampak besar, di samping simpul 

Turis Mabok, Salon, 
dan HIGHLANDS COFFEE
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penting transportasi pula.  Namun ternya-
ta harganya per orang kira-kira sama saja 
dengan Luan Vu ataupun hotel kami di 
Hue.  Langsung kami memesan satu ka-
mar dobel dan satu kamar tripel.

Sewaktu mau menaiki tangga, kami harus 
melintasi becek luas di lantai.  Oalah, ru-
panya ada yang bocor.  Hotel itu memang 
tidak terlalu bagus kondisinya, meski ka-
marnya cukup bersih dan luas serta sara-
nanya cukup lengkap.  Meski cukup nya-
man, ini bukan tipe hotel yang bakal saya 
pilih untuk menginap agak lama.  Salah 
satu hal yang bikin rada gentar: kamar 
mandi terletak sejajar dengan lorong ho-
tel, dan ada jendela kaca (meski terletak 
tinggi sekali dari lantai) yang menghadap 
lorong.  Takut saja ada orang iseng, he-
hehehe.

Pagi harinya, dari hotel kami memper-
oleh sarapan, yang sudah termasuk bia-
ya menginap semalam.  Banjir di lantai 
bawah rupanya masih gagal diatasi, dan 
saya nyaris terpeleset sewaktu melintasi 
lantai yang mengeluarkan bunyi berkeci-
pak saat dilangkahi. 

Salah satu menu sarapan adalah mi khas 
Vietnam tengah, yang lebih tipis diband-
ingkan pho di Vietnam Selatan.  Rasanya 
juga lebih hambar.  Untuk minuman, ten-
tunya kopi khas Vietnam tersedia.  Namun 
Mel kesulitan ketika berusaha memesan 
susu kental manis kepada pelayan yang 
sepertinya tidak mengerti bahasa Inggris.  
Butuh waktu lama dan penjelasan cukup 

Awalnya, kami melihat di seberang jalan 
ada seorang turis bule muda mengena-
kan kaus merah muda mondar-mandir.  
Ia membawa laptop yang disambung-
kan dengan speaker kecil yang mengu-
mandangkan entah lagu apa.  Yang jadi 
masalah, dia mabuk—dan sepertinya sih 
bukan mabuk minuman keras.  Ia men-
goceh keras-keras tentang betapa dunia 
ini dikendalikan oleh orang-orang Asia, 
dan berusaha membuat orang-orang yang 
berpapasan dengannya yakin.  Tapi omon-
gannya memang tidak jelas:  ”Look! This 
mouse (tetikus laptopnya?) is controlled 
by the Chinese! Japanese!”  Demikian ia 
berulang-ulang berkata.

Si pemuda teler bahkan sampai berjong-
kok-jongkok segala memegang trotoar, 
seolah-olah berusaha melacak sesuatu 
yang ada di dalam tanah.  Sempat juga 
ia menyeberang ke Crazy Buffalo dan 
melanjutkan racauannya di dekat kami.  
Orang-orang tergelak melihatnya, bah-
kan ada turis lain yang meminta tolong 
pelayan Crazy Buffalo memotret si turis 
mabuk.  Sedangkan para penjaga keaman-
an mengawasinya dengan waspada, takut 
ia berbuat hal-hal membahayakan.  Akh-
irnya ia berhasil dihalau menjauh, entah 
bagaimana.  Yah, semoga tidak tertabrak 
taksi atau semacamnya waktu menye-
berang jalan dengan limbung.  Mas, Mas.  
Sudah jauh-jauh ke negeri orang kok ker-
janya cuma teler ngobat.
Sore hari, saya dan Ephi beristirahat, 
sementara Mel pergi sendirian guna 
mencari pasar penjual barang-barang 

panjang sampai si condensed milk yang 
dimaksud tiba di meja kami.

Kami setelahnya check out, dan begitu 
keluar dari hotel disambut sejumlah pria 
yang dengan ramah menawarkan siklo.  
Ketika mereka tahu kami tidak hendak 
berkeliling melainkan pergi ke bandara, 
tanpa mengubah wajah penuh senyum 
mereka, mereka membantu mencarikan 
taksi.  Sungguh, keramahan macam ini-
lah yang akan membuat saya benar-benar 
kangen kepada Vietnam.

Di bandara, kali ini Ephi dapat kesulitan 
boarding bersama termosnya yang penuh 
berisi air minum.  Daripada termosnya 
yang harus dibuang, kami pun ramai-ra-
mai meneguk isi termos sampai ludes. 
 
Pesawat kami lepas landas pukul 8.30 
dan mendarat pukul 9.45 di Tan Son 
Nhat.  Setiba lagi di Ho Chi Minh, kami 
beristirahat sebentar, lantas keluar lagi 
mencari makan siang.  Kali ini saya, 
Ephi, dan Mel mencoba Crazy Buffalo 
yang terletak di persimpangan Bui Vien 
dengan Tran Hung Dao.  Restoran ini 
agak mahal, barangkali karena memang 
sasaran utamanya adalah turis asing yang 
datang dari negara-negara Eropa atau 
Amerika Serikat.  Kami memilih meja 
di teras luar, karena dari situ kami be-
bas mengamat-amati persimpangan yang 
sibuk.  Nah, saat bersantap siang inilah 
terjadi peristiwa yang barangkali meru-
pakan yang paling lucu selama kami di 
Vietnam.

sisa perang di Yersin.  Mel pulang tanpa 
menemukan apa yang ia cari.  Katanya, 
yang disebut pasar itu juga ternyata tidak 
besar-besar amat.

Malam hari, kami bersiap menghabiskan 
malam terakhir di Vietnam.  Duh, cepat 
sekali ya waktu berlalu.  Kami makan 
malam di sebuah restoran di De Tham, 
salah satu jalan percabangan Bui Vien.  
Kemudian kami memasuki sebuah salon 
yang terletak tepat di seberang restoran 
tersebut.  Mel dan Ephi hendak menci-
cipi potong rambut di Vietnam, yang juga 
disarankan sebagai salah satu hal yang 
patut dicoba di negeri tersebut.  Oleh kar-
ena rambut saya rasanya belum perlu di-
potong, saya hanya duduk menemani saja 
sambil menikmati suasana yang diramai-
kan musik pop Vietnam dari TV.

Dengan gaya rambut baru di kepala dua 
orang di antara kami, kami melanjutkan 
ke cabang Highlands Coffee yang terle-
tak di persimpangan De Tham dan Pham 
Ngu Lao.  Rasanya sayang kalau ke Viet-
nam tidak mampir ke ’Starbucks’-nya 
negara ini.  Meski demikian, Highlands 
Coffee tetap tergolong murah bagi kan-
tung Indonesia, setidaknya bila diband-
ingkan dengan kafe-kafe setaraf di Ja-
karta.  Saya memesan es jeli kopi dengan 
cheesecake yang sama-sama berukuran 
lumayan besar, dengan harga total yang 
kalau dikurskan hanya setara dengan 
50.000 rupiah.  Kami duduk di samping 
jendela di lantai atas, mengamati malam 
Ho Chi Minh City yang menakjubkan.
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Kita juga bisa membeli serbuk kopi dan 
daun teh Highlands Coffee sebagai oleh-
oleh, apalagi kemasannya memang me-
narik.  Meskipun juga menjual serbuk 
kopi impor, saya sarankan beli saja kopi 
produk Vietnam yang khas—digolongkan 
sebagai gourmet, heritage, dan traditional 
blends.  Tehnya juga menarik, misalnya 
teh kuncup mawar yang tak hanya nikmat 
tapi juga cantik dipandang mata.

Pagi hari esoknya, sewaktu kami turun 
untuk sarapan, Mbak I’i ternyata sedang 
mengobrol dengan bapak-bapak yang 
sangat ramah dari Jerman.  Akhirnya 
kami makan pagi sambil berbincang-bin-
cang dengannya.  Si bapak adalah pensiu-
nan yang sudah 4 bulan menjelajahi Asia 
Tenggara.  Seperti juga suami-istri Israel 
yang berjumpa dengan kami di Hue, si 
bapak Jerman leluasa melakukan itu kar-
ena anak-anaknya sudah besar.  Ia dengan 
bangga menunjukkan foto keluarganya 
yang diambil saat putrinya menikah.  
Lho, kenapa istrinya tidak ikut?

”Istri saya tidak mau ikut.  Dia tidak 
suka kepada Asia.  Dia lebih suka Afrika.  
Saya berharap, setelah pulang dari sini 
dan menunjukkan foto-foto serta bercer-
ita kepadanya, ia akan berubah pikiran.  
Saya ingin ia mengerti bahwa Asia me-
nyenangkan.”

Ah.  Ya.  Ucapan si bapak memang mer-
angkum apa inti sesungguhnya melaku-
kan perjalanan ke tempat-tempat asing: 
lebih dari sekadar berfoto-foto dan ber-

Salah satu benda yang saya beli dan pal-
ing saya suka adalah tas selempang khas 
etnis Sepa, salah satu etnis minoritas di 
Vietnam.

Kami keluar lagi untuk makan siang ber-
sama Ephi, dan ketika kembali kami ber-
temu si bapak-bapak Jerman yang sedang 
nangkring di mulut gang menuju Luan 
Vu.  Rupanya dia janjian bertemu teman-
temannya dari Vietnam, namun mereka 
belum muncul juga.  Oalah!

Seharusnya kami check out pukul 12 
siang, namun kami meminta pada Mr 
Vu agar boleh menyewa kamar Mbak I’i 
sampai sore.  Di situlah kami mandi dan 
beristirahat sambil menonton TV kabel 
menunggu sore menjelang.  Ketika akh-
irnya waktu menunjukkan sudah saat-
nya kami berangkat ke bandara, rasanya 
seperti tidak percaya.  Kami pun turun 
sambil menyeret koper-koper kami yang 
kini jadi lebih berat daripada sewaktu 
kami datang.  Setelah membayar tagihan, 
kami pun berpamitan kepada staf Luan 
Vu.  Sayang, Mr Vu sendiri sedang tidak 
di tempat.

Resepsionis menawarkan menelepon 
taksi, namun kami memilih untuk mem-
berhentikan taksi di depan saja.  Lagi-lagi 
kami dapat bantuan, kali ini dari seorang 
pemuda, mungkin remaja, berkaus hijau 
yang memanggilkan taksi untuk kami.  
Saya sudah bersiap-siap memberinya 
sekadar persenan karena pertolongan-
nya itu, tapi dia hanya tersenyum dan 

belanja, perjalanan seharusnya membuat 
kita semakin terbuka, bertemu orang-
orang yang berbeda sekali latar bela-
kangnya dari kita, mempelajari serta me-
mahami budaya-budaya yang beraneka 
ragam, dan pada akhirnya mempererat 
rasa menyayangi antarmanusia dan juga 
kepada alam.

Pesawat menuju Jakarta baru akan ber-
tolak malam hari, sehingga hari terakhir 
kami gunakan sebaik-baiknya untuk ber-
belanja terakhir kali.  Saya pergi bersama 
Mel, dan kami berjalan kaki ke Benh 
Thanh untuk memborong segala macam: 
mulai dari kopi instan G7 yang enak seka-
li namun keras, teh teratai, saringan kopi 
khas Vietnam, pernak-pernik, dan jajan-
an.  Sewaktu berjalan pulang menyusuri 
Pham Ngu Lao, kami bahkan menemu-
kan seorang penjaja tepi jalan yang men-
jual oleh-oleh unik berupa kalung peluru 
yang digurati berbagai tulisan menyayat, 
misalnya War stops people, so why can’t 
people stop it? Bapak-bapak tua itu mau 
memberi harga murah, namun sambil sok 
berbisik-bisik, ”Cuma buat kalian, jangan 
kasih tahu orang lain ya!”  Alah!  Bisa 
saja taktik menjualnya!

Lelah berkeliling, saya dan Mel mampir 
lagi ke Highlands Coffee yang kami sing-
gahi semalam dan menikmati cangkir 
kopi terakhir kami di Vietnam, sekali-
gus membeli kopi dan teh keluaran pe-
rusahaan tersebut yang kemarin malam 
belum sempat terbeli.  Pulang-pulang ke 
Luan Vu, tangan kami penuh belanjaan.  

langsung ngeloyor pergi tanpa meminta 
apa-apa.  Ah, lagi-lagi: keramahan khas 
Vietnam, yang membuat saya agak malu 
karena selalu curiga bahwa mereka akan 
meminta pamrih kepada kami.
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SAMPAI JUMPA LAGI, VIETNAM

IX Taksi membawa kami menelusuri jalan-jalan Ho Chi Minh City yang macet karena se-
dang jam pulang kerja menuju bandara.  Akhirnya ia terpaksa melewati sejumlah jalan 
tikus—semacam bonuslah buat kami yang belum pernah melewati jalan-jalan itu.  Setiba 
di Tan Son Nhat, kami pun check in.  Mel sempat terhambat sebentar karena ternyata 
bawaannya kelebihan berat.  Terpaksa deh, dirapikan lagi sebentar sebelum dimasukkan 

ke bagasi dengan berat pas.

Tidak banyak restoran yang sudah ada di bandara tersebut.  Saya, Ephi, dan Mel memutus-
kan untuk makan malam di restoran yang menyediakan hidangan Singapura.  Harganya 
cukup mahal, bisa mencapai 8 dollar Amerika per hidangan.  Tapi ya lumayanlah untuk 
mengganjal perut.  Harga segitu juga untuk membeli suasana, berupa jendela-jendela kaca 
superbesar yang menghadap ke landas pacu bandara.  Puas makan, kami pergi ke ruang 
tunggu, yang mencakup pula sebuah toko duty free.  Mbak I’i dan Pipit sudah berada 
di sana, bersama serombongan bapak-bapak dan ibu-ibu—mungkin rombongan kantor—

yang ramai berceloteh dalam bahasa Indonesia.

Salah seorang ibu itu sibuk memamerkan tasnya ke teman-temannya, “Ini saya beli 120.000 
dong saja lho!”  Mbak I’i berbisik, “Wah, itu saya beli 15.000 dong.”  Rupa-rupanya ada 

yang kena liciknya pedagang lagi, nih...

Ketika akhirnya kami mematikan telepon selular kami yang masih berisikan kartu tele-
pon Vietnam, dan pengumuman dari petugas mempersilakan kami untuk naik ke pesawat 
terbang, rasanya betul-betul seperti sebuah mimpi panjang yang indah dan seru baru bera-
khir.  Perjalanan tiga jam-an tidak begitu terasa, karena banyak penumpang yang terlelap, 
sementara saya sendiri sibuk membaca novel yang saya pinjam dari Mel.  Ah, tahu-tahu 

roda pesawat telah menyentuh aspal bandara Soekarno-Hatta.  Kami sudah pulang!

Beberapa hari kemudian, saya membuka kotak surat elektronik saya dan menemukan se-
pucuk surat dari... Mr Vu!  Ia menanyakan apakah kami sudah tiba di rumah dan apakah 
kami senang sewaktu berada di Vietnam.  Baru sekali ini saya dikirimi surat semacam itu 
dari hotel atau penginapan yang pernah saya tinggali!  Sungguh ini penutup yang manis 
sekali bagi rangkaian lawatan kami ke Vietnam, yang menyisakan begitu banyak kenangan 
indah, tak hanya mengenai kekayaan budaya, kecantikan alam, melainkan juga keramah-
tamahan penduduknya.  Dan ya, seperti yang saya katakan kepada Mr Vu, kami suatu hari 

nanti (Insya Allah) akan kembali ke Vietnam!

AKHIR PERJALANAN
(kali ini)
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ALAMAT-ALAMAT YANG BISA MEMBANTU 
DI HO CHI MINH CITY, DA NANG, DAN HUE

Berikut alamat sejumlah penginapan, hotel, biro wisata, dan lain-lain yang kami man-
faatkan sewaktu berada di ketiga kota Vietnam tersebut.  Tidak semua memberikan 
pelayanan yang betul-betul bagus (seperti yang telah Anda baca dalam buku ini), namun 
apabila Anda berpikir bahwa ketidaknyamanan pelayanan itu masih bisa ditoleransi, 
silakan mencoba menghubungi mereka.  Bila ada harga yang kami sertakan, maka mo-
hon hanya dianggap sebagai ancer-ancer karena harga-harga tersebut berlaku pada bulan 
Maret 2010.

AirAsia www.airasia.com
Jetstar Pacific www.jetstar.com
 
HO CHI MINH CITY
Taksi VinaSun (84) 08.3827 2727
Taksi Mailinh (84) 08.3822 6666
Taksi Vina juga banyak direkomendasikan orang, meskipun kami tidak mencobanya (84) 
08.3811 1111
Hotel Luan Vu
35/2 Bui Vien Street, District 1
Telepon (84) 08.3837 7185
Surat-e luanvugh@gmail.com 
Highlands Coffee
www.highlandscoffee.com/vn/aboutus_whoweare.html

Tropic Tour
Kantor pusat: 195 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1
Kantor cabang: 74 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1
Telepon: (84) 08.3913 0315 – 3913 0316 – 3920 1228 – 3500 8485
Surat-e tropictourvn@yahoo.com, ynguyen@tropictourvietnam.com 

Sao Dat Viet Tourist Company Limited
Kantor pusat: 117 Bui Vien Street, District 1
Telepon: (84) 08.3 920 6998 – 6 291 1114

Golden Dragon Water Puppet (harga tiket 80.000 dong per orang, pertunjukan setiap hari 
pukul 6.30 dan 8.30 malam)
55B Nguyen Thi Minh Khai, District 1
Telepon untuk memesan tempat: (84) 08.3930 2196 – 0989.370 8713
Situs web www.goldendragonwaterpuppet.com 

Hanoi Gallery, toko poster propaganda
79 Bui Vien Street, District 1
Telepon (84) 08.3837 6854

Reunification Palace/Independence Palace (harga tiket masuk 15.000 dong)
135 Nam Ky Khoi Nghia, District 1

Fahasa Bookstore
185 B Dong Khoi Street

Cafe Mây
So 1, Cong Xa Paris, District 1

DA NANG 
Taksi Mailinh (84) 0511.352 5252
Faifo Hotel, 200 Haiphong Street, tepat di samping stasiun kereta
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HUE
Taksi Mailinh (meskipun mengingat Hue kecil, berdiri di tepi jalan saja pasti ada kok 
taksi kosong yang lewat) (84) 054.389 8989

Phoenix Hotel
66/3 Le Loi Street
Telepon (84) 054.382 6736
Surat-e Phoenixhotel@dng.vnn.vn
Situs web http://www.phoenixhotelhue.com 

Backpackers’ Hostel, boleh menumpang mandi atau membeli makanan dan minuman 
saja
10 Pham Ngu Lao Street
Telepon (84) 054.382 6567
Surat-e hue@vietnambackpackershostels.com

Thang Long City Tour
16 Pham Ngu Lao Street 
Telepon: (84) 054.383 8666
Surat-e citytourcafe@gmail.com
Situs web: http://www.huecitytour.com 
Khai Hoan Restaurant
90 Le Loi Street
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PARA PENGARANG

Adalah tiga orang perempuan yang senang jalan-jalan.  Mereka masih mengimpikan 
bisa mendatangi Vietnam Utara dan Vietnam Tengah (lagi).
http://lompatlompat.wordpress.com 

Melisa Hoesain (Mel)
Desainer
http://101monkeymagic.wordpress.com 

Ephi Ong (Ephi)
Penerjemah dan editor yang sering kali mengklaim dirinya ’mabok’ karena peker-
jaan yang menumpuk dan membuat mata juling.

Tyas Palar (Tyas)
Penerjemah, guru, dan penulis.  Novel debutnya adalah The Death to Come (2009).  
Sejak 2001 menulis untuk majalah Animonster.
tyas@coffee-cat.net 
http://matakelabu.coffee-cat.net 


