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Dia dingin, pemalu, dan sedikit bicara; tidak peka 

soal perasaan; bertubuh kurus, jangkung, dekil, dan 

su ram, tapi entah mengapa mudah disukai. Dalam perte-

muan-pertemuan santai, ketika hidangan anggur sedang 

cocok de ngan seleranya, sesuatu yang sangat manusiawi 

terpancar dari matanya, sesuatu yang tak pernah tercetus 

dari mulutnya, tapi bisa terlihat dalam ekspresinya setelah 

makan malam, dan akan tampak lebih jelas lagi dalam 

tindak-tanduk kehidupannya. Mr. Utterson tegas kepada 

 

KISAH TENTANG PINTU

Mr. Utterson sang pengacara adalah seorang pria 
de ngan paras keras, tidak pernah dicerahkan oleh 

senyuman. 
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diri sendiri; dia minum gin saat sendirian, untuk menahan 

kegemarannya akan minuman berkualitas; dan meskipun 

menyukai teater, dia sudah tidak pernah melangkah masuk 

ambang pintu teater selama dua puluh tahun. Tapi dia ti-

dak keberatan jika orang lain melakukan kesenangan itu. 

Dia terkadang mempertanyakan—hampir dengan rasa iri—

akan antusiasme yang terlihat dalam bermacam perbuatan 

buruk orang-orang itu, dan dia cenderung akan membantu 

alih-alih menegur me reka.

“aku tidak akan turut campur dalam urusan orang lain,” 

dia biasa berkata begitu. “aku membiarkan saudaraku ter-

libat masalah karena dia melakukan apa pun ‘sesukanya’.” 

karena sifat itu, dia sering kali menjadi orang yang tepat 

yang mencoba memberikan pengaruh baik bagi orang-orang 

yang gagal dalam hidup. Dan setiap kali mereka datang ke 

ruangannya, sikapnya tak berubah sedikit pun.

Tak diragukan lagi kalau pencapaian itu mudah bagi Mr. 

Utterson, karena dia jarang menunjukkan perasaannya, dan 

persahabatannya dibentuk berdasarkan pada sifat baik dan 

pikiran terbuka. Itu menjadi pertanda akan sosok pria seder-

hana yang menerima lingkaran pertemanan dari orang-

orang yang ditemuinya ketika dia melakukan pekerjaannya 
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sebagai pengacara. Teman-teman Mr. Utterson adalah kera-

batnya sendiri atau mereka yang sudah lama dikenalnya; 

rasa pedulinya tumbuh seiring berjalannya waktu layaknya 

tanaman rambat, tidak bergantung kepada hal lainnya. 

Tak diragukan lagi bahwa itulah yang menjadi ikatan 

yang menyatukan dirinya dengan Mr. richard enfield, ke-

rabat jauhnya, pria yang terkenal di kota itu. banyak yang 

sulit mengerti, apa yang disenangi kedua orang yang sangat 

berbeda itu, atau apa persamaan di antara keduanya. orang-

orang yang bertemu dengan mereka berdua saat berjalan-

jalan di hari Minggu mengatakan bahwa keduanya tidak 

mengatakan apa pun dan terlihat sangat bosan, dan akan 

menyambut kehadiran seorang teman dengan rasa lega yang 

terlihat jelas. Tapi bahkan dengan segala perbedaan itu, ke-

duanya menyukai acara jalan-jalan mereka, dan mengang-

gap itu sebagai hal yang penting dilakukan setiap minggu-

nya. Mereka bukan hanya mengesampingkan acara-acara 

hiburan, tapi juga menolak kunjungan bisnis, agar bisa me-

nikmati kegiatan jalan-jalan itu tanpa gangguan.

kebetulan di salah satu kesempatan berjalan-jalan itu 

mereka mengarah ke satu lajur di area london yang sibuk. 

Jalanan itu kecil dan bisa dibilang sepi, tapi ramai oleh 
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pe dagang saat hari kerja. Para pedagang di sana terlihat memi-

liki bisnis yang bagus, dan semuanya berharap keadaan akan 

tetap baik. Mereka memamerkan bermacam hiasan dengan 

penuh antusias, sehingga etalase toko berderet di tepi jalan 

dengan aura mengundang, bagaikan deretan pelayan wanita 

yang mengulaskan senyum. bahkan di hari Minggu—saat 

keramaian yang mencolok itu tersamarkan dan hanya ter-

lihat lorong yang cukup kosong—dengan bingkai jendela 

yang baru dicat, hiasan kuningan yang dipoles licin, dan 

suasana bersih serta kesan ceria, jalanan itu tampak kontras 

dengan lingkungannya yang kumuh, bagaikan cahaya api 

di tengah hutan, mampu langsung menarik hati dan me-

nyenangkan mata para pejalan kaki.

Di sisi kiri menuju ke arah timur, deretan bangunan ter-

putus oleh jalan masuk ke sebuah halaman, tampak dua 

pintu di satu sudut, dan tepat di titik itu, ada sebuah ba-

ngunan suram dengan atap menjorok ke jalanan. bangunan 

itu bertingkat dua; tak tampak ada jendela, tak ada apa pun 

selain satu pintu di lantai dasar dan dinding kosong yang 

pudar di lantai atas. Di setiap bagian bangunan, terlihat 

suasana kotor dan pertanda kurang urus sejak waktu yang 

lama. Pintunya—tanpa bel maupun pengetuk pintu—
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telah me ngelupas dan kusam. Para wanita malam duduk 

bersandar di dalam ceruk dan menggesekkan korek api di 

atas panel; anak-anak bermain-main di undakan; seorang 

anak pernah mencoba mengukir temboknya. Selama ham-

pir satu generasi, tak seorang pun muncul untuk mengusir 

para tamu tak diundang itu atau untuk memperbaiki keru-

sakan yang me reka perbuat.

Mr. enfield dan sang pengacara ada di seberang lajur ke-

cil itu, saat mereka berada sejajar dengan pintu masuk, Mr. 

enfield mengangkat tongkat berjalannya lalu menunjuk.

“apakah kau pernah memperhatikan pintu itu?” tanya-

nya. Saat temannya menjawab ya, dia berkata, “Tempat itu 

selalu ada di benakku, karena kisah yang sangat ganjil.”

“benarkah?” kata Mr. Utterson dengan nada suara sedikit 

berubah, “kisah apakah itu?”

“Seperti ini ceritanya,” jawab Mr. enfield. “aku sedang 

dalam perjalanan pulang dari suatu tempat jauh di ujung 

dunia, sekitar pukul tiga di pagi hari musim dingin yang 

gelap, dan jalan yang kulalui melewati area kota yang hampir 

tidak memperlihatkan apa pun selain cahaya lampu-lampu. 

Di setiap jalan, semua penduduknya sudah terlelap, di se-

tiap jalan, keadaannya terang-benderang seakan ada pawai, 
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tapi suasananya sekosong gereja—sampai akhirnya benakku 

hanya diam mendengarkan dan terus mendengarkan dan 

mulai berharap bisa melihat keberadaan polisi. Tiba-tiba saja, 

aku melihat dua sosok: seorang pria kecil yang berjalan de-

ngan langkah berat ke arah timur dengan kecepatan sedang, 

dan seorang gadis kecil berusia sekitar delapan atau sepuluh 

tahun yang berlari sekencang mungkin menyusuri jalanan. 

yah, Sir, tentu saja kedua orang itu bertabrakan. lalu ter-

jadilah hal yang paling mengerikan: pria itu dengan santai 

menginjak tubuh si gadis kecil dan meninggalkan gadis itu 

menjerit-jerit di tanah. Mungkin hal itu terdengar biasa saja, 

tapi rasanya sangat menyeramkan saat melihatnya di depan 

mata. Sosok itu tidak seperti seorang pria biasa, melainkan 

mirip semacam Juggernaut. aku berteriak, berlari, menang-

kap pria itu, lalu membawanya kembali ke tempat orang-

orang sudah berkerumun di dekat si anak yang menjerit-

jerit. Pria itu sangat tenang dan tidak memberontak, tapi 

menatapku dengan sangat menakutkan hingga membuatku 

bercucuran berkeringat. orang-orang itu ternyata keluarga 

dari si gadis kecil, tak lama kemudian, datang dokter yang 

dipanggil untuk memeriksa anak itu. yah, menurut dokter, 

anak itu tidak terluka parah, hanya ketakutan; dan mungkin 
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kau akan berpikir itulah akhir ceritanya. Tapi ada satu hal 

yang ganjil. aku membenci pria aneh itu saat pertama kali 

melihatnya. keluarga anak itu juga berpikiran serupa, dan 

itu sungguh wajar. Tapi sang dokterlah yang menarik perha-

tianku. Dia seorang ahli obat pada umumnya, dengan usia 

dan warna kulit yang tidak menonjol, aksen edinburgh ken-

tal, dan sama sekali tidak menunjukkan emosi apa pun. yah, 

Sir, dia sama seperti kami semua; setiap kali menatap pria 

yang kutangkap, kulihat dokter itu berubah mual dan pu-

cat dengan nafsu untuk membunuh pria itu. aku tahu apa 

yang ada di dalam benaknya, sama seperti dia tahu apa yang 

ada di benakku; dan karena membunuh tidak bisa dijadikan 

pilihan, kami mengambil pilihan lain yang sedikit lebih baik 

daripada itu. kami memberi tahu pria aneh itu kalau kami 

sanggup dan akan membuat peristiwa ini menjadi skandal, 

yang bakal membuat namanya tak disukai mulai dari satu 

ujung london hingga ke ujung lainnya. Jika dia memiliki 

teman atau kehormatan, kami berusaha agar dia kehilangan 

semua itu. Sementara itu, saat kami bicara dengan berapi-

api, sebisa mungkin kami menjauhkan para wanita dari pria 

itu, karena mereka sama liarnya seperti harpy. belum pernah 

aku melihat sekumpulan ekspresi penuh kebencian seperti 
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itu; dan pria itu berada di tengah-tengah, dengan raut ten-

ang yang suram sembari menyeringai—tapi juga ketakutan, 

aku menyadari itu—tapi dia begitu dingin, seperti Iblis. 

‘Jika kalian ingin membesar-besarkan kejadian ini,’ ujarnya, 

‘tentu saja aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak ada seorang 

pria pun yang tidak ingin menghindari keri butan,’ katanya. 

‘Sebutkan harganya.’ kami meminta seratus pound untuk 

keluarga si gadis kecil, dan dia jelas ingin membayar kurang 

dari itu, tapi kami semua memberi kesan penuh ancaman, 

hingga akhirnya dia setuju. hal yang dilakukan berikut-

nya adalah mengambil uang itu. ke mana menurutmu dia 

membawa kami kalau bukan ke tempat dengan pintu itu? 

Dia mengeluarkan kunci, masuk, dan tak lama kemudian 

kembali dengan membawa sepuluh pound dalam bentuk 

emas dan sisanya dalam bentuk sehe lai cek untuk reken-

ing di Coutts, cek itu dibuat agar orang yang membawa-

nya ke bank bisa mendapatkan jumlah uang yang tertulis, 

dan ditandatangani dengan nama yang tak bisa kusebutkan, 

meskipun itu salah satu poin penting dari ceritaku, tapi 

nama itu sangat terkenal dan sering dipublikasikan. Jumlah 

uangnya besar, dan tanda tangan itu dibubuhkan oleh orang 

yang amat sangat kaya, jika itu memang asli. kukatakan se-
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jujurnya kepada pria itu bahwa cek itu kelihatan nya mera-

gukan, dalam kehidupan nyata, sese orang tidak mungkin 

masuk ke sebuah pintu gudang pada pukul empat dini hari 

lalu keluar dengan membawa cek milik orang lain senilai 

hampir seratus pound. Tapi dia sangat santai dan terlihat 

mencemooh. ‘Tenanglah,’ katanya, ‘aku akan tetap bersa-

mamu sampai bank buka lalu mencairkan sendiri cek itu.’ 

lalu kami semua pergi, sang dokter, ayah si gadis kecil, pria 

itu, dan aku sendiri menghabiskan sisa malam di aparte-

menku. esok harinya, setelah sarapan, kami pergi ke bank. 

aku sendiri yang menyodorkan cek itu dan berkata kalau 

aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa cek itu palsu. 

Tapi ternyata sama sekali tidak. Cek itu asli.”

“Wah wah,” ucap Mr. Utterson.

“Sepertinya kau merasakan hal yang sama seperti yang 

kurasakan,” kata Mr. enfield. “ya, itu kisah yang buruk. 

karena pria itu adalah seseorang yang tidak mungkin disu-

kai siapa pun, seorang pria terkutuk, sedangkan orang yang 

menulis cek itu adalah pria yang sangat terhormat juga ter-

kenal, dan (yang lebih buruk lagi) merupakan salah satu pria 

yang dianggap dermawan. kurasa itu bentuk pemerasan, 

seorang pria jujur yang membayar mahal untuk kesalahan 
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masa mudanya. karena itulah aku menyebut bangunan 

dengan pintu itu sebagai rumah Pemerasan. Meskipun itu 

sama sekali tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” 

imbuhnya, sebelum diam termenung.

Mr. enfield disadarkan oleh Mr. Utterson yang tiba-tiba 

saja bertanya, “Dan kau tidak tahu apakah penulis cek itu 

tinggal di sana?”

“Itu mungkin saja, bukan?” jawab Mr. enfield. “Tapi aku 

kebetulan tahu alamatnya, dia tinggal di dekat semacam 

alun-alun.”

“kau tidak pernah menanyakan tentang—bangunan 

dengan pintu itu?” ujar Mr. Utterson.

“Tidak, Sir. aku tidak ingin bertanya terlalu mendalam,” 

jawab Mr. enfield. “aku merasa sangat ragu untuk meng-

ajukan pertanyaan, karena terlalu mirip tindakan pengha-

kiman. Saat kita memulai sebuah pertanyaan, rasanya se-

perti melempar sebongkah batu. kita duduk diam di puncak 

bukit sementara batu itu menggelinding dan menabrak 

batu-batu lainnya, kemudian ada orang tua (orang yang 

sama sekali tidak kau duga) yang kepalanya tertimpuk batu 

di kebun belakangnya sendiri hingga keluarganya harus 

pergi dan bersembunyi. 


