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uku yang diterbitkan secara digital dengan judul 

Darah lebih kental daripada dendam ini adalah semacam 

dokumentasi karya peserta lomba menulis cerpen 

tingkat nasional antar pelajar SMA dan yang sederajat 

tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Islamic Girls 

Boarding School (IGBS) Darul Marhamah Cileungsi Bogor 

dengan tema “rumah dan keluarga”. 

Karya-karya dalam buku ini memperlihatkan 

derasnya arus minat siswa-siswa terhadap karya sastra yang 

terus bergerak dan menyesuaikan diri dengan realitas waktu 

dan kondisi hidup yang mereka hadapi. Setiap goresan 

kalimat yang kemudian menjadi paragraf mengesankan 

pengalaman hidup yang unik menurut pandangan dengan 

imajinasi yang liar masing-masing penulis. 

Tentu saja kami atas nama panitia sangat senang 

sekali. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih dan 

apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi para 

peserta. Semoga pergelaran lomba menulis cerpen ini 

menjadi salah satu penyulut api kreatifitas yang tidak 

pernah padam dan menjadi bagian dari upaya 

meningkatkan tradisi literasi di tengah-tengah siswa. 
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emilir angin sore menerpa lembut wajahku yang 

bertopang pada kedua tangan di kusen jendela yang 

terbuka. Kolam ikan kecil di dekat pohon mangga yang 

sedang berbuah memaku atensiku. Hawa sejuk yang sangat 

terasa ini membawa alam bawah sadarku pergi melalang 

buana ke masa lalu. Keras, tapi mengesankan. 

Dulu, aku hanya bocah polos yang hidup dibawah 

tumpukan harapan. Merasakan pahitnya kehidupan dan 

kerja keras sejak aku duduk di bangku kelas 5 SD. Awalnya 

kami baik-baik saja, sampai suatu hari kabar buruk masuk 

ke dalam rumah tanpa diundang. 

Ayah menikah lagi, tanpa sepengetahuan kami. 

Apa salahnya dengan poligami? Toh, agama 

memperbolehkannya bukan? Tapi bukan itu masalahnya. 

Aku baru menjejakkan kaki satu langkah ke dalam 

rumah sekembalinya dari bermain saat ibuku tiba-tiba 

memberi tahu berita tersebut. Apa yang bisa dipikirkan 

oleh bocah usia 10 tahun? Ya, aku tidak peduli. Aku 

S 
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bahkan sering ikut ke rumah ibu baru dan senang 

mendapat saudara baru. Yeah, kami cukup akrab. 

Hari demi hari berlalu, kalender terus mengganti 

lembar baru. Seperti hidupku yang semakin maju, maju 

kedalam kehancuran. Orang tuaku menjadi sering 

bertengkar. Kakakku menjadi pembangkang, tentu saja 

hanya kepada ayah. Hanya aku dan adikku yang tidak tahu 

apa-apa seperti bayi yang baru lahir kemarin sore. 

Sejujurnya aku tidak tahu siapa tokoh antagonis di 

kisah ini. Aku sempat menyalahkan ibu baru karena sering 

datang ke rumah mengusik ketenangan kami, bahkan saat 

hari mulai larut, saat kami sedang tertidur pulas. Tapi aku 

juga sempat menyalahkan ibuku sendiri yang selalu menjadi 

bahan bakar di setiap pertengkaran, setidaknya itu yang aku 

tahu. Kemudian aku sadar, ayahku lah dalang dibalik 

segalanya. 

Dua tahun kemudian, ayah memutuskan berhenti dari 

pekerjaannya di kontruksi. Hidup kami yang semula sudah 

berantakan menjadi semakin berserakan. Saat itu aku sudah 

dapat berpikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. 

Perlahan, kami seperti membentuk sekutu, kami terkecuali 

ayah mulai berpisah secara tak kasat mata.  

Uang pesangon habis entah kemana. Kami mulai 

terlunta-lunta. Ayah kemudian berpisah dengan ibu baru. 

Walau kondisi seperti ini, yang membuatku kesal setengah 

mati adalah ayah yang diam menganggur di rumah. 

Saat itu aku selalu memikirkan dimana letaknya 

kebenaran dari kalimat ‘keluarga adalah tempat berpulang’, 

atau ‘rumahku adalah surgaku’. Terdengar dusta untuk aku 

yang sudah merasakan muaknya kekeluargaan. 



3 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

Satu jam sebelum waktu sekolah, aku pamit pergi lebih 

dulu untuk urusan bisnis kecil-kecilan. Aku akan pergi ke 

pasar mengambil makanan untuk dititipkan ke kantin 

sekolah demi beberapa lembar uang dua ribuan. 

“Ini untuk uang saku”. Kakakku menyodorkan 

selembar uang lima ribuan saat aku tengah sibuk menalikan 

tali sepatu yang sudah usang di ambang pintu.  

Uang di genggaman tanganku ini aku kembalikan lagi 

ke dalam saku baju koko-nya. “Tidak usah, kakak simpan 

saja”. tolakku halus, karena aku tahu uang itu adalah hasil 

keringatnya bekerja.  

Mau sampai aku berbusa menolaknya, dia tetaplah 

kakakku yang tidak bisa dibantah. Akhirnya selalu sama, 

aku pergi ke sekolah saat jarum jam menunjukkan pukul 

06.30 sambil menggenggam erat-erat uang pemberian 

Canopus, kakakku. 

Pukul tiga sore seharusnya aku sudah kembali 

mengandang di rumah. Tapi aku telat karena ada tugas 

sekolah yang membutuhkan waktu untuk dikerjakan. Aku 

berhenti sejenak di halaman rumah, memperhatikan tempat 

tinggal yang terlihat baik-baik saja jika dilihat dari luar, tapi 

menyimpan banyak rahasia dan cerita di dalamnya. Entah 

sejak kapan, aku mulai membenci rumah. 

Sejak pulang sekolah, aku akan selalu mengurung diri 

di kamar selain untuk membantu ibu mengerjakan 

pekerjaan rumah. Bergelut dengan mimpi-mimpi lebih 

menyenangkan dibanding dengan kenyataan. Aku menulis 

setiap impian di buku harian, berharap seluruhnya tercapai 

meski masa depanku hanya terlihat suram. 
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Begitulah rutinitas keseharianku. Tidak ada yang 

berubah dan menarik. Hanya menumpuk banyak kebencian 

dan luka saja. 

Ada masa-masa dimana malam menjadi sangat 

mengerikan. Suara benturan barang dan tinju pada dinding 

menjadi lagu latar pengantar tidur. Ayahku menjadi sangat 

kasar semenjak hidup kami berubah. Kekerasan? Aku 

sudah kenyang menelannya bulat-bulat. Melihat wajah 

marah kakakku saat berusaha melindungi kami, juga air 

mata ibuku, membuatku semakin membenci yang namanya 

rumah dan keluarga. 

Aku membiarkan kakakku membaca buku harianku. 

Hanya dirinya yang mengerti apa yang kurasakan, karena 

terkadang ibuku menjadi egois. Yeah, aku mengerti, orang 

tua juga ingin dilihat dan dihargai. 

“Terus tulis mimpimu”. Canopus mengusap lembut 

kepalaku, ketenangan dan kehangatan menjalar dari sana.  

Aku mengangguk saja, ini terlalu nyaman. 

“Jangan pernah berpikir untuk pergi dari rumah”.  

Yah, aku ketahuan. 

“Bagaimana pun, ini rumah ibu, ini rumah kita”. 

Tangannya masih asik bermain di puncak kepalaku, 

menatapku lembut. 

Aku mengangguk lagi. 

“Tidurlah, kita butuh energi untuk menghadapi hari 

esok”. Setelah mengecup keningku penuh kasih sayang, 

punggungnya hilang di telan pintu. 

Punggung itu, punggung yang melindungi kami, 

punggung yang memberi kami kekuatan. Canopus adalah 

nama bintang. Benar saja, dia seperti bintang kecil yang 

masih berusaha tetap bersinar di tengah kegelapan.  
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*** 

Suatu hari, saat jam istirahat, aku diberi sebuah amplop 

dari guru untuk orang tua. Aku membuang napas berat, 

surat tagihan lagi. Aku sudah hapal sekali. Maka dengan 

langkah gontai aku kembali ke rumah, menyimpan surat itu 

seorang diri lalu akan kuberikan jika dirasa waktunya sudah 

pas. 

“Berikan pada ayahmu, biar dia mengerti”.  

Selalu itu tanggapan ibu.  

“Keluar saja. Kita tidak bisa membayarnya”. 

Dan ini yang membuatku takut setengah mati. Pada 

akhirnya, aku hanya akan menggenggam erat-erat surat 

tersebut dan kembali ke kamar dengan perasaan campur 

aduk disertai mata yang berkaca-kaca. 

Bagaimana dengan mimpi-mimpiku? 

“Mba, menangis?” 

Aku mengusap cepat air mataku yang sempat menetes. 

Kutatap adikku yang masih duduk di bangku sekolah dasar 

kelas 2 itu. Dia tidak tahu apa-apa selain ekonomi keluarga 

kami yang menurun. 

“Nggak, kok. Sudah sana tidur, sudah malam. Besok 

kamu sekolah”. ucapku lembut. 

Asad mengangguk kemudian pergi keluar 

meninggalkanku kembali sendiri merenungi kesalahan apa 

yang sudah aku perbuat di kehidupan sebelumnya. Aku 

tersenyum miris memandangi surat tagihan dari sekolah 

yang sudah lecak di genggaman tanganku.  

Masa depanku suram ya? 

“Dapat surat lagi?”  
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Aku mendongak, tepat saat itu air mataku menetes 

lagi. Canopus mendekat lalu mengusapnya perlahan. Dia 

menatapku lembut. 

“Nanti kakak bayar ya”. Tangan besar Canopus 

mengelus suraiku, membuatku nyaman dengan tingkah 

lakunya. 

“Tidak usah, biar nanti aku yang bayar sendiri. Kakak 

juga butuh uang”. 

“Kamu harus sekolah”. 

“Kakak juga harus sekolah”. 

“Kita diskusikan lagi dengan ibu”. 

Hari untuk surat pun selalu berakhir sama. Percakapan 

buntu yang penuh air mata, penuh luka. Berdoa agar esok 

tetap bisa menimba ilmu di sekolah, berharap ayah berubah 

pikiran dan memperjuangkan keluarganya. 

Setiap mendapat surat tagihan, sebulan kemudian aku 

menyadari sesuatu. Ibu membayarnya dengan hasil bekerja 

siang malam. Walau awalnya menolak, itu hanya untuk 

mengetes ayah saja, karena ibu tetap ingin anak-anaknya 

sekolah, kuliah, menjadi sarjana, dan memiliki kehidupan 

yang lebih baik. Mengetahui tidak ada keringat ayah sedikit 

pun yang tercampur disana membuatku semakin 

membencinya. 

Melihat kerja keras ibu, mendengar keluhan ibu, aku 

dan kakakku hanya bisa membantunya dengan doa. Karena 

uang hasil bekerja kami tentu saja tidak ada apa-apanya 

untuk membiayai apapun. Ibu menyuruh kami untuk 

menyimpannya sendiri, untuk tabungan atau untuk uang 

jajan sehari-hari. Bahkan ibu pernah melarang kami bekerja 

karena memenuhi kebutuhan kami sebenarnya adalah tugas 

ayah, tapi kami menolaknya dengan keras. 
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Aku ingat sekali, ayah pernah memarahi ibu karena 

uang yang diberinya digunakan untuk membayar sekolah 

kami. Betapa aku sangat ingin membunuhnya saat itu juga. 

Huh, kami juga punya hak yang harus dipenuhi. 

Aku pernah bersumpah, ketika aku sukses nanti, aku 

tidak akan pernah menganggap ayah turut andil di 

dalamnya. Kesuksesanku ini hanya akan aku persembahkan 

untuk ibu, adik, dan kakakku saja. Aku tidak sudi 

mencantumkan namanya di ucapan terima kasih untuk 

tugas akhirku. Tapi …. 

“Jihan, ada panggilan dari rumah sakit. Segera”. Suara 

Canopus yang semakin berat itu membuyarkan lamunanku. 

Dia memberikan ponselku yang kutinggal di ruang tamu 

lalu sibuk memakai dasi sambil mengunyah roti lapis. “Aku 

juga harus ke kantor, shift malam. Jaga dirimu baik-baik, 

jangan lupa untuk menelepon rumah”. pesannya singkat 

lalu mencium puncak kepalaku sebelum pergi mencari 

nafkah di kantor besar ibu kota. 

Canopus sudah berkeluarga, dia menginap dua hari di 

rumahku karena mengaku rindu pada adiknya yang keras 

kepala ini. Menyinggung tentang ucapannya dulu, saat 

melarangku untuk pergi dari rumah, dia juga 

melakukannya. Tapi jelas niat kami berbeda.  

Aku menghembuskan napas berat. Sekarang aku 

tinggal berdua dengan kakakku di jantung negara, di ibu 

kota. Aku sudah menjadi dokter, dan kakakku mencapai 

impiannya menjadi arsitek. Kami kabur dari rumah, lebih 

tepatnya pergi meraih impian bersama dengan segala 

perjuangan. Meski ada sedikit niat terselubung yang 

mengarak di dasar hatiku. Berat sekali rasanya. 
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Warna langit semakin memerah mengantar kepergian 

matahari kembali ke peraduannya. Pemandangan ini, dulu 

aku menyukainya. Dulu, aku beserta Asad dan Canopus 

suka sekali melihatnya bersama ayah sebelum perjalanan 

hidup kami bergejolak. Teringat pesan kakakku, aku pun 

mengaktifkan ponsel yang baru saja Canopus beri. 

Belum sempat aku mendial nomor Asad, dia sudah 

meneleponku lebih dulu. 

“Ya, Asad?” Aku memulai percakapan. 

“Darah tinggi ayah kambuh”. 

Deg. 

Aku terdiam sesaat. “Ya, nanti malam Mba sama 

Kakak pulang. Bilang sama Ayah Ibu, Sad”.  

Terdengar dehaman canggung di seberang. “Siap, 

Mba”. 

Kemudian sambungan terputus.  

Aku menarik napas dalam dan mengembuskannya 

dengan kasar. Jam dinding di belakangku sudah 

menunjukkan pukul 17.05, tandanya tidak ada waktu lagi 

untuk berlama-lama di rumah. Pasienku sudah menunggu 

di rumah sakit. Aku segera mengganti pakaianku dan 

melesat menuju tempatku bekerja. 

Dalam perjalanan, aku memikirkan kondisi keluargaku 

disana, di kampung halaman. Nanti malam, setelah 8 tahun, 

akhirnya aku pulang, akhirnya aku kembali lagi ke rumah. 

Walau bagaimana pun, kami tetap sebuah keluarga kan?  
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umah Nana, satu tempat yang selalu aku tunggu-
tunggu di liburan akhir tahun keluarga. Aroma kayu 

cendana yang perlahan melebur jadi abu, manisnya cokelat 
panas  yang  ditaburi  kayu  manis,  dan  juga  hangatnya 
selimut rajut buatan tangan selalu berhasil membuatku 
merindu setiap memikirkannya. Rumah yang tidak terlalu 
besar namun cukup untuk keluargaku dan beberapa kerabat 
menginap itu telah diisi oleh memori-memori lama di setiap 
belah kayunya. Membuatnya jauh lebih bernilai dari sekadar 
pondok kayu tua biasa. 

Nana sendiri adalah panggilan sayang dari kami untuk 
Nenek. Malam itu seperti biasa, adik, tiga sepupuku dan 
aku, duduk manis sambil berselimut di ruang keluarga. 
Menikmati hangatnya perapian, diselingi senda gurau 
sambil menunggu Nana datang dan duduk di kursi marun 
berlengan kesukaannya. 

Kami tidak pernah tahu apa yang akan diceritakan 
Nana setiap kali ia duduk di kursi itu, bisa cerita konyol 
orang tua kami bahkan mungkin cerita roman picisan 
pertemuannya dengan Kakek. Kami hanya duduk, 
mendengarkan dengan takjub tak jarang memotong dengan 

R 
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pertanyaan-pertanyaan asal yang mengundang tawa sampai 
sebagian besar dari kami tumbang dan mulai menjelajah di 
dunia mimpi. 

Kali  ini  Daisy,  adikku  yang  pertama  kali  
mengawali  pembicaraan,  bercerita tentang keluarga 
temannya yang bilang akan berlibur ke Benua Biru untuk 
liburan akhir tahun dan berencana berkeliling sebanyak 
mungkin negara dalam sebulan. Beberapa dari kami 
bersuara iri termasuk diriku sementara Isaac (sepupu 
keduaku) bilang lebih tertarik membeli karpet terbang di 
Timur-Tengah. 

“Karpet terbang katamu? Seingatku kau yang paling 
takut naik flying fox, Isaac,” ledek Aster, sepupu paling tua 
diantara kami berlima. 

Isaac  mendengus  tidak  percaya,  “Karpet  terbang itu 
transportasi bebas emisi, Kakak. Kau ini tidak peduli sekali 
sih dengan climate change, lagipula itu kejadian tahun 
kemarin, sekarang aku sudah lima belas tahun,” balasnya 
percaya diri. 

“Bedanya cuma angka, tahun kemarin juga bilang 
begitu,” celetuk Aster. 

Kami semua tertawa kecil, merasa terhibur dengan 
pertengkaran adik-kakak yang memang selalu jahil itu. Tak 
lama setelah itu, Nana datang, ikut bergabung sambil 
menyamankan duduknya di kursi marun berlengannya. 
“Ada apa sih? Sepertinya seru sekali sampai terdengar ke 
dapur,” tanyanya penasaran.  

Erica menjelaskan semuanya, mulai dari cerita teman 
Daisy sampai pertengkaran karpet terbang antara Aster dan 
Isaac. Nana mendengarkan dengan seksama, tertawa sambil 
mengangguk-ngangguk paham sesekali. 

“Jadi kalian juga ingin pergi berlibur ke Benua Biru?” 
tanyanya. 
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Aku mengangguk, “Iya, Nana. Aku ingin melihat 
salju!” pekikku antusias yang ikut disetujui oleh ketiga 
sepupuku yang lain. 

“Naik pesawat juga!” celetuk Erica. 
“Aku juga mau main ski!” seru Aster. 
“Aku masih tetap mau beli karpet terbang,” ujar Isaac 

teguh dengan pendiriannya. Nana tertawa jenaka, “Kalian 
ini … “ Ia menyesap teh jahe miliknya perlahan sebelum 
melanjutkan. “Nana jadi ingat, dulu Nana juga pernah 
seperti kalian. Iri ingin 

seperti keluarga lain yang menghabiskan liburan 
mereka di Kota,” 

Kami berlima langsung duduk rapi tanpa harus 
disuruh, bahkan Aster dan Isaac yang tadi bertengkar 
sekarang sudah berbagi potongan biskuit sambil duduk 
bersebelahan.  “Nana  dulu  lahir  di  keluarga  peternak  
kecil  yang  menjual  produk olahan susu ke pasar-pasar 
desa. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan secukupnya 
dan mungkin barter dengan penjualan lain—itu juga kalau 
beruntung,” 

“Nana sebenarnya bukan penggemar hidup di alam, 
apalagi beberapa teman Nana bercerita tentang bagusnya 
Kota dibandingkan disini, cerita tentang lampu malamnya 
yang bersinar terang dan keramaiannya di pusat kota 
membuat Nana iri luar biasa,” 

“Seluruh keluarga berkerja di perternakan dan 
menjalani hidup khas pinggir kota, jangankan ke Kota, 
perternakan saja membutuhkan perhatian penuh dua puluh 
empat jam. Jadi Nana pikir tidak ada harapan untuk ke 
Kota, sampai akhirnya Kak Hugo memutuskan menikah 
dengan perempuan dari Kota, Eveline namanya. 
Perempuan cantik  yang  punya  gelar  sarjana  ekonomi.  
Kak  Eve  punya  ide  yang  besar untuk keluarga  kita  tapi  
sebagai  harganya,  kita  harus  menjual rumah dan seluruh 
lahan perternakan ini,” 
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Erica, sepupu ketigaku, memotong tidak percaya, 
“Wah, aku tidak percaya ternyata Nenek Eve jahat ya,” 
ungkapnya kaget. Aku juga tidak percaya karena setahuku 
Nenek Eve yang jadi garda terdepan menolak kalau ada 
yang mau menjual rumah ini. Mengetahui kalau ternyata ia 
yang paling bersemangat menjual rumah dan lahan ini 
benar-benar mengejutkan.  

“Hush, bukan jahat, Erica,” koreksi Nana. “Kak Eve 
hanya ingin membesarkan perternakan ini agar 
mendatangkan lebih banyak profit, dan itu luar biasa baik. 
Hanya saja memang cara hidup kami berbeda, Kak Eve itu 
anak konglomerat, keluarganya pembisnis handal yang 
punya anak cabang dimana-mana. Jelas berbeda dengan 
keluarga Nana yang hidup dengan apa yang ada saja. 
Setelah itu, Ayah dan Kak Eve sering  bertengkar  di  meja  
makan,  membuat  suasana  menjadi canggung dan tidak 
nyaman. Kak Hugo bahkan mempertimbangkan untuk 
pindah ke Kota agar masalah ini tidak semakin panjang,” 
jelasnya kemudian menjeda kalimatnya. 

Aku  semakin  penasaran karena setahuku keluarga ini 
tidak pernah bertengkar hebat sampai begitu, namun Nana 
tidak juga melanjutkan ceritanya membuat kami berlima 
saling tatap dalam kebingungan. 

“Nana, kok tidak dilanjut?” tanya Daisy kecewa. 
“Tunggu dulu, Nana lupa lanjutannya.” 
Kami berlima mengeluarkan protes yang tidak 

koheren, membuat Nana tertawa karena puas mengerjai 
kami yang sudah dibuat penasaran olehnya. 

“Ayo lanjutkan lagi, Nana. Aku penasaran Kakek 
Hugo jadi pindah ke Kota atau tidak,”  gerutu Erica tidak 
sabaran. 

“Nana lanjutkan ya,” kami mengangguk kompak, 
kembali memfokuskan atensi sepenuhnya ke cerita Nana. 
“Akhirnya Kak Hugo memutuskan untuk pindah, rumah 
yang dulu hangat sekarang terpecah berai. Nana juga iri dan 
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ingin sekali rasanya ikut pergi ke Kota,   menjalani hidup 
seperti yang diceritakan oleh Kak Eve. Berkeliling dunia  
naik  pesawat,  membeli  pakaian  trendi  di  pusat  
perbelanjaan  dan  makan makanan cepat saji di dalam 
mobil, bahkan Nana berpikir akan diam-diam ikut ke Kota 
bersama keduanya,” 

“Tapi malam itu, sebelum Kak Hugo dan Kak Eve 
pindah ke Kota, Ibu Nana mengajak kami sekeluarga 
makan malam di halaman belakang, di bawah temaram 
bulan purnama penuh ditemani kunang-kunang yang 
berterbangan di sekitar kami, Nana benar-benar merasa 
seperti berada di negeri dongeng. Angin pegunungan dan 
suara gemeletuk dari kayu bakar yang perlahan jadi abu 
menjadi lagu yang indah bersama dengan suara jangkrik 
dan katak di kolam,” 

“Menu malam itu sama seperti biasanya, sup hangat, 
ayam panggang dan sayur yang kita petik dari kebun 
sendiri. Namun, Nana tidak pernah menyadari keindahan 
dan kehangatan yang Nana rasakan setiap hari itu karena 
terlalu sibuk ingin hidup di Kota. Malam itu Nana 
mengerti, ini alasan kenapa Ayah Nana tidak ingin menjual  

rumah dan  perternakan  kami.  Selama  bertahun-
tahun,  perternakan  ini  diturunkan, dirawat dengan 
harapan menjadi berguna untuk generasi keluarga 
berikutnya. Pepohonan apel yang rindang, dan kandang-
kandang kambing yang dibuat dari tangan kosong ibarat 
ukiran nama untuk diingat nanti,” 

Nana  menatap  mata  kami berlima lamat-lamat, “Dan 
kalau kalian ingin tahu, lantai yang kalian duduki itu 
dipasang oleh Nana sendiri,” bangganya sambil tersenyum 
sumringah. 

Kami berdecak kagum, lantai kayu hangat tempat kami 
beraktivitas sehari-hari dipasang oleh Nana sendiri, dan 
mungkin saja perapian yang menghangatkan kami saat ini 
adalah buah tangan dari generasi awal keluarga. 
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“Walaupun Kak Eve dan Kak Hugo sekarang tinggal 
di Kota, itu bukan masalah besar. Nana juga tidak masalah 
kalau kalian ingin pergi kemanapun dan mungkin menetap 
disana, toh seluruh dunia ini adalah rumah untuk kita dan 
seluruhnya adalah keluarga  untuk  kita.  Hanya  saja,  Nana  
ingin  kalian  ingat untuk kembali, melihat rumah tempat 
kalian memulai semuanya dan menjaga harta keluarga itu 
baik-baik agar rahasia kecil keluarga kita terus berlanjut 
sampai anak cucu kalian nanti. Kalian bisa ‘kan?” pintanya 
penuh harap. Kami berlima mengangguk kompak. 

“Siap, bisa, Nana!” seru Isaac heboh sambil memberi 
hormat. 

“Jangan banyak tingkah, Isaac. Aku yang malu 
jadinya,” ledekku sambil tertawa. Isaac menurut walaupun 
sambil menggerutu, hampir saja menduduki Daisy yang 

sudah  tertidur  pulas  di  lantai  masih  dengan  
cokelat  yang  menempel  di  sekitar mulutnya. Aku 
tertawa, gemas melihat tingkah laku adikku yang satu ini. 
Beberapa menit kemudian, Kakek dan Papa masuk dari 
pintu depan, baru saja kembali dari luar setelah  mengecek  
kandang  ayam  yang  takutnya  diserang  musang.  
Ternyata  ada lubang  yang  cukup besar di kandang, besok 
Kakek akan memperbaikinya dengan Paman atau Papa. 
Tak butuh waktu lama, Isaac dengan semangat membara 
langsung mengajukan diri untuk membantu. Ingin dikenang 
anak cucu pernah menyelamatkan kawanan ayam katanya. 

Kakek hanya tertawa kemudian mengizinkannya ikut 
menambal lubang di kandang, Papa membawa Daisy 
masuk ke kamarnya diikuti oleh Erica karena mereka 
berbagi  kamar.  Aku,  Aster,  Isaac  dan Nana masih 
berbincang di depan perapian. Membicarakan banyak hal 
mulai dari menu sarapan besok sampai rencana mendaki 
gunung   dan  makan  malam  di  halaman.  Tak  lama,  
mataku  mulai  mengantuk bersamaan dengan cokelat 
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panas ku yang sudah habis, aku berpamitan untuk tidur 
lebih dulu. 

Menaiki anak tangga perlahan menuju kamarku dan 
Aster, aku membaringkan tubuh lelahku dengan nyaman di 
kasur sambil menatap keluar jendela. Langit malam itu  
tampak  begitu  cerah, bintang terlihat jelas dan bulan 
bersinar bagaikan lampu alam. Perlahan-lahan, mataku 
semakin memberat tetapi rasanya hatiku bersemangat 
menyambut pagi untuk berkeliling perternakan. 

Malam itu aku sadar, setiap rumah memiliki sejarah, 
dan setiap keluarga memiliki cerita. Saat nanti masuk 
sekolah, aku mungkin tak perlu merasa iri lagi dengan cerita 
liburan mereka yang pergi ke Benua Biru atau membeli 
lampu ajaib, karena aku tahu, rumah dan keluargaku adalah 
cerita yang tidak mungkin orang lain miliki. 
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iuh suasana kelas sudah tidak dielakan lagi. Meski 

hanya dihuni oleh dua puluh lima orang siswa tapi tak 

menyurutkan kebisingan yang tercipta. Selalu ada hal yang 

membuat canda dan mengundang tawa, juga perbincangan 

yang kerap kali tak bermakna. Aku sangat bahagia hari ini, 

begitu pula dengan teman-temanku. Pada hari ini kami 

telah menuntaskan Penilaian Tengah Semester di kelas 11 

semester 2. Setelah sekian lama bergulat dengan setumpuk 

mata pelajaran, materi yang harus dipahami, juga rumus-

rumus yang harus dihafalkan, dan pada hari ini kami 

menyatakan merdeka dari itu semua. Bahagia sekali rasanya. 

Kulangkahkan kakiku menuju balkon depan kelas. 

Kutatap langit cerah yang seakan turut memancarkan 

kebahagiaan. Kukatakan pada Penciptanya, “Terima kasih 

Tuhan karena telah membersamaiku sampai pada titik ini, 

Alhamdulillah ujiannya sudah tuntas. Dan aku harap 

setelah ini Engkau melancarkan semua rencana yang telah 

kususun apik.”  

R 
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Kini aku sudah berada di dalam sebuah angkutan yang 

akan membawaku ke tempat yang sangat ingin kutuju. 

Selepas sekolah, aku memberanikan diri untuk mulai 

mewujudkan keinginanku yang telah lama kurencanakan. 

Yaitu pulang ke rumah. Sudah lama sekali aku tak pulang 

dan tak berjumpa dengan orang terkasih disana. Mumpung 

ada libur beberapa hari setelah PTS, jadi kupikir aku akan 

menghabiskan liburku bersama keluarga tercinta. Aku dan 

keluarga memang terpisah, namun hanya jarak yang 

memisahkan kami. Hal ini dikarenakan aku yang harus 

menimba ilmu di kota lain. 

Membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk sampai ke 

rumah. Perjalanan kuhabiskan dengan banyak berdoa, 

dzikir, mengamati jalanan dan sesekali tidur karena merasa 

lelah dan bosan menunggu karena tak sampai-sampai, 

sungguh, tak sabar sekali rasanya. Akhirnya setelah 

matahari mulai menghilangkan diri, aku pun diturunkan 

oleh supir bus karena aku telah sampai di tempat tujuan. 

Kulihat adik laki-lakiku yang tengah menungguku di 

seberang jalan sana. Aku langsung menapakkan kaki, 

menaiki satu persatu tangga penyebrangan sampai tiba di 

hadapan adikku itu. 

“Lama amat sih, Mamas udah tungguin dari tadi juga 

sampe bete,” oceh adikku saat aku tepat berada di depannya. 

“Heleh, bete apa seneng dibolehin naik motor Ayah?” 

ledekku. 

“Dua-duanya lah, ayo cepetan naik,” titahnya diiringi 

cengiran. Aku pun menurutinya, tak ingin berdebat lebih 

panjang dengan bocah satu ini. 

“Assalamu’alaikum semuanya!!” sapaku kepada 

penghuni rumah dengan senangnya. 
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“Wa’alaikumussalam Warahmatullah. Eh tamunya 

sudah datang,” jawab bundaku tercinta.  

Aku langsung menghampirinya dan mencium 

tangannya, kulakukan hal demikian pula pada ayahku dan 

nenekku. Bahagia sekali rasanya melihat mereka, rindu yang 

sekian lama bertahta di hati, langsung sembuh terobati 

ketika melihat senyuman mereka. Tanpa basa basi, kami 

langsung saling bertukar obrolan, mulai dari bertanya 

kabar, progres pendidikan, ceritaku selama di perantauan 

dan banyak hal lainnya yang kami perbincangkan.  

Dalam kondisi apapun rumah ini selalu ramai. 

Kapanpun waktunya, mulai dari pagi, siang, sore bahkan 

sampai malam pun masih saja tetap ramai. Mulai dari 

obrolan, candaan, lawakan bahkan juga keributan diantara 

kami. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, nenekku 

dan kedua adikku.  Adik-adikku memang benar-benar 

meramaikan rumah, si mamas yang jago ngelawak dan 

selalu ada saja tingkah unik bin jailnya dan juga si dede 

yang lucu dan selalu ngadu jika dijailin oleh kakak-

kakaknya. Kami saling melengkapi. Meski seringkali 

membuat kesal sampai akhirnya keluar omelan bunda atau 

ayah. Sudah tak asing lagi, suasana di rumahku memang 

selalu seperti ini. ramai, ceria, seru dan penuh tawa serta 

kehangatan. Itulah yang membuatku sangat mencintai 

rumah dan seisinya. 

Ah, rasanya ingin kuhabiskan seluruh waktuku untuk 

selalu berkumpul bersama mereka. Namun waktu liburan 

hanya terbatas beberapa hari, dan setelah itu aku harus 

beranjak dari sini dan kembali ke perantauanku. Aku benar-

benar harus memanfaatkan waktu dan menikmati setiap 

momennya. 
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*** 

Hari demi hari kujalalani. Namun semua seakan tak 

terasa, segala kebahagiaan yang tercipta, seakan berlalu 

begitu cepat. Waktu liburku telah habis. Meski telah banyak 

menorehkan cerita bahagia di liburan kali ini, namun tetap 

saja rasanya kurang. Kurang lama. Ingin sekali rasanya aku 

menambah libur, satu hari saja. Karena memang benar-

benar belum puas disini.  

Namun takdir seakan tak mendukungku. Disaat aku 

merebahkan tubuh di kasur untuk bersiap pergi ke alam 

mimpi, tiba-tiba saja ponselku berdering dan aku mendapat 

pesan dari wali kelasku yang mengingatkan bahwa hari 

Senin wajib masuk, jika tidak maka nilainya akan dikurangi. 

Tambah dilema diriku, sampai aku membatin dalam hati, 

Ya Allah, aku ingin bisa disini lebih lama lagi, aku mau bisa 

menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama keluargaku. Aku 

sayang mereka, aku masih rindu mereka. Aku ingin meminta 

kepadaMu Ya Allah supaya Engkau memperpanjang lagi waktu 

liburan. Ingin sekali rasanya libur sekolah setahun, biar bisa di 

rumah saja seperti ini. 

Meski aneh dan tak masuk akal, aku selalu 

membayangkan bagaimana rasanya jika aku bisa sekolah 

sekaligus berada di rumah. Seringkali juga aku meminta 

untuk libur sekolah lebih lama. Dan parahnya lagi, aku 

membayangkan bagaimana jika kupindahkan saja sekolahku 

yang jauh disana lalu kubawa kesini. Manusia memang bisa 

sampai tak waras saat berandai-andai. 

Sudahlah, tak ada gunanya juga aku terus berandai-

andai dan memaksakan kehendak. Akhirnya kupejamkan 

mataku dan kulanjutkan perjalananku menuju ke dunia 

mimpi, aku berusaha ikhlas menerima semua kenyataan 
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yang meski kuhadapi. Setelah semalaman mengistirahatkan 

raga, aku pun terbangun di sepertiga malam, aku beranjak 

dari pembaringan dan bergegas menunaikan sholat tahajud.  

Dalam sholat dan doaku, aku meminta apa yang aku 

inginkan sekaligus memasrahkan semua keputusan pada 

Sang Khaliq. Dengan begitu hatiku menjadi tenang dan 

ikhlas untuk menerima semua kenyataan yang ada. Aku 

bertekad dalam hati, ini memang jalannya. Aku yang 

memutuskan sendiri dari awal jadi aku harus bertanggung 

jawab atas keputusanku beserta konsekuensinya. Mungkin 

memang berat, tapi semua ini akan berlalu dan menjadi 

kesan indah dalam hidupku nanti. Bismillah aku ikhlas dan 

siap jika harus pulang hari ini. 

*** 

Semburat cahaya mentari mulai menampakkan diri, 

pertanda pagi telah tiba dan hari baru akan segera dimulai. 

Kumulai pagi ini dengan membantu bundaku memasak dan 

beres-beres. Setelah semua pekerjaan usai, kunyalakan 

televisi sambil bersantai ria dan menunggu waktu untuk 

pulang. Kulihat stasiun televisi menayangkan berita yang 

tengah gempar dan heboh saat ini. Kuganti ke channel lain, 

namun rata-rata semuanya menayangkan berita yang sama. 

Yakni pemberitaan mengenai Covid-19.  

Di berita ramai sekali dibahas bahwa pandemi ini telah 

menginfeksi banyak warga di Indonesia. Bahkan kurva 

kasus positif dan kematian akibat virus ini pun terus 

mengalami kenaikan yang signifikan. Penyebaran virus 

mulai tak terkendali. Banyak orang yang terinfeksi. 

Perekonomian dan roda kehidupan pun seakan lumpuh 

untuk sementara waktu. Dalam berita juga disebutkan 

bahwa akan dilakukannya PSBB (Pembatasan Sosial 
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Berskala Besar), dimana setiap warga di Indonesia wajib 

mengisolasi diri, menghindari kerumuman, harus berjaga 

jarak, mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap berada 

di rumah. Bahkan dikabarkan bahwa sekolah, kantor dan 

tempat peribadahan harus ditutup sementara.  

Deg. Mendengar kabar yang disampaikan di tv 

membuatku diam mematung. Tak kusangka, virus yang 

kemarin diperbincangkan saat mewabah di China, kini telah 

sampai di negeriku. Virus yang kemarin dijadikan lelucon 

dan guyonan dengan dalih bahwa warga Indonesia kebal, 

tak akan terinfeksi virus tersebut, namun nyatanya kini ia 

sudah berada di depan mata. Miris. Yang kemarin 

mengundang gelak tawa, kini hadir menumpahkan air mata. 

Kutunggu kabar selanjutnya dari pihak sekolah tentang 

kelanjutan berita yang tengah viral ini. Sampai akhirnya 

kepala sekolah menginfokan sebagaimana yang telah 

disampaikan dan dianjurkan pemerintah bahwa sekolah 

harus ditutup dan pembelajaran untuk sementara waktu 

akan dilakukan secara daring atau online.  

Perasaan tak terduga, kaget, sedih semuanya 

bercampur menjadi satu. Namun dibalik semua itu aku 

merasakan kebahagiaan yang terselip di dalam dada. Aku 

senang, dengan demikian berarti perpulanganku akan 

tertunda, itu artinya aku akan memiliki banyak waktu lagi 

berada di rumahku ini. Ya Allah mungkinkah ini jawaban 

dari doaku. Kau benar-benar mengabulkan apa yang 

kupinta. Aku sangat bersyukur, karena disaat aku mulai 

belajar mengikhlaskan dan menerima semuanya, maka 

disaat itu pula lah Allah mengabulkan yang kuinginkan. 

Sungguh tak dapat didefinisikan betapa bahagianya diriku 

saat ini. 
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*** 

Hari pertama pembelajaran secara online kujalani. Aku 

merasa Tuhan benar-benar mewujudkan keinginanku untuk 

dapat bersekolah di rumah. Kunikmati setiap alurnya 

dengan penuh suka cita. Mulai dari hari pertama, kedua, 

ketika sampai satu pekan berlalu. Pekan pertama ini cukup 

menantang, karena kami para murid dituntut untuk mampu 

beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru yang 

sebelumnya tak pernah kami ketahui. Tapi aku senang, aku 

merasa mendapat pengalaman baru yang belum pernah 

kurasakan sebelumnya.  

Pekan kedua, ketiga dan pekan-pekan selanjutnya pun 

berlalu. Sampai tak kusangka, bulan telah berganti bulan. 

Semakin kesini, semakin suntuk rasanya belajar di rumah. 

Mulai dari rasa jenuh karena terus berada di rumah dan tak 

boleh kemana-mana. Jauh dari teman, tidak dapat belajar 

bersama, tidak bisa berkumpul dan bermain juga dengan 

mereka. Ditambah lagi tugas yang menumpuk dan materi 

yang kurang dipahami, belum lagi kendala sinyal atau kuota 

saat pembelajaran berlangsung. Ah, rasanya kini hatiku 

mulai merindukan kehidupan normal. 

Kumulai rindu pada sekolah dan rutinitasku setiap 

harinya. Berangkat ke sekolah setiap pagi, belajar bersama, 

ketika istirahat kami mengantri untuk jajan di kantin, lalu 

makan dan mengobrol di pojok kelas, bercanda sampai 

ngerumpi dengan teman-teman, Ya Tuhan rindu sekali 

rasanya hati ini. 

Sebulan, dua bulan, tiga bulan dan akhirnya habislah 

masaku di kelas 11. Aku akan naik satu tingkat, yakni 

menjadi murid kelas 12. Wow, kelas 12. Tak terasa bahwa 

kini aku benar-benar sudah menjadi anak kelas 12. Kelas 
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tertinggi di SMA, sekaligus masa-masa terakhir di bangku 

sekolah. Terima kasih diriku di kelas 11 karena telah 

menghantarkanku untuk banyak mendapat pengalaman 

serta pelajaran baru yang begitu berkesan. Dan selamat 

datang diriku di kelas 12, semoga aku menjadi lebih baik 

dan berkualitas dari sebelumnya. 

*** 

Setelah menjalani libur kenaikan kelas yang cukup 

panjang, akhirnya hari ini kumulai lembaran baruku 

menjadi siswa di kelas 12. Aku bertekad bahwa sekarang 

aku harus lebih giat dan semangat belajar, meski terhalang 

pandemi namun tak menyurutkan langkahku dalam 

menuntut ilmu. Aku harus lebih sungguh-sungguh lagi 

karena ini adalah tahun terakhirku di sekolah. Dan semua 

yang akan terjadi di masa mendatang, harus kuusahakan 

mulai dari sekarang.  

Cerita baru akan segera dimulai. Meski sudah bosan 

tiada tara karena terus berada di rumah, dan juga kerap kali 

keributan terjadi sehingga membuat stress kepala, namun 

tetap kutanamkan dalam mindset, bahwa ini adalah pelajaran 

penting yang nantinya akan kurindukan. Aku harus nikmati 

setiap waktu dan momennya. Kusadari, dalam hidup 

memang seperti itu, dimanapun kita berada suka duka pasti 

akan selalu ada. 

Kami semua sedang diuji saat ini. Aku dan kedua 

adikku yang terpaksa harus belajar di rumah, begitu juga 

dengan ayah yang harus terganggu kerjanya. Ayah harus 

tetap berusaha mencari nafkah di tengah pandemi, 

terkadang rasa khawatir muncul tatkala ayah keluar, karena 

tentunya resiko terinfeksi virus juga akan semakin besar. 

Namun apa daya, yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar dan 
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berdoa secara maksimal. Dan hal ini tentu juga menjadi 

ujian yang berat untuk bunda. Bunda kini memiliki peran 

ganda, menjadi ibu rumah tangga sekaligus guru yang 

mengajar anaknya. Kerepotan tentu semakin bertambah, 

namun aku yakin dibalik semua ini pastinya ada hikmah 

yang luar biasa untuk kita semua. 

*** 

“Ayo bangun-bangun! Mba, Mamas, Dede! Ayo cepet 

bangun nanti terlambat keburu macet deh,” ucap bunda 

membangunkan kami.  

Hari ini keluargaku akan mengantar mamas ke pondok 

pesantrennya. Setelah belajar secara daring selama 2 bulan, 

pihak pondok tempat mamas sekolah memperbolehkan 

santrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. 

Dengan syarat bahwa seluruh siswa diwajibkan untuk hadir 

pada hari ini setelah melakukan rapid-test. Namun itu hanya 

berlaku untuk mamas, tidak denganku. Aku masih harus 

tetap belajar secara daring.  

Cukup sedih berpisah dengan adikku. Meskipun 

menyebalkan, namun suasana rumah tanpa dirinya tentu 

akan sangat sepi, karena biasanya dialah yang membuat 

suasana menjadi ramai dengan candaan dan tingkah 

konyolnya. Namun kini, lagi-lagi karena alasan untuk 

menuntut ilmu kami harus terpisahkan. Tak apa terpisah 

untuk menuntut ilmu di dunia, daripada nanti kami harus 

terpisah karena tak dapat masuk surga bersama-sama. 

Sesampainya di pondok, nuansa haru karena ingin 

berpisah sudah menyelimuti kami. Acara ‘tangis-tangisan’ 

yang lumrah terjadi pada santri baru, akan segera dimulai. 

Ayah mulai keluar dari mobil, kemudian diikuti oleh 

mamas, dan kami dianjurkan untuk tetap diam di mobil dan 
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tidak diperkenankan untuk turun. Hanya santri dan walinya 

saja yang diperbolehkan.  

Kami hanya mengamati dari mobil. Satu-persatu santri 

mulai memasuki area pondok, namun mamas dan ayahku 

masih diperiksa oleh panitia. Terlihat dari kejauhan bahwa 

ayah tengah memperbincangkan sesuatu yang cukup serius 

dengan panitia pihak pesantren. Tak lama kemudian, ayah 

menghampiri bunda. Ayah menunjukkan secarik kertas 

yang kurasa itu merupakan hasil dari rapid-test mamas 

kemarin.  

Ternyata yang diperbincangkan ayah dengan pihak 

panitia tadi adalah mengenai hasil tes tersebut yang 

menunjukkan reaktif. Hal itu berarti dalam antibodi mamas 

sedang aktif karena ada virus, namun belum dapat 

dipastikan secara pasti bahwa itu benar-benar coronavirus. 

Karenanya, pihak pesantren tidak mau mengambil resiko. 

Mereka memutuskan supaya mamas melakukan isolasi 

mandiri di rumah dan setelah itu melakukan swab-test. 

*** 

Akhirnya kami kembali pulang ke rumah. Dengan 

kondisi utuh, kami berlima, tak ada yang berubah. Kami tak 

menyangka hal ini akan terjadi, karena sebelumnya juga 

ayah dan bundaku tidak memeriksa hasil yang tertera dalam 

surat tersebut. Ditambah lagi dokter yang memeriksa pun 

tidak memberikan keterangan bahwa ternyata hasilnya 

reaktif.  

Aku tau, ayah dan bunda pasti cukup terpukul dengan 

keadaan ini. Mereka telah berjuang untuk menyekolahkan 

mamas di pondok pesantren, memberikan prioritas 

menuntut ilmu di tempat yang terbaik meski ekonomi bisa 

dibilang tidak sedang baik-baik saja. Namun berbanding 
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terbalik dengan mamas, dia justru senang sekali karena 

tidak jadi pondok. Tapi aku pun tau, pasti jauh di lubuk 

hatinya yang terdalam dia juga ingin seperti teman-

temannya yang lain. Bertemu dengan kawan baru, belajar 

bersama dan memulai kehidupan baru di dalam pondok. 

Sungguh pandai sekali dia menyembunyikan perasaan sedih 

dan kecewanya itu. 

*** 

Setelah 2 pekan masa isolasi, mamas yang diantar oleh 

ayah kembali melakukan rapid-test. Mereka mengunjungi 

rumah sakit yang sama dengan yang sebelumnya, untuk 

mengetahui apakah kini kurva reaktifnya telah berubah 

menjadi nonreaktif, dan ayahku juga ingin meminta 

penjelasan terkait hal ini. Kami yang menunggu di rumah 

cukup dibuat penasaran, bagaimana hasilnya nanti. Setelah 

beberapa jam menunggu akhirnya tibalah mereka di rumah.  

“Gimana Yah?” tanya bundaku tak sabaran saat ayah 

baru saja masuk ke dalam rumah. 

“Masih sama kayak kemarin Nda,” jawab ayahku 

pasrah. 

“Reaktif lagi Yah?” aku pun mulai menimbrung. 

“Iya,” jawab ayahku lagi. 

“Kenapa ya kok hasilnya reaktif terus, padahal anaknya 

juga sehat, ga ada gejala sakit apa-apa. Setiap hari juga 

berjemur, dikasih vitamin, dibikinin ramuan jahe, ga pernah 

keluar juga dia. Ya Allah harus gimana lagi,” kata bundaku 

panjang lebar. 

Akhirnya mamas harus melakukan isolasi 2 pekan lagi. 

Aku merasa kasihan padanya, hidupnya menjadi tidak 

karuan, yang seharusnya sudah bersekolah namun sekarang 

masih di rumah dan tidak ada aktivitas atau kesibukan yang 
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dapat dilakukannya sehari-hari. Sedangkan aku dan adikku 

yang kedua masih tetap bersekolah daring sebagaimana 

biasa. 

*** 

 Di suatu siang yang cukup terik, disaat aku masih 

sibuk dengan urusan sekolahku, tiba-tiba saja aku 

mendengar suara ricuh di depan rumah. Awalnya aku tak 

menghiraukan, tapi suara itu seakan makin mendekat. 

Benar saja, pintu kamarku terbuka dan kulihat adik 

keduaku yang tengah memegangi tangannya sambal 

meringis dan merintih kesakitan. Aku yang kala itu tengah 

menyaksikan video pembelajaran tak fokus memperhatikan 

adikku itu, aku kira dia hanya nangis karena dijaili 

mamasnya, ditambah lagi mamasnya yang malah ngakak 

melihat adiknya sedang kesakitan. Bukannya iba, aku malah 

ikutan ngakak juga.  

 “Kenapa sih, kenapa? Ngapain nangis?” tanyaku di 

sela-sela tawa. 

 “Dede jatoh,” jawabnya dengan kucuran air mata. 

 “Ya elah cowok, jatoh doang aja ngapain nangis,” 

ledekku padanya. 

 “Sakit Mba, aduh ini tangannya kebalik,” rengeknya 

dengan muka yang sangat polos. 

 “Itu Mba, dia abis jatoh dari sepeda noh, sepedanya 

sama si mamas abis dicopotin bannya, terus dia naik-naik 

sambil nyanyi-nyanyi di atas sepeda. Udah bude bilangin 

suruh turun dari tadi takut jatoh, eh malah bener jatoh duluan 

kan.” Jelas bude, tukang gosok yang ada di rumahku. 

 Ada-ada saja memang anak ini kelakuannya. 

Akhirnya aku pun membawanya ke kamar sambil 

menunggu bunda yang belum pulang dari pasar sejak tadi. 
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Tak lama, tetanggaku yang mendengar kabar itu mulai 

ramai berdatangan. Satu persatu dari mereka ingin melihat 

kondisi adikku yang patah tangan itu. Diantara mereka 

bahkan ada yang langsung memanggil tukang urut supaya 

adikku bisa diurut. Aku merasa solidaritas dan ukhuwah 

dengan tetangga terasa sangat kuat sekarang ini. 

 Akhirnya setelah beberapa menit kemudian bunda 

pun datang. Tak lama dari itu tukang urutnya juga datang. 

Adikku pun langsung diurut. Benar saja, kata tukang 

urutnya memang cukup serius patah tulangnya, karena 

tulang sikunya berputar ke depan. Jadi membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ke posisi 

semulanya.  

Oh Allah, ujian apalagi ini. Perihal mamas yang reaktif 

dan belum bisa ke pondok saja belum usai, lalu Engkau 

memberi ujian kepada keluargaku berupa dede yang patah 

tulang seperti ini. Sungguh aku sangat tidak tega melihat 

kedua orang tuaku yang terus saja diuji dengan berbagai 

macam musibah. 

*** 

 Karena sakit yang luar biasa pada tangannya itu, 

adikku selalu saja menangis di malam hari.hingga ayah dan 

bunda tidak dapat tidur dengan nyenyak. Hal itu selalu 

berulang tiap malam, ayah dan bunda terpaksa harus 

begadang untuk menemani dan menjaganya. Aku tak dapat 

berbuat banyak, aku tak dapat ikut begadang juga karena 

aku harus sekolah pada pagi harinya. Namun aku selalu 

membantu meringankan pekerjaan bunda sehari-hari. 

Karena aku tau ayah dan bunda pasti sangat kelelahan. 

Lelah jasmani dan juga rohani. 
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Seringkali bunda curhat kepadaku. Meski terlihat tegar 

dan menerima seluruh ujian yang Allah beri, berusaha 

ikhlas dengan selalu tersenyum ceria, namun aku tau bahwa 

dirinya pasti lelah akan semua ini. Pikirannya pasti kini 

tengah berkecamuk, hatinya pasti tengah tak karuan, 

wajahnya pun menunjukkan keletihan yang tiada tara, 

namun tak pernah sedikitpun ada kata-kata mengeluh yang 

keluar dari lisannya. 

Orang tuaku selalu mengajarkan kepadaku, apapun 

masalahnya harus dijalani dengan ikhlas, tak perlu disesali 

ataupun diratapi, jangan menyalahkan keadaan atau orang 

lain terhadap apa yang menimpa kita. Bundaku selalu 

berpesan kepada kami, “Allah sedang menguji kita, kita 

harus sabar. Kita harus bersyukur atas apa yang Allah beri, 

pasti semuanya ada hikmahnya. Semuanya akan indah pada 

waktunya jika kita bisa melaluinya dengan ikhlas.” 

*** 

 Kembali lagi ke persoalan mamas. Akhirnya setelah 

2 pekan mengisolasikan diri untuk yang kedua kalinya, ia 

akan melakukan rapid-test kembali. Ini adalah kali ketiga 

baginya menjalani rapid-test, karena hanya itu yang dapat 

orang tuaku lakukan untuknya, dan berharap hasilnya dapat 

sesuai dengan harapan. Orang tuaku tidak melakukan swab 

padanya karena kendala biaya, dimana biaya yang 

dikeluarkan cukup besar.   

 Dan lagi-lagi hasilnya masih tetap menunjukkan 

reaktif. Tak hanya mamas, namun ayahku juga karena ayah 

ikut rapid-test juga tadi. Sudah berulang kali melakukan tes, 

dan sudah coba di tempat yang berbeda pula, namun 

hasilnya tidak mengalami perubahan. Padahal, aku sudah 

melihat sendiri usahanya yang begitu keras supaya hasil tes 
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menunjukkan hasil yang nonreaktif. Tetapi Allah 

berkehendak lain. 

*** 

Beberapa hari kemudian, ayahku mendapatkan 

tawaran dari kenalannya untuk mengikuti swab-test gratis. 

Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kami 

kali ini, betul saja kata bunda, jika kita ikhlas maka Allah 

akan beri yang jalan terbaik untuk kita. Akhirnya dengan 

cepat ayahku menyetujui tawaran itu.  

Keesokan harinya, ayah dan mamas menjalani swab-test. 

Sehari sebelum di swab ayah dan mamas melakukan 

anjuran-anjuran yang telah dikemukakan dokter, seperti 

minum vitamin, minuman rempah, air hangat dicampur 

minyak kayu putih dan lain sebagainya. Berbagai ikhtiar 

telah mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik. 

*** 

Rupanya, desas-desus ayahku yang mendapat hasil 

rapid-test yang reaktif, menyebar begitu cepat di masyarakat. 

Padahal dokter telah menerangkan bahwa hasil rapid-test 

tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

benar-benar terinfeksi covid-19 atau tidak. Lagipula ayah dan 

mamas baru saja menjalani swab-test yang menandakan 

bahwa belum ada indikator yang menunjukkan bahwa 

mereka benar-benar positif terinfeksi covid-19. Namun 

begitulah kabar burung, begitu cepat menyebar tanpa dapat 

dikendalikan. Menjadi simpang siur tidak jelas. 

Hingga akhirnya keluarga kami dijauhi oleh masyarakat 

sekitar. Banyak yang menghindar atau bahkan memusuhi. 

Termasuk saudara kami yang berada tak jauh dari rumah 

yang pasti sudah mendengar gosip ini pula. Bukannya 
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memberi semangat ataupun motivasi, namun justru 

menjauhi tanpa sebab yang pasti. Sedih rasanya mendapat 

perlakuan demikian. Padahal kami belum dinyatakan 

sebagai orang yang benar-benar terinfeksi, namun mengapa 

kami malah harus merasakan sesuatu yang tidak 

menyenangkan seperti ini.  

Selama menunggu hasil swab keluar, ayah dan mamas 

mengisolasikan diri di rumah. Yang sebelumnya ayah sudah 

bekerja dan sholat berjamaah di masjid, kini harus 

melakukan semuanya di rumah lagi. Kami yang lainnya pun 

membatasi diri untuk tidak keluar rumah kecuali ada hal 

yang sangat mendesak. Bahkan bunda pun hanya membeli 

sayur di tukang sayur keliling untuk makan sehari-hari. 

Begitu kami menjaga protokol kesehatan. Kami sadar 

bahwa kami bisa saja menjadi penginfeksi, perantara atau 

bahkan terinfeksi dari orang lain yang ada di luaran sana. 

Selama ini kami senantiasa menerapkan pola hidup bersih 

dan sehat. Tak pernah kami lupa untuk memakai masker 

dan mencuci tangan setiap saat. Berjemur dan 

mengkonsumsi vitamin juga makanan sehat. 

*** 

Namun takdir yang Allah telah tetapkan tak pernah 

ada yang menduga dan mampu mengelakan. Hari ini hasil 

swab-testnya keluar. Ayah ditelepon oleh dokternya, setelah 

selesai berbincang via telepon ayah menceritakan kepada 

kami bagaimana hasil  swab-test tersebut.  

“Mas, kamu Mas,” kata ayah lirih. 

“Mamas positif yah?” tanya bundaku dengan paniknya. 

“Iya,” jawab ayahku. 

“Ya Allah tuh kan Mas, kamu sih ga nurut sama Nda, 

udah dibilangin pakein minyak kayu putihnya di dada, di 
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hidung, di tenggorokan, terus minum air yang udah 

dicampur minyak kayu putihnya itu. Kamu gak mau sih, 

tuh kan jadi begitu hasilnya. Ya Allah,” kata bundaku 

dengan ekspresi kecewa dan penuh penyesalan. 

Mamas diam tak berkutik. Berbeda dari biasanya yang 

selalu banyak omong dan banyak tingkah. Kali ini sangat 

jelas bahwa dia juga merasa terpukul atas kasus positif yang 

menimpa dirirnya. Tak ada satupun dari kami yang 

menyangka hal ini akan terjadi. Atmosfer ruangan ini 

menjadi semakin mencekam. Kuperhatikan raut muka satu-

persatu anggota keluargaku, semuanya sangat sedih, tak 

tega aku melihatnya. 

“Jadi harus diisolasi di Wisma Atlet Yah?” tanya 

bundaku lemah. 

“Ngga Nda, boleh diisolasi di rumah soalnya tanpa 

gejala, terus juga masih anak-anak jadi lebih baik di rumah 

supaya ada keluarga yang mensupport. Yang penting harus 

tetap diisolasi, jaga jarak, jangan bercampur, harus bener-

bener jaga kesehatan dan kebersihan,” ayahku 

menerangkan. 

“Besok kalian semua juga harus di swab loh!” kata 

ayahku tiba-tiba. 

“Hah? Kalian maksudnya kita Yah? Nda, Mba sama 

Dede juga?” tanyaku panik. 

“Iya semuanya,” kata ayahku. 

“Ih, Dede takut Yah,” adikku yang kedua tiba-tiba 

menghampiri kami sambal berkaca-kaca. Kasihan sekali aku 

melihatnya, masih kecil dan dengan kondisi tangan patah 

yang masih belum sembuh dan sekarang harus di swab. 

“Gapapa Dek, orang ga sakit kok,” ayahku 

memeluknya, berusaha menenangkannya. 
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Kami sangat terpukul dengan kabar buruk ini. Corona 

yang awalnya hanya dapat kulihat di tv berupa penambahan 

kasusnya, namun kini adikku sendiri yang menjadi bagian 

dari penambahan kasus tersebut. Dia positif, dia benar-

benar menjadi orang yang positif terinfeksi coronavirus. 

Sungguh sulit untuk memahami dan percaya akan semua 

hal ini. Orang terdekatku, bahkan adikku sendiri. Aku 

sangat kasihan padanya, masih sekecil itu namun cobaan 

yang harus dipikulnya sudah cukup rumit. 

Seluruh anggota keluargaku mendadak menjadi diam 

dan tak banyak bicara. Suasana rumah mendadak hening, 

tak ramai sebagaimana biasa. Semenjak mendengar berita 

tadi dan sampai malam ini, kami masih saja syok dan sulit 

memahami semuanya. Dan akhirnya kini kami harus saling 

berjaga jarak, khususnya dengan mamas. Perpisahan 

dengannya dalam rangka menuntut ilmu memang tertunda 

kemarin, namun kami tetap harus terpisah sekarang. 

Mirisnya, terpisah karena harus isolasi sendiri di kamar 

khusus akibat corona.  

Sedih sekali rasanya Ya Allah. Aku sampai tak bisa 

tidur karena terus saja pikiranku berputar memikirkan hal 

ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi. Padahal selama ini 

mamas juga tak pernah kemana-mana. Dan keluargaku pun 

selalu menegakkan pola hidup bersih dan sehat. Aku takut, 

bagaimana nanti jika warga disini tau. Mendapat gosip 

bahwa ayah reaktif saja reaksinya sudah seperti itu, lalu 

bagaimana dengan hasil mamas positif sekarang ini. 

Tentunya keluarga kami akan semakin dijauhi. 

Dianggap sebagai penyebar hingga tak ada yang berani 

bersosialisasi dengan kami. Padahal, bukankah sesama 

tetangga harus saling mendukung dan menyemangati ketika 
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tetangga lainnya mendapat musibah?  Dimana jiwa mereka 

sebagai makhluk sosial, tak adakah perasaan untuk saling 

membantu dan bergotong royong?  

Kami seperti ini pun bukan kehendak kami. Ini adalah 

perihal takdir yang Allah tetapkan. Bukankah ketika Allah 

berkehendak, Allah berhak memberinya pula kepada 

mereka dan siapapun sesuai yang diinginkanNya? Namun 

mengapa manusia egois? Kami sudah cukup menderita 

dengan ujian ini. Yang kami pinta pun tak banyak. Cukup 

mendukung dan tidak perlu memusuhi kami, itu saja.  

*** 

Matahari bersinar dengan penuh keceriaan pagi ini. 

Tapi sangat berbanding terbalik denganku, tak ada 

keceriaan sedikitpun yang kurasakan. Hari ini saatnya kami 

melakukan swab-test di salah satu rumah sakit di daerahku. 

Kami pun berangkat dari rumah dengan perasaan tak 

menentu. Deg-degan sekali rasanya.  

Mulai dari pagi sejak bangun, bunda menyuruh kami 

untuk mengolesi badan kami menggunakan minyak kayu 

putih. Aku pun tak tau apa tujuannya, namun aku berusaha 

menurutinya karena aku tau ini pasti untuk kebaikan diriku 

juga. Meski sangat membenci baunya, aku tetap menuruti 

perintah bunda. Kuolesi badanku, termasuk hidung dan 

ujung tenggorokanku. Sambil menunggu bundaku yang 

tengah di tes, tak lupa aku meminum air campuran minyak 

kayu putih seperti yang telah bunda perintahkan. Ah, 

rasanya sungguh menderita sekali. 

Kini giliranku yang di tes setelah bundaku selesai. 

Bismillah kumulai menginjakan kakiku di ruangan kecil 

yang telah ada satu orang mengenakan APD di dalamnya. 

Aku mulai duduk di kursi yang telah disediakan. Tegang 
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sekali rasanya, aku sangat takut saat itu dan mungkin sang 

dokter juga memahami akan ketakutanku. Dokter itu mulai 

mencairkan suasana dengan bertanya siapa namaku, tanggal 

lahirku dan terus berkata padaku, “Gapapa, ga sakit kok. 

Ga berasa apa-apa. Tahan aja ya sebentar,” seperti itu 

kurang lebih perkataannya. 

“Oke, coba dibuka mulutnya ya, julurkan lidahnya. 

Baik, tahan ga akan sakit kok, Oke satu, dua, tiga,” bleekk 

alat itu telah masuk ke rongga tenggorokanku dan dengan 

cepat dikeluarkan lagi olehnya. Bagaimana rasanya? 

Sungguh tak dapat didefinisikan dengan kata-kata. Sangaatt 

luar biasa pokoknya. 

“Oke sekarang yang di hidung yaa. Coba dengakan 

kepalanya, lagi, lagi, oke. Nah tahan lagi ya, satu, dua, tiga,” 

bleess dan lagi-lagi kini alat itu masuk ke hidungku sampai 

bagian ujungnya. Yang di hidung ini lebih luar biasa rasanya 

dibanding yang di mulut, karenanya aku tak sadar bahwa 

aku sampai meneteskan air mata.  

Alhamdulillah sudah selesai. Kulangkahkan kakiku 

keluar dari ruangan ini dengan perasaan syukur dan senang. 

Akhirnya semua telah terlewati, hal yang tadi kutakutkan 

akhirnya sudah selesai kuhadapi. Setelah adikku dan 

nenekku selesai tes, kami pun kembali ke rumah. Sungguh 

pengalaman hari ini tak akan pernah kulupakan. 

Meski hal ini mungkin tidak diinginkan oleh siapapun, 

tapi siapa sangka bahwa hal seperti ini menimpa 

keluargaku. Namun dengan begitu kami telah merasakan 

apa yang orang lain tidak rasakan. Kami dapat benar-benar 

membuktikan bahwa coronavirus itu benar-benar ada, dan 

akan menjangkiti siapapun. Bahkan orang yang telah 
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menjaga protokol kesehatan pun bisa terinfeksi, lalu 

bagaimana yang tidak? 

*** 

Ponsel ayahku berdering, setiap kali ponselnya 

berdering sungguh aku merasa khawatir dan cemas, aku 

takut itu adalah dokter yang akan memberi tau hasil swab. 

Tapi, Alhamdulillahnya kali ini bukan panggilan dari 

dokter. Jujur aku merasa penasaran, namun aku juga takut 

hasilnya mengecewakan, ah sudahlah aku kembali berdoa 

saja kepada Tuhan semoga memberikan ketetapan yang 

terbaik. 

Tak lama kemudian, ponsel ayah kembali berdering. 

Dan benar saja, yang kutakutkan itu yang sekarang sedang 

berbincang dengan ayah melalui sambungan telepon. Aku 

terus berdoa semoga kabar baik yang akan kudengar. 

Begitu juga dengan bunda dan nenekku, kami semua sangat 

mengharapkan hasil yang terbaik. 

Setelah selesai bercakap-cakap akhirnya ayah 

memberitahukan kepada kami mengenai hasil tesnya.  

“Alhamdulillah negatif semua-” kata ayah. 

“Alhamdulillah,” jawab kami serempak. 

“Kecuali Dede,” sambung ayah. 

“Hah? Ya Allah, Dede kayak Mamas Yah?” tanyaku. 

“Iya Mba,” jawab ayahku. 

Adikku yang berada di kamar sebelah ternyata 

mendengar bahwa dirinya positif. Dia langsung 

menghampiri ayah.  

“Ayah beneran Yah Dede positif?”  tanyanya dengan 

bercucuran air mata. Memang mellow sekali anak ini. 

“Hmm.. Iya De, Dede sabar ya,” kata ayahku sambal 

mengelus pundaknya. 
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“Terus gimana Yah? Dede takut Yah,” kata adikku 

masih sambal bersedih. 

“Gapapa De, Dede kayak biasa aja orang kata 

dokternya Dede ga kenapa-kenapa. Yang penting makannya 

yang teratur, tidurnya jangan malem-malem, kalo pagi 

berjemur, minum vitamin, minum rempah-rempah yang 

Nda bikin, nah yang paling penting nih Dede jangan main 

hape mulu, ya,” jelas ayahku. 

Tak kuasa diriku menahan tangis. Tak tega sekali 

rasanya melihat kedua adikku menjadi orang yang positif 

corona. Tanpa sadar aku meneteskan air mata, dengan 

mudahnya air itu mengucur tanpa permisi, segera kuhapus 

agar tidak ada yang melihat. Aku harus terlihat tegar di 

hadapan kedua adikku ini, sebagai kakak tertua sudah 

seharusnya aku memberikan semangat dan menjadi 

panutan bagi mereka berdua. 

“Gapapa De, Mas. Kalian kan cuma OTG jadi gausah 

sedih. Biasa aja, kayak sebelum tes. Gausah dipikirin, jalanin 

aja kayak yang udah Ayah bilang. Anggep aja ini kayak 

kalian mau naik ke level 2 kalo main game. Kalo mau naik 

level, tantangannya semakin susah kan? Nah makanya Allah 

kasih tantangan ini ke kalian supaya kalian bisa terus naik 

levelnya. Udah gausah sedih pokoknya, oke! Kalian harus 

bangga karena nanti bakal jadi alumni OTG!” aku berusaha 

menyemangati mereka. 

Alhamdulillah kata-kataku barusan mampu 

meluluhkan mereka. Mereka jauh lebih tegar sekarang. 

Meski sedih tak terbendung dalam dada, melihat adikku 

sendiri yang menderita corona namun mereka harus tetap 

melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Dan siapa agi 
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yang akan menyemangatinya jika bukan kami sesama 

keluarga. 

Aku tau, dede orangnya sangat mudah kepikiran, aku 

khawatir dirinya akan drop karena harus memikirkan hal ini. 

Begitu juga dengan mamas, meski tak terlihat kepikiran 

namun dia selalu memendam tentang perasaannya, dan hal 

itu tentu juga akan berbahaya karena akan membuatnya 

stress sendiri. 

*** 

Hari demi hari kami lewati. Satu rumah dengan 

penderita corona tak membuat kami menjadi takut atau 

menjauhinya. Justru kami banyak mendapat pelajaran serta 

pengalaman yang luar biasa. Sebuah pengalaman yang 

tentunya tidak semua orang rasakan. Berada dalam satu 

atap, namun harus saling berjaga jarak. Tetap saling 

melempar canda, meski harus berjauh-jauhan. Saling 

berbagi tawa meski dalam hati masing-masing memendam 

duka. Dan yang utama yaitu selalu mengingatkan untuk 

menjaga kebersihan dan kesehatan.  

Kehangatan dalam keluarga masih tetap dapat 

kurasakan, meski tak sesempurna dulu namun rasa manis 

dan erat lebih terasa sekarang. Kehidupan pun sudah kami 

jalani sebagaimana biasanya, tak lagi kami meratap atau 

menyesali keadaan yang telah terjadi. Ikhlas, adalah jalan 

terbaik menghadapi segalanya. Dan sabar adalah kunci 

utama menghadapi segala ketetapanNya. Selain itu, ikhtiar 

dan doa adalah jurus jitu untuk melewati segala 

permasalahan yang menimpa. 

Dua pekan berlalu. Meski tak ada kata-kata 

penyemangat dari tetangga, teman, ataupun saudara, 

namun dengan kami sekeluarga saling menyemangati dan 
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mendukung semua dapat berlalu dengan baik. Aku sadar, 

kita memang makhluk sosial, namun tak semua orang dapat 

hadir disaat yang dibutuhkan. Bahkan ada saja yang pergi 

disaat kita tengah dalam keadaan sulit. Aku menjadi 

semakin yakin, disaat semua orang menjauh, hanya ada 

beberapa orang yang justru mendekap, disaat semua orang 

menghilang ada beberapa orang yang justru selalu ada, 

disaat semua orang menghina, ada beberapa orang yang 

selalu menyemangati. Orang itu adalah keluarga. 

Alhamdulillah kini kedua adikku telah selesai 

melakukan pemeriksaan setelah 2 pekan masa isolasi. 

Pemeriksaan pun menunjukkan hasil yang baik, mereka 

berdua telah dinyatakan sehat dan sudah kembali normal. 

Kami mengucapkan syukur tak terkira kepada Allah. 

Perasaan lega dan bahagia meliputi kami semua. Kini, 

mamas sudah bisa masuk ke pondok. Namun aku dan dede 

masih harus tetap belajar secara daring, karena sekolah 

kami masih belum menggelar pembelajaran tatap muka. 

Tak apa, aku yakin semuanya pasti akan berlalu, pandemi 

pasti akan segera berakhir dan kami akan dapat menjalani 

kehidupan kami sebagaimana normalnya. 

*** 

Di antara fajar dan senjaku kali ini, kudapatkan sesuatu 

yang tak pernah kurasa sebelumnya. Sesuatu yang sangat 

membuatku takut, cemas, gelisah  namun juga bahagia dan 

perasaan tak terdefinisi lainnya. Liburan sekolahku kali ini, 

banyak kisah yang kulalui dan tak dapat semuanya kutulis 

dalam buku diary, cukup kuingat dalam memori tentang 

hari bersejarah yang telah kulalui kali ini. 

Kami semua bersyukur kepada Tuhan, yang telah 

memberikan akhir yang indah dalam skenario hidup kami. 
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Tak pernah kami sangka bahwa kami akan mendapat 

pengalaman seberharga ini. Cerita hidup yang sangat rumit 

di awal, namun sangat indah dan berkesan di akhir. 

BerkatNya, kami kini memiliki kisah hidup yang tak biasa, 

kisah yang nantinya akan kami kenang dan ceritakan pada 

anak cucu kami. Bahwa kami penah menjadi alumni 

keluarga terdampak pandemi. 

-TAMAT- 
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aik santriwati semua, insyaaAllah besok lusa kalian 

akan dipulangkan.’’, ucap ustadz. Hah kenapa 

pulang? Kok harus pulang sih? Semuanya harus pulang ya? 

Aku belum mau pulang. Gimana nih? Hah ada apa sih? 

Pertanyaan itulah yang muncul dibenakku saat mengetahui 

bahwa kami harus dipulangkan. 

Wabah yang kiat merajalela, yang awalnya kita kira 

hanya ada dinegri tetangga sana. Ternyata, sekarang sudah 

merapat pada negri kita. Yang awalnya negri kita aman 

damai kini, kacau balau setelah kedatangannya. Hampir 

semua kegiatan harus diberhentikan demi keselamatan kita 

semua. 

Suasana didalam masjid setelah ustadz keluar semakin 

gaduh. Suasana hatiku pun, ikut menjadi tidak tenang. 

Mungkin teman teman yang lain sangat antusias untuk 

pulang kerumah. Tapi, diriku tidak. 

Teman teman ku sudah mulai mempersiapkan barang 

barang yang akan dibawa. Diriku masih saja berduduk 

santai diatas ranjang besi yang beralaskan kasur. 

“B 
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“hey dini, kok kamu malah bengong, siap siap gih 

besok pulang loh,’’ ucap teman teman ku, secara 

bergantian. 

“eh iya deng, makasih loh udah mau ingetin,’’ ucap ku. 

“kok kamu nih gak semangat sih mau pulang? Ada apa 

dini? Cerita sini sama kami,’’ ucap Andra. 

“gak papa kok woy, kan aku mah terlalu santuy, nanti 

malem aja. Lagian bawaan aku dikit kok,’’ jawab ku. 

“oh oke oke,’’ ucap teman teman ku. 

*** 

Beberapa hari yang lalu diriku baru saja pulang 

kerumah. Abi harus menemui sang penciptanya. 

Kehilangannya masih terasa seperti mimpi. Padahal dua 

hari sebelum beliau meninggal aku dan abi masih 

berkomunikasi. Masih bertanya kabar, bercerita bagaimana 

kegiatan dipondok pesantren. Suara yang aku dengar saja, 

tidak terdengar seperti orang yang tidak sehat. 

Beberapa jam sebelum diriku ini dijemput untuk 

pulang. Aku merasa diri ini ingin sekali pulang tidak seperti 

biasanya. Bahkan aku sampai bercerita sama ustadzah 

malam itu, bahwa aku ingin sekali pulang. Tapi aku pikir itu 

biasa saja, karna memang sering diriku merasakan hal yang 

seperti itu. Qadarullah pada tengah malamnya aku memang 

benar dijemput untuk pulang. 

Diriku dijemput oleh om dan tante yang memang 

rumahnya gak jauh dari pondok pesantren ku. Tepat pukul 

23.45 aku harus pulang kerumah, yang katanya abi kangen 

dan ingin bertemu. Tapi pikirku gak biasanya abi minta 

temu apalagi ini malam malam. Tapi diriku husnudzon saja,  

ya mungkin abi beneran pengen ketemu. Lagian setelah aku 

diantarkan kepondok emang kami belum bertemu kembali, 
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pikirku. Selama perjalanan menuju rumah mataku hampir 

penuh dengan bendungan air mata. Air mata sengaja aku 

tahan agar om dan tante gak terlalu khawatir. Bahkan setiap 

om dan tante mengajakku ngobrol aku bersikap biasa saja. 

Semakin dekat menuju rumah badanku mulai tambah 

gak enak, begitu juga dengan hati. Jantung nambah 

berdegup dengan kencang. Pikiran ku mulai aneh aneh. 

Tambah gak enak lagi, kok ini malah jalan kerumah 

nenek,bukan kerumah. Rasanya aku ingin teriak, “kok jalan 

kerumah nenek sih, bukan kerumah’’. 

Sesampainya dirumah nenek, bang Ridho dan teh 

Amel sudah menunggu dihalaman depan rumah. Pintu 

mobil dibukakan oleh bang Ridho, tas yang aku bawa 

langsung diambil sama teh Amel. Kulihat sekeliling 

halaman rumah terdapat karangan bunga. Diriku yang baru 

turun dari mobil, disambut oleh pelukan yang amat erat 

oleh bang Ridho dan teh Amel. Dalam pelukan itu bang 

Ridho dan teh Amel menetas kan air mata sehingga, jilbab 

yang aku pakai basah. Aku pun ikut menetas kan air mata. 

Setelah pelukan bang Ridho dan teh Amel lepas, diriku 

langsung lari menuju dalam rumah. Diruang tamu terlihat 

ummi yang bersandar pada dinding dengan badan yang 

begitu lemas, dan matanya yang terlihat sembab. 

Tangannya yang lembut menggapai badanku yang 

sedikit membungkuk. Suara tangisannya pun, membuat diri 

ini tak bisa lagi memberhentikan air mata yang terus 

mengalir. Isak tangisnya yang tidak berhenti  membuat 

diriku merasa seperti jatuh kedalam sumur yang begitu 

dalam. 

“tugas abi sudah selesai din,’’ bisik ummi. 
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Bisikan ummi membuat air mata yang turun semakin 

deras. Rasa yang tadinya nikmat seperti es krim, kini 

berubah menjadi obat yang rasanya pahit dan tidak enak. 

Pelukkan ummi yang tadinya sangat erat, perlahan lepas. 

Ummi meyuruhku mengambil wudhu untuk menyolatkan 

abi. 

Badannya sudah tertutup kain putih, bersih, rapih, dan 

juga wangi. Pengharum ruangan yang biasanya tercium 

harum, hari ini pengharum itu digantikan oleh harumnya 

bubuk kamper. 

Tak ada kata terakhir, tak ada pelukkan terakhir, 

bahkan tak sempat untuk melihat wajahnya untuk terakhir 

kali. Hanya bisa memandang badan yang terbungkus kain 

putih, yang disampingnya terdapat fotonya yang sangat 

gagah. 

Tanpa disangka, yang aku kira tadinya sudah tak bisa 

melihat wajahnya untuk terakhir kali. Tapi diriku masih 

sempat untuk melihat wajah abi, walau melihatnya dari 

jarak jauh. Muka abi hampir semuanya tertutup oleh darah. 

Darah itu keluar akibat alat pemacu jantung yang 

dipasangkan kepada abi sebelum akhirnya abi 

meninggalkan kami untuk selamanya. Diriku yang setengah 

dipeluk oleh kakak kakakku yang sama sama menguatkan 

hati satu sama lain, walau hati kita sama sama rapuh. 

Suara ambulan terdengar semakin kencang, suara tahlil 

pun ikut mengiringinya. Isak tangis diriku, ummi, kakak 

kakakku serta sanak keluarga pun ikut terdengar.jasad Abi 

sudah diturunkan dari keranda, dan dimasukkan kedalam 

liang lahat, sebelum jasad abi yang didalam liang lahat itu 

ditimbun kembali tanah, kakakku mengadzankannya 

terlebih dahulu. Suara adzannya dicampuri oleh isak 
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tangisnya, bahkan hampir terjeda adzannya, untuk 

menahan air matanya. 

Selesai sudah pemakaman abi. Para sanak keluarga 

yang mengikuti proses pemakaman, mulai berpergian. 

Diriku, ummi dan kakak kakakku yang masih melihat, 

segundukkan tanah yang diberi papan sebagai tanda, masih 

tidak menyangka akan secepat ini abi harus meninggalkan 

kami. 

Orang orang masih banyak yang berkunjung kerumah 

untuk melayad. Karangan bunga. ucapan turut berduka cita. 

tersusun didepan rumah. Setiap sanak keluarga atau kerabat 

dekat dari ummi atau abi datang melayad, untuk 

mengucapkan turut berduka cita, pelukkan pelukkan yang 

diberikan kepada ummi yang membuat sesekali isak tangis 

ummi terdengar kembali. 

Sudah tujuh hari abi meninggalkan kami. Rasa rindu, 

kangen atau rasa kehilangan yang sesekali kami rasakan. 

Kadang kami kira abi hanya sedang pergi keluar kota untuk 

menghadiri acara, Bukan pergi untuk menemui allah. 

Sudah saatnya Diriku,dan kakak kakakku harus 

kembali ketempat masing masing, untuk melakukan 

kegiatan seperti biasanya. Walau hati agak sedikit berat 

untuk meninggalkan ummi sendiri dirumah. 

Kegiatan seperti biasanya sudah dilakukan. Tawa 

canda, berbagi cerita dengan teman teman selalu ada untuk 

menemani. Namun, itu hanya bisa dirasakan sekejap. 

Mendadak negri ini sakit, berbagai cara dilakukan agar negri 

ini pulih. Beberapa kegiatan harus diistirahatkan. 

Sekarang semua kegiatan itu harus dilakukan di rumah, 

tak ada canda tawa dan berbagi cerita dengan teman teman. 

Bahkan yang  biasanya waktu untuk bertegur sapa dengan 
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keluarga yang begitu sedikit, kini hampir tiap hari bertegur 

sapa. Waktu untuk berbincang bincang yang bertambah 

banyak. 

Tiga tahun kurang beberapa bulan sudah diriku hidup 

dalam lingkungan pondok pesantren. Jarang untuk bertemu 

ummi, abi dan kakak kakak yang lain. Jarak antara rumah 

dan pesantren yang begitu jauh, kegiatan ummi dan abi 

yang begitu padat sehingga, waktu untuk menyempatkan 

untuk menjenguk sedikit. itulah alasan mengapa kami 

jarang untuk bertemu. 

Selesai sudah sekolahku tingkat pertama. Yang 

seharusnya diadakannya wisuda, kali ini tidak ada. Wabah 

yang kian bertambah menjadi jadi. Sehingga tidak bisa 

merayakannya bersama teman teman disatu tempat yang 

sama. Jalur virtualah yang bisa menyatukan kita dari tempat 

berbeda walau tak tatap muka langsung. Tak ada ucapan 

selamat dari adik atau kakak tingkat. Hanya ada ucapan 

selamat dari keluarga yang menurutku itu sudah lebih dari 

cukup. Walau harus kekurangan seseorang yang harusnya 

mengucapkan kepadaku. 

Yang biasanya hari hari dimana aku dan kakak kakakku 

sedang dirumah, pasti ada perdebatan antara seorang anak 

dengan bapaknya. Tapi, kali ini tidak terdengar lagi. Suara 

yang saling bersautan dengan nada sangat keras, untuk 

menunjukkan dirinya paling benar. Sesekali amat rindu 

dengan kebiasaan itu. Kadang kami rasa sepi sekali tidak 

ada lagi yang seperti itu. 

Waktu begitu cepat berlalu. Jarum jam, menit dan 

detik dijam berdetak begitu cepat. Hari demi hari berganti 

dengan cepat tanpa kita rasakan. 
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Tak disangka waktu begitu cepat berlalu. Bulan suci 

ramdhan sudah dekat. Ramdhan yang biasanya ramai 

dengan bazar ini itu, ramdhan kali ini tidak ada. Buka puasa 

bersama yang biasanya tiap hari pasti ada, ramdhan tahun 

ini dibatasi. 

Memang Ramadhan kali ini terasa berbeda. Apalagi  

yang biasanya tiap buka puasa pasti ada aja keributan, kini 

tidak ada. Yang biasanya ummi jarang untuk membuat 

kolak atau makanan manis lainnya, ramadhan kali ini ummi 

lebih sering buat makanan bukaan yang manis manis. 

Makin hari makin nambah rasa kerinduan kepada abi. 

Sesekali aku menangis sambil memeluk ummi karna sudah 

tak tahan lagi menahan rindu ini. Setiap kali mau shalat 

malam, teringat suara abi mengaji. Dan pastinya setiap 

kerinduan itu datang, dengan segera diriku membacakan 

Al-fatihah untuknya. 

“Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar, laa illaa 

haillallahuwaallaahuakbar 

Allaahu akbar walillaahil hamd.’’ Suara takbir sudah 

mulai dikumandangkan. 

Tidak terasa ternyata ramadhan sudah akan berlalu. 

Idul fitri tahun ini sangat berbeda. Yang biasanya setiap 

selesai shalat ied, setelah itu maaf maafan sambil bagi THR, 

abistu lanjut pergi kemakam kakek dan nenek, baca doa 

bersama yang dipimpin oleh abi. Tapi sekarang malah abi 

pun ikut dibacakan doa. 

Bulan berbulan sudah kulalui. Awal tahun ajaran baru 

sudah dimulai. Sekolah pun masih berbasis online, dirumah 

ada aku, kakakku serta ponakan ku, yang sama sama 

melakukan sekolah online. Kita sambut sekolah ini dengan 

sangat berbahagia, walau kadang sangat membosankan. 
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Keluh kesah selama sekolah sering diutarakan bersama 

siapa tau ada solusi dari ummi atau kakak yang lain. 

“mi besok libur pergi tah  yuk, kemana tah.’’ Ucap 

bang Ridho. 

“mau kemana emang?’’ tanya ummi. 

“udah mi besok kita ke makam abi aja yuk rindu.’’ 

Ucap ku yang menyelak pembicaraan ummi dan bang 

Ridho. 

“apa sih kamu nih, dateng dateng nyamber aja.’’ Ucap 

bang ridho. Aku hanya tersenyum lebar. 

“ya sudah, besok kita pergi ke makam abi.’’ Ucap 

ummi. 

Tanah liat yang diberi papan bertuliskan nama yang 

ditancapkan ditanah. Bunga bunga yang berjatuhan dari 

pohon, bertaburan diatas tanah. Yang didalam tanahnya 

terdapat jasad manusia, yang ruh nya sudah berpisah pada 

jasad tersebut. 

*** 

17 Oktober 2020 tepat pada tanggal itu adalah hari 

ulang tahun abi, walau memang abi sudah kembali kepada 

sang Penciptanya. Tepat tanggal itu juga, satu tuhan sudah 

kami menempati rumah baru. Semua kegiatan yang 

dilakukan selama ini, terlaksanakan dengan baik. Walau 

rasa kerinduan dan kehilangannya sesekali mendatangi 

kami. 

Ketika kami memiliki waktu yang begitu luang untuk 

bersama sama, tapi kami harus kehilangan sosok yang 

sangat berarti bagi kami. Hanya doalah yang bisa kami 

berikan kepadanya. 

We miss you, we love you. 

Sampai jumpa di surganya Allah kelak. 
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*** 

Sejauh apapun kita dengan seseorang yang kita sayang. Kita 

hanya bisa mengiringi doa untuknya. Terus bahagiakanlah 

orang orang yang kalian sayangi. Jangan sampai buat 

mereka kecewa. Selagi waktu masih banyak, gunakan waktu 

itu dengan sebaiknya demi memberikan hasil yang terbaik 

untuk keluarga dan orang orang tersayang. 
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aun-daun jatuh berguguran meninggalkan 

rantingnya. Ia seakan-akan menyapa diriku. Aku 

terpana dan tersenyum melihat daun diselimuti embun 

jatuh menyentuh tanah. Aku melihat sekitar dan menyadari 

suasana pagi ini tampak berbeda. Sunyi dan sepi. Sejak 

munculnya wabah virus korona di Indonesia dan 

berlakunya sistem PSBB serta belajar dari rumah. Sektor 

usaha maupun ekonomi ikut merasakan dampaknya. Virus 

ini dapat memakan korban jiwa perhari. Nyatanya, kita 

semua tidak boleh gegabah, selalu bersabar, serta nikmati 

hari bersama keluarga di rumah. 

Family is the best place to learn about sacrifice. Keluarga 
adalah tempat terbaik untuk belajar tentang sebuah 
pengorbanan. Pengorbanan yang tidak ternilai bahkan jika 
ditukar dengan sebongkah berlian. Sederhana, namun kata 
itu menjadi motivasiku untuk selalu menghargai dan 
menyanyangi sebuah keluarga. Kasih terbaik adalah 
harapan yang selalu tersampaikan.  

*** 
Taman itu, ia seakan-akan lukisan. Warna-warni seperti 

pelangi. Langitnya seindah surga sejauh mata memandang. 
Ditemani air terjun nan begitu indah harmonis. Kucicipi air 

D 
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terjun menggunakan gelas dari kaca. Aku belum 
meminumnya sampai ke kerongkongan. Seekor singa 
kelaparan mengintaiku dari belakang. Dadaku berdegup 
kencang. Kejar mengejar dengan pilu dan tangis yang 
memburu. Aku berlari dari sesuatu yang menakutkan 
hingga mencekik tenggorokanku untuk bernapas. Aku tidak 
menyangka ini adalah hari terakhirku. Hanya berharap 
kepada Allah untuk selamat. Hingga, suara dari langit 
memanggil-manggil namaku. 

 “Nadia, Nadia, Nadia, bangun Nak! Sudah jam 
berapa ini!” suara itu seperti suara yang tidak asing bagiku, 
menggema dengan gagahnya. Menyampaikan pesan bahwa 
mimpi ini harus berakhir. Sinar lampu membasahi mataku. 
Segera aku peluk seseorang disampingku, seseorang yang 
sangat berjasa dan selalu melindungiku. Ya, dia Ayahku. 

“Kamu ini kenapa? Sudah, mangkanya kamu lebih 
disiplin di pagi hari meskipun hari ini libur. Ayah berangkat 
kerja dulu ya.” kata lelaki itu. Wajahnya tersenyum 
melihatku. Ia menyodorkan tangan kanannya ke arahku.  

“Hati-hati ya Ayah. Maaf. Aku minta maaf ya. Besok 
Aku belajar lebih disiplin lagi.” aku meraih tangannya ke 
arah kening dan berharap mendapatkan restu darinya hari 
ini. 

“Iya, Abi juga minta maaf ya.” ucap lelaki itu 
mengusap kepalaku dan berjalan keluar memakai masker 
dan sepatu berwarna hitam. Lalu kemudian pergi menaiki 
motor. 

Aku bangkit dari tempat tidur dan beranjak menyusul 
Ayahku. Aku melihat dari jendela betapa gigihnya Ia 
bekerja meskipun tanggal merah di kalender. Aku 
menunggu sampai lima belas menit berlalu melihat keluar 
jendela. Seorang perempuan duduk memperhatikanku yang 
masih termenung melihat jendela. Dia perempuan yang 
melahirkanku tujuh belas tahun yang lalu. Seseorang yang 
pantang menyerah dan rela membesarkan anaknya, 
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berharap mendapatkan ketulusan anaknya di masa senja 
nanti. Ya, dia adalah Ibuku.  

“Nadia, kenapa lihat keluar terus, Nak?” tanya Ibuku. 
“Gak papa Bu, hanya melihat pohon hijau yang 

tumbuh di halaman sana.” jawabku. 
Sebenarnya, aku memikirkan Ayah dan Ibu yang 

bekerja di masa pandemi ini. Rasanya seperti campur aduk 
antara takut, cemas, dan khawatir. Disisi lain Ayahku harus 
bekerja mencari nafkah, sedangkan Ibuku ingin membantu 
perekonomian Ayahku dengan bekerja. Pernah suatu hari 
aku berkata kepada Ibu,  

“Bu, kenapa tidak di rumah saja Bu? Ayah kan sudah 
kerja. Emang Ibu tidak capek?” tanyaku pada Ibu. 

“Kenapa bertanya seperti itu? Nadia ketika sudah 
besar ingin tidak banggain Ibu? Ibu kan  bekerja untuk 
Nadia. Gak papa  capek, Nak. Meskipun Ayah bekerja, tapi 
Ibu ingin bantu Ayah. Sudah Nak, tidak perlu berpikir 
begitu. Doakan saja agar Ayah dan Ibu selalu sehat terus ya 
sayang.” jelas Ibu. Ia menatap wajahku, seakan Ia memberi 
kepastian yang tulus.  

“Makasih ya Ibu.” ucapku memeluk erat Ibu. 
“Sama-sama sayang.” balas Ibuku mencium pipiku. 
Pagi itu tidak terasa menjelang siang hari. Ibuku 

bersiap-siap bekerja. Ia mengemas rapih pakaiannya 
kedalam tas coklat. Wajahnya berseri-seri menatapku. Aku 
hanya tersenyum memikirkan hari itu. Kedua orang tuaku 
bekerja dan aku di rumah mengurus Adikku yang masih 
kecil serta butuh perhatian. Namun, aku tidak akan 
mengeluh. 

Sudah malam hari berlari melewati suka duka hari ini. 
Hari Rabu, 29 Agustus 2020. Pukul 20:30 WIB. Ayahku 
belum pulang. Adikku menunggu di teras rumah, serta 
banyak nyamuk disana. Namun Adikku seperti tidak peduli. 
Aku mengajak masuk kedalam rumah, beristirahat bersama. 
Dia sedikit keras kepala dan akan menunggu sampai Ayah 
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datang. Aku dan Adikku tanpa sadar tertidur di teras 
rumah. Ketika bangun, kami berada di tempat yang 
nyaman atau diatas alas tidur. Seorang lelaki itu berkata 
padaku, 

“Nak, kalau Ayah belum pulang jangan ditunggu ya, 
Nadia dan Hana istirahat saja. Kasihan Ayah lihatnya.” 
ucap Ayah. 

“Hana, kesepian tidak ada Ayah.” sahut Adikku 
memotong pembicaraan Aku dan Ayah, dengan nada anak 
kecil. 

“Baiklah, Nadia dan Hana ingin apa?” tanya Ayahku. 
“Hana ingin mainan masak-masakan!” cerianya Adikku 

menjawab pertanyaan Ayah. Namun, Aku tidak menjawab 
apapun hanya terdiam. 

“Oke, siap bos!” jawab Ayahku senang.  
“Nadia?” 
“Nggak Ayah, Nadia nggak mau apa-apa.”  

*** 
Matahari memberikanku semangat akan perjuangan 

yang belum selesai. Sang fajar membawa cerita baru akan 
kisah hari ini. Hari ini, pagi hari menyambutku dengan suka 
cita, hari ini adalah hari Idul Adha. Hari dimana keluargaku 
berkumpul di rumah. Tidak ada halangan diantara kami. 
Hari dimana kami merayakan dengan suka cita. Ayah dan 
Ibu libur bekerja. Aku dan Adikkku senang sekali. 

Makan opor ayam, meminta maaf, banyak tetangga 
berkunjung untuk sekedar saling mendoakan. Senang sekali 
rasanya. Seharian saja bermain bersama keluarga di rumah 
ini. Rasa syukur yang tidak bisa diwakilkan jika hanya 
sebuah kata-kata. Tidak ingin waktu cepat berlalu, namun 
waktu terus berdetak selayaknya jantung dalam diri. 

Hari itu, hari Rabu, 5 Agustus 2020. Pukul 20:00 WIB. 
Ibuku hanya terdiam didalam kamarnya, hanya tidur namun 
sangat pulas. Sesekali Ibuku memijat-mijat tangan kanannya 
menggunakan balsem panas. Lalu tidur kembali. Namun 
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hal itu terus terulang sampai pagi hari datang. Hari itu 
Ibuku libur bekerja. Namun pernah sesekali aku 
mendengar suara tangis kesakitan dari Ibuku dan aku tidak 
mendengarnya lagi.  

Tidak disadari hari itu sudah masuk hari keenam dari 
lima Agustus 2020. Ibuku masih di rumah. Tetap Ibuku 
masih tampak kesakitan dengan tangan kanannya. Berulang 
kali aku tawarkan bantuan untuk memijatnya, namun hanya 
pegal biasa katanya. 

Malam berlalu, Ibuku hanya terbaring di tempat tidur 
dan tidurnya sangat pulas. Ayahku waktu itu belum pulang 
bekerja. Aku melihat terus mata Ibuku dari atas kasur yang 
berdampingan di kamar Ibuku dan pertama kalinya Ibuku 
batuk-batuk yang tidak tertahankan hingga pagi 
menyambut. 

Bukan batuk kering seperti gejala virus korona. Batuk 
ini berbeda. Hidung tersumbat dengan batuk berdahak 
seperti dada terasa berair dan ingin batuk terasa terus 
menerus. Ibuku terkadang menangis di kamar tanpa ada 
seseorang yang mengetahui. Aku mengetahuinya karena 
aku berjalan tidak sengaja melewati kamar Ibuku.  

Salat Asar tiba, Ibuku pasti Salat Asar. Aku 
manfaatkan ini dengan masuk kedalam kamarnya dan tidak 
sengaja menemukan surat dokter. Ibuku menderita 
penyakit ISPA. Sebuah infeksi virus atau bakteri saluran 
pernafasan. Aku terdiam, membayangkan wajah Ibu. 
Berpikir kepada diri sendiri, 

“Kenapa Aku terlalu tidak peduli. Aku keterlaluan 
sekali sehingga hal ini saja aku tidak tahu.” jiwaku seperti 
hancur. Tidak berdarah namun perih mengeluarkan air 
mata. 

Pada hari Sabtu, 17 Agustus 2020. Pukul 06:00. 
Tetangga di rumahku mengadakan kerja bakti, karena ini 
hari perlombaan tujuh belas Agustus di sekitar perumahan. 
Acara ini rutin setiap tanggal tujuh belas Agustus. 
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Tetangga mengajak Ibuku keluar untuk menyapu 
halaman. Ibuku sebenarnya tidak ingin keluar pagi itu, 
karena pasti jalanan kotor dan berdebu. Hal itu yang akan 
memperparah penyakit Ibu. Tapi Ibu tetap keluar dan 
menyapu halaman. Aku membantu Ibu hari itu. Benar saja, 
disana banyak debu yang mengepul. Aku tetap merasakan 
debu itu meskipun sudah memakai masker kain, begitupun 
Ibuku. Tidak lama, Ibuku batuk-batuk mengikil. Banyak 
tetanggaku melihat Ibuku yang batuk seperti itu, namun 
kebanyakan adalah ibu-ibu. 

Ibu sekitar perumahan menyorot tajam Ibuku. Aku 
merasakan betul bagaimana rasanya. Ibuku hanya terdiam. 
Ibu sekitar perumahan berkata pada Ibuku pulang saja, 
tidak sehat bagi Ibu katanya. Ibuku langsung menuruti. 

Lomba agustusan dimulai hari itu, Adikku yang paling 
kecil mengikuti lomba itu dengan hati riang gembira dan 
sangat bahagia diwajahnya. Lomba itu tetap mengikuti 
protokol kesehatan yang ada. Aku pergi melihat sebentar 
Adikku disana. Aku tidak mengira Adikku yang sangat 
senang dibenakku, ternyata sedang sendirian menangis 
duduk merangkul kedua kakinya dengan tangan 
melengkung. 

“Kamu jangan berteman sama dia ya, dia Ibunya kan 
punya virus korona. Jangan ditemenin. Kamu main sama aku 
saja.” seseorang anak kecil, berkata pada temannya. 

“Iya, kamu benar.” jawab teman kecil itu. 
Adikku menangis dan tidak ada yang peduli. Aku disitu 

sangat sedih dan terpukul melihat Adik dan Ibu 
diperlakukan seperti itu. Aku menggendong Adik pulang, 
bermain bersama di rumah, canda ria bersama keluarga. 
Segala hal yang dapat aku lakukan didalam rumah untuk 
membuatnya lupa akan hari itu.   

“Banyak orang hanya melihat visualisasi, namun tidak 
melihat pada kenyataan yang sebenarnya terjadi pada orang 
tersebut.”  
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Ketika sendirian, aku hanya bisa menangis disamping 
kamar Ibu. Menatap angkasa semesta. Menyakinkan diri 
bahwa ada harapan baru terlahir. Perjalanan ini begitu terjal 
untuk dihadapi. Tapi apalah daya, Allah maha segalanya. 
Dialah Tuhan semesta alam. Aku meminta maaf pada 
Ibuku atas segala hal yang pernah membuatnya terluka dan 
berusaha keras berjuang merawat Ibuku hingga pulih secara 
normal.  

Pada beberapa hari kemudian, Ibuku dapat 
membuktikan kepada orang lain. Ibuku dapat kembali pulih 
dan sehat seperti sediakala. Adikku mendapatkan temannya 
kembali, bahkan temannya mengajak Adikku bermain. Aku 
menyadari akan hal ini, 

“Nadia, jangan melihat orang lain, meskipun hidupmu 
kurang sempurna seperti mereka. Selalu bersyukur atas 
nikmat Allah kalaupun orang tuamu sesibuk itu. Serta 
seseorang yang tidak tulus akan pergi jika kamu memiliki 
masalah, seseorang akan kembali jika kamu mempunyai 
kebahagiaan dan tidak punya masalah. Tetapi keluarga 
adalah pondasi air ketulusan dan akarnya adalah anggota 
keluarga. Sejauh apapun masalahmu Dia akan senang hati 
merangkulmu dan memberikanmu kebahagiaan sekuat yang 
mereka bisa. Hingga bersama-sama mendulang pohon yang 
tinggi abadi. Ya, bersama di surga.” 

“Benar, sebuah nikmat sehat adalah kebersamaan. 
Serta perjuangan orang tersayang adalah hal yang patut 
untuk diapresiasi. Aku menyanyangi keluargaku dan 
rumahku adalah tempat terbaik untuk bernaung, berbagi 
cerita suka maupun duka hingga memahami antar sesama 
keluarga. Kebersamaan akan saling menyanyangi dan 
sebuah pengorbanan. Sulit rasanya berpisah dengan orang 
yang dicintai. Hargai kebersamaan selagi ada. Karena siapa 
yang tahu, kebersamaan itulah yang membuatmu lebih 
berarti dari segalanya.” 

Selesai. 
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urung pipit kian ramai, matahari mengintip di sudut 

jendela. Pagi yang cerah ini akan mengawali hariku 

yang cerah juga. Kehidupanku benar-benar menyenangkan. 

Aku Chika, Ayah dan Ibuku bisa dibilang orangtua terbaik 

dan teristimewa. Ibuku tidak pernah tidak memanjakanku, 

Ayahku selalu menuruti semua keinginanku, dan mereka 

selalu menemaniku.  

Sayang, duniaku tak seindah yang kuharapkan. Tiba-

tiba semua lenyap, mereka tak ingin bersama lagi. Ibu dan 

Ayah memaksa agar Aku mengerti. Apakah harus Aku yang 

mengalah? Bisakah mereka menepiskan semua ego demi 

membahagiakanku? Kenapa harus Aku yang memutuskan? 

Aku tidak ingin Ayah dan Ibu berpisah.  

Sejak malam itu semuanya berubah. Ayah dan Ibu 

menjadi sering bertengkar. Walaupun mereka tidak pernah 

menunjukkannya di hadapanku, tapi Aku tahu itu. Aku 

tidak mau kalau Ayah dan Ibu sampai berpisah. Sebenarnya 

yang kutAkutkan adalah memilih. Aku tidak bisa memilih 

salah satu dari mereka. Benar-benar tidak bisa. Aku 

B 
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menyayangi keduanya. Sudahlah, Aku tidak ingin 

membicarakannya lagi. 

Tepat pukul 06.45 Aku memarkirkan motor 

kesayanganku, lalu secepatnya pergi ke kelas. Sekolah 

memang tempat terbaik untuk menghilangkan semua 

kesedihanku sekarang. Di depan pintu, Aku melihat Sheila 

sedang asyik makan.  

"Kenapa? Belum sarapan lagi? Bertengkar lagi?" tanya 

Sheila karena Aku dengan sengaja telah mengambil roti di 

tangannya. 

"Iya nih, laper banget," Aku hanya bisa membalasnya 

dengan senyum. 

Sheila sahabatku yang tahu segalanya, termasuk 

masalahku saat ini. Aku bersyukur punya sahabat seperti 

Sheila yang selalu mendukung dan menemaniku di saat 

apapun. 

"Dasar kebiasaan. Udah deh habisin aja ini semua," Ia 

menyerahkan kotak bekalnya. 

"Makasih. Baik banget deh.” Sheila memang yang 

paling baik dan pengertian. 

Langit kini mengubah warnanya menjadi lebih redup. 

Awan hitam mulai menumpahkan hujan, cukup 

membuatku damai. Rasanya ingin sekali memejamkan mata 

dan menghilang. Kelas yang riuh, juga sedikit mengobati 

kesedihanku.   

* * * 

Hari ini Aku pulang lebih sore dari biasanya. Di rumah 

Ayah dan Ibu pasti sudah pulang. Rasanya Aku enggan 

sekali untuk membuka pintu. Entahlah, perasaanku tidak 

enak. Sesampainya di rumah, lekas kubuka gerbang lalu 

memarkirkan motor. Perlahan Aku membuka pintu, 
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jantungku berdetak kencang seperti ada api yang membakar 

tubuhku. Perasaanku benar-benar tidak enak. Benar saja 

dugaanku, Ayah dan Ibu saling mengumbar kata-kata kasar, 

memecahkan barang, lalu terdiam sejenak karena Aku 

menutup pintu dengan keras lalu mengundang perhatian 

mereka. 

"Ayah dan Ibu sudah memutuskan akan tetap 

berpisah," Ayah menghampiriku. 

"Chika nggak setuju. Udah berapa kali Chika bilang 

kalo Chika nggak mau, Yah, please!" Aku tidak tahu sudah 

berapa banyak air mata menetes di kedua pipihku. 

"Ayah mohon kamu ngerti. Ini sudah jadi keputasan 

akhir Ayah dan Ibu" 

"Tapi, yah. Chika juga udah buat keputusan sendiri. 

Chika nggak akan pernah mau nerima atau setujuin 

keputusan Ayah," Aku benar-benar marah dan melempar 

ponselku. 

"Chika! harus dengan cara apalagi Ayah bilang sama 

kamu?" Ayah meninggikan suaranya. 

"Chika, Nak. Memang inilah keputusan Ayah dan Ibu. 

Kamu harus bisa mengerti. Kamu harus bisa ikhlas. 

Hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi," Ibu ikut 

menghampiriku. Ibu mengusap kepal Aku dengan lembut. 

Air matanya mengalir. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun 

amarahku tidak bisa reda begitu saja. 

"Kenapa? Kenapa nggak bisa, Bu? Kenapa? Apa Ayah 

sudah nggak cinta lagi sama Ibu? Atau Ayah punya 

perempuan lain yang Ayah cintai? Apa itu sebabnya?" 

"Chika!" Ayah menamparku. Benar-benar 

menamparku. Aku terkejut. Air mataku keluar begitu saja.  
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Rasa perih di pipiku tidak sebanding dengan perih di 

hatiku. 

"Terus apa? Apa alasannya? Kalian memang nggak 

pernah ngertiin perasaan Chika! Sampai kapan pun Chika 

nggak akan pernah mau nerima ini!" Aku berlari ke 

kamarku sambil menangis. Ayah dan Ibu mengejarku. Tapi 

Aku dengan segera menutup dan mengunci pintu. Di 

kamar Aku menangis sejadi-jadinya. Ada apa dengan 

keluargaku? Kenapa semuanya jadi kacau begini? Aku tidak 

mengerti.  

Di luar Ayah dan Ibu terus mengetuk pintu dan 

memanggil namaku. Seluruh tubuhku gemetar, Aku marah, 

benci, kesal, sedih, dan semua perasaan negative 

menghampiriku. Rasanya seperti ada yang berbisik agar aku 

membuka laci yang kini tepat berada di hadapanku. 

Perlahan Aku berjalan membuka laci, dengan cepat aku 

ambil cutter itu. Mungkin Ayah dan Ibu akan luluh jika Aku 

sudah bertindak seperti ini. Aku sangat ingin mereka 

bersama selamanya, menemaniku dan mencintaiku. 

Dengan cepat aku menyayat pergelangan tanganku. 

Dengan keras menggigit bibirku dan menangis menahan 

rasa sakit. Aku melihat cairan merah itu keluar begitu deras. 

Tiba-tiba kepalaku pusing, semuanya memburam dan 

akhirnya gelap, aku tidak bisa menahan tubuhku lagi. Aku 

pun tidak bisa melihat apa-apa. Aku berharap semua yang 

kutakutkan tidak akan pernah terjadi. 

* * * 

Aku berusaha membuka mata. Pandanganku sedikit 

memburam. Ruangan ini terasa asing. Dimana Aku berada? 

Apa ini di akhirat? Apa Aku sudah meninggal?  
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Aku meringis, kepalaku masih terasa sakit. Rasanya 

tubuhku begitu berat, dadaku sedikit sesak, dan tanganku 

rasanya sakit sekali. 

"Ibu," apa Aku sedang berkhayal melihat Ibu ada di 

depanku? 

"Chika," ada Ayah juga. Apa ini nyata? Berarti Aku 

masih hidup.  

Kepalaku terasa semakin sakit. Aku tidak bisa 

menahannya. Kemudian datang kegelapan menyelimutiku. 

Untuk kedua kalinya Aku membuka mataku di ruangan ini 

lagi, ruangan serba putih. Sekarang pandanganku tidak 

seburam tadi. Aku melihat Ayah dan Ibu datang 

menghampiriku.  

"Kamu sudah sadar, Nak?" Ibu terlihat sangat 

khawatir. 

"Ayah akan panggilkan dokter," Ayah pergi ke luar. 

Lalu Ibu duduk di tepian ranjang ini dan mengusap-usap 

kepalaku. 

"Ini di mana?" suaraku terdengar pelan. Tubuhku 

terasa lemas, tenagaku menghilang. 

"Kamu sekarang di rumah sakit. Kamu nggak apa-apa 

kan? Ibu sangat mengkhawatirkanmu," Aku hanya 

tersenyum. Lalu Ayah datang bersama dokter. Dokter pun 

mulai memeriksAku. 

"Kalau sampai telat dibawa 5 menit saja, mungkin 

nyawa anak Bapak tidak akan tertolong. Untuk saat ini 

kondisi Chika sudah membaik, Ia harus banyak istirahat," 

ucap dokter itu menjelaskan.  

Lalu dari arah pintu Aku melihat Sheila datang dengan 

napas terengah-engah. Ayah dan Ibu pun keluar 
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melanjutkan percakapan dengan dokter di ruangannya. Kini 

hanya ada Aku dan Sheila saja. 

"Kamu itu kenapa, sih? Aku kaget banget dengarnya," 

Sheila terlihat sedikit marah dan sedih. 

"Maaf ya. Makasih juga kamu sampai mau datang 

malam-malam gini," Aku sedikit merasa bersalah, Sheila 

pasti khawatir dengan keadaanku. 

"Ya iyalah Aku pasti datang. Kamu itu sahabat Aku 

dan kamu tadi hampir mati" 

"Maaf ya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini satu-satunya 

cara yang tepat" 

"Cara yang tepat untuk apa? Selama ini Aku selalu 

mendukungmu, apapun itu. Tapi sekarang kamu bahkan 

membahayakan nyawamu sendiri?" Saat ini Sheila benar-

benar marah. 

"Tapi cuma dengan cara ini Ayah dan Ibu tidak akan 

berpisah, La"  

"Masih banyak cara lain, Chika. Sebelumnya kamu juga 

pernah melakukan hal ini tapi nggak sampai masuk rumah 

sakit. Kamu nggak dengar apa kata dokter tadi?" 

"Okay. Aku memang nggak seharusnya kayak gini. 

Tapi cuma cara ini aja yang ada di kepalaku" 

"Dengan cara bunuh diri? Kenapa kamu nggak ngalah 

aja? Kenapa kamu nggak coba ikhlas dan relain semuanya?" 

semua yang dikatakan Sheila benar. Aku tahu itu, tapi Aku 

tidak bisa menerimanya. Aku hanya bisa menunduk. 

"Aku nggak bisa. Aku takut," ucapku pelan. 

"Takut apa? Takut untuk memilih?" Aku terkejut, 

ucapan Sheila sangat tepat. 

"Aku nggak bisa memilih salah satu dari mereka" 
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"Apa orang tuamu memintamu untuk memilih? 

Setidaknya kamu bicarakan hal ini dengan Ibumu.” 

Aku hanya bisa diam dan lagi air mataku jatuh begitu 

saja. Sebenarnya aku takut mati, tapi aku juga takut 

ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuaku. Apakah 

aku harus benar-benar mengikhlaskan keputusan mereka? 

Aku benar-benar bingung, tapi aku ingin mereka bahagia, 

begitu pun aku. Aku ingin bahagia.  

“Sudah malam, Aku harus pulang," Aku tersenyum 

pada Sheila. Ia pun menghilang di balik pintu. 

Aku terus memikirkan perkataan Sheila. Apa Aku 

harus bicara dengan Ibu? Sekarang Ayah sedang tidak ada 

di sini, hanya ada Aku dan Ibu saja. Aku pun memulai 

pembicaraan. 

"Ibu," panggilku. 

"Oh iya, ada yang ingin Ibu bicarakan," Ibu datang 

mendekat. 

"Kenapa, Bu?" 

"Ibu dan Ayah telah memutuskan tidak akan 

berpisah," Ibu menghela napas. Aku terkejut 

mendengarnya." Tapi kamu janji jangan pernah melukai 

dirimu sendiri ya, Nak," lanjut Ibu. 

"Kenapa Ibu dan Ayah memutuskan untuk berpisah? 

Apa benar Ayah punya perempuan lain?" tanyaku 

penasaran. 

"Bukan seperti itu, Nak. Sebenarnya kami berdua itu 

dulu dijodohkan. Dari awal memang sudah ada 

ketidakcocokan. Lalu kamu lahir, dan kami memutuskan 

untuk memulainya dari awal lagi. Ternyata itu semua tidak 

berjalan lancar. Sampai akhirnya, ya seperti ini. Tapi tenang 
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Ibu dan Ayah telah mengubah keputusan kami," walaupun 

tersenyum raut wajah Ibu tetap terlihat sedih. 

"Chika itu takut, Bu. Chika takut untuk memilih antara 

Ibu dan Ayah," ucapku sambil menunduk. Aku memilih 

jujur, mengutarakan perasaanku. 

"Memang ini resikonya. Kamu harus mengikuti kata 

hatimu" 

"Jika Ayah dan Ibu tidak jadi berpisah, apa kalian tetap 

bahagia?" 

Ibu tersenyum lalu mengusap kepalaku dan berkata, 

"Kebahagian kamu segalanya buat Ibu juga Ayah" 

Aku tidak suka jawaban seperti itu. Memang itu 

terdengar baik untukku, tapi bagaimana dengan kebahagian 

Ayah dan Ibuku? Ada yang mengganjal di perasaanku. 

Wajah Ibu terlihat lelah dan sedih. Aku telah 

memutuskannya. Aku menghela napas pelan. 

"Jika dengan cara berpisah itu yang terbaik, Chika 

nggak apa-apa, Bu. Chika akan berusaha untuk ikhlas dan 

menerima semua kenyataan ini," Ibu terkejut mendengar 

ucapanku. 

"Chika, kamu tidak perlu memaksakan diri. Ibu dan 

Ayah tidak apa-apa" 

"Nggak, Bu. Chika nggak boleh egois. Chika nggak 

bisa terus-terusan menahan Ibu dan Ayah," Ibu menangis 

dan Aku pun ikut menangis. 

"Anak Ibu sudah dewasa ternyata," Ibu masih saja 

menangis. Ia memelukku dengan tersenyum. 

* * * 

Sudah genap 3 bulan sejak perceraian Ayah dan Ibu. 

Perasaanku menjadi lebih lega. Karena usiaku masih 16 

tahun, hak asuhku jatuh pada Ibu. Tapi Aku memutuskan 
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untuk tinggal seminggu dengan Ibu, seminggu dengan 

Ayah, dan begitulah seterusnya. 

Eftychia dalam bahasa yunani artinya kebahagiaan. 

Kebahagiaan ada memang tidak harus dengan bersama. 

Membuat diri sendiri bahagia, itu memang hal yang bagus. 

Tapi membuat orang yang kita sayangi bisa bahagia dan 

tersenyum, itu jauh lebih baik. Memang ada perasaan sedih 

dalam hatiku menghadapi ini semua. Harapanku untuk 

keluargAku pun tidak jadi kenyataan. Tapi rasa lega dan 

kebahagianku jauh lebih besar. Aku bahagia, benar-benar 

bahagia. 
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asuknya angin siang hari melalui celah jendela kamar 

seorang gadis kala ini, membuat suasana sejuk di 

dalam kamar tersebut.  

Gadis tersebut adalah, Aisyah Syafa Maharani, seorang 

siswi kelas 3 SMP. Seorang gadis yang sangat digemari oleh 

orang di sekitarnya. Karena ke peribadiannya yang sangat 

baik, murah hati, dan sangat sopan. Aisyah, memiliki satu 

kakak perempuan yang saat ini sedang duduk di bangku 

SMA. Namun, hubungan keduanya tidak terlalu baik. 

Hari ini Aisyah sedang libur sekolah dan memutuskan 

untuk menghadiri kajian islam. 

Sekarang,  Aisyah sedang terduduk di depan meja 

riasnya. Sedang menata hijab. Lantaran, sedang bersiap 

untuk menghadiri kajian islam tersebut. Beruntung cuaca 

siang ini cukup baik. Setelah selesai bersiap, Aisyah mulai 

beranjak keluar kamar, untuk meminta izin kepada abi dan 

umi. 

M 
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Namun, ketika sampai di depan kamar Siyla—kakak 

Aisyah. Aisyah, melihat Syila keluar dari kamar tersebut 

dengan pakaian yang sangat rapi. 

"kak Sil, hijabnya rapihin, ada rambut keluar," beritahu 

Aisyah. 

Syila menghela nafas kasar dan melanjutkan 

langkahnya tanpa berkata apapun kepada Aisyah.  

Aisyah menghela nafas pasrah. Hanya bisa sabar 

terhadap sikap dingin Syila padanya. Aisyah sendiri tidak 

terlalu tahu mengapa Syila bersikap seolah-olah 

membencinya. Padahal, Aisyah sangat menyayangi Syila 

seperti kakak kandungnya sendiri, tidak peduli bagaimana 

sikap Syila padanya. 

Aisyah melanjutkan langkahnya untuk menghampiri 

umi.  

"Siyla, mau kemana?" tanya abi lembut, ketika melihat 

Siyla ingin melewati mereka. 

"Main," ketus Syila. 

"Kemana, sayang?" tanya umi kali ini. 

"Kemana kek, kalian gak peduli lagi kan sama saya. 

Jadi, gak usah so peduli," sinis Syila. Setelah itu, kembali 

melangkahkan kakinya tanpa mendengarkan jawaban dari 

orangtua angkatnya. 

Syila memang anak angkat umi dan abi. Mereka 

mengangkat Syila sebagai anak, lantaran mereka belum 

diberikan keturunan setelah 5 tahun menikah. Umi yang 

merasa kasihan ketika melihat Syila kecil yang sepertinya 

sangat membutuhkan peran orangtuapun, memutuskan 

untuk mengangkatnya sebagai anak. 

Setelah 2 tahun Syila tinggal bersama mereka. Mereka 

diberikan seorang anak, yaitu Aisyah. Awalnya, sebelum 
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Aisyah terlahir, Syila masihlah anak yang ceria dan 

menggemaskan. Namun, ketika Aisyah lahir, entah 

mengapa Syila perlahan menjauh dan menjadi pendiam 

hingga sekarang. Padahal, umi dan abi selalu memberikan 

apa yang Syila inginkan. Bahkan, Aisyah belum pernah 

menghabiskan sepenuh waktunya bersama Syila. 

"Umi, abi, Ais pergi menghadiri kajian dulu ya," izin 

Asiyah. 

Abi mengangguk, begitupun dengan umi. 

"Silahkan, nak. Jangan pulang terlalu sore ya," pesan 

abi. 

Aisyah mengangguk paham, setelah itu menyalami umi 

dan abi sebelum pergi. 

"Bi, umi rindu Syila yang dulu," lirih umi. 

Menundukan kepalanya dalam-dalam. Memori, ketika umi 

bermain dan tertawa bersama Syila tiba-tiba berputar. 

Abi menarik umi ke dalam pelukanya. "Pasti, kita akan 

membuat Syila kembali," kata abi seraya menepuk 

punggung umi. 

*** 

Tepat pukul 16:00, Aisyah sedang berjalan di sisi 

trotoar jalan raya seorang diri, setelah kajiannya selesai. 

Gadis dengan kerudung syar'i itu sedang berjalan menuju 

halte bus, untuk pulang.  

Aisyah berjalan pelan. Jalanan sudah mulai ramai sore 

ini. 

Tiba-tiba Aisyah menghentikan langkahnya di samping 

sebuah cafe. Atensinya menatap kecewa ke arah seorang 

wanita yang sangat familiar baginya. Aisyah melihat 

kakaknya sedang bersenang-senang dengan beberapa lawan 

jenis dan sejenisnya. 
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Aisyah memutuskan untuk masuk kedalam, dan 

menemui Syila. "Kak Syila," panggil Aisyah. 

Syila menengok, senyumannya pudar ketika melihat 

Aisyah. "Ngapain lo?" tanya Syila. 

"Astagfirullah, kak Syila yang ngapain ... kenapa ... 

kenapa kakak lepas hijab," ujar Aisyah tidak menyangka. 

Teman-teman Syila hanya diam, tidak ingin ikut 

campur sama sekali. 

"Kenapa? Lo gak suka. Gak usah so peduli sama gue," 

tungkas Syila tajam. 

"Kak, gak gini caranya. Dosa kak, kasian um,—" 

"Umi? Ais, mereka udah gak peduli sama gue, setelah 

lo hadir!!" ujar Syila mulai emosi, "Mereka cuman peduli 

sama lo," lanjut Syila seraya menunjuk Aisyah dengan jari 

telunjuknya. 

Aisyah menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan 

emosinya. "Kak Syila salah, mereka gak pernah bedain kita. 

Mereka peduli sama kita. Kalo mereka gak peduli sama kak 

Syila, mungkin kak Syila udah diusir dari rumah, dan 

mereka gak akan memenuhi segala kebutuhan kak Syila, 

setelah perlakuan kak Syila terhadap mereka," ujar Aisyah 

hati-hati. 

Syila mengambil tasnya kasar setelah mendengar 

penuturan tersebut. "Omong kosong," kata Syila. 

Setelah mengatakan itu, Syila memutuskan untuk pergi 

dari cafe. Tapi, sebelum itu suara Aisyah menghentikan 

Syila kembali. 

"Apa kak Syila tau, umi lah yang paling peduli dengan 

kak Syila, umi lah yang paling menyayangi kak Syila, dan 

umi lah yang paling merindukan kak Syila. Kak Syila tau? 
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Umi akan menangis ketika melihat kak Syila seperti ini," 

ujar Aisyah.  

Setelah mendengar itu. Syila benar-benar 

meninggalkan cafe tersebut.  

Aisyah meremat roknya dengan kuat. Jujur, Aisyah 

sangat kecewa terhadap Syila saat ini. 

Di sisi lain, Syila berjalan menjauhi cafe tadi. Entahlah, 

suasana hati Syila sedang tidak baik hari ini. Mungkin, Syila 

tidak akan pulang ke rumah untuk beberapa hari. Jujur saja, 

ucapan Aisyah sedikit membuat hati Syila terkoyak. 

Bahkan, tanpa disadari, Syila hampir menangis. 

*** 

Sudah dua hari Syila tidak pulang. Aisyah sudah 

menceritakan semuanya kepada umi dan abi. Sukses, 

membuat mereka memikirkan apa yang terjadi dengan Syila 

setelah itu. Umi sampai terbaring sakit karena 

mengkhawatirkan Syila. 

Aisyah sudah menelfon Syila berkali-kali, tetapi tidak 

di jawab. Aisyah juga, sangat mengkhawatirkan kakaknya 

dan sedikit merasa bersalah entah mengapa. 

Kini, Aisyah tengah mencari Syila dengan supir 

pribadinya. 

Aisyah memutuskan untuk mencari Syila di panti 

asuhan—tempat dulu Syila tinggal. Dan, ketika bertanya 

mengenai Syila kepada umi panti. Umi panti mengatakan 

bahwa Syila memang berada disana dua hari ini.  

Aisyah memutuskan untuk mencari Syila di dekat 

taman panti. Sampai, Aisyah melihat seorang wanita 

dengan hijab hitam sedang terduduk di kursi taman. 

Tepatnya, wanita itu membelakanginya.  
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Aisyah yang merasa familiar pun menghampiri wanita 

tersebut. "Kak Syila," panggil Aisyah. 

Wanita itu menoleh, dan benar itu Syila. "Ais," ujar 

Syila. 

"Kakak kenapa gak pulang," ucap Aisyah seraya duduk 

disebelah Syila. 

"Aku gak pantes pulang ke sana," ucap Syila. 

"Astagfirullah kak, semua orang rumah khawatir sama 

kakak. Umi ... umi sampai sakit," ujar Aisyah. 

Syila membulatkan matanya kaget, "Umi ... sakit." 

"Iya kak, kakak pulang ya. Maafin Aisyah, karena 

sudah buat kakak gak pulang." 

"Justru, aku yang minta maaf sama kamu Aisyah. 

Maaf, karena aku gak tau diri selama ini." 

Selama dua hari di panti asuhan. Syila bercerita tentang 

masalahnya dengan umi panti. Syila menceritakan 

semuanya kepada umi, sampai umi panti memberikan 

solusi yang mungkin bisa membuat Syila sadar. 

Aisyah menggelang pelan. "Kak Syila gak salah kok. 

Sekarang, kita pulang ya kak, umi kangen banget sama kak 

Syila, dan sedang menunggu kak Syila pulang," ajak Aisyah. 

Syila menggeleng cepat, "Aku ... aku gak pantes jadi 

keluarga kalian lagi ... aku hanya bikin kalian susah." 

Aisyah menggenggam tangan Syila. "Kakak itu anugrah 

dari Allah buat keluarga kita, kak Syila gak nyusahin sama 

sekali. Justru, hadirnya kak Syila yang membuat keluarga 

kita semakin lengkap. Ayo kak, kita pulang," ujar Aisyah. 

Syila meneteskan air matanya, "Maafin aku Ais ... 

maafin aku." 

Aisyah menarik Syila kedalam pelukanya, membiarkan 

Syila menangis dipelukanya. Aisyah, sama sekali tidak 
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membenci Syila barang sedikit pun. Bagi Aisyah, Syila 

adalah keluarganya. 

Sampai tak lama, Aisyah berhasil membawa Syila 

kembali pulang. Setelah sampai, Syila langsung masuk ke 

kamar umi, memeluk umi, bahkan sampai sujut di kedua 

kaki umi, saking merasa bersalahya. 

Umi memeluk Syila erat. Mereka menangis bersama. 

Begitupun abi dan Aisyah. Aisyah dan abi menghampiri 

keduanya. Ikut saling memeluk dan melepas rindu. 

Aisyah tersenyum disela menangisnya. Bahagia karena 

untuk pertama kalinya merasakan kehangatan keluarga yang 

lengkap. Memang benar, keluarga adalah segalanya, 

kehangatan keluarga lebih menyenangkan dari apapun.  

Pesan Aisyah. 

Jangan pernah sekalipun membenci atau bahkan 

menjelekan keluargamu sendiri. Karena bagaimanapun, 

mereka adalah keluargamu, mereka adalah sumber 

kebahagian. Jika mereka salah, tegurlah dan tuntunlah 

mereka kejalan yang benar, jangan sekali-kali membuat 

kesalahan tersebut menjadi sumber kehancuran. 
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asuknya angin siang hari melalui celah jendela kamar 

seorang gadis kala ini, membuat suasana sejuk di 

dalam kamar tersebut.  

Berawal dari peristiwa kebakaran di ponpesku, seluruh 

santriwati di perintahkan untuk pulang terlebih dahulu ke 

rumah masing-masing pada hari kamis selama 3 hari. Hari 

kedua di rumah, aku dengar ada banyak berita-berita 

mengenai virus yang sedang buming banget di acara 

televisi. Akan tetapi aku di suruh kembali ke ponpes di hari 

sabtunya, karena keadaan di ponpes mulai membaik. Pada 

hari itu seluruh santriwati lekas kembali menuju ponpes. 

Asrama(aminah 2)~ 

 “Eh tau ga sih kalian, harusnya kita libur diperpanjang 

tau, itu kan virus korona udah kemana-mana” ucap naila. 

 “Tau ya ih, padahal sekolah lain udah di liburin tau”. 

 “Bilang yuk ke pak ridwan kamil, masa jawa barat 

sekolah belum di liburin”? 

M 
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 “Yuk… demo yuk… demo”!! seru anak kamarku. 

Terjadilah keributan kecil di dalam kamarku, semua 

anak DM ingin seperti sekolah lain agar diliburkan juga. 

Keesokan harinya~ 

Suasana santriwati di asrama pada siang hari, banyak 

sekali yang sedang memasak mie instan, padahal di mat’am 

buka, duh…kasian banget ya, padahal emak dapur udah 

masakin makanan buat makan siang kita, tapi kitanya malah 

pada masak mie,hehe… 

YEEEEYYY….YEHHHH… 

HUHUHUHU….UHUY….!!!!!! suara teriakan dari arah 

kamar ustazah begitu keras, hmm…ada apa ya? 

“Eh ada apaan sih itu berisik banget”? tanyaku. 

“ASLIIII WEEEEHHHH KITA DI PULANGIN 

LAGIIII!!!!” teriak semua orang. 

Aku langsung bergegas masuk ke kamarku, ternyata 

memang benar semuanya di liburkan kembali. 

“Eh, seriusan ini weh, libur lagi kita”? tanyaku lebih 

serius. 

“Iya ka….!! Tuh kan bener dugaan ku, kita tuh bakal di 

pulangin lagi,yes”!! seru naila. 

Di rumah~ 

Berawal dari adanya virus korona tersebut seluruh 

santriwati di pulangkan kembali ke rumah masing-masing. 

Bagiku itu sangat senang sekali bisa kembali ke rumah 

bertemu orang tua, keluarga, dan teman-teman di rumah. 

Sekolah pun sistem nya menjadi online, padahal tidak 

semua anak suka dengan sekolah online(daring),kenapa 

begitu? Melihat dari anak-anak sekolah yang orang tuanya 

hanya berpenghasilan tidak seberapa, mereka ada yang 

tidak mempunyai alat komunikasi seperti handphone, 



75 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

komputer, ataupun laptop. Mereka untuk membeli 

keperluan sekolah anaknya aja sudah susah payah di 

tambah lagi sekarang sekolah menjadi daring. Banyak pula 

berita-miris sekarang ini contohnya, seperti seorang ayah 

yang mencuri hp demi anaknya untuk belajar daring. 

*** 

Baru hari pertama aku di rumah, aku begitu senang, 

akhirnya bisa pulang lagi ke rumah, alias libur korona. 

Mendapat info dari kepesantrenan, katanya santriwati 

kembali ke pondok tanggal 9 maret, akan tetapi info itu 

belum benar, begitu dapat informasi nya lagi dari 

kepesantrenan ternyata balik ke pondok di undur lagi, 

menjadi hari itu, hari itu, dan seterusnya makin di 

perpanjang.  

Hmm…yasudahlah menunggu kepastian saja. 

Seminggu kemudian mulainya di buat jadwal sekolah 

online, awalnya aku begitu bingung dengan adanya sekolah 

online ini, guru-guru dan para ustazah menjelaskan 

bagaimana untuk kedepannya sekolah online ini berjalan 

dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Akhirnya 

dengan begitu aku pun mulai mengerti. 

Sekolah online pun di mulai~ 

“Asalamu’alaikum anak-anak” sapa pak Rio lewat hp. 

“Waalaikumsalam pak…” jawab anak kelas 11 IPS. 

“Mulai hari ini kita belajar nya online dulu ya anak-

anak, karena kondisi lagi begini, alanngkah baiknya kita 

menatap layar hp dulu untuk belajarnya, insya Allah ke 

depan nya bisa lebih baik lagi” ucap pak Rio 

“Aamiin…, baik pak” jawab kelas 11 IPS serentak. 

“Ini untuk jadwal belajar ke depan nya ya.., nanti saya 

kasih RPP pembelajaran nya juga ya”. 



76  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

“Ok pak, makasih pak Rio”. 

“Afwan”. 

Dan begitulah untuk belajar ke depan seterusnya di 

rumah. 

Aku seperti kembali pada dulu lagi, sebelum masuk 

pesantren, berlama-lama di rumah berkumpul bersama, 

orang tua dan keluarga. Aku begitu sangat senang, dan 

tidak ingin rasanya untuk balik ke pondok lagi hehe… 

Hari ini adalah hari senin di mana aku harus 

mempersiapkan untuk belajar online, awal-awal di rumah 

aku sangat terbiasa untuk bangun pagi, mulai dari salat 

tahajud, salat subuh, mandi, sarapan dan bersiap-siap 

sekolah online. 

Pagi ini aku harus absen terlebih dahulu dari form 

yang telah  kepala sekolah berikan dan langsung di share di 

grup kelas. Setelah absen aku membersihkan rumah 

terlebih dahulu sambil menunggu pembelajaran di mulai. 

“Assalamu’alaikum sholihah” sapa bu ratminah. 

“Waalaikumsalam bu..” jawabku dan seluruh anak 

kelas 11 IPS. 

“Bagaimana kabarnya hari ini”? Tanya bu ratminah. 

“Alhamdulillah baik bu” jawab anak-anak. 

“Alhamdulillah, baik pembelajaran sekarang kita zoom 

ya anak-anak”. 

“Ok bu, password nya bu”?. 

“CERUIS2020”. 

“Siap bu”. 

Mata pelajaran pertama adalah pelajaran bu ratminah, 

yaitu sejarah peminatan, dan kita belajar melalui via zoom 

meeting. 
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Walaupun belajarnya menatap layar hp ataupun laptop 

kita harus pantang menyerah, justru itu apa yang orang 

tuaku bilang belajar seperti ini harus lebih semangat. 

Hari demi hari berlalu begitu cepat, adanya rasa bosan 

terhadap diriku sendiri, karena belajar online pun belum 

berakhir. Mulai dari kegiatan belajar mengajar, penilaian 

harian, bahkan tahfiz pun di lakukan secara online. Tahfiz 

juga di adakan oleh kepesantrenan setiap minggu mulai dari 

hari senin sampai jum’at kita di wajibkan untuk setor 

hafalan yang kita hafal di rumah dan di setorkan kepada 

ustazah kita masing-masing. 

Hari besok sudah hari raya idul fitri, tidak terasa libur 

ini begitu cepat, setelah libur idul fitri berlalu aku kembali 

masuk sekolah, dan sekolah pun masih sistem online, 

karena belum dapat informasi dari sekolah, dan pemerintah 

pun mengajukan untuk di perpanjang kembali. 

Aku baru saja ingat bahwa besok aku sudah menginjak 

kelas 12! What!!! Mengapa waktu ini begitu cepat, ingin 

rasanya ku kembali pada dulu lagi, tapi sudahlah ini sudah 

kehendak Allah bahwa kita harus menghadapi masa depan 

kita untuk kedepan nya bagaimana, dan berusaha untuk 

menjadi lebih baik lagi. 

*** 

Pada siang hari itu aku sedang berada di warung untuk 

membeli es, tiba-tiba ada notif di hpku, lalu aku pun 

langsung membukanya, ternyata setelah aku buka itu adalah 

notif dari kelas 12, bukan XI lagi akan tetapi sekarang 

berubah menjadi XII, ya Allah aku lupa sekarang kan aku 

sudah menginjak kelas 12. 

“Assalamu’alaikum sholihah, bagaimana kabarnya hari 

ini, sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan…, mulai hari ini di 
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kelas 12 ini ustazah akan menjadi wali kelas kalian, tahun 

kemarin kan kalian sama ustadz Rio, sekarang di kelas 12 

sama ana ya…” sapa ustazah lia wali kelas baruku di kelas 

12 ini. 

“Waalaikumsalam zah..” jawab kami, seluruh anak 12 

IPS. 

“Waalaikumsalam zah, ih cepet banget sih zah kita 

udah kelas 12 aja” ucap nela. 

“Masya Allah…, semoga antunna bisa lebih semamgat 

lagi di kelas 12 ini” . 

“Aamiin….bismillah zah” jawab kami. 

“Wah…..ahlan wa sahlan zah lia” seru syifa. 

“Syukron syifa” jawab ustazah dengan senang hati. 

“Yaudah untuk pembelajaran nya belum di mulai hari 

ini ya, KBM di mulai minggu depan”. 

“Ok baik zah”. 

Jadi untuk mulai pembelajaran tahun ajaran baru di 

mulai pada minggu depan. Hari-hari sebelum di mulai 

pembelajaran aku mulai membuat kreasi-kreasi makanan 

bersama kakak sepupuku di rumah, dan bisa untuk di 

jualnya kepada orang lain.  

“Neng…,ga belajar emang”? Tanya mamaku. 

“Belum mulai pembelajaran ma, kata zah lia minggu 

depan” jawabku. 

“Ooh…yaudah”. 

*** 

Hari-hari sebelumnya sudah berlalu, hari ini dimana 

hari aku memulai pembelajaran baru begitu pula dengan 

kelas yang sudah baru. 

“Neng..bangun dah siang, sekarang kan dah mulai 

sekolah nanti kesiangan” ucap mamaku. 
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“Hmm…iya ma” jawabku masih mengantuk. 

Hari ini adalah hari aku mulai masuk sekolah kembali, 

dan masih daring.  

Semoga dengan pembelajaran masih sistem daring ini 

tidak menghambat belajarku di kelas 12 sekarang. Awal 

mulai belajar di kelas 12 aku sangat deg degan, ntahlah 

kenapa bisa seperti itu, mungkin adanya rasa belum siap 

dari diriku untuk menghadapi semua ini mulai dari 

pelajaran-pelajaran yang lebih rumit, soal-soal SBMPTN 

dan SNMPTN untuk masuk perguruan tinggi yang harus di 

hadapi. Akan tetapi semua itu akan mudah kita lalui dengan 

banyak-banyak berdo’a kepada Allah, dan maksimalkan 

ikhtiar nya, bismillah semua akan lebih mudah kita jalani. 

Awal mulai kelas 12 ini begitu biasa-biasa saja, akan 

tetapi semuanya berubah seketika semangat ku hilang, apa 

karena ini efek keluarga ku? 

Jujur saja aku sangat tidak suka dengan adanya belajar 

online ini, apalagi terus di perpanjang sampai januari, mau 

jadi apa aku? Setiap hari aku selalu berdo’a kepada Allah, 

agar segera di musnahkan virus covid 19 dari bumi ini.  

Libur korona dan pembelajaran daring di perpanjang 

itu membuatku sangat tertekan untuk berlama-lama di 

rumah. Aku pun merasa pusing setiap harinya melihat 

susasana rumah dan keluargaku yang setiap harinya selalu 

berceramah di depan ku. Apalagi dengan adekku yang 

sudah kelas empat SD, masih saja seperti anak kecil, susah 

di atur, keras kepala, tidak sopan pada orang tua, dan lain-

lain. Dan ini membuatku tidak nyaman selama belajar di 

rumah, berbeda dengan belajar daring hari-hari 

sebelumnya. Aku tidak suka seperti ini terus, bagaimana 
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aku bisa focus belajar, setiap harinya ada keributan di 

rumah, masalah kecil di besar-besarkan. 

      *** 

Jam sudah menunjukan pukul enam lewat tiga puluh 

menit, aku telat bangun,aku di suruh untuk membeli nasi 

uduk dahulu ke warung atas. 

“Neng, beliin nasi uduk dulu dong, mama ga masak 

hari ini” pinta mama. 

“Iya ma..mana uang nya”?. 

“Nih, beli nasi uduk dua, sama nasi kuning dua” seru 

mama. 

“Iya, ini nasi kuning satunya lagi buat papa”? tanyaku. 

“Iya, buat di bawa bekal ke pabrik”. 

“Oke”. 

Aku pun berjalan kaki untuk membeli sarapan ke 

warung atas. 

“Aku harus buru-buru, aduh… udah jam segini lagi, 

bisa-bisa aku telat absen” gumamku. 

Setelah pulang beli sarapan, aku langsung siap-siap 

untuk bersih-bersih, dan persiapan untuk sekolah. Karena 

kesiangan sarapan aku pun tertunda, biasa nya apabila 

kesiangan begini jam sarapan pagiku, di saat jam istirahat 

sekolah. 

Aku langsung membuka hp ku, melihat grup kelas, oh 

tidak sudah banyak chat yang masuk, itu tandanya 

pembelajaran sudah di mulai dari tadi. 

“Assalamu’alaikum bu masni” sapa ku depan layar hp, 

pada saat itu pembelajaran melalui zoom pun sudah di 

mulai, aku telat masuk pada awal pembelajaran ekonomi. 

“Waalaikumsalam…, nida kemana aja kamu”? Tanya 

bu masni. 
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“Eemm…ta..di kesiangan bu, sama di suruh beli 

sarapan dulu” jawabku gugup. 

“Hmm.., kamu nih ya, nanti pelajaran ibu harus tepat 

waktu ya, soalnya ini soal ekonomi bab buku besar harus 

masuk semua, biar paham ibu jelaskan, soalnya soal nya 

rumit” jelas bu masni. 

“Iya bu..” jawabku merasa ga enak. 

Setelah itu aku pun langsung mengikuti kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Tidak lama kemudian uwa ku 

datang untuk beres-beres rumahku, dan membawa zio 

keponakan ku yang baru berumur dua tahun. Karena mami 

nya zio ke sekolah untuk membagikan soal PTS anak SD, 

dan papi nya yang masih di padang. Pada hari itu aku 

merasa pusing banget, di saat aku sedang belajar dikamar 

lewat zoom datang keponakan ku dan dia masuk ke 

kamarku di saat aku sedang zoom. 

“Aaaaahhhhh, bibi pikakachu”! teriak zio meminta 

menyalakan video Pikachu di laptop. 

“Nanti ya zio, bibi lagi belajar dulu, tuh liat laptop nya 

juga mati” ucapku sambil menunjuk ke laptop, karena pada 

saat itu laptopku sedang mati. 

“Aaahhh… kakachu”!! teriak zio lagi sambil telentang 

menjatuhkan badannya ke lantai. Ngambek nya dia 

memang sudah khas, dengan menjatuhkan dirinya ke lantai 

sambil tiduran, kadang juga sambil menjedukkan kepalanya 

ke lantai. 

“Zio!! Ga ada laptop nya mati” jawabku dengan nada 

tinggi. 

Dan zio kembali pada mamanya, alias uwa ku. Aku 

merasa terganggu setiap kedatanagan keponakan ku ke 

rumah di saat aku sedang belajar.  
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Pelajaran kedua telah selesai, dan ini waktunya 

istirahat, aku lepas kerudung terlebih dahulu. Aku 

memainkan hp dan mulai mempromosikan dagangan ku 

kembali, karena sedang pandemi seperti ini aku ingin sekali 

memulai berjualan walaupun masih kecil-kecilan, aku jualan 

masker organik, awal-awal membeli produk aku diberi 

modal oleh papaku, karena aku sama sekali belum punya 

modal sendiri untuk membeli produk tersebut, akan tetapi 

lama-kelamaan hasil jualan masker pun, aku putar kembali 

dan modal tersebut  aku belikan lagi masker untuk di jual 

kembali, begitu pun seterusnya. Dengan usaha kecil-kecilan 

ini lumayan bagiku untuk menambah uang jajan, agar aku 

tidak meminta terus kepada orang tuaku. 

*** 

Jam sudah menunjukan pukul sepuluh, jam istirahat 

pun sudah selesai, aku kembali buka hp untuk melihat grup 

kelas apakah sudah rame apa belum. Dan ternyata sudah 

rame tandanya pembelajaran selanjutnya sudah di mulai. 

Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran fikih, mata pelajaran 

yang di mana muridnya sangat wanti-wanti, begitu pun aku. 

Karena guru fikih nya bu lina, maka kita harus masuk tepat 

waktu karena beliau tidak mau ada muridnya yang telat 

masuk zoom, apabila ada yang telat atau ada yang tidak 

mengerjakan tugas, telat mengumpulkan tugas, dan lain 

sebagainya maka beliau akan berbicara tegas kepada murid-

muridnya. 

“Assalamu’alaikum, hari ini belajar fikih ya” sapa bu 

lina. 

“Waalaikumsalam, baik bu”. 

“Silahkan masuk zoom ya” suruh bu lina. 

“Password nya bu”? Tanya nur syifa. 
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“2020SEMOGAMENANG”. 

“Ok bu”. 

Pembelajaran fikih pun berlangsung lewat zoom, dan 

aku pun join nya agak telat karena efek jaringan yang sangat 

jelek, tapi alhamdulilah bu lina tidak marah sama sekali. 

Satu jam kemudian~ 

“Baik untuk pelajaran fikih bab maslahah mursalah 

kita akhiri sampai sini dulu, pekan depan kita lanjutkan 

lagi” ucap bu lina mengakhiri pembelajaran. 

“Baik bu…”. 

“Baca hamdalah dan do’a kafaratul majlis”. 

“Alhamdulillahirabil aalamiin…, subhanakallahuma 

wabihamdika asyhadu ala illaha ila anta astagfiruka wa 

atubu illaih”. 

“Syukron bu..” ucap seluruh anak 12 IPS. 

“Afwan”! 

Setelah semua pelajaran usai, dan ini waktu yang tepat 

untuk istirahat. Hari ini sangat lelah bagiku, karena dari 

pagi aku sangat sibuk, di suruh sana sini, sekolah 

ketinggalan, belum lagi aku harus absen terlebih dahulu 

sebelum waktu pelajaran di mulai. Tidak lama kemudian 

aku aku pun ketiduran karena efek kecapean tersebut.     

“Tilulit tilulit” suara hpku berbunyi dan aku pun 

terbangun, lalu langsung membuka nya. Ternyata yang 

telepon aku tadi teteh ku, hmm… mau ngapain sih orang 

masih ngantuk. 

“Hallo”? sapa ku dari telepon tersebut. 

“Neng anter ke jonggol yuk”! ajak tetehku. 

“Hmm…iya atuh bentar” jawabku sembari mengua 

masih mengantuk karena tadi baru tidur sebentar. 

“Iya udah, tit”! telepon berakhir. 
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Akhirnya mau ga mau aku harus mengantar tetehku ke 

jonggol dulu, begitulah tetehku apabila kemana-mana selalu 

ingin di antar. 

*** 

Rumahku~ 

Sudah berjalan 7 bulan aku di rumah, ntah sampai 

kapan korona ini akan berakhir, bosan? Ya, aku sangat 

merasakan kebosanan itu. Belum lagi suasana di rumahku 

yang amat jenuh, di rumah tidak ada pemasukan, keluarga 

pun tidak ada yang mengerti dengan perasaanku saat ini, 

sekarang aku sudah kelas 12, tahun depan aku sudah 

menetap di universitas favoritku, aamiin…, dan dengan 

begitu aku harus belajar lebih giat lagi dan pendalaman 

materi harus lebih di kuasai. Akan tetapi, suasana di rumah 

sangat tidak bersahabat denganku, aku sangat tidak suka 

dengan belajar di rumah, belajar daring seperti ini, ya 

memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung 

pembelajaran kita selama di rumah, seperti zenius, ruang 

guru, telegram, dan lain-lain, akan tetapi aku biasa-biasa 

saja dengan itu semua, tapi aku juga mendownload nya 

untuk jaga-jaga. 

Belajar di rumah menurutku tidak fokus, tetapi orang 

tua ku berkata lain, belajar di rumah enak, bisa santai kalau 

ada yg tidak mengerti bisa di tanyakan. tetapi dengan 

belajar daring seperti ini kurang efisien. 

Aku ingin segera kembali ke pondok, tetapi ada rasa 

tidak ingin juga untuk kembali ke pondok, kalau bisa di saat 

seperti ini aku ingin belajar dengan sistem pulang pergi 

seperti di sekolah luar, dan itu hanya khusus belajar saja, 

selebihnya kita lakukan di rumah masing-masing, tapi 

dengan itu aku pun berfikir kembali, tapi kasian juga 
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dengan rumahnya yang jauh, mentang-mentang aku 

rumahnya dekat dengan pondoku, aku ingin sekali dia 

adakan sistem belajar seperti itu, dan kita tetap selalu 

menjaga protokol kesehatan. 

*** 

Bahkan semakin lama belajar di rumah seperti ini, 

orang-orang di sekitar selalu bertanya 

“Belum masuk emang sekolah”? Tanya saudara dari 

uwa ku. 

“Belum, ga tau kapan” jawabku dengan muka datar. 

“Huh… kaya gini mah udah lupa sekolahnya juga” 

ejek saudaraku. 

“Tau ah bodo amat” jawabku malas. 

Dengan begitu aku bener-bener ingin segera kembali 

ke pondok, kejenuhan selama di rumah sangat aku alami. 

Ada kalanya aku senang juga berada di rumah dengan 

waktu yang lama, karena kita bisa lebih dekat dengan 

keluarga, orang sekitar, bahkan dengan teman lama pun 

aku kembali bermain lagi yang sebelumnya sangat tidak 

dekat. Yang paling tidak suka aku dengan belajar terus-

terusan di rumah seperti ini, aku merasa di kekang, keluar 

dengan teman tidak di bolehkan apalagi pakai motor, tetapi 

apa salahnya aku ingin main bareng teman keluar rumah, 

aku juga punya rasa bosan di dalam rumah terus. 

Aku sangat berharap semoga semua ini cepat berakhir 

dan bisa kembali ke tempat pondok ku yang sudah di 

bangun jadi lebih bagus. 

Keluargaku~ 

Aku hidup di keluarga yang biasa saja bisa di bilang 

sederhana. Aku empat bersaudara pertama aku, mama, 

papa, dan adekku. Tapi di saat aku baru menginjak umur 
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dua tahun, mama ku sedang hamil anak ke dua setelah aku, 

tapi Allah berkehendak lain, adekku yang pertama 

keguguran akibatnya di saat mama ku sedang hamil, dan 

aku yang baru berumur dua tahun, aku ingin selalu di 

gendong oleh mama ku, dulu aku belum mengerti dengan 

kondisi ibu hamil, jadi aku ingin di gendong terus.  

Waktu-waktu yang telah ku lalui, tibalah aku tumbuh 

besar dan sudah menginjak kelas dua SD, pada saat itu 

mama ku mengandung lagi anak ketiga, setelah adekku 

yang pertama keguguran akhirnya aku bisa punya adek lagi, 

aku senang sekali begitu pula dengan mamaku, aku 

berharap kandungan mamaku yang ini baik-baik saja 

sampai adekku lahir nanti.  

*** 

Beberapa bulan kemudian…. 

Di usia kandungan mamaku yang sudah menginjak 

Sembilan bulan, dan waktunya untuk segera lahiran. 

Papaku yang sedang bekerja di pabrik pun bergegas untuk 

segera pulang ke rumah karena mamaku sebentar lagi akan 

lahiran. 

“Neng, enda diem dulu di rumah ya sama uwa sama 

emak, ini mama mau ke rumah sakit dulu, mau lahiran, 

doain ya…” ucap mamaku bareng papaku sambil 

melambaikan tangan kepadaku. 

“Iya ma…hati-hati” jawabku sambil menonton tv lalu 

salam kepada mama papa. 

“Iya…, nanti papa pulang dulu kalo mama udah selesai 

lahiran, jemput enda di rumah, sama uwa, emak juga ikut 

ya” suruh mamaku. 

“Ok ma” jawabku dengan senang hati karena bentar 

lagi adek lahir. 
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Setelah menunggu lama, akhirnya papaku pulang juga 

untuk jemput aku ke rumah sakit lihat mama dan lihat 

adek. Lamanya diperjalanan menuju rumah sakit merry 

cileungsi hijau, aku di mobil sembari makan cemilan yang 

aku bawa dari rumah.  

“Pa, dede nya laki apa perempuan”? tanyaku. 

“Laki-laki” jawab papa. 

“Ooh… pengen liat pa cepet-cepet”! pinta ku agar 

mobil melaju dengan cepat karena tidak sabar ingin melihat 

adekku. 

“Iya…sabar dong kan ini masih di jalan bentar lagi 

juga nyampe” ucap papa. 

“Ok”. 

Setelah sampai di rumah sakit, kita semua menuju 

ruang di mana tempat mamaku bersalin, lalu aku ketemu 

mamaku, dan aku tidak sabar ingin sekali melihat dede bayi 

nya, lalu aku bersama papaku pergi ke ruang bayi, aku baca-

baca mana ya… dan ternyata ketemu juga nama mamaku 

dengan dede bayi nya yang di taro di keranjang bayi. 

“Tuh adek enda” ucap papa sambil menunjuk ke arah 

bayi berbedong popok biru. 

“Ih… lucu, gendut banget” seruku dengan mata yang 

berbinar-binar, karena bersyukur banget sama Allah aku 

udah di beri adek, ya walaupun aku ingin adek perempuan, 

tapi tidak apa-apa, ini udah pemberian dari Allah, yang 

penting sehat, dan aku bersyukur banget. 

*** 

Setelah semua surat-surat rumah sakit telah di urus 

oleh papaku, waktunya untuk pulang, kami pulang bareng-

bareng menaiki taksi. Sesampainya di rumah adekku di 

datengi oleh tamu-tamu banyak dan pada membawa kado 
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untuk adekku. Pada saat itu aku sangat iri karena yang di 

beri kado hanya adekku saja. Maklum pada waktu itu aku 

masih kecil, hehe… 

Beberapa tahun kemudian adekku bertumbuh makin 

besar, aku selalu mengajaknya main bersama. Pada saat itu 

saat adekku duduk di sekolah dasar, kami sedang berada di 

bandung. 

“Neng, tau ga, enda mau punya adek lagi tuh” ucap 

papaku sembari berbisik di telingaku. 

“Hah? Bohong ah emang iya”? Tanya tidak percaya. 

“Iya” jawab papaku menegaskan. 

“Wah… emg sekarang udah berapa bulan, terus mama 

tau ga”?. 

“Sttt…udah lima hari, diem aja tapi, udah udah tau 

mama, Cuma jangan bilang kalo enda udah papa kasih tau” 

ucap papa. 

“Oh… ok ok”. 

Ternyata semenjak kami lagi berada di bandung, 

mamaku sedang mengandung lagi anak keempat, pada saat 

itu aku benar-benar bersyukur banget Allah sudah hadirkan 

adek lagi buat ku, karena adeku yang ini makin besar makin 

menyebalkan. 

Keesokan harinya kita berempat jalan-jalan pagi di 

bandung, dan kita jalan kaki, sambil melihat-lihat bazar. 

Dan itu lumayan jauh bagiku sangat capek, begitu pula 

dengan adek dan mama papaku.akan tetapi sebentar lagi 

akan sampai jadi jalan kaki terus sampai kita di tempat yang 

banyak bazar. 

Setelah sampai di tempat bazar, aku pilih-pilih jajanan, 

ada yang menjual pakaian, makanan, snack-snack, dan lain-

lain. Aku membeli makanan, dan kelinci. Lalu kita pulang 
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kembali ke rumah nenekku di cipadung, tetapi pulang nya 

kita naik ojek, karena kalau jalan kaki sudah tidak kuat lagi. 

*** 

Setelah sampai di rumah nenek kami langsung pamitan 

untuk segera pulang ke rumah. Tiba-tiba di perjalanan 

pulang perut mamaku sakit setelah dilihat-lihat, ternyata 

mamaku pendarahan sangat parah. Di situ kita semua 

panik, apalagi aku panik tingkat tinggi, karena di situ 

harapanku besar ku ingin punya adek lagi semuanya kelam, 

mamaku pendarahan yang dahsyat, disitu aku tidak berani 

nangis, tapi hatiku menangis, nyesek rasanya. 

Akhirnya mamaku besoknya langsung di bawa ke 

rumah sakit untuk di kuret, dan dikeluarkan janin dari 

dalam Rahim mamaku. Sangat sedih sekali aku mengingat 

semua itu. Dan sekarang aku hanya punya adek satu, dua 

adekku keguguran, adek paling terakhir ini meninggalnya di 

usia yang masih lima hari. Pada saat itu aku benar-benar 

pasrah sama Allah, mungkin ini udah takdir buat aku. Dan 

disitu aku sangat bersabar. 

*** 

Menjelang beberapa tahun kemudian adekku sudah 

menginjak kelas empat SD dan aku duduk di kelas 12 MA, 

hari-hariku sudah ku lalui, suka dan duka sudah ku rasakan, 

sekarang mulailah aku meranjak dewasa. Waktu meranjak 

dewasa adalah waktu dimana kita mulai mulai berfikir pada 

masa depan yang akan datang, lebih banyak ujian hidup 

yang harus ku lalui, dan harus bisa mengontrol emosi.  

Akan tetapi waktu menjelang beberapa hari emosional 

ku sangat tinggi di mana aku sudah susah untuk menahan 

kesabaranku, karena efek keluarga ini aku menjadi seperti 

ini. Aku adalah anak yang mudah ketergantungan dengan 
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orang lain, dan butuh hiburan dan motivasi dari banyak 

orang. Aku juga termasuk anak yang kurang di beri 

kebebasan oleh orang tuaku, di mana aku ingin 

menjalankan masa-masa remaja mudaku, akan tetapi semua 

itu tidak di perbolehkan oleh orang tuaku. Mulai dari main 

bareng teman-temanku, jalan-jalan bareng teman, dan lain-

lain. Tidak hanya dengan orang tua aku di perlakukan 

seperti ini, begitu pun dengan adekku yang bisanya 

mengatur-ngatur aku. Aneh aku berada di rumah masa-

masa sekarang ini, aku ingin seperti yang lain yang di 

perbolehkan oleh orang tua mereka, aku sudah bukan anak 

kecil lagi, aku sudah besar dan tahu mana yang baik dan 

mana yang buruk. 

Di tambah aku sekarang ini lagi belajar sistem online, 

karena belum ada informasi untuk kembali ke pondok ku, 

maka belajar online ini semakin di perpanjang. 

Hari-hariku amat sedih, tetapi aku bawa bahagia saja di 

depan orang lain, karena aku tidak ingin di bilang apa-apa 

oleh orang sekitar. 

*** 

Jalanan sore di depan rumahku begitu rame, aku 

melihat teman-teman SD ku melewati depan rumahku 

mengendarai motor bersama teman sebaya nya. 

“Kapan aku bisa seperti mereka”? batinku sambil 

melihat dari dalam kaca rumah. 

Di rumah berlama-lama seperti ini membuat aku 

menjadi bosan terus-terusan, aku ingin bebas juga. 

Melihat kelakuan, sifat, dan sikap adekku di saat dia 

menginjak kelas empat SD ini, aku perhatikan tidak ada 

perubahan sama sekali dalam dirinya, seperti apabila di 

nasehatin oleh orang tua dia malah melawan, di suruh ini 
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itu,dia tidak mau, di suruh bersikap sopan santun pada 

orang lain susah di kasih taunya, dan sekarang dia juga 

sedang belajar online sama seperti sekolah lain yang belum 

masuk normal, akan tetapi susah sekali menyuruh dia untuk 

mengerjakan tugas yang di beri oleh gurunya, apalagi 

gurunya tetehnya dia sendiri bisa juga di bilang saudara, tapi 

sangat susah menasehati dia untuk mengerjakan tugas tepat 

waktu, dan yang paling anehnya apabila aku pergi kemana-

mana, aku selalu tidak di izinkan pergi oleh dia, terkecuali 

dia harus ikut denganku. Ya jujur saja aku sangat malu 

membawa adekku kemana-mana di saat aku sedang 

bersama temanku, contonya seperti dulu aku ingin buka 

bersama bersama di rumah teman pada saat bulan puasa, 

adekku menangis melihat aku pergi, yasudah akhirnya aku 

kabur saja, tiba-tiba setelah aku sampai di rumah temenku, 

ada adekku menyusul dengan mamaku sambil jalan kaki, 

karena rumahku dekat dengan rumah temanku. Di situ aku 

sangat malu, teman-temanku sendiri hanya aku yang di 

ikutin oleh mama dan adekku. 

*** 

Hari ini adalah hari minggu, hari yang di tunggu-

tunggu di mana sekolah pada hari itu libur, tetapi 

menurutku libur korona seperti ini menjadi hari-hari libur 

yang membosankan, karena kita tidak di perbolehkan untuk 

keluar-keluar rumah karena takut terserang nya virus covid 

19. 

Tetapi untuk keluar rumah saja dan tidak jauh-jauh itu 

masih bisa, asalkan dengan selalu memakai masker dan 

membawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk sering 

mencuci tangan apabila sedang berada di luar rumah. 
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“Neng, anter teteh ke pasar yuk” ajak teteh ku, 

memanggil ku di depan rumah. 

“Iya bentar siap-siap dulu” jawabku pelan-pelan karena 

takut ketahuan adek. 

Tiba-tiba… 

“Teh enda mau ke mana, jangan pergi ah”! teriak 

adekku menyuruh ku untuk diam di rumah. 

“Ish elah, ga boleh terus mau pergi teh”! gumamku 

kesal. 

Akhirnya aku bilang ke tetehku kalau aku tidak di 

perbolehkan pergi oleh adekku. Tetehku hanya bergumam 

kesal, karena Cuma ingin minta antar ke pasar saja tidak 

boleh oleh adekku. 

Dan beberapa jam kemudian setelah tetehku pulang 

dari pasar sendirian, aku membuka hp ku dan membaca 

chat yang masuk dari tetehku. 

“Dut, sini ke rumah dulu” suruh tetehku di chat 

menyuruhku untuk ke rumahnya. 

“Hmm…ada apa ya”? batinku sambil berjalan pelan-

pelan ke rumah tetehku. 

“Apaan teh”? tanyaku. 

“Sekarang uwa mau liat bayi ke galang, teteh sama uwa 

sama zio ikut, soalnya mau aqiqahan, jadi enda bawa motor 

yang beat bonceng uwa, terus teteh sama mama sama si 

fadhlan naik motor PCX” jelas tetehku. 

“Ih yaudah atuh bentar bilang mama dulu, emg jadi”? 

tanyaku. 

“Coba tanyain dulu, tadi sih bilang nya jadi, mau 

bareng teteh”. 

“Oh… iya iya”. 
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Aku langsung pulang dan memberitahukan ini kepada 

mamaku. 

“Ma, emang mama mau ke tempat aqiqah di galang 

bareng teh emil”? tanyaku pelan-pelan takut adek dengar. 

“Ga ah, ga jadi mama mah” jawab mama. 

“Oh iya atuh” aku langsung bilang kembali sama teteh, 

dan memberitahu kalau mama ga jadi ikut. 

“Teh mama mah ga jadi ikut”. 

“Ih yaudah atuh kamu aja bawa motor beat bonceng 

uwa” suruh tetehku. 

“Ma, aku mau ke galang ya sama teh emil, sama uwa 

juga” ucap ku grogi. 

“Naik motor, enda yang bawa”? Tanya mamaku. 

“Iya” jawabku gemetar. 

“Jangan ah, mama ga mau enda bawa motor dulu 

sendiri, belum lancer mama khawatir” tegas mamaku. 

“Ma… tapi enda udah bisa, waktu itu aja bisa ke jalan 

raya” pinta ku memohon kepada mama. 

“Yaudah terserah, paling nanti di marahin papa”! ketus 

mamaku membuang muka. 

Aku pun di panggil tetehku 

“Neng cepetan atuh udah siang panas di jalan nya” 

teriak tetehku. 

“Ga jadi teh, ga di bolehin bawa motor sendiri sama 

mama” ucapku pelan. 

“Dih aneh sih”. 

Akhirnya aku tidak jadi ikut bersama tetehku, aku 

hanya bisa berdiam diri di rumah, rasanya bosan, ingin 

menangis, capek aku seperti ini terus. Aku masuk ke kamar 

dan membanting pintu, kesal sangat kesal hari ini.  
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“Kapan aku bisa bebas seperti orang lain, seperti 

teman-temanku, aku ga suka di kekang terus seperti ini aku 

juga pengen ngerasain kebahagiaan seperti anak-anak luar, 

aku tau kalo aku itu anak pesantren, tapi emang anak 

pesantren harus merasakan kaya gini banget? banyak teman 

aku yang dari MTS pesantren, bukan aku doang, tapi 

kenapa aku terlalu di perlakukan seperti ini oleh orang 

tuaku dan adekku, aku merasa seperti orang bodoh, aku 

harus nurut terus sama adekku,dan kalau tidak nurut nanti 

di ceramahin terus sama orang tuaku, aku capek seperti ini 

terus ya Allah, kenapa aku tidak di bebaskan walaupun 

tidak sebebas orang luar selama di rumah, justru itu dengan 

di rumah berlama-lama seperti ini aku ingin seperti mereka, 

jalan keluar bareng teman, aku ini udah gede ma, pa, aku 

tau mana yang buruk dan yang benar, aku bukan anak kecil 

lagi yang selalu di manja, aku sudah tidak mau di manja lagi. 

Aku bisa hidup sendiri dan aku mulai bisa mencari uang 

sendiri, sekarang teknologi udah canggih dan aku ingin ikut 

bisnis kecil-kecilan, dan nanti untuk COD an nya aku bawa 

motor teteh ma…, tapi kenapa mama tidak mengizinkan 

aku, aku akan selalu hati-hati kok ma…semua teman aku 

memang tidak di bebaskan banget ma, tapi tetap masih 

boleh keluar bareng temannya, tidak seperti aku yang 

benar-benar di kurung dalam rumah, aku bukan anak 

rumahan aku tidak suka anak rumahan, teman menjadi dikit 

kurang berinteraksi dengan orang di luar, makanya ma… 

tolong izinin aku kalau mau ke mana-mana. Buat dede juga, 

kenapa sih de kamu juga suka ngelarang aku pergi ke luar 

rumah, kenapa harus selalu ngikutin aku, aku juga udah 

gede ada waktu bareng temen-temen, ada waktu bareng 

keluarga kumpul di rumah, ada waktu bareng kamu juga, 
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jadi tolong.. temen kamu juga pada punya kakak kaya aku 

dan adek nya membolehkan kaakaknya pergi keluar rumah 

sebentar, enggak kaya kamu seelalu ngikutin kaya bebek, 

aku ga suka di ikutin terus. Makanya kenapa sekarang aku 

ga deket sama orang tua, keluarga di rumah, karena itu. 

Sebagian keluargaku mengizinkan aku boleh kemana-mana, 

tetapi orang tuaku berkata lain. Ya, aku tau dimana sih ada 

orang tua yang ga sayang sama anaknya, pasti semuanya 

sayang kan…, orang tua tidak mau anak nya kenapa-napa, 

apalagi suasana di luar lingkungan rumah sekarang, 

pergaulan nya kurang baik, mungkin orang tuaku tidak mau 

aku sampe terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tapi 

semua itu aku tau, aku bisa bedain mana pergaulan yang 

baik dan mana yang buruk, ini untuk bawa motor, pergi 

sama teteh dan temanku kemana-mana saja tidak boleh. 

Aku capek kaya gini terus..hiks!, aku juga ingin merasakan 

masa remajaku….hiks..! hiks…”! batinku, sambil menatap 

ke kaca kamar, terasa sesak dadaku, aku bingung mau 

curhat ke siapa, aku ga suka curhat kepada orang tua, aku 

hanya cerita kepada Allah semua keluh kesah ku, ku 

ceritakan semua masalahku kepada Allah maha pendengar 

yang baik. 

Aku ingin cepat-cepat masuk sekolah, karena aku di 

rumah merasakan toxic parents, di mana aku ingin berjuang 

sendiri demi masa depanku tetapi tidak di izinkan oleh 

orang tua. 

Aku sudah cukup capek menahan semua ini selama di 

rumah, aku ingin segera kembali ke pondok bersama 

teman-temanku, bersama angkatan oquzastavio fulgentius 

teman seperjuanganku, di rumah berlama-lama seperti ini 

aku capek setiap hari harus menahan emosi, dan harus 



96  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

bersabar tingkat tinggi, yang aku rasakan selama belajar di 

rumah seperti ini aku hanya bisa bersabar, bersabar, dan 

terus bersabar.  

Tetapi ada kalanya saat di pondok ada rasa kangen juga 

terhadap orang tua, keluarga, dan teman di rumah, tetapi 

sekarang aku hanya ingin satu saja, aku ingin cepat-cepat 

kembali ke pondok, di mana aku merasakan proses belajar 

yang tenang, fokus, dan serius. Selama di rumah ini 

pelajaran tidak ada yang masuk ke otak, hanya dengan 

menatap layar hp saat belajar mengajar berlangsung. 

Aku berharap semoga virus covid 19 ini segera 

berakhir, dan bisa bertemu kembali dengan teman-teman di 

lingkungan asrama, karena aku sudah cukup capek dengan 

keadaan seperti ini, tidak ada yang mengerti perasaanku, 

dan tidak ada yang menghargai kerja kerasku, semoga 

semua yang aku alami ini ada hikmahnya, dan bahagia di 

masa depan. Aamiin… 

Selalu jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, 

selalu pakai masker saat keluar rumah, bawa hand 

sanitize, dan selalu jaga jarak di manapun kita berada. 
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enja perlahan mulai redup tergantikan gelapnya malam, 

bulan pun tak mau kalah untuk menampakkan sinarnya 

dengan gagah. Taburan bintang menambah kesan indah di 

malam itu, tak lupa suara hewan-hewan malam ikut adil 

meramaikan malam menakjubkan yang sayang untuk 

dilewatkan begitu saja. 

Peony sedang terduduk disebelah berangkar rumah 

sakit yang terbaring seseorang yang teramat dicintai nya. 

Binar matanya meredup, ada kesedihan mendalam yang 

dirasakan nya. Ada luka yang tak terlihat namun cukup 

menggambarkan betapa rapuh nya gadis kecil itu. Tangan 

kecilnya menggenggam sebuah tangan yang kurus dan 

lemah, mengusapnya dengan lembut menghantarkan 

kehangatan. Matanya terus bergulir dengan resah, 

menunggu seseorang yang sudah lama tak ia lihat senyum 

indahnya. 

“Umi, ayo bangun Peo..Peo..takut” Dengan perlahan 

bulir air mata turun membasahi pipi berisinya. 

Pathia, umi Peony sudah satu bulan lebih di rumah 

sakit sebab penyakit diabetes yang sudah dialami nya sejak 

S 
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9 tahun silam. Tubuhnya sudah begitu kurus, bahkan kini 

wajah cantik itu sudah mulai menirus dan terlihat sayu juga 

pucat. Peony tak tega dengan keadaan umi, dia hanya dapat 

berharap umi segera sembuh dan sehat kembali. 

“Ya Allah, sembuh kan umi dan angkatlah 

penyakitnya” Doa Peony malam itu. 

Keesokkan harinya Peony harus rela meninggalkan 

umi sebab ia akan sekolah dan akan ke rumah sakit 

kembali setelah pulang sekolah nanti. Sebelum beranjak 

dari rumah sakit, Peony mencium tangan umi lalu mencium 

kedua pipi umi dan terakhir mencium kening umi dengan 

sedikit lebih lama. 

“Umi Peo pergi sekolah dulu dan Peo harap saat Peo 

kembali umi sudah sadar dan menyambut Peo dengan 

senyuman dan juga pelukan hangat” Lirih Peony ditelinga 

umi. 

Peony berangkat sekolah diantarkan oleh kakak laki-

laki nya, Rio. Selama perjalanan Peony hanya diam menatap 

pemandangan ibu kota dibalik jendela mobil. Rio mengelus 

kepala sang adik kecil dengan lembut, memandang sejenak 

sang adik dengan senyum manis. 

“Ada apa hmm? Kelihatannya murung sekali?” 

“Kak Rio umi akan sembuh dan kembali bersama kita 

kan?” Bukan menjawab pertanyaan sang kakak Peony 

malah bertanya balik, dengan pertanyaan yang sukses 

membuat sang kakak terdiam sesaat. 

“Kenapa Peo bertanya seperti itu? Umi pasti akan 

sembuh kita berdoa kepada Allah semoga umi cepat 

sembuh dan dapat berkumpul bersama kita kembali.” Kak 

Rio menjawab dengan tenang, walau sebenarnya dia 
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merasakan ketakutan yang sepertinya dialami sang adik 

juga. Bahwa Allah lebih menyayangi umi mereka. 

“Tapi kak Rio sudah tiga hari umi tidak sadarkan diri. 

Peo hanya takut kalau umi...” 

“Sutt...jangan berbicara hal seperti itu. Peo harus yakin 

bahwa umi akan sembuh oke” Kak Rio memeluk Peony 

dengan erat, adik kecil nya yang sangat dia sayangi. 

“Sudah sana masuk kelas, belajar dengan rajin dan 

jangan nakal yaa” Peony mengangguk lalu berpamitan 

dengan sang kakak. Setelah Peony sudah tak terlihat lagi 

Rio segera menjalankan mobilnya kembali ke rumah sakit. 

“Ya Allah tak ada yang ku ingin kan selain kesembuhan 

umi. Sembuhkan lah Ya Allah, angkat penyakitnya kami 

sangat merindukan sosoknya” Doa Rio kala itu. 

Hari terus berlalu tak terasa sudah dua bulan umi 

terbaring tak sadarkan diri. Dokter mengatakan keadaan 

umi semakin kritis, tetapi Peony dan keluarga tetap optimis 

bahwa umi akan sembuh seperti sedia kala. 

Minggu pagi Peony sudah siap dengan baju putih, rok 

merah muda, kerudung putih serta sepatu merah muda 

yang terdapat gambar kelinci hewan kesukaannya. 

Membalut tubuhnya dengan begitu pas dan terkesan manis 

juga menggemaskan. Langkah riang tak teralihkan pagi itu, 

celotehan kebahagian menamani bagikan alunan melodi 

indah minggu pagi. 

Tak ada yang lebih membahagiakan selain kabar 

bahwa malaikatnya sudah sadar dari tidur panjangnya. Tak 

henti senyum manis terus terukir dari bibir tipisnya. 

Dengan semangat Peony berlari menuju ruangan umi, 

mengidahkan panggilan dari sang kakak untuk berhati-hati. 

Ia sudah tak sabar untuk bertemu umi dan memeluknya 



100  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

dengan erat dan mengatakan begitu rindunya ia kepada 

wanita hebatnya. 

“Umiiii...” Teriak Peony saat masuk kedalam ruang 

rawat, membuat beberapa orang didalam rungan 

mengalihkan perhatiaannya kepada gadis kecil itu. 

Dengan tergesa gadis itu berlari, lalu meminta dinaikan 

ke kursi agar ia dapat lebih mudah memeluk umi. 

“Rindu sekali dengan umi”Ucapnya dengan lirih seraya 

semakin mengeratkan pelukanya seolah mengungkapkan 

betapa ia merindukan sosok yang ikut memeluknya dengan 

erat juga. 

Semua orang didalam ruangan hanya dapat 

menyaksikan dengan haru interaksi antara ibu dan anak itu. 

Mereka tahu bagaimana sedihnya gadis berusia hampir 10 

tahun itu saat sosok malaikanya terbaring tak sadarkan diri. 

Mereka bersyukur karena Allah memberikan kesempatan 

kepada Peony untuk dapat memeluk umi dan bersama umi 

kembali. 

1 Minggu Kemudian.... 

Benar katanya tidak ada yang abadi semua hanya 

sementara, titipan dari sang Maha Kuasa. Tidak pernah 

tahu kapan Dia akan mengambilnya, yang pasti kita hanya 

perlu siap dan ikhlas saat Allah mengambil apa-apa yang 

kita miliki. Jika hari minggu lalu dimana itu adalah hari yang 

membahagiakan karena telah sadarnya seseorang yang 

begitu berarti dalam hidup Peony. Maka, Minggu ini 

tepatnya jam 12 siang bagaikan sambaran petir disiang 

bolong. 

Sosok yang minggu lalu telah sadar kini telah terbujur 

kaku dengan tubuh yang semakin mendingin. Raungan 

kesedihan tak terlelakan diruangan itu, tak ada yang 
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menyangka bahwa hari ini sosok itu telah pergi untuk 

selamanya. 

“Umi jangan tinggalkan Peo umiii..”Gadis kecil itu 

hanya dapat meraung memanggil sang umi dengan linangan 

air mata yang tak dapat dicegah dalam dekapan sang kakak. 

17 November 2013 hari itu menjadi saksi begitu 

rapuhnya Peony, harus merasakan pedihnya ditinggalkan 

oleh sosok yang telah melahirkannya kedunia ini. Hari itu 

semesta pun seakan mendukung begitu kehilangannya 

Peony, langit yang mulai menumpahkan muatannya bahkan 

langit malam pun seakan enggan menampakkan sang 

bintang dan sang bulan. Gelap, hanya kegelapan dan deraian 

air mata penutup hari itu dengan kesedihan yang mendalam. 

7 Tahun Kemudian.... 

Tak terasa waktu berlalu dengan cepat meninggalkan 

lembaran-lembaran usang dibelakang sana, semakin dekat 

dengan semesta semakin paham dengan 

rupa kehidupan ini. seperti diajarkan namun dengan 

cara yang luar biasa, tentang arti sebuah kehidupan 

sebenarnya. 

Aku mengetuk pintu lalu membukanya secara perlahan 

tak lupa mengucapkan salam. Kaki ku terus melangkah 

memasuki rumah yang terasa dingin tak ada kehangatan 

seperti dulu. Karena memang sosok penghangat itu sudah 

pergi lebih dulu 7 tahun yang lalu. 

Kaki ku terus melangkah hingga aku berada didepan 

pintu coklat yang terdapat tulisan “Peony Airin” dengan 

pasti aku masuk kedalam kamar yang terlihat sedikit 

berantakan. Dengan tumpukan buku yang ditaruh asal di 

meja belajar dan 
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juga di atas kasur. Kutarik nafas lelah lalu ku taruh asal 

tasku, kuhempaskan tubuhku di atas kasur memandang 

langit-langit kamar dengan pikiran yang menerawang jauh 

kebelakang sana. Sudah 7 bulan aku hanya dapat 

menghabiskan hari ku dirumah 

saja dan hanya keluar rumah saat keadaan penting, 

bahkan untuk sekolah pun hanya dapat melalui ponsel. 

Siapa yang menyangka bahwa libur 2 minggu karena kelas 

12 akan menghadapi ujian sekolah akan terus berlanjut 

hingga hampir di penghujung tahun 2020 ini. Memang 

rencana Allah tidak ada yang pernah tahu, semua terasa 

mengejutkan dan menakutkan. Tetapi selalu ada hikmah 

yang dapat kita petik di setiap kejadiannya. 

Aku mulai bangkit dan berjalan menuju meja belajar, 

aku harus segera merapihkan buku-buku itu sebelum kak 

Rio datang dan mengomel karena melihat kamarku yang 

berantakan seperti ini. Dengan tenang aku merapihkan 

buku novel serta beberapa buku pelajaran dan ku 

kembalikan ketempat asalnya, hingga tak sengaja aku 

menemukan secarik kertas lusuh dengan tulisan berantakan 

namun masih dapat dibaca dengan baik. 

Aku pun menarik kursi dan duduk serta membaca 

tulisan itu “Umi tak pernah Peo bayangkan bahwa hari itu 

adalah hari terakhir Peo bertemu dengan umi. Padahal kita 

sudah membuat rencana saat umi pulang dari rumah sakit nanti 

umi akan memasakkan makanan kesukaan Peo tetapi nyatanya 

Allah punya rencana lain ya umi. Jika Peo tahu bahwa hari itu 

adalah hari terakhir Peo dapat bertemu dengan umi maka akan 

Peo sampaikan sesuatu hal yang hingga nafas terakhir umi 

belum Peo utarakan bahwa ‘Peo sangat menyayangi umi’. Hari 

ini ulangtahun Peo umi, sudah 2 minggu umi meninggalkan Peo 
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dan masih sampai saat ini rasa kehilangan itu masih membekas 

dengan rindu yang semakin menumpuk.” 

Ku tengadahkan kepalaku agar air mata ini tak 

berjatuhan, namun bendungan air mata itu tak dapat ku 

cegah. Lagi dengan derasnya hujan yang menimpa atap 

rumah dengan keras serta petir yang menyambar dengan 

gagah aku kembali menangis. 

“Umi kehilanganmu hari itu membuat Peo seperti tidak 

punya tujuan hidup lagi, rasanya hampa tak ada kebahagiaan 

semua terasa monoton yang paling penting semua terasa 

berbeda. Yang setiap pagi Peo melihat umi sedang memasak 

didapur, saat pulang sekolah orang yang pertama kali Peo cari 

adalah umi, saat malam sebelum tidur pelukan umi adalah 

pengatar tidur paling nyaman yang Peo rasakan tetapi, kini 

semua itu sudah tidak Peo rasakan lagi tergantikan rasa hampa 

yang membelenggu.” 

Pecah sudah tangisanku, aku memeluk kertas itu 

dengan erat. Menekan dadaku dengan kuat ada sesak yang 

hinggap didalamnya, dan seperti ribuan jarum ikut adil 

menghampiri menusuk hingga relung hati ini meninggalkan 

kesakitan yang mendalam. 

Teringat kembali akan kenangan masa kecilku yang 

membahagiakan dengan seorang wanita hebat yang setia 

berada dalam setiap langkah kecilku. Sebuah pengalaman 

berharga yang tak pernah kulupakan, sosoknya yang selalu 

kurindukan. Dekapan hangatnya yang selalu ku ingin 

rasakan kembali, usapan lembutnya yang selalu 

menenangkan, senyum manisnya yang menghantarkan 

kebahagiaan, serta tatapan lembutnya yang selalu ku 

damba. 
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Seseorang bilang kehilangan adalah cara terbaik untuk 

mengetahui seberapa pentingnya seseorang itu dalam hidup 

kita. Setiap detik yang selalu kita lewati bersama namun 

harus berubah dan kita lewati seorang diri. 

Azan maghrib berkumandang aku pun segera beranjak 

mengambil wudhu dan menunaikan shalat berjamaah 

bersama keluarga di rumah. Disujud terakhirku aku berdoa 

semoga umi ditempatkan ditempat terbaik di sisi-Nya, 

diampuni segala dosa- dosa nya dan dilapangkan kuburnya. 

Seperti biasa selepas shalat maghrib kita berkumpul 

bersama diruang tamu membahas hal-hal random, entah 

membahas tentang keadaan bumi saat ini sampai 

membahas tentang kesulitannya para siswa yang harus 

belajar online setiap harinya. 

Aku hanya menanggapi seadanya, kuperhatikan satu 

persatu anggota keluargaku. Dipojok sofa sebelah kiri ada 

kakak pertamaku Kak Pia bersama suami dan anaknya, 

lalu ada Kak Rio beserta istri dan juga anaknya dan 

disebelah kananku, ada ayah dan ibu tiriku sejak 4 tahun 

yang lalu. 

Mungkin semenjak kepergian umi, aku menjadi anak 

yang lebih pendiam dan mudah marah tetapi aku bahagia 

dapat bersama keluarga ku yang begitu menyayangiku dan 

selalu paham akan kondisiku. Ditinggalkan saat usia ku 

masih kecil bagaikan pukulan terbesar bagiku, tanpa 

keluarga yang selalu mendukungku mungkin aku tidak akan 

mampu menjalani kehidupan ini. Dengan ditambah ada ibu 

tiriku menambah rasa syukur ku karena dengan adanya 

beliau aku masih dapat merasakan figur seorang ibu. 
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Rasanya mungkin berbeda tetapi aku tetap bersyukur, 

dan untuk umi sosoknya tidak akan pernah tergantikan dan 

terlupakan sampai kapanpun. 

Keluarga layaknya rumah, tempat pulang dan berkeluh 

kesah. Sejauh manapun aku pergi keluarga adalah poin 

utama yang kurindukan. Tempatku beristirahat dan 

mengembalikan jati diriku yang hilang akan perkataan orang 

diluar sana. Tanpa keluarga aku tak akan sekuat dan 

setegar ini. 

Rumahku, keluargaku yang akan selalu kudekap dan 

kuinginkan keberadaannya.... 
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ore itu langit tampak gelap dan mendung, membuat 

petang yang seharusnya belum waktunya tiba, datang 

lebih awal. Kuhidupkan satu persatu lampu petromak di 

tiap sudut rumah. Geribik rumahku tak kuasa menahan 

angin kencang yang mulai masuk. 

Kakakku yang tampak kedingingan, meringkuk disudut 

rumah. Dia pasti lapar. Hari ini menu makan kami sama 

seperti kemarin dan kemarinnya lagi. Nasi putih dengan 

garam. Setidaknya dengan ini perut kami tidak kelaparan.  

Aku yakin, banyak orang di luar sana yang jauh lebih 

berkekurangan dibanding kami. Manusia terkadang hanya 

kurang bersyukur saja. Sesuatu yang tidak dalam 

genggamannya selalu ingin diraih. Tanpa sadar, genggaman 

tangan lainnya berisi sesuatu yang lebih bermakna. 

Jam dinding yang selalu mengeluarkan bunyi berderit 

aneh sebab tua menujukkan pukul setengah enam. 

Waktunya bagi Bagus, kakak laki-lakiku untuk makan. Ia 

S 



107 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

menyandang disabilitas dan kelainan otak sejak lahir. 

Kedua tangannya tidak memiliki jari dan panjangnya hanya 

dua jengkal tanganku. 

Segera kuambil satu centong nasi yang kucampur 

dengan garam halus. Namun tidak biasanya kakakku itu 

menggeleng dan mendorong sendok yang kusuapkan 

padanya. Aku mengerti, kakak pasti bosan tiga hari ini 

hanya makan dengan nasi dan garam. 

Setelah lama berpikir, aku ingat uang kembalian 

membeli beras seminggu yang lalu. Dua ribu rupiah yang 

kuletakkan di sela geribik kamarku. 

Kerupuk udang adalah salah satu lauk yang disukai 

kakakku. Segera kuambil petromak yang menggantung dan 

pergi menuju warung. Tak akan kubiarkan kakak 

kesayanganku merasa kelaparan lebih lama lagi. 

Adzan maghrib selesai berkumandang ketika aku 

sampai di rumah. Hujan yang mulai turun membuatku 

sedikit kedinginan. Tapi hal itu bukanlah masalah besar. 

Karena yang terpenting, kudapatkan kerupuk udang ini. 

Kakak langsung heboh bertepuk tangan melihatku 

datang dengan sebungkus makanan kesukaannya. Aku 

duduk bersila di depannya dan mulai menyuapi sedikit 

demi sedikit. Tiba-tiba saja kakak bereaksi heboh dengan 

menunjuk-nunjuk telapak kakiku yang tak kusadari 

berlumuran darah. 

Aku tidak ingat sudah berapa bulan tidak memakai alas 

kaki. Sandal gabus tipis yang kumiliki sudah tak layak pakai. 

Serampatnya yang putus sudah kusambung berkali-kali. 

Tapi gabusnya yang terus menipis membuat duri tetap 

menembus dan mengenai kakiku. Kuputuskan untuk tak 
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memikai benda itu lagi. Lagipula, telapak kakiku jauh lebih 

kuat dari baja. 

Selain itu, memakai sandal tidak benar-benar 

melindungi kakiku. Sebab, belukar berduri masih bisa 

mengenai punggung kakiku.Yang kubutuhkan sebenarnya 

adalah sepatu. Tapi bagiku, hal seistimewa sepatu sama 

sekali bukan prioritas. Prioritas utamaku adalah kakak, 

keluargaku satu-satunya. 

Aku yang sadar waktu maghrib sudah hampir habis 

segera mengambil wudu dan menunaikan kewajibanku. 

Selalu kudoakan mendiang emak dan bapak, tak lupa pula 

kudoakan agar kakak selalu diberi kesehatan. Dialah satu-

satunya alasan yang membuatku terus semangat bekerja 

mengumpulkan kayu bakar. 

Pagi itu, seperti biasanya aku sudah bersiap-siap. 

Sebelum sang surya benar-benar muncul, aku sudah 

melangkahkan kaki keluar rumah. Kayu bakar yang menjadi 

sumber pendapatanku mendadak sulit ditemukan kala 

musim hujan tiba. Kebanyakan kayu-kayunya basah dan 

mengharuskan untuk dijemur lebih dulu. Kayu yang basah 

juga menyebabkan beratnya bertambah. 

Sebelum pergi, kupandangi wajah kakakku yang masih 

tertidur. Wajahnya begitu damai. Kulitnya hitam manis 

dengan alis tebal dan bibir tipis. Sayang, Allah menguji 

kakak dengan keterbatasan yang dimilikinya.  

Biasanya aku selalu meninggalkan uang pecahan dua 

ribu rupiah di sisinya. Agar ketika aku tidak di rumah, 

kakak memiliki kegiatan lain. Dia biasanya menjajakan uang 

itu untuk membeli makanan ringan.  

Biarpun kesulitan, kakak sudah kuajari untuk mengapit 

uang dengan kedua lengannya dan bagaimana berinteraksi 
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dengan orang lain. Tapi hari ini, sepeser uang pun tidak 

kumiliki. Selain itu, sudah beberapa bulan ini tak kulihat 

sisa bungkus makanan di rumah. Aku terus bertanya-tanya 

kakak apakan uang itu. Apapun itu, yang terpenting aku 

akan tetap melangkah demi kakakku.  

 

Pintu kayu yang mulai lapuk dimakan rayap berderit kecil 

ketika aku menutupnya. Perjalananku menuju hutan tidak 

begitu jauh, sepuluh sampai lima belas menit, maka angin 

sejuk pepohonan besar segera menyapaku. Kayu-kayu 

kering yang kupanggul dengan selendang mendiang emak, 

nantinya akan kujual kepada pengepul untuk dikirimkan ke 

desa sebelah. Desa tersebut lumayan jauh dari hutan 

sehingga beberapa warga yang masih menggunakan kayu 

bakar membutuhkan pasokan cukup banyak. 

Semenjak emak pergi ke sisi Sang Pencipta setengah 

tahun yang lalu, akulah yang menjadi tulang punggung 

keluarga untukku sendiri dan kakakku. Bapak meninggal 

sewaktu aku masih balita. Beliau jatuh dari pohon saat 

hendak memetik kelapa. Pendarahan yang begitu banyak 

dan tak segera mendapat pertolongan karena saat itu bapak 

berada jauh dari pemukiman membuat bapak harus pergi 

meninggalkan kami. 

Emak begitu terpukul. Beliau selama bertahun-tahun 

mencari nafkah dan mengurusku yang masih kecil dan 

kakakku yang memerlukan perhatian lebih. Akibat sering 

kelelahan karena harus bekerja ekstra, emak jadi mengidap 

banyak penyakit mematikan. Hingga aku tak tahu penyakit 

apa yang menyebabkan emak harus pergi dari sekian 

banyak penyakit yang diderita emak. 
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Nenek yang merupakan ibu dari bapak yang tinggal di 

kota berulang kali mengajak kami pindah ke sana. Namun 

aku menolak dengan alasan masih ingin tinggal di rumah 

kecil kami yang akan membuatku selalu dekat dan ingat 

akan emak dan bapak. Rumah kecil ini ingin selalu kujaga 

dengan baik. 

Tak terasa, punggungku mulai menunjukkan reaksi 

akibat makin beratnya beban yang dipikul. Pendapatan hari 

ini lumayan banyak, aku sampai bolak-balik tujuh kali. 

Tentu saja uang yang kudapat juga banyak. Bagiku, lima 

puluh ribu adalah angka yang sangat bernilai. Seketika itu 

juga aku teringat baju-baju kakak sudah banyak yang koyak 

dan tak layak pakai. Esok Minggu, aku berencana 

mengajaknya ke pasar. 

Kakak senang bukan main saat aku bicara padanya 

menggunakan bahasa isyarat bahwa besok kami akan ke 

pasar. Dia mengeluarkan suara yang kuyakini adalah kata 

‘hore’. 

 

Esoknya, pagi-pagi sekali kakak sudah bangun dan bersiap-

siap kemudian membangunkanku. Aku hanya tersenyum 

melihat tingkahnya. Tak apa aku tak kuliah. Tak apa aku 

hanya sampai lulusan SMA. Itu sudah lebih dari cukup 

bagiku. Yang terpenting, aku bisa merawat kakak dengan 

sebaik mungkin. 

Pasar yang begitu ramai membuat kakak sangat 

antusias. Kuajak kakak menghampiri salah satu pedangang 

baju. Kubiarkan kakak memilihnya sendiri. Setelah cocok, 

aku segera membayar dan mengajak kakak membeli es 

buah di ujung depan pasar.  



111 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

Tiba-tiba saja kakak menyuruhku untuk duduk diam di 

salah satu kursi pedagang es buah ini. Kakak langsung 

melesat kembali ke tengah pasar. Aku bingung apa yang 

akan dilakukan kakak dan mencoba menahannya. Tapi 

kakak meyakinkanku untuk tetap duduk diam. Aku hanya 

menurut dan yakin kakak tidak akan melakukan hal aneh-

aneh. Mungkin hanya jalan-jalan. 

Aku berpikir begitu, hingga kakak datang dengan 

membawa sebuah kotak sepatu. Kakak menyerahkannya 

padaku dengan senyum tulus. 

Bagaimana bisa kakak membeli sepatu ini? Kakak tidak 

mungkin mencuri. Aku terus bertanya-tanya sampai kakak 

dengan susah payah mengatakan uang tersebut didapatnya 

dari menabung. Sedikit uang yang kutinggalkan untuk 

kakak selalu ditabungnya untuk membelikan ku sepatu? 

Sepeduli itu kakak padaku? Dia sadar jika kakiku sering 

terluka karena tak memakai alas kaki. 

Saking terharunya, aku tak sadar air mataku menetes. 

Kakak meletakkan kotak sepatu itu di atas tanganku dan 

menyuruhku membukanya. Sepasang sepatu cantik 

berwarna merah muda. Warna kesukaanku. 

Setelahnya, kakak seperti ingin mengatakan sesuatu 

padaku. Ia menunjuk dadanya yang berarti ‘aku’, lengannya 

bergerak membentuk love di udara yang berarti ‘sayang’, 

terakhir, kakak menujuk matahari yang bersinar terang di 

atas sana. Sehingga jika digabungkan, artinya aku sayang 

Mentari. 

Aku segera memeluk kakakku. Dari mana kakak 

belajar semua itu? Kakak tahu jika namaku Mentari? Dan 

dia juga tau kalau Mentari juga bermakna matahari yang 

berada di atas sana? Kubalas, “Mentari juga sayang Kakak.” 
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Esok paginya, kami berkumpul di ruang tengah. 

Mendengarkan alunan musik klasik dari radio tua 

kebanggaan kami sebelum aku pergi mencari kayu bakar. 

Makin hari aku makin semangat saja. Semua itu berkat 

kakak. Kakak bagiku adalah sosok yang bukan hanya 

sekadar keluarga. Kakak adalah rumah bagiku. Tempatku 

mengadu, berlindung, menuangkan keluh kesahku 

sekalipun kakak terkadang tidak memberikan respon. 

Selanjutnya, yang kuinginkan adalah memperbaiki 

rumah ini. Angin kencang yang terus-terusan menerpa 

seakan ingin merobohkan rumah ini. Aku ingin terus 

memberikan yang terbaik.  

Mengecat rumah ini, menanam bunga-bunga, 

menambal atap yang bocor, dan masih banyak lagi. 

Kuharap Allah segera mengabulkan permohonanku. 

Tiap kayu-kayu kering yang kuambil, ada secercah 

harapan dan asa untuk kehidupan lebih baik lagi.  Karena 

aku percaya, jika harapan itu ada, maka Allah akan 

mengabulkan keinginan hambanya. Allah maha baik, dan 

tahu yang terbaik untuk untuk kita. 

Sepulang mencari kayu bakar, kakak melambaikan 

tangannya dengan penuh semangat. Kakak, teruslah  

menjalani hidup bahagia. 

*** 

Memori empat tahun yang lalu berputar di kepalaku.  

Aku duduk di samping jendela bus. Menikmati pepohonan 

hijau yang seolah menyapaku datang kembali di desa 

ini.Aku hampir sampai. 

Aku masih mengenakan pakaian wisudaku.Bus 

berhenti saat aku sampai di desa tujuanku.Aku 

melangkahkan kaki dengan menenteng togaku dan berjalan 
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menuju makam.Tiga makam berjejer yang membuatku tiba-

tiba merasakan sesak. 

Kakak, orang terakhir yang pergi meninggalkanku.Aku 

tahu kelainan otak kakak dan segala penyakit lainnya tak 

diobati dengan baik menyebabkan kakak harus pergi 

menyusul emak dan bapak. 

“Emak, Bapak, dan ... Kakak, lihat, sekarang Mentari 

sudah wisuda. Imipian Mentari semakin dekat.Ini semua 

berkat dukungan Emak dan Bapak dulu.Nenek yang sudah 

banyak membantu Mentari.Mentari juga ikut bekerja 

membantu meringankan beban nenek. Dan Kakak, lihat, 

mentari berdiri di atas sepatu pemberian kakak dari awal 

kuliah hingga wisuda. Sepatunya sangat bagus, 

Kak.Aweeettt sekali. Sekarang, yang akan Mentari lakukan 

selanjutnya adalah terus berdiri di atas sepatu ini 

menentang segala rintangan yang menghadang Mentari. 

Mentari ‘kan wanita kuat kak.” 
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ak mungkin! katek buktinyo. Dio tu la jelas-jelas anak 

bicek1, bukan anak Mami Papi2” Mataku memerah. 

Kali ini aku benar-benar tak percaya dengan apa yang Aa3 

dan Ayuk4 ucapkan.  

“Oi, kau tu diem la dulu!” Seru Aa menenangkanku.  

“Tapi memang cak itulah, nak mak mano lagi. Iyo memang, 

mesti kito teliti dulu5.  Tapi itu Bicek sendiri yang ngomong. 

Nak neliti apo lagi, kau6?!” Lanjut Ayuk.  

“Cubo Akari! Ceritoke lagi bae ke Aya ini!” Perintah Aa 

pada Ayuk.  

                                                           
1 Bibi dalam bahasa Palembang. 
2 “Tidak mungkin, tidak ada buktinya. Dia itu sudah jelas-jelas anak 

Bibi, bukan anak Mami-Papi!” 
3 Kakak laki-laki. 
4 Kakak perempuan dalam bahasa Palembang. 
5 “Tapi memang begitulah, mau bagaimana lagi. Iya memang, mesti kita 

teliti dahulu.” 
6 “Mau meneliti apa lagi, kau?!” 

“D 



115 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

“Ee..?! Jōdandeshou?! I have told that story many times!7” 

katanya sambil merengut. Aa memutar matanya sambil 

menghela napas, seakan menegur Ayuk yang bersikap 

kekanakan.  

“Okay, okay. I’ll tell her.” Kata Ayuk dengan nada 

mengalah. “Kau tu dengerke la, Aya!. Payah nian kalu nak cerito 

lagi, cerito lagi, Ini yang terakhir, ye. Dak galak lagi aku becerito 

kalu kau dak denger.8” Pesan Ayuk padaku. Aku 

mengangguk. 

“Waktu itu aku lagi di rumah, terus aku dapat telpon 

dari Kak Mirai. dia menelpon aku sambil menangis. Kita 

semua tau, kan Bicek lagi kritis dan dirawat? Tiga hari 

setelah kita jenguk Bicek, Aa pulang ke Jakarta. Kamu balik 

lagi ke New Zealand. Nah, Kak Mirai telpon aku, dia cerita 

kalau mamanya, Bicek, cerita soal asal-usul dia. Dan beliau 

bilang, beliau ingin menyampaikan ini sebelum beliau 

meninggal. Beliau mau kita semua tau kebenaran” Jelas 

Ayuk. Dia lalu melanjutkan, 

“Bicek bilang ke Kak Mirai, ‘Kau tu sebernnyo bukan 

anak mama. Kau anak almarhum Yuka dan Aris. Maaf mama 

baru memberitahumu sekarang.’ Dan disitu aku speechless 

banget. Nggak tau lagi mau apa.” Katanya mengakhiri 

cerita. 

                                                           
7 “Ee..?! Apa kamu bercanda?! Aku telah menceritakan kisah itu 

berkali-kali!” 
8 “Kamu dengarkanlah, Aya! Susah kalau mau cerita lagi. Ini yang 

terakhir, ya. Aku tidak mau lagi bercerita kalau kamu tidak 
dengarkan”. 
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“Aidah! Apo laa yang ado dipikiran wong-wong dulu nih, ye? 

Ngapo pacak rumit nian cak ini? 9” Seru Aa. Ia kemudian 

meraih gelas kopi yang ada di meja.  

“Tapi, gini deh. Aku juga sebenarnya speechless sewaktu 

dengar berita ini. Tapi coba kita lihat berdasarkan realita 

yang ada. Wajah, kita mulai dari wajah. Lihat, kan Kak 

Mirai mirip dengan Aa?” celetuk Ayuk. Aa mengangguk.  

“Kenapa jadi ribet begini, sih?!” Seruku kesal.  

“Oi Aya! kau tu cubo la pikirke dengan jernih. Nak kito 

sanggah atau tutupi, kito dak pacak bohongi kenyataan. Kalu la 

sudah takdirnyo cak itu, ya terimo bae. 10” Kata Aa dengan nada 

memarahiku.  

“Sebenarnya, logis kalau Kak Mirai itu anak Mami. 

Coba perhatikan dari nama yang Mami beri pada setiap 

anaknya. Nama Aa, Tadashi Darmawan. Nama Ayuk-mu, 

Akari Darmawan dan namamu, Aya Izumi Darmawan.” 

Ayuk berhenti sebentar. 

“Bandingkan dengan nama Kak Mirai, Kireina Mirai, 

hanya Mami yang memberi nama anaknya dengan nama 

Jepang. Ingat, kan? Mami pernah bercerita tentang arti 

dibalik itu? Sewaktu kecil kita selalu bertanya kenapa nama 

kita seperti itu. Apa jawaban Mami? ‘Itu identitas. Biar 

seantero keluarga tau kalau anak-anak yang pintar, cantik 

dan ganteng ini anak Mami. Dan juga, ini sebagai pengingat 

kalau darah yang mengalir di dalam diri kalian bukan hanya 

dari Indonesia, tapi juga dari Jepang. Tepatnya, supaya 

                                                           
9 “Aidah! Apa yang ada di pikiran orang-orang dahulu ya? Kenapa bisa 

rumit begini?” 
10 “Hei Aya! Coba pikirkan dengan jernih. Mau kita sanggah atau 

tutupi, kita tidak bisa bohongi kenyataan. Kalau sudah takdirnya 
begitu ya terima saja.” 
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kalian selalu ingat bahwa ada darah Mami yang mengalir di 

dalam diri kalian’.” Ayuk kembali menarik napas setelah 

berbicara panjang lebar. 

 “So, what do you think?” Lanjut Ayuk. Aku membisu, 

tak berani angkat bicara. 

*** 

Bicek adalah saudari sulung Papi, sedangkan Papi 

adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Papi merupakan 

seorang keturunan Palembang tulen, dan Mami merupakan 

rekan kerja Papi sewaktu menjadi dosen di Tokyo. Dari 

sanalah Papi dan Mami saling mengenal dan memutuskan 

untuk menikah dan tinggal di Indonesia.  

Mami merupakan seorang yang cantik dan tangguh. 

Ketika Papi meninggal jatuh dari pesawat sewaktu 

berangkat untuk menghadiri sebuah konferensi di luar 

negeri,  usiaku menginjak sepuluh tahun.  

Mami kemudian berjuang untuk memenuhi 

kebutuhan. Mami tidak pernah mengeluh, bahkan aku tak 

pernah mendengar Mami mengisahkankan pahit hidupnya 

pada keluarga yang nun jauh di negeri sakura. Mami selalu 

memotivasi kami, anak-anaknya, terutama dalam hal 

pendidikan. Atas izin Tuhan, kami anak-anak Mami 

berhasil menapaki jenjang pendidikan yang tinggi.  

Mami selalu mengingatkan kami tentang pentingnya 

menjalin hubungan dengan Tuhan. Mami selalu berpesan, 

kita tak berdaya tanpaNya. Oleh karena itu, kami dididik 

keras oleh Mami dalam urusan menjalankan peribadatan. 

Di sisi lain, Mami adalah seorang yang senang merangkai 

kata. Ia juga orang yang penurut dan lembut serta halus 

tutur katanya.  
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Mami meninggal lima hari setelah aku lulus SMA 

karena sakit. Sejak itu, Aa-lah yang menggantikan posisi 

Mami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beruntung, kami 

merupakan anak-anak yang mendapat kesempatan belajar 

di negeri orang dengan beasiswa penuh. 

Lima tahun berlalu, tiba-tiba kami dikejutkan oleh 

berita bahwa Kakak sepupu kami, ternyata merupakan 

saudara kandung kami. Kami lantas tidak percaya, karena 

Mami tidak pernah menyinggung hal itu sedikitpun pada 

kami. Namun, hati kami terguncang, lantaran bukti-bukti 

yang dibeberkan oleh Bicek berhasil membisukan 

sanggahan-sanggahan kami.  

*** 

“Dah lah, kalu kato Aa, kito terimo bae dio. Kito sambut dio. 

Cubo lah kito pikirke, Cak mano rasonyo kalu kito di posisi dio? 

Mano katek bapak, emaknyo la kritis mak itu. Anak tunggal 

pulok dio tu kan? Katek dulur. Cubo la, kito ikhlas terimo dio jadi 

dulur kito. Kagek kalu Bicek meninggal, cak mano laju hidup 

dio?”11 Aa menjelaskan panjang lebar.  

“No, it’s not that way. We survive without mother and father, 

even if aunt dies, it shouldn't be a problem for her. Mou wakatta 

ka?!12 . I’m out, case closed. Saki ni iku wa13.” Kataku keras 

kepala. Aku tidak terima seseorang masuk begitu saja 

                                                           
11 “Sudah lah, kalau kata Aa kita terima saja dia. Kita sambut dia. 

Cobalah kita pikirkan, bagaimana rasanyanya kalau kita di posisi 
dia? Sudah tak punya bapak, mamanya sudah kritis seperti itu. Anak 
tunggal juga, kan? Tidak punya saudara. Cobalah kita ikhlas terima 
dia jadi saudara kita. Nanti kalau Bicek meninggal, bagaimana hidup 
dia?.” 

12 “Apa kalian paham?” 
13 “Aku pergi duluan.” 
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kedalam keluargaku. Aku berdiri meninggalkan ruang 

makan dan masuk kedalam kamarku.  

“Ano ko wa tottemo ganko no ko da na.14” Gumam Aa 

sambil geleng-geleng dengan anda lelah. “Ha’ik, sou desu 

ne…15” Lanjut Ayuk mengiyakan. Tiba-tiba, handphone Aa 

berdering. 

“Siapa tuh, A’? kok malem-malem telponnya?” celetuk 

Ayuk. Mereka kemudian terperanjat ketika melihat nama 

yang tertera di layar, Kak Mirai! 

“Halo?” Jawab Aa. 

“Halo? Ta, Tadashi! Mama meninggal!” seru suara 

diseberang sambil terisak. Ayuk dan Aa terpaku sementara, 

mereka kemudian mengakhiri telpon segera bersiap menuju 

rumah sakit. 

*** 

Aku tak menyangka akan secepat itu, bagai angin yang 

berlalu, menerpa sesaat dan hilang. Bicek sudah selesai 

dimakamkan. Aku memperhatikan Kak Mirai yang terisak-

isak disamping Wak16 Linda, kakak kedua Papi. Aku 

kebingungan, tak tau harus apa. Pandanganku kemudian 

tertuju pada Aa yang melayani tamu-tamu kemudian pada 

Ayuk yang berada di sudut ruangan. Menatap kosong apa 

yang ada dihadapannya.  

Untuk beberapa hari kedepan, kami singgah di rumah 

duka. Tepatnya di daerah Jakabaring, Palembang. 

Malamnya, usai acara pemakaman, kami makan malam 

bersama. Wak Linda pulang bersama suaminya hingga 

                                                           
14 “Gadis itu sangat keras kepala.” 
15 “iya,kau benar…” 
16 Panggilan untuk kakak orang tua. 
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tinggal kami berempat di rumah ini. Kami makan masakan 

Ayuk, ia memang amat jago memasak.  

“Lemak nian ye masakan Akari ni17” Puji Kak Mirai. 

“Jangan gitu kak, Ntar dia kegeeran.” canda Aa. “Iri bilang, 

bos!” seru Ayuk membalas ledekan Aa. Kak Mirai tertawa. 

Malam itu, Ayuk dan Aa berhasil mencairkan suasana. 

Selepas makan, Kak Mirai mengajak kami untuk 

membereskan barang-barang peninggalan Bicek.  

Kami masuk ke sebuah kamar. Kamar itu sederhana, 

namun didalamnya terdapat banyak keramik-keramik antik 

yang mahal. Kak Mirai membuka sebuah lemari dan meraih 

sebuah buku.  

“Sebelum Mama meninggal, Mama bilang kalau 

dilemari Mama ada sebuah buku harian miliknya. Dan 

Mama bilang kalau buku itu hanya boleh disentuh setelah 

Mama meninggal.” Jelasnya. Aku, Aa dan Ayuk 

mendengarkan Kak Mirai serta membaca buku tersebut 

dengan saksama. Sampai tiba di suatu halaman, yang 

membuat kami terkejut dan tak dapat mengucap apa-apa.  

 

11 Maret 1994 

Aku dinyatakan tak dapat memiliki keturunan. 

Mungkin ini cobaan dariNya. Tujuh tahun 

menunggu, namun ternyata Ia punya cara dan jalan 

sendiri untuk hidupku.  

20 Maret 1994 

Rumah ini sunyi, Ibu dan Bapak sedang pergi. 

Aku tak tau mereka pergi kemana. Yang kutahu, 

                                                           
17 “Enak sekali, ya makasan Akari ini.” 
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mereka pergi ke rumah Yai di Kenten. Katanya, 

mereka mengadakan sebuah pertemuan besar disana.      

 

Kak Mirai membalik halaman selanjutnya, namun 

kosong. Ia kemudain membalik beberapa halaman 

setelahnya dan menemukan tulisan lagi.  

1 Januari 1995 

Aku tahu, Yuka pasti sangat sedih dengan 

keputusan para tetua. Sebagai seorang wanita, aku 

juga tahu rasanya. Toh, dia kini sudah mengandung 

lagi dan kudengar, bayinya laki-laki. 

 9 Januari 1995 

Yuka mendatangiku dan menyatakan 

keikhlasannya terhadap keputusan yang ditetapkan 

para tetua. Ia juga memberiku segudang pesan agar 

aku menjaga dan menyayanginya sepenuh hati. Ia 

pun mengizinkanku untuk memperlakukannya 

seperti aku memperlakukan anak sendiri, Sebelum ia 

pulang, ia memberiku secarik kertas. Ia bilang, ini 

adalah isi hatinya, dan ia berharap aku dapat mengerti 

perasaannya.   

Kami membaca halaman selanjutnya, terdapat sebuah 

surat berisi untaian kata yang ditulis oleh Mami. Kami 

yakin, itu tulisan Mami. 

You, my dear beautiful future. 

I've been far from my home so far, 

And that’s not enough for them, they gave me 

new anger. 

They gave me new pain, new scar. 

 

Can’t enjoy the Hanami here, 
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Can’t enjoy the Hanabi that clear, 

But god gave me gift that broke and destroy my 

fear. 

  

You, my dear beautiful future. 

I don’t think it’ll be as beauty as it in the 

beginning, 

Maybe it will feel like a struggle. 

But wherever you go, I’m sure you know way 

home darling. 

 

You, my dear beautiful future. 

I hope someday you know how much I love you. 

I hope someday you will finally see the truth. 

 

Palembang, 9th January 1995, 

Nakano Yuka. 

 

 

Aku, Aa dan Ayuk tercengang membaca tulisan akhir 

dari halaman tersebut. Aku adalah orang yang merasa 

paling tertampar. Selama ini, aku merasa hal-hal yang di 

bicarakan oleh Bicek adalah omong kosong. Kini, aku 

melihat buktinya sendiri. Badanku terasa lemas, aku tidak 

menyangka bahwa berita yang disampaikan itu benar.  

“Kalian kenapa? Memang apa arti dari tulisan ini?” 

Tanya Kak Mirai yang bingung melihat kami terkejut dan 

lemas. 
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“Kono uta wa watashi no musume Kireina Mirai ni, sasage 

rarete imasu. Puisi ini…” Ayuk berusaha menjelaskan, 

namun air matanya sudah mengalir terlebih dulu.  

“Puisi ini didedikasikan untuk putri saya, Kireina 

Mirai” Jawabku sambil menahan air mata. Kulihat mata 

Kak Mirai memerah, kemudian meneteskan buliran-

buliran.  

“Kak Mirai, selamat datang dikeluarga kami” ujar Aa 

sambil memeluk Kak Mirai, disusul Ayuk dan aku.  

*** 

Udara dingin menusuk diriku. Aku meraih secangkir 

cokelat panas yang ada di sebelah laptop. Kriing..kring.. 

“Halo?” Aku mengangkat telpon. “Oi Aya! Kapan kau ni 

nak balek? Aidah kau ni ye, begawe teros. 18” Seru seseorang 

diseberang. 

“Aidah, nyenyes nian kau ni. Kagek aku balek oy!, dak perlu 

kau tanyai teros. Pacak aku ni balek dewek19” Balasku. 

“Aku ni kan memastikan bae, kagek kau lebaran di sano cak 

taun kemaren. La capek-capek aku masak Maksuba untuk kau, 

kau nyo dak katek. 20” Katanya lagi.  

“Oi kau ni.. taun kamren tu aku banyak nian tugas. Iyo 

memang dak lemak nian kau, lebaran disini. Katek opor. 21” 

Kataku sambil menyeruput lagi cokelat panasku. 

“Nah, itu la.. cepet-cepetla kau tu pulang! 22” Katanya.    

                                                           
18 “Oi, Aya kapan kamu mau pulang? Aidah kau ini, bekerja terus!” 
19 “Aidah! Cerewet sekali kamu ini. Nanti aku pulang, kok. Tidak usah 

kamu tanyai terus. Aku bisa pulang sendiri” 
20 “Aku ini kan memastikan saja, nanti kamu lebaran di sana seperti 

tahun kemarin. Sudah capek-capek aku masak Maksuba untukmu, 
kaunya tidak ada” 

21 “Oi kamu ini, tahun kemarin aku banyak sekali tugas. Iya memang 
tidak enak lebaran disini, tidak ada opor.” 
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“Iyo laah.. besok aku balek, pesawat jam limo. Dah ye, aku 

gawe dulu. Gek aku kabari lagi. 23” Kataku menutup 

percakapan. Aku kemudian menutup telepon dan 

mematikan HP-ku.  

“Siapa itu, Ma?” Tanya putriku yang sedang 

mengemasi bajunya. “Itu tadi Wak Mirai. Katanya kita udah 

ditunggu di Palembang Wak Mirai udah masak Maksuba 

untuk lebaran” kataku sambil tersenyum. Mata putriku 

berbinar, 

“Asiik yeeey!” serunya kegirangan. 

 Aku tersenyum bahagia melihat tingkah putri semata 

wayangku ini. Aku merasa kini hidupku lebih indah, tahun 

demi tahun aku dan saudara-saudaraku tempuh dengan 

perjuangan. Berbagai ujian serta halangan yang 

mengantarkanku dan mereka menuju kebahagiaan ini. Aku 

rasa, ini adalah doa Mami, Kireina Mirai, Masa depan yang 

cantik. Bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh buah 

hatinya.   

                                                                                                               
22 “Nah, itu dia cepatlah kau pulang!” 
23 “Iya lah, besok aku pulang, pesawat jam lima. Sudah dulu ya, aku 

kerja dulu. Nanti ku kabari lagi” 
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alam itu rintik hujan turun cukup deras, uap hangat 

dari sup daging buatan Nyonya Nao sukses 

mengalahkan dinginnya hembusan angin yang mencoba 

menusuk hingga tulang- tulang rusuk. Tak banyak topik 

yang menjadi bahan perbincangan selama kegiatan makan 

malam bersama, hanya terdengar suara denting sumpit 

yang bertubrukkan dengan mangkuk berbahan dasar 

keramik sebelum akhirnya Tuan Nao membuka suara 

beliau. 

“Jadi, Rohan. Aku dengar kau telah mempelajari salah 

satu seni bela diri ternama selama kurang lebih sepuluh 

tahun – aku kurang hapal namanya. Apa itu?” Tanya pria 

berusia lima puluhan tersebut dengan penasaran sembari 

tersenyum hangat. 

Remaja laki-laki bernama Rohan itu mengangkat 

kepalanya kemudian mengangguk, “Benar, Tuan. Biasa 

disebut dengan Hung Ga Kuen, saya mempelajarinya 

dengan Master Gu di Kuil Shaolin Selatan sejak usia saya 

lima tahun,” balasnya. 

M 
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Mendengar jawaban dari Rohan yang kelewat sopan, 

Tuan dan Nyonya Nao serta putra mereka yang bernama 

Juno langsung terkekeh kecil. 

“Tidak usah terlalu formal begitu, Nak. Sekarang kau 

adalah bagian dari keluarga kami, sesekali bersikap manja 

seperti Juno pun tak masalah. Usianya sudah enam 

belas tetapi kadang kelakuannya masih mirip anak balita,” 

tutur Nyonya Nao yang tak kuasa menahan tawanya.  

Sementara  putranya  itu  hanya  mengerutkan  kening  

hingga  terbentuk  dua  garis lipatan kulit karena sebal. 

Tuan Nao ikut tertawa geli sebelum meletakkan 

kembali cangkir berisikan teh Melati setelah menyesapnya 

sedikit, “Ayo, habiskan makanan kalian dengan benar dan 

bersegeralah tidur. Juga untuk Rohan, mulai besok kau 

akan mulai belajar di tempat yang sama dengan Juno. 

Mungkin seni bela diri di Negeri Utara akan sedikit 

berbeda dengan di Selatan, tetapi aku yakin kau sudah 

berpengalaman jadi pasti akan lebih mudah mengejar 

ketertinggalan,” ujar beliau semerta-merta mengangkat 

sebelah ibu jarinya pada Rohan untuk menyemangati, 

Rohan langsung tersenyum lebar kemudian mengangguk 

paham. 

Pembicaraan berakhir sampai sana lantaran semuanya 

mulai memfokuskan diri dengan hidangan makan malam 

di mangkuk masing-masing. 

*** 

“Kau memang pendiam atau kau marah padaku? Apa 

ada yang salah dari ucapan yang aku lontarkan?” Juno 

bertanya ragu-ragu pada Rohan. Saat ini keduanya tengah 

dalam perjalanan pulang ke kediaman Keluarga Nao 

setelah sejak pukul enam pagi tadi mereka pergi ke Kuil 
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Shaolin Utara, tempat dimana mereka berguru dan 

mempelajari ilmu bela diri. 

Rohan langsung menatap wajah Juno dan menggeleng 

gugup, “Ah, tidak-tidak. Maaf, aku belum pernah punya 

teman sebelumnya. Jadi .. aku bukan orang yang andal 

dalam memulai percakapan, haha ..” ujar Rohan sambil 

mengusap tengkuknya karena canggung. 

Juno sekonyong-konyong justru tersenyum jahil lalu 

merangkul pundak Rohan yang lebih tinggi  darinya,  “Hei,  

tidak  usah  merasa  canggung  begitu.  Lagipula  aku  

bukan  hanya temanmu,  aku  ini  kakakmu  juga  sekarang  

–  paket  lengkap!  Kau  bebas  memberitahu segalanya 

padaku.” 

Seandainya saja Juno tahu bahwa kalimat yang 

diucapkannya memukul secara berbeda bagi Rohan. Sejak 

dulu, Rohan tidak pernah tahu identitas kedua 

orangtuanya. Satu informasi yang ia dapatkan dari para 

pengurus panti tempat ia dibesarkan adalah ia ditemukan 

dalam keadaan terlelap di depan pintu ketika masih bayi. Ia 

tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga 

yang menjadi penyokong tatkala seseorang mengalami 

persoalan hidup. 

Simpel saja, Rohan ingin memiliki keluarga yang bisa 

menerima dirinya dengan lapang dada, memafhumi segala 

kelebihan dan kekurangan yang melekat dalam 

karakternya. Sebab itulah sejak pertama kali Keluarga Nao 

memutuskan untuk mengadopsinya, secuil harapan di hati 

Rohan seakan berpendar-pendar, mengalirkan energi 

yang membuat Rohan paham bahwa saat ini ia punya 

orang-orang yang ingin ia lindungi dengan segenap jiwa 

raga. 
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Renungan Rohan berhenti sampai disana, karena 

beberapa detik setelahnya ia serta Juno mendengar sebuah 

jeritan putus asa dari seorang bapak-bapak tua berpakaian 

lusuh yang nyaris terjatuh ke jurang. Pria itu merintih 

meminta pertolongan sambil berusaha menahan bobot 

tubuhnya dengan berpegangan erat pada setangkai batang 

pohon yang seakan menjadi penentu hidup dan matinya. 

“Ya ampun, gawat! Rohan, kau tetaplah disini dan 

awasi bapak itu! Area ini dekat dengan pasar jadi kita bisa 

meminta bantuan orang lain,” titah Juno kemudian 

bergegas pergi untuk memanggil warga sekitar. Sementara 

Rohan yang sama bingungnya hanya bisa mengangguk 

gelisah. 

*** 

Ketika Juno kembali bersama beberapa warga ke 

tempat kejadian, jeritan si bapak tua masih terdengar dan 

ia melihat Rohan tengah meletakkan barang-barangnya 

di atas tanah serta membuka alas kaki yang ia kenakan. 

Juno mengerutkan kening dan langsung menghampiri, 

“Apa yang kau rencanakan, Rohan? Kalau kau berpikir 

untuk lompat kesana, maka kau sudah sinting! Orang yang 

kapabel dalam melakukan semua jenis bela diri pun tidak 

akan mampu kalau melawan gravitasi,” ucapnya sambil 

menahan bahu Rohan. 

“Mau apa mereka juga? Sambung tangan lalu menarik 

bapak itu untuk naik? Kita tidak punya waktu banyak, 

Juno,” Rohan menyahut tak kalah serius sambil menunjuk 

ke arah beberapa presensi warga di belakang Juno. 

“Idiot. Kau idiot, Rohan! Apa kau selalu se-idiot ini? 

Jangan melompat ke—“ “Tidak ada pilihan lain,” potong 

Rohan. 
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Itu merupakan kalimat terakhir yang Juno dengar 

sebelum akhirnya ia menyaksikan bagaimana lelaki yang 

baru saja beberapa hari menjadi saudara angkatnya itu 

mundur beberapa langkah untuk memasang posisi kuda-

kuda, berlari kencang kemudian melompat tinggi untuk 

menjatuhkan tubuhnya sendiri ke dalam jurang. 

Juno  menggelengkan  kepalanya  repetitif,  lututnya  

lemas  lantas  membuatnya  terduduk sembari menangkup 

wajah dengan kedua telapak tangan. Sudah lama sejak ia 

terakhir kali menangis, tapi kali ini cairan kesedihan 

tersebut kembali mengalir dari sepasang matanya. 

“Ya ampun, apa yang harus kukatakan pada Ayah 

dan Ibu nanti? Adikku hilang nyawa karena lompat ke 

jurang? Demi apapun itu terdengar konyol sekali.” Juno 

merengek resah pada salah satu warga yang tak ia kenal 

sambil sesenggukan. 

“Hei, Anak Muda! Daripada waktumu habis terbuang 

karena menjadi bocah cengeng, lebih baik sekarang kita 

coba bantu adikmu dan bapak tua malang itu!” Usul salah 

seorang pria berusia kisaran tiga puluh yang memegang 

sebuah tali tambang dan langsung disetujui oleh warga 

lainnya. 

Namun begitu sebelum mereka bahkan sempat 

melakukan apapun, tiba-tiba saja terdengar bunyi 

menyerupai sebuah dentuman keras diiringi oleh 

runtuhnya bebatuan pada dinding- dinding jurang. Juno 

yang baru saja berhasil bangkit kembali terjatuh akibat tak 

kuasa menahan guncangan hebat dari tanah yang mereka 

pijaki. Kemudian saat itulah sebuah batu panjang 

berbentuk kolom raksasa muncul dari bawah jurang, 
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Rohan yang memegangi si bapak tua berdiri di 

puncaknya dengan posisi membelakangi Juno. 

Sekarang Juno paham bagaimana rasanya terkejut 

hingga kedua bola matanya nyaris lepas. Seakan-akan ada 

tangan yang mendesaknya dari dalam. 

“Sihir! Orang itu penyihir!” Pekik salah satu warga 

yang ikut menyaksikan tragedi di luar logika manusia 

tersebut, membuat masyarakat sekitar lainnya pun ikut-

ikut menyoraki. Sementara Juno masih mematung di 

tempatnya dengan wajah pucat pasi. 

Tak  jauh  berbeda  dengan  Rohan  yang  saat  ini  

masih  termenung  di  atas  menara  batu ciptaannya 

sendiri, ada banyak rasa penyesalan ketika mengetahui ia 

harus menggunakan kemampuan spesialnya di depan 

orang banyak. Tapi ini tidak seperti ia memiliki banyak 

pilihan lain. Rohan melirik ke arah bapak tua tersebut yang 

sampai sekarang masih sangat ketakutan hingga seluruh 

tubuhnya gemetar. 

Rohan memutuskan untuk kembali berdiri. Ia 

mengangngkat kedua tangannya yang terkepal sempurna 

ke udara untuk melakukan beberapa formasi, tak lama 

setelah itu muncullah bebatuan lain dari salah satu ujung 

jurang layaknya sebuah tunas memanjang. Batu tersebut 

lalu menyambung dengan batu raksasa yang sebelumnya 

Rohan ciptakan hingga membentuk sebuah jembatan. 

Meskipun Rohan telah berhasil menyelamatkan nyawa 

seseorang, tetapi keadaan dengan jelas menunjukkan 

bahwa terkadang sesuatu yang berbeda itu memang sulit 

untuk diterima secara lapang dada di dalam sebuah 

komunitas. 

*** 
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Waktu berjalan begitu cepat, tetapi semenjak satu 

minggu ini tidak ada hal bermanfaat apapun yang Rohan 

lakukan selain mengurung diri di dalam kamar. Awalnya ia 

selalu menolak untuk makan, tetapi Tuan Nao 

memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Rohan dan 

meminta istrinya agar putra angkatnya tersebut disuapi. 

Sementara Juno melaksanakan kewajibannya sebagai 

seorang kakak dengan sangat baik. Ia selalu mencoba 

mengembalikan keceriaan Rohan meskipun ia masih 

cukup terkejut mengetahui saudaranya itu mampu 

mengendalikan tanah. Ia juga sama sekali tidak menyerah 

walau telah gagal berkali-kali lantaran Rohan hanya akan 

diam saja tanpa memberi respons atas segala ucapan Juno. 

Tidak banyak hal menarik yang terjadi setelah itu. 

Hingga suatu hari desa tempat Keluarga Nao tinggal 

mendapatkan sebuah pesan dari tetangga sebelah, Negeri 

Barat, yang dikirimkan menggunakan seekor burung elang. 

Kepala Desa bergegas membacanya dan langsung 

mengumpulkan semua warga di sebuah lapangan besar 

yang biasanya digunakan sebagai sarana bermain anak-

anak untuk menyampaikan isi pesan tersebut. 

“Wahai, Penduduk Sekalian! Tetangga kita baru 

saja mengirimkan sebuah pesan penting, tidak lama lagi 

desa kita akan diserang oleh sekelompok perampok yang 

terkenal di seluruh penjuru Negeri.” Si Kepala Desa 

menghentikan kalimatnya karena semua warga langsung 

ribut. Sementara Rohan dan Juno yang berdiri di pojok 

lapangan hanya bisa terdiam karena masih memproses 

segalanya. 

“Tenang, semuanya! Harap tenang!” Ucap Kepala 

Desa dengan tegas. 
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“Aku tahu kalian semua pasti terkejut mendengar 

berita ini. Tetapi aku ingin kalian semua bisa berpikir 

sebening kristal agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik. 

Karena itu, aku akan memecah kalian menjadi beberapa 

tim untuk merencanakan strategi!” Ia melanjutkan. Semua 

warga langsung diam dan akhirnya menyetujui ide 

tersebut. 

Tetapi pada detik berikutnya, semua penduduk desa 

dikejutkan oleh ratusan anak panah yang tiba-tiba melesat 

ke arah mereka. Para wanita dan anak-anak langsung 

menjerit ketakutan, semuanya menjadi berantakan dan 

tidak terkendali. Sayang sekali karena Bapak Kepala Desa 

pun ikut melarikan diri entah kemana. 

“Kita harus apa? Perampok itu akan tiba disini 

dalam beberapa saat!” Tanya Juno pada Rohan agak 

berteriak karena kondisi sekitar yang sudah tak lagi 

kondusif. Keduanya tengah bersembunyi di dalam sebuah 

pelindung batu ciptaan Rohan. 

Saudaranya itu tidak mengatakan apapun, dan ketika 

panahnya sudah berhenti ia bergegas keluar dari tempat 

persembunyian keduanya. Juno berteriak untuk meminta 

Rohan agar ia kembali, tetapi Rohan seakan-akan 

menulikan telinganya dan terus saja berlari sekuat tenaga 

menuju gerbang masuk utama desa. 

Banyak orang berlalu kesana-kemari membuat Rohan 

sulit melangkah, akhirnya dengan segenap keberanian 

yang ia miliki, Rohan mengambil jalur lain dengan 

memanjat ke atap- atap rumah lalu tanpa ragu berlari di 

atasnya. 
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Ketika sampai di tujuan, Rohan berdiri di tengah-

tengah gerbang tersebut layaknya orangtua yang 

menunggu anaknya pulang sehabis bermain hingga tengah 

malam bersama kawan- kawan sebayanya. Dari kejauhan ia 

dapat melihat sekelompok pasukan berkuda hitam dengan 

jumlah yang cukup banyak – mungkin ratusan. Jelas sekali 

akan menjadi pertarungan yang tidak adil jika orang-orang 

di desa memutuskan untuk melawan, karena jumlah 

mereka tidak seimbang. 

“Hei, apa yang kau lakukan! Tidak usah jadi sok 

jagoan dan selamatkanlah dirimu!” Pekik salah seorang 

wanita yang berdiri tidak jauh dari Rohan, tetapi lagi-lagi 

Rohan si kepala batu tetap pada posisinya. Sementara 

wanita barusan sudah mengacir entah kemana. 

Pasukan berkuda tersebut semakin mendekat, dan 

Rohan mulai menghitung mundur dari angka sepuluh. 

Jantungnya bertalu kencang, perasaannya bercampur aduk 

menjadi satu. Wanita barusan ada benarnya, ia memang 

sok jagoan kali ini. Nekat melakukan sesuatu yang jika ia 

gagal maka habislah segalanya, ini sama saja seperti ia 

bertanggung jawab atas nasib semua orang di desa. 

Tapi kali ini, Rohan mulai paham alasan mengapa ia 

diberikan kemampuan spesial. Sesuatu yang tidak dimiliki 

orang lain semestinya menjadi kekuatan andalan bagi 

dirinya, bukan malah membuatnya membuang muka lalu 

menutup diri dari dunia. Kali ini, ia punya orang- orang 

yang ingin ia lindungi, dan perasaan tersebut sukses 

menghapus habis segala kecemasannya tentang bagaimana 

nanti semua penduduk desa akan bereaksi. 

Ia tidak lagi peduli apakah mereka akan 

memanggilnya dengan sebutan penyihir, dukun, atau anak 
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dari makhluk mistis. Ia tidak peduli. Karena tujuan 

utamanya kali ini hanyalah untuk melakukan hal terbaik 

apapun yang ia mampu lakukan, demi melindungi 

keluarganya. Keluarga angkat yang menjadi satu-satunya 

rumah untuk ia berpulang. 

Maka tatkala Rohan meletakkan kedua tangannya di 

tanah untuk membuat sebuah guncangan dahsyat jauh di 

depan sana dan menjatuhkan para perampok, bayangan 

yang berputar dalam kepala Rohan adalah wajah Tuan juga 

Nyonya Nao, serta Juno. 

Rohan menggeram keras seakan aksi tersebut mampu 

memberinya kekuatan lebih. Satu hal yang ia tidak sadar 

adalah sosok Juno yang bersembunyi tidak jauh di 

belakang Rohan, menyaksikan semuanya dengan mulut 

terbuka. Lalu dalam hitungan detik, puluhan batu besar 

berbentuk persegi pipih mencuat dari dalam tanah 

kemudian dirobohkan menggunakan formasi   domino   

sehingga   sukses   menimpa   semua   pasukan   berkuda   

tersebut   tanpa menyisakan satu orang pun. 

Kira-kira begitulah bagaimana pasukan perampok 

berkuda yang jumlahnya ratusan tersebut dapat dikalahkan 

oleh seorang remaja berusia lima belas tahun. 

*** 

Rohan dan Juno kembali ke lapangan desa. Para 

warga sudah lebih tenang dan mulai bisa berbincang 

bersama lagi, meskipun beberapa orang merasa kehilangan 

karena ada yang meninggal dunia akibat anak panah yang 

dilesatkan oleh para perampok sebelumnya. Tetapi 

sebagian besar warga desa berhasil selamat dari serangan 

tersebut. 
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Sang Kepala Desa akhirnya kembali menunjukkan 

batang hidungnya lalu melangkah menghampiri kedua 

remaja lelaki tersebut. Ia menatap Rohan kemudian 

tersenyum kecil, “Aku tahu perasaanmu pasti terluka 

ketika orang-orang memanggilmu dengan sebutan yang 

tidak-tidak, dan aku mewakili permintaan maaf mereka 

semua.” Tuturnya tulus sembari menepuk sebelah pundak 

Rohan. 

Rohan tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya tersenyum 

tipis dan menganggukkan kepalanya sekali. 

“Kami semua berpikir, hari ini kau telah 

menyelamatkan kami semua. Kami tidak tahu apa yang 

akan terjadi dan bagaimana nasib kami jika saja 

eksistensimu tidak pernah ada di desa ini,” lanjut si Kepala 

Desa. 

 

Tatapan Rohan berpindah pada sosok Tuan dan 

Nyonya Nao yang berdiri di antara warga- warga lainnya, 

dan ia dapat menyadari bahwa Tuan Nao mengangkat 

kedua jempolnya untuk Rohan dan membuat lelaki itu 

terkekeh haru. 

Ia lalu berbalik badan untuk menghadap ke semua 

penduduk desa, “Selama ini yang aku lakukan adalah 

menyembunyikan kekuatanku dari orang-orang. Karena 

yang terjadi jika aku tidak melakukan hal tersebut adalah 

semua orang menjauhiku. Teman? Aku tidak pernah 

mempunyainya sejak kecil, semua anak-anak sebayaku 

menyebutku sebagai Monster Tanah. Tetapi aku mulai 

sadar, bahwa kekuatan ini tidak akan ada tanpa sebuah 

alasan,” tutur Rohan lantang. Semuanya terdiam untuk 

memperhatikan kalimat Rohan selanjutnya. 
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“Setiap orang memiliki perbedaan, dan perbedaan 

tersebut sudah sepantasnya menjadi kekuatan bagi setiap 

individu. Karena itulah hari ini, aku bertekad akan 

melindungi orang- orang yang aku sayangi dengan 

kemampuan spesial yang aku miliki. Aku hanya 

berharap satu hal pada kalian semua, aku hanya ingin 

diterima dan diperlakukan sebagai manusia normal pada 

umumnya di desa ini.” Suara Rohan mulai gemetar, ia 

bertekuk lutut di depan semua warga desa yang saat ini 

ikut menunduk karena diselimuti kesedihan. Sementara 

Juno hanya bisa mengusap-usap pundak Rohan. 

Bapak Kepala Desa mengangguk paham, “Kalau 

begitu, kami akan mengabulkan permohonanmu. Mulai 

sekarang kita semua adalah keluargamu. Selamat datang di 

rumah, Rohan.” 

Dengan itu, Tuan dan Nyonya Nao langsung berlari 

menghampiri Rohan. Mereka berdua memeluknya juga 

Juno. Dalam dekapan mereka, Rohan tersenyum diiringi 

oleh air mata yang mengalir di kedua bilah pipi. 

Akhirnya, ia menemukan rumah untuk pulang serta 

keluarga untuk tempat sandarannya. 
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ak Niaaa!” bocah kecil itu meneriakkan nama 

kakak perempuannya dari teras rumah. Ia 

bergelimpang diatas ubin yang berwarna jingga dengan 

wajah penuh kebosanan. Yang ia panggil tak kunjung 

muncul di ambang pintu depan. Sekali lagi ia menarik nafas 

dan berteriak, “Kak Ni” .  

“Kenapa sih,Omar?! Berisik tau. Enggak sopan 

didenger sama tetangga,” ucap Nia. Sejujurnya ia juga 

mengerti perasaan adiknya. Dikarenakan masa pandemi 

Covid-19 ini,mereka tidak diperbolehkan untuk bermain 

kemana-mana,tentu saja Omar jadi bosan. “Kak,aku bosen. 

Pengen main.”  

Nia menghela nafas sambil memikirkan bagaimana 

cara menghibur adiknya. Kedua orangtua mereka-pun 

sedang pergi ke rumah nenek. Kalau Nia meninggalkan 

Omar sendiri,pasti Omar akan berteriak dan menimbulkan 

keributan,sedangkan Nia harus mengerjakan tugas 

sekolahnya. Tiba-tiba mata Nia berbinar,ia ingat,ayahnya 

memiliki sebuah layangan. Cuaca diluar juga 

berangin,sangat mendukung untuk bermain layangan.  

“K 
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Namun,ada hal yang mengganjal dalam hati Nia. Ia 

ingat ayahnya pernah berkata, “Nia,ini layangan kesayangan 

ayah. Layangan ini udah lama banget,jadi sepertinya mudah rusak. 

Makanya ayah simpan dan enggak dimainin lagi.” Bagaimana 

kalau Omar merusak layangan ayah? Tapi Nia harus 

mengerjakan tugasnya. “Ah,sepertinya tidak apa-apa. Nanti 

aku bilang aja ke Omar mainnya hati-hati.” batin Nia.  

“Omarr,sinii,kakak mau ngasih kamu sesuatu.” Omar 

menghampiri Nia yang sudah duduk di kasur orangtua 

mereka dengan girang. “Kakak mau ngasih aku apa??” mata 

Omar berbinar. Nia mengulum senyum dan mengeluarkan 

layangan ayah dari dalam lemari. “Tadaa! Kamu suka ga?” 

Omar terpekik dan segera merampas layangan itu dari 

tangan kakaknya dan berloncat-loncat kecil. “Omar suka 

banget! Kok ayah ga pernah bilang sih kalo ayah punya 

layangan?” bibir mungilnya menekuk kecil.  

“Eits,sebelum kamu mainin,inget ya. Hati-hati dan 

jangan dirusak. Kalau layangannya sampai rusak,nanti ayah 

marah.” kata Nia “Jangan ganggu kakak ya,kakak mau 

nyelesaiin tugas sekolah." . Omar mengangguk. Ia segera 

lari ke luar rumah dan bermain di halaman. Nia kembali ke 

kamarnya dengan lega dan kembali mengerjakan tugasnya. 

Omar masih tersenyum senang sambil berjalan ke halaman. 

Kemudian benang layangan diuntai untuk 

menerbangkannya. “Ayo naik,layangan. Terbang tinggi!” . 

Layangan mengudara di langit biru keabu-abuan. Bergerak 

mengikuti angin yang menari kesana kemari. Omar jadi 

keasyikan. Semakin panjang diuntainya benang layangan 

itu. Layangan semakin naik. Bersamaan dengan angin yang 

semakin kencang. Alis Omar mengernyit,tangan-tangan 

mungilnya semakin susah mengontrol gerak layangan ayah. 
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“Anginnya kenceng banget,panggil Kak Nia enggak ya...” 

Omar mengurungkan niat itu kala ia membayangkan wajah 

kakaknya yang siap untuk memarahinya. Ia masih berusaha 

untuk mengendalikan layangan. Sayangnya,Dewi Fortuna 

tidak memihak Omar. Benang layangan milik ayah putus! 

Layangan itu terbang mengikuti angin dan tersangkut di 

puncak pohon mangga di halaman rumah. 

Bingung dan takut,membuat tangis Omar pecah. Nia 

yang sedang berada di kamar,terkejut mendengar tangisan 

Omar yang terdengar dari halaman rumah. Tanpa 

membereskan alat tulisnya,Nia segera melesat keluar. Omar 

duduk di bawah pohon mangga sambil menangis. Air 

matanya menetes,mengalir turun ke kedua pipinya. “Omar 

kenapa?? Jatoh ya?” tanya Nia penuh rasa khawatir. Nia 

saja sampai berkeringat karena takut apabila Omar terluka 

selama bermain. Omar menggeleng sambil sesegukan. 

“Terus kenapa nangis?” Omar diam. Nia menyadari 

sesuatu dari respon dan ekspresi Oman. Layangan ayah 

tidak ada di genggaman tangan adiknya. Nia akhirnya 

kembali bertanya, “Omar,layangan ayah mana?” Omar 

dengan takut-takut menunjuk ke atas. Kedua bola mata Nia 

terbelalak. Layangan ayah terlihat diantara dahan dan daun 

pohon mangga yang tinggi. Bagaimana ini? Nia takut sekali 

ayah marah karena Nia meminjamkan layangan kesayangan 

ayah kepada Omar tanpa izin. Nia tak tega memarahi Omar 

yang masih belum berhenti menangis. Ia menenangkan 

adiknya, “Udah,jangan nangis lagi. Kakak enggak marah 

kok. Kenapa layangannya bisa sampe nyangkut?”  

“Tadi anginnya kenceng,Kak. Omar gabisa pegang 

bener-bener.” . Nia memutar otaknya untuk mencari cara 

menurunkan layangan itu. “Bagaimana kalau pakai tangga?” 
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batin Nia. Ia pergi ke garasi rumah dan mengambil tangga 

kayu. Namun ternyata tangganya masih kurang tinggi. 

“Yaaah...jadi gimana dong,Kak?” tanya Omar. “Coba pakai 

galah. Tolong ambilkan galahnya,Omar.” Omar menurut. 

Ia mengambilkan galah dan memberikannya kepada Nia 

yang belum turun dari tangga. “Kayaknya kalau 

begini,sampai deh!” ucap Nia. Ia menyenggol dahan-dahan 

pohon yang mengelilingi layangan,berharap supaya 

layangan itu jatuh ke bawah. Sekali,dua kali,tiga 

kali,layangan masih belum jatuh. Dengan sekuat 

tenaganya,Nia menyenggol dahan pohon sampai akhirnya 

layangan ayah terlepas. Tak hanya layangan,semut-semut 

merah juga berjatuhan! “Aw sakiitt,aduhh!” jerit Nia kecil 

ketika semut-semut itu menggigitnya di tangan,leher,hingga 

kaki. “Kakakkk!” teriak Omar dari bawah,menghindari 

semut merah. Nia segera turun dari tangga. Badan Nia 

terasa perih dan gatal. Ia menahan tangis supaya Omar 

tidak ikut menangis juga.  

“Kakak gapapa?” tanya Omar khawatir. Nia menjawab 

sambil meringis “Gapapa,mending sekarang kamu ambil 

layangan ayah. Tadi udah lepas dari pohon.”. Omar 

mengangguk. Ia hendak mengambil layangan,tapi 

layangannya tidak terlihat dimanapun di halaman rumah 

mereka. Ia sampai mencari di selip-selip pot bunga 

ibu,namun tetap tak ditemukannya layangan ayah. 

“Omar,mana layangannya? Lama banget sih.” ucap Nia. 

Omar mengangkat kedua pundaknya,memberikan gesture 

tidak tahu.  Nia jadi kesal, “Gimana sih?! Kan tadi udah 

kakak ambil,kok ilang lagi?! Emang kamu ga ngeliatin 

layangannya kemana?!” “Kok Omar sih yang kena?! Tadi 
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kan Kak Nia yang tiba-tiba teriak,Omar jadinya ngeliatin 

kakak,dong!”  

“Kamu yang berisik! Gangguin kakak lagi belajar aja. 

Padahal kamu kan bisa main sendiri!” 

“Kan kakak yang ngasih layangannya ke Omar. Ya 

Omar mainin aja!” 

“Gara-gara kamu!” 

“Kakak!” 

Omar menangis lagi. Kali ini,Nia juga ikut menangis. 

Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan tidak mau 

saling bicara. Sesudah makan malam,ibu dan ayah juga 

kebingungan dengan tingkah Nia dan Omar yang diam saja. 

Apalagi dengan bekas merah di tubuh Nia akibat digigit 

semut merah. Ibu mengoleskan minyak kayu putih di tubuh 

Nia yang digigit semut sambil bertanya “Kok Nia bisa 

digigit semut sampai sebanyak ini?” Nia tak berani 

menjawab pertanyaan ibu. “Omar,kok Kak Nia bisa digigit 

semut?” Sama seperti kakaknya,tak ada huruf yang keluar 

dari mulut Omar. 

“Anak ayah yang paling ganteng dan cantik,kok 

daritadi diem aja?”,tanya ayah. Nia dan Omar melirik satu 

sama lain dengan sinis kemudian saling membuang muka. 

Ibu tersenyum,sepertinya memang kedua anaknya sedang 

perang dingin. “Kalian lagi berantem? Gara-gara apa?” 

tanya ibu dengan lembut. Nia melirik ayah sambil 

menunduk,ia membuka suara. “Ayah,maaf...” kata Nia 

dengan lirih. “Maaf kenapa,Nia?” “La-layangan 

ayah,layangan kesayangan ayah...” ayah diam sambil 

menunggu Nia melanjutkan ucapannya “...ilang.” Nia tak 

sanggup memandang sorot mata ayahnya yang sedih dan 

kecewa,ia tetap menundukkan kepala. “Kok bisa?” tanya 
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ayah. “Gara-gara Nia pinjamin ke Omar dan enggak izin 

dulu sama ayah. Terus tadi anginnya kenceng,layangannya 

nyangkut di pohon.” jawab Nia dengan jujur. Ayah 

menghela nafas. Bergantian menatap Omar yang tertunduk 

juga. “Terus pas Kak Nia ngambil layangannya pake galah 

sama tangga,semut-semut merahnya jatoh semua. Omar ga 

liat lagi layangan ayah terbang kemana.” tambah Omar.  

Dengan sorot mata penuh kecewa,ayah berkata 

“Jangan mengambil barang milik orang tanpa izin lagi. Kita 

harus menghormati barang milik orang lain,apalagi keluarga 

kita sendiri. Kalau alat tulis Nia atau mainan Omar diambil 

tanpa izin,terus ilang,kalian sedih enggak?”. Nia dan Omar 

mengangguk. Ibu berkata, “Sudah,enggak apa-apa. Lain kali 

kalau mau pinjam barang itu izin dulu. Sekarang Nia sama 

Omar masuk kamar,langsung tidur.” Nia dan Omar 

menurut,mereka segera masuk ke kamar masing-masing 

dan beristirahat,meskipun keduanya masih merasa bersalah 

kepada ayah.  

Keesokan paginya,Nia dan Omar mendapati ayah 

tidak ada di rumah. “Kak,” panggil Omar kepada Nia yang 

berada di sebelahnya “ayah kabur karena marah sama kita 

ya?” “Hush,enggak lah. Paling ayah lagi ke rumah 

temennya” jawab Nia. Tak lama kemudian,ayah kembali ke 

rumah. “Nia,Omar,ayo ikut ayah.” ajaknya.  

“Tapi kan ayah baru pulang? Ayah enggak mau 

istirahat dulu?” tanya Nia. 

“Enggak,sebentar aja kok.” 

Nia dan Omar masuk ke dalam mobil. Mereka 

menikmati pemandangan sawah dan semilir angin sepoi-

sepoi yang masuk lewat jendela mobil. Omar menyapa sapi 

yang ada di setiap peternakan yang dilewati mobil mereka. 
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Ketika sampai di tempat tujuan,Nia dan Omar 

kebingungan. Rumah ini terlihat asing. Seorang bapak yang 

terlihat tak jauh umurnya dengan ayah sudah menunggu di 

teras sambil minum kopi. Senyumnya sumringah,menyapa 

ayah Nia dan Omar, “Wah,apa kabar? Udah lama kali aku 

tak jumpa dengan kau ni,Andi!” “Kabar aku baik,Don! 

Kenalkan,ini anak gadis sama anak bujang aku. Nia sama 

Omar.” jawab ayah sambil memperkenalkan Nia dan 

Omar. “Oh ini rupanya yang bikin layangan kau nyasar.” 

ucap teman ayah sambil tertawa. Nia dan Omar 

kebingungan.  

“Sebentar,aku ambilkan dulu.”  

Teman ayah masuk ke dalam rumah. Tak lama,ia 

kembali ke halaman sambil membawa layangan milik ayah. 

Kaget,bingung,dan senang mengisi kepala Nia dan Omar. 

Kenapa layangan ayah bisa sampai kesini? Melihat ekspresi 

Nia dan Omar yang kebingungan,ayah menjelaskan, 

“Jadi,layangan ayah terbang sampai ke jalan depan rumah 

kita dan kebetulan mendarat di dalam truk teman ayah yang 

sedang di jalan itu. Ketika sampai di rumah,baru deh temen 

ayah sadar kalau ada layangan di dalem mobilnya. 

Untungnya ada nama ayah tertulis di layangan itu.”  

Teman ayah berkata, “Layangan legendaris milik ayah 

kalian itu. Kalau dulu kita main layangan bareng,pasti ayah 

kalian terus yang menang,hahaha!”. Nia dan Omar 

tersenyum senang karena layangan ayah tidak hilang. Nia 

dan Omar juga belajar bahwa jangan meminjam barang 

orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Mereka juga belajar 

bahwa pasti akan ada berbagai cara untuk menyelesaikan 

masalah. Nia dan Omar melakukan hal yang benar 

yaitu,jika melakukan kesalahan,maka harus berani untuk 
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bertanggung jawab dan meminta maaf. “Untung layangan 

ayah enggak jadi ilang” kata Omar. “Emang kenapa?” 

“Omar enggak punya duit buat beli yang baru,hehe,” lanjut 

Omar yang diikuti dengan cubitan gemas dari Nia. 

“Makanya,lain kali hati-hati kalau main layangan. Nanti 

ilang lagi,terus mendarat di truk aku lagi,ogah aku 

kembalikan,". Nia,Omar,dan Ayah hanya tertawa 

mendengar lelucon teman ayah. Nia dan Omar 

senang,layangan ayah tidak jadi hilang. 
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agu Michael Buble yang tidak terlalu keras mengalun 

indah diteligaku dan membuatku kembali pada 

kenangan yang selama ini selalu sanggup membuatku 

menangis tertahan. Bahkan saat ini pun, aku masih terlarut 

akan sepenggal kisah itu. 

Bruk 

Aku menengok kearah pintu, menatap ayah yang membuka 

pintu dengan kencang. Ayah menghampiriku yang tengah 

bercengkrama dengan ka Leonni di kamar. Raut wajahnya berubah 

dan rahangnya mengeras. Pertanda bahwa amarah telah menguasai 

ayah saat ini. 

“Apa-apaan ini? kenapa kamu malah ambil Akpol?” 

Aku menunduk dan tak berani menatapnya. Gemetar dan 

takut, hanya itu yang kurasakan saat ini. Seharusnya saat malam 

itu aku memberitahukan kepada ayah. Tentang pilihanku untuk 

tak mau lagi mengikuti kemauannya, yang seolah-olah 

mewajibkanku untuk bisa kuliah kedokteran.  

L 
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Awalnya aku terima-terima saja dengan hal yang selalu ayah 

wajibkan untukku. Sampai akhirnya malam itu tiba, malam 

dimana aku tak ingin lagi menjalani hidup dengan hal-hal yang 

tidak kusuka. 

“Jawab Llu! Ayah ngomong sama kamu! Bukan sama batu 

yang gak bisa ngomong khan! Liat ayah sekarang!” 

Aku mendongak, ketakutan jelas nampak di wajahku. Ketika 

melihat mata ayah yang menandakan kekecewaan dan amarah yang 

memuncak. Aku tidak menyangka bahwa pilihanku bisa membuat 

ayah marah seperti ini, lidahku seolah kelu tak tahu harus berkata 

apa untuk melakukan pembelaan atas perbutanku. 

Ayah kemudian memegang pundakku. “Ayah tanya sama 

kamu, kenapa Akpol? Bukan Kedokteran? kamu mau so hebat? 

So berjasa pada Negara? kamu mau dihujat sama masyarakat? 

atau kamu mau apa Llu?”  

“Justru karna Llu tau orang diluar sana nganggap bahwa 

mereka yang berjasa pada Negara itu makan duit pemerintah, Llu 

mau buktiin bahwa semua itu salah yah. Seenggaknya Llu berjasa 

pada Negara. Dan Llu bisa banggain ayah sama ibu” 

Entahlah keberanian dari mana semua itu. “Ngebanggain 

kamu bilang? Kenapa kamu gak bisa kaya kakak kamu, yang 

selalu dengerin kata orang tua? Kenapa kamu ngebangkang?” 

Aku tersenyum miris disela tangisku, lalu menengok kearah 

ka Leonni dan menatap kembali mata ayah. “Selalu kak Leonni. 

Kalian gak cape bandingin aku sama kak Leonni? Dari dulu 

sampe sekarang bilangnya ‘kenapa kamu gak bisa kaya kak 

Leonni?’ apa aku sebegitu gak bergunanya?” 

“Kamu bikin ayah sama ibu kecewa. Sekarang, kamu pilih 

lepasin Akpol itu dan ikut tes Kedokteran atau kamu pertahanin 

itu, tapi ayah sama ibu gak akan pernah biayain kamu lagi, 

bahkan uang saku juga.” 
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Aku menengok kearah ibu. “Nak, semua yang ayah dan ibu 

lakuin untuk kebaikan kamu dan kakakmu, untuk kebaikan 

kalian.” Aku semakin enggan mengalah. “Kebaikan? dengan Llu 

ngejalanin semuanya atas kemauan kalian, itu kebaikan buat Llu?. 

Maaf tapi Llu tetap pertahanin pilihan Llu yah” 

“Kalo gitu gausah anggep saya ayah kamu lagi, dan satu lagi, 

mulai hari ini enggak ada lagi uang saku! bahkan biaya untuk 

kuliahmu. Kamu urus sendiri hidupmu dengan berdasarkan pilihan-

pilihan bodohmu itu!”. 

Ayah kemudian berajalan meninggalkan aku yang kini hanya 

menatap nanar punggungnya. Tak lama setelah itu ibu mengikuti 

ayah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

“Dek...” Kak Leonni kemudian menghampiriku dan berusaha 

memegang tanganku, namun aku menepisnya.  

“Pergi, kak! Gue gak butuh diceramahin lo. Lo setuju dengan 

semua hal yang gue sampein ke mereka. Di belakang ayah ibu lo 

selalu dukung gue. Tapi tadi, lo kemana? Diem aja kan, liat gue 

perjuangin impian gue. Lo itu munafik, kak. Sekarang tinggalin gue 

sendiri. Ngerti?!” 

“Tapi...” 

“Gue bilang pergi ya pergi, kak. Apa perlu gue berbuat kasar 

sama lo? Dan bikin ayah sama ibu ngeliat gue semakin jelek lagi? 

Bahkan mungkin, abis ini gue langsung di usir dari rumah ini. Lo 

masih mau jadi yang paling disanjung di rumah ini? Hah?!” 

Tidak lama setelah aku mengekuarkan kata-kata itu, kak 

Leonni akhirnya menyerah dan memilih melangkah pergi 

meninggalkanku. 

Setelah empat tahun aku menjalani kuliah dengan 

penghasilanku sendiri, akhirnya tepat pada tanggal 27 

Januari 2020 aku lulus dengan pangkat IPDA. Aku selalu 

bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan padaku. 
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Jujur saja, mungkin aku tidak akan kembali kerumah 

jika bukan karna permintaan kak Leonni. Selama aku 

mengenyam pendidikan di Semarang, kak Leonni yang 

selalu memberikanku kabar tentang keadaan di rumah serta 

menanyakan keadaanku. 

Bahkan tak jarang dia menawarkan bantuan untuk 

keuanganku yang selalu saja berhasil aku tolak. Hingga 

akhirnya kak Leonni memberi kabar akan melangsungkan 

pernikahan. Berulang kali aku menolak untuk datang ke 

acaranya dan memilih mendoakannya saja dari jauh. Serta 

menawarkan kak Leonni untuk berkunjung saja ke 

Semarang usai menikah nanti. 

Namun, ada percakapan yang begitu aku ingat sewaktu 

kakak menelponku kali terakhir dan membuatku akhirnya 

setuju kembali ke Jakarta. 

“Mungkin kamu enggak pernah tahu kalo kakak itu iri sama 

hidupmu dan keberanian kamu. Tapi di atas itu semua kakak 

sayang banget sama kamu Dek. 

Tapi tolong, Dek, sebelum Kakak menikah, ijinin Kakak jadi 

Kakak yang tebaik buat kamu. Sekali aja, biarin Kakak ngerasain 

lagi kenangan kecil kita yang selama empat tahun ini ngebuat 

Kakak terus-terusan ngerasa kehilangan adek Kakak. Kakak 

enggak akan ada lagi di rumah ini, Dek. Karna Kakak akan ikut 

suami Kakak. Mereka mungkin akan  kehilangan anak 

pertamanya yang akan diboyong suaminya. Tapi mereka masih 

punya anak keduanya, anak kedua yang selama ini dibiarin hidup 

dan tumbuh tanpa kasih sayang mereka.” 

Awan sedang berbaris menyambut semua mata yang 

tengah menoleh keluar jendela dari dalam kabin pesawat. 

Cakrawla yang megah dengan birunya menaungi semua 

raga untuk tetap merasa hidup. 
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Tidak lama, pemberitahuan dari pilot utama 

menggema diseluruh kabin pesawat. Lagu Michael Buble 

yang masih mengalun indah ditelingaku tidak terlalu keras, 

sehingga aku masih bisa mendengar pengumuman itu. Aku 

menekan tombol pause di ipod classic milikku dan kulepaskan 

headphone hitam itu lalu menggantungkannya dileherku.  

Semua penumpang yang baru saja turun dari pesawat 

tengah berbaris menuju pintu kepastian. Semua terlihat 

membawa banyak hal dikepalanya, entah itu mimpi atau 

harapan. Mungkin juga beberapa luka dan duka yang 

disembunyikan  rapat-rapat dalam wajah-wajah palsu 

mereka. 

Empat tahun lalu, tempat ini pernah menjadi 

pengantar kepergianku. Bermodalkan tekad dan usaha, aku 

mengubur semua ketakutanku akan tempat yang sangat 

asing.  

Hari ini tanggal 25 September 2020, aku kembali 

pulang. Tempat dimana aku dilahirkan dan juga aku 

dibuang. Dan sekarang adalah saat nya aku menunjukan 

kepada ayah bahwa aku bisa. Bahwa aku mampu membuat 

mereka bahagia dengan caraku sendiri. 

Setelah sekian lama akhirnya aku kembali ke rumah. 

Rumah harus menjadi jangkar, pelabuhan dalam damai, 

tempat yang menyenangkan untuk tinggal, tempat dimana 

kita dicintai dan kita bisa mencintai. 

“ASSALAMU’ALAIKUM.” Lluvia membuka pintu 

yang sudah lama tak ia buka. 

Dari arah ruang tengah, terdengar suara seseorang 

sedang berbincang-bincang. Wajah-wajah yang masih 

sangat Lluvia kenali. Wajah yang sudah lama tak Lluvia 

lihat. Wajah yang pernah membuat Lluvia kecewa dan 
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merasa sendiri, kini menjadi wajah yang membuat Lluvia 

mengutuk dirinya sendiri. 

“Lluvia…” 

Mata Lluvia tak bisa membendung air mata yang sudah 

lama ingin tumpah. Badannya kaku, lidahnya kelu. Lluvia 

hanya ingin menangis, rindu, malu, bahagia, dam sedih 

bercampur sekaligus dalam dirinya. Ia berjalan perlahan 

menuju ayahnya dan memeluknya perlahan. 

“Maafin ayah karena terlalu keras sama kamu. Maafin 

ayah karena ayah kamu disana berjuang sendirian, 

ngebiayain hidupmu sendiri padahal itu tanggung jawab 

ayah. Maafin ayah maksa kamu untuk masuk kedokteran, 

karna ayah pengen kamu jadi dokter. Maafin ayah nak” 

“Kamu berhasil menyadarkan ayah Llu, kamu punya 

jalan kehidupan kamu sendiri, ga sebegitunya ayah harus 

selalu ikut campur, kamu berhak mengambil keputusan 

sesuai yang kamu mau. Setelah kepergianmu saat itu, ayah 

merasa ada yang hilang dari sebagian hidup ayah, dan ayah 

sadar bahwa ayah telah tega membiarkan salah satu putri 

ayah hidup sendirian dan membiayai kebutuhannya sendiri 

di luar sana. Maafin ayah Llu, kamu berhasil membuat ayah 

kecewa pada diri ayah sendiri, dan bangga atas keberhasilan 

kamu saat ini. Dengan selama empat tahun kamu hidup 

sendirian disana,dan tanpa sepeser pun uang dari ayah. 

Tapi kamu berhasil mewujudkan kemauanmu, cita-citamu. 

Kamu sudah jadi polisi yang berjasa pada Negara dan 

sangat membanggakan keluarga” 

Saat itu, hal itu hanya meluluhkan sebagian amarah 

Lluvia. Namun, sedikit tenang karena ayahnya meminta 

maaf atas apa yang dia katakannya pada Lluvia dulu. 
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“Llu udah maafin kalian jauh sebelum kalian minta 

maaf. Maafin Llu yah, bu, ka. Llu ga pernah turutin 

kemauan kalian, selalu gebangkang dan ga berguna. Tapi 

sekarang Llu udah berhasil wujudin keinginan terbesar Llu, 

ngebahagiain kalian dan menjadi polisi. Maafin Llu atas 

kesalahan-kesalahan yang dulu Llu perbuat.” 

“Nak, maafin ibu. Ibu bangga sama Llu” Aku 

menengok kearah ibu, dan langsung berhamburan 

dipelukannya. Kita semua terisak. 

Lluvia sadar, Semua hal ini tentang ego, tentang 

amarah, dan tentang rasa kekecewaan yang dalam. Lluvia 

sadar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. 

Dirinya tidak mungkin jika harus marah kepada Tuhan. 

Meski manusia memang selalu mencari sesuatu, atas apa 

yang menimpa dirinya. 

“Udah, sekarang kita udah kembali bersama-sama lagi. 

Kita mulai dari awal lagi, kita bahagia sama-sama lagi dan 

kita jalanin kehidupan sama-sama lagi.” Lluvia coba 

menenangkan. 

Kini bagi Lluvia sekarang ini, semua seperti langit yang 

cerah. Banyak bintang yang bersinar dalam dirinya. Semua 

terjadi, semua hikmah dan pemahaman yang mulai 

berpendar menjadi satu kesatuan semesta yang cantik 

dalam hidup Lluvia. 

Tidak ada keluarga yang sempurna, terkadang kami 

berdebat, berkelahi, bahkan sewaktu-waktu berhenti bicara 

satu sama lain. Namun, pada akhirnya, keluarga tetaplah 

keluarga, dimana cinta akan selau ada. 

Karna sebaik-baiknya tempat kembali adalah keluarga.  
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iska tersenyum tipis seraya menatap seragam 

sekolahnya saat ini, ia harus kembali ke sekolah untuk 

menuntut ilmu. Harus kembali menyembunyikan segalanya, 

memasang wajah ceria dan menghadapi teman-temannya di 

sekolah. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 dan Siska 

belum menyiapkan diri, dengan cepat Siska memakai 

seragam sekolahnya agar ia tidak terlambat ke sekolah. 

Siska tidak sarapan terlebih dahulu, tidak ada yang bisa 

ia cium tangannya sebelum berangkat ke sekolah, namun 

lagi-lagi Siska hanya tersenyum.  

Sesampainya di sekolah, semua pasang mata menatap 

kearahnya, seakan-akan dirinya objek yang pas untuk di 

sorot, Siska menunduk lalu duduk di kursinya. 

Saat guru sedang mengajar seseorang memanggilnya, 

membuat Siska refleks menoleh, dia Devan, lelaki itu 

kembali menggodanya dengan kedipan mata lalu teman 

Devan yang lain yang melihat tingkah temannya tertawa. 

Siska tersenyum tipis lalu kembali berkutat pada bukunya, 

sampai pada saatnya istirahat pertama datang, teman Siska 

bernama Fira menghampirinya. 

S 
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“Siska, lo ada waktu, nggak?” tanya Fira, kali ini 

masalah apa lagi? Siska sudah tahu betul maksud 

kedatangan Fira padanya karna Siska memang tempat 

terenak untuk di ajak bercerita. 

“Ada kok, kenapa, Fir?” tanya Siska seraya tersenyum. 

Fira duduk di sampingnya lalu perlahan air matanya 

meluruh membuat Siska terkejut, sebenarnya sudah biasa 

Fira bercerita sembari menangis, tapi Siska tetap harus 

menampilkan raut terkejutnya. 

“Hiks...nyokap gue, tadi pagi dia marahin gue gara-gara 

gue main sama temen gue sampai pagi. Gue heran, Sis. 

Orang tua yang lain nggak ada yang kayak nyokap gue, dia 

tuh terlalu overprotektif,” ujar Fira seraya terisak, Siska 

terdiam meresapi ucapan Fira. 

“Lo ngapain aja sama temen-temen lo sampai pulang 

pagi?” mendengar pertanyaan Siska, Fira menghapus air 

matanya. 

“Clubbing, lagian ya di rumah gue kayak apaan tahu, 

bosenin.” Siska kembali terdiam meresapi ucapan Fira. 

“Jadi lo pengen bebas ya?” Fira mengangguk sebagai 

jawaban. Siska tertawa kecil mencoba mencairkan suasana, 

ada rasa sesak di dadanya yang tidak mampu ia keluarkan 

dengan kata-kata. 

“Nyokap lo tuh begitu, karna dia sayang sama lo, Fira. 

Dia nggak mau lo salah arah. Mungkin di luar sana banyak 

anak yang malah ke pengin di gituin sama orangtuanya, tapi 

orangtuanya malah nggak peduli.” 

“Tapi tetep aja, Sis. Gue muak.” 

“Lo boleh cerita apapun kok ke gue, di saat seperti 

ini.” Walaupun memang pada kenyataannya Fira datang 

pada Siska di saat butuh saja. 
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“Makasih banyak ya, Sis. Oh ya lo mau ke kantin 

nggak?” tanya Fira, Siska mengangguk lalu keduanya 

melangkahkan kakinya keluar kelas 

Kantin cukup ramai membuat Siska menghela 

napasnya, harus kembali berdesak-desakan. Sampai 

akhirnya keduanya mendapat apa yang mereka inginkan, 

Siska dan Fira langsung kembali ke kelasnya. 

Pelajaran kembali di mulai, dan saat pelajaran, Devan 

kembali mengeluarkan kejahilannya dengan meledek 

dirinya yang selalu malu-malu. 

“Siska itu tipikal cewek gue banget,” ujar Devan 

membuat seisi kelas bersorak, Siska menunduk mencoba 

menghiraukan, tetapi suara Devan kembali terdengar. 

“Gimana cara deketinnya ya?” tanya Devan. 

“Kasih bunga aja,” timpal Fira membuat Siska refleks 

menoleh dan Fira tersenyum penuh kemenangan. 

Sudahlah, Siska menghiraukan Devan yang selalu 

menggodanya. 

Sepulang sekolah, seperti biasa Siska jalan sendiri 

menuju angkutan umum yang bisa di temukan di seberang 

jalan, kebetulan sekolahnya berada di dalam gang jadinya 

harus jalan terlebih dahulu untuk sampai ke sana. Saat di 

gang yang sepi, ia terkejut saat melihat segerombolan orang 

berdiri di sana, Siska tidak tahu harus apa, jujur ia takut, 

namun sebisa mungkin ia tidak peduli dan meneruskan 

langkahnya sampai pada saatnya salah seorang dari 

segerombolan itu menahan tangannya. 

“Eh?” Siska terkejut, lalu ia refleks menoleh. 

“Sendirian aja, main sama kitalah.” Takut? Jelas, Siska 

menggeleng lalu mencoba melepaskan cekalan lelaki itu. 

“Saya mau pulang, permisi—“ namun belum sempat Siska 
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melepaskan cekalan, salah satu dari orang disitu yang selain 

memegang tangannya, membekap mulutnya dan saat itu 

juga ia di bawa ke suatu tempat, dan itulah awal mulai 

kehancuran hidup Siska. 

Merasa sudah tidak berharga? Jelas, ia menangis 

setelah di pakai sampai lima orang lelaki yang dengan 

teganya memperlakukannya seperti sampah. Siska masih 

gemetar, ia memasuki rumahnya dengan derai air mata, saat 

ia melihat ibunya, Siska langsung berlari menuju ibunya. 

“Ma, Siska—“ Siska terkejut saat ibunya malah sibuk 

dengan ponselnya tidak menatapnya sama sekali. 

“Udah sono mandi, nggak usah kesini, ganggu aja.” 

Siska menahan isaknya. 

“Siska mau cerita bentar, Ma.” Ibunya masih sibuk 

main ponsel. 

“Udah entar aja, gue tuh lagi sibuk nyari duit, bokap lo 

kerjaannya main cewek doang, emang yang biayain lo 

sekolah siapa kalau bukan gue? Bapak lo? Emang dia 

mau?” Siska menatap mata ibunya yang juga sedang 

menatapnya, lalu ia tersenyum getir, ia perlahan mundur 

dan langsung melangkahkan kakinya menuju kamar 

kakaknya Stevi. 

“Kak, Kakak lagi apa?” tanya Siska dengan nada 

bergetar. Stevi masih tertidur. 

“Kakak mau denger ceritaku nggak?” Stevi berdecak. 

“diem ah, gue lagi tidur.” 

“Sebentar doang, Kak.” 

“Nggak ya enggak, keluar lo ah dari kamar gue, bau 

tahu nggak?!” Siska dengan segera keluar kamar dan masuk 

ke dalam kamarnya. Ia menangis dalam diam, menahan 

isaknya yang luar biasa, pangkalnya juga terasa sangat sakit 
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karna ini kali pertamanya ia kehilangan keperawanannya, 

Siska mencoba menatap sekitar kamarnya, dunianya sudah 

hancur.  Ia mengambil secarik kertas, lalu mulai 

mengeluarkan keluh kesahnya saat ini. 

Keesokan paginya, ibu Siska sibuk memasak, Stevi 

sedang asik memainkan ponselnya. 

“Stevi! Udah siang, lo kagak mau sekolah apa? Belum 

siap-siap juga sampai sekarang.” Stevi berdecak sebal. 

“Iya sekolah, sabar lagi chat-an.” 

Yang membuat ibu Siska heran ketika sampai pukul 

6.30 Siska anaknya yang kedua tak kunjung keluar kamar. 

“tumben sih Mama masak,” ujar Stevi lalu mengambil 

sepiring nasi. 

“Lagi nggak ada kerjaan, adek lo mana, Stev? Panggil 

gih udah siang. Kagak sekolah apa tuh anak?” tanya ibunya, 

Stevi mengangkat bahunya malas. 

“Males sekolah kali.” 

“yaelah! Gue sekolahin mahal-mahal juga.” Dengan 

amarah, ibu Siska melangkahkan kakinya menuju kamar 

Siska, lalu dia menggedor pintu kamar Siska. 

“Eh! Bangun, udah siang, kagak mau sekolah apa sih 

lo?” tanya ibu Siska, tak ada jawaban membuat ibu Siska 

gemas. 

“Heh Sis—“ pintu terkunci saat ibu Siska hendak 

masuk, dengan gemas ibu Siska menggedor lebih keras. 

“Siska! Buka pintunya, kenapa di kunci?” hampir 

cukup lama, perasaan aneh menguasai pikirannya, dengan 

buntu akal sudah tidak mendapat jawaban sedari tadi 

akhirnya ibu Siska mendobrak pintu sampai Stevi terkejut 

dan menghampiri ibunya. 
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Pintu menjeblak, menampilkan seorang gadis 

tergeletak di atas kasur dengan pergelangan tangan yang 

sudah di penuhi oleh darah begitu pun kasurnya. Ibu Siska 

menutup mulutnya, ia segera menghampiri Siska yang di 

temukan sudah tidak bernyawa di kamarnya. Stevi ikut 

terkejut dengan apa yang terjadi. 

Siska bunuh diri. 

“Kenapa?” tanya ibu Siska lalu memeluk Siska yang 

sudah tidak bernyawa. 

“Panggil ambulance, panggil...” Suara ibu Siska sudah 

parau, Stevi dengan segera menuruti permintaan ibunya, 

sampai pada saatnya mata ibu Siska menangkap secarik 

kertas yang sudah berlumuran darah. 

Dengan perlahan ibu Siska membacanya : 

Kenyataan pahit ketika semua orang tidak mempedulikanku, 

tidak mendengarkan kisahku ketika aku mau mendengarkan kisah 

semua orang. Sakit Tuhan...cobaan macam apa yang kau berikan 

padaku? Kehidupanku pahit, terlebih ketika seseorang mengambil 

kehormatanku dengan paksa. 

Aku butuh seseorang untuk mendengarkan kesakitan dan 

jeritan hatiku, namun tidak ada yang mendengarkanku Tuhan. 

Aku tidak tahu harus apa? Aku ingin mati. 

Untuk Mama yang membaca pesanku ini, Cuma butuh waktu 

satu menit untuk membacanya, atau mungkin nggak sampai satu 

menit. Ini yang ingin aku ceritakan, sedikit dari kesakitanku, saat 

seseorang mengambil kehormatanku dengan paksa, ketika dunia 

anakmu ini hancur. Terima kasih, karna sudah membacanya, 

terima kasih. Selamat tinggal....Siska nggak bisa ngejalanin hidup 

ini. 

Dan saat itu juga ibu Siska menangis sejadi-jadinya dan 

memeluk Siska dengan erat. Penyesalan yang tidak akan 



158  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMA/MA Ceruis 2020 

pernah berakhir selama dirinya hidup di dunia ini karna 

telah mengabaikan buah hatinya yang teramat sangat rapuh. 

Selama ini Siska tersiksa dengan apa yang terjadi dengan 

dirinya. Edukasi sejak dini untuk para orangtua, jadilah 

pendengar dan satu-satunya orang yang di percaya oleh 

anaknya. 

Tidak ada yang lebih menyakitkan saat orangtua 

mengabaikan anaknya, di saat anaknya sangat 

membutuhkan orangtuanya. Rumah dan keluarga 

seharusnya adalah tempat yang nyaman bagi semua orang, 

bukan neraka yang membuat seseorang hancur sendirian. 

Kasih sayang ibu adalah yang terbaik, dan ayah adalah satu-

satunya lelaki yang seharusnya di banggakan oleh anaknhya. 

Siska, gadis manis yang terlihat biasa saja di 

sekolahnya, dirinya cukup manis, pendengar yang baik, dan 

juga banyak di inginkan oleh lelaki di sekolahnya. Namun 

di samping itu, Siska adalah gadis yang benar-benar sendiri, 

dia mendengarkan kesakitan orang lain tapi tidak ada yang 

bisa mendengarkan kesakitannya. Dia tidak pernah 

mendapat ucapan manis yang biasa orangtua keluarkan, dia 

tidak juga merasakan kasih sayang seorang kakak.  

Pelajaran bisa kita ambil dari kisah seorang Siska, diam 

saja tidak  menyelesaikan masalah, menghindar juga tidak 

akan hilang masalahnya. Di dunia ini banyak sekali cobaan 

yang di berikan Tuhan, dan banyak juga orang baik di 

sekitar kita, berpikir sendirian juga tidak berdampak baik 

jika semuanya menyakitkan. Cintailah seseorang ketika dia 

masih hidup, ketika seseorang telah tiada baru terasa 

kehilangannya. 

Sejak saat itu, ibu Siska tidak pernah bersikap tidak 

peduli, orang yang menyebabkan anaknya seperti ini sudah 
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di usut tuntas oleh kepolisian. Tepat di makam anaknya 

setelah dua bulan lebih ibu Siska di tinggalkan, ibunya 

meletakkan sebuket bunga lalu tersenyum tipis seraya 

meraba nisan milik anaknya. 

“Siska, sayang, maafin Mama. Mama sayang banget 

sama Siska, tapi Mama malah ngelampiasin marah Mama 

sama Papa kamu ke kamu dan Stevi, Mama bener-bener 

menyesal,” lirih ibu Siska seraya terisak, dan yah berakhir 

menyedihkan dengan tangisnya. 

Tamat 
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inar matahari yang terbit dari ufuk Timur, menyapa hari 

yang penuh dengan misteri. Aku mengangkat tubuh 

dengan perlahan, menuntun untuk mengambil butiran-

butiran air suci. Untuk kemudian menghadap kepadaNya. 

Dengan tangan menengadah penuh harap, aku menyebut 

Asma-Mu. 

Duduk santai sembari menghirup udara. Aku merasa 

kuasa Allah telah membuatku memutar semua yang pernah 

ada dalam Hidupku. 

Tak semua pelangi indah dengan semua warnanya. Tak 

semua bintang hadir di setiap malam. Tak selalu matahari 

memancarkan sinarnya. Namun, hati takkan pernah bisa 

menutupi semua tentang majikannya. 

*** 

“Hana! Ayo sarapan, nanti makanannya keburu dingin 

lho.” Getaran lembut dari bidadariku. 

“Iya Mah, Hana On the way!” Aku turun dengan benda 

yang biasa ku letakkan di punggungku. Dengan sejuta ilmu 

di dalamnya untuk Masa depan kelak. 

S 
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“Hmmmmm... masakan Mamah emang paling top! ” 

Pujiku pada Mamah. 

“Makasih Hana...” Balasan senyumnya indah 

terbentang. 

“Mah, Hana pamit berangkat sekolah dulu ya.” Kataku 

sembari menyalami tangan selembut sutra itu. 

“ ya Hati-hati disekolah ya!” Pesan Mamahku. 

Entah mengapa aku tak paham, bidadari itu tak pernah 

kehilangan senyum dan lesung pipinya yang sangat indah 

mempesona. Belaian tangannya sedikit kasar, beraroma 

bumbu dapur dan kuning kunyit membuatku merasa selalu 

rindu dengannya. 

Aku berpamitan dengan Mamah, begitupun dengan 

Mamah, sebelum Papah berangkat kerja, Mamah tak 

pernah lupa menyalami tangan surganya. Hari ini aku 

diantar Papah, untuk itu aku tak mau tertinggal kesempatan 

Emas itu. Papah adalah Orang asing dimataku, karena 

itulah kehadirannya selalu aku tunggu. 

*** 

“Mah... ini bahan-bahannya di taro dimana ya Mah?”  

Kataku menunjukkan barang-barang yang ada di tanganku 

“Oh iya, ditaro disini aja sayang. Makasih Hana.” 

Mamah menunjuk sebuah meja panjang di dapur . 

“Hana, bisa tolong bantu Mamah bikin bolu gak?”   

“Iya mah, Hana mau. Mana-mana Hana jadi gak 

sabar.” Tergambar dari omonganku saat itu bahwa inilah 

yang kutunggu-tunggu. 

“Iya, jangan lupa Hana cuci dulu tangan kamu ya.!” 

Ujar Mamah. 

“Siip Mah...” Kutunjukkan kedua jempolku padanya. 
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Powder putih serta Warna-warni Gula-gula kini 

melukis indah di Dapur Mamah. Kebahagiaan jelas sekali 

nampak menyelimuti Kami. Walau memang Papah 

seringkali tak hadir dalam kehangatan yang selalu 

mengundangnya. Namun, hal itu tak sedikitpun membuat 

Kami sedih. Aku tau walaupun Papah jarang dirumah. 

Tapi, Kasih sayangnya selalu ada untukku dan juga Mamah. 

*** 

Sekolah menengah pertama jenjangku selanjutnya. 

Sebenarnya, aku sudah punya rencana ingin melanjutkan 

dimana. Namun, ketika aku ingin sampaikan orientasiku 

kepada Mamah dan Papah, justru mereka tiba-tiba 

memanggilku. 

“Hana kita bicara sebentar boleh?” Ujar seseorang 

yang lembut. 

“Iya mah.” Kataku memenuhi panggilannya. 

“Kamu gapapa kan, kalo Mamah Papah masukin kamu 

ke pondok pesantren?” Ujar lelaki misterius di hadapanku 

itu 

“Hana gak tau Mah, Pah, Hana butuh beberapa waktu 

dulu buat nentuin keputusan ini.” Kataku padanya. Aku 

berusaha semaksimal mungkin agar mereka tak tersinggung 

dengan omonganku. 

“Yaudah gapapa coba kamu pikir dulu aja, tapi Mamah 

dan Papah berharap kamu mau masuk pondok.” Katanya 

penuh harap 

“Iya, Hana ke kamar dulu yah Mah, Pah.” Pamitku 

pada keduanya.  

Gedung hijau itu kini ramai Penduduk. Dengan 

berbagai macam latar belakang yang bermotif unik. Aku 
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salah satunya, aku anak rantauan dari pulau jawa sedangkan 

bangunan hijau ini berada di pulau tetangga. 

“Rajin-rajin ya sayang. Mamah gak akan pernah lupa 

untuk mendo’akan kamu, setiap malam Mamah panjatkan 

Do’a untuk kamu.” Kata Mamah.  

Aku larut dalam pelukan Mamah yang penuh 

kehangatan. Kurasakan butiran-butiran air mata jernihnya 

membasahi sebagian kepalaku. 

“Semangat ya... Papah yakin Hana pasti bisa!” Kata 

Papah.  

Kini aku merasa terharu dalam pelukan pria misterius 

ini. Kasih sayangnya tak pernah ia tunjukkan namun, dapat 

aku rasakan betapa besar kecintaannya terhadap putri 

semata wayangnya ini. 

*** 

Formulir kertas ditanganku mungkin tak sebanding 

dengan semua yang mereka beri padaku. Pena jarum 

modern aku keluarkan dari tempatnya beristirahat, 

kugoreskan perlahan-lahan, hingga lahirlah ukiran indah 

diatas kertas itu. 

Beberapa kertas kalender telah hilang satu persatu, 

hingga tiba waktunya aku memulai kata-kataku dan 

memberinya sedikit perhiasan agar terlihat cantik dan 

menarik. Setelah semua siap dengan kelompoknya masing-

masing, dengan kepercayaan diri yang sudah lama ku 

kumpulkan akhirnya aku berhasil menitipkannya pada 

merpati putih. 

“Hana! Ini ada surat buat kamu.” Ujar Mamah 

Dengan tergesa-gesa aku berlari. Tak sabar aku ingin 

membukanya dan segera membaca setiap kata dari kertas 
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tersebut. Saat kubuka betapa senangnya aku, disana tertulis 

‘SELAMAT ANDA BERHASIL!’.  

*** 

Langit biru nan indah itu kini tertutupi oleh harum-

harum kesuksesan setiap penimba ilmu. Waktu memang 

tak pernah tau kapan hati merasa senang dan sedih. Waktu 

tak pernah merasa bahwa karenanya lah seseorang berpisah 

dan bertemu. 

“Mamah!  Papah!” Aku berlari menghampiri keduanya. 

“Hana berhasil Mah, Pah, Hana berhasil raih 

Cumlaude!” Bahagianya diriku dalam posisi itu. 

“Alhamdulillah... Mamah Papah ikut senang sayang.” 

Kata Papah sembari mencium keningku. 

Jari-jariku bermain asyik di depan layar penuh radiasi. 

Memberi sedikit coretan pada layar, untukku 

persembahkan kepada Mamah dan Papah. Hanya tinggal 

menghitung beberapa angka dalam kalender, aku akan 

melangkah jauh meninggalkan mereka dan memulai 

lembaran baru dalam hidupku bersama teman yang akan 

selalu menemani hari-hariku. 

*** 

Tanganku segera menutup Lembaran-lembaran 

bersejarah ini. Aku kembali teringat 3 Tahun lamanya aku 

tak berkunjung kekediaman orang tuaku, seketika rindu itu 

kini menyayat hati. Kupandangi seluruh bingkai-bingkai 

yang tersimpan rapih pada sebuah peti legenda. rumah ini 

penuh dengan benda-benda yang melukiskan kejadian-

kejadian kecil penuh warna.  

Dinding putih menawan ini tak pernah kehilangan 

sejarah, selalu ada cerita baru yang hadir untuk 

membuatnya menjadi sangat indah di pandang. 
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Papan radiasi memang selalu menjadi temanku saat 

aku ingin menumpahkan segalanya tentang apapun yang 

telah menghampiriku. Bunyi ketikan keyboard seolah telah 

menjadi kunci senar gitar yang menawan, menjadi musik 

favoritku. 

Kini aku sedang merajut cinta diatas Rabb ku dengan 

hanya mengharapkan ridho Ilahi. Hadiah berharga yang 

kini sedang ku jaga dan kurawat baik-baik agar mereka 

tumbuh dalam pelukan dan lingkaran kasih sayang juga 

cinta yang membuat fokusku terbagi. Allah memang tau 

bagaimana cara agar hambanya tak menjauh dari 

perhatiannya. 

“Alif, Haifa, ayo bangun yuk kita mau ke nenek 

kakek.” Kataku, sembari menepuk-nepuk tanganku pelan 

pada tubuh mereka. 

“Alif masih ngantuk bun, kenapa gak nanti aja?” 

Jawaban si kecil. 

“Iya, Haifa juga masih ngantuk bun.” Jawabnya 

mendukung argumen kakaknya. Jawaban mereka  

membuatku tersenyum. Kembali ku katakan padanya. 

“Nenek dan Kakek udah kangen banget sama Alif 

sams Haifa. kalau Alif dan Haifa datang, pasti Nenek 

Kakek seneeeng bangeet.” 

“Emang iya ya bun?” Jawab Haifa polos 

“ ya... makanya kita siap-siap yuk Alif , Haifa. Iiiiih, 

kalian bau ih belum mandi  Kataku sambil memberi isyarat 

bahwa aku tak tahan dengan bau itu. 

Dengan wajah imut dan polos mereka menjawab 

penuh semangat. “Ayoo Haifa kita mandiiii.” Alif tak mau 

kalah. Kini mereka dan seorang pangeran yang menjadi 

pelipur semangatku. 
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*** 

Pintu mobil telah terkunci, kami siap berangkat 

menuju ke kediaman Mamah dan Papahku. Tak terbayang 

bagaimana kebahagiaan akan menyelimuti keduanya. Walau 

aku tau aku takkan bisa melihat senyumnya lagi namun, aku 

percaya akan selalu ada senyuman setiap aku berada 

didekatnya. 

 Kurasakan kembali perjalanan menujunya, walau 

memang penuh tangisan dan sesak, aku Senang Allah 

masih memberiku kelapangan untuk menjenguk keduanya. 

 ‘Tiit tiit.’ 

 Seperti tiga tahun yang lalu ketika aku dan 

keluargaku berkunjung, tak ada sambutan kebahagiaan 

menyapa kami. Setelah selesai memarkirkan Mobil, aku dan 

keluargaku menuju bagian inti tempat tersebut. Kurasakan 

langkahan kaki ku memutar memori ketika ku bersamanya. 

*** 

Ketika haru dan bahagia menjadi satu. Tangis dan tawa 

tumpah ruah memenuhi sekitar ruangan. Ketika itu tak tau 

berapa lembar tisu telah ku basahi oleh tangis bahagia dan 

sedih. Tenggelam dalam segala rasa yang membuatku tak 

dapat menemukan dasar dari semua daratan. 

“Saya terima Nikah dan Kawinnya Afra Hana binti 

Fadhal Emran dengan maskawin tersebut dibayar tunai.” 

Kalimat itu keluar dari seorang pangeran yang dengan 

berani ia datangkan waliku agar anaknya bisa menjadi 

miliknya. 

“Saaah.” Sahut jama’ah lain. 

Sambutan kebahagiaan tak hanya datang pada 

keluargaku dan keluarga suamiku saat itu. Semua yang hadir 

merasakan kebahagiaan yang sama denganku. 
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Pada hari itu adalah hari terakhirku menghabiskan 

waktu bersama dua malaikatku. Tangis ku pecah, 

bendungannya tak lagi dapat menampung semua 

kebahagiaan dan kesedihanku hari ini 

Mamah selalu tau bagaimana cara agar senyuman 

tinggal betah di permukaan wajahku. Papah tak pernah tak 

tau bagaimana cara agar aku terus bekerja keras agar dapat 

menghasilkan suatu yang berharga sekalipun itu intan 

berlian termahal di dunia ini. 

Tak ada sesuatu yang lebih berat untukku selain 

meninggalkan keduanya. Serasa diri ini diikat dan di borgol 

sekuatnya sehingga ku tak dapat keluar dari lingkaran 

keluarga kecil nan manis itu. 

*** 

Waterglobe yang selama ini menjadi sumber 

kehangatanku, penyemangatku, dan segala keluh kesahku 

telah hancur, semua air di dalamnya keluar tak beraturan. 

Hancur hatiku melihat air itu bercecer kemana pun angin 

berhembus, lenyap sudah semua tak lagi berbentuk akupun 

terasa mati rasa dengan semua ini. 

“Telah terjadi kecelakaan sore kemarin tepatnya pada 

tanggal 23 juli 2000 di jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. 

Menurut saksi, korban adalah sepasang suami istri. Korban  

sempat dilarikan ke Rumah sakit terdekat yaitu RSUD 

Budhi Asih. Namun, takdir berkata lain nyawa keduanya 

tak dapat diselamatkan.” Ujar pembawa berita di televisi 

itu. 

*** 

Air mawar, dan beberapa kelopak bunga-bunga indah 

tak pernah kulupa untuk dibawa. Hanya sekedar aku bisa 

panjatkan do’a untuknya menjadi suatu yang sangat 
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berharga bagiku. Tatapan mataku tajam menyorot pada 

makam keduanya. Hujan basahi permukaan wajahku, awan 

hitam berputar diatasku. Aku rindu, Mamah, Papah. 

“Ayah, kok Kakek sama Nenek gak ada sih yah?” 

Tanya Alif penuh keheranan.  

Dengan senyum tenangnya Lelaki itu menjawab. 

“Iya sekarang Nenek dan Kakek Alif sudah ada di 

surga, kalo Alif dan Haifa ingin ketemu Nenek dan Kakek 

berarti kalian harus jadi anak Sholeh dan Sholehah ya! ”. 

“Siip” Jawab mereka dengan hormatnya yang belum 

seimbang. 

Aku panjatkan syukur kepadaMu wahai pemilik langit 

dan bumi karena kau telah menganugerahkan keluarga yang 

selalu membuat ku tersenyum. 

 Jika ku diberi kesempatan untuk mengulang waktu 

maka, aku ingin sekali menjadi bayimu lagi Mah... Pah...  

Matahari dan Bulanku 

Malam selalu hadir dengan Perhiasannya 

Pagi selalu pancarkan Sinarnya 

Matahari terlihat setia menemani Bulan 

Pancaran sinar dari keduanya tak pernah lenyap 

Bak permata berlian yang tak pernah hilang 

kejernihannya. 
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ak Zeo...ayo sini kejar aku....! kak Zayn juga ayo 

lebih cepat larinya...”.Ujar Zia berlari dengan 

bahagia dan senyum yang merekah di wajahnya yang 

mungil. “Zia! Kak Zayn, tunggu! larinya jangan jauh-jauh, 

kak Zayn jangan lari ke gerbang kak!” Teriak Zeo dari 

kejauhan sambil terus mengejar Zayn dan Zia. “Zia... ayo 

lebih cepat... kakak buka gerbang nih..”Seru Zayn sembari 

memegang gerbang dan bersiap membuka lebar-lebar 

gerbang dengan maksud agar lari mereka berdua tak dapat 

dikejar. Zia keluar dan lari lebih dulu,sedangkan Zayn 

masih sibuk menutup gerbang yang lumayan berat. “kak 

Zayn! Itu  Zia...kak! itu Zia! Zia awas! ”Larinya semakin 

kencang setelah melihat tepat diseberang jalan ada mobil 

mendekat dan 

‘BRAAKKK!!’ 

Mobil tersebut mengatam tubuh mungil Zia.Karena 

panik yang memenuhi pikirannya,akhirnya mereka lari 

kearah yang berlawanan,Zayn berlari kedalam  rumah 

untuk memanggil orang tua mereka,sedangkan Zeo 

menghampiri Zia sambil terus berusaha menyadarkan Zia. 

“K 
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“Zia...Zia...kamu bisa dengar kakak?Zia...kamu masih 

sadarkan?” Ucap Zeo sangat panik.Zeo berusaha 

menghentikan pendarahan Zia yang begitu banyak.Firasat 

buruk menghampiri pikirannya,Zeo pun mengecek denyut 

nadi di lehernya,setelah mengetahui tidak adakehidupan 

pada adik kecilnya air mata pun mengalir deras membasahi 

pipinya.Darah yang mengalir di sekujur tubuh Zia menjadi 

saksi bisu atas ketiadaannya.Tak lama dari itu orangtua 

mereka datang dengan wajah yang panik dan kesal. 

“Kenapa Zia bisa kaya gini? Bukannya papah suruh kalian 

buat jaga Zia?!”.Ucap papah mereka dengan nada tinggi 

dan penekanan di akhir kata. “Aku gak salah pah...ini salah 

Zeo,Zeo yang buka gerbangnya.” Ucap Zayn berbohong. 

“Bukan pah...a..” Tak sempat Zeo menyelesaikan 

ucapannya ,tangan papahnya lebih dulu melayang dan 

mendarat tepat di pipi kirinya,rasa sakit,panas,berkecamuk 

di pipinya. “Emang ya kamu! anak gak tau di 

untung!!!”.Untuk kedua kalinya tamparan sang ibu pun 

mengenai pipinya. 

‘KRRINGGG’ 

Waktu sudah  menunjukkan pukul 06:00. 

“Huft...sudah terhitung tiga kali aku memimpikan masa 

laluku,ah sudahlah”.Tanpa memperdulikan mimpinya yang 

sudah berulang kali datang,ia pun segera membenahi 

dirinya untuk mandi,sarapan ,lalu berangkat sekolah. 

“Hahaha...beneran ya mah..kalo nilaiku bagus aku mau 

iphone.” Terdengar dari ruang makan kakaknya yaitu Zayn 

dan orangtuanya sedang menyajikan tawa,canda yang 

membuat Zeo hanya bisa mengelus dada. “Gapapa 

Zeo...semua akan indah pada waktunya”.Gumam  Zeo 

dalam hati sambil terus menuruni satu persatu anak tangga. 
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“Mah,pah sarapan ku masih ada?”Tanya Zeo agak sedikit 

menundukkan kepalanya, tak ada sepatah kata yang keluar 

dari mulut orangtuanya , sudah tau jika tidak akan ada 

jawaban Zeo pun langsung berangkat sekolah.Tepat di 

depan pintu Zeo dihentikan dengan suara orangtuanya 

yang menyentak dan ditujukan untuknya. “Zeo! Ulangan 

hari ini harus bagus! Jangan sampai buat malu! Paham?”. 

Zeo hanya mengangguk tanda paham dan langsung menuju 

sekolah. 

‘KRRIINGGGG’ 

Bel masuk berbunyi tanda ujian segera dimulai, guru 

kelas membagikan lembaran kertas ujian kepada murid. 

Zeo yang melihat soal di depan mata ada rasa enggan untuk 

mengerjakan soal, Zeo pun menyingkirkan kertas ujiannya 

lalun tidurdengan pulasnya diatas meja. 

-20 menit berlalu- 

“Nak...Zeo...bangun.” Ucap bu guru denagn pelan. 

“Aduh...ibu ...jangan pegang pundak saya...sakit.” Ujar Zeo 

mengerang kesakitan. “Kenapa memangnya?” Tanya bu 

guru kembali dengan penasaran, dengan ragu-ragu Zeo 

menjawab pertanyaan bu guru dengan suara yang parau dan 

air mata yang hampir jatuh. “A..aku..di..dipukul..ma..mah.” 

Mendengar perkataan miris Zeo, bu guru membelai pelan 

rambut Zeo dan mewajarkan kertas ujian yang diisi dengan 

jawaban sealakadarnya. 

“Aduh..gimanaya ini?..kalau mamah liat nilaiku yang 

begini.” Gusar Zeo yang sudah berada di ambang pintu 

rumahnya, dengan kaki dan tangan yang gemetar, juga 

dipenuhi keringat dingin di tubuhnya ,Zeo pun 

memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya masuk 

kedalam rumah. Tepat di ruang tamu orang tuanya beserta 
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Zayn tengah menunggu kedatangan seseorang yang bisa di 

pastikan orang itu adalah Zeo. “Mana hasil ujian kamu?” 

Ketus papahnya dengan posisi berdiri dan kedua tangan 

dilipat, tak sempat Zeo memberikan kertas ujian yang telah 

ia pegang, papahnya lebih dulu merebut kertas ujian dari 

genggamannya. “Huh..udah ketebak! Kenapa si kamu itu?! 

Nilai selalu nol! Papah kurang kasih kamu uang?” Bentak 

papahnya sembari mengguncangkan bahu Zeo. “Coba 

Zayn,mamah mauliat ujian kamu nak.” Ucap mamahnya 

dengan perlakuan yang 360° berbeda dengan apa yang 

dilakukan pada Zeo, dengan bangganya Zayn menunjukkan 

hasil ujiannya yang bisa dikatakan cukup bagus. “Tuh! 

Coba kamu liat kakakmu! Nilainya gak pernah dibawah 80! 

Dasar anak gak tau diuntung!” Bentak mamah sembari 

mencubit sadis lengan Zeo. Zeo hanya bisa menunduk dan 

membiarkan air matanya mengalir deras. “Mah..pah...aku 

tuh cuma butuh kasih sayang...janganbentak 

aku...janganpukul aku.” Batinnya sambil terus menangis . 

Semakin disiksanya Zeo, semakin menumpuk perasaan 

tidak enak di hati Zayn, perlakuan bersalah atas perilakunya 

kepada Zeo 6 tahun yang lalu membuatnya inign mencoba 

jujur di depanorangtuanya. “Hmm..udah yuk mah,pah kita 

makan siang dulu.” Alibi yang keluar dari mulut Zayn selalu 

dipercaya ,danperkataannya selalu di turuti. 

‘Ting..ting’ 

Suasana makan siang yang sunyi, tak ada obrolan 

diatas meja makan, hanya dentingan sendok dan garpu saja 

yang sedikit memecahkan keheningan.Tidak ada obrolan 

yang akan dibahas , semakin sunyi suasana maka semakin 

ciut nyali Zayn untuk mengaku didepan orangtuanya .Zayn 

yang melihat Zeo duduk di seberang meja makannya yang 
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hanya memakan nasi sisa dan beberapa potong tempe 

terlihat miris juga lesu, perasaan Zayn semakin memburuk 

setelah melihat lengan kanan adiknya yang membiru akibat 

cubitan kejam yang orangtuanya berikan . “Maafkan aku 

Zeo...aku pantas disebut kakak yang tidak 

berguna,seharusnya aku yang menerima 

cubitan,pukulan,omelan dari mamah dan papah.” Batin 

Zayn yang terus merasa bersalah. 

‘PRANGGG’ 

Piring bekas sisa makan keluarga yang akan Zeo bawa 

menuju dapuruntuk di cuci pecah saat ia ingin 

mengangkatnya. “Buat gara-gara lagi kan anak ini! Kenapa 

sih kamu kerjaannya selalu buat saya dan suami saya naik 

pitam?! Kamu benci sama saya? Apa kamu gak mau tinggal 

bareng saya?”Omel mamahnya dengan emosi yang tidak 

dapat diatur. “Maafin aku mah...tangannku sakit 

banget...aku gak kuat buat angkat piring.” Lirih Zeo benar-

benar takut ,air matanya tak dapat ia bendung lagi,ia pun 

menangis di depan orangtuanya dengan sejadi-jadinya. 

“Hey cecunguk kecil! Gak usah banyak alesan...pinter kok 

bikin alesan,pinter tuh seperti kakakmu!” Sambung 

papahnya sembari terus memuji anak kesayangannya yaitu 

Zayn.Pertiakaian mereka diakhiri dengan pukulan di 

pinggang Zeo.Zayn yang melihat adiknya semakin di siksa , 

ia hanya bisa menggigit bibirnya,kini rasa takut yang sangat 

mulai menyelimuti seluruh pikiran Zayn,ia membayangkan 

apa yang akan terjadi jika ia mengaku bersalah didepan 

orangtuanya. “Ya Tuhan,bagaimana ini...apa yang akan 

terjadi padaku jika aku mengaku bersalah? Apa nasibku 

akan sama seperti Zeo yang selalumendapat siksaan dari 

mamah danpapah?” Batin Zayn mengerang ketakukan bak 
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melihat harimau buas didepan matanya,tangannya 

berkeringat dingin bak nafasnya hanya tinggal seujung 

kuku. 

Hari demi hari berlalu, Zeo yang hampir setiap hari 

mendapat pernyataan yang bisa dibilang sangat kejam 

memiliki kondisi fisik dan batin yang sangat 

memprihatinkan,hampir setiap kali belajar kertasnya selalu 

dibasahi oleh cairan merah yang bersumber dari hidungnya 

. Sampai guru sekolah pun tidak melihat adanya 

perkembangan belajar Zeo dari hari ke hari.Dengan inisiatif 

seorang guru yang sangat mengerti kondisi Zeo, guru 

tersebut membawa Zeo untuk melakukan penanganan yang 

intensif,guru tersebut membawa Zeo ke rumah sakit 

.Setelah  menunggu cukup lama ,akhirnya tes lab 

menunjukkan hasil rongsen yang terjadi di dalam tubuh 

Zeo.Dengan kaget guru tersebut melihat bahwa muridnya 

terkena penyakit yang bisa dibilang sangat ganas yaitu 

‘kanker’.Dengan ragu-ragu sang guru memberikan hasil lab 

pada diri Zeo, tak sempat Zeo berkata-kata,air matanya 

lebih dulu mengalir deras dan membasahi pelupuk mata 

serta pipinya . “sabar nak, ibu tau kamu anak yang kuat,ibu 

akan selalu mendukungmu dalam belajar.” Ucap guru 

tersebut sembari memberikan sedikit pencerahan kepada 

Zeo agar dirinya semakin tak terpuruk.Zeo pulang ke 

rumahnya tanpa diantar seorang pun,karna ia takut jika 

gurunya mengatakan langsung kepada orangtuanya atas 

penyakitnya yang berbahaya ia malah semakin di ceramahi 

.Segera ia menghapus air matanya yang sedari tadi 

berjatuhan.Ia mulai mengatur mimik wajahnya agar tak 

terlihat lesu dan sakit .Baru ingin bersenang hati bahwa 

orang tuanya tidak mencubitnya karena jejak sepatunya 
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yang mengotori halam rumah,kini ia kembali mendapat 

cubitan karena ia pulan telat. “Kemana aja kamu? jam 

segini baru sampai rumah,mau banget saya cariin ke 

sekolah? Jangan harap berlebih deh...kamu itu hanya 

pembawa masalah di keluarga saya!”Bentak mamahnya 

untuk berpuluh-puluh kali.Tanpa respon atascubitan 

mamahnya, Zeo segera menaruh sepatunya di rak dan 

beranjak naik ke kamarnya yang berada di lantai 2. 

 

 

‘tess..’ 

“Aduh...ini hidungku semakin lama semakin 

memburuk,pokoknya mamah ,papah dan kak Zayn gak 

boleh tau tentang ini,tapi kalo mamah dan papah tau 

tentang penyakit ku apakah mereka masih tetap memberiku 

perlakuan jahat ini?”Ucap Zeo bertanya-tanya pada dirinya 

tentang apa yang akan terjadi jika orangtuanya mengetahui 

kondisinya yang hamppir berada di ambang 

kematian.Tanpa ingin ada yang mengetahui 

penyakitnya,Zeo menyimpan hasil lab di bawah bantalnya. 

‘toktoktok..’ 

Suara ketukan pintu terdengar halus dari balik pintu 

kamar Zeo.Ia beranggapan bahwa itu bukan 

orangtuanya,karena jika orangtuanya yang mengetuk tidak 

akan halus seperti ini. 

“Zeo..buka pintumu ini akun Zayn,ada yang ingin aku 

bicarakan .”Ucap seseorang dibalik pintu.tanpa basa-basi 

Zeo langsung menyuruh kakaknya untuk masuk . “Ada apa 

kemari?” Tanya Zeo memulai perbincangan.Zayn sedikit 

ragu untuk berbicara,ia pun sedikit merubah posisi 

duduknya agar tidak terlalu terlihat gugup. 
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“hmm..begini,aku akan segera mengaku atas pebuatanku 

yang lalu,dan aku tidak akan pernah menyangkut-pautkan 

sesuatu mengenai Zia dengan mu,jadi selepas ini kamu 

tidak usah khawatir akan mendapat siksaan dari mamah 

dan papah.” Akhirnya perkataan yang Zeo tunggu keluar 

dari mulut kakaknya yang telah membuatnya seperti 

ini.Tanpa sepatah kata Zeo hanya menganggukkan 

kepalanya. 

“Jangan makan ayam!makan saja tempe ini!”Teriak 

mamahnya menggelegar.Zeo hanya menuruti perkataan 

mamahnya.tak lama dari jeritan ibunya , pembantu datang 

dengan panik sambil berbisik kepada ibunya.Ibunya yang 

mendengar perkataan sang pembantu tersentak kaget 

sembari menatap parau ke arah Zeo. “Sakit apa kamu?” 

Tanya ibunya,kali ini dengan nada yang tidak begitu 

tinggi.Zeo tersentak kaget atas pernyataan yang di 

lontarkan ibunya. “Jujur saja.” Kali ini lebih lembut dari 

sebelumnya ,dengan ragu Zeo menjawab sejujurnya . “aku 

menderita kanker stadium 2” Jawabnya tanpa melihat ke 

arah ibunya.Belum sempat ibunya berbicara,Zayn 

memotong percakapan. “mah,aku ingin jujur,sebenarnya 

akulah yang membuat Zia tertabrak mobil.”Akhirnya 

Zaynmengakui kesalahannya.Ibunya yang mendengar 

pengakuan Zayn ditambah mengetahui anaknya yang 

menderita penyakit ganas,tak bisa menahan tangis atas 

perlakuannya selama ini pada anaknya.Dengan sejadi-

jadinya sang ibu menangis berlutu di depan anak yang telah 

ia siksa. “mamah gak perluminta maaf sama aku,aku gak 

apa-apa kok.” Ucap Zeo sembari memeluk erat ibunya . 

“Ini adalah pelukan pertamaku setelah kejadian 

itu.”Gumamnya dalam hati sangat senang. Kini 
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perasaankesal di hati ibunya terhadap Zayn timbul saat 

ingin melalukan hal yang sama terhadap Zayn, Zeo lebih 

dulu mencegahnya. “Tidak apa mah..itu sudah berlalu.” 

Ujarnya seraya mengikhlaskan semua yang telah terjadi 

padanya’ 

Kesehatan Zeo makin hari berangsur membaik,nilai 

ujian nya pun kita jauh lebih baik dari biasanya.Zeo 

mengalamami masa kritisnya selama beberapa tahun 

terakhir dengan rasa ikhlas dan Zeo mendapatkan hasil 

yaitu ia bisa kembali merasakan hangatnya keluarga,dan 

Zeo dapat sembuh dari penyakitnya. 
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erbangun, Rani segera merapikan kamarnya yang 

berserakan baju-baju kotor. Melangkah menuju kamar 

mandi dan menghadap cermin. Ia melihat pantulan dirinya 

di sana, sangat tidak terurus. Kantung mata yang 

menghitam, tubuh kurus, rambut acak-acakan, bahkan 

wajahnya pun terlihat pucat pasi. 

“Hari yang kedua.” monolognya pada diri sendiri.  

Sudah dua hari terlewat, suasana hatinya yang buruk 

kian bertambah buruk, ia membersihkan dirinya lalu 

mengganti dengan pakaian yang lumayan bagus untuk 

dilihat.  

Ia menuruni tangga untuk sarapan, belum sampai di 

sana ia menghentikan langkahnya. Suara pertengkaran dua 

orang sejoli terdengar di telinganya. Napasnya tercekat, 

matanya sudah kembali ingin mengeluarkan beberapa tetes 

air. Ia menangis. Tanpa suara. 

“Kau tidak tahu apapun, kau pikir semua ucapanmu 

itu benar?!!!” suara berat itu terdengar menyakitkan di 

telinga Rani. 

T 
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“Aku memang sudah mengetahui semuanya! kau pikir 

aku ini bodoh?!!” sanggah sang mama. 

“Ya, sangat bodoh hingga kau mau meninggalkan 

suamimu hanya untuk lelaki lain.” 

“Tak peduli dengan hal itu, kau pun sama kan! 

Memangnya aku tidak punya bukti, hah?!” 

Rani sudah tak sanggup lagi mendengar lanjutan 

pembicaraan itu. Kedua kakinya lemas, napasnya sesak, 

tubuhnya gemetar menahan tangis. Ia kembali ke kamarnya 

dan membatalkan niat sarapannya. 

Pertengkaran itu kembali terjadi, sudah dua kali di 

depan mata kepala Rani sendiri, kedua orang tuanya 

bertengkar. Pikirannya jenuh, tidak dapat berfikir jernih, 

hingga keputusan terakhirnya adalah kabur. Meninggalkan 

rumah. 

Dengan sisa air mata, Rani memasukkan beberapa baju 

dan beberapa perlengkapannya ke dalam satu ransel dan tas 

kecil. Perlahan ia melompat melewati jendela dan berjalan 

menelusuri jalanan yang terlihat ramai oleh lalu lalang 

kendaraan. 

Kakinya terus berjalan, hanya satu yang bisa ia 

kunjungi, rumah neneknya. Mungkin dengan pergi ke sana 

ia bisa sedikit mendapatkan ketenangan. Separuh wajahnya 

ditutupi masker, kepalanya ditutupi topi. Terus menunduk 

saat orang orang menatapnya dengan tatapan tidak 

mengenakkan. 

“Kapan semuanya selesai? Tuhan.” Monolognya 

sambil menghapus air matanya. 

Langkahnya sampai di tujuannya, ia mengetuk pintu 

rumah neneknya sambil mengucap salam. 

“Assalamualaikum” ucapnya dengan suara serak.  
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Tidak lama dari itu terdengar suara orang berjalan dan 

terbukalah pintu, menampakkan sosok wanita lansia 

berambut putih sebagian dengan senyum di wajahnya. 

Namun senyum di wajah wanita itu menghilang saat 

melihat sang cucu bermuka masam.  

Tanpa pikir panjang, Nenek Harti membawa masuk 

Rani, dan mendudukannya di kursi single. “Ceritakan 

masalahmu.” Ucapnya. 

Rani masih meremas ujung sofa, masih menangis 

hingga akhirnya air mata itu sudah bosan untuk keluar. 

“Mama dan papa, sudah dua kali aku mendengar mereka 

bertengkar, rasanya sakit, aku tahu nek, aku bukan seperti 

anak lainnya yang pandai dari berbagai sisi. Mereka jarang 

memperdulikanku, hanya pekerjaanlah yang mereka 

pedulikan.” 

“Aku jarang mendapat kasih saying, Nek,” ia kembali 

terisak, “Tiap sarapan, aku sendiri, makan siang, dan makan 

malam pun aku sendiri. Mereka sudah berangkat sejak pagi, 

dan pulang sangat larut malam. Sekalinya pulang awal dan 

ada waktu untuk bersamaku, mereka malah bertengkar.” 

“Suara tamparan, suara keras papa dan teriakan mama 

sering aku dengar, aku sudah tidak bisa menahan diriku 

untuk tidak menangis, nek.” Rani memeluk nenek Harti 

yang diam mendengarkan, seperti terkejut dengan apa yang 

barusan ia tuturkan.  

  Tangannya mengusap punggung kecil Rani yang naik 

turun, “Akan nenek bicarakan pada orang tuamu, sekarang, 

lebih baik kau istirahat ke kamar, lakukanlah hal yang kau 

suka. Tapi jangan sampai kau melakukan hal aneh,”  

ucapnya. 
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Rani mengangguk, lalu berjalan menuju kamar yang 

dimaksud neneknya. Mengistirahatkan pikiranya, ia 

mengambil laptop mencoba menghibur dirinya dengan 

mencari informasi-informasi dunia. Tetapi nihil. Pikirannya 

hanya tertuju pada orangtuanya. 

Di sisi lain, Nenek Harti mengambil ponselnya dari 

atas meja, mencari kontak dan menghubungi sang anak. Ia 

menempelkan benda pipih itu di telinga kirinya. Suara 

sambungan telepon terdengar sebelum akhirnya ada suara 

perempuan yang menjawab teleponnya.  

”Halo bu? Ada apa?” terdengar suara dari sebrang sana. 

Nenek Harti memejamkan matanya sejenak, menghela 

napas pelan.  

”Kau masih bertanya ada apa? Pikirkanlah anakmu, 

karena ulah kau dan suamimu, kau tidak mendapati 

anakmu di sana.” Suara Nenek Harti sudah mulai sedikit 

meninggi. Terbawa emosi. 

“Maksud Ibu apa? Rani ada di kamarnya, masih nyaman 

dengan tidur mungkin. Lagian mau kemana dia pergi pagi-pagi.” 

“Terserah kau saja, aku tidak ingin mencampuri urusan 

pertengkaran antara kau dan suamimu, tapi lebih baik kau 

pikirkan bagaimana cara kau menyelesaikannya sebelum 

kau benar-benar tidak mendapati anakmu di sana dan 

dimanapun.” Kata Nenek Harti, dia menggeleng pelan. 

Sambungan telepon diputus sepihak oleh Nenek Harti, 

matanya melirik sendu ke arah kamar cucunya. Hatinya 

gelisah memikirkan nasib cucunya di masa mendatang.  

Di kamar. 

Mungkin, sekarang angina pun sudah tidak ada lagi di 

ruangan ini, sudah malas untuk masuk ke dalam ruangan 

yang sudah dipenuhi oleh rasa kesal, kecewa, dan marah.  
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Rani menutup laptopnya, suara ponselnya terdengar, 

dia hanya sekilas melirik ke arah ponselnya tanpa ada niatan 

untuk menjawab ataupun mengambil untuk mematikan. Ia 

biarkan ponsel itu terus berbunyi. Ia sangat kecewa. 

Bahkan dengan orang yang meneleponnya barusan.  

Hingga suara ponsel mati, antara lega dan sedih ia 

mengambil ponsel itu dan mematikan dayanya supaya ia 

tidak terganggu dengan apapun. Mungkin ia butuh 

ketenangan sesaat. Ia tanpa sengaja tertidur, sangat lama, 

hingga sore datang dengan menampakkan sinar oranye-nya. 

Ia terbangun, berjalan gontai menuju kamar mandi. 

Masuk ke sana dan kembali melihat pantulan dirinya di 

cermin. Masih sama seperti kemarin, sangat tidak terurus, 

seperti limbah yang ada di tempat pembuangan.  

Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar 

mandi, kedua bola matanya menangkap sebuah benda 

tajam, sejenis tuas. Ia berjalan mengambil benda itu. Benda 

kecil, namun bisa berbahaya saat digunakan sembarangan. 

Ia mengambil benda itu. Yang biasanya disebut gunting. 

Tangan kanannya menggenggam gunting, sedangkan 

tangan kirinya memegang ujung rambut, perlahan, ia 

memotong dan terus memotong beberapa helai rambutnya. 

Terlihat beberapa rambut yang jatuh di wastafle. Rambutnya 

berkurang sedikit. Mungkin dalam hatinya juga berharap 

masalahnya akan berkurang sedikit demi sedikit. 

Suara ketukan pintu terdengar. Rani berbalik, menatap 

lama pintu itu, lalu melangkah untuk membuka pintu 

kamar mandi, ia melihat sosok Nenek yang sedang 

menatapnya serius, tangannya diraih oleh Neneknya. “Ikut 

aku, temui kedua orang tuamu,” ucapnya. 
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Rani menolak, langkahnya tidak bergerak, tetap di 

tempat, hingga Nenek Harti berbalik dan memegang 

pundaknya. “Itu hanya sebuah kesalahpahaman, mereka 

sama sama tidak tahu mengenai satu sama lain. Kedua 

orang tuamu telah sama sama jujur dengan keadaan. Dan 

mereka tahu bahwa mereka salah atas tuduhan mereka,” 

katanya dengan tatapan serius.  

     “Sebaiknya kau temui mereka dulu Ran, kau ingin 

menjadi anak durhaka dengan memusuhi orang tuamu 

sendiri?” tanya Nenek Harti. 

     Rani menggeleng, Nenek Harti melanjutkan 

langkahnya dengan tetap menggandeng lengan cucunya, 

Rani megikuti langkah sang Nenek keluar, untuk menemui 

kedua orang tuanya. Rani menangkap dua sosok yang 

sedang menatapnya. Sang wanita di hadapannya sadar saat 

dia datang menemui mereka. Ia berlari menuju ke arahnya 

dan memeluknya sangat erat, bahkan lebih dari erat. Sekilas 

Rani bisa merasakan hangat menjalar di tubuhnya. 

“Mama mohon, mama minta maaf, mama tidak 

mengetahui kalau kau tersakiti. Maafkan kami, Ran.” 

Mamanya menangis, Rani bahkan tidak sanggup hanya 

untuk mendengar suara tangis mamanya. Hatinya bergetar, 

rasa takut kembali ada di hatinya. 

Rani hanya terdiam, tidak berniat menjawab apa yang 

baru saja di ucapkan oleh mamanya. Hatinya masih kecewa, 

dia melepas pelukan sang mama. Lalu beralih menatap sang 

Papa. Menatapnya sangat lama, yang ditatap hanya diam, 

menatapnya dalam, manik gelap sang papa menyimpan 

pesan bahwa ia juga menginginkan hal yang sama, ia ingin 

Rani kembali pulang.  
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Rani berbalik, ia berlari menuju kamar, meninggalkan 

kedua orang tuanya yang memanggil namanya terus 

menerus.  

Sedangkan di luar, Nenek Harti hanya menatap kedua 

manusia itu dengan tatapan malas. “Selesaikan sendiri 

masalah kalian.” Nenek Harti meninggalkan kedua manusia 

itu dan berjalan menuju kamarnya.  

“Susullah Rani, ku akan menunggu di mobil,” kata 

sang Papa, baru saja ingin beranjak menuju mobil, istrinya 

mencegah. 

“Tidak, akan lebih baik kalau kau dan aku yang 

menghampirinya. Aku tidak ingin ia merasa kesepian 

seperti kemarin, dia punya kita,“ sang Mama menunduk 

dalam, teringat akan Rani. 

 “Baiklah, ayo,” jawab sang Papa. Ia menggandeng 

tangan istrinya lembut lalu berjalan menuju kamar Rani. 

Kedua manusia itu berjalan memasuki kamar Rani. 

Yang dilihat adalah sang anak yang sedang menangis 

dengan menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan. 

Punggungnya naik turun sembari terisak dalam tangisan, 

membuat kedua manusia itu saling bertatapan. Sama-sama 

meraksakan akan kesedihan. 

“Ran, mama mohon, kembalilah.” Rani sedikit 

tersentak saat tiba-tiba punggungnya di peluk dari samping 

oleh Mamanya. Ia menurunkan tangannya, lalu menatap 

wajah kedua orang tua itu dengan bergantian.  

“Papa minta maaf, hanya karena kesalahpahaman 

antara papa dan mama malah membuatmu jadi seperti ini. 

Papa mohon, kembalilah Ran,” ucap Papanya. 

Rani menghela napasnya, menghapus sisa-sisa air mata 

dan mengangguk. Kedua orang tuanya sedikit terkejut akan 
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respon dari Rani, kemudian setelahnya Rani mendapati 

kedua orang tuanya sedang memeluknya dari sisi samping. 

Sangat hangat, aku ingin terus merasakan hal ini. Kuharap 

kalian serius dan tidak main main akan ucapan kalian, ma, pa. 

Batin Rani. 

Lumayan lama berpelukan, melepas rasa rindu, dan 

bahagia, lalu ketiganya bangkit, keluar kamar dan menemui 

nenek Harti untuk berpamitan pulang. Nenek Harti 

mengangguk dan mengusap surai sang cucu. Lalu menatap 

lama anaknya. “Ucapanmu yang perlu di 

pertanggungjawabkan, tepati janjimu,” pesannya. Mereka 

hanya mengangguk dan tersenyum. 

“Terimakasih, bu.” 

  Di rumah.. 

Duduk di sisi Kasur, Rani memikirkan kejadian 

beberapa hari lalu. Benar, kejadian itu sudah tidak ada di 

kehidupan Rani. Ia bangkit dari kasurnya, berjalan menuju 

kamar mandi. Menatap pantulan dirinya di cermin, lalu 

tersenyum. 

Rambutnya sudah mulai tumbuh sepunggung, kantung 

matanya sudah tidak terlihat, bibirnya tidak pucat lagi, dan 

yang terpenting, wajahnya terlihat bahagia. Ia membasuh 

wajahnya dan menatap bayangannya. Sambil bergumam. 

“Terimakasih Tuhan, kau yang terbaik.” 
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