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elalui proses penilaian yang ketat, juri memilih 20 

karya cerpen terbaik dari sekian karya yang ikut serta 

dalam lomba menulis cerpen tingkat Nasional antar pelajar 

SMP/MTs tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Islamic 

Girls Boarding School (IGBS) Darul Marhamah Cileungsi 

Bogor. Kegiatan ini mengusng tema tentang “rumah dan 

keluarga”, dimana tema ini kami anggap sangat dekat dan 

memiliki sekian banyak ruang imajinasi yang bisa tumbuh 

dan dikembangkan darinya. 

Melihat karya-karya di dalam kumpulan ini, tentu 

kami sangat bahagia, karena spirit literasi utamanya minat 

terhadap karya sastra masih sangat tinggi, apalagi melihat 

kualitas cara mereka menggali tema, menentukan sudut 

penceritaan yang menarik, dan tentu saja nyala imajinasi 

yang menyala-nyala di setiap kalimat dan paragraf cerita 

yang mereka tulis. 

Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih 

kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan lomba ini. Semoga kehadiran buku berjudul 

Permainan Terakhir ini dapat menggembirakan dan dapat 

memacu semangat berkarya yang terus lebih baik.   
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ati-Hati!” Teriak ibuku dari garis akhir. 

Kakakku pun melompat dari batunya ke batu 

terakhir, lalu ia melompat ke garis akhir menyambut kami 

semua. 

“Kerja bagus keluarga Rinaldi, ini hadiah yang engkau 

minta, ayam, ikan, rumahmu dan 10 gram berlian.” Seru 

bos kami sembari memberikan hadiah-hadiah tersebut pada 

kami. 

Kami hidup di sebuah dimensi dimana tiap harinya 

kita harus memainkan permainan yang telah diberikan oleh 

bos kami, untuk mendapat hadiah. Hadiah yang diberikan 

merupakan permintaan kita sendiri, kita boleh memesan 

uang, berlian, rumah, makanan, dll. Sebenarnya, kita tidak 

akan dihukum bila tidak memainkan permainan yang 

diberikan, tapi, seluruh hadiah yang kita dapatkan akan 

hangus bila sudah masuk waktu untuk bermain, jadi, 

semoga beruntung menghidupi keluargamu. 

Namaku Sharliz, aku telah hidup di dimensi ini sejak 

aku lahir. Keluarga ku hanya terdiri dari 4 orang, yaitu 

ayahku, ibuku, kakak lelakiku, dan aku. Ayahku bernama 

“H 
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 Aldi, dan ibuku bernama Eka, mereka berdua merupakan 

orang terpintar yang pernah kutemui. Kakak lelakiku 

bernama Rayyan, ia merupakan orang yang sangat kuat dan 

gesit. Karena itu, bila kita diberikan permainan yang hanya 

membutuhkan satu orang, kami akan memutus kakakku, 

dan dia tidak pernah kalah. Dan terakhir aku, aku akan 

memperenalkan diriku sekali lagi, namaku Sharliz, aku 

merupakan putri bungsu di keluargaku. Aku berumur 12 

tahun. 

Aku masih tergolong remaja muda, sehingga aku tidak 

terlalu mahir dalam permainan diduniaku. Karena ketidak-

mahiran ku, aku sering membawa kekalahan pada 

keluargaku. Alhamdulillah, kedua orangtuaku tidak pernah 

marah kepadaku, mereka selalu berkata bahwa dirinya 

dahulu jauh lebih buruk dari diriku saat ini. Dan 

Alhamdulillah hukuman yang didapat tidak terlalu berat, 

kita hanya diberikan satu set makanan dengan lauk pauk 

untuk hari itu. Hei, setidaknya kami masih bisa makan. 

“Nak, ayo mandi!” Perintah ibuku setelah kita 

menginjakkan kaki dirumah kita. “Bu, inikan sudah akhir 

hari, aku istirahat dulu ya!” Seruku beralasan. 

“Kalau kamu mandi sekarang, kamu akan mempunyai 

lebih banyak waktu untuk beristirahat!” Perintah ibuku 

sekali lagi. 

Aku pun bermalas-malasan pergi ke kamar mandi. 

Setelah mandi, aku menghampiri meja makanku untuk 

melakukan aktifitas favoritku selain bermain dengan 

ponselku, makan! Dimeja makan sudah terlihat potongan 

potongan ayam yang sangat mengguyur lidah, aku langsung 

mengabilnya dan memakannya dengan lahap. 
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Setelah makan aku pergi kekamar ku untuk bermain 

dengan ponselku, kamarku berada dilantai kedua. Rumah 

kami bukanlah rumah yang kecil, maupun rumah yang 

besar. Rumah ini mempunyai dua lantai, dengan satu kamar 

mandi tiap lantainya. Disini terdapat 3 kamar tidur, kamar 

belajar, dan ruang tamu. Sebenarnya aku masih bingung 

akan keberadaan ruang makan kita, kita mempunyai meja 

dan kursi sebagai tempat untuk makan, tetapi, meja dan 

kursi ini terletak tepat disamping ruang tamu. Dan tidak 

dibatasi oleh dinding. Tempat ini merupakan satu-satunya 

tempat untuk memakan makananku, tetapi tidak ada 

dinding yang membatasi. Lupakanlah, aku dapat menamai 

tempat itu dengan sesuka hatiku tapi tempat itu tidak akan 

berubah sama sekali, aku dapat menamainya dubidubidam 

dan tempat itu akan tetap menjadi tempat bagiku untuk 

memakan makananku. 

Sesampainya dikamar, aku langsung bermain dengan 

ponselku. Waktu tetap berjalan dan sekarang sudah 

waktunya tidur. Sebelum tidur, aku memandangi atap 

kamarku. 

“Huft.. capek ya kalau harus hidup seperti ini terus” 

gumamku. 

Aku mendatangi alam mimpiku dengan pikiran-pikiran 

seperti itu, aku sangat ingin bebas dari semua ini. 

Keesokan hari datang, begitu juga dengan 

permainannya. Permainan kali ini adalah puzzle floor. Ini 

merupakan permainan yang dianggap mudah oleh semua 

orang disekitarku, karena kita hanya harus mengingat pola 

yang ada dilantai rumah kita, lalu pola tersebut akan diacak, 

dan kita harus mengembalikannya seperti semula lagi, tapi 

entah mengapa permainan ini merupakan permainan yang 



4  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 cukup susah bagiku, dan coba tebak, keluargaku kalah 

dipermainan ini karena ku. 

“Sudah, tidak apa-apa, Sharliz. Kita semua tahu, ini 

permainan yang kurang kamu kuasai, tidak apa-apa.” Seru 

ibuku sembari menenagkanku. Sementara ayahku 

menawarkan bos ku untuk membiarkan kita tinggal 

dirumah kita. 

“Bagaimana yah? Apakah diperbolehkan?” tanya 

kakakku pada ayahku. 

 “Iya boleh, karena adikmu masih termasuk remaja 

muda katanya.” Jelas ayahku. Kita semua mengambil nafas 

lega. Kitapun pulang kerumah kita. 

Sesampainya di rumah,aku langsung berlari memasuki 

kamarku, aku menolak untuk makan, aku hanya menangis 

dikamarku. Aku berada dalam keadaan yang sangat 

membingungkan. Hatiku berkata bahwa hal ini merupakan 

hal yang biasa, tidak ada orang yang bagus dalam seluruh 

permainan yang diberikan, tetapi Sebagian diriku berkata 

bahwa ini semua merupakan salahku, bahwa aku 

seharusnya bisa melakukan permainan ini, bahwa aku 

merupakan seseorang yang payah karena tidak dapat 

memainkan permainan ini. Perasaan ku campur aduk, aku 

merasa sedih,tetapi marah, aku juga sangat kecewa, tetapi 

aku juga memaklumi. Sedangkan pikiranku? Ia tidak 

berkata apa-apa, ia tidak berani memasuki masalah ini, ia 

hanya mendengar, bagai anjing yang mendengarkan saat 

majikannya berkelahi. 

Aku juga tidak peduli dengan keluargaku saat itu, aku 

dapat mendengar mereka mengetuk pintu kamarku yang 

terkunci, tetapi aku tetap tidak membiarkannya masuk,dan 

pada akhirnya mereka berhenti mengetuk. 
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Malam itu, aku pergi menjelajahi alam mimpiku 

diwaktu yang sangat malam, aku tidak bisa tidur sama 

sekali. Aku hanya berfikir tentang hal ini, dan megungkit-

ungkit kesalahanku yang lalu. 

Keesokan paginya aku memutuskan untuk keluar dari 

kamarku. Aku pun mengambil sarapanku. Pagi itu tidak ada 

yang menanyai kabarku, aku juga tidak ingin ditanyai. Kami 

hanya mengobol seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. 

Setelah sarapan, aku dan kakakku pergi kesekolah. Jam 

demi jam berlalu dan akhirnya sudah sampai waktu 

memainkan permainan harian kita. Permainan ini disebut 

jiggly waffle. Permainan ini mengharuskan kita untuk 

menghindari bola-bola besar berupa coklat,strawberry, 

maupun topping yang ditaruh di waffle biasa. Sementara 

kita berada di atas waffle tersebut. Permainan ini 

melelahkan tetapi cukup mudah, kamipun memenangkan 

permainan ini dengan hadiah rumah kita, 4 ekor kepiting, 5 

ekor bebek, dan 50 gram permata ruby. 

Sesampainya dirumah, aku memakan makan malamku 

dan pergi kekamarku. Akhir- akhir ini aku selalu merasa 

jengkel dengan keadaan ku saat ini, aku selalu berfikir akan 

mengapa kita harus mengikuti dan memainkan seluruh 

permainan ini. Aku berfikir dan berfikir. Hingga akhirnya 

aku mendapatkan sebuah ide cemerlang. 

 “Hadiah yang ku pilih merupakan permintaanku 

secara bebas kan? Kalau benar aku bisa memohon apapun, 

apakah aku bisa memohon untuk menghentikan semua ini? 

Tetapi, bukankah seluruh permintaan akan hilang disaat 

permainan selanjutnya diadakan? Tetapi pada saat yang 

sama, bisakah aku memohon untuk mengadakan 

permintaanku untuk selama- lamanya? Setahu ku, ia tidak 
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 mengakatan apapun mengenai hal ini, ia hanya berkata 

bahwa hadiah yang diberikan bisa menjadi hadiah apa saja, 

iya kan?” pikirku. 

Aku merasa bahwa hal ini patut dicoba, seketika itu 

aku pergi menemukan kedua orangtuku. Aku memberi 

tahu segala ideku. Setelah mendengar ideku, kedua 

orangtuaku melihat satu sama lain dengan sebuah tatapan. 

Aku sangat bingung akan arti dari tatapan itu,yang ku tahu, 

ini bukanlah hal yang baik. 

“Nak.” Seru ayahku memulai pembicaraan. 

“Dahulu, ayah dan ibumu juga sering memikirkan 

perihal ini, kami juga muak dengan keadaan ini. Dan suatu 

hari, kakekmu menetapkan untuk mencobanya, ia 

memohon pada bosnya. Bosnya pun setuju, dengan syarat 

ia harus memainkan permainan yang ada di atas sana. 

Memang, sewaktu itu kakekmu sudah tua, mungkin karena 

itu, ia tidak pernah Kembali dari atas sana.” Jelas ayahku. 

Ibuku seketika menangis mengingat ayah tercintanya. 

“tetapi, tidak apa kalau kau ingin mencoba nak.” Seru 

ibuku secara tiba-tiba. Aku dan ayahku sangat terkejut, 

bukankah ayahku baru saja menceritakan tentang 

almarhum kakekku? 

“mungkin saat itu kakekmu sudah tua nak, kami kan 

masih muda, dan menurut kami kamu juga sudah cukup 

umur.” Lanjut ibuku. 

“Eumm, nak, kamu masuk kekamarmu dulu ya, ada 

yang ingin ayah ceritakan keibu” perintah ayahku. 

Tanpa bertanya aku langsung pergi kekamarku. Aku 

berusaha merlupakan ide ini dan pergi tidur. 

Keesokan harinya saat sarapan, kedua orangtuaku 

menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Setelah berdiskusi 
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mereka memutuskan untuk mencobanya, mereka berfikir 

bahwa mereka masih muda dan aku serta kakakku sudah 

cukup umur untuk melalui permainan ini. 

Aku dan kakakku hanya menatap satu sama lain, 

walaupun kami ragu, dalam hati kita berdua kita sangat 

ingin melakukan hal ini. Karena itu, kami pun memutuskan 

untuk melakuaknnya hari ini. 

Setelah bersiap-siap, kami pun pergi menemui bosa 

kami. 

“Hai keluarga Rinaldi, apa hadiah yang engkau 

inginkan?” Tanya bosku. 

“Hari ini, kami ingin meminta suatu permintaan yang 

cukup besar, kami ingin mencoba memainkan permainan 

berhadiah tiket perginya dari sini, bos.” Jelas ayahku. 

“Bukankah ayahmu tidak pernah kembali dari atas 

sana?” Tanya bosku pada ibuku. 

“Saya tahu bos, tapi, apa salahnya mencoba. Hal ini 

juga sudah saya impikan sejak kecil, dan ternyata belahan 

hati kami juga berfikir demikian.” Jelas ibuku. 

“Baiklah, kalian boleh mencoba permainan yang 

berada di atas sana, tetapi, bila andaa tidak bisa kembali, 

semua itu berada ditangan anda sendiri.” Jelas bosku. 

Iapun bersiul seakan memanggil sesuatu, dengan 

siulannya, datanglah sebuah mobil bulat. Ia pun berbicara 

pada pengemudi mobil itu dan mempersilahkan kita untuk 

masuk kedalamnya. Disepanjang perjalanan, kami 

sekeluarga tidak ada yang berkata satu kata pun. Kami 

semua sangat gugup dan takut akan permainan ini. 

Permainan ini merupakan permainan terakhir kita, kita 

tidak ingin mengcaukannya 
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 “Sudah sampai, ingat, permainan ini mungkin 

merupakan permainan terakhir kalian, jadi, semangat!” 

Ucap sang pengemudi sembari menyemangatkan kita. 

Kami pun berterima kasih dan melihat dunia sekeliling. 

Tempat ni sangat.. ajaib. Tanah yang kita pijak berwarna 

putih dan terasa ringan bagai kapas. Langit terlihat sangat 

indah diwarnai oleh berjuta warna. Tetapi, tidak ada orang 

disitu. Disitu hanya ada sebuah bangunan yang menyentuh 

langit, bangunan itu berwarna putih bersih. Aku dan 

keluargaku saling menatap. Kami pun mulai memasuki 

bangunan tersebut. 

Sesampainya didalam bangunan tersebut, kami hanya 

dapat melihat segelintir orang disitu. Mungkin, hanya 

orang-orang yang bertugas membersihkan dan merapihkan 

Gedung tersebut. Tiba-tiba kami dapat meihat seorang 

wanita separuh baya mendekati kami 

“Halo semua! Aku Agafia Damaris, dan aku adalah 

pengandu kalian diperjalanan kali ini, mari ikuti aku, 

keluarga Rinaldi!” Seru wanita yang bernama Agafia 

tersebut. 

Pastinya kami bingung dengan cara ia mengetahui 

nama keluarga kami, tetapi kami memutuskan untuk tidak 

memperdulikannya. Mungkin bos kami sudah memberi 

tahu mereka. Kami pun berjalan di Gedung itu dipandu 

Agafia, makin kita berjalan memasuki Gedung, makin 

banyak orang yang dapat kami lihat. Mayoritas dari orang-

orang itu sedang ber siap- siap. Langkah demi Langkah kita 

pijapkan,akhirnya kita sampai disebuah kotak besar. Agafia 

mengatakan bahwa inilah tempat permainan terakhir kita. 

Ia juga mengatakan nama permainan ini, permainan ini 

dinamakan trickster. Kita pun melihat sekeliling, tempat ini 
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dipenuhi kotak- kotak besar yang menyatu dengan Gedung 

ini. Dan ternyata, banyak sekali orang yang sedang bermain, 

maupun yang sedang menunggu. Permainan yang 

dimainkan pun bermacam-macam, ada yang bermain di air, 

di api, ada yang bermain di ketinggian, dan lain-lain. Kita 

sangat tidak menyangka akan banyaknya orang di tempat 

ini. 

“Permainan trickster akan segera dimulai, mohon para 

pemain mempersiapkan diri” kami mendengar hal itu dari 

speaker yang ada di gedung itu. 

Kami pun mulai bersiap-siap, dan beberapa detik 

kemudian, kami diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut. 

Seberapa terkejutnya kami melihat ruangan tersebut. 

Ruangan tersebut merupakan rumah kita sendiri! 

“Baiklah para pemain, permainan ini dinamakan 

trickster. Di permainan ini akan ada 9 civillian dan satu 

trickster. Tugas dari trickster adalah untuk membunuh 

seluruh civilian yang bermain, sedangkan tugas civilian 

adalah melakukan beberapa tugas yang diberikan, 

bersembunyi, serta berusaha mencari tahu trickster diantara 

kalian. Dalam jangka waktu 4 menit, para civilian akan 

melakukan tugas dan bersembunyi, sedangkan trickster 

akan membunuh. Lalu, kalian akan diberikan waktu 2 

menit untuk berdiskusi. Trickster menang apabila tinggal 

ada 3 orang dengan ia yang hidup di permainan ini. 

Trickster adalah pemain yang dari pihak kami, jadi semua 

civilian yang bermain merupakan orang dengan keinginan 

yang sama. Para civilian yang sudah meninggal, akan hidup 

lagi bila civilian menang, dan apabila trickser menang, 

seluruh civilian mati.” Ucap Agafia. 
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 Seketika itu kami dapat melihat waktu berjalan, kami 

semua langsung berpencar. Aku langsung melihat hal-hal 

yang harus aku lakukan, aku mempunyai 5 tugas, yaitu 

Memperbaiki toilet di kamar mandi atas, mengecek Kasur 

kedua orangtuaku dengan merebahkan tubuhku selama 10 

detik, memanjat rumahku dari luar, merusak seluruh 

lukisan yang ada dirumahku, dan memperbaiki televisi ku. 

Seraya melihat tugas-tugas ku, aku mengeluh karena 

tugasku terlalu banyak. Tetapi aku berusaha untuk tetap 

melakukannya, lagipula ini merupakan permainan 

terakhirku. 

Akupun langsung menuju ke kamar kedua orangtuaku, 

aku mendatangi tempat itu karena menurutku itulah tugas 

yang paling berbahaya, kemungkinan bagi diriku untuk 

ditemukan oleh trickster sangat besar disitu. 

“1..2..3..” batinku mulai menghitung. 

“7..8..9..10!” Seru ku didalam hati, aku pun langsung 

menuju lantai bawah. 

Waktu tersisa 1 menit lagi, aku langsung pergi ke luar 

rumahku untuk memanjat. Aku belum pernah memanjat di 

seluruh hidupku. Aku mencoba dengan seluruh 

kekuatanku. Saat aku sudah berada di tengah-tengah, aku 

dapat melihat sosok lelaki dibawahku, ia tidak memegang 

senjata apapun, tetapi aku merasakan hawa yang buruk 

darinya. Aku pun langsung bergegas memanjat dan 

bersembunyi di lemari kayuku. Aku dapat melihat dirinya 

berjalan didepanku, ia tidak memegang senjata apapun, 

tetapi ia terlihat bagaikan ia sedang mencariku. Beberapa 

detik kemudian, ia pun pergi dari kamarku. Akupun 

menghirup nafas lega. 
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“Aduh.. Sharliz, mengapa engkau tidak melihat 

mukanya!” Seru ku dalam hatiku. Aku memang tidak 

melihat muka orang tersebut, sehingga aku tidak bisa 

menyatakan trickster di permainan ini. 

“Tinn… Tin…” kudendengar suara bel berbunyi. Ini 

menandakan bahwa sudah masuk waktu untuk berdiskusi. 

“Jadi, ada yang mempunyai ide mengenai keadaan 

trickster?” Tanya salah satu wanita. “Tidak, mohon maaf 

sekali.” Seru kakakku. 

Walaupun aku mempunyai orang yang aku curigai, aku 

tidak terlalu yakin dan aku tidak ingin mengeluarkan salah 

satu civilian yang tak bersalah, sehingga, di diskusi kali ini, 

kami memutuskan untuk tidak mengeluarkan seorang pun. 

Maka permainan berlanjut. 

Babak demi babak aku mainkan, aku sudah 

mempunyai beberapa orang yang kucurigai sekarang. 

Orang yang ku kerjai sebanyak 3 orang, satu, wanita dengan 

rambut yang pirang, karena saat aku sedang berada di 

kamarku, aku dapat melihatnya memasuki kamar itu. 

Akupun langsung bersembunyi, dan diapun pergi. Setelah 

itu aku melanjutkan tugas ku, sembari bersembunyi, dan 

aku dapat melihat dirinya datang kembali seraya mencari 

sesuatu, hal ini berulang hingga tiga kali. 

Dua, seorang lelaki dengan kacamata bulat, saat aku 

sedang memperbaiki televisiku, ia berdiri disebelahku, aku 

berfikir bahwa ia akan mengerjakan tugasnya, tetapi aku 

tidak dapat melihat tugas sekecil pun yang ia kerjakan. 

Tiba-tiba ayahku datang mengerjakan tugasnya, dan ia pun 

kabur. Aku sangat kebingungan. 

Dan yang terakhir seorang perempuan dengan hoodie 

berwarna hitam, di babak kedua ku, aku selalu melihat 
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 dirinya melihat dan pergi denganku, saat aku mengerjakan 

tugas, ia akan berdiri diujung kamar lainnya mengerjakan 

‘tugas’ nya. Saat aku bersembunyi, ia akan berpura-pura 

mengerjakan tugasnya, lalu ia akan pergi, dan tidak lama 

kemudian dia akan kembali mengikutiku. Di babak ini aku 

cukup beruntung, selama beberapa waktu, keluargaku selalu 

berjalan melewatiku, dan wanita ini akan pergi. 

Babak demi babak aku lalui, aku yang tidak 

mempunyai informasi hanya bisa diam. Secara tidak terasa, 

kedua orangtuaku sudah di vote keluar, dan wanita 

berambut pirang juga sudah dibunuh oleh trickster. 

Sekarang hanya tersisa 6 orang, aku, kakakku, wanita ber-

hoodie hitam, lelaki berkacamata, dan dua orang lainnya. 

Dua orang yang tidak kusebutkan tadi sudah terbukti tidak 

bersalah karena beberapa orang melihat mereka melakukan 

tugas yang dapat membuktikan kemurnian mereka, seperti 

memperbaiki lampu, ataupun menghidupkan mobil. 

Seperti biasa, aku tidak mempunyai informasi sekecil 

apapun, aku tidak ingin mengatakan kecurigaanku karena 

aku tidak ingin mengeluarkan salah satu civilian yang tidak 

bersalah. 

“Menurutku kamu cukup curiga!” Seru kakakku 

sembari menunjukkan telunjuknya ke wanita dengan 

hoodie hitam. 

“Aku? Bagaimana kamu bisa berkata bahwa trickster 

adalah aku? Kamu tidak mempunyai bukti sekecil apapun!” 

Seru ia membantah. 

“Lalu mengapa engkau selalu mengikuti adikku di 

babak ketiga?” Tanya kakakku. 
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“Kalau aku ucapkan hal itu, engkau tidak akan percaya! 

Lagipula, mengapa tidak ada dari kalian yang mencurigai 

dia!” seru wanita itu menunjuk lelaki berkacamata. 

“Ia juga selalu mengikuti ku di babak pertama, aku 

bahkan dapat melihat dia mengerjakan tugas-tugas palsu!” 

seru wanita itu. 

 “Kamu tidak mempunyai bukti bahwa tugas yang aku 

lakukan merupakan tugas palsu, lagipula, aku sibuk 

melakukan tugas-tugas ku untuk mengikutimu. Aku juga 

selalu melihat anak lelaki ini dengan seseorang, pasti ia 

memiliki ide yang jahat!” Jawab lelaki itu tidak ingin kalah. 

Mendengar itu aku harus memasukkan diriku ke 

pembicaraan tersebut, aku berusaha untuk menyelamatkan 

kakakku dari tuduhan tersebut. Aku sangat yakin bahwa ia 

adalah seseorang yang tidak bersalah.  

“Pertarungan ini tidak akan selesai, pada akhirnya aku 

akan mengevote anak lelaki ini, kamu akan mengevote 

wanita itu, dan wanita itu akan mengevote aku.” Seru lelaki 

berkacamata itu pasrah pada kakakku. 

“Kalau begitu, ini semua ada ditanganmu, adik kecil, 

kamu yang akan menentukan kemenangan, maupun 

kekalahan kita” sahut wanita itu. 

Aku terkejut, aku tidak berfikir bahwa suatu saat, aku 

harus memilih keputusan yang sanga berat. Dari semua 

informasi yang kudengar, semuanya masuk akal dan 

menyambung dengan kecurigaan ku. Aku berfikir dan 

berfikir, tiba-tiba waktu sudah menandakan bahwa waktu 

yang kupunya hanyalah 10 detik. Aku berfikir lebih keras. 

Akupun menutup mataku dan menunjuk seeorang yang 

kupikir adalah trickster yaitu lelaki berkacamata. Saat itu, 

keputusanku sudah merupakan 10% pemikiran dan 90% 
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 insting. Aku hanya mempercayai hati nuraniku, serasa 

menutup mata dan menunjuk lelaki itu. 

“Ten tereten!! Selamat bagi para pemain!” kudengar 

suara itu dari Agafia disambung dengan sorakan yang 

sangat meriah. 

Aku membuka mata dan… aku menang! Pilihanku 

merupakan pilihan yang tepat! Lelaki itu memang seorang 

trickster! Kata-kata tidak dapat menjelaskan rasa bahagiaku 

sekarang, aku menangis tangisan Bahagia. 

“Aku berhasil! Aku berhasil bu! Aku berhasil yah!” 

seru ku kepada kedua orang tuaku. 

Mereka pun menggendongku dengan penuh 

kebahagiaan. 

“Iya nak, kamu berhasil! Kamu hebat nak!” seru kedua 

orangtuaku. Hatiku makin senang mendengar hal itu. 

Tiba-tiba, kami dapat melihat sosok bos kami 

dihadapan kami. 

 “Bagus keluarga Rinaldi, kalian berhasil. Oleh sebab 

itu, kalian berhak atas hadiah kalian.” Seru bosku. Kami 

membalasnya dengan senyuman. 

Seketika kami dapat merasakan tubuh kami melayang, 

dikelilingi oleh aura berwarna kuning. Kami mengucapkan 

salam perpisahan kami dengan bos dan dimensi ini, dan 

kami siap menyambut dimensi baru. 

“Gubrak!” Kami terjatuh. 

“Apakah kalian tidak apa-apa?” kudengar dari seorang 

petani. 

Kamipun mengiyakan, dan sepertinya petani tersebut 

mengetahui bahwa kita adalah orang pendatang, ia 

langusng menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal, 

dan pekerjaannya sebagai alat pencari nafkah, ia berkata 
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bahwa hari ini ia sudah mendapatkan uang lebih dan ingin 

pindah ke kota. Tidak ada orang yang ingin membeli lahan 

dan rumahnya, karena itu ia memberikannya secara Cuma-

Cuma kepada kita. 

Kami pun berterima kasih dan mulai tinggal disini. 

Setiap hari aku dan kakakku membantu ayahku. Dan kita 

pergi kesekolah, sementara ibuku bekerja dirumah. Kami 

juga mempelajari bahwa dimensi yang kita tinggali sekarang 

bernama “bumi”. 
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adis itu melamun, menatap dengan lesu kumpulan 

gemintang malam yang menghiasi cakrawala. Netra 

madunya bergulir seiring dengan helaan napas yang lolos 

dari bibir mungilnya. Surai keju itu dibiarkan tergerai, 

disapa angin malam yang mulai menusuk kulit. Tubuh 

ringkihnya tidak kuat jika diterpa angin dingin. Maka tidak 

heran jika sedari tadi ia terus merapatkan selimut merah 

mudanya yang ia dapatkan dari sang nenek. Tidak peduli 

dengan apa yang ia rasakan, dirinya tetap bersikeras untunk 

menunggu pulang di teras depan rumahnya. Setidaknya ia 

bisa menikmati indahnya purnama yang terlihat rupawan, 

membuatnya tidak berhenti untuk mengukir senyum manis 

saat melihatnya. 

“Huft. Kapan ibu akan sampai?” lirihnya hampir tidak 

terdengar. Tangan kanannya terangkat untuk menyelipkan 

anak rambut dibalik daun telinga. Berada di rumah 

sendirian membuatnya merasa takut, apalagi ibunya tidak 

memperkerjakan asisten rumah tangga. Rumahnya selalu 

diselimuti sunyi dan sepi semenjak kepergian ayahnya satu 

tahun yang lalu. 

G 
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Kepergian ayahnya membuat sang ibu depresi hingga 

akhirnya memilih untuk menyibukkan diri di kantor. 

Berlama-lama di depan layar komputer dan berjumpa 

dengan rekan kerja baru yang berbeda setiap harinya tanpa 

memedulikan sang anak yang sendirian di rumah. Hatinya 

belum siap menerima perpisahan, dan berada di rumah 

membuatnya terus mengingat kenangan akan suaminya. 

Belasan menit kembali berlalu, gadis kecil itu mulai 

bosan menunggu. Akhirnya dia memutuskan untuk 

bangkit, karena lelah menatap gerbang rumah yang tidak 

kunjung terbuka karena kantuk juga sudah melanda.Tapi 

disaat itulah suara klakson mobil terdengar, melesak masuk 

ke dalam telinganya hingga membuat gadis kecil itu 

menoleh. 

Dirinya langsung terpekik senang, secepat kilat 

memakai selop rumahan dan berlari untuk membuka 

gerbang rumah yang terbuat dari besi menjulang 

tinggi.Tungkai kecilnya tidak pernah lelah untuk 

menyambut kepulangan ibunya. Dibukanya pintu gerbang 

sepenuhnya. 

“Ibu! Ibu, kenapa lama sekali? Apakah pekerjaan ibu di 

kantor terlalu banyak?” tanyanya pada sang ibu. 

“Diam, Tiara! Ibu lelah. Sebaiknya kau masuk 

kedalam. Ini sudah malam. Kenapa kau masih terjaga?!” 

Bahu Tiara bergetar. Dia tidak mengira jika ibunya 

akan membentaknya seperti ini. Ia kira ibunya akan 

tersenyum jika ia menyambutnya saat pulang dari kantor. 

Nyatanya yang terjadi tidak seperti yang ia harapkan.  

“Aku..hanya ingin menyambut ibu pulang. Maaf 

karena telah membuat ibu marah.” Ucapnya sembari 

mengusap pelupuk matanya yang mulai basah. Tangisannya 
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 pecah, tapi dia tidak ingin sang ibu tahu. Tungkainya 

dengan gontai kembali masuk kedalam rumah, 

memutuskan untuk tidur agar tidak dimarahi lagi oleh 

ibunya. 

Keesokan harinya Tiara bangun dari tidurnya tanpa 

dibangukan oleh ibunya. Gadis tujuh tahun itu sudah biasa 

bangun pagi tiap harinya. Dengan jalan yang tertatih karena 

masih mengantuk, Tiara tak sengaja mmelihat kalender. 

Hari ini delapan belas Oktober, ulang tahunnya. Gadis kecil 

itu genap berusia delapan tahun. Sontak netranya melebar, 

senyumnya mengembang dengan perasaan bahagia yang 

membuncah dalam hatinya. Pekikan senang lolos dari belah 

bibir delimanya. 

Tanpa mengucap apapun, ia langsung bergegas pergi 

ke kamar ibunya. Mengetuk pintu kamar sang ibu yang 

memang selalu terkunci dengan keras. 

“Ibu, bangun!.” 

Ibunya yang sedang menjelajah di dunia mimpi tentu 

saja naik pitam. Semalam dia sudah lembur dan sekarang 

anaknya malah mengganggu waktu tidurnya? Dirinya pun 

bangkit, membuka pintu kamar secara kasar yang membuat 

Tiara langsung bungkam dengan cengirannya. 

“Ibu, hari ini aku ulangtahun. Aku ingin pergi ke 

taman bermain lalu naik ke bianglala. Bolehkah?” izin Tiara 

dengan kedua mata berbinar. 

“Tidak bisa.” Balas ibunya tegas yang langsung 

meredupkan cahaya bahagia dari netra madu Tiara. 

Bahunya seketika melemas. 

“Kenapa? Aku sangat ingin naik bianglala bersama 

ibu.” 
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Liana, ibunya mendengus. “ Ada banyak pekerjaan 

yang harus ibu selesaikan. Berhenti merengek, kau sudah 

besar.” 

Tiara yang mendapat jawaban seperti itu cemberut, 

tidak terima. Apa salahnya jika ia ingin menghabiskan hari 

ulangtahunnya bersama ibunya? Kenapa ibunya tidak sama 

lagi seperti dulu? Kenapa ibu membenci dirinya? Berbagai 

pertanyaan terus menghantui pikirannya hingga tidak sadar 

kedua mata Tiara berkaca. 

“Ibu, aku mohon, sekali ini saja.” Pinta Tiara dengan 

wajah memelasnya agar sang ibu iba padanya. 

 Dia sudah menantikan hari itu, hari ulantahunnya, 

dimana ia bisa menaiki bianglala raksasa yang dulu ia naiki 

bersama ayahnya. Bukan hanya ibu yang merindukan ayah, 

tapi Tiara juga merasakan hal yang sama. Apalagi selama 

satu tahun ini Tiara memendam rasa bersalah. Ayahnya 

meninggal saat di hari ulangtahunnya karena Tiara dengan 

sengaja memecahkan salah satu balon yang membuat sang 

ayah terkejut. Ayahnya meiliki sakit jantung, maka dari itu 

ia langsung sesak napas saat merasa terkejut. Dadanya sakit 

hingga ia meregang nyawa. Sejak saat itu Liana membenci 

Tiara. 

“Tunggu sebentar, ibu ingin mandi terlebih dahulu. 

Jika ada seseorang yang menghubungi ibu, ibu tidak akan 

pergi. Urusan ibu bukan hanya merayakan ulangtahunmu 

saja. Paham?” 

Tiara mengangguk lesu,” Iya, paham.” 

Liana berlalu setelahnya. Meninggalkan Tiara dengan 

atmosfir kemarahan yang masih terasa. Dirinya pun 

kembali masuk kedalam kamar, memustuskan untuk 
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 mengganti baju piyama merah mudanya mnjadi gaun biru 

langit pemberian ayah. 

Tiara memandang pantulan dirinya lewat cermin. Lalu 

dengan telaten menyisir rambutnya dengan rapih. Dia 

tersenyum kecil hingga lesung pipinya tampak. Tetap 

merasa bahagia walau ibunya menerima permintaannya 

dengan terpaksa.  

Setelah siap, Tiara menunggu Liana di ruang keluarga. 

Mata bundarnya memperhatikan benda pipih berbentuk 

persegi panjang berwarna hitam, yakni ponsel milik ibunya. 

Sambil sesekali melirik jam dan pintu kamar mandi, Tiara 

mengetukkan jari telunjuknya diatas meja untuk menghalau 

rasa bosan. 

Tepat di menit kelima ia menunggu, ponsel Liana 

bergetar. Tanda ada panggilan masuk. Tiara dengan cekatan 

langsung menyembunyikan ponsel agar ibunya tidak tahu 

jika ada panggilan masuk. Tiara terus menyembunyikannya 

hingga panggilan berhenti, dan ia merasa lega ketika ponsel 

ibunya sudah tidak lagi bergetar dalam beberapa detik 

kemudian.  

Dia hanya ingin waktu berdua dengan ibunya. Liana 

tidak boleh pergi meninggalkannya karena pergi ke akntor. 

“Tiara? Ada panggilan masuk, tidak?” tanya ibunya 

yang ternyata sudah selesai mandi dan berpakaian. 

“T- tidak, tadi aku hanya melihat-lihat ponsel ibu. 

Sepertinya ibu membeli ponsel baru. Bukan begitu?” alih 

Tiara dengan gugup. 

Liana mengangguk,”Ya, seperti yang kau lihat.”  

“Ponselnya bagus.” Timpal Tiara sembari melihat 

ponsel Liana berulang-ulang agar wanita itu tidak curiga. 
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“Yasudah, ayo cepat kita berangkat!” ajak Liana 

dengan ketus. Dia berjalan terlebih dahulu, meninggalkan 

Tiara dengan langkah kecilnya di belakang. 

“Ibu, tunggu aku! Jalanmu terlalu cepat.” 

Liana berbalik, mengehela napas lalu dengan kasar 

menarik tangan Tiara. 

“Cepat, ibu tidak punya waktu hanya untuk menaiki 

bianglala konyol.” 

Tiara lagi-lagi terdiam. Semua kalimat yang diontarkan 

oleh ibunya selalu menyakiti hatinya. Tapi tidak apa-apa, ia 

yakin suatu saat sang ibu akan kembali seperti dulu. 

Mereka berjalan keluar rumah, tidak lupa Liana 

mengunci pintu rumah terlebih dahulu sebelum 

meninggalkan rumah. Tanpa mengucap apapun Liana 

menyalakan mesin mobil, melaju dengan kecepatan diatas 

rata-rata. Membelah jalanan kota Jakarta yang mulai padat 

di pagi hari. 

Perjalan ke taman bermain butuh empat jam karena 

letaknya berada persis di jantung kota. Tiara memandang 

langit melalui kaca mobil pada sisi kanannya. Kembali 

tersenyum hanya karena menatap gumpalan awan putih 

dan mentari yang menyapa. Ia suka hangatnya matahari, 

tidak seperti malam yang dingin dan mencekam seoalah 

tidak akan berakhir. 

Empat jam di dalam mobil hanya ditemani suara radio. 

Liana memarkir mobilnya saat sudah sampai. Lalu dengan 

tergesa keluar dari mobil sembari menggandeng tangan 

mungil milik Tiara untuk masuk kedalam taman bermain. 

Liana membeli tiket untuk naik bianglala. 
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 “Ibu, disana!” pekik Tiara dengan riang sembari 

menunjuk wahana bianglala yang tidak terlalu ramai 

antriannya. Balik lagi, mereka sampai disini pagi-pagi. 

Liana dan Tiara berjalan menuju wahana bianglala. 

Liana memberikan tiketnya sehingga penjaga wahana 

memberi satu gerbong untuk mereka naiki. 

“Cepat, masuk!”  

Tiara mengangguk patuh. Tubuh kecilnya masuk 

kedalam gerbong bianglala lalu mendudukkan diri di pojok. 

Saat Liana ingin masuk kedalam, ponsel dalam sakunya 

bergetar yang membuat langkahnya otomatis berhenti. 

“Kau naik lebih dulu, ibu akan menyusul.” 

“Tapi..” 

Liana sudah terlebih dahulu berbalik, pergi menjauh 

dari wahana bianglala. Mencari tempat sepi untuk 

mengangkat panggilan masuk.  

Netra madu Tiara menyendu. Tatapannya beralih pada 

penajaga wahana.  

“Tunggu sebentar, pak. Jangan nyalakan bianglalanya 

jika ibuku belum naik.”  

Penjaga yang tidak tega melihat wajah sedih Tiara 

setuju, “Aku akan menunggu lima menit. Jika ibumu belum 

kunjung datang, dengan terpaksa aku nyalakan 

bianglalanya. 

Tiara mengangguk lemah. Sembari menunggu ibunya 

datang ia memainkan kakinya. Mengayunkan tungkai 

kecilnya yang dibalut oleh kaus kaki putih bersih dan 

sepatu kets biru, senada dengan warna gaunnya.  

Dalam hati ia berharap agar tetap bisa naik bianglala 

bersama ibunya. Penjaga wahana pun menunggu seperti 

apa yang Tiara katakan.  
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Gadis itu mendadak cemas saat penjaga wahana 

menutup pintu gerbong miliknya,”Kenapa ditutup?! Ibuku 

belum datang!” protesnya sembari berusaha untuk 

membuka pintu. Tapi penjaga itu sudah mengunci pintu 

gerbongnya dari luar. 

“Maaf, dik. Lima menit sudah terlewati.” 

Bahu Tiara melemas. Penjaga wahana dengan setengah 

hati menyalakan mesin bianglala. Tombol hijau besar itu 

ditekan, perlahan-lahan bianglala mulai bergerak. Semua 

pengunjung dalam gerbong bersorak senang, menikmati 

bianglala bersama keuarga atau sahabat mereka masing-

masing. Sedangkan Tiara sendiri, masih berharap ibunya 

akan naik meskipun di gerbong yang berbeda. 

Angin sejuk bertiup, membelai lembut rambutnya yang 

terlihat mengkilap dibawah cahaya matahari. 

Hanya gerbong Tiara yang tidak mengeluarkan pekikan 

riang ataupun tawa bahagia. Dia satu-satunya orang yang 

menikmati wahana dalam kesendirian. Tiara mulai 

bernostalgia dengan waktu. Meningat kejadian beberapa 

tahun silam saat ia dan ayahnya naik bianglala bersama. 

Dengan gulali merah muda di tangan mereka, lalu tertawa 

bersama. Merasa bahagia karena ayahnya memberikan 

apapun yang ia minta. 

Tiara masih ingat saat gulalinya terjatuh ketika ingin 

turun dari bianglala. Tangisannya seketika pecah. Ayahnya 

dengan lembut mendekapnya, mengusap kepalanya sambil 

berucap, “Ini hari ulangtahunmu, Tiara. Seharusnya kau 

tidak menangis di hari paling bahagia ini.” 

Tiara mengukir senyum mengingat kejadian itu. Tanpa 

sadar air matanya meleleh, turun membasahi pipi sampai ke 

dagu. Tapi dengan cepat ia mengusap air matanya 
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 menggunakan punggung tangannya. Dia tidak ingin 

menangis di hari ulangtahunnya. 

Bianglala terus bergerak naik hingga gerbong Tiara 

sampai dipuncak. Tepat ditengah-tengah tanpa ia sadari. 

Tiba-tiba mesin berhenti, bianglala berhenti bergerak dalam 

sekejap. Tiara baru sadar dari lamunannya. Rasa paniknya 

muncul, baru menyadari bianglala berhenti saat gerbong 

miliknya persis berada di atas. Nafasnya memburu, keringat 

dingin mengucur dari pelipisnya.  

Semua orang berseru panik, dan disinilah awal dari 

segalanya. 

Bianglala raksasa itu miring, butuh beberapa detik saja 

untuk sampai ke tanah. Tiara berteriak meminta tolong, 

tapi percuma saja. Siapa yang dapat menolongnya jika 

posisisinya tepat berada diatas? 

Tangisan dan jeritan takut bersahutan. Tawa 

tergantikan karena bisa saja mereka meregang nyawa. 

Bianglala itu terus miring hingga akhirnya roboh, jatuh 

diatas tanah dengan bunyi dentuman keras yang 

memekakkan telinga.  

Lingkaran besar itu menimpa banyak wahaana dan 

stan makanan di sekelilingnya. Semua orang lari tunggang 

lannggang, berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. 

Debu-debu beterbangan, membatasi pandangan untuk 

berjalan. 

Liana yang sedari tadi sibuk akan ponselnya menoleh 

ke belakang. Matanya membulat sempurna begitu melihat 

taman bermain yang tidak lagi sama. Bayangan akan wajah 

ceria anaknya terlintas dalam benaknya. Saat itu dia baru 

menyadari jika ia tidak bisa kehilangan Tiara, satu-satunya 

yang ia punya. 
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Dengan cepat Liana berlari, tidak peduli jika bahunya 

terus terbentur orang-orang yang berusaha menjauh dari 

taman bermain. Hanya dia yang berlari masuk saat 

sekumpulan orang berlari keluar. Air matanya mulai 

nampak, membentuk sungai kecil di pelupuk matanya 

hingga semua air itu tumpah. 

Liana menangis dengan keras. Tidak sanggup 

membayangkan kondisi anaknya. 

“TIARA! DIMANA KAU, NAK?!” teriak Liana 

karena matanya tidak bisa melihat apapun, terhalang oleh 

debu yang membuatnya terbatuk.  

Liana tetap berusaha untuk berjalan sampai di wahana 

bianglala. Semuanya telah hancur, gerbong bianglala 

terlempar ke sembarang arah. Liana mengelilingi bianglala, 

berusaha mencari Tiara saat debu mulai turun. 

“TIARA?!” panggil Liana untuk kedua kalinya. Tapi 

tetap tidak ada balasan.  

Tangisan Liana semakin menjadi saat ia berhasil 

menemukan Tiara. Anak satu-satunya itu tergeletak tidak 

berdaya. Setengah bagian tubuhnya tertimpa bianglala, 

membuatnya tidak bisa menyelamatkan diri. 

Liana segera menghampirinya, jatuh tersungkur 

disamping tubuh Tiara 

“Ibu..k-kenapa t-tidak datang?” tanya Tiara dengan 

suara paraunya. Wajahnya memucat, bibirnya membiru 

menahan sakit. Hal yang paling ia sukai malah membuatnya 

menderita seperti ini. 

Liana menatap iba tubuh ringkih anaknya yang 

terhimpit. Sudah tidak ada harapan, tidak ada yang bisa 

mengangkat bianglala raksasa itu. 
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 Liana dengan lembut meletakkan kepala Tiara diatas 

pangkuannya. Mengusap titik-titk keringat yang membanjiri 

dahi Tiara. 

“Maaf, maafkan ibu,” lirih Liana. Dadanya sesak 

melihat ini semua. Jika bisa, ia ingin menukar posisinya 

dengan sang anak. 

“T-tidak apa-apa..” tangan Tiara terangkat, mengelus 

pipi ibunya penuh kasih. 

Liana menggeleng ribut, merasa bersalah. Selama ini ia 

tidak ada untuk Tiara. Selama ini ia juga tidak peduli 

dengan Tiara. Sesibuk apa ia sampai anaknya sendiri 

dihiraukan? 

Sunyi menyeruak, Liana masih terisak. Napas Tiara 

mulai tersendat. 

“Sebentar,Tiara. Tunggu sebentar lagi. Mereka akan 

datang untuk menyelamatkanmu.” 

Tiara menggeleng,”Aku lelah menunggu, ibu. Ini 

terlalu sakit.” 

“Tidak, tidak. Ibu yakin kau kuat, nak.” Liana 

memaksakan senyum. 

“Nyanyikan aku sebuah lagu.” Pinta Tiara. 

Liana mengiyakan. Dia mulai bernyanyi. Lagi itu ia 

sering nyanyikan saat Tiara sedang menangis. 

“Anakku, jangan menangis. Ibu akan selalu disini.” 

Suara lembut Liana mengalun. Bersamaan dengan napas 

Tiara yang tersngal. 

Liana memejamkam mata, tidak ingin mellihat anaknya 

kesakitan. Dia kembali menarik napas untuk menyanyikan 

bait terakhir. 

“Anakku, jangan bersedih. Doa ibu menyertaimu.”  
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Liana selesai bernyanyi, dan napas Tiara terhenti. Dia 

langsung membuka mata, kembali menangis tersedu. Dan 

memeluk erat tubuh Tiara yang tak lagi bernyawa. 

Kini, yang tersisa hanyalah kenangan dan penyesalan. 
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ukul 15.30 Elsa baru saja pulang dari sekolah. Dia 

siswi kelas 9 sehingga harus melaksanakan les dan 

akhirnya pulang lebih lama dari biasanya. Baru saja masuk 

ke dalam rumah. Elsa langsung mendengar suara keributan. 

Suara keributan itu berasal dari kedua orang tuanya. Ayah 

dan juga Ibunya mondar mandir dengan gelisah sambil 

menelepon seseorang. 

Elsa merasa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. 

Dengan cepat ia menghampiri kedua orang tuanya, 

kemudian Elsa bertanya. 

"Bu, apa yang terjadi? Kok Ibu gelisah? tanya Elsa. 

"Kamu sudah pulang Elsa? Brian mana? Dia belum 

pulang dari tadi!" jawab Ibu dengan suara khawatir. 

"Lah kok bisa? Brian harusnya sudah pulang dari tadi 

bu. Aku mau menelpon dia dulu deh" kata Elsa sambil 

mengambil handphone dan segera menelepon Brian. Ibu 

memandang Elsa dengan cemas sambil berharap putranya 

itu mau mengangkat telepon. 

Beberapa saat kemudian, nada dering telepon terganti 

dengan suara Brian. 

P 
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"Halo, apa sih Kak? Aku lagi di rumah temen, gak 

usah telepon mulu!" kata Brian dengan sedikit emosi. 

"Kalo mau pergi itu bilang dulu! Jangan langsung 

pergi! Tau gak sih Kakak itu khawatir sama kamu! Ibu sama 

Ayah juga khawatir!" ucap Elsa. 

Brian mendengus "Kelamaan dan aku gak sempet 

ngabarin. Mungkin aku pulang malem atau malah nginep. 

Jadi jangan telepon lagi okeh! Bye" ucap Brian kemudian 

memutuskan sambungan telepon. 

Elsa, Ibu dan Ayah lega setelah mendengar penjelasan 

dari Brian. Setidaknya, mereka tahu bahwa Brian berada di 

rumah temannya. Dan yang paling penting, Brian tidak 

diculik. 

*** 

Keesokan harinya Elsa bertemu dengan Brian di 

sekolah.  Brian baik-baik saja. Dia masih sama seperti Brian 

yang biasanya, dingin dan cuek. Elsa lega ketika tahu bahwa 

Brian baik baik saja. Dia hanya berpesan lewat Whatsapp 

supaya Brian langsung pulang ke rumah dan tidak mencoba 

kabur. 

Ketika pulang sekolah, Elsa mencari Brian untuk 

diajak pulang bersama. Elsa menelusuri sekolah termasuk 

gerbang depan dan juga gerbang belakang sekolah. Setelah 

menelusuri ke gerbang depan, Elsa pun pergi ke gerbang 

belakang sekolah. Dia menemukan Adiknya disana. Tapi 

tunggu dulu, kenapa Brian berbelok ke kiri? Padahal arah 

rumah seharusnya ke kanan. Elsa curiga Adiknya akan 

kabur lagi. 

Akhirnya Elsa mengikuti Brian dari belakang. Elsa 

terus mengikuti Brian hingga beberapa menit lamanya. Elsa 

sudah lelah dan hampir saja menyerah. Ketika hampir saja 
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 Elsa menyerah, sepeda Brian berhenti. Elsa pun ikut 

menghentikan sepedanya.  

Elsa baru sadar bahwa Brian berhenti di depan sebuah 

rumah sakit. Brian berjalan ke arah pos untuk meminta 

dibukakan gerbang. Ketika Brian berbalik, ia mendapati 

Kakaknya sudah ada di hadapannya. 

"Kamu mau ngapain disini? Kamu sakit?" tanya Elsa 

bertubi - tubi. 

"Enggak Kak, aku cuma mau, emmm... mau..." jawab 

Brian dengan kalimat yang menggantung. 

"Mau apa? Kamu sakit ya? Kalau sakit itu bilang! 

Sekarang kita pulang dulu ya" Elsa segera menarik lengan 

Brian menuju sepedanya. Berniat untuk membonceng 

Adiknya itu. 

"Okeh, aku pulang! tapi gak usah dibonceng gini. Aku 

naik sepeda sendiri" 

 

Elsa menuruti kemauan Adiknya itu. Mereka berdua 

kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda masing 

masing. Di dalam perjalanan, Brian tampak gelisah. 

Wajahnya terlihat sangat muram. Elsa merasa ada sesuatu 

yang tidak beres dengan Adiknya ini. Dia menghentikan 

sepeda dengan sangat mendadak. Brian pun tersadar dari 

lamunannya dan ikut menghentikan sepeda secara 

mendadak. 

"Kenapa Kak? Kok berhenti?" tanya Brian. 

"Enggak papa kok. Harusnya aku yang tanya kaya gitu 

yan. Kamu kenapa?" jawab Elsa sambil mengulangi  

pertanyaan yang sama. 

Mendengar pertanyaan Kakaknya itu, Brian malah 

punya ide untuk kabur, dan kembali ke rumah sakit. 
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"Enggak Kak, aku gak papa kok. Aku cuma capek 

doang. Kalo boleh aku istirahat disini dulu ya Kak. Kakak 

jalan dulu aja" jawab Brian. 

Elsa berfikir sebentar. Jika dia meninggalkan Brian, 

bisa saja Brian kabur dan kembali ke rumah sakit. Namun 

Elsa juga kasihan kepada Adiknya itu, mungkin saja Brian 

memang bener benar kelelahan. 

"Ya udah, kamu istirahat di sini. Kakak mau beli 

minuman dulu. Jangan coba coba kabur" pinta Elsa. 

Brian menghela nafas panjang, kemudian menjawab 

dengan yakin "Iya Kak, buruan sana" 

Elsa masih belum yakin juga. Akhirnya Elsa 

mengajukan sebuah janji "Janji dulu ya. Kalau kamu kabur 

aku bakal kecewa banget" ucap Elsa dengan sungguh 

sungguh. Hal ini memang terlihat kekanak kanakan. 

Namun janji tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi 

Elsa.  

"Iya Kak, aku janji" jawab Brian dengan sangat yakin. 

Elsa kini percaya kepada Brian. Dia langsung 

mengayuh sepedanya untuk mencari air minum. Lama 

kelamaan, Elsa menghilang dari pandangan Brian. Brian 

dengan berat hati mulai memutar arah. Di dalam hati, dia 

berkata "Maafkan aku Kak. Aku kali ini bakal ngecewain 

Kakak" 

*** 

Sekembalinya dari membeli air, Elsa buru buru 

mencari Brian. Adiknya itu benar benar tidak ada di tempat 

tadi. Dia mencari kesana kemari namun tak kunjung 

menemukan Brian. Elsa lelah, jika dia kembali ke rumah 

sakit tenaganya tidak akan kuat untuk mengayuh sepeda 

lagi. 
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 Elsa memutuskan untuk menelpon ke dua orang 

tuanya. Tak butuh waktu lama kedua orang tua Elsa datang 

dengan menggunakan mobil. Ibu Elsa langsung turun dan 

menghampiri putrinya. 

"Elsa, Brian dimana?" tanya Ibu. 

"Brian kabur bu. Kayaknya dia pergi ke rumah sakit 

Pelita Biru. Mending kita susul ke sana bu" pinta Elsa. 

Ibu mengangguk kemudian segera membawa Elsa dan 

sepedanya ke dalam mobil. Tak butuh waktu yang lama, 

mobil mereka sampai. Ayah langsung mencari lewat cctv 

rumah sakit. 

Dan ternyata benar, Brian memang kesini tadi. Namun 

dia sudah pergi dari rumah sakit ini. Tidak ada yang tahu 

kemana perginya Brian. Dia pergi bersama seorang lelaki 

seumurannya dan seorang Ibu Ibu. 

Pencarian hari ini tidak membuahkan hasil yang 

memuaskan. Akhirnya mereka pulang dengan Ibu yang 

terus menangis sepanjang perjalanan. 

*** 

Sudah satu minggu semenjak hilangnya Brian. 

Keadaan rumah malah semakin kacau. Brian tidak kunjung 

pulang sejak hari itu. Ibu menangis terus setiap malam 

sedangkan Ayah selalu saja murka ketika melihat Ibu 

menangis. 

 

Elsa sudah tidak betah berlama berlama di rumah. 

Setiap hari dia selalu memikirkan Adiknya. Sehingga Elsa 

tidak bisa fokus untuk belajar. Apalagi ketika malam hari, 

suara tangis Ibu dan suara murka Ayah membuat 

konsentrasinya malah semakin terpecah. 
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Setelah memikirkan dengan matang, Elsa mengambil 

keputusan untuk mencari Brian. Sepulang sekolah, dia 

langsung pergi ke rumah Rea dan Reo. Mereka berdua 

adalah hacker yang cukup handal. Elsa meminta Rea dan 

Reo untuk melacak keberadaan Brian lewat nomor 

handphone. 

Rea dan Reo pun melaksanakan aksi mereka. Elsa 

menunggu Rea dan Reo sambil menelpon kedua orang 

tuanya. Dia meninta izin untuk pergi selama beberapa hari. 

Percayalah, Elsa masih sayang kepada kedua orang tuanya. 

Ia tidak mau masalah malah semakin bertambah karena 

dirinya sendiri. Ia takut kedua orang tuanya bingung 

mencari dirinya, padahal masih ada Brian yang seharusnya 

mereka cari. 

Setelah penantian yang panjang, Rea dan Reo 

menemukan keberadaan Brian. Buru buru Elsa mendekat 

dan melihat hasil kerja keras Rea dan Reo. 

"Sekarang Brian lagi berada di Jakarta. Tepatnya di 

Pasar Tanah Abang" kata Reo. 

Elsa tercenggang dengan perkataan Reo. Untuk apa 

Brian pergi ke Jakarta? Apalagi sampai pergi ke Tanah 

Abang. Elsa benar benar tak habis fikir dengan kelakuan 

Adiknya itu. 

"Elsa, kita minta maaf. Posisi Brian gak bisa 

memperbarui dengan sendirinya. Jadi harus di perbarui 

manual. Makanya kita minta maaf takutnya posisi Brian 

udah berubah dan nanti malah lo kebingungan nyariin dia" 

kata Rea. 

Elsa menghela nafas panjang. Semua memang tidak 

semulus rencana awal. "Gak papa kok, di sana aku bakal 

nyari se....." 
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 "Mending Rea ikut aja!" Tiba tiba Reo menyela 

perkataan Elsa. 

"Boleh tuh, gue ikut aja ya. Biar gue bisa njagain lo 

juga. Gak usah khawatir, gue pasti dibolehin sama mama" 

pinta Rea. 

Elsa sebenarnya ingin menolak, tapi Rea terus 

merengek kepadanya. Sedangkan Rea terus membujuknya 

tiada henti. Hal itu membuat kepala Elsa seakan ingin 

pecah. Dia pun menyetujui usulan tersebut. 

"Okeh, Rea bakal ikut. Tapi kamu harus izin dulu ke 

mana sama papa kamu. Aku gak tanggung jawab kalau 

terjadi sesuatu nantinya" kata Elsa. 

Rea dan Reo bersorak senang. Sedangkan Elsa hanya 

menggelengkan kepala melihat kelakuan kedua bocah 

kembar ini. 

Setelah bersorak riang, Rea segera mengemasi 

pakainya. Sedangkan Reo menyiapkan mobil untuk pergi ke 

Jakarta. Pak Ahmad selaku sopir akan mengantarkan Rea 

dan Elsa mencari Brian. Elsa sangat terharu dengan 

kebaikan Rea dan Reo. Bahkan, mama dan papa mereka 

memberikan uang saku kepada Elsa.  

Rea dan Elsa pun berangkat menuju Jakarta. Selama 

perjalan, Elsa hanya bisa melihat pemandangan dan terus 

merenung. Kadang dia memikirkan tentang Adiknya. 

Apakah Brian makan dengan baik? Apakah dia baik baik 

saja di sana? Apakah Brian mempunyai tempat tinggal? 

Elsa sebenarnya sangat khawatir tentang keberadaa Brian, 

tapi dia tidak pernah  menunjukannya kepada orang lain. 

Perjalanan kali ini mungkin akan memakan waktu yang 

lebih lama karena tidak melalui jalur tol. Mungkin sekitaran 

4 jam lebih untuk sampai ke Tanah Abang. Elsa berangkat 
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pukul 14.00 dan kemungkinan sampai pukul 19.00 di sana. 

Untung saja orang tua Rea dan Reo sudah menyiapkan 

hotel untuk tempat bermalam mereka. 

Sekitar jam 5 sore hujan membasahi bumi dengan 

cukup deras. Hal ini malah mengingatkannya pada Brian. 

Brian sangat menyukai hujan. Dia bisa bertahan di bawah 

hujan untuk waktu yang lama. Terkadang Brian akan jatuh 

sakit jika terlalu lama bermain hujan. Ibu akan bersusah 

payah untuk membeli obat, walau harus menerjang hujan. 

Sedangkan Ayah akan pulang lebih cepat supaya bisa 

menemani putranya itu. 

Ketika sakit, Brian tidak diomeli oleh ayah ataupun 

ibu. Malahan dia itu makin di manja. Namun, ketika sudah 

sembuh pasti Brian akan diomeli habis - habisan oleh Ibu. 

Elsa masih sangat ingat raut wajah Brian yang 

menggemaskan ketika sedang dimarahi. Hal itu malah 

menjadi tontonan yang mengasyikan untuk Elsa dan ayah. 

Sekarang Elsa hanya bisa mengenang semua itu. 

Keluarganya tidak seharmonis dulu semenjak Brian 

menghilang. Elsa tidak menyalahkan Brian atas perpecahan 

ini. Dia tidak menyalahkan siapapun, karena ini adalah 

takdir yang harus diterima dan dihadapi olehnya dan juga 

keluarganya. 

Setelah melalui hujan yang deras, kini mereka telah 

sampai di hotel. Elsa membangunkan Rea yang tidur di 

mobil semenjak hujan mulai turun. Rea pun terbangun dan 

langsung membantu Elsa menurunkan koper. Mereka 

bertiga pun beristirahat sampai keesokan harinya. 

*** 
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 Keesokan harinya Elsa, Rea dan Pak Ahmad datang ke 

Pasar Tanah Abang. Rea sedang melacak keadaan Brian di 

mobil sedangkan Elsa menuggu di luar. 

"Brian lagi jalan ke Pasar Tanah Abang. Kita tungguin 

di sini aja, pasti bentar lagi dateng" ucap Rea. 

Elsa mengganguk sambil terus memperhatikan sekitar. 

Tak lama kemudian Elsa melihat sesorang yang mirip 

dengan Brian. Dari rambut, tinggi hingga postur tubuh 

anak itu sangat mirip dengan Brian. Elsa pun mendekati 

anak tersebut. 

"Permisi dek" sapa Elsa. Anak itupun berbalik arah 

dan menghadap ke arah Elsa. 

"Kak Elsa?.." Ternyata benar! Dia adalah Brian. Brian 

kaget ketika Elsa menarik tangannya. Otomatis Brian 

tertarik dan mengikuti Elsa ke dalam mobil. 

Sesampainya di mobil. Elsa langsung memeluk Brian 

dengan erat. Tanpa terasa Elsa menitihkan air mata. Brian 

hanya membeku dan tak membalas pelukan Elsa. Tetapi, 

ketika tahu bahwa Elsa menitihkan air mata, Brian pun 

luluh. Dia membalas pelukan Elsa. 

Rea dan Pak Ahmad yang melihat kejadian itu hanya 

tersenyum.  Rea dan Pak Ahmad ikut senang karena Elsa 

dapat bertemu kembali dengan Adiknya. Setelah menunggu 

beberapa lama, Elsa dan Brian pun melepaskan pelukan 

mereka. 

"Yan, kamu ngapain di sini?" Tanya Elsa. 

"Aku gak bisa njelasin di sini Kak. Mending orang 

yang mbawa aku kesini yang bakal njelasin" jawab Brian. 

Elsa sempat kebingungan dengan perkataan Brian. 

Namun Brian malah menarik tangan Elsa. Rea nengikuti 

mereka berdua dari belakang. Mereka bertiga mulai 
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memasuki Pasar Tanah Abang. Brian sedikit terburu buru 

sehingga seringkali menabrak orang lain. Elsa hanya 

tersenyum kikuk dan membungkukan badan sebagai 

permintaan maaf. 

Langkah Brian terhenti si sebuah toko kecil. Toko itu 

adalah sebuah toko baju. Brian melepaskan tangan Elsa 

kemudian memanggil sesorang. 

 

"Bu, Ibu, Brian udah datang nih" ucap Brian. Sosok 

perempuan pun muncul dan menghampiri Brian. 

"Oh iya. Ini siapa yan?" tanya Ibu itu sambil 

memperhatikan Rea dan Elsa. 

"Ini Kakak ku bu, namanya Elsa" jawab Brian. 

"Oh Kakaknya Brian, mau jemput Brian buat pulang 

ya? Bawa pulang aja gak papa. Dia maksa buat ikut ke 

Jakarta dan gak mau balik ke Bandung" kata Ibu itu. Elsa 

tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ibu itu. 

"Bu, kita ke rumah sakit sekarang. Tolong jelasin 

semuanya disana" pinta Brian. Ibu itu baru memahami apa 

yang baru saja terjadi. Mereka berempat langsung pergi ke 

rumah sakit yang dimaksud Brian. 

*** 

Kini mereka tengah berada di sebuah rumah sakit. 

Kelima orang tersebut memasuki sebuah ruangan rawat 

inap. Di dalamnya, ada seorang lelaki seumuran Brian yang 

terbaring lemah. 

"Jadi ini anak saya. Namanya Dimas. Dia menderita 

penyakit skizofrenia. Penyakit mental ini mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan dan 

berperilaku dengan baik. Dimas sering berhalusinasi bahwa 
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 Ayahnya ada di sini, padahal ayah Dimas sudah meniggal" 

ucap Ibu Dimas yang bernama Tri. 

"Dan aku disini buat nemenin Dimas. Dia udah aku 

anggap saudara sendiri. Dan satu lagi. Berada di sekitar Ibu 

Tri dan Dimas, aku merasa seperti keluarga. Berbeda dari 

keluarga di rumah. Kalau di rumah, Ayah dan Ibu sibuk 

bekerja. Walaupun setiap malam keluarga berkumpul, tapi 

itu masih kurang bagi ku. Ayah dan Ibu jarang ngajak kita 

lIburan kan? Atau sekedar joging di pagi hari juga enggak. 

Aku gak suka Kak, tapi aku bisa apa selain diam?" Brian 

menjelaskan panjang lebar sambil mati matian menahan air 

matanya. 

Elsa langsung memeluk Adiknya itu. Kini ia tahu 

kenapa Brian senang ketika Ayah dan Ibu tidak berangkat 

kerja. Elsa mengusap pelan punggung Brian yang bergetar 

karena menangis. Pelukan itu hanya sebentar saja, karena 

Elsa merasa ada sesuatu yang janggal. 

"Tapi bu, kenapa Dimas dirawat di rumah sakit biasa? 

Bukan rumah sakit jiwa? Dan kenapa harus di Jakarta? Di 

Bandung juga ada loh bu?" Tanya Elsa. 

"Aku sebenernya bukan cuma terkena skizofrenia, tapi 

aku juga terkena penyakit lain" Ternyata Dimas 

mendengarkan pembicaraan dan kini dia menjawab 

pertanyaan Elsa. 

"Aku juga terkena tipes. Dan satu lagi, aku 

mendonorkan satu ginjalku kepada Brian" Dimas 

melanjutkan penjelasannya yang belum usai. 

Elsa terkejut dengan pernyataan Adiknya tersebut. Dia 

bahkan tidak tahu bahwa Adiknya membutuhkan donor 

ginjal. "Kok bisa? Brian kamu kenapa? Kok kamu gak 

bilang ke Kakak kalau kamu sakit?" 
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"Maaf Kak, tapi aku gak mau membuat Ibu, Ayah dan 

Kakak sedih. Oleh karena itu aku ngelaukin semuanya 

sendiri. Bahkan aku rela ke Jakarta karena hanya rumah 

sakit ini yang mau mengoprasi Dimas yang terkena dua 

penyakit sekaligus yaitu tipes dan skizofrenia" Brian 

menjelaskan dengan raut muka yang amat bersalah. 

"Elsa mencoba untuk tersenyum, kemudian mengusap 

pelan rambut Brian "Ya udah, kita pulang sekarang ya" ajak 

Elsa. 

"Terus Dimas sama Ibu Tri gimana? Jangan di biarin 

bagitu aja. Mereka udah ku anggep kaya saudara dan 

keluargaku sendiri" Brian memohon supaya Kakaknya mau 

berbuat sesuatu. 

 

"Ajak mereka ke Bandung. Dan kalau mau, Ibu Tri 

boleh bekerja di rumah kita. Biar aku yang menjelaskan nya 

besok" jawab Elsa. 

Brian sangat bahagia. Begitu juga dengan Ibu Tri, 

Dimas dan tentunya Kak Elsa. 

*** 

Mereka kembali ke Bandung keesokan harinya. Ketika 

sampai di rumah, Elsa menepati janjinya untuk menjelaskan 

semuanya. Bahkan Rea juga ikut menjelaskan. 

"Kalau gitu, Ibu Tri boleh bekerja disini. Dan untuk 

Dimas, saya akan mencarikan rumah sakit terbaik di dekat 

sini" kata Ayah Brian. 

"Yan besok jangan ngilang lagi ya? Gak mau kan 

ngeliat Ayah sama Ibu berantem? Ibu janji akan selalu ada 

buat kamu" pinta Ibu. 

Brian mengangguk kemudian tersenyum. Senyuman 

yang lebar itu pertanda bahwa dia sangat bahagia. Dan baru 
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 kali ini Brian menunjukan senyum lebar itu kepada 

keluargannya. Menurut Brian, tidak ada yang lebih 

membahagiakan selain mempunyai keluarga yang utuh dan 

juga bahagia. 
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akiku sempat tak sengaja memijak genangan air di 

depan warung Bu Sarmi—warung makan yang biasa 

ku datangi jika aku sedang ada dalam suasana hati yang 

buruk—karena hujan deras disertai angin kencang sempat 

melanda tadi. Kini kaus kaki hitamku basah karena air dari 

dalam lubang itu terciprat ke atas, hingga kaus kaki ini 

terasa tak nyaman untuk di kenakan. Aku berniat kembali 

pulang ke rumah usai amarahku pada Mama meredam. 

Namun, sebelum itu aku harus melepas kaus kaki hitam 

yang kupakai sebelum seluruh bagian kaus kaki dan sepatu 

putih ku basah. Aku tentu tak mau sepatuku bau. 

Namaku Anara Kartawijaya, putri tunggal Indah 

Permatasari, Mamaku. Umurku lima belas tahun, masih 

remaja, labil dan membutuhkan banyak perhatian. 

Kalau ditanya kenapa saat hujan begini aku berada di 

luar rumah, alasannya hanya satu, aku sedang marah pada 

Mama yang lagi-lagi membuatku merasa tidak nyaman 

berada di rumah. 

K 
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 Mama kembali membuat ubun-ubunku panas atas 

ucapannya yang terdengar sopan tanpa kata-kata umpatan 

namun begitu nylekit di hati. 

"Mbok ya di rumah jangan rebahan terus, kerjaan kok 

makan, tidur, makan, tidur. Sisanya paling main hp. Emang 

setan gepeng itu ya kayak gitu," kata Mama menyindir, 

tanpa menyebutkan siapa yang disindir, namun suaranya 

keras dan lantang seperti orang yang sedang orasi saat 

demo. "Terus aja main hape, terus!" katanya lagi semakin 

menjadi. 

Aku sebenarnya sadar setiap kali Mama berteriak 

seperti itu. Aku tahu Mama capek karena hanya tinggal 

berdua denganku setelah Papa meninggal lima tahun yang 

lalu. Mama tentu harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan kita berdua, selain itu Mama masih harus 

menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Pekerjaan Mama 

menjadi dua kali lipat, itupun tak terlepas dari amarah 

bosnya. Belum lagi menghadapi putrinya yang jutek dan 

ketus ini. Mama pasti lelah, aku tahu itu. 

Sudah jadi hal wajar jika seorang perempuan marah-

marah kalau ia merasa lelah. Apapun itu, meski semut tak 

sengaja lewat di depannya, jika sedang lelah, kemungkinan 

untuk mengamuk seperti macan adalah besar. Tetai aku 

nggak bisa jika terus-terusan menjadi objek amarah Mama. 

Ingat tentang pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya? 

Mama yang mudah emosi alias tempramental bertemu 

dengan bos yang sama-sama galak. Kemudian Mama 

dimarahi karena kesalahan kecil. Mama melampiaskan 

emosinya padaku. Akhirnya aku yang dimarahi Mama 

hanya bisa melampiaskan kekesalanku pada bakwan jagung 
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di warung Bu Sarmi. Aku dan Mama itu sama, sama-sama 

emosian dan senang menyindir. 

Tapi ada sedikit perbedaan, kalau Mama sering marah 

tanpa alasan, aku tentu akan marah dengan alasan yang 

jelas. Kenapa saat ini aku marah pada ibuku sendiri? 

Karena Mama mengatakan jika aku hanya bisa makan, 

tidur, dan bermain ponsel. Padahal aku sudah membantu 

Mama bersih-bersih rumah saat beliau sedang bekerja. Aku 

sayang Mama, aku nggak mau Mama sakit karena terlalu 

lelah. Makanya ku bantu. 

Yang ingin aku dengar setelah membantu meringankan 

beban Mama adalah, "duh, anak Mama pinter banget. 

Karena kamu udah bantuin beres- beres rumah, nih, Mama 

kasih martabak coklat kacang." Bukannya, "Bagus kamu ya, 

Ara. Terus main hape sambil tidur, Mama capek abis 

pulang kerja kamu malah gak beres-beres! Liat tuh anaknya 

tetangga sebelah, rajin bantuin Mamanya..." 

Bla, bla, bla. Iya, selain suka marah-marah, Mama juga 

sering membandingkan aku dengan anak orang lain seolah 

aku itu anak yang paling tidak diinginkan. Capek batin ku, 

asli. Dan aku tekankan sekali lagi, karena aku sayang Mama, 

aku tidak akan membalas semua ucapannya di depannya 

langsung. 

  

Untungnya mentalku masih baik-baik saja hingga saat 

ini. Aku tidak mengalami mental self-doubt dimana rasa 

percaya diriku hilang. Aku tetap Anara yang percaya diri 

dan berani, tetap Anara yang sabar mendengar semua 

omelan Mama. 

Untuk para ibu lain yang membaca, jangan pernah 

membandingkan putri Anda dengan anak tetangga, hal itu 
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 sangat berisiko untuk menurunkan rasa percaya diri anak. 

Membuat dia tak percaya pada dirinya sendiri dan merasa 

tak mampu. 

Akhirnya aku sampai di rumah minimalis ku usai 

melangkah sejauh 500 meter. Langit senja menyapa dengan 

semburat jingga di langit-langit sore. Aku suka bau 

petrichor ini, juga langit senja yang cantik. Hatiku 

menghangat, suasana hati yang tadi kelabu seketika naik 

delapan puluh persen. 

Aku berhenti di depan gerbang rumah, mengamati 

langit-langit dengan kedua ujung bibir terangkat 

membentuk senyuman. 

"Anara!" suara seram Mama terdengar. Membuat 

senyuman ku hilang dalam sekejap, jantungku berdegup 

lebih kencang dari frekuensi biasa. 

Saat menoleh, mataku menangkap gagang pel di 

tangan kanan Mama. 

Mama tidak sedang ingin melakukan kekerasan padaku 

'kan? "Darimana kamu?" tanya Mama. 

"Jalan-jalan sore," jawabku dengan nada datar. Ingin 

terlihat masih marah agar Mama luluh dan berhenti 

memarahiku. Ada sedikit rasa takut pada gagang pel yang 

Mama bawa, namun, aku tetap menegakkan bahu. 

"Masih mau bersikap kayak gitu? Masih mau marah 

sama Mama? Iya? Kamu kalau marah sama Mama gak ada 

untungnya, Ara. Kamu yang susah! Kamu minta makan 

sama, Mama. Apa-apa Mama, baju yang cuci Mama," 

terdengar helaan napas dari bibir tipis Mama. "Terserah 

kamu aja deh, Ra. Mama capek. Sana ngepel." 

Aku menatap lurus-lurus kedepan melihat Mama yang 

menatapku jengah. Ada beberapa hal yang masih tidak ku 
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mengerti tentang ibuku sendiri. Aku pikir Mama akan 

mengalah karena aku putri semata wayangnya, tapi 

nyatanya, Mama masih membuat aku seolah-olah yang 

paling bersalah. Oke, akan ku tahan sebentar lagi. Sesuatu 

yang meluap-luap di dalam hatiku akan masukkan lagi 

dalam-dalam dan mencoba sabar. 

Kain pel dari tangan Mama ku raih, dan tanpa pesan 

lain Mama masuk ke dalam. Aku lantas menyelesaikan 

tugasku, mengepel semua lantai di setiap sudut rumah ini 

hingga bersih mengkilap. Oh ya, tak lupa aku memasukkan 

kaus kakiku yang basah ke dalam ember baju kotor di 

kamar mandi. 

Saat mengepel lantai dapur, tak sengaja ku dengar 

Mama sibuk berbicara dengan seseorang lewat telepon di 

halaman belakang. Mama tertawa lepas, seakan tak 

memiliki beban apapun. Aku ingin menangis saja meski 

semua ini bukan apa-apa. Siapa yang membuat Mama bisa 

tertawa lepas begitu? Kenapa aku tidak bisa membuat 

Mama tampak bahagia juga? 

"Selamat ya, Riel. Tante bangga sama kamu, lain kali 

main kesini, nanti Tante bikinin kue," ujar Mama yang tak 

sengaja terdengar olehku. Ia sedang... memuji seseorang. 

Hal langka yang bahkan tak pernah ku dengar untuk diriku 

sendiri. 

"Masuk ke SMA favorit? Keren kamu, Riel. Salut 

Tante sama kamu," ucap Mama lagi. 

Aku yang sedang mengamati Mama dari dalam tak 

sengaja melihat mataku menatap netra hitam Mama selama 

beberapa detik. Mama memilih mengakhiri panggilan saat 

itu juga, senyumnya yang tadi mengembang lantas hilang 
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 seakan senyuman itu diberikan untuk orang spesial saja. 

Lantas aku ini apa? 

Mama masuk ke dalam sambil mengucapkan, "jangan 

lupa pelnya dicuci kalau udah selesai. Mama mau masak." 

Ada yang menggumpal di hatiku, mengganjal, hampir 

membludak saat itu juga. Tanganku terkepal di samping 

celana, mataku berkaca-kaca dan dadaku terasa sesak. Aku 

menarik napas panjang, menarik pelan lengan Mama hingga 

Mama berhenti melangkah dan menoleh ke arahku. 

"Mama, tadi Mama ngobrol sama siapa?" tanyaku 

dengan mimik seperti orang bodoh. Bukan, bukan itu yang 

ingin ku katakan. Aku ingin bertanya, kenapa Mama tidak 

tersenyum kepadaku, sama seperti Mama tersenyum untuk 

orang yang tadi Mama hubungi lewat telepon? 

Mama melepas genggaman tanganku, melangkah lebih 

jauh ke dapur. "Ariel, sepupu kamu." 

"K-kenapa Mama ketawa tadi? Ariel ngelucu ya?" 

tanyaku lagi dengan pertanyaan yang semakin tidak penting. 

Selama ini aku tak pernah bertanya tentang hal yang tidak 

penting karena Mama tak akan menjawabnya. 

"Enggak. Mama merasa bahagia dan bangga sama 

Ariel karena dia berhasil masuk ke SMA bagus dengan nilai 

bagus juga. Kamu, Ara. Contoh Ariel kalau bisa, jangan 

sibuk sama hape kamu melulu. Tahun depan kamu juga 

harus masuk ke SMA favorit, kamu juga harus bisa dapetin 

nilai bagus sama kayak Ariel. Terus semua nilai sikap kamu, 

benerin juga semua nilai sikap yang minus itu biar kamu 

bisa lulus. Contoh Ariel dari segala aspek. Dia bahkan lebih 

jago matematika daripada kamu." 

Aku menunduk dalam, sudah sangat letih mendengar 

kalimat itu. 
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"Iya, nanti Anara contoh Ariel," jawabku akhirnya. 

Niatku untuk meluapkan segala unek-unek pada Mama 

batal. 

"Prestasi Ariel itu banyak, kalau kamu gak bisa bantuin 

Mama seenggaknya kasih lihat Mama prestasi kamu itu apa. 

Mama sampai bingung mau jawab apa kalau di tanya teman 

tentang kamu, malu Mama." 

Aku menggigit bibir bawahku. 

"Anara punya satu prestasi kok, Ma. Barusan Ara 

daftar lomba melukis, komik sama poster," kataku 

membela diri. Benar, saat sedang berada di warung makan 

Bu Sarmi tadi, aku menyempatkan diri dan waktu untuk 

mendaftarkan diri pada perlombaan melukis, komik dan 

poster yang digelar lewat daring. Aku memang pandai 

dalam hal-hal seni dan edit-mengedit secara digital. 

"Mama gak butuh kabar pendaftaran kamu. Mama 

butuh bukti, bukti!" 

"Aku bakal berjuang biar menang, Mama gak kasih aku 

semangat?" tanyaku. 

"Kenapa kamu perlu semangat? Mama tau kalau 

akhirnya kamu bakal kalah, dengan semua keahlian kamu 

yang kecil itu, sedikit kemungkinan kamu buat menang. 

Daripada ikut lomba, urusin sekolah kamu! Cetak nilai 

bagus di sekolah!" 

Aku mengeraskan rahang. Dadaku naik turun karena 

emosi. Aku tak bisa menahannya lagi. 

"Sebenarnya Anara anak Mama bukan sih?!" tanyaku 

dengan nada geram. Mama diam, menatapku dengan 

tatapan tajam. 

"Ara selalu dimarahin, selalu di banding-bandingin. 

Ara juga berusaha jadi anak baik, Ma! Ara selalu bantuin 
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 Mama setiap Mama kerja, Ara selalu berusaha belajar untuk 

bikin Mama bangga. Tapi Mama gak pernah lihat 

perjuangan Ara, sedikitpun nggak pernah. Ara capek, Ma. 

Ara takut Mama benci dan nggak sayang lagi sama Ara. Ara 

juga mau dapat senyuman yang sama, sama kayak Mama 

senyum buat Ariel," kataku dengan air mata mengalir dari 

pelupuk mata. 

"Mama juga perempuan, Mama pasti tahu rasanya 

diperlakukan berbeda, tapi kenapa setiap hari Mama selalu 

kayak gini, Ma?... Ara, hati Ara,... setiap kali Mama marah, 

hati Ara sakit…." 

Mama hanya diam, memilih mencari kesibukan lain 

dan tampak ogah mendengar semua ucapanku. Aku 

membawa kembali pel dan ember ke kamar mandi dengan 

sesenggukan, kemudian berlari masuk ke kamar, menutup 

rapat pintu, mematikan lampu, kemudian menangis di balik 

selimut. 

Apa salahku? Kenapa Mama memperlakukan aku 

berbeda? 

Sikap Mama setelah Papa tiada berubah. Amarahnya 

kian tak jelas, sering melupakanku. Setelah kejadian tadi ada 

satu hal yang aku tahu, Mama bukan lagi memarahiku akan 

hal sepele, tapi juga sudah melupakan aku dan menolak 

semua isi hatiku. 

Aku yang merasa sakit hati hanya bersembunyi di balik 

selimut sambil menangis hingga malam. Aku tidak merasa 

lapar, enggan makan, tidak mau keluar kamar karena 

sakitnya tidak di perhatikan. Aku terus mencari dimana 

letak kesalahanku. 

Tok. Tok. 
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Suara pintu di ketuk itu membuatku bangun sebentar. 

Tapi kemudian aku diam, memilih tidak peduli dan kembali 

menangis. 

"Anara," suara Mama terdengar berbeda, terdengar 

lebih lembut, tidak seperti biasanya yang sering mengetuk 

pintu berkali-kali sambil berteriak. 

"Anara, bisa ngobrol sebentar? Bisa kasih waktu buat 

Mama?" tanya Mama lagi dengan nada yang benar-benar 

lembut. 

Aku hanya diam, tidak bereaksi. Menunggu Mama 

sampai bisa membuka pintu. Pintunya tidak ku kunci. Ada 

getaran kecil saat Mama duduk di pinggir ranjang. Mama 

sudah masuk dan keluar ku rasa lampu kamarku dinyalakan 

olehnya. Aku merasakan usapan lembut di kakiku, tangan 

Mama yang sudah lama tak menyentuhku, kali ini 

mengusap kakiku dengan lembut. 

Aku menutupi mulutku dengan tangan karena tangisku 

kembali pecah. 

Aku takut Mama mendengarnya nanti. 

"Mama minta maaf, Mama sudah kasar. Maaf karena 

Mama selalu marah dan membandingkan kamu, Mama gak 

berpikir sejauh itu kalau kamu bakal sakit hati. Maaf karena 

selalu membuat kamu gak nyaman. Mama sadar kalau 

perlakuan Mama selama ini membuat kamu sering pergi 

keluar. Mama gak akan membandingkan kamu lagi dengan 

siapapun, Mama akan mendukung semua usaha kamu—" 

Aku lantas bangun dan memeluk Mama erat seakan 

tak ingin melepasnya. Amarah Mama yang lalu, teriakan 

yang kadang membuatku meringkuk takut, kini seakan 

lenyap begitu saja karena Mama berucap dengan begitu 
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 lembut. Usapannya membuat hatiku kian menghangat dan 

tenang. 

"Mama sayang sama Ara, Ara anak Mama yang paling 

Mama sayang." Ara juga, Mama adalah ibu yang paling Ara 

sayang. 

**** 

 



51 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 

amaku Adit. Aku pengidap penyakit Creutzfeldt-Jakob 

Disease atau biasa disebut CJD. Penyakit ini 

disebabkan oleh prion protein yang menyebabkan aku 

mengalami demensia, insomnia, pengelihatan kabur, dan 

perubahan perilaku. Penyakit ini sangat langka, baik pada 

dewasa maupun anak-anak. Aku mengidap penyakit ini 

sejak aku duduk di kelas VI SD. Rupanya penyakit ini 

diturunkan oleh kakekku. Sekarang aku kelas VIII SMP, 

jadi sudah sekitar dua setengah tahun aku mengidap 

penyakit ini. Karena aku sakit, saat ini aku homeschooling. 

Homeschooling membuatku dekat dengan anggota 

keluargaku. Aku memiliki adik yang berusia 8 tahun, 

namanya Salsa. Dia senang sekali bermain pesta teh 

bersamaku. Lalu ada juga kakakku, Mas Dika, dia sudah 

SMA. Dia sangat pandai mengikuti kejuaraan matematika. 

Terkadang, aku juga ikut belajar bersama kakakku. Papa 

dan mamaku adalah sosok pekerja keras. Papa bekerja 

sebagai manajer di sebuah perusahaan minyak. Mama 

bekerja membuka katering makanan dari rumah. Aku juga 

N 
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 punya seekor kucing bernama Bubu, jenisnya Anggora 

berwarna abu-abu, sangat lucu dan pemalas. 

Aku memiliki sebuah pena. Pena ini diberikan Mama 

saat aku pertama kali didiagnosis penyakitku. Warnanya 

biru bermotif bintang-bintang warna kuning. Pena ini 

berperan sebagai barang penting dalam hidupku. Aku 

memakainya untuk menulis karya-karya tulisku. Aku sangat 

gemar menulis novel. Namun, belum satu pun karyaku 

pernah diterbitkan. Karya yang aku usulkan ke penerbit 

belum mendapat balasan sekalipun. 

Februari, minggu depan, Mas Dika akan mengikuti 

lomba matematika. Itu sangat mengasyikkan! Ia sudah 

memulai persiapan dari sekarang. Rencananya aku dan 

keluargaku akan ikut datang untuk menyemangatinya. Aku 

sungguh tak sabar. “Wiih, Mas Dika lomba lagi nih, seru 

sekali!” kataku dengan semangat. “Iya, materi kali ini susah 

banget! Bantuin dong, Adit, hehe,” jawab Mas Dika 

bercanda. “Tapi, Adit, kondisi kamu baik-baik aja, kan? 

Kalau capek, Mama bisa jaga kamu di rumah,” tanya Mama 

dengan rasa kekhawatiran. Sebetulnya semakin lama 

kondisiku semakin memburuk, namun jika aku 

menunjukkan itu kepada keluargaku, aku pasti tidak boleh 

ikut. Padahal aku sudah menanti-nanti momen dimana aku 

boleh ikut melihat Mas Dika berlomba. Akan tetapi, aku 

tidak mau mengkhawatirkan keluargaku, terutama Mama. 

“Aku baik-baik saja, Ma. Aku mau ikut. Kalau kondisiku 

memburuk atau aku tidak enak badan saat hari–H, aku di 

rumah saja tak apa,” jawabku. 

Malam esoknya, aku merasa pusing dan 

pengelihatanku semakin buram. Biarlah, pikirku. Mungkin 

aku hanya kurang istirahat. Aku pergi ke dapur untuk 
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minum, lalu aku bertemu ibuku. “Nak, kok belum tidur? 

Sudah jam 21:30, kamu seharusnya sudah tidur. Kamu tak 

apa?” tanya Mama. “Aku hanya pusing, sepertinya kurang 

minum,” kataku. Aku tak apa, pikirku. Tapi aku tau Mama 

memang sangat perhatian dan sensitif soal semua hal yang 

aku rasakan. 

Saat aku ingin bicara lagi dengan Mama, kami 

mendengar ketukan di pintu depan. Mama membuka pintu. 

Lalu aku melihat wajah yang sangat ku tunggu-tunggu, 

Ayah. Sudah tiga bulan sejak Ayah pergi untuk dinas. Aku 

sangat senang melihatnya kembali. Aku berlari ke pelukan 

Ayah, lalu tak lama kemudian aku mendengar Mas Dika 

dan Salsa yang turun dari kamar. Mereka juga menyambut 

Ayah dengan gembira. “Ayah! Bagaimana pekerjaan Ayah 

selama dinas di Riau? Aku ingin mendengar ceritanya!” kata 

Salsa dengan girang. “Ayah kangen sekali dengan kalian 

semua. Ayah dengar Salsa diterima di tim tari tradisional 

sekolah? Hebat! Dika gimana? Lombanya kapan? Dalam 

tiga bulan ini kamu tambah tinggi ya!” kata Ayah. 

“Lombanya sekitar lima hari lagi, jadi aku masih punya 

empat hari lagi untuk persiapan,” jawab Mas Dika. 

“Semangat! Ayah yakin kamu bisa! Lalu, Adit! Kamu 

bagaimana, Nak? Sudah berapa cerita lagi yang kau tulis?” 

tanya Ayah dengan semangat. “Aku baik-baik saja. Aku 

sudah membuat satu cerita baru, tentang Bubu pergi ke 

angkasa. Aku sedang membuat cerita lanjutannya!” jawabku 

sambil tertawa. “Haha keren sekali! Ayah tak sabar 

membacanya. Oh ya, kabar gembira, Ayah akan mengambil 

cuti untuk satu minggu! Jadi besok Ayah ingin mengajak 

kalian semua untuk jalan-jalan di taman! Bagaimana? Mau?” 

tanya Ayah. 



54  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 Aku sudah sangat lama tidak keluar rumah. Aku sangat 

senang saat Ayah mengajak kami semua pergi ke taman. 

Terakhir kali aku ke taman adalah saat aku masih kelas V 

SD. Ya, itu setahun sebelum aku didiagnosis penyakitku ini. 

Dulu aku sangat sering bermain perosotan dan ayunan 

bersama Mas Dika dan Salsa di sana. “Mas Adit gimana?” 

tanya Salsa, yang baru ingat kalau aku sakit. “Aku tak apa. 

Jika memang perlu di rumah saja, aku di rumah saja,” 

jawabku sambil menghela napas. “Ah, baiklah. Sekarang 

kalian semua tidur, ya. Adit, kalau ada apa-apa bilang ke 

Mama atau Papa, ya. Kau sekarang masih pusing?” tanya 

Mama. “Aku sudah membaik,” jawabku mengantuk. 

“Baiklah, ayo semua balik ke kamar! Ayah juga sudah mau 

tidur,” kata Ayah. “Baik, selamat tidur semua.” kataku 

sambil menguap. Kami semua kembali ke kamar masing-

masing. Aku langsung tertidur pulas. 

Hari yang dinanti telah datang, rasa pusingku hilang. 

Aku merasa jauh lebih baik pagi ini. Aku merasa sangat 

semangat, hari ini kita akan pergi ke taman! Asyik! Setelah 

aku mandi, aku langsung turun ke lantai bawah untuk 

sarapan pagi. Aku melihat Mama, Papa, dan Mas Dika 

sedang duduk di meja makan. Mereka tampak sedih atau 

kecewa, entahlah, aku kurang tahu. “Selamat pagi, Mama, 

Papa, Mas.” kataku dengan hati-hati. Mereka tidak 

menjawab, hanya menghela napas. Aku sangat ingin 

bertanya apa yang telah terjadi, tetapi aku tahan 

pertanyaanku untuk nanti. Aku hanya diam. Lalu ada Salsa, 

sepertinya baru bangun. Tidak seperti Mama, Papa, 

ataupun Mas Dika, Salsa tampak biasa-biasa saja. Memang, 

dia selalu begitu. Setelah aku selesai sarapan, aku langsung 

mencuci piringku, dibantu oleh Salsa. “Ada apa Salsa? Apa 
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kau tau apa yang terjadi?” tanyaku. “Salsa belum tau, Salsa 

tanya nanti saja,” kata adikku yang juga sedang bingung. 

“Mas Adit, sehabis cuci piring main dengan Salsa, 

dong. Bubu juga katanya mau ikut main,” tawar adikku, 

walau aku meragukan apa Bubu ingin bermain atau tidak. 

Dia hanya kucing gendut yang kerjanya hanya makan dan 

tidur setiap hari. Dasar, kucing pemalas. “Baiklah. Salsa 

mau main apa?” tanyaku. “Pesta teh, dong. Mas Adit ‘kan 

tau, Salsa suka pesta teh bareng Bubu,” kata Salsa, yang 

berhasil menangkap Bubu dari bawah sofa. Akhirnya kami 

bermain bersama Bubu, walau ia hanya duduk sebelah 

kami. Ya, karena dia hanya kucing yang sedang menunggu 

makanan. 

Saat bermain, aku mendengar perbincangan Papa dan 

Mas Dika di ruang tamu. Aku tidak bermaksud menguping, 

tetapi di rumah sama sekali tidak ada suara lain. Aku tidak 

tau Mama sedang apa dan di mana. “Jadi lombamu 

bagaimana, Dika?” tanya Ayah. “Aku sudah bilang ke 

panitia, Yah.” jawab Mas Dika. Panitia? Panitia lomba Mas 

Dika kah? Sebenarnya apa yang terjadi? Pikirku dengan 

penuh rasa kebingungan. “Ya sudah, tahun depan saja deh, 

Dika. Kamu tidak usah memaksakan diri untuk sekarang,” 

kata Ayah. Hah? Tahun depan? Apa yang akan dilakukan 

tahun depan? Berpikir banyak seperti ini saja sudah 

membuatku pusing. Ya sudahlah, pikirku. 

Kini sudah siang, kami sedang makan siang. Suasana 

meja makan sangat sepi. Jadi aku mencoba untuk 

mencerahkan suasana. Aku ingin menceritakan tentang aku 

sudah mengusulkan karyaku, “Bubu Kucing Planet Mars, 

Bagian II” ke penerbit. Tapi Mama tiba- tiba bicara, “Dika 

beneran tidak jadi lomba?” Aku kesal, kenapa Mas tidak 
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 ikut lomba, padahal sudah belajar sangat giat untuk lomba 

kali ini. Tanpa ragu, aku bertanya, “Kenapa Mas? Mas ‘kan 

sudah sangat semangat, mengapa tiba-tiba mengundurkan 

diri?” Namun Mas Dika tidak menjawab. Entah apa yang 

telah terjadi, semua tampak murung hari itu. “Langsung aja 

berangkat siang ini?” tanya Mas Dika. Semua mengangguk. 

“Pergi kemana?” tanyaku. Namun tak ada yang menjawab. 

Aku memutuskan untuk tidak bertanya apapun selama 

perjalanan. 

Kami berangkat. Mama, Papa, dan Mas Dika, tidak 

bicara selama perjalanan. “Salsa, menurutmu kita akan 

pergi kemana? Sebenarnya Mama, Papa, dan Mas Dika 

kenapa?” tanyaku kepada Salsa. “Entahlah, mungkin 

mereka mengkhawatirkanmu, Mas Adit. Lalu, kenapa Mas 

selalu membawa pena itu kemana-mana?” tanya Salsa. 

“Mas selalu bawa ini, Mas percaya pena ini membawa 

keberuntungan. Karena Mama memberikannya saat Mas 

didiagnosis CJD, dan semua karya tulis, Mas tulis pakai 

ini,” jawabku. 

Akhirnya kami sampai pada tujuan. Rupanya kami ke 

makam. Sekarang aku mengerti mengapa keluargaku 

murung akhir-akhir ini. Sepertinya mereka baru kehilangan, 

entah itu siapa. Kami turun dari mobil dan sampailah pada 

satu kuburan. Tampak baru karena masih banyak bunga 

dan batu nisannya masih berupa kayu yang bertuliskan 

nama seseorang. Tunggu! Nama yang tertulis di kayu…ITU 

NAMAKU?! Begitu rupanya? Sekarang aku mengerti 

mengapa akhir–akhir ini aku merasa tak dianggap dan 

pertanyaan-pertanyaanku tidak ada yang menjawab. 

Ternyata aku hanya ruh. Sepertinya aku meninggal saat 
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tidur. Aku hanya bisa berinteraksi dengan Salsa yang masih 

sangat muda, juga Bubu, si kucing. 

Aku menghela napas sambil membiarkan fakta bahwa 

aku sudah meninggal, meresap ke diriku. Mas Dika 

mengambil sebuah novel dari tasnya dan menaruhnya di 

kuburanku. Buku itu berjudul “Bubu Kucing Planet Mars, 

Bagian 1”. “Penerbit menerima karyamu, Adit. Mereka 

bilang ini sebagai tanda hormat untukmu. Mereka akan 

mulai penerbitan massal bulan depan dan ini versi pra-

rilisnya,” kata Mas Dika. Aku memberikan penaku kepada 

Salsa. “Tolong dijaga baik–baik ya, Mas mau pamit,” 

kataku sambil menangis. “Memangnya Mas mau kemana?” 

tanya Salsa masih bingung. “Ke tempat para ruh,” kataku 

dengan sedih namun lega. “Mas yang tenang disana ya, 

penanya akan aku simpan baik-baik,” kata Salsa, yang juga 

ikut menangis. Aku memberikan pelukan terakhirku kepada 

Salsa. “Selamat tinggal, Pa, Ma, Mas,” kataku. 



58  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 

 

udah 4 bulan dan sungguh tidak terasa begitu cepatnya 

waktu, “Aku harap virus corona ini cepat selesai dan 

tidak menambah banyak korban” ujar gadis bernama 

Aisyah Maharani itu sambil berdoa setelah melakukan 

sholat dzuhur. Aisyah dan keluarganya selalu berdoa agar 

tidak terjangkit virus yang sedang menyerang pada tahun 

ini, ia kini menahan tangisnya karena cukup lelah dan 

banyak orang juga yang setiap harinya terkena virus itu. 

Aisyah cepat-cepat membereskan alat sholatnya untuk 

melanjutkan kegiatan barunya saat ini, yaitu bersekolah 

secara online. “Ayo Aisyah tetap semangat, you can do it 

anything if you keep spirit” ucapan semangat untuk dirinya 

sendiri.  

Selama kelas Aisyah benar-benar fokus dengan meta 

pelajaran di depannya ini, ia sangat sungguh-sungguh 

belajar demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi, 

Aisyah mendadak kebingungan sendiri, merasa panik dan ia 

rasa sebuah firasat yang buruk. “Maaf pak saya mencela, 

S 
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saya ingin izin ke toilet” ujar Aisyah kepada Pak Yunus, 

seorang guru fisika. 

“Tentu saja boleh Aisyah” Kata Pak Yunus sambil 

tersenyum dan melanjutkan mengajarnya. Aisyah 

mematikan kamera laptop, ia tidak pergi dan hanya duduk 

dengan perasaan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin 

Aisyah. 

        Aisyah kembali melanjutkan belajarnya dan 

menepis semua pikiran buruk yang ada di otaknya, Tak 

lama dari itu kelas Pak Yunus sudah selesai dan mengakhiri 

pelajarannya. Waktunya makan siang, di meja makan 

Aisyah wajahnya tampak gelisah dan Bunda Aisyah 

menyadari itu. “Kamu kenapa nak? Nggak enak masakan 

bunda?” tanya Bunda Aisyah dengan tatapan sedikit 

khawatir pada Aisyah begitu juga dengan Kakak laki-

lakinya. 

Aisyah menoleh ke arah bundanya dan tersenyum, 

“Nggak apa-apa kok bunda, aku cuman agak capek aja” 

ujar Aisyah bohong, ia tidak mau membuat Bunda Aisyah 

khawatir karnanya.  

Aisyah dengan cepat menyudahi makannya dan segera 

kembali menuju kamarnya dan memikirkan apa yang 

sebenernya terjadi pada dirinya? Mengapa rasa gelisah 

menghantuinya? Aisyah sangat kebingungan dan ia 

berusaha menepis semua itu dan fokus apa yang seharusnya 

ia pikirkan sekarang bukan hal aneh seperti ini. "Apa ini 

ada hubungannya juga sama ayah? Ayah di luar kota sejak 2 

minggu yang lalu mungkin" ucap Aisyah pada dirinya 

sendiri sambil memijit pelan pangkal hidungnya.  

Ketika malam tiba, Aisyah berdoa ketika sudah 

melaksanakan sholat isya kepada Allah untuk diberikan 
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 jalan keluar dari kegelisahannya sekarang. "Ya Allah, tolong 

hambamu ini dari segala kesulitan yang dialami hari ini, 

Kabulkanlah doa hambamu ini Ya Allah, Amiin ya robbal 

alamiin" ujar Aisyah lalu bersujud sebagai tanda syukur 

kepada Allah padanya.  

Aisyah membereskan alat sholatnya dan menatap 

sebuah bingkai foto yang terdapat foto keluarga di nakas 

meja itu, "Ayah, Aisyah kangen ayah. Semoga ayah cepat 

pulang ya" kata Aisyah sambil menahan tangisnya dan 

mengusap bingkai foto itu. "Semoga ayah baik-baik aja ya" 

lanjutnya lalu menaruh kembali bingkai foto itu kembali, 

dengan cepat Aisyah mengusap wajahnya karna basah 

dengan air mata. 

        Aisyah membuka balkon kamarnya menikmati 

hembusan angin malam dan melihat indahnya bintang yang 

berkilauan di langit. Tok Tok, "Aisyah, kakak boleh 

masuk?" tanya Kakak Aisyah yang bernama Husein  dari 

luar kamar. "Masuk aja kak, nggak aku kunci" jawab Aisyah 

masih tidak berpaling dari bintang-bintang di langit.  

Husein masuk dan menghampiri sang adik, "Kamu lagi 

ada masalah? Kakak liat tadi pas makan siang kamu gelisah 

banget. Kakak khawatir sama kamu, cerita sini ada apa?" 

tanya Husein dengan lembut, mencoba untuk mengalihkan 

pikiran gelisah Aisyah itu. "Nggak ada apa-apa kok kak" 

jawab Aisyah yang mencoba tersenyum.  

Husein tahu bahwa adiknya memaksakan dirinya 

untuk tersenyum, "Aisyah, dengerin Kakak. Kamu jangan 

pendam sendiri perasaan kamu karna itu bisa nyiksa diri 

kamu sendiri. Oke kamu jawab pertanyaan kakak, apa arti 

keluarga menurut kamu?" tanya Husein sambil menatap 

Aisyah serius.  
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Aisyah menghembuskan nafasnya, "Berlian" jawab 

Aisyah lalu menunduk. "Kenapa berlian?" tanya Husein lagi 

sambil berjalan ke arah rak buku milik Aisyah.  

       "Benda yang harus dijaga" jawab Aisyah lagi, 

Husein membuka salah satu buku dari rak buku milik 

Aisyah. "Sama, begitu juga dengan keluarga. Keluarga itu 

harus saling menjaga layaknya berlian kalau udah pecah 

nggak bisa dibenerin lagi" jelas Husein, Aisyah kembali 

menatap langit dan terlihat bulan Purnama yang bersinar 

terang.  

"Kalau kamu belum siap cerita sekarang, besok kita 

bisa cerita. Udah malem ayo tidur kamu nanti biar nggak 

kesiangan, jangan lupa baca doa" Ujar Husein sambil 

tersenyum tulus pada Aisyah. "Yaudah, Kakak balik ke 

kamar dulu" Husein pun pergi keluar dari kamar Aisyah, 

sedangkan Aisyah ingin menutup balkon kamarnya.  

Ia menuju kasurnya dan mengingat kata-kata Husein, 

"Semoga baik-baik aja besok" gumam Aisyah, dan ia pun 

berdoa sebelum tidur. 

Keesokannya, Aisyah merasa lebih lega daripada 

sebelumnya. Setelah tadi ia sarapan bersama Bunda dan 

Husein, Aisyah segera bersekolah online lagi di jadwal pagi 

ini. Bahkan hari ini Aisyah merasa sangat bahagia tanpa ada 

beban sekalipun, seharian dengan penuh senyum.  

Hingga akhirnya sore hari, Aisyah keluar kamar dan 

ingin menuju kamar kakaknya tapi saat masuk kamar 

Husein tidak ada orang disana. Ia menuju kamar Bundanya 

dan melihat Husein dan bunda sedang menangis, 

"Bunda..." panggil Aisyah pelan.  

        Husein berdiri dan menghampiri Aisyah, "Aisyah, 

kita ikhlasin ya" ujar Husein dengan suara yang parau dan 
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 tangan yang bergetar, "Kenapa kak?" tanya Aisyah 

khawatir, Husein tidak menjawab pertanyaan dari Aisyah. 

"Kenapa kak? Jawab aku!" Aisyah menggoyangkan tangan 

Husein sambil menahan tangisnya karena terlalu khawatir.  

"Ayah meninggal" ucapan bunda dari belakang Husein 

membuat hati Aisyah tersambar petir, lututnya lemas dan ia 

tidak bisa berkata-kata lagi. "Ayah meninggal karena kena 

virus korona, ayah pergi menjauh dari kita karna harus di 

rawat" jelas bunda dengan suara parau dan sedikit suara 

isakan tangis. Aisyah mengingat sebelum ayahnya 

berangkat ke luar kota. 

2 minggu yang lalu 

        Ayah Aisyah sedang memasukan koper kedalam 

mobilnya, "Ayah mau kemana?" tanya Aisyah dengan wajah yang 

sedih. Sang ayah menghampiri Aisyah yang sedang menahan 

tangisnya. "Aisyah, dengerin ayah. Ayah cuman mau keluar kota 

aja karena ada urusan penting, nanti ayah pulang kok kalau tugas 

ayah udah selesai" jelas Ayah Aisyah sambil tersenyum tulus.  

"Emang harus banget ya keluar kota? Kan lagi ada virus 

korona" timpal Aisyah membuat Ayahnya terdiam, "Udah Aisyah 

kan Ayah kerja buat kita, pasti Ayah baik-baik aja kok" kata 

Husein sambil mengusap pundak adiknya agar tidak menangis.  

"Ayah janji 2 minggu lagi pasti ayah pulang, kalian jaga diri 

ya" ujar Ayah Aisyah sambil masuk ke dalam mobilnya. "Hati-

hati ayah" ujar Aisyah sambil melambaikan tangannya, ayahnya 

hanya membalas dengan senyuman yang terbaik untuk keluarganya.  

Di perjalanan ayah Aisyah menuju rumah sakit, ia menangis 

tersedu-sedu karna harus meninggalkan keluarganya terlebih dahulu. 

Ayah Aisyah masuk ke ruang ICU untuk menjalankan 

perawatan.  
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        Bendera berwarna kuning berkibar di depan 

rumah Aisyah, menandakan bahwa ada kabar duka saat ini, 

jenazah ayah Aisyah sudah dikuburkan langsung oleh tim 

medis rumah sakit. "Ayah yang tenang ya di sana, Husein 

bakal terus doain yang terbaik buat ayah" ucap Husein 

menahan tangisnya agar tidak pecah sambil memeluk nisan 

milik ayahnya.  

Sedangkan Aisyah sedang menangis di pelukan bunda, 

"Bunda, ayah bilang 2 minggu bakal pulang tapi kenapa 

pulang dalam keadaan duka" ucap Aisyah yang bergetar 

tidak tahan, bunda pun mengajak Aisyah ke tempat yang 

sedikit menjauh dari area pemakaman.  

"Aisyah, udah ya sekarang kita ikhlasin biar ayah 

tenang di surga ya. Dengerin bunda, hidup ini nggak ada 

yang tau kapan kita mati.  Cuman Allah yang tau, kita 

berdoa minta sama Allah semoga panjang umur" ujar 

bunda sambil mengusap kepala Aisyah yang sudah sedikit 

tenang. 

Beberapa saat kemudian, mereka harus pulang ke 

rumah dan beberapa tetangga datang untuk mengadakan 

pengajian, "Aisyah, aku turut berduka cita ya" kata Fitri, 

tetangga sekaligus temen sekelas Aisyah.  

Aisyah hanya tersenyum kecil, "Iya makasih Fitri" 

balas Aisyah yang berusaha tegar, Fitri mengusap pelan 

pundak Aisyah agar tetap tenang. "Kamu jangan sedih ya, 

kalo kata abi nanti ayah kamu nggak tenang malah jadi 

merasa bersalah. Kamu harus ikhlasin terus jangan sedih, 

pasti ayah kamu seneng" ujar Fitri berusaha menghibur 

temannya yang sedang sedih.  

"Aku juga pernah ngerasain jadi kamu kok, kehilangan 

umi. Rasanya kayak ada yang kurang tapi satu hal aja yang 
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 harus kamu lakuin, cukup kamu senyum kamu bisa buat 

mereka tenang di surga" lanjut Fitri dan Aisyah pun 

tersenyum. "Nah gitu dong senyum, kan cantik jadinya, 

pahala dapet terus ayah kamu juga pasti seneng kalo kamu 

gak sedih terus" Aisyah merasa tenang.  

Setelah acara sudah selesai, rumah kembali sepi. 

Husein membereskan barang-barang yang sedikit 

berantakan, "Kak, aku yakin pasti bakal ada kehangatan lagi 

di keluarga kita dan nggak akan terus-terusan sedih" ujar 

Aisyah sambil membantu Husein.  

Husein tersenyum, "Insya Allah, banyak-banyak berdoa 

dan bersyukur apalagi masa-masa pandemi kayak gini" ujar 

Husein dengan wajahnya yang berusaha tersenyum meski ia 

masih sedih harus kehilangan ayahnya. Bunda dan adiknya 

sekarang adalah tanggung jawabnya. 

 Aisyah cukup lelah hari ini, ia memilih duduk di 

balkon sambil menatap langit yang penuh cahaya bintang 

dan bulan. Husein juga duduk di balkon bersama adiknya, 

"Disini kita belajar mengikhlaskan, menerima dan menjaga. 

Everything will be okay" ucap Husein sambil meminum 

secangkir teh hangat.  

"Yes, Everything. Kita yakin bisa ngelewatin ini semua 

pelan-pelan, bahkan ayah sebelumnya pernah bilang kalo 

kamu sedih ya lawan terus aja lewatin pasti masalah itu 

bakal ada jalan keluarnya. Jadi kangen Ayah" ucap Aisyah 

sambil tersenyum menatap langit malam.  

"Berdoa aja ayah biar tenang di sana, udah malem tidur 

gih. Besok sekolah" perintah Husein lalu berjalan keluar 

kamar Aisyah. "Oh iya lupa, jangan lupa baca doa" lanjut 

Husein lalu keluar dari kamar Aisyah.  



65 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

Aisyah seperti biasa menutup balkon lalu menuju 

tempat tidurnya, ia berdoa meminta yang terbaik untuk 

dirinya sendiri dan keluarganya. 
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ak! Tolong ambilkan ayah baut dan obeng di 
laci,“ Pak Agus terduduk di depan bajay. Bajunya 
kotor penuh lumuran oli. 

“Baik ayah,“ dengan cepat seorang anak bergegas 
masuk ke dalam rumah untuk mengambil perkakas. Anak 
itu bernama Jeffan. Umurnya 9 tahun. Dia anak kedua Pak 
Agus. Jeffan suka membantu Sang ayah dan ia sangat 
mandiri dalam menjalankan hidupnya. 

“Ini, yah,“ sambil memberi perkakas. 
“Ayah, kenapa benerin bajay mulu sih?“ Jeffan 

bertanya seraya memijat punggung Pak Agus yang 
berkeringat. 

“Ini sumber penghasilan ayah, Nak, hanya ini yang 
bisa ayah lakukan,“ sambil menatap dengan sendu. 
“Semenjak ibumu meninggalkan ayah dan membawa kabur 
uang kita, Ayah hanya bisa berdiri sendiri. Ini alasan 
mengapa Ayah tetap ingin bertahan, karena kamu dan 
kakak kamu harus bisa lebih sukses dan tidak menjadi 
seperti ayahmu ini,“ lanjutnya. 

Dengan cepat anak bungsu itu memeluk ayahnya erat. 
“Terima kasih ayah, karena telah memperju-“ kalimat 
itupun terputus karena kehadiran Asta, kakaknya itu. 

“N 
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“AYAH! Belikan aku sepatu baru dong!” Asta datang 
dengan tiba – tiba. 

Jeffan dan Pak Agus menoleh ke arah Asta. Raut 
wajah Pak Agus berubah sedih. Sementara Jeffan terlihat 
kesal dengan Asta. 

“Tapi nak, uang untuk makan saja susah.” Kata 
ayahnya, berharap Asta mengerti dengan kondisi keluarga 
mereka. 

Asta makin berteriak kencang. “Tuh, kenapa sih ayah 
selalu kayak gitu? Aku mau kayak teman-temanku ayah, 
orang tua mereka aja bisa beliin semua yang mereka mau. 
Masa ayah gak bisa sih? ORANG TUA MACAM APA, 
AYAH?” ujarnya ketus. 

“Kak Asta! Jaga omongan kamu, kakak harusnya bisa 
mengerti kondisi keluarga kita kak.”Jeffan berdiri sambil 
menenangkan Asta. 

“Lo anak kecil mending diem aja, gak usah ikut 
campur!” 

“ JEFFAN! ASTA! Sudah cukup! Kalian gak usah 
ribut-ribut, besok ayah akan membelikan Asta sepatu baru 
yah,” sambil tersenyum miris melihat putra sulungnya itu. 

“Nah gitu dong, yah! Udah ya, aku mau masuk dulu.” 
“Ayah kok beliin Asta sepatu sih?” 
“Yaa, Gapapa nak. Ayah hanya gak mau kamu 

bertengkar sama kakakmu,” sambil menyisir helai rambut 
anaknya itu. 

“Yah! Mana sepatu aku?” tanyanya. 
“Ayah belum beli, Nak.” 
“Awas aja ya, pokoknya pulang sekolah harus udah 

ada.” 
“Iya, ayah janji.” sambil membuka pintu bajay. 
“Terus sekarang kita mau naik angkutan busuk ini?” 
“Iya Nak. Ayo kita berangkat ke sekolah.” 
“GAK! Mending aku cari taxi aja” 
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 Sesampai nya Asta di sekolah, Ia harus buru-buru ke 
tengah lapangan untuk diberikan instruksi oleh guru. 

“Sekarang kalian harus siap-siap menaiki bus dan juga 
cek bawaan kalian agar tidak tertinggal.” 

“Asta aku mau duduk samping kamu dong.“ 
“Yaudah sini deketan.“ 
Selama perjalanan Asta dan teman-temannya melihat 

pemandangan keluar kaca bus, Asta memakai earphone agar 
ia tidak terganggu oleh pembicaraan teman-temannya. 

Sesampainya di Perusahaan Will Corp, semua anak 
langsung naik ke lantai tiga untuk mengadakan study tour. 
Masing-masing kelompok dibagi menjadi enam orang. 
Kelompok Asta pergi menelusuri bagian piala-piala 
penghargaan yang sudah didapatkan oleh kantor ini, piala 
itu tertata rapih di atas sana. 

“Kalian diperbolehkan untuk mendokumentasikan 
seluruh bagian kantor ini,” kata staff yang membina 
kelompok Asta. 

“Baik kak.” jawab seluruh murid. 
Lalu Asta dan kelompoknya memerhatikan satu-

persatu foto yang dipajang di atas sana. 
“Ren, kok muka CEO-nya mirip ayah gua dah?” 

sambil memicingkan mata ke foto itu. 
“Iyaa juga Ta, tapi nama bokap lo kan Agus bukan 

William.” 
“Tapi mirip banget, Di bagian leher kanannya ada 

tanda lahir yang persis banget kayak ayah gue.” 
“Ya, bukan bokap lu doang, Ta yang kayak gitu.” 
Asta hanya berdehem saja dan tidak niat untuk 

menjawab lagi. “Sayang nya beda nasib doang,” dalam 
hatinya. 

Setelah sudah satu jam mengelilingi isi kantor ini, para 
murid dipersilahkan untuk menuju kantin kantor untuk 
mengambil konsumsi yang sudah disiapkan oleh pihak 
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kantor, di kantin juga disediakan prasmanan yang berjejer, 
murid-murid menikmati makanan mereka. 

Setelah menikmati makanan di kantin kantor tersebut, 
semua murid diberi kesempatan untuk mempresentasikan 
hasil dokumentasi dan informasi yang mereka dapat 
mengenai kantor ini. Jika ada hasil kerja kelompok yang 
membuat kantor itu tertarik, kelompok tersebut akan 
diberikan beasiswa untuk kuliah di Singapura selama dua 
semester. Satu persatu kelompok maju dan 
mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelompok terakhir 
yang presentasi adalah kelompok Asta. 

“Na, lo yang presentasi yaa, sama Rendra juga.” 
“Gak mau woi! Gue kan tadi yang edit powerpoint-nya.“ 
“Ta, mending lu yang presentasiin. Nanti gue 

bantuin.” 
“Yaudah iya gue yang presentasiin.” Asta membaca 

sekilas isi dari powerpoint tersebut. Dia lalu berjalan ke depan 
dengan percaya diri. Anak laki laki itu melihat ke semua 
orang yang ada disitu. “Kami kelompok lima memulai 
presentasi…” Asta membuka presentasinya. 

Saat Asta menyampaikan ide kelompok mereka, semua 
orang terpaku pada Asta. Termasuk CEO perusahaan 
tersebut yang dalam hati merasa kagum pada sosok Asta. 
Asta terlihat percaya diri saat berbicara di depan, membuat 
yang melihat ingin terus mendengarkan presentasi anak laki 
laki itu. Dia berbicara cukup lama. Ketika dibuka sesi tanya 
jawab, mereka terkejut saat banyak tangan yang terangkat. 
Banyak yang ingin tau tentang ide kelompok mereka berkat 
cara Asta mempresentasikan. 

Selesai presentasi, kelompok Asta puas dengan hasil 
yang mereka dapat. 

Rendra berkata, “Bisa juga lo presentasi, Asta!” 
Teman-teman yang lain ikut mengangguk setuju. 

“Eh iya tau, gua aja baru tau lo jago presentasinya.” 
Mina tampak takjub saat bicara. 



70  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 Mereka lalu kembali ke tempat duduk. Saat sesi ulasan, 
Asta merasa sangat mual sampai dia muntah di kamar 
mandi. Gurunya bertanya, ”Asta mau pulang duluan? 
Kamu kuat gak?” 

“Gak papa, Bu. Saya bisa pulang naik ojek online.” 
Asta sambil memegang perutnya karena ia merasa 
kesakitan, tubuhnya makin terasa sakit dan bibirnya sudah 
pucat. Tak lama setelah itu, Asta buru-buru mengambil 
tasnya di bus dan langsung memesan ojek online. Ketika ia 
dalam perjalanan menuju rumah, tidak sengaja motor yang 
ia tumpangi terpleset lubang di jalan. Pengemudi ojek 
terseret bersama motor. Sedangkan Asta terpental jauh dan 
mobil yang di belakang tidak sempat mengerem. Asta 
tertabrak mobil tersebut. Situasi sangat kacau. Asta lalu 
dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang ada. 

Sesampainya di rumah sakit, Asta langsung segera 
dibawa ke UGD. Polisi menghubungi pihak sekolah Asta 
pada saat itu. Di dalam UGD Asta langsung ditangani dan 
diperiksa oleh para dokter. 

Lalu di tempat yang berbeda 
“Pak William, saya mendapat kabar dari pihak rumah 

sakit bahwa Asta masuk UGD karena kecelakaan fatal dan 
sekarang ia masih belum sadar Pak,” bisik sekretaris Pak 
William. Lalu Pak William kaget sekaligus lemas mendengar 
kabar tersebut. Ia menjawab, “Suruh anak buah saya untuk 
bertanggung jawab pada kegiatan ini dan kamu ikut saya ke 
rumah sakit.” 

“Baik Pak. Saya akan menyiapkan mobilnya dahulu.” 
Lalu ketika sampai di rumah sakit, Pak William 

bertanya kepada bagian administrasi, “Atas nama Asta ada 
di ruangan berapa ya?” lalu 

staff itu menjawab,“ Atas nama Asta Marsello. Berada 
di ruang VVIP,” 

Lalu Pak William berkata terimakasih dan ia buru-buru 
lari dengan terengah-engah di lorong rumah sakit, karena ia 
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sangat khawatir pada kondisi Asta. Tepat di depan kamar 
Asta ia langsung membuka pintu itu. Pak William bertemu 
dengan dokter yang telah menangani Asta. 

“Bapak dari pihak orangtua Asta?” tanya dokter 
tersebut. 

“Iya dok, saya ayahnya Asta. Bagaimana kondisi Asta 
sekarang, Dok?” 

“Sekarang ia masih belum sadarkan diri, Di bagian 
kepala Asta terdapat benturan dan juga goresan luka di 
bagian tubuhnya, bapak hanya perlu berdoa dan bersabar. 
Kami dari pihak rumah sakit akan melakukan yang terbaik 
untuk putra bapak.” 

“Baik terimakasih banyak, Dok.” 
“Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu Pak.” Lalu dokter 

dan juga para suster keluar ruangan. 
Pak William mengeluarkan air mata karena tak 

sanggup melihat anaknya yang masih keadaan tidak 
sadarkan diri. 

“Nak! Cepat bangun.” Sambil mengusap tangan Asta. 
“Ayah gak tega. Bangun, Nak! Kenapa bisa kecelakaan 

seperti ini?” lanjutnya. 
Setelah 30 menit Asta masih juga belum sadarkan diri. 

Hanya terdengar suara alat-alat dan keheningan saja yang 
terjadi. 

“Pak, bapak makan dulu, Pak, dari tadi pagi bapak 
belum makan juga,” ujar sekretaris itu. 

“Saya gak mau makan,” kata Pak William sambil 
mengusap helaian rambut anaknya. 

“Ya sudah Pak, makanan bapak saya letakan di meja,” 
jawab sekretaris. 

Tidak ada jawaban, Pak William hanya mengangguk 
saja. 

“Zak, kamu sekarang jemput Jeffan. Tapi jangan 
bilang apa-apa soal saya.” 

“Baik, Pak,“ kata Zaki sekretarisnya. 
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 “Asta, bangun Asta” sambil mengguncang-
guncangkan tubuh Asta. Sudah 20 menit Asta tak 
menjawab ayahnya, lalu tiba-tiba asta terbangun. 

“Hngg..” 
“Asta! Akhirnya kamu sadar juga, Nak.” 
Asta hanya diam lalu ia menatap Pak William. 
“Akhirnyaa.. Asta kamu sadar juga. Ayah kaget banget 

pas tau kalo kamu kecelakaan.” Lalu ia tersadar kalau 
semestinya ia tidak seharusnya mengatakan yang 
sebenarnya. 

“Ayah? Pak William itu ayah Asta?” Asta mengernyit 
dahinya, tangannya gemetar dan matanya sedikit 
mengeluarkan air mata. 

“Jadi, Pak William selama ini itu ayah Asta? Pak 
Agus?!” lanjutnya. 

“I-iya nak maafkan ayah, maafkan ayah karena sudah 
menyembunyikan ini semua dari kamu dan juga Jeffan, 
ayah tau ayah salah.” Asta di situ masih tidak bisa percaya 
dengan semua keadaan ini, tangannya bergetar. 

“Tolong jelaskan, ini maksudnya gimana hah?!” 
Amarah Asta karena merasa dibohongi selama ini. 

“Iya, ayah sengaja melakukan ini dengan perlakuan 
ayah yang pura-pura miskin karena ayah ingin kamu dan 
adik kamu itu tumbuh mandiri nak, ayah ingin saat kamu 
dewasa nanti-“ lalu kalimat itu terhenti oleh Jeffan. 

“KAK ASTA? Kakak kenapa?!” lalu Jeffan menatap 
Asta dan Pak William secara bergantian. 

“Halo.. Bapak siapa ya? Kenapa ada disini? 
Perkenalkan aku Jeffan.“ Lalu jeffan mengulurkan 
tangannya. 

“Jeff, ini ayah kita.. Pak Agus.” Lalu setelah 
mendengar bahwa bapak ini ternyata pak Agus, Jeffan 
kaget. 

“AYAH?!” lalu Jeffan memeluk ayahnya. 
“Ayah, beneran ayah Jeffan?” 
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“Iya Nak,” Kata pak Agus. 
“Waah ayah, tampilannya seperti orang kaya,” kata 

Jeffan kagum. 
“Iya, Jeffan dan Asta tolong maafkan ayah ya karena 

sudah menyembunyikan ini semua dari kalian dan ......” 
terang Ayah menjelaskan maksud dan tujuannya. 

“Iya gak papa kok Yah. Jeffan tau kalo ayah cuman 
pengen kita mandiri kan?” 

Pak Agus mengangguk. 
“Sini.” Pak Agus melebarkan tangannya. Mereka 

bertiga berpelukan. 
Setelah empat hari Asta dirawat, akhirnya mereka 

pindah ke rumah mereka yang sesungguhnya di daerah 
kawasan elite. Disitu lah semua kebahagiaan dimulai. 
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amaku Arya Bastian, biasa dipanggil Arya. Aku sudah 

berumur 20 tahun. Orang tuaku bercerai disaat aku 

baru memasuki jenjang kuliah, dan aku memilih untuk 

tinggal sendiri di salah satu kota terbesar dinegeri ku. 

Disini, aku akan menceritakan tentang cerita kehidupanku.  

“Arya! Ayo main!” Teriak Seseorang. “Eh tunggu-

tunggu!” Sontak aku teriak, karna tidak mau ditinggalkan. 

“Arya! Jangan berisik!” Teriak seseorang dari dalam rumah 

karena merasa terganggu oleh suara teriakanku tadi. Lalu 

aku langsung kabur sambil cengengesan dan mengajak 

temenku untuk cepat-cepat ke lapangan tempat bermain. 

Umurku 7 tahun pada saat itu. Aku tinggal di Desa Ciputi.  

Aku sangat senang bermain dengan teman-teman di 

desaku. Tetangga-tetangga disini juga baik kepadaku, dan 

aku merasa sangat Bahagia. Temen yg paling dekat 

denganku bernama Agas dan Yuda. Tidak lupa, aku juga 

membantu ayah dan ibuku bekerja, biasanya aku 

membantu untuk menanam padi dan mencari kayu bakar.  

Tapi, keadaan mulai berbalik Ketika ayahku mulai 

bekerja di kota. Dengan terpaksa, aku harus mengikuti 

N 
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ayahku dan pindah ke kota juga, ibuku juga ikut. Aku 

merasa sedih ketika meninggalkan teman-teman dan 

tetangga-tetanggaku di desa. “Dadah Arya, nanti aku nyusul 

oke!” Teriak Agas sambal melambaikan tangan kepadaku. 

“Aku juga Aku juga!” Lalu disusul oleh Yuda. “Janji ya!” 

Kataku sambal menahan tangis, lalu kita bertiga 

menggabungkan jari kelingking kita yg menandakan kita 

sudah berjanji. “Dadah!” aku teriak dari dalam mobil 

sambil melambaikan tanganku ke masyarakat desa. Lalu 

mobil pun bergerak dan melaju ke salah satu kota terbesar 

di negeriku. Sebenarnya, aku sudah tidak sabar untuk 

melihat kota! Dan ditengah perjalanan, aku pun tertidur 

karena merasa lelah. 

“Arya, bangun nak kita sudah sampe” Kata ibuku yg 

membangunkanku. “beneran? yeyy”  

Kataku senang. “Ayo, bantuin ibu nurunin barang” 

Ajak ibu. “Oke!” kataku bersemangat. Setelah aku 

menurunkan barang, aku pun langsung masuk kedalam 

rumah untuk berkeliling. Kata ibuku, aku akan mulai 

bersekolah besok. Dan aku sangat bersemangat untuk 

menjalani hari pertama disekolah baruku. Malamnya, ibuku 

membuat makanan yg sangat enak, dan aku sangat 

kekenyangan. 

Besoknya, aku berangkat dari rumah jam 7, dan sampai 

disekolah pada jam 7:20. Rumahku dan sekolahku ternyata 

dekat, jadi aku hanya berjalan kaki. Teman-teman 

sekolahku sangat baik, aku sangat senang. Awalnya 10 

tahun ku dikota terasa menyenangkan, aku mempunyai 

banyak teman dan orang tua ku membeli rumah baru yang 

lebih besar. Aku sudah sangat senang disini. Arya dan Yuda 

masih sering menghubungiku, tapi aku sering 
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 mengabaikannya karna aku sedang main dengan teman-

temanku. Tapi, tiba-tiba orangtua ku bertengkar hebat 

dirumah. Lalu besoknya ayahku dan ibuku pergi ke suatu 

tempat, dan aku ditinggalkan sendirian di rumah. Tapi tidak 

apa-apa, karna sekarang aku lebih suka kehidupan yg bebas. 

Akupun mengajak teman-teman ku untuk bermain dirumah 

sampai malam. Lalu, orang tua ku pulang esok harinya. 

Sesampainya mereka dirumah, aku disuruh memilih 

untuk tinggal Bersama ibu atau ayahku. “eh, maksudnya?” 

tanyaku kebingungan. Lalu ibuku mengatakannya sekali lagi 

“kamu mau tinggal dengan ibu atau dengan dia?” kata 

ibuku sambil menunjuk ayahku. “kenapa?” kataku masih 

bingung. Lalu ayahku menarik nafas Panjang “ayah dan dia 

sudah cerai nak” kata ayahku yg membuat aku kaget. “hah? 

sejak kapan?” tanyaku. “kemarin” kata ibuku dengan nada 

datar. “jadi kemarin kalian pergi ke pengadilan ?!” kataku 

mulai emosi. “iya nak” kata ayahku. “jadi, kamu mau 

tinggal sama ibu atau sama dia?!” tanya ibuku lagi dengan 

sedikit kencang. karna aku merasa kecewa dan emosi, aku 

pun bilang “mending gue tinggal sendiri daripada sama 

kalian!”. Lalu, tanpa kusangka-sangka, kedua orang tua ku 

pun langsung pergi keluar rumah tanpa mengatakan satu 

kata pun, dan meninggalkan aku sendirian lagi. 

Sejak saat itu, orang tua ku sudah tidak pernah pulang 

lagi kerumah, aku merasa marah  

dan kecewa kepada orang tua ku. Aku juga menyesal 

telah mengatakan kata-kata yg tidak sopan pada saat itu. 

Dan akupun menjadi anak yg penyendiri. Teman-temanku 

mengkhawatirkan dan terus menelponku. Karna aku 

merasa kesal, akupun mematikan handphone ku. Banyak juga 

yg mendatangi rumahku “Arya! Buka pintunya! Lu kenapa 
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sih, tiba-tiba kaya gini!” Teriak salah satu temanku didepan 

pintu. “Arya!” temanku masih berusaha untuk membuatku 

membuka pintunya. Dan pada akhirnya akupun membuka 

pintu, walaupun cumin sedikit. “Akhirnya lu ngebuka pin- 

“aku memotong pembicaraannya. “Mending lu ga usah 

kerumah gue lagi, ganggu tau ga si!” kata ku dengan nada 

marah. Lalu temanku kaget dan langsung meninggalkan 

halaman rumahku. 

Sudah 1 bulan aku tidak keluar rumah dan persediaan 

makananku pun mulai menipis. 

Orang tua ku pun masih belum pulang kerumah. Lalu 

aku berinisiatif untuk ke minimarket didekat rumahku. Aku 

memakai topi dan jaket. “selamat datang” sapa kasir 

minimarket itu. Aku langsung memilih makanan yang akan 

aku makan dirumah, aku tidak mau berlama-lama disini. 

Setelah memilih, aku langsung ke kasir dan kasir pun 

langsung mescan barang yang aku beli. “totalnya jadi 

300.000 ya ka” kata kasir minimarket itu. Lalu aku 

mengambil kartu dari dompetku dan memberikannya ke 

kasir. “ini kartunya ya ka, terimakasih sudah berbelanja 

disini” kata kasir itu sesaat setelah menggesek kartunya di 

salah satu mesin. Tanpa mengucap kata satupun, aku 

langsung berjalan ke pintu minimarket. “e-eh kamu ar- 

“Sebelum kasir itu menyelesaikan katanya, aku sudah keluar 

dari tempat itu. 

Besoknya, aku mulai berangkat ke sekolah. Aku 

merasa bosan karna selalu dirumah.  

Anehnya, disekolah teman-temanku seakan menjauhi 

diriku. Mulai disaat jam istirahat, jam pelajaran olahraga, 

hingga jam pulang sekolah. Mereka seakan membicarakan 

aku saat aku berjalan di koridor. Bahkan, teman-teman 
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 dekatku juga menjauhiku. Ketika aku bertanya mengapa, 

mereka tidak mau menjawab dan langsung pergi. Akupun 

berinisiatif untuk menguping pembicaraan mereka, lagian 

mereka juga tidak tau memberitahuku. Setelah aku 

menguping, ternyata teman dekatku yg bernama Agung 

menyebarkan rumor buruk tentangku. 

“Lu apa-apaan sih!” kataku marah sambil mendorong 

Agung ke tembok. “ugh, apaan  

sih!” Kata Agung kesakitan. “Lu nyebarin apa soal gue 

ha!” kata aku marah. “ohh” kata Agung sambil 

membetulkan bajunya. “Soal elu yang ngebuat ortulu cerai” 

kata Agung dengan wajah mutadosnya. Setelah kata-kata 

Agung itu, terjadilah pertengkaran antara 2 lelaki. Plak 

“Agung! Arya! Kalian tau apa yang kalian perbuat?!” kata 

kepala sekolah setelah memukul meja. Aku dan Agung 

sedang duduk didepan kepala sekolah sambil menahan 

sakit yang ada disekujur tubuh. Maupun aku atau Agung 

tidak menjawab pertanyaan kepala sekolah. “hahh” kepala 

sekolah menghela nafas pasrah karna tidak dijawab. “Orang 

tua kalian sudah menunggu di ruang BK” kata kepala 

sekolah dan membiarkan kita pergi dari ruangannya. 

Aku sedang duduk diantara kedua orang tuaku didalam 

ruangan 5x7 m. “Kamu kenapa berantem?” kata ayahku 

memecah keheningan. Aku hanya diam. Lalu ibuku 

membentakku dan dilanjutkan oleh ayah. Akupun masih 

diam. Lalu karena aku malas untuk berada diruangan ini 

bersama mereka, akupun berjalan menuju pintu keluar. 

Tiba-tiba ibu menarik tanganku dan menamparku. Ibuku 

membentakku lagi. Tetapi saat itu aku tidak diam. “Kalian 

tiba-tiba datang kesini, kerjaannya cuman marah-marah 

setelah ninggalin aku dirumah sendirian” kataku. “tapi kan 
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kamu yang mau tinggal sendiri” kata ayahku memotong. 

“Kalian kerja aja sana, ga usah urusin aku. Kan aku beban” 

kataku dan langsung keluar ruangan. “Lu itu beban bagi 

mereka, makannya mereka ninggalin elu” aku teringat 

dengan kata-kata Agung saat itu. Aku mengambil tasku dan 

langsung pulang kerumah. 

“Yud, liat!” kata seseorang. “mana?” jawab orang yang 

ada disebelahnya. “ituloh, itu!” 

“Arya!” panggil seseorang. Lalu akupun melihat 

darimana suara itu datang, yang ternyata dari belakang. 

Betapa kagetnya aku ketika melihat Yuda dan Agas ada 

dibelakangku. “Arya! kita ketemu lagi!” teriak Yuda. Lalu 

mereka pun melakukan gaya tangan yang dulu mereka buat. 

Kedatangan Yuda dan Agas membuat suasana hatiku 

menjadi bagus. Setelah mengobrol dijalan, aku pun 

mengajak mereka untuk ke rumahku. 

“Ar, bapak ibulu kemana?” tanya Agas. “Gua tinggal 

sendiri sekarang” jawabku. Lalu aku menceritakan tentang 

masa-masaku di kota kepada mereka. Mereka pun 

menyemangatiku, dan lanjut mereka juga menceritakan 

kisah-kisah mereka selama aku pergi ke kota. Ternyata 

desaku sudah mendapat pasokan lisrik dan air bersih 

sekarang, dan sekarang desaku sudah Makmur. karna sudah 

terlalu malam, akupun mengajak mereka untuk menginap 

dirumahku. Kita masih bercerita hingga jam menunjukan 

jam 1 malam. Sebelum tertidur, aku merasa bersalah lagi 

kepada orang tuaku. 

Esoknya adalah hari libur. Aku mengajak Agas dan 

Yuda menonton film thriller di bioskop. akupun bersenang-

senang bersama mereka dan melupakan kejadian kemarin. 

Kita pergi ke funworld lalu pergi makan dan membeli game 
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 baru. Lalu kita pergi ke barber shop dan memotong 

rambut. Tidak terasa, hari sudah menjelang malam. Yuda 

dan Agus harus segera pulang karna ditunggu oleh orang 

rumah. Sebelum mereka pulang, aku memberi mereka 

sepatu yg sebelumnya kubeli. “wihh makasih Ar!” kata 

Yuda berterimakasih. “sans, btw makasih ya hari ini” kata 

aku berterimakasih. “sipp, gua sama Yuda pamit dulu ye” 

kata Agas pamit. Akupun pulang kerumah. Malamnya 

sekitar jam 9, orangtua ku datang ke rumah. 

Hening, mungkin itu kata-kata yang bisa mewakilkan 

keadaan saat ini. “kalian mau apa kesini?” akupun 

membuka pembicaraan. “ibu minta maaf nak” kata ibuku. 

Seketika emosiku memuncak “kalian ga usah minta maaf, 

harusnya Arya yang minta maaf karna udah durhaka sama 

kalian!” kataku sambil menunduk. “nggak, kamu ga salah 

nak. Kita yang salah karna ga mikirin kamu dan lebih 

mementingkan diri kita sendiri” kata ayahku sambil 

menepuk pundakku. Lalu akupun menangis dan langsung 

dipeluk oleh kedua orangtuaku. Mau bagaimana pun, 

keadaan tidak bisa diubah, ayahku dan ibuku sudah 

bercerai. Walaupun begitu, sekarang aku sudah merasa 

tenang. Tiba-tiba Agas dan Yuda masuk kerumahku dan 

tersenyum melihat aku dan orangtuaku berpelukan. 

Ternyata, merekalah yang mengajak orangtuaku keruma 

dan mengecek keadaan anaknya.  Besoknya, aku pun 

meminta maaf ke Agung dan seketika semuanya sudah 

tidak menjauhiku lagi. Lalu, Agas dan Yuda Kembali ke 

desa dan berjanji akan datang lagi. Orangtuaku juga sudah 

berdamai dan sesekali mereka mengunjungi rumah. Aku 

masih memilih untuk tinggal sendiri, karna aku lebih 

nyaman. Dan sekarang, akupun menjadi lebih bahagia. 
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Lyra POV 

enapa Adek terus yang selalu diperhatikan oleh 

Bunda, kenapa aku enggak? iihhh, kenapa Adek 

lebih disayang, diperhatikan, malah sekarang aku disuruh 

suruh mulu sama Bunda, kalo gak dilakuin Bunda marah-

marah, apakah sejak Adek lahir Bunda jadi benci sama 

aku?” 

FLASH BACK! 

“Bunda…Lyra mau punya Adik boleh gak? Karena 

Lyra kesepian Bunda…” tanya Lyra. 

“Hmm...entahlah mungkin nanti Bunda akan 

bertanya kepada Ayah dulu” jawab Bunda. 

Kenapa Lyra bertanya seperti itu? 

Karena  Lyra Chintya Bella Alice adalah seorang anak 

tunggal dari ibunda Vebriana Laura Sharrla dan ayah 

Keith Alexandra Kennel. Lyra berasal dari keluarga yang 

kaya raya, ayahnya memiliki perusahaan minyak, 

sedangkan ibundanya adalah seorang desainer pakaian 

yang sudah mendunia, karyanya sangat disukai para 

“K 
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 selebriti internasional. Meskipun demikian, Lyra tetaplah 

pribadi yang rendah hati, tidak sombong, dan suka 

menolong orang. 

Lyra selalu sendirian di rumah, Ibundanya bekerja, 

Ayahnya bekerja juga.  

Yaa…karena kesepian jadi Lyra meminta untuk 

mempunyai adik kepada Ibundanya. 

 

1 bulan kemudian…  

Saat berada di ruang keluarga...  

“Lyra…impian kamu untuk mempunyai adik 

tercapai!” ucap Bunda. 

“Hah?! Beneran Bunda?!” ucap Lyra terkejut. 

“Yaa,begitu lah…” ucap bunda. 

“Alhamdullillah, terima kasih Yaa Allah…”ucap Lyra 

bersyukur. 

9 bulan kemudian… 

Kini Lyra sedang berada di Rumah Sakit bersama  

Ayahnya, sedang menunggu Bunda yang kini sedang 

berjuang untuk melahirkan Adeknya, Lyra melirik jam 

tangannya dan berkata  

“Jam 10.00 malam, lama juga ya Bunda melahirkan 

Adek” 

“Lyra mau pulang?” tanya Ayah. 

“Hmm,boleh deh” ucap Lyra.   

Skip!  

Keesokan harinya… 

“KRIINNGGG!” Alarm Lyra berbunyi 

Lyra yang sedang berada di alam mimpi pun segera 

terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak itu. 
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“masih jam 5.00” ucap Lyra sambil melirik jam di 

dinding kamarnya yang berwarna pink dan bergambar 

hello kitty. 

Lyra pun meraih gelas yang berisi air minum dan dia 

langsung membereskan kasurnya. 

“Shalat dulu ah,baru habis itu mandi dan makan deh” 

ucap Lyra. 

Sesudah shalat dan mandi, Lyra langsung memakai 

baju lengan panjang yang berwarna hijau tosca dan 

bertuliskan ‘MY DREAM SEASONS’ dan rok hitam 

dengan jilbab bergo yang berwarna abu-abu. 

Setelah memakai baju, Lyra langsung turun dan 

menuju meja makan yang bernuansa hijau muda dan di 

sana hanya ada Ayah yang sedang makan roti. 

“Ayah hari ini kita sarapan apa?” tanya Lyra. 

“Oh hari ini kita makan roti dengan keju dan seres 

coklat minumannya susu” jawab ayah. 

“Hmm oke, ayah habis ini kita ke rumah sakit kan?” 

tanya Lyra lagi. 

“Iya, makanya cepetan sarapannya biar langsung nanti 

ke rumah sakit!” ucap ayah.  

“Oke,oke” ucap Lyra 

       Di Rumah Sakit… 

Sesampainya di pintu rumah sakit Tifolia, ayah dan 

Lyra langsung menuju lift yang berada di lantai 1 dan 

menuju ke lantai 4  

Sesampainya di lantai 4… 

Ayah dan Lyra pun segera menuju ruang rawat inap 

no 1 Crystal dan  Lyra langsung membuka pintu tersebut  

“krieeettt” pintu terbuka dan terlihat ada seorang ibu baru 

melahirkan dan terbaring lemah disana itu adalah Bunda!! 
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 “Assalamu’alaikum, Bunda” ucapku saat berjalan 

mendekati Bunda.  

“LYRA!!!” ucap Bunda. 

“Wa’alaikum salam, Lyra” jawab Bunda.  

“bunda, gak kenapa-kenapa kan?” tanya Lyra.  

“Alhamdullillah, gak kenapa kenapa kok…” jawab 

Bunda.  

“Bunda Adek kemana?” tanya Lyra lagi. 

“Owh Adek ada di ruangan bayi nanti jam delapan 

baru Adek akan diantarkan kemari,” jawab Bunda.  

“Oke deh Lyra mau main hp dulu deh” ucap Lyra. 

Jam 09.00 pagi. 

“tok,tok”  pintu diketuk oleh suster dan seketika 

pintu pun langsung terbuka. Tampak seorang bayi 

perempuan yang didorong oleh suster menggunakan 

ranjang bayi.  

“Ini bayinya, nyonya dan tuan,” ucap suster sambil 

memberikan ranjang tersebut pada Ayah.  

“Iya sus terima kasih” ucap Lyra. 

“Iya,sama sama” ucap suster.  

“Adek mau dikasih nama apa Ayah?” tanya Lyra.  

“Mungkin Lyana Isabella Lanyca Alice aja,” ucap 

Ayah. 

“Bagus tuh namanya,” ucap Bunda.  

FLASH BACK OFF! 

Beberapa Tahun Kemudian… 

“Yeah begitu lah Licorice,aku makin dibenci aja sama 

Bunda” ucap Lyra kepada sahabatnya Licorice yang 

sedang membahas Bundanya.  

Licorice Clara Lauren Qasharina adalah sahabatnya 

Lyra sejak kelas 1 SD kini Lyra dan Licorice sudah kelas 1 
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SMP, Licorice berasal dari keluarga yang berada, tapi dia 

tidak pernah sombong dengan keadaan keluarganya yang 

berada, pakaiannya biasa saja sederhana sama seperti Lyra 

dan Lyra orangnya tidak pernah memandang orang dari 

harta maupun fisik. 

Skip! 

Dirumah Lyra… 

“Lyra kenapa baru pulang jam 15.00 sih? Harusnya 

jam 13.00, bantuin Bunda dong…jadi perempuan gak 

boleh malas” ucap Bunda. 

“Bunda, Lyra baru aja pulang sekolah, masa harus 

bantuin Bunda? Lyra capek bun…” ucap Lyra mengeluh. 

“Enggak ada penolakan, cepat, Adek Lyana mau 

makan tuh,” ucap Bunda. 

“Iya iya” ucap Lyra.  

Lyra POV  

“Ishhhh, Bunda gak ngerti perasaan aku banget, aku 

kan capek baru pulang sekolah…jadi seperti pembantu 

saja” 

Lyra langsung menuju kamarnya untuk ganti baju. 

Lyra mengganti pakaian sekolahnya dengan baju biru 

muda bertulisan ‘MY SILENT SCREAM ‘ dengan rok 

hitam dan kerudung biru tua  

“Makan dulu deh…” ucap Lyra. 

Seletah makan… 

“Langsung bersih-bersih halaman ya Lyra jangan 

kabur ya, kalau kamu kabur, ntar kamu Bunda kunciin,” 

ucap Bunda. 

“Hmmm, iya deh” ucap Lyra.  

Malamnya… 
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 “Bunda, gak usah suruh suruh Lyra kan udah ada bibi 

Raisa,” ucap Ayah. 

“Kok Ayah bisa tau kalau Bunda suruh Lyra bersihin 

halaman?” tanya Bunda.  

“Yaa Ayah kan kalau pulang kerja kan langsung 

melihat CCTV,” ucap Ayah. 

Bunda tidak mendengar apa yang di ucapkan Ayah 

baru saja. 

Gleg!  

Bunda langsung pergi menemui Lyra yang sedang 

berada di kamarnya.  

“LYRA!” Ucap Bunda dari luar. 

Lyra yang sedari tadi berbaring sambil bermain 

Laptop langsung terkejut. 

“Iya bunda” Ucap Lyra. 

“Lyra cepat” Ucap bunda. 

“Kriettt” pintu dibuka oleh Lyra.  

“Drap, drap, drap,” suara hentakan kaki yang sedang 

berlari menuju lantai atas. 

“Lyra bunda mau bertanya…” ucap Bunda. 

“KAMU BILANG YA SAMA AYAH KALAU 

KAMU HABIS DISURUH SAMA BUNDA UNTUK 

MEMBERESKAN HALAMAN?!” ucap Bunda 

memarahi Lyra. 

“Enggak kok Bunda, serius” ucap Lyra. 

“TAPI, KALO BUKAN KAMU YANG BILANG 

KE AYAH, LALU SIAPA?!” 

Ayah berjalan mengendap ngendap menuju kamar 

Lyra. 

“Bunda kenapa ini kok ribut ribut?” tanya Ayah yang 

baru saja datang. 
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“Ayah, Lyra tidak bilang kepada Ayah kan kalau 

Bunda yang menyuruh Lyra membereskan halaman” ucap 

Lyra. 

“Iya Lyra betul lagian Ayah taunya lewat CCTV kok 

Lyra gak ngadu sama Ayah” ucap Ayah. 

“kenapa kamu marah ke Lyra kalau Lyra ngadu sama 

aku?” tanya Ayah. 

“Karena aku takut Ayah marah sama aku, kalau aku 

menyuruh Lyra membereskan halaman sendirian?” jelas 

Bunda. 

“Udahlah mending kamu minta maaf aja sama Lyra” 

bisik Ayah kepada bunda.  

“Aku seperti ini agar Lyra mandiri, tidak bergantung 

kepada kita terus, dan agar dia gak terlalu dimanja oleh 

kita” bisik Bunda kepada Ayah. 

“Oh, yaudah” ucap Ayah. 

Beberapa hari kemudian… 

Lyra POV  

Lyra semakin kesal saja kepada Lyana karena Lyana 

selalu mendapat nilai bagus dan dia selalu di puji sama 

Bunda. Sedangkan Lyra menunjukan nilainya kepada 

Bundanya, Bunda hanya merespons yang biasa saja “ohh, 

Lyra dapet nilai bagus,” ucap Bunda. 

Lyra merasa tidak pernah dipuji oleh Bundanya. 

Padahal Lyra belajar mati-matian untuk mendapat nilai 

bagus untuk membuat Bundanya bangga, dia semakin 

benci sedangkan Lyana yang selalu dimanjakan oleh 

Bunda, dipuji oleh Bunda, disayang dan selalu 

diperhatikan oleh Bunda. 

 “Ihhh Lyana mulu Lyana” ucap Lyra kesal. 
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 “Drap,drap,drap” bunyi hentakan kaki Lyra menuju 

kamar Lyana.  

“LYANA,BUKA PINTUNYA!” ucap Lyra. 

Lyana pun langsung membukakan pintunya untuk 

kakaknya, Lyra. 

“Kenapa kak?” tanya Lyana.  

“KAKAK BENCI BANGET SAMA KAMU, 

LYANA……I  HATE YOU,SISTER!” ucap Lyra kesal. 

Lyra segera keluar dari kamar Lyana dan langsung 

menuju kamarnya.  

Lyra menuju kamarnya sambil menangis mengingat 

Lyana yang selalu dimanjakan oleh Bundanya. 

“Kenapa Lyana terus yang selalu di utamakan dan 

bukan aku” ucap Lyra.  

2 Minggu Kemudian…. 

Lyra sedang melamun dan Lyra tidak menyadar 

bahwa Bunda mendekatinya yang sedang menonton TV di 

ruang keluarga.  

“Lyra sayang….” ucap Bunda. 

Lyra yang dari tadi melamun pun terkejut karena 

Bundanya memanggil dengan seperti itu. 

“Iya, Bunda  kenapa?” tanya Lyra.  

“Kamu benci sama Lyana? kenapa?” tanya Bunda. 

“Karena kenapa Bunda selalu mengutamakan Lyana, 

memanjakan dia, sedangkan aku seperti tidak dianggap 

oleh Bunda, aku kesal karena aku merasa seperti tidak 

disayang lagi oleh Bunda dan aku mengganggap Bunda 

Pilih Kasih sama aku dan  Lyana” ucap Lyra.  

“Tapi Lyra sayang…kamu salah paham...Bunda 

seperti ini karena Bunda mau kamu tuh jadi anak yang 

mandiri tidak pernah manja sama Ayah dan Bunda lagi, 
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dan kamu kan juga sudah besar jadi harusnya membantu 

Bunda sama Ayah, Lyana sudah kelas 1 SD, kamu sudah 

kelas 1 SMP dan seharusnya kamu membantu Bunda 

membereskan rumah, kalau kamu capek gak papa 

beresinnya nanti aja, boleh kok yang penting kamu udah 

bantuin Bunda…” ucap Bunda. 

Refleks Lyra langsung menangis, ia kagum, senang 

dan rasa benci terhadap adiknya kini hilang dari hatinya, 

betapa sayang Bundanya terhadapnya dan juga terhadap 

Adiknya. 

“oke Bunda, Lyra janji akan bantu Bunda selalu,’ ucap 

Lyra. 

“iya Lyana mau bantu kakak Lyra bantuin Bunda 

beres beres”ucap Lyana  

“Adek Lyana maafin kakak yaa…karena kakak udah 

benci sama kamu, maaf yaa…” ucap Lyra. 

“iya, kak Lyra, Lyana maafin kok” ucap Lyana sambil 

tersenyum. 

“Yey…kakak Lyra dan Lyana kini sudah baikan,” 

ucap Bunda.  

Lyra dan Lyana kini sudah baikan.  

Keluarga Lyra kini damai kembali. 
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erkenalkan, dia Awan. Ia adalah seorang gadis remaja 

berusia 15 tahun yang lumayan tinggi, bermata bulat, 

dan memiliki bibir tipis. Awan adalah sosok yang dianggap 

amat beruntung bagi orang-orang di sekitarnya. Parasnya 

rupawan, otaknya cemerlang, dan hidupnya berkecukupan. 

Sebagai seorang anak tunggal, banyak yang mengira bahwa 

dirinya diperlakukan bak tuan putri di negeri dongeng. 

Tetapi ekspektasi orang-orang harus dipatahkan karena di 

balik keindahan, tersimpan kesedihan yang amat 

memilukan. 

Pada awalnya keluarga Awan merupakan keluarga 

yang amat berbahagia. Namun, hal tersebut berakhir 

ketika ibunya tewas akibat sebuah insiden kecelakaan. 

Semenjak kejadian itu, Awan yang baru berusia 6 tahun 

tinggal jauh dari orang tuanya dan hidup bersama seorang 

Asisten Rumah Tangga yang sudah bekerja bersama 

keluarganya sejak ia dilahirkan. Kepergian ibunya juga 

P 
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membuat sikap dan perilaku ayahnya berubah drastis. 

Pribadi ayahnya yang hangat berubah menjadi dingin. 

Andaikan ada mesin waktu, Awan rela membelinya 

dengan harga yang pastinya mahal karena ia ingin 

mengulang waktu. Ia ingin kembali ke masa usia 6 tahun 

dan datang untuk mencegah insiden kecelakaan yang 

menewaskan ibunya, dengan harapan semuanya akan 

kembali seperti semula dan keluarga bahagia itu tetap ada 

sampai saat ini. Akan tetapi, di sisi lain Awan tidak ingin 

mengubah keadaan karena ia merasa Tuhan akan selalu 

memberikan kejutan nanti. 

Kehadiran ayahnya di rumah dapat terhitung jari, 

yang pasti ayahnya akan selalu datang ketika Awan 

berulang tahun. Miris, tapi memang begitu faktanya. Di 

sosial media mungkin kehidupannya amat indah, ada foto 

senyum bahagia ia dan ayahnya di salah satu platform 

media yang amat terkenal itu. Dibalik itu ada banyak cerita 

yang tidak terungkapkan dan cerita itu makin tragis ketika 

Awan menginjak usia 15 tahun, tepatnya pada saat ini. 

Walaupun hidup bersama seorang Asisten Rumah 

Tangga yang memang sudah menemaninya sedari kecil, 

Awan merasa bahwa dirinya hidup sendiri, bahkan 

terasing. Ia merupakan siswa terkenal yang memiliki 

segudang teman, tetapi tetap saja ia merasa belum cukup 

dengan hal tersebut. Seperti ada perasaan hilang di dalam 

dirinya yang membuatnya merasakan kesedihan amat 

mendalam terlepas dari kepergian ibunya. Sampai akhirnya 

ia sadar bahwa yang hilang adalah rasa bahagia dan hal itu 

membuatnya merasa sendiri. 

Kesendirian itu tertuang dalam tangisan setiap 

malamnya, tangisan yang tidak terdengar isakannya. 
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 Tangisan yang membuat paginya diwarnai dengan mata 

merah nan bengkak. Tangisan yang amat rumit karena dia 

sendiri tidak tahu alasannya untuk menangis setiap malam 

yang ditutupi dengan bantal lembut pengantar tidur. 

Awalnya hanya tangisan, namun makin ke sini tubuhnya 

tak terkendali. Tangisan itu kini ditemani dengan rasa 

sesak dan pikiran gelisah. Ya…bagai awan yang akan 

menumpahkan hujan jika tak sanggup lagi menanggung 

beban yang berat. Awan yang kehilangan langitnya. 

Apalah arti awan jika tidak ada langit yang menaunginya. 

Sudah banyak teman ia jadikan sebagai tempat cerita dan 

sudah banyak psikiatris yang memberikannya obat 

penenang. Ia sadar yang ia perlukan adalah ayah, bukan 

teman dan psikiatris. 

Ayah yang merupakan satu-satunya keluarga inti yang 

ia miliki. Namun, ayahnya tidak tinggal di satu atap yang 

sama dengannya untuk bekerja dan Awan mencoba 

mengerti hal itu. 

Bekerja sebagai abdi negara membuat kesibukan 

ayahnya amat sangat sibuk, bahkan Awan merasa ayahnya 

sudah melewati batas kerja manusia karena tidak 

meluangkan waktu untuk beristirahat dan menemani 

Awan tumbuh dewasa. Meskipun sesungguhnya kerja 

keras itu ia lakukan untuk Awan. Hingga suatu ketika 

ayahnya memberi kabar bahwa ia akan kembali bertugas di 

Jakarta. Betapa bahagianya Awan pada hari itu, satu 

kejutan Tuhan datang dan menghapus secuil kesedihan di 

kesendirian Awan. Dengan senyum yang amat lebar Awan 

berkata, “Bi, nanti kita masakin Ayah makanan kesukaan 

Ayah ya, kalau Ayah sudah sampai.” Lawan bicaranya 

yang tak lain adalah Asisten Rumah Tangganya hanya bisa 
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menangis dan tersenyum bahagia saat mendengar 

perkataan Awan. Sudah lama rasanya ia tidak melihat 

senyuman Awan. 

Keesokan paginya, Awan terkejut ketika melihat 

ayahnya sedang duduk di teras rumah sambil membaca 

koran dan menyesap secangkir kopi. Awan kira 

kedatangan ayahnya tak akan secepat ini. Entah mengapa, 

pagi itu justru ia tidak segembira ketika mendengar kabar 

kedatangan ayahnya. Rasanya tidak dapat dijelaskan, 

intinya ia tidak sedih tetapi ia juga tidak senang dengan 

kedatangan ayahnya. Bahkan, tidak ada perkataan yang 

keluar dari mulut Awan pagi itu. 

Setelah melihat ayahnya, Awan malah berlari ke 

kamar dan mengunci pintunya. Beberapa detik setelah ia 

tiba di kamar, asisten rumah tangganya mengetuk pintu 

dan bertanya, “Awan, katanya mau masakin Ayah 

makanan, kemarin. Jadi atau enggak, nih ?” Dari dalam 

kamar Awan membalas, “Gak jadi deh Bi, ‘gak mood. 

Kalo mau Bibi aja, aku mau istirahat.” Setelah mendengar 

jawaban itu, Asisten Rumah Tangganya hanya bisa 

menghela napas dan beranjak pergi dari depan kamar itu 

sambil berharap agar hubungan keluarga sang majikan bisa 

kembali seperti dulu. 

Hari-hari pun sudah berganti, sudah 13 hari ayahnya 

berada di rumah yang sama dengan Awan. Namun, tetap 

saja belum ada percakapan intens di antara keduanya. 

Hanya ada pertanyaan retoris dari ayahnya yang 

sebenarnya ayahnya sudah tahu jawabannya. Seperti sore 

ini, ketika ayahnya tiba-tiba bertanya, “Awan lagi makan, 

yah?” atau, “Awan lagi ngapain?” Amat disayangkan, 
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 pertanyaan-pertanyaan itu hanya dijawab Awan dengan ya, 

tidak, atau anggukan kepala. 

Dari lubuk hati yang paling dalam, sesungguhnya 

Awan ingin sekali rasanya menyudahi kekakuan dan 

kecanggungan hubungannya dengan sang ayah. Ingin 

sekali ia memeluk ayahnya ketika ayahnya pulang, tetapi 

seperti ada batasan yang terbangun di diri Awan yang 

secara tidak sadar membuatnya jauh dari sang ayah. 

Ditambah lagi dengan kesibukan ayahnya yang tiap hari 

bekerja, membuat tidak banyak quality time yang dapat 

mereka lakukan. Kalau boleh jujur, Awan merasa amat iri 

kepada teman-temannya yang memiliki banyak waktu 

dengan orang tua, terutama ayah mereka. 

Beberapa hari setelah itu, tiba-tiba ayahnya 

memasakkan sup ayam kesukaan Awan. Awan bingung 

dan berujar di dalam hati, “Keajaiban apa lagi ini, padahal 

awalnya aku yang ingin memasak, tapi malah Ayah yang 

memasakkanku makanan.” Tak disangka, kesedihan di hati 

Awan mulai terkikis. Seperti ada kebahagian yang datang 

di dalam diri Awan setelah apa yang telah ayahnya lakukan 

pagi itu, memasakkan Awan makanan kesukaan Awan. 

Walaupun merasa senang, Awan tetap saja merasa 

aneh dengan perlakuan ayahnya hari itu. Awan bahkan 

mengira bahwa itu bukan ayahnya, melainkan satu dari 

tujuh kembaran ayahnya yang tersebar di seluruh dunia, 

padahal Awan sendiri tidak yakin dengan fakta itu. Karena 

amat bingung, ia memutuskan pergi ke taman dan 

bertanya kepada sang Asisten Rumah Tangga, “Bi, Ayah 

kok aneh yah, masa tiba-tiba masakin Awan sup ayam. 

Kenapa yah Bi?” Asisten Rumah Tangganya pun berkata, 

“Mungkin Ayahmu sedang senang atau gak tahu deh Wan, 
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kamu mending masuk ke rumah saja. Sudah gelap di sini.” 

Awan hanya bisa menghela napas saat mendengar jawaban 

Asisten Rumah Tangganya karena ia merasa belum puas 

dengan jawaban itu. 

Keanehan sang ayah tidak berhenti sampai di situ. 

Hari ini justru jauh membingungkan karena sang ayah 

yang harusnya bekerja malah sedang mencuci mobil di 

depan rumah. Padahal biasanya anak buah sang ayah yang 

akan melakukan hal itu. Awan pun melihat sang ayah dari 

depan pintu teras, lebih tepatnya ia sedang melamun 

namun posisi wajahnya mengarah kepada ayahnya. Hingga 

ia tak sadar kalau ayahnya sudah berada di kursi teras itu. 

  

“Wan, duduk Nak. Ayah mau bicara sama Awan,” 

ujar sang ayah yang membuat Awan amat terkejut. Awan 

pun duduk di kursi yang ada di hadapan ayahnya. 

Beberapa menit pertama hanya ada kesunyian di antara 

keduanya sampai akhirnya sang ayah membuka suara dan 

berkata, “Awan, Ayah tahu kalau kamu sering menangis 

dan mengonsumsi obat penenang, tapi kamu nggak 

pernah bilang sama Ayah. Hehehe.” Ya, selama ini 

ayahnya tahu apa saja yang dihadapi putri kesayangannya 

dan Awan tidak pernah mengetahui itu. 

“Ayah merasa gagal karena Ayah kira selama ini kamu 

bahagia, tetapi nyatanya kamu malah seperti ini,” lanjut 

sang ayah yang matanya sudah berkaca-kaca. “Ayah, Awan 

boleh bicara?” kata Awan yang dibalas dengan anggukan 

sang ayah yang sedang mencoba menampilkan senyuman 

terindah miliknya. Awan berkata dengan suara gemetar, 

“Ayah sibuk, Ayah selalu kerja, dan Ayah nggak pernah 

punya waktu buat aku. Aku bahkan suka bertanya ke diri 
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 aku sendiri perihal rasa sayang Ayah buat aku. Sekarang 

aku sadar kalau ayah nggak sayang sama aku karena sejak 

awal aku gak bahagia dan Ayah gak tahu tentang itu.” 

Mendegar hal itu, ayahnya menangis karena ia akhirnya 

sadar bahwa putrinya membutuhkan kehadirannya, bukan 

membutuhkan uang hasil kerja kerasnya. Putrinya butuh 

langit yang akan menaungi awan. Bukan hujan yang turun 

di hari-harinya. 

Awan kembali berbicara, “Ayah, aku minum obat dari 

psikiater karena aku udah ga sanggup lagi merasa sendiri, 

tidak ada Ayah. Ayah yang bikin hidup aku jadi kayak gini, 

jadi penuh kesepian, tapi lagi-lagi Ayah nggak sadar. 

Cukup Yah, Awan udah nggak mau dengar tangisan 

Ayah.” Setelah mengatakan hal tersebut, Awan mencoba 

untuk beranjak dari kursi dan ingin sekali rasanya ia pergi 

dari tempat itu, tapi sang ayah menahannya. “Awan, Ayah 

minta maaf yah Nak. Ayah sayang sama Awan kok. Ayah 

janji untuk bisa bikin Awan bahagia lagi,” ujar sang ayah 

sambil memegang tangan Awan. Hening kembali hadir di 

antara keduanya, sang ayah dan sang anak sama-sama 

menatap kosong bangku di hadapan mereka. 

“Yah, janji sama Awan kalau kita bakal jadi keluarga 

bahagia kayak dulu lagi, ya. Ayah harus ingat kalau yang 

Awan butuh itu kehadiran Ayah, bukan uang Ayah,” kata 

Awan dengan tangisan yang luruh dari matanya. Ayahnya 

pun membalas perkataan Awan dengan anggukan dan 

senyum yang amat hangat. Hari itu berbeda dari hari 

biasanya dan hari itu ada kebahagiaan baru yang lahir 

setelah beragam kesedihan datang di dalam keluarga itu. 

Hari itu Awan kembali menemukan langit yang selama ini 

ia nantikan. Langit yang akan menjadi indah dengan 



97 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

adanyaawan. Penantian panjang selama sembilan tahun 

akhirnya melahirkan kebahagiaan yang amat 

menyenangkan. 
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ajah itu masih memperlihatkan ekspresi yang sama, 

“gimana yah… boleh kan? Buat bantuin keuangan 

kita”. Winda, yang sedari tadi berunding dengan suaminya 

agar memberinya izin bekerja di kota belum juga 

mendapatkan hasil. “ pekerjaan ayah juga sudah tidak bias 

dipertahankan lagi yah…’’ ia terus saja membujuk 

suaminya. “ baiklah… jika itu keinginanmu, aku akan 

mengizinkannya. Tapi tetap jaga hatimu untukku, 

mengerti?”. Senyum manis langsung terlukis di wajah 

winda, ia mengangguk dan langsung memeluk suaminya. 

Hari ini adalah hari keberangkatan winda ke Jakarta. “ 

jaga dirimu baik-baik win, jika terjadi sesuatu langsung 

kabari aku” winda hanya mengangguk sambal melihat 

anak perempuan yang digendong satya, winda 

mmenghampirinya dan mengelus puncak kepele anak 

perempuan tersebut “ reina… ibu pergi ya, jangan nakal-

nakal sama ayah” terlihat reina meneteskan air matanya “ 

ibu.. kenapa pergi?” Tanya reina menatap sendu ibunya “ 

W 
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ibu hanya sebentar sayang”. Dan winda langsung 

memeluk dan menciumi reina. “ sudah ya, yah.. ibu 

berangkat, ibu akan selalu mengirimi uang untuk ayah dan 

reina”. Satya hanya mengangguk paham. Winda berbalik, 

siap untuk pergi sambal menengadahkan kepalanya agar 

air matanya tidak tumpah. Reina pun juga akhirnya 

menangis sesenggukan, sepertinya anak itu mengetahui 

bahwa ibunya akan pergi lama. Satya membawanya 

pulang. 

Di rumah, ketika satya dan reina sedang menonton 

TV tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, 

kemudian muncullah teman satya, “ gimana bro, jadi main 

nggak?” . terlihat satya berpikir sejenak “ gimana ya bro, 

reina dirumah sendirian “. Wajah temannya yang bernama 

joko langsung berubah “gimana sih lo, lo mau klub kita di 

olok-olokin sama klubnya si bram? Mau hah?. Satya diam 

sejenak, “ iya juga ya, ya udah deh yuk!”. Wajah joko 

langsung berseri-seri mendengar jawaban dari satya. “ 

reina… ayah pergi dulu ya, kamu jangan kemana-mana”. 

Reina yang sedanga asik menonton kartun kesukaannya 

hanya mengangguk. “ yuk bro! tenang aja kita bakal 

menang” kemudian joko dan satya bergegas ke markas 

mereka. 

Reina sedang asik menonton kartun, mendengar 

ketukan pintu, tok.. tok.. tok.. masukalh neneknya 

membawa bungkusan berisi makanan, reina menoleh “ 

nenek!” ia langsung menghampiri neneknya. “ reina 

sayang, kok kamu sendiri,mana ayah kamu?” sambal 

menengok kana kiri mencari keberadaan satya “ em… tadi 

ayah bilang ayah mau keluar” neneknya, asih terlihat 

kebingungan, “ keluar? Keluar kemana ayah kamu malam-
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 malam begini?”. Reina menggeleng. “ ya udah, reina 

mendingan ke rumah nenek aja yuk! Dari pada disini reina 

sendirian” ajak asih. Mereka berdua pun bergegas pergi. 

Pagi yang cerah, matahari pun sudah naik, hawa 

panas sinar matahari menghangatkan tubuh, burung-

burung berkicauan, para istri sedang menyapu halaman 

mereka, dan para suami mulai bertebaran ke pusat kota. 

Seteleh mengantarkan reina ke sekolah, asih pergi ke 

rumah satya. Setelah sampai asih melihat satya sedang 

mencuci motornya, dan langsung berkata kepada satya “ 

eh… satya!” satya menoleh “ semalam kamu kemana ha?! 

Ninggalin reina sendirian di rumah” kata asih memarahi 

satya, “ semalam saya ada urusan sama temen bu..” jawab 

satya sambal melanjutkan mencuci motornya. “ urusan? 

Urusan apa yang lebih penting dari reina ha?!. Mulai 

sekarang reina sama ibu”. Putus asih, tapi satya tidak 

terima “ ya nggak bias gitu dong bu.. reina kan anak 

saya..”. “ tapi kamu nggak bias merawat reina, bias-bisa dia 

nggak keurusan kalua sama kamu terus” jawab asih tak 

mau kalah “ pokoknya reina harus tetep sama saya! 

Karena saya ayahnya” asih mendecih… “ ayah macam apa 

yang tega ninggalin anaknya di rumah sendirian hah? Ayah 

macam apa! Pokoknya reina akan ibu urus, ini sudah 

menjadi keputusan ibu” kata asih menyelesaikan 

perdebatan itu, kemudian ia langsung pergi meninggalkan 

satya.  

Beberapa minggu setelah pertengkaran itu. Jakarta, di 

tempat winda bekerja “ winda! Buatin kopi untuk tuan!” 

teriak seorang perempuan yang sedang berkutat dengan 

laptopnya. Winda yang baru saja menidurkan anak 

asuhnya berjinjit keluar kamar sang bayi, takut kalua-kalau 
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sang bayi terbangun lagi. Winda mwngantarkan kopi 

panas ke ruang kerja bosnya. Tok.. tok… kleek… “kopi 

panasnya pak…” kata winda sambal meletakkan cangkir 

kopi ke meja, namun tiba-tiba tangan winda di pegang 

oleh majikannya “ winda, kamu bias mijitin saya nggak? 

Saya pegel banget” winda hanya mengangguk dan mulai 

memijat bahu majikannya. “ winda, kamu sudah 

menikah?” Tanya wisnu, bos winda. “sudah pak, kami 

juga sudah memiliki satu putri” jawab winda. “ winda.. 

winda.. masih muda udah nikah, padahal kamu memiliki 

potensi untu berkarya dan sukses” winda hanya tersenyum 

simpul. “tidak apa-apa pak… saya bahagia atas takdir 

saya”. “memangnya suami kamu bekerja sebagai apa?”. 

“kurir makana online pak...”. “sampai sekarang suamimu 

tetap bekerja?”. “em… saya tidak tau kalua sekarang, 

karena sebelum saya berangkat ke sini ada PHK kurir dan 

sepertinya suami saya juga ikut di PHK, karena akhir-akhir 

ini suami saya sering absen pak.” Wisnu hanya 

mengangguk, prihatin dengan cerita winda, kemudian 

wisnu memeganga tangan winda dan berkata “tidak apa-

apa, saya bias bantu kamu, kalua kamu butuh uang 

katakana pada saya, mengerti?”. Winda tersenyum sambil 

melepas genggaman wisnu dari tangannya “ nanti ibu lihat 

kita seperti ini, dikira lagi ngapain lho pak…” lalu winda 

pun keluar dari ruang itu. 

8 bulan setelah keberangkatan winda, “ha…! Lo 

kalah… ha ha ha” terjadi kegaduha di rumah kosong 

pinggir desa, ada satya yang juga ikut di dalamnya, ternyata 

mereka sedang menertawakan kekalahan bram. Selama ini, 

selama winda bekerja, ternyata satya sudah tidak memiliki 

pekerjaan lagi dan ia mendapat uang dari hasi judinya 
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 dengan teman-temannya, ia sudah melupakan winda dan 

menggandeng wanita baru. Kerjanya hanya berjudi dan 

mabok-mabokan. Satya sudah tidak mengurusi reina, 

sedang winda yang tidak tau apa-apa masih sering 

mengirimkan uangnya kepada satya. Hingga suatu hari 

asih mengetahui kebiasaan satya dan langsung 

melabraknya “eh.. satya! Ternyata selama ini uang dari 

winda kamu gunakan untuk berjudi, iya?! Sedangkan anak 

kamu sama sekali tidak diberi bagian. Winda bekerja 

banting tulang di kota mencari nafkah tapi ternyata 

suaminya malah males-malesan seperti ini! Dasar nggak 

tau malu! Mulai sekrang kamu sam winda bukan suami 

istri lagi! Ceraikan anakku! Aku tidak sudi mempunya 

menantu sepertimu”. Asih pun pergi dari hadapan satya. 

Satya terlihat gelisah “bagaimana ini?”. 

Winda baru saja selesai mandi, ia merebahkan 

tubuhnya di Kasur kamarnya. Tring.. tring.. HPnya 

berbunyi, menandakan ada yang menelfonnya, ia 

mengangkatnya. 

“hallo”. 

“hallo winda, mulai sekarang kamu bukan istri satya 

lagi” 

“ibu? Ibu kenapa kok tiba-tiba ngomong gitu?” 

“si satya yang nggak punya malu itu bukan orang 

bener” 

“maksud ibu apa, winda nggak ngerti”  

“kamu harus pulang untuk mengurusi perceraianmu, 

segera!” 

“tapi bu…’” tut…tut..tut… sambungan telfonnya 

putus. Winda bingung, belum mengerti dengan yang 

dikatakan ibunya, “sebenarnya apa yang terjadi di rumah” 
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batinyya . tok.tok..kleeek…”pak wisnu?”. “ssstt…’’ wisnu 

menghampiri winda, “kamu kenapa? Kok kaya ada 

masalah..”  

Setelah kejadian di ruang itu kini wisnu dan winda 

menjadi sangat dekat bahkan bias dibilang  memiliki 

hubungan. “iya, pak. Sepertinya dirumah sedang ada 

masalah, baru saja ibu saya menelfon saya agar saya segera 

pulang.” Wisnu sedikit terkejut “masalahmu penting 

sekali?” winda mengangguk “sepertinya iya, karena dari 

dulu saya tidak pernah disuruh cepat-cepat menemui ibu 

kalau tidak terjadi masalah yang penting” kata winda terus 

terang kepada wisnu. “baiklah.. akan ku izinkan kamu 

pulang besok” winda langsung berterimakasih kepada 

wisnu dan bersyukur karena diberi majikan yang baik hati. 

Kleek.. winda sudah sampai dirumah keesokan 

harinya, reina yang melihatnya langsung merasa senang 

dan menghamburkan dirinya kepada ibunya. “ibu…. 

Reina kangen” .”reina, nenek mana sayang, “ baru saja 

berhenti bicara, asih langsung keluar dari kamarnya “ 

winda, akhirnya kamu sampai rumah juga, bagaimana 

kabarmu nak?”. “baik, sangat baik. Oh iya ayah mana 

bu…” kemudian muncullah ayah winda dengan baju yang 

penuh dengan lumpur, sepertinya beliau baru dari sawah. 

“ayah…’” winda menyalami ayahnya. “ satya mana bu… 

kok nggak kelihatan,apa dia nggak tau aku pulang” asih 

menarik lengan winda, “mendingan kamu bersih-bersih 

dulu, makan, istirahat, habis itu kita omongin bareng-

bareng”. 

Malamnya hamper semua keluarga winda berkumpul 

di rumah asih, mereka ingin membahas tentang perceraian 

satya dan winda.” Jadi gini win.. ada hal besar yang harus 
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 kamu tahu…” kakak tertua winda memulai .”ternyata dari 

bukti yang ada, selama kamu di Jakarta , satya nggak 

bekerja lagi. Dia malah main judi sama temen-temennya”. 

Terlihat winda sedikit syok mendengarnya “benarkah 

mba, selama ini? Yang aku kirim? Lalu… reina? 

Bagaimana dengan reina mba?”. “tentu saja reina tidak 

diberi jatah sama si nggak tau malu itu, satya emang 

serakah” asih menimpali. “ emang mba, saya juga nggak 

nyangka ternyata mas satya bukan orang yang baik”. Adik 

winda menambahkan. “jadi maksud kami menyuruh kamu 

pulang itu untuk membahas hal ini, bagaimana kalau kamu 

dan satya bercerai saja dia sudah kurang ajar sama kamu” 

kakak laki-laki winda memutuskan. Setelah diam, 

mencerna topik , akhirnya winda bersuara “ baiklah… aku 

akan menceraikan satya”. 

Satu bulan lamanya Winda di rumah, mengurus surat 

perceraian yang akan keluar hasilnya lusa, sekarang Winda 

sedang menikmati proses pertumbuhan Reina yang 

semakin aktif di sekolah maupun di majelis. 

“Ibu, Reina kemarin dapat nilai 100 di sekolah”, ujar 

Reina, 

“Oh iya? Reina tambah pintar ya? 

Sambil tersenyum, “Ibu, Reina mau main ya sama 

teman-teman” 

Winda mengangguk mengizinkan, pandangan winda 

tak beralih sampai reina benar-benar jauh dari rumah, 

kasihan anak itu, umurnya baru Sembilan tahun tapi 

ayahnya baru. Tak terasa air matanya menetes sekaligus 

tepukan Asih membuyarkan lamun dan linangan air 

matanya, singakp winda menampar air matanya supaya 

Asih tak melihatnya. 
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“ibu tahu ini berat buat kalian, tapi ini yang terbaik”, 

air mata Winda menetes lagi 

“ini salahku bu”, asih memeluk winda 

“tidak asa yang salah disini, semuanya adalah takdir” 

Sore itu menjadi sore yang mengharukan bagi mereka  

*** 

“iya bu, besok saya masuk, iya terimakasih bu.” 

“Bagaimana win?” winda menoleh, ternyata Jamal, 

Ayah Winda 

“iya yah, besok winda harus ke Jakarta, sudah satu 

bulah W inda cuti”. 

Kemarin hasil sidangnya sudah keluar dan kita resmi 

pisah yah, jadi Winda akan kerja lagi”. 

“memangnya kamu tidak ingin bersama Reina dulu 

Win? Asih ,menimpali 

“tidak begitu bu, tapi Reina harus sekolah, dan akulah 

yang membiayainya” 

‘ya sudah, winda benar bu” kata jamal 

Aku akan siap-siap bu, Asih dan Jamal mengagguk   

“kenapa seperti ini takdir Winda yah? ungkap Asih 

“Winda anak kuat kok, tenang saja” Jamal 

meyakinkan  

*** 

 3 tahun kemudian  

“Winda, saya mau ke kantor dulu, jaga  rumah ya!” 

kata Siska  

‘iya bu” saut Winda 

Pekerjaan rumah selesai, dan bayinya pun sudah 

tertidur pulas, saatnya istirahat untuk Winda. Ia memijat 

tangan dan kakinya yang terasa pegal. “aduh, pegal sekali” 

ungkapnya. 
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 Tiba-tiba ada yang memijitnya bahunya dari belakang,  

“enakan nggak? Tanya wisnu. 

Winda ingin menyingkir, namun dicegah oleh Wisnu. 

“Pak Wisnu, tidak usah repot-repot pak” 

“tidak apa-apa, saya yang mau melakukan ini, itung-

itung membantu kamu, saya menyusahkan kamu terus 

Pijatanya beralih ke tangan dan kaki Winda sambil 

bertanya “Ibu kemana Win?” 

“Ibu ke kantor pak” sambil Wisnu mengangguk 

menimpali jawaban Winda 

Senyum kecil muncul di wajah Wisnu dan dosa itu, 

dosa besar itu akhirnya dilalui Winda dan Wisnu, godaan 

setan mengalahkan keimanan mereka berdua. Hal itu 

sudah terjadi dan hasil apapun akan menimpa mereka 

setelahnya. 

*** 

“uweek’akhir-akhir ini Winda sering maul dan lemas 

sekali, “apa aku masuk angina ya?  

Siska yang mendengar merasa terganggu, dia lalu 

menaynakan apa yang terjadi pada Winda. 

“Winda, kamu kenapa? Kalau sakit pergi ke dokter, 

tidak apa-apa izin 1-2 hari, daripada kamu seperti itu 

terus” 

“iya bu, saya nanti akan ke dokter” 

Wisnu menghampiri mereka berdua. “ada apa ini?  

“itu si Winda mual-mual daritadi, aku suruh ke dokter 

dan istirahat, tidak apa-apa kan? 

“iya’, hanya jawaban singkat yang terlontar 

Sepertinya ia sudah tahu arah kejadian ini dan dia 

tidak akan pernah mengakui hal ini. 

“bagaimana dok? Tanya Winda. 
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“selamat ya bu, ibu sedang hamil, usianya sekitar 3 

minggu” 

Winda sangat terkejut, “hamil dok?”winda 

memastikan 

“Iya bu, sekali lagi selamat ya” 

Selesai dari pemeriksaan bergegas ia pulang dan 

menemui WIsnu, “Pak Wisnu, saya mau biacara denagn 

bapak” 

“bicara apa?” 

“aku nhamil pak!” 

“apa? Tidak mungkin? Tak mungkin itu, tak mungkin 

terjadi! 

“memang kenyataanya pak, barfu saja saya 

memeriksakan diri ke dokter, dan bapak harus menikahi 

saya!” 

“saya tak akan menikahi kamu, karena itu bukan anak 

saya.” Sambil meninggalkan percakapan itu dan air mata 

Winda yang menetes dengan  adanya kenyataan tersebut’ 

*** 

Winda menghampiri Siska yang baru selesai makan 

malam. “Bu”, Siska meboleh, “ ada apa Win?” 

‘Saya ingin berhenti bekerja bu,  

“berhenti kerja? Kenapa? Apakah ada masalah?” 

terkejut Siska. 

“tidak bu, bukan apa-apa saya ingin focus mengurus 

anak saya” 

Terlihat di meja seberang Wisnu menegang. 

“anak?, kamu sudah punya anak?  

“iya bu, di kampong, dan saya sudah lama 

meninggalkannya” 

“sudah kamu pikirkan matang-matang tentabg hal ini? 
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 “iya bu, saya sudah memikirkan tentang hal ini 

matang-matang” 

“Baiklah, jika itu memang keinginan kamu” 

Setelah berpamitan Winda langsung pergi dan menuju 

kampong halamnya menumpang bus. 

*** 

 “Klek,Assalamualaikum” suara pintu terbuka 

sembari salam  

“waalikumsalam, siapa ya? Sahut ibu winda 

“ini Winda bu” 

“ Winda, kamu pulang nak? 

Winda langsung memeluk ibunya, hatinya terus 

meminta pengampunan tuhan dan meminta maaf kepada 

ibunya, ait mata menetes deras dari matanya, kemudian ia 

menceritakan semua hal yang telah terjadi semasa ia 

bekerja, ibunya terkejut dan sambil memeluk haru kepada 

anaknya tanpa dapat berkata apa-apa, sebab bingung dan 

sedih hinggap terlebih dahulu. 

Rasa kemanusiaan mereka lebih kuat daripada 

mempersalahkan sebab yang telah menajikan kenyataaan 

sebagaimana itu, dirawatlah calon bayimyang dikandung 

Winda, sebagaimana ia merawat anaknya yang 

sebelumnya, sama-sama anaknya dan sama-sama titipan 

Tuhan, tidak ada dosa yang menempel padanya, sebab 

bayi adalah suci.  

Tak lagi Winda bekerja di kota, ia mencari kerja 

seadannya di kampungnya , sebab pengalaman pahit 

menjadi landasan ia tak merantau lagi, sembari merawat 

kandungan dan menunggu hadir anak keduanya ke dunia, 

dicintainya sebagaimana pada umumnya, walau ia tak 

berayah sebab hidup harus terus berjalan.  
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17. 45 malam  

inar sinar senja mulai tergantikan oleh remangnya 

cahaya rembulan. adzan maghrib telah berkumandang, 

tetapi …. 

“ Christopher Bang Chan, Lee Min Ho, Kim Woo Jin, 

Hwang Hyun Jin, Lee Felix, Han Ji Sung, Kim Seung Min, Yang 

Jeong In, STRAY KIDS, MIROH !!!!“ Teriak seorang gadis 

yang masih dengan asiknya menonton konser online 

boyband korea favoritnya di dalam  kamarnya, hingga ia 

tidak menyadari akan datangnya waktu sholat maghrib. 

Devanya Ayu Devianti atau yang biasa dipanggil 

‘Anya’ adalah gadis berkelahiran Padang yang telah 

berumur 15 tahun tersebut, memang amat sangat 

menyukai budaya musik Korea atau bisa kita sebut sebagai 

k-pop. Berawal dari ketidak-sengajaannya melihat salah 

satu MV (music video) ketika ia masih duduk di bangku 

kelas 1 SMP.  

“ Anya, ayo sholat dulu. Nanti kalo udah sholat, baru 

lanjut lagi. “ tegur Ibunda Anya seraya mengelus kepala 

Anya lembut. 

S 
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 “Tunggu Bunda, sebentar lagi juga selesai.“ ucap 

Anya membalas teguran Bundanya. 

“ Hei, kok gitu? ayo dong Anya, nanti waktu sholat 

maghrib keburu habis lho! ” balas Bunda yang masih 

berusaha membujuk Anya untuk segera sholat magrib 

“Gimana nih, kan 2 minggu lagi kamu masuk 

pondok, masa di suruh sholat aja susah banget?” lanjut 

Bunda menutup laptop Anya yang masih menyala, tidak 

mempedulikan anaknya yang sepertinya tidak ingin pisah 

dari tayangan yang masih disetel. 

“ HAH!? “ Anya berseru terkejut dengan apa yang 

diucapkan ibunya. 

“Iya, karna nilai rapor kamu bagus, jadi ga perlu tes 

tulis lagi.” jelas Bunda riang. 

“Ayolah Bundaaaaa~ aku mau SMA negeri aja, Bun. 

Aku itu udah besar, aku ingin menentukan tujuan hidup 

aku sendiri. Lagipula kalo pesantren itu banyak menghafal 

Bunda, pasti pusing, ga bisa nonton televisi, ga bisa denger 

lagu k-pop, dan masih banyak lagi...” Anya menarik 

napasnya. 

“Pokoknya AKU GAK MAU MASUK 

PESANTREN!” 

“Nak, Bunda masukin kamu ke pondok itu agar kamu 

lebih mengenal agama, supaya menjadi hafidzhoh. Kalo 

kamu udah jadi hafidzhoh, kamu bisa memberikan ayah dan 

bunda mahkota dan jubah terbaik di surga kelak.“  jelas 

Bunda menjawab semua bantahan Anya. 

“Benar kata Bunda, memang kamu gak mau kasih 

ayah dan bunda mahkota sekaligus jubah terbaik di surga 

kelak? ” Sambung Ayah yang baru saja datang.                                         
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“IH!, MAU BUNDA MAU AYAH, GAK ADA 

BEDANYA!” Bentak Anya melangkah cepat keluar dan 

membanting keras pintu kamarnya. 

*** 

Sejuknya angin malam membuat semua orang merasa 

tenang dalam tidur mereka. Di tengah kenyaman dalam 

alam mimpi mereka, Anya masih tetap terjaga. Ia sedang 

mengemasi pakaian yang akan ia bawa untuk dimasukan 

kedalam tas merah hitam miliknya.  

Berkemas? Iya, Anya telah mengatur sebuah rencana 

untuk kabur dari rumah. Setelah strategi yang ia buat telah 

sempurna, Anya kemudian menyiapkan bajunya, 

membawa uang, handphone, earphone, dan barang-barang 

lain yang menurutnya penting. Mungkin ia lebih bandel 

dari seekor monyet yang berusaha kabur dari kandangnya. 

Setelah Anya merasa semuanya sudah siap, Anya 

menghubungi sahabatnya yang tinggal tidak terlalu jauh 

dari rumahnya. Hasannah Angelia Agatha, sahabat Anya 

yang biasa dipanggil dengan nama Lia, walaupun aslinya 

Lia disebut sebagai Aca. Namun semenjak dia menyukai 

k-pop,  akhirnya lia mengganti nama panggilannya agar 

namanya mirip dengan nama salah satu member girlband di 

korea, katanya…  

 

 Liaaaaaca 

 

 Anya, Lu jadi??  

Iya jadi kok, eh by the way Ummi Abi Lu udah tidur?  

 

 Belum sih, Ummi sama Abi lagi sibuk sama kerjaan 
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 Terus nanti Gua gimana liaaa !!!  

 

 Lewat halaman belakang, kan kamar Gua di deket 

halaman belakang  

Jadi Lu masuk lewat jendela kamar Gua. 

 

Oke, Gua baru mau jalan nih, see u  

 See u too  

*** 

Dengan cepat, Anya pergi meninggalkan rumahnya 

tanpa sepengetahuan Ayah dan Bundanya. Walaupun 

sebenarnya Anya meninggalkan sepucuk surat untuk 

orangtua nya yang masih terlelap di dalam mimpi indah 

mereka malam itu.   

Ia berjalan di tengah sejuknya angin malam, sembari 

menikmati ketenangan jalanan malam yang amat sepi. 

Setelah berjalan selama lebih dari 18 menit, Anya akhirnya 

sampai di rumah Lia dengan selamat. Tentunya, dengan 

cara mengendap menuju halaman belakang rumah Lia,  

“Tok tok tok“ Anya mengetuk jendela kamar Lia, 

dengan harapan Lia tidak tertidur.  

“Srek” setelah menunggu beberapa detik, akhirnya 

jendela kamar Lia terbuka. Anya bergegas masuk ke dalam 

kamar lia dan memastikan bahwa kedua orangtua Lia tidak 

tersadar dari kesibukannya.  

“Li, Ummi abi Lu ga tau kan? “ Tanya Anya ragu.  

“Huftt, enggak Anya.., kan Gua udah bilang ke Lu 

dari tadi di whatsapp.“ Jawab Lia meyakinkan Anya, karna 

aslinya kedua orangtua Anya dan Lia adalah sahabat kecil, 

Anya hanya ingin orangtua Lia tidak memberi tahu kedua 

orangtuanya bahwa Anya ada di sini.            
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Tidak lama, terdengar suara pintu kamar lia terbuka.  

“Lho, anya? Kok kamu ada di sini?” tanya Ummu Lia 

yang tiba tiba masuk ke dalam kamar Lia. 

Lia dan Anya mencoba menjelaskan alasan 

sebenarnya kenapa Anya bisa ada di sini, dan Anya 

memohon kepada Ummi Lia agar tidak memberi tahu 

kedua orangtuanya bahwa ia berada di rumah Lia untuk 

beberapa saat. Anya juga meminta izin untuk tinggal 

beberapa saat di rumah mereka kepada Ummi Lia. 

Dengan sebuah janji akan kembali tidak lebih dari jangka 

waktu 3 hari.  

 Setelah mendapat izin dari Ummi Lia, Anya pun 

menceritakan apa yang telah terjadi sebelum ia pergi tanpa 

sepengetahuan Bunda dan Ayahnya. Diceritanya ia juga 

menceritakan apa yang ia bayangkan tentang pesantren, 

Anya memang belum pernah pesantren atau pergi 

berkunjung ke pesantren. 

 Namun ia banyak mendengar dari banyak orang 

bahwa pesantren itu tidak enak, pesantren itu tidak bisa 

mendengarkan lagu, pesantren itu jauh dari orangtua, 

pesantren itu terlalu banyak menghafal, dan masih banyak 

lagi.  

 “Kan itu kata orang orang Anya, bukan kata kamu. 

Yang orang rasakan belum tentu sama dengan apa yang 

kamu rasakan. Iya kan? lagi pula, tujuan Bunda kamu 

masukin kamu ke pondok itu kan karna ingin agar Anya 

mengetahui lebih banyak tentang syariat islam, mana yang 

haram, mana yang halal dan lain lain.” ucap Ummi Lia 

seraya mengelus kepala Anya dan Lia dengan lembut.  

Anya dan Lia hanya menganggukkan kepala tanda mereka 

setuju. Tak lama abinya Lia datang. 
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 “Lho, ada Anya ternyata.., Lanjut besok ya ceritanya, 

sekarang tidur dulu oke?” ucap Abi Lia menyuruh Anya 

dan Lia tidur tanpa mememperdulikan sebab adanya Anya 

secara tiba tiba.  

*** 

Nit.. nit.. nit…  

06.00 pagi 

Sinar mentari mulai memasuki kamar Lia melalui 

celah celah gorden kamarnya, Anya yang terbangun 

bersamaan dengan Lia, dengan segera membereskan 

kasur, sementara Anya  membuka jendela kamar dan 

membiarkan siluet mentari sekaligus angin pagi memenuhi 

kamar. Setelah kamar Lia sudah bersih dan rapih mereka 

bersegera mencuci muka lalu turun dan sarapan bersama. 

 Selama makan pagi berlangsung ada banyak obrolan 

yang dikeluarkan untuk dibicarakan bersama. Anya juga 

ikut berbincang, namun lama kelamaan ia merasa rindu 

akan makan, bercanda, berbincang bincang bersama kedua 

orangtuanya. Setelah sarapan ia membantu Ummi Lia 

mencuci piring, sementara Lia membantu Umminya 

mengelap dan menyapu ruang makan. Lalu mereka 

kembali kekamar, dan kedua orangtua Lia memulai 

kesibukannya masing masing. 

“Lia, Gua harus gimana.?” Tanya Anya sedih. 

“Anya, bunda dan ayah Lu tuh bener .” ucap Lia 

seraya mendekat kearah Anya. 

“Kebetulan Gua juga disuruh masuk pesantren 

dengan tujuan yang sama seperti Bunda nyuruh Lu masuk 

pesantren.” Sambung Lia. 
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Lalu Lia menceritakan awal ia disuruh untuk masuk 

ke pesantren. Ia juga menceritakan bagaimana awalnya Lia 

menolak, menangis, marah, dan banyak lainya. 

 Namun, karna Umminya sering memberinya nasihat 

tentang keutamaan orang-orang yang menghafal dan 

mengamalkan Al-quran, akhirnya hati Lia tergerak untuk 

menyetujui hal tersebut. Lalu Lia juga menceritakan hal-

hal lainnya yang membuat ia bertekad untuk tobat dari 

dunia per k-pop an.  

Tak lama, buih-buih rasa bersalah mulai muncul di 

dalam hati Anya, ia mulai hanyut dalam lamunannya 

“Seharusnya Gua memikirkan hal itu, seharusnya Gua 

menyadari bahwa tujuan Bunda baik, seharusnya Gua 

menerima hal itu baik baik” Batin Anya. 

“Lia, Lu disuruh masuk pesantren juga kan?” Tanya 

Anya, Lia hanya menganggukkan kepalanya tanda ia 

mengiyakan pertanyaan dari Anya. 

“Dimana?” Sambung Anya. 

 “Aduh maaf Anya, Gua lupa yang pasti kita satu 

pondok pesantren.“ Jawab lia. 

Setelah mendengar kata kata tersebut, Wajah Anya 

yang tadinya sedih langsung tersenyum amat riang. Lalu 

mereka pun mandi dan bersih-bersih diri sebelum 

akhirnya mereka hanyut dalam bacaan novel novel yang 

ada di kamar Lia. 

*** 

Detik demi detik berlalu, menit demi menit berlalu, 

dan jam demi jam berlalu. Hingga tak terasa telah masuk 

waktu sholat Dzuhur bahkan adzan pun telah 

berkumandang, mereka menghentikan aktifitas membaca 

mereka dan menyempatkan waktu untuk sholat Dzuhur 
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 sebelum akhirnya mereka makan siang bersama. Hari ini 

Anya dan Lia meminta izin untuk pergi berwisata ke 

pantai Nirwana, dan akhirnya setelah membujuk dan 

membujuk Ummi dan Abi Lia mengizinkan kita untuk 

pergi ke Pantai Nirwana. 

 

Pantai Nirwana adalah sebuah pantai yang terletak 

tidak jauh dari Padang kota, Pantai Nirwana sering disebut 

sebagai pantai surga karena panorama pantai yang 

menakjubkan, dengan hamparan pasir putih. Dan 

keistimewaan pantai Nirwana lainnya adalah kita bisa 

melihat indahnya sunset di tengah hamparan air yang 

jernih. Selain itu pantai nirwana juga cocok untuk di 

jadikan tempat berfoto bersama keluarga, sahabat, teman 

teman, dan lainnya. 

Setelah merapikan ruang makan dan mencuci piring, 

Anya dan Lia bersiap siap dengan cepat agar tidak 

tertinggal indahnya sunset, walau perjalanan dari rumah 

Lia hanya memakan waktu sekitaran 30 menit. Gamis 

hitam dengan kerudung abu abu tak luput dari ciput dan 

kaoskaki, itu adalah autfit mereka menuju ke Pantai 

Nirwana hari ini. Setelah semua siap, Abi Lia menyalakan 

mobil untuk mengantarkan Anya dan Lia kepantai.  

30 menit berlalu dengan cepat, kini Abi Lia telah 

kembali kerumah. Lia dan Anya sedang mempersiapkan 

diri mereka untuk bermain di pinggiran pantai dan 

berfoto. Mulai dari memakai sunscreen, melepas sepatu, dan 

menyiapkan kamera. Mereka bergurau bersama, 

berbincang bincang, membuat vlog untuk di jadikan 

kenangan, dan bermain di tepian pantai. Mereka benar 

benar menikmati liburan singkat mereka, sehingga mereka 
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muali merasa lelah dan akhirnyab mereka membeli 

beberapa makanan ringan yang di jual di sana. 

“ Uni, bara ko ni ?” Tanya Lia kepada Ibu penjual es 

batok kelapa sembari memegang salah satu batok kelapa 

yang di  jual di sana.  

“buat gadih manih kaya ang, ndak ba a do limo baleh ribu 

saja” jawab Ibu penjual es batok kelapa dengan riang. 

“TarimoKasih, Uni!.”ucap Lia dan Anya bersmaaan 

sembari tersenyum manis kepada Ibu penjual es batok 

kelapa. 

 

Setelah mendapat es batok kelapa tadi, mereka 

terduduk di bersihnya hamparan pasir putih pantai 

Nirwana. Mereka menunggu senja yang sebentarlagi akan 

menunjukan keindahan siluetnya. Anya memulai sebuah 

cerita untuk memecahkan kesunyian, ia bercerita tentang 

apa yang ia dapatkan dari melihat berita ter update dari  

stray kids, boyband favorit mereka. Setelah mereka puas 

dengan obrolan mereka, Anya mengambil kamera 

kemilikan Lia untuk memfoto detik detik sunset di pantai 

Nirwana 

 “Anya, lu kapan pulang ke rumah ? mungkin bunda 

dan ayah lu menunggu.” ucap Lia membuka pembicaraan  

“ entah, mungkin malam ini.” Jawab Anya singkat 

“ Thankyou Lia, udah mau menerima sahabat lu yang 

absurd dan gak jelas kayak gua.” Sambung anya dengan 

nada rendah. 

“Thankyou juga Anya, udah sabar dan tetap ceria, 

Anya.. senja mengajarkan kita bahwa tidak semua harus 

berawal indah.” Balas Lia sembari merangkut anya dan 

tertawa kecil. 
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  Setelah itu mereka bersegera berdiri dan berfoto 

bersama dengan indahnya senja pantai Nirwana, 25 menit 

yang indah, sebelum akhirnya sang senja benar benar 

menghilang dari pengelihatan Anya dan Lia, lalu 

tergantikan oleh cahaya rembulan.  Anya dan Lia 

membersihkan diri merka masing masing sebelum 

akhirnya mereka pulang dengan angkot menuju rumah 

Lia.  

Malam itu, Anya berterimakasih kepada keluarga Lia 

karna telah menerima Anya dengan baik dan hangat. 

Setelah sedikit berbincang bincang, Anya memeriksa  

whatsapp nya yang sudah lama ia tidak buka. 

 4 pesan belum terbaca. 

 Bundaaaaa 

 Anya, kamu kemana? 

 Anya kamu marah sama Bunda? 

 Anya ayo pulang, Bunda udah masak kesukaqan 

kamu lho.. 

 Anya, maafin bunda ya sayang. 

 Sayangnya bunda, ayo pulang. Bunda rindu.. 

Melihat pesan dari Bunda, membuat Anya benar 

benar ingin cepat pulang. Setelah berpamitan dengan 

Ummi dan Abi Lia  dan Lia, dengan cepat Anya 

melangkahkan kakinya menuju rumah. Melewati ramainya 

jalanan malam hari ini, setelah berjalan cukup lama, 

akhirnya Anya sampai  dirumahnya. 

Ia menatap lamat daun pintu berwarna putih yang 

sudah beberapa hari ini ia tidak lihat, saat ia masuk ke 

rumahnya, ia merasa rumahnya sedikit berbeda.. sedikit 

lebih sepi dari biasanya. Inikah keadaan saat dirinya tidak 
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ada? Anya berjalan pelan masuk ke rumahnya, menyusuri 

rumahnya untuk mencari Bunda dan Ayahnya. Dari satu 

ruangan ke satu ruangan, hingga ia naik ke lantai 2 untuk 

mencari Bunda dan Ayahnya.   Hingga akhir dari ruangan 

dirumahnya, pintu dengan hiasan yang sudah tidak asing 

lagi menurutnya. Sebuah pintu dengan sticker bertuliskan ‘ 

ANYA’s ROOM DON’T DISTRUB ‘. 

Setelah berfikir cukup lama, Anya pun membuka 

pelan pintu kamarnya dan mendapati kedua orangtuanya 

duduk menangis di kasur bersepraikan hitam miliknya. 

Orangtua anya begitu terkejut dengan kehadiran Anya di 

ballik daun puntu kamarnya, Anya melepas tasnya dan 

langsung berlari kearah Bunda dan Ayahnya dan langsung 

memeluknya. Ayah dan Bunda pun membalas pelukan 

anya dengan hangat, mereka semua menangis, menangis 

melepas semua rindu dan rasa penyesalan.  

“ Bunda, maafin Anya Bun.. hiks” Tangis anya.  

“Maafin bunda dan Ayah juga ya Anya “ ucap bunda 

yang masih memeluk erat Anya 

“Bunda, Ayah.. Anya mau masuk pesantren.” Ucap 

anya sembari melepas pelukan Ayah dan Bunda. 

Setelah mendengar itu, mulai terukir senyuman 

bahagia dari Bunda dan Ayah. Anya ikut tersenyum manis, 

dan anya pun menceritakan sedikit kejadian kejadian yang 

anya alami selama pergi dari rumah. Mulai dari 1 kejadian 

ke kejadian lainya membuat Anya dan kedua orangtuanya 

tak menyadari bahwa waktu telah menunjukan waktu 

tengah malam.  Ketika sadar akan waktu, orangtua anya 

menyuruh anya bebersih diri dan bersiap untuk tidur.  

Setelah membersihkan dirinya, anya berjalan menuju 

meja belajarnya dan duduk di kursi belajar miliknya. Ia 
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 meraih buku diary merah dan pulpen hitam miliknya, lalu 

mulai menulis ‘Bunda, Ayah.. Anya minta maaf ya. Anya 

mau kok bun.. yah, anya mau masuk pesantren seperti 

kata bunda dulu.  Good night ayah dan bunda’ – anya. 

Setelah malam itu, Anya bertekad untuk lebih 

memikirkan maksud dari apa saja yang orangtuanya 

katakan. 1 minggu 3 hari setelah itu Anya dan Lia masuk 

pesantren dan menjalani kehidupan kepesantrenan dengan 

baik. Dari sini, Anya mengerti, bahwa apa yang orang 

rasakan belum tentu sama apa yang dirinya rasakan. Dan 

anya juga mengerti, bahwa semua itu tak harus berawal 

dengan indah. 
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ore itu tetesan air hujan tercurah membasahi Kota 

Jakarta yang sangat ramai, orang-orang berlarian 

mencari tempat berteduh, hanya seorang anak kecil yang 

berjalan santai melewati gang-gang sempit kota itu di 

bawah guyuran hujan yang semakin deras.  

Orang-orang menatapnya dengan mimik wajah 

bertanya-tanya, “Mana orangtua anak itu? Kenapa bisa ia 

ditinggal sendiri?” dengan berbisik-bisik satu sama lain. 

Walaupun begitu anak kecil itu tidak memperdulikan kata-

kata mereka dan tetap berjalan santai menikmati guyuran 

hujan yang sudah membasahi bajunya. 

“Sar!” Seru wanita yang tengah memaut payung di 

tangan kirinya. Anak itu tidak menghiraukan seruan itu 

karena hujan lebih melebihi suara wanita itu. Anak kecil 

itu bernyanyi dengan gembira sembari menari–nari di 

bawah derasnya hujan dengan sangat bahagia. 

Tiba-tiba saja, ada yang menggenggam tangannya 

dengan sangat keras, Anak kecil itu melihat ke belakang 

kirinya, wanita yang tadi memanggilnya sudah berada di 

tepat belakangnya. Mimik wajah anak itupun berubah 

S 
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 drastis dari awalnya bergirang di bawah guyuran hujan, 

sekarang diapun menjadi takut dan terdiam melihat wanita 

itu sambil menunduk ketakutan. 

“Saras, ngapain kamu di sini?” Bentak wanita itu 

seraya menarik anak kecil itu dengan      paksa. Anak kecil 

itu hanya bisa menangis dan menahan sakit ditangannya, 

Genggaman wanita itu sangat kuat sehingga badan nya 

yang kecil tidak bisa melawan sedikitpun. 

Sampailah mereka di rumah yang besar. Wanita itu 

memanggil pak satpam yang sedang menikmati kopinya di 

pos nya. 

“Pak, Cepat buka pagarnya!” Teriak wanita itu pada 

pak satpam yang masih asyik meminum kopinya. “Iya ibu 

tunggu.” Jawab pak satpam itu dengan nada takut. 

Dengan cepat ia  membuka pagar rumah. 

Wanita itupun menarik anak kecil itu masuk ke dalam 

rumah, sementara pak satpam itu hanya bisa melihat 

punggung yang menghilang dari balik pintu yang di tutup. 

“Sini masuk!” Perintah wanita itu melepas 

genggamannya dari anak itu. Mungkin karna genggaman 

yang terlalu kuat tiba-tiba dilepas, anak kecil itupun 

tersungkur ke lantai. 

“Ibu, ampun! Maafin Saras, bu!” Pinta anak itu 

memelas. Ia mengatupkan tangannya dan menangis 

tersedu-sedu di depan wanita itu. Wanita itu hanya 

membuang pandangannya dari anak itu. 

“Ayo sini ih!” Bentaknya sebelum menggenggam 

tangan anak kecil itu. Anak itu hanya bisa menangis dan 

membiarkan tangannya di tarik oleh wanita itu, lantaran 

tubuhnya yang kecil dan tidak bertenaga. 

 CKLEK… = 
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“Kamu, malam ini ibu tidak beri makan!” Kata wanita 

itu dengan nada keras dan menggema di dalam rumah 

yang sangat besar. Ia adalah Ibu Tiya, ibu kandung dari 

anak itu sendiri. 

Ibu Tiya langsung menutup pintu dengan keras dan 

menguncinya,t anpa rasa kasihan kepada anaknya. Sang 

anak  hanya menangis, ia menyandarkan tubuhnya ke 

pintu. 

“Hiks, hiks, dingin…” Keluhnya pelan, Tubuh 

kecilnya menggigil begitu terkena hamparan AC. “Papah, 

Papah….” Ucap anak itu lagi. Suaranya pun makin lama 

makin tenggelam oleh suara air hujan yang masih turun 

dengan derasnya. 

Saras Lana Dyra namanya. Dia anak yang pintar, baik, 

dan manis. Dia sangat disegani oleh semua orang yang 

mengenalnya, dan mukanya sangat mirip dengan 

papahnya. Saras adalah anak yatim saat di menginjakkan 

kaki di kelas dua sekolah dasar, dan sejak saat itu pula 

perilaku ibunya berubah derstis. Ibu nya selalu pulang 

malam untuk membayar semua kebutuhan rumah dan 

Saras. 

Saras selalu dituntut menjadi anak yang pintar supaya 

dia tidak bernasib sama seperti Papahnya yang meninggal 

terjatuh dari lantai atas gedung, belum pasti pembunuhan 

katanya. Kata ibu papah terbunuh karena stress yang 

dialaminya semasa bekerja. 

Ibu Tiya tidak pernah mengizinkannya bermain 

seperti anak-anak pada umumnya. Saras selalu disuruh 

untuk belajar oleh ibunya, sehingga waktu bermain hanya 

satu jam sehari. Walaupun begitu, ibu Tiya selalu 

memotong jam mainnya tanpa alasan. 
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 Terkadang Saras cemburu kepada teman-teman 

sekelasnya yang dibolehkan bermain oleh orangtua 

mereka. Saras hanya ditemani oleh pensil dan bukunya 

yang penuh dengan macam-macam coretan dan jawaban 

latihan soal. Dia hanya bersabar dan menikmati semua 

yang dia bisa lakukan. 

Saras terkadang mendengar dari luar jendela 

kamarnya, suara kajian ustadz dari speaker masjid. Saras 

sangat ingin keluar dari rumahnya, bahkan di pernah 

berniat untuk kabur. Tapi, dia juga takut dengan amarah 

ibunya, pada akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk 

kabur. 

Suatu hari Saras pernah mendengar, ‘Seseorang yang 

lapang hatinya dan selalu bersabar dengan cobaan yang ditimpa 

padanya, Insyaallah orang itu akan ditempatkan di surga Allah 

bersama orang-orang yang sudah banyak bersabar di dunia.’  

Kata-kata itulah yang selalu menguatkannya jika dia 

dimarahi oleh ibunya tanpa alasan. 

Dulu ibu Tiya adalah orang yang sangat baik, ibu Tiya 

adalah kakak pertama dari dua adik laki-laki dan 

perempuannya. Ibunya Ibu Tiya dan ayahnya punya 

masalah pribadi, hingga akhirnya ibunya menikah lagi 

dengan orang lain, menjadikan Ibu Tiya anak Broken Home. 

Awalnya ibu Tiya tinggal bersama ayahnya dan kedua 

adiknya. Tapi, sang ayah selalu saja pulang malam dan 

selalu memukuli Ibu Tiya. Tidak tahan, pada akhirnya Ibu 

Tiya memutuskan untuk pergi kerumah ibunya. 

Disanalah ibu Tiya dibiayai sekoalahnya hingga ke 

jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu Ibu Tiya pun bekerja 

di perusaahan ayah keduanya. Sampai akhirnya terjadilah 

kecelakaan mobil yang menewaskan ayah keduanya. 
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Akhirnya warisan harta dibagikan dan ibu Tiya lah yang 

mengelola perusahaan ayah angkatnya sampai adik laki-

lakinya sudah berumur 20 tahun. 

Setelah merintis banyak projek dan bekerja sama 

dengan perusahaan lain, ibu Tiya bertemu dengan Papah 

Saras yang dulu nya adalah rekan bisnisnya. 

Ketika Saras menginjak umur 5 tahun, ibu Tiya 

mendengar jika Papah Saras selingkuh dengan orang lain. 

Walaupun begitu, ibu Tiya tetap diam sampai menunggu 

waktu yang pas untuk bertanya pada suaminya. Waktupun 

berlalu, dan ternyata kematianlah yang menjemput Papah 

Saras sebelum ibu Tiya sempat menanyakan tentang gossip 

perselingkuhan itu. 

Saat papah Saras telah di kubur, ibu Tiya 

mendapatkan video dari nomer tidak di kenal. Isinya 

adalah informasi tentang suaminya yang masuk ke dalam 

kamar hotel membawa seorang perempuan. dari situlah 

ibu Tiya sangat membenci Papah Saras. 

Suara ketokan pintu terdengar dari balik kamar Saras, 

Saras yang yang tidak sengaja tertidur tidak mendengar 

ketukan pintu dari luar sana. 

“Non, non, buka pintunya non. Ini bibi.” Ujar Bibi 

Lili sambil mengetuk pintu dari luar kamar Saras, Bibi Lili 

adalah pengasuh Saras sejak bayi sampai sekarang, 

walaupun dia merasa iba kepada Saras yang selalu di 

marahi oleh ibunya, tapi dia tetap ada di samping Saras 

karena perkataan Saras yang sangat mengena, dan selalu 

terngiang-ngiang di dalam hati dan pikirannya. 

Bibi Lili mengetuk pintu yang keempat kalinya, 

Walapun begitu, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam 

kamar Saras. Khawatir dengan Saras yang sudah dianggap 
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 seperti anaknya sendiri, akhirnya Bibi Lili mengambil 

kunci cadangan di laci pos satpam. 

Setelah mengambil kunci kamar Saras, Bibi Lilipun 

berhasil membuka pintu dan melihat Saras yang tengah 

tertidur pulas di atas lantai yang dingin dan suhu AC yang 

sangat kecil. Dengan segera bibi Lili mematikan AC dan 

berusaha membangunkan Saras. Saras pun bangun dengan 

mata yang masih sembab setelah menangis dimarahi oleh 

ibunya. 

 “Bibi....” Lirih Saras sambil melihat bibi Lili yang 

sedang memangkunya dipaha. “Iya, bibi di sini Saras.” 

balas bibi sembari menahan air matanya karena melihat 

kondisi Saras yang lemah. 

“Bi, jangan di sini, nanti ibu marah. Saras nggak mau 

liat bibi dimarahi ibu.” Kata Saras lemah dengan senyum 

yang seakan-akan sudah tidak ada beban lagi untuknya. 

“Non Saras harus ganti baju dulu ya, baru bibi keluar 

dari kamar non Saras.” Pinta bibi Lili sambil tersenyum 

lebar kearah Saras yang masih berbaring dipahanya. Dia 

hanya tersenyum, dan mengangguk iya kearah Bibi Lili. 

Bibi Lili pun membantunya mengganti pakainnya yang 

basah karena hujan. 

“Ayo non, besok nona akan belajar. Karena 3 hari 

lagi ujian semester satu, jangan sampai non sakit.” Tegur 

Bibi Lili dengan senyum hangat masih terpasang sambil 

menyelimuti Saras yang sudah berbaring di kasurnya. 

“Iya bi.” Kata Saras tersenyum. Ia menutup matanya 

disaat bersamaan ketika bibi Lili sudah keluar dari 

kamarnya. “Kasihan anak Pak Jaya.” Gumam bibi Lili 

menghela nafas. 
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Bintang dan bulan menyinari malam itu. Suara mobil 

dan motor yang berlalu-lalang di jalan raya tidak pernah 

istirahat hari ini sangat melelahkan bagi Saras, bahkan 

hnay ketika mendengarnya saja. 

*** 

Dua hari berlalu dengan cepat, semuanya sudah 

mempersiapkan diri untuk ulangan akhir semester satu. 

Saras yang sudah berbekal dari sekian lama hari, akhirnya 

bisa beristirahat sebentar, karena ibu Tiya membolehkan 

Saras bermain seharian sebelum hari ulangan. Saras senang 

karna ia boleh kemana saja, walaupun ibu Tiya sangat 

tegas kepada Saras, tapi dia tetap meluangkan satu jam 

untuk anaknya bermain apapun yang dia inginkan. 

“Ibu ayo kita pergi ke mall, Saras mau beli buku baru 

boleh?” Pinta Saras dengan mimik wajah lugunya seraya 

memegang baju ibunya yang sedang bekerja di meja 

kerjanya. 

“Sabar, nanti kita kesana setelah dokumen ini selesai.” 

Jawab ibu Tiya yang masih sibuk dengan pekerjaannya 

membalik-balik kertas. Saras yang tidak paham soal itu 

hanya bia melihat ibu Tiya bekerja. 

Saras tetap duduk tenang di sofa tepat di depan ibu 

Tiya sambil membaca dokumen-dokumen yang 

menempuk yang berada di sampingnya. Tiba-tiba saja Ibu 

Tiya mengalihkan perhatiannya pada sang anak yang 

tengah serius membaca dokumen. 

“Mudah-mudahan kamu sukses ya, anakku tersayang. 

Maafkan ibu sudah kasar sama kamu, tapi itu demi 

kebaikan kamu.” Gumam Ibu Tiya dan langsung fokus ke 

dokumen terakhir yang dia periksa. 
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 Beberapa menit kemudian Ibu Tiya selesai dari 

pekerjaan nya dan menutup dokumen-dokumen itu 

kemudian merapihkannya. 

“Ayo, Saras.” Kata Ibu Tiya pendek. ibu Tiya 

mengambil tasnya dan bersiap-siap untuk pergi ke mall. 

Saras yang awalnya masih terlihat serius membaca 

dokumen yang berada di sampingnya, akhirnya 

meninggalkan dokumen itu dan berlari kecil mengkuti ibu 

Tiya keluar dari ruang kerjanya. 

“Bi, tolong bilang ke pak satpam siapkan mobil.” 

Perintah ibu Tiya pada Bibi Lili yang sedang membereskan 

ruangan tengah. “Iya bu.” Jawab bibi Lili.  

Bibi Lili pun pergi meninggalkan ibu Tiya yang masih 

asyik dengan handphonenya. Saras yang sudah dari tadi 

siap menunggu di depan pintu, melihat-lihat burung yang 

diperihara oleh pak satpam. 

“cucut, cucut..” Ujar Saras memanggil nama burung 

itu. Burung itu menjawab dengan kicauannya yang merdu, 

saat Saras masih ingin mendengaran kicauan burung 

periharaan pak satpam, tiba-tiba mobil sudah ada di depan 

Saras. Akhirnya Saras meninggalkan burung itu dan 

langsung masuk mobil, bersamaan dengan ibu Tiya yang 

juga masuk ke dalam mobil. 

Saat masih di perjalanan, ibu Tiya dan Saras hanya 

diam, mereka berdua sibuk dengan diri sendiri. Ibu Tiya 

yang masih menatap layar handphonenya dan Saras yang 

memandang pemandangan-pemandangan yang hanya bisa 

dia lihat pada setiap hari ujian dari balik kaca mobil. 

*** 

 



129 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

Setelah sampai di mall, ibu Tiya memberikan satu juta 

untuk Saras. Ibu Tiya memang melepas Saras sendiri di 

mall untuk melatih kemandiriannya dalam berbelanja. Saat 

itu juga ibu Tiya sedang mepersiapkan hadiah untuk Saras 

ketika Saras bisa mengelola perusahaannya saat sudah 

dewasa nanti.  

Tapi kau tahu? Terkadang takdir itu sangat 

berlawanan dari mimpi, harapan dan impian yang 

digenggam oleh masing-masing makhluk. 

Saras sedang asyik melihat-lihat buku yang berada di 

ujung pintu keluar mall. Saat Saras melihat kearah luar 

pintu keluar, ia melihat ada seekor kucing di tengah jalan 

yang ingin menyebrang. Saras yang merasa tidak tega 

karena ia sangat menyayangi dan menyukai kucing, 

akhirnya memberanikan diri untuk membantu kucing yang 

berada di ujung jalan itu. 

Saras menyebrang dan berhenti di tengah jalan, 

dengan cepat ia langsung mengambil kucing itu dan 

membawanya ketepi. Saras masih sempat mengelus kucing 

itu, dan kucing itu membalas dengan mendekat dan 

menggesek dirinya dikaki Saras. Tiba-tiba Saras langsung 

memikirkan ibunya, diapun meninggalkan kucing itu 

bergegas menyebrang ke sebrang. 

Tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang dari arah 

kiri, Saras yang tidak bisa menghindar tertabrak dan 

terlempar dari tempatnya. Darah segar nya berceceran di 

jalanan, mengalir keluar dari tubuh mungilnya. 

Semua mimpi telah terhapus oleh takdir kematian 

yang datang tiba-tiba tanpa diberi tau, hanya saja orang-

orang yang baik lah yang selalu siap untuk menjemput 

kematian ya ada. 
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 “uhh, ibu…” Lirih Saras yang masih setengah sadar, 

sedikit demi sedikit kesadaran Saras menghilang, 

jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. 

Semua orang langsung keluar dari dalam mall, 

kendaraan-kendaraan menjadi macet. Ibu Tiya yang masih 

memegang handphonenya karena sibuk dengan 

perusahaan, tiba-tiba ditelpon oleh nomor Saras. Perasaan 

ibu Tiya menjadi tidak enak, walaupun begitu Ibu Tiya 

tetap mengangkat panggilan itu. 

 Anak Ku 

® Hallo bu, maaf apakah ini dari keluarga Saras Lana 

Dyra? 

Iya, ini dengan ibu nya, ini siapa ya? ® 

® Maaf ibu, anak anda berada di rumah sakit, keadaannya 

sekarang sangat kritis. 

Tiba-tiba handphone ibu Tiya terjatuh dari 

genggamannya. ® 

® Ibuu! 

Ibu Tiya sangat syok, kepalanya mulai pusing. Ibu 

Tiya mengambil handphonenya yang terjatuh, dan 

berusaha untuk menelPon nomer anaknya,dan 

menanyakan nama rumah sakitnya. 

Ibu Tiya berlari dengan cepat melewati kerumunan 

orang-orang yang ada di dalam mall,”kasihan banget anak 

kecil itu, emang enggak dijaga ya, sama orang tuanya?” Orang-

orang berbicara satu sama lain. 

Ibu Tiya dengan cepat memanggil taxi untuk 

menjemputnya, dan langsung berangkat ke rumah sakit 

Sayang Bunda. Dalam perjalanan ibu Tiya merasa bersalah, 

ingin sekali ia mengulang waktu yang dulu lagi, tapi tidak 

akan pernah bisa. Benar kata mereka, penyesalan itu akan 
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selalu datang terakhir untuk mengajarkan kita sebuah 

hidup yang bukan seenak membalik tangan. 

*** 

Sesampainya di rumah sakit Sayang Bunda, ibu Tiya 

berlari menuju tempat bertanya pasien. “Maaf, dimana 

pasien yang bernama Saras Lana Dyra?.” Tanya Ibu Tiya 

sambil mengatur nafas karena berlari. 

“Anda keluarganya? pasien ada di pojok kanan kamar 

23.” Jawab suster rumah sakit. 

Ibu Tiya pun berlari tanpa mau mendengarkan 

penjelasan suster yang ingin mennyampaikan sesuatu. 

Dengan panik ibu Tiya berlari dan mencari kamar yang di 

sebutkan oleh suster itu. 

Berlari, melewati kerumunana orang yang lalu lalang 

satu demi satu pintu dilihatnya dengan teliti , ibu Tiyapun 

merasa sangat cemas, dan takut akan Saras, ibu Tiya tidak 

ingin anaknya kenapa-napa karena dirinya yang selalu 

bersikap garang kepada Saras hanya bisa memendam rasa 

bersalah yang dalam di dalam hatinya. 

*** 

Saat melewati kamar 22, ibu Tiya sedikit lega, tapi rasa 

takutnya mulai muncul saat berada di depan pintu kamar 

23. Tetesan air mata ibu Tiya sudah tidak tertahankan lagi, 

diapun membuka pintu kamar 23 dengan perlahan, dan 

masuk kedalam kamar 23. 

Saat itu ibu Tiya duduk tersungkur di samping tempat 

tidur anaknya, ibu Tiya melihat anaknya sudah ditutupi 

oleh kain putih. Ibu Tiya pun menangis sejadi-jadinya 

sambil memeluk Saras yang tubuhnya sudah tidak 

bergerak lagi. 
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 Ibu Tiya sangat menyesal atas semua yang dia lakukan 

kepada anak satu-satunya, dia merasa tidak becus menjadi 

orangtua yang mendidik Saras. Ibu Tiya selalu saja 

memukuli, dan memarahinya, walau Saras merasa sakit 

yang menjalar di tubuhnya tapi Saras masih tetap 

tersenyum bahagia ketika Saras bersama ibu Tiya. 

Ibu Tiya pun pasrah dengan apa yang dikehendaki 

oleh Tuhan, dan tetap menguatkan diri supaya tidak 

terlarut dalam kesedihan anak semata wayangnya, dan 

penyesalan yang sudah dia lakukan kepada anaknya. 

Saras kecilpun terbaluti kain kafan, dan masuk 

kedalam tanah yang tenang yang tidak akanada orang yang 

mengganggunya lagi. 

*** 

Suatu hari ibu Tiya masuk kedalam kamar Saras yang 

berwarna merah marun, boneka beruangnya yang masih 

tertata rapih di atas tempat tidur kecilnya, ibu Tiya 

mengingat bagaimana ia tidak memberikan Saras perhatian 

penuh dan memanjakan anaknya pada saat kala ia masih di 

sisinya, dan penyesalan itu muncul kembali. 

Terkadang ibu Tiya ingin sekali menceritakan kepada 

Saras suatu hari kelak jika saja ia masih hidup saat dia 

sudah remaja, bagaimana bahagia dan beruntungnya ibu 

Tiya memiliki Saras seabagai buah hatinya. Tapi mungkin 

Tuhan sudah berkehendak lain untuk ibu Tiya, dan ibu 

Tiya yakin dan mencoba untuk tegar dengan keputusan 

Tuhan untuknya. 

Saat ibu Tiya memeriksa buku-buku di meja belajar 

Saras, Ibu Tiya pun membuka lembaran demi lembaran 

buku yang berada di atas meja belajar Saras. Saat itu ibu 
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Tiya menemukan sekucup kertas yang terselip di lembaran 

buku belajar Saras. Ibu Tiyapun membuka kertas itu. 

 ‘ 22 Mei 2004 

Teruntuk cahaya mentariku, apakabar ibuku tersayang? 

Saras sangat berterimakasih atas semua yang ibu sudah 

korbankan untuk Saras, semenjak papah pergi ke sisi tuhan, ibu 

yang selalu bekerja untuk kehidupan kita berdua, maafkan Saras 

karen belum menjadi anak yang bisa membanggakan ibu. 

Saat semua orang telah tertidur lelap, ibu tetap bekerja tidak 

kenal capek demi Saras yang masih tergantung oleh ibu, saat ibu 

memukuli Saras, dan menggenggam Saras dengan kuat, Saras 

tidak ada dendam sedikitpun kepada ibu, karena Saras tau kalau 

ibu sangat menyayangi Saras, Saras ingin membahagiakan ibu, 

tapi Saras belum berguna di mata ibu. 

Saras sangat sayang kepada ibu,Saras selalu berdoa di setiap 

shalat Saras hanyak untuk ibu, supaya Tuhan melindungi dan 

memberikan kesehatan kepada ibu. 

Ibu terimakasih untuk apa yang engkau lakukan untukku, 

maafkan akau belum bisa balas jasa-jasa selam aku di kandungan 

sampai aku lahir kedunia ini. 

Ibu. engkaulah kebahagianku. 

Di sore itupun, ibu Tiya tidak bisa berkata apa-apa 

setelah membaca surat dari Saras, dan tersungkur lemas ke 

lantai , semabari bersandar di pintu, ibu Tiya menangis 

dengan sejad-jadinya sambil memeluk surat yang berada di 

tangannya.  
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ANA CEPAT BANGUN!” kata mama. Sambil 

menciprat cipratkan air ke mukaku. “bagaimana 

bisa jadi dokter kalau bangun saja susah?!” Katanya lagi. 

“siapa bilang aku mau jadi dokter?! itu kan hanya kata 

mama!” Aku membalas perkataannya. Sambil mengambil 

handuk dengan kasar. Mama hanya melihatku dengan raut 

muka yang menjengkelkan. Setelah itu aku makan sarapan.  

Lalu Papa memarahiku. Hanya karena aku telat bangun. 

Aku ini anak mereka bukan sih? 

Hai perkenalkan, Nama ku Nana sari putri. Banyak 

orang yang memanggilku Nana. Tapi terserah kalian mau 

memanggiku apa. Dan juga bulan lalu aku berumur 15 

tahun. Apakah di tengah tahun 2018 ini akan menjadi 

tahun yang sama menjengkel kan seperti tahun- tahun 

sebelumnya? entahlah aku tidak berharap banyak. 

 Aku sangat membenci mereka. Mereka selalu 

menekanku untuk pintar dalam akademik. Aku sangat 

suka melukis, cita citaku menjadi pelukis. Tapi mama dan 

papa tidak mendukung cita citaku itu. Mereka selalu 

memarahiku ketika aku melakukan hal yang mereka tidak 

“N 
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sukai. Aku bingung ketika ada orang yang 

bilang.“Rumahku adalah surgaku”. Bukannya rumah itu 

adalah neraka? tunggu… apa sebenarnya hanya aku yang 

seperti ini? 

“Assalamualaikum” dengan santai nya aku membuka 

pintu kelas. Padahal guru sudah berada di mejanya. Kali 

ini aku beruntung jadi aku diperbolehkan masuk. Lalu aku 

duduk di tempat ku. Aku bersebelahan dengan Riki, dia 

adalah saudara sepupuku, dan aku melalui pelajaran 

Matematika yang membosankan. 

“Nana kamu telat lagi?” kata Riki setelah guru keluar 

dari kelas. “Memangnya kenapa?” balasku. Dia menyentuh 

keningnya dan berkata “minggu depan itu kita PTS Na!”. 

Ah! aku baru ingat. Penilaian tengah semester. Itu sangat 

menjengkelkan. “Na mau ke perpus ga? kita belajar buat 

minggu depan yok-”. Aku memotong kata katanya “ ga, 

aku malas belajar”. Lalu dia menatapku khawatir, tapi aku 

tidak peduli. “Hahh baiklah aku pergi dulu” katanya 

beranjak dari kursi. 

Di hari PTS aku mengerjakan dengan asal. Tak heran 

kalau aku lebih cepat keluar kelas dari murid yang lain. 

Aku benar benar tidak peduli dengan nilai. Toh walaupun 

aku belajar nilai ku tidak akan jauh dengan nilai asal. Jadi 

sudah pasti aku akan dimarahi seperti biasa. “Hey Nana 

kau tak apa? es teh mu hampir tumpah tuh!” Tiba tiba 

Ricky menghancurkan lamunanku. “Aku tidak membeli es 

teh” kata ku. “Haha aku hanya bercanda” Dia sangat 

menyebalkan.  

Sebenarnya bel belum berbunyi. Tapi aku memilih 

untuk kembali ke kelas. Aku kembali ke kelas tidak 
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 bersama Riki, karena dia bilang ingin ke kamar mandi 

dulu. Dia tadi seperti cacing kepanasan. 

Karena bosan, aku merobek lembar kertas yang 

berada di tengah buku tulis dan mulai menggambar. Aku 

hanya menggunakan pensil dan pulpen untuk 

menggambar. Tapi saat aku meneruskan coreatan - 

coretan ini. Leher belakangku sedikit risih. saat aku 

menoleh kebelakang, memang ada seseorang yang diam 

diam mengintip dari belakangku. Tapi dengan cepat dia 

bertingkah seolah olah sedang membaca buku. 

Sebenarnya memang dari dulu anak ini selalu 

mengintip gambaranku. Tapi aku tidak memperdulikan 

nya. Kalau tidak salah namanya Retta. Lagipula ini hanya 

hal sepele. Tapi karena Riki moodku jadi tidak bagus. Aku 

ingin mengerjainya sedikit. 

"Btw buku mu kebalik" kataku. dia malah bertingkah 

lebih aneh lagi. Lalu dia seperti mau mengatakan sesuatu. 

"g-gambarmu bagus. Bolehkah kamu mengajariku?" 

Walau katanya terbata bata. Tapi pipiku malah memerah 

seperti tomat. Aku mengangguk dan mulai mengajari nya.  

Tapi belum 1 menit mejaku menjadi ramai di penuhi 

orang orang. Perempuan maupun Laki - laki mereka 

mengerubungi meja ku, seperti semut dan gula. tetapi 

selain mengerubungi, mereka juga mengucapkan kata kata 

yang membuat pipi ku menjadi seperti kebun Tomat.  

Riki yang sudah kembali dari kamar mandi 

menggodaku. "Eciee yang sekarang jadi terkenaal". Aku 

menginjak kakinya. Dan dia merintih kesakitan tapi aku 

tidak peduli. Tapi hari ini memang hari yang 

menyenangkan, aku tidak akan pernah melupakan hari ini. 
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Sekarang hari sabtu. Aku sudah melewatkan PTS 

yang membosankan. Ah tidak, kecuali kemarin. Jadi di hari 

ini para orang tua akan mengambil rapot anaknya. Tapi 

malam ini… BRAK BRAK BRAK “NANA CEPAT KE 

RUANG TAMU!” mama menyeret ku sampai ke ruang 

tamu. Emosi papa dan mama sudah sampai ke puncaknya. 

Mereka memarahi habis habisan anak perempuan nya itu. 

Hanya karena aku mendapatkan nilai yang tidak di 

harapkan mereka lagi. Padahal baru saja senang karena 

kemarin, tapi mereka malah membuat aku down lagi.  

“PAPA DAN MAMA KECEWA SAMA KAMU!” 

kata papa. Padahal hanya sebuah kalimat tapi membuat 

Hatiku hancur tak tersisa. Tatapanku kosong. Hati ku 

hampa. Rasanya… entahlah ini sangat sakit. Lalu mama 

menyeret ku lagi kekamarku dan kamarku dikunci dari 

luar. Aku sudah membuat mereka kecewa ya…  

Lalu setetes air mata jatuh melewati pipi. Tapi 

semakin lama semakin deras. Mereka tidak akan pernah 

mau mendengar isi dari hati ku walau hanya secuil saja. 

Aku sudah tak tahan lagi aku harus pergi dari sini. Aku 

mengambil baju ku dengan asal dan memasukan nya ke 

tas. Uang bulanan ku masih tersisa RP300.000,00. Aku 

bisa memakai uang itu untuk makan dan membeli kosan 

murah sementara. Oke aku sudah siap. 

Aku meninggalkan selembar surat di kamarku. Dan 

aku pergi meninggalkan rumah melalui jendela kamarku. 

Rumahku memiliki pagar yang pendek, dan kamar orang 

tua ku jauh dari pintu depan. Itu memudahkan ku untuk 

kabur dari neraka ini. Aku akan hidup bebas tanpa 

tekanan dari orang tua ku lagi!  
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    “Apa 30 ribu?!” kata ku saat di kasir di sebuah 

tempat makan kecil. padahal aku hanya memesan sedikit 

tapi kenapa harga total nya seperti itu?! Lalu aku dengan 

terpaksa membayar nya. Sekarang uang saku ku sisa 

Rp70.000,00. Harga kosan murah itu sebulan hanya 

Rp200.000,00 saja sih. Tapi kalau setiap makan habis 

Rp30.000,00. Aku tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 

hari.  

Aku sangat bodoh. Saat dirumah aku bisa makan 

dengan sepuasnya. Tanpa harus berfikir nanti makan apa. 

Dan tidur di kasur yang nyaman tanpa harus berfikir nanti 

bulan depan tinggal dimana. Haha. Apa pilihan ku untuk 

kabur itu benar? Sekarang sudah sore aku tidak makan 

siang dan sekarang aku sangat lapar. Aku keluar dari kosan 

lusuh ini dan berjalan jalan disekitar taman. Hanya untuk 

mendinginkan kepala. 

Tapi tidak sesuai harapan. Ada sekelompok laki laki 

menyeramkan datang kemari. Awalnya aku pikir aku salah, 

tapi mereka benar benar berjalan ke arahku. Aku tidak 

tinggal diam aku pergi kearah yang lebih ramai. Tapi 

mereka malah lebih cepat dari dugaan ku. “Neng--” aku 

menepis tangannya. “WOY!” teriak salah satu dari 

mereka. Aku menutup mata karena akan dipukuli. Tapi hal 

tak terduga terjadi. 

“Loh Nana?!” Tiba tiba Riki mengagetkan ku lagi. 

Tapi ini lebih ke ‘Tertangkap basah’ sih. “Ada apa ini?” kata 

Riki lantang sembari menarik tanganku. Sekelompok laki 

laki seram itu meminta maaf dan pergi menjauh. 

Sepertinya mereka takut kepada Riki. Apakah muka Riki 

seperti orang dewasa? 
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“Na kenapa kamu kabur dari rumahmu?” Katanya 

sambil menatapku khawatir. “Riki kamu ga akan ngerti!” 

kataku tegas. “Aku memang tidak tahu masalahmu, Tapi 

Tante dan paman sangat mengkhawatirkan mu Na” 

katanya. “Kau bohong, Mama dan papa tidak pernah 

peduli denganku, mereka hanya menyuruhku belajar habis 

habisan tanpa mendengarkan perasaan-- sudahlah untuk 

apa aku menjelaskannya pada mu”. Aku pergi 

meninggalkannya. 

“Tunggu Na!” dia menahan tanganku. “Orang tua itu 

ingin buah hatinya itu sukses, dan hidup bahagia. Walau 

mereka melakukannya dengan cara yang salah. Tapi 

mereka sayang kamu Na!” katanya lagi. “Na kamu harus 

menghadapi masalahmu bukannya malah lari… Na pulang 

ya? Orang tua mu pasti sangat merindukanmu” 

sambungnya.  

Aku terus berfikir. Ada benarnya juga Riki. Tapi apa 

benar mama dan papa sebegitu khawatirnya dengan ku. Padahal 

aku sudah mengecewakannya. Aku ulang pertanyaanku. Apa 

pilihan ku untuk kabur itu benar? Untuk menemukan 

jawaban ini aku harus pulang ke neraka itu. “Baiklah aku 

akan pulang”. 

Aku sudah sampai di depan rumah. Tapi tangan ku 

bergemetar, dan jantungku berdetak kencang. Aku sangat 

takut jika mereka malah memarahiku lagi. "Aku pencet bel 

ya" kata Riki menghancurkan lamunan ku lagi. Ah tapi 

pagarnya tidak terkunci. Jadi aku masuk, Riki sedang 

mencari bel rumahku. "Aku tidak punya bel rumah" 

kataku kepada Riki. Dan Riki menjawab. "Hehe aku hanya 

bercanda, jangan tegang gitu dong!" Aku tahu dia bohong. 
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 Lalu aku memberanikan diri  mengetuk pintu dan 

masuk. Apapun yang terjadi aku harus menghadapinya. 

"Assalamualaikum, aku pu--" tiba tiba mama dan papa 

memelukku. "Nana maafkan mama, mama minta maaf 

Na". Mama mempererat pelukannya. "Harusnya papa dan 

mama mensupport mu. Maaf Na papa dan mama egois" 

lanjut papa.  

Aku juga salah tau. "Hu hiks aku juga minta maaf ma, 

pa. Aku harusnya menjadi anak yang baik supaya tidak 

mengecewakan kalian hiks". Lalu papa berkata "kami tidak 

kecewa dengan mu Na, papa dan mama saat itu tenggelam 

di lautan ke egoisan". Itu malah membuat ku tambah 

menangis. "Ayo kita membangun keluarga yang bahagia 

mulai sekarang ya?" Kata mama mencium keningku. Aku 

mengangguk dan masih menangis. 

Riki yang dari tadi di depan rumah pamit kepada 

mama dan papa. Lalu kita makan malam dan membahas 

bahas hal lucu. Yang awalnya neraka berubah menjadi 

surga, yang awalnya kekecewaan menjadi kebahagiaan. 

Ternyata tidak ada kebahagiaan yang lebih indah  dari 

pada di rumah. 
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i! perkenalkan namaku Annisa Khairiya. panngil saja 

Nissa. Akuanak pertama dari 3 bersaudara. Aku 

berumur 12 tahun. Hobiku adalah menulis , menggambar , 

dan sepedahan. Aku tinggal di desa dekat dengan kota 

raya, walaupun rumahku kecil aku tetap bahagia karena 

orangtua ku dan adikku yang selalu membuat ku tersenym, 

tapi... walaupun rumahku di desa aku merasa nyaman di 

sana karena ,rumahku adalah tempat dimana aku 

berteduh, bahagia , berduka , dan masih banyak lagi. oh,ya 

perkenalkan nama adikku adalah Laila dan Misya. Laila 

adalah adikku yang pendiam. Sedangkan misya sangatlah 

manja. kalau aku..? kalian nilai sendiri ya. Aku akan 

menceritakan kisahku. simak terus ya hehe... 

 

 Suatu hari... “ihh sebel!” kata misya sambil 

membanting pintu. Ibu yang tadinya memasak pun 

langsung menoleh ke arah misya begitu juga aku. “kenapa 

misya?” tanya ibu yang kebingungan dengan sifat misya 

H 
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 hari ini “tadi misya habis main ke rumahteman.. rumahnya 

besar tidak seperti misya yang kecil.. huhuhu disana juga 

banyak mainan ada boneka, rumah rumahan, pokoknya 

banyak!! tapi misya hanya punya satu boneka saja...hiks 

hiks hiks” jelas misyasambil menangis. Ibu pun menjawab 

hanya dengan senyum manisnya. Tiba tiba “misya 

bagaimana kalau kita besok ke toko mainan?” tanya ayah 

yang baru pulang kerja yang sepertinya ayah mendengar 

perkataan misya. Oh ya ayahku bekerja sebagai ojekonline 

sedangkan ibuku menjadi asisten rumah tangga. “ayo 

misya mau!!” ujar misya langsung tersenyum setelah 

menangis  

Aku yang dari tadi hanya menyimak aku pun bertanya 

“kok ayah tumben ajak kita ke toko mainan?” 

“tidak apa apa lihat saja besok..” ujar ayah sambil 

menedipkan mata kanannya. Tentu saja aku sangatlah 

penasaran hmm... kira kira ada apa ya?. 

Aku pun pergi ke kamarku. oh iya kamarku itu 

sangatlah kecil hanya ada mejakecil untuk belajar dengan 

kasur yang kecil dan laci untuk menaruh baju dan buku 

ku. Saat pukul 20.00 aku merasa belum mengantuk 

akhirnya aku memutuskan untuk menulis cerita. Akhirnya 

setelah beberapa menit aku pun mengantuk dan tertidur 

pulas. 

Keesokan paginya... 

“nissa sayang ayo bangun.. sudah waktunya solat 

subuh...” ujar ibu lembut sambil membuka gorden 

kamarku sehingga cahaya matahari masuk. “hooaaammm.. 

baiklah bu aku akan wudhu dulu ya” sahutku “iya..” jawab 

ibu. setelah itu aku pun solat. Seusai solat aku langsung 

mandi dan sarapan dengan nasidan telur mata sapi buatan 
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ibu. Ini hari minggu jadi ibu dan ayah tidak kerja. “ibu kita 

kapan pergi ke toko mainan?” tanya misya yang sepertinya 

tidak sabaran.“sabar ya ayah sedang siap siap” ujar ibu 

“oke ibu” jawab misya. Sambil menunngu aku pun 

membaca al-quran. beberapa menit kemudian... “ayo kita 

berangkat ayah sudah menyewa mobil untuk kita pergi” 

ujar ayah “horeeeeeeee!!! Asyik!!” sorakku dan kedua adik 

adikku yang lucu itu. 

 Di perjalanan... kami melewati perumahan di bawah 

jembatan tol yang sangat sangat tidak layak untuk 

ditempati. tapi sepertinya disana sangatlah banyak orang. 

Di sana aku melihat ada rumah yang sangat kecil yang 

terbuat dari kardus, aku jadi sedih melihat ini, tiba tiba 

misya bertanya “ibu apakah orang orang disana tidak 

kedinginan disana kan tidak ada atap mungkin ada tapi 

bolong bolong?” tanya misya “mungkin mereka 

kedinginan apalagi sekarang lagi musim hujan,tapi mereka 

tetap bersyukur karena masih diberi tempat tinggal 

setidaknya untuk mereka berteduh..” ujara ibu. Disana aku 

melihat banyak orang yang sepertinya sangat bahagia, 

karena aku bingung aku pun bertanya pada ibu. “ibu 

apakah mereka bahagia disana ?” tanya ku“ya mereka 

bahagia karena mereka masih mempunyai teman dan 

keluarga itu sudah cukup untuk membuat mereka bahagia 

karena bahagia itu tidak harus tentang harta, tentang 

kemauan kita karena bahagia itu sederhana keluarga adalah 

kebahagian paling besar dan terindah” ujar ibu“maka 

bersyukurlah kalau kita masih mempunyai keluarga karena 

keluarga adalah tempat dimana kitasaling berbagi suka dan 

duka karena saat keluarga kita bahagia kita pun ikut 

bahagia begitu juga sebaliknya ketika keluarga kita sedang 
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 bersedih kita juga bersedih... tapi jangan sampai kita 

melihat keluarga kita sedih, jadi ketika keluarga kita sedih 

hiburlah agar keluarga kita terus semangat” ujar ayah “ 

kita juga harus bersyukur kalaukita masih punya tempat 

tinggal walaupun tempat tinggal kita tidak besar dan 

mewah tapi setidaknya kita tetap saja harus bersyukur 

karena tempat tinggal dimana tempat kita berteduh, 

tempat kita mencurahkan isi hati , tempat di mana banyak 

kenangan dan memory kebersamaan kita 

dengankeluarga.”lanjut ibu “jadi kita harus bersyukur mau 

bagaimana pun keadaan kita. ” ujar ayah “iya kita harus 

bersyukur dan bersabar bersykur ketika mendapat 

kebahagiaan dan bersabar ketika mendapat cobaan” ujarku 

“ cieee calon ustadzah..” ujar laila dengan nada mengejek. 

Aku pun memasang wajah cemberut. “hmmm perasaan 

ibu gaada lho udtadzah yang cemberut..” ujar ibu dilanjut 

tertawa “hahahahaha” semua punjadi ikut tertawa“ bukan 

apa ya ayah ibu aku tertawa karena suara ibu itu lho... 

kocak” ujarku “hihihi” tiba tiba“ayah ibu maafin misya ya 

kemarin sudah marah marah... misya jadi g enak sama 

ayah dan ibu.... ” ujar misya dengan wajah lesu. “iya tidak 

apa apa.. misyaa” ujar ibu dan ayah bersamaan 

“hmmmm...berarti kita tidak jadi membeli mainan 

kan?”tanya ayah sambil tersenym jail “ tetap harus!!!” ujar 

misya sambil berteriak di telinga ayah sambil merautkan 

wajah marah “ hihihi bercanda misyaaaaaaaaaa” jawab 

ayah“hahahahahahahahahha” tawaku pun meledak. “ka 

nissa kaka tidak boleh tertawa berlebihan” ujar misya “ iya 

dzah...” 

Sesampainya di mall.... 
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Misya langsung pergi ke toko mainan sedangkan aku 

memutuskan untuk pergi ke toko buku karena aku kan 

sudah besar lagi pula dirumah aku punya satu boneka 

kesayangan. Sesampainya di toko buku aku pun memilih 

bukuyang menurutku menarik tapi... harganya mahal 

sekali!!!!! Aku berfikir ayah dan ibu tidak mungkin 

membelikannya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk 

pergi ke perpustakaan mall tersebut. Disana aku pun 

memilih buku yang asyik untuk dibaca sekitar 

2menitakhirnya aku pun menemukan buku yang 

menurutku seru yaitu buku kisah hidupku aku pun 

meminjamnya lalu aku memilih tempat membacayang 

sejuk yaitu di sofa dekat dengan tanaman. Di dalam buku 

itu dikisahkan : 

Ada seorang anak yang hidup sangat bahagia bernama 

tika. Namun kebahagiaan itu hangus ketika orangtua nya 

meninggal saat kecelakaan tika merasa benar benar sedih 

dan perih hatinya setelah peninggalan orangtua nya, tika 

tidak tau ingin kemana karena dia sudah tidak punya 

keluarga akhirnya tika pun tinggal di bawah jembatan tol. 

Pada saat itu hidupnya berubah total, dia harus menjalani 

hidupnya sendirian dengan rumah kardusnya. Dia kerja 

untuk bertahan hidup hanya demi satu suap nasi... namun 

iabahagia karena adanya nenek miska. Nenek miska 

memang bukan keluarga tika namun tika sudah 

menganggap nenek miska sebagai keluarga karena pada 

saat tika sedih nenek miska selalulu menghibur tika ia pun 

selalu berpesan seperti ini kepada tika “jadilah orang yang 

bersabar karena hal besar akan datang kepada orang orang 

yang bersabar. Allah tidak akan menguji hambanya di atas 
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 kemampuan hambanya” nah kata kata itulah yang 

membuattika makin semngat menjalani hidup ini. 

Setelah membaca beberapa menit ayah pun 

memanggilku “nissa pulang yuk sudah siang” kata ayah 

“ayah bolehkah aku memesan makanan di resto itu dari 

tadi aku kan belum membeli apa apa..?” “hmmm... ya 

sudah, ini uangnya”ayah memberikan uang 30.000 padaku 

“makasih ayah” kataku “iya sama sama anak ayah yang 

cantik...” jawab ayah. Aku pun memesan fried chicken 

dengan nasi hangat dan akhirnya pulang. Sesampainya 

dirumah aku pun memakan makananku dan aku pun 

langsung solat lalu tertidur karena terlalu lelahhari ini.aku 

bermimpi aku bertemu dengan anak yang bernema tika 

sepertinya ia sama seperti orang yang aku baca di 

perpustakaan tadi. “hi” ujarku padanya. Ia pun menoleh 

ke arahku dengan senyum manisnya “ hi juga” kita pun 

berbincang sebentar. Hingga akhirnya ayah menyuruhku 

pulang karena waktu untuk bertemu dengan paraorang 

orang disana sudah habis jujur aku sedikit kecewa tapi....ya 

sudahlah... Saat pulang aku pun yakin kalau tika sangat 

senang berbincang denganku. akhirnya aku pun tersadar 

kalau ini hanyalah mimpi saja, aku pun terbangun saat 

ashar tiba lalu wudhu ,solat dan mandi lalu aku pun 

berbincang sebentar dengan keluargaku setelah isya aku 

pun tertidur aku memimpikan lagi kisah tika yang tadi 

kubaca di buku perpustakaan Saat subuh aku pun berdoa 

untuk kebahagiaan saudara ku yang berada diluar sana. 

Dan aku berdoa untukku dan keluargaku. Aku berdoa agar 

keluargaku di beri ummur panjang agar aku dan 

keluargaku bisa lama merasakan kebersamaan Aamiin. 

Aku tau hidup ini memang tidak sesuai dengan kemauan 
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karena Allah tau yang terbaik untuk hambanya. Jadi kalian 

yang sudah mendapatkan rezeki yang cukup bersyukurlah 

jangan banyak mengeluh jika kita bersyukur kita akan 

diberi lebiholeh Allah. Karena di luar sana masih banyak 

orang yang kesusahan demi mendapatkan sesuap 

nasi”.Aku bahagia karena sudah disadarkan oleh keluarga 

tercinta tentang arti bersykur. Dan aku akan terus bersabar 

hingga cita cita ku menjadi orang sukses pun dikabulkan 

aku sayang keluargaku aku juga sayang dengan rumahku 

Walaupun ayahku adalah seorang ojek online dan 

ibuku sebagai asisten rumah tangga aku tidak merasa malu 

pada teman temanku. Karena mereka juga sedang 

berjuang untuk membahagiakanku. Dan walaupun 

rumahku kecil aku juga tidak merasa malu sebab aku 

sudah nyaman tiggal disana. Disana juga bayak lho.. cerita 

keluargaku jadi aku sangat sangatlah bersyukur sudah 

diberi kebahagiaan yaitu rumahku dan keluargaku  

Ini adalahkisahku dengan rumah dan keluargaku yang 

membuat ku tersadar. Rumahku syurgaku di dunia 

keluargaku hartaku yang paling berharga. 
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atahari baru saja terbit di ufuk timur. Cahaya 

lembut masuk ke dalam setiap jendela bangunan 

yang baru saja terbuka. Walaupun udara masih sedikit 

dingin dan berkabut, kota kecil di dekat pelabuhan itu 

tetap terbangun. Lampu neon toko-toko mulai dimatikan 

dan para penjual mulai membersihkan barang-barang 

jualan, berharap banyak orang datang membeli dan pulang 

dengan wajah gembira.  

Para istri yang terbangun lebih dulu, menyiapkan 

sarapan untuk anak-anak mereka. Sementara para suami 

yang bersiap menyambut rezeki, berdo’a ada sesuatu yang 

dapat dibawa pulang untuk diberi pada anak dan istri yang 

menanti di rumah. Tapi, di tengah semua keramaian yang 

ada, seorang gadis dengan pakaian kotor berjalan gontai. 

Ia yang terus mendekap erat sebuah pulpen merah, 

dengan mata yang sembab dan mulut yang terus 

mengumamkan kata “Maaf.”. 

 Tak ada orang yang menghiraukan gadis itu. 

Semua orang hanya melewatinya tanpa menghiraukannya. 

Namun, cerita tentangnya sudah banyak tersebar dan 

M 
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hampir semua orang mengetahui cerita itu, cerita ‘Semerah 

darah’ tentang gadis itu. 

*** 

 “Assalamualaikum bu, aku pulang!!” Teriak seorang 

gadis kecil dengan suara nyaringnya. Seragam merah 

putihnya sudah acak-acakan, kemejanya pun kotor, dan 

bau matahari masih tercium dari pakaian yang dikenakan 

anak itu.  

 Di dapur, ibunya tersenyum lembut mendengar 

teriakan dari arah pintu rumah. Masih tersisa rasa lelah 

setelah melakukan banyak hal dirumah, namun senyumnya 

langsung merekah mendengar suara putri kecilnya. 

Perlahan, dia membersihkan tangan dan berjalan 

mendekati putri kecilnya. 

 “Waalaikumsalam, nak. Hari ini apa aja yang mau 

kamu ceritakan sama ibu?” Tanya ibunya dengan 

senyuman. Gadis kecil itu mengangguk-angguk dengan 

wajah yang riang. Ikatan rambut yang hampir lepas 

bergoyang kesana-kesini.  

 “Hari ini aku main di lapangan bola sama yang 

lain! Terus tadi aku jatuh di dekat tanah gedung. Katanya, 

disebelah lapangan mau dibangun gedung lagi ya, bu?” 

Tanyanya polos sambil memperlihatkan luka di lutut 

kanannya. “Terus, bu…” 

 Wajah gadis kecil itu berubah, yang awalnya 

bersemangat, menjadi wajah sedih dan muram. Perlahan 

dia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar 

kertas. Terlihat jelas sekali nilai yang terpampang pada 

lembaran ulangan itu ditulis dengan tinta merah di sudut 

atas kertas. 
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  “Nilaiku jelek lagi. Kata ibu guru, kalau dapat nilai 

merah lagi, gak bisa naik kelas. Tadi juga teman-teman di 

kelas semuanya tertawa. Darah di lukaku juga warnanya 

merah…” Anak itu terdiam sebentar. 

“Merah itu jelek ya, bu?” Lanjutnya dengan suara 

yang lesu. 

 Masih dengan senyum yang lembut, ibunya secara 

perlahan mengusap pipi putrinya yang mulai berair. Gadis 

kecil itu menangis. Kertas ulangan yang ia pegang basah 

oleh air matanya sendiri, kini berjatuhan ke lantai. Ia 

meraung di pelukan sang ibu yang hanya terus trersenyum. 

 “Mawar, merah bukan warna yang jelek, tidak ada 

warna yang jelek karena semua warna itu indah. Justru 

merah itu warna yang berani, kuat dan penuh cinta. Terus, 

bukannya namamu, Mawar, kan? Mawar itu warnanya 

merah, iya kan?”  

 ‘Mawar’ mengangguk pelan sambil mengusap sisa 

air mata di pipinya. “Ibu punya pulpen merah untuk 

Mawar. Suatu saat nanti Mawar pasti akan menjadi anak 

yang pintar, berani, dan kuat. Dan pasti Mawar akan suka 

warna merah. Simpan ini baik-baik, ya nak.” 

 Mawar menatap pulpen merah itu. Dia lugu dan 

polos. Ia tidak mengerti sama sekali maksud sang ibu. 

Mungkin ia berharap pulpen itu bisa membawa sebuah 

keajaiban untuknya dan juga nilainya. 

 Entah kenapa, sesuatu yang ia sebut keajaiban 

benar-benar terjadi. Nyatanya, semua ucapan sang ibu 

menjadi sebuah kenyataan. Mawarsari Ayu Putri, ia yang 

masa kecil nya selalu menangis karena nilai merah yang 

jelek berubah menjadi seseorang yang berbeda. Mawar 

ketika SMP menjadi pintar, cantik, berbakat, dan dikagumi 
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oleh banyak orang. Entah sudah berapa prestasi yang 

berhasil ia capai sampai sang ibu menangis haru dibuatnya. 

 Namun, apa daya dengan skenario takdir yang 

memang sudah diberikan. Semua itu berlangsung sangat 

singkat bagaikan angin. Dengan sekejap mata, kebahagian 

itu menghilang.  

Ayah Mawar ketahuan berselingkuh, mabuk-

mabukkan, dan bahkan melakukan kekerasan pada ibunya, 

tentunya juga Mawar sendiri. Mungkin perceraian adalah 

jalan keluar yang terbaik yang ada bagi ibunya. Mawar 

yang tak tahan dengan semua itu, membuat sifat dan 

perilakunya perlahan berubah. Ia menjadi pembangkang 

dan mulai nakal. 

 “War! Ooooy!! Mawaaar!” 

 Yang di panggil langsung menoleh kaget. Lelaki 

berwajah tampan dengan gaya punk disampingnya 

memasang wajah jengkel. Di depannya, beberapa teman 

Mawar tertawa kecil melihat wajah bingung Mawar. 

 “Mikirin apa dah, lu? Bengong-bengong mulu! 

Sini-sini, Lattenya dah jadi. Tenang, gue yang bayarin kok.” 

Lelaki itu mendorong minuman tepat ke arah muka 

Mawar. 

 “Eh? Gak usah! gue aja bayar sendiri, ih. Lagian 

juga kagak bokek, elah. Makasih ye, Di.” Balas Mawar seraya 

mengeluarkan dompetnya yang berwarna pink dengan 

kartu pelajar miliknya didalam.  

Gadis kecil yang lugu dan polos itu telah berubah 

menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ia mulai bergaya 

dan mulai mengenal banyak hal. Dan kini dia tinggal di 

kota besar sendiri, meninggalkan kota kecil dekat 

pelabuhan, tempat lahirnya dulu. 
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 “Gimana rasanya tinggal di kota, enak gak, tuh?” 

Tanya salah satu teman main Mawar.  

“Enaklah, orang ada Dion yang nemenin. Ya, gak, 

War?” Celetuk yang lainnya. Mereka mulai cekikikan 

sambil memandang ke arah Mawar dan Dion bergantian. 

Wajah Mawar sedikit memerah, begitu juga Dion, 

lelaki yang duduk disampingnya. Memang selama ini yang 

membantu Mawar adalah Dion, bahkan saat Mawar baru 

saja datang ke kota kecil ini, ialah yang membantu Mawar 

mengurus kamar kos barunya, mencarikan tempat makan 

enak dan murah, membantu proses pendaftaran sekolah, 

dan lainnya. Baginya, Dion lebih dari seorang teman. 

“Ya, gitulah, ya. Ada enak dan gak enaknya. Tapi, 

banyak enaknya, sih. Bisa jauh dari ibu, gak usah diatur-

atur lagi kek anak kecil.” Balas Mawar.  

Mereka semua tertawa ketika Mawar menyebutkan 

tentang ‘diatur-atur’. Mungkin saja karena Mawar dulu 

adalah anak baik, polos dan lugu, karena itu mereka 

tertawa. 

“Guys, nanti malem pada mau ikut ke party gak? Hari 

jadi  gue nih! Kan besok gue ultah.” Ajak Rini, salah satu 

teman baik Mawar. Mendengar ucapan Rini, semua 

pasang mata circle itu memandang Mawar. Selama ini 

Mawar itu anak yang paling susah kalau diajak pergi jalan-

jalan ke mall atau tempat-tempat keramaian. Bahkan kali 

ini, dia ikut ke café setelah dibujuk berkali-kali oleh  teman-

temannya dan Dion juga, tentunya. 

Mawar berpikir sejenak. Mungkin tak ada salahnya 

jika dia ikut datang, toh selama ini dia jarang jalan-jalan. 

Walau dia sempat teringat ucapan ibunya, ‘tidak boleh ikut-
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ikut pesta atau hal yang tidak benar’. Menurut ibunya. “Tapi, 

yah, tak ada salahnya ikut, bukan?” Pikir Mawar. 

“Boleh deh, gue ikut.” Jawab Mawar sambil 

mengacungkan jempolnya, seketika wajah semua 

temannya langsung cerah seperti cuaca hari itu.  

“Yeay! Tumben, nih, War! Tapi gue seneng banget, 

sumpah! Sip deh, nanti malem kumpul depan sekolah, ya. 

Nanti gue jemput, ini pacar gue udah ngomel di WA. Dahh, 

bye guys!” Rini melambaikan tangan sambil terus melihat 

smartphonennya. Hampir saja dia menabrak pintu keluar café 

kalau saja tidak diberitahu pegawai di café. 

Mawar, Dion dan yang lainnya  melanjutkan obrolan 

mereka hingga sore. Langit mulai gelap dan adzan 

Maghrib mulai terdengar. Mawar mulai agak gelisah, dia 

harus cepat-cepat kembali ke kos sebelum malam. 

Biasanya dia selalu kembali sebelum jam 5 sore, demi 

menghindari hal-hal yang tak diinginkannya. 

“Gue mau balik dulu, ya. Nanti jam 8 kumpul di 

depan sekolah, kan?” Tanya Mawar yang masih dengan 

muka was-wasnya.  

Mawar bangkit berdiri untuk pulang, namun tangan 

kirinya di tahan oleh Dion. Dan saat itu pula Mawar 

merasakan firasat aneh tentang Dion, ia sedikit ketakutan, 

namun tetap berusaha terlihat tenang. 

“Dion, boleh lepas?” Tanyanya agak takut sambil 

berusaha melepaskan tangannya. 

“Kenapa gak maleman aja? Atau, lu bisa ke party nya 

Rini bareng gue sama yang lain. Gak usah ganti baju deh, 

beli aja. Mau gue beliin?” Balas Dion dengan wajah yang 

agak tegang. Mawar menelan ludah. 
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 Mawar mulai ketakutan, wajah Dion terlihat 

menyeramkan dan serius. Pada akhirnya Mawar terpaksa 

mengangguk dan duduk kembali. Dia melupakan shalat 

Maghrib dan kembali mengobrol dengan yang lainnya 

hingga jam 8 malam.  

Selama perjalanan menuju hotel tempat party Rini 

diadakan, Mawar merasakan hal aneh. Dion yang duduk 

disebelahnya, terus menaruh tangannya dipangkuan 

Mawar. Dan memang, dia sudah memiliki banyak firasat 

aneh dari awal. Dia berharap, itu bukan hal yang akan 

disesalinya suatu saat nanti. 

*** 

Lampu warna-warni berkedip, suara musik terdengar 

sangat kencang, teriakan orang-orang yang memekakkan 

telinga, dan juga rasa pusing yang dirasakannya. Samar-

samar Mawar mengingat semua itu, dia berusaha bangun, 

namun apa daya, kepalanya sangat pusing dan akhirnya dia 

jatuh pingsan. Tapi, dia bisa mendengar suara Dion samar 

memanggil namanya. 

“War! Mawar! Mawar!” 

Mawar perlahan membuka matanya. Pandangannya 

kabur walaupun dia mendengar suara Dion memanggil 

namanya lagi. Namun, kali ini di tempat yang berbeda, 

bukan suara berisik yang didengarnya, melainkan suara 

Dion seorang. 

“Dion, ini dimana?” Tanya Mawar pelan sebelum ia 

bangkit dari rasa pusingnya, Dion membantunya bangun. 

Mawar sadar, ia terbangun di sebuah ruangan hotel yang 

nyaman dan bersih. 

“Kamar hotel. Tadi lu pingsan, untung Rini baek, kita 

disewain kamar nih. Lu gak kuat alkohol, ya? Lain kali 
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jangan minum-minum, ya. Minta yang lain aja.” Jawab 

Dion menjelaskan. 

Mata Mawar membelalak lebar, ia tidak percaya apa 

yang barusan Dion ucapkan. “Yang tadi itu alkohol?! Gue 

kira, es teh biasa!” Serunya kaget. 

“Ini semua sudah gak bener.” Pikir Mawar. dia 

bangkit berdiri dan segera mengambil tasnya yang 

tergeletak di atas sofa kamar. Dan ketika Mawar hendak 

membuka pintu kamar, tangannya kembali ditahan Dion. 

“Kenapa sih, buru-buru mulu? Gua gak tahan liat lu, 

tau gak?” Dion menarik tubuh Mawar dan menahannya di 

belakang pintu kemudian menaruh tangannya disamping 

kepala Mawar supaya ia tidak kabur.  

Wajah Dion sangat dekat dengan wajah Mawar. 

Mawar mulai berkeringat dingin dan nafasnya makin 

cepat. Dia sangat takut dan kaget kali ini. Dion tidak 

memberinya celah untuk kabur sedikitpun. 

Perlahan wajah Dion mulai mendekat dan dia mulai 

memegang area tertentu. Dan semua itu langsung berjalan 

tidak benar. Mawar hanya dapat pasrah, namun lama 

kelamaan ada sesuatu yang disukai Mawar dari semua itu. 

*** 

Keesokan harinya, Mawar tetap masuk sekolah 

seperti biasa, namun kali ini ada yang berbeda. Dia yang 

hampir tiap hari dia pergi dengan Dion atau teman-

temannya, kali ini tak takut sama sekali. Kelakuannya 

semakin liar, Mawar mulai berani meninggalkan shalat, 

mencoba-coba alkohol, pulang malam, bolos sekolah, 

berpakaian tak pantas dan dan banyak hal lainnya. Dan 

tentu saja semua itu juga berakibat pada nilai Mawar, 

nilainya benar-benar turun drastis. 
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 “Nanti sore kayak biasa ya, War!” seru Dion dari kelas 

sebelah. Mawar hanya mengangguk dengan wajah sedikit 

memerah dan bersiap kembali kekelasnya. Dia baru saja 

kembali dari kelas Dion. 

‘Bruk!’ 

“Woy! Kalo jalan liat-liat do-.” Ucapan Mawar 

berhenti. Dia memandang siapa yang baru saja 

ditabraknya. Seorang Lelaki bertubuh tinggi dengan 

kacamata merah tak lupa tatapan tajamnya yang melirik 

Mawar. yang ditatap terdiam dan langsung menunduk. 

“Mau bilang apa tadi? Kenapa enggak dilanjutin? Ayo 

lanjutin!” Serunya dengan nada dingin dan baku. Lelaki itu 

berdiri di depan pintu dan menutupi jalan masuk Mawar. 

“Bukan apa-apa, maaf.” Balas Mawar pelan, ia merasa 

takut dan terintimidasi dengan lelaki tinggi berkacamata 

itu. Mawar bahkan tak berani mendongak untuk sekedar 

menatap wajahnya. Dia hanya tau kalau orang itu 

‘berkacamata merah’. 

“Terserah kamu, Lewat, aja.” Ucapnya dengan pelan 

dan menyingkir dari jalan masuk Mawar. tentu saja Mawar 

cepat-cepat masuk dan tak menoleh lagi. 

“Aku Cuma mau kasih tau ya, Mawarsari Ayu Putri. 

Kamu cewek yang dulu di kagumi banyak orang, bukan? 

Berprestasi malah…” 

Mawar terdiam. Dari mana dia tau semua itu? 

“Kemarin aku lihat kamu dan Dion keluar dari kamar 

hotel. Terus kamu juga sempat mabuk, kan? Aku cuma 

mau bilang, lebih baik kamu kembali sekarang, Mawar. 

Jangan lakukan hal yang bakal kamu sesali suatu saat 

nanti.” Lanjutnya sebelum pergi.  
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Tubuh Mawar bergetar hebat, ia benar-benar 

ketakutan. Akhir-akhir ini apa yang dilakukannya sangatlah 

melenceng dari apa yang diajarkan ibunya. Menghabiskan 

semua uang yang diberikan, mengabaikan telpon atau 

pesan ibu, pulang malam, berpesta, bahkan melakukan 

hubungan terlarang. Semua itu dilakukannya tanpa 

perasaan bersalah.  

Mawar menoleh kebelakang, mencari sosok tinggi 

yang berbicara tadi, sayang sekali, dia sudah menghilang, 

mungkin kembali kekelasnya. Mawar hanya terdiam dan 

kembali duduk dibangkunya. 

*** 

 “Mawar sayang, pulang yuk, sehari saja. Ibu kangen 

Mawar…”  

Mawar hanya terdiam mendengar suara lemah ibunya 

di telpon. Dia menghela nafas dan berdecak kesal. Hari ini 

dia terpaksa mengangkat telpon ibu, dia kehabisan uang 

jajan dan juga ibu sudah menelponnya berpuluh-puluh 

kali. 

“Nanti ya, bu. Mawar lagi sibuk, nih. Tapi, ibu tolong 

kirimin uang, ya. Mawar butuh banget soalnya.” Jawabnya 

sambil setelah itu menyebutkan sejumlah uang. 

“Ya allah, nak. Uang sebanyak itu buat apa?” 

“Ada, lah bu! Pokoknya besok Mawar minta, ya! 

Dadah, ibu!” Mawar langsung mematikan telpon dan 

berlari ke arah teman-temannya. Kali ini Mawar tak ragu 

sama sekali. Ucapan si ‘Kacamata Merah’ tak dihiraukannya. 

“Buat apa dipedulikan? Dia Cuma anak sok tau!” pikir 

Mawar sombong. 

“Udah nelponnya?” Tanya Rini yang sibuk juga 

dengan smartphone nya. Dion duduk di jok depan, 
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 sementara Mawar, Rini, dan beberapa teman lainnya 

duduk di jok belakang. 

“Udah udah. Yuk, cabut.” Jawab Mawar 

mengacungkan jempol dan duduk manis di samping Rini 

yang tersenyum tipis. Mobil melaju menuju tempat 

mereka selalu menghabiskan waktu, club malam di hotel 

milik ayah Rini. 

Lama kelamaan, Mawar nyaman dengan segala 

permainan dunia itu. Dia menghabiskan waktu dengan 

teman-temannya tanpa lagi merasa khawatir. Dia terus 

menghabiskan uang dan waktu, tanpa menyadari waktu 

tak akan pernah bisa diulang kembali. 

“Gimana nih, War? Enak kan, main sama kita?” 

Tanya Rini dengan senyum puas dan setengah sadar. 

Entah sudah berapa gelas alkohol yang diminumnya. 

“Heh, seru, lumayan…..hehehehheh…” Jawab Mawar 

setengah sadar juga. Akhir-akhir ini dia juga mulai belajar 

meminum alkohol dan mulai bisa minum bergelas-gelas. 

Mawar menikmati malam itu bersama Rini, Dion dan 

teman-teman main lainnya. Namun, semuanya berubah 

saat telpon Mawar berbunyi. 

“War, telpon lu bunyi, angkat giih…” Seru salah satu 

teman.  

“Ihh, apaan sih, ganggu banget, ya gak, guyss… bentar 

ya, gue angkat dulu eheheheheheh….” Balas Mawar sambil 

menganbil telponnya dari dalam tasnya. Dia sedikit 

menjauh dari keramaian dan mengangkat telpon di 

pojokan ruangan. 

“Halo? Malaam, dengan siapa inii?”  

“Mawar? Ini kamu bukan? Ini Mbak Iis, tetangga sebelah 

rumah, inget, gak?” Suara seseorang di seberang telpon. 
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Mawar yang setengah sadar berpikir sejenak. Dia 

terdiam sebentar dan berusaha mengingat-ingat suara di 

telpon dengan kepala yang pening dan kesadaran yang 

hampir hilang. 

“War? Haloo..??” 

“Iya, iyaa. Mawar inget, koook. Kenapa, mbak?” 

Tanya Mawar balik. Dia terlalu malas bertanya kabar 

ataupun mengingat siapa orang itu. 

“Mawar, ibu kamu tuh, udah sakit-sakitan. Ibu pengen 

Mawar balik katanya! Aduh, udah 3 tahun si Mawar merantau, 

kagak pulang-pulang. Balik, atuh, War!” Desak mbak Iis di 

seberang sana. 

“Ogah. Mawar lagi main, dadah mbaaak…” Balas 

Mawar malas dan mencoba menutup telpon. 

“Jangan atuuh! Besok pulang! Ibu nungguin! Dah! 

Assalamualaikum!”  

Tut…tut…tut…. Dan telpon ditutup begitu saja. 

Mawar terdiam menatap smartphone nya. “Mbak Iis siapa? 

Assalamualaikum? Rasanya sudah lama dia mendengar 

kalimat itu…” Pikirnya dan berjalan gontai kembali ke 

tempat teman-temannya. Mawar hanya menaikkan bahu 

dan kembali meminum seteguk alkohol di atas meja 

bundar. 

“Kenapa lagi nih, anak emaak?” Ledek Rini sambil 

bertanya. 

“Tetangga rumah gue minta gue balik. Katanya ibu 

sakit-sakitan, nyusahin banget. Besok gue gak ikut main 

dulu, deh.” Jawab Mawar sambil mengambil segelas 

alkohol lagi dan mencomot ayam krispi diatas meja. 

“Buuuu, gak seru, lu!” Ledek yang lain. 
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 Mawar hanya mengangkat bahu dan berjalan 

sempoyongan. Dia mengambil tasnya dan melambaikan 

tangannya kepada mereka semua. Dion mengantarnya 

pulang ke kamar kos. Jelas, mustahil bagi Mawar yang 

masih mabuk menyetir motornya sendiri. 

“Thanks, Di.” Ucap Mawar saat mereka sampai di 

depan kamar kosnya.  

“He-eh, sama-sama. Gue juga makasih, sama ‘segala 

hal’ yang udah lu kasih ke gue.” Balas Dion setengah 

berbisik. Mawar langsung merinding dan sedikit menjauh, 

ia langsung sadar dan mengetahui apa yang dimaksud 

Dion dan langsung segera menjauh dari Dion. 

Dion hanya tersenyum kecil dan berbalik pergi. Suara 

motor Dion mulai menjauh dan Mawar cepat-cepat masuk 

ke dalam kamar kosnya. Kesadarannya sedikit kembali 

walau kepalanya masih pusing. Dia harus segera 

mengemas barang, besok dia harus pulang untuk 

menemui ibunya dan banyak orang lain. 

 

*** 

 “Iya, iya, gue hati-hati. Tenang aja, ini pusing juga 

mulai sembuh…”  

“Ok, ok, bye.” Mawar menutup telponnya dan segera 

naik ke atas bus. Bus mulai berjalan menuju kampung 

halamannya, kota kecil dekat pelabuhan. 

Sepanjang perjalanan Mawar hanya mendengarkan 

musik sambil menatap jendela bus. Kepalanya masih 

sedikit pusing. Mungkin saat dia sampai, kepalanya akan 

sedikit lebih baik. “Apa sebaiknya aku mengurangi 

alkohol?” Pikir Mawar setengah sadar, rasa kantuk yang 

tidak tertahankan membuatnya tertidur di jendela bus. 
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Semua mata memandang Mawar yang baru saja 

sampai. Gayanya sangat berbeda dengan dia di masa SMP. 

Dari style baju, rambut dengan ujung berwarna merah, dan 

mungkin menurut mereka itu hal yang aneh. 

“Mawaaar!! Kamu itu, buruan, jangan pamer baju 

dulu, hayuk atuh, ibu kamu nungguin di rumah!” Seru 

mbak Iis yang datang tergopoh-gopoh dengan nafas yang 

naik turun. 

“Eh? Hoh, ok, ok.” Jawab Mawar dengan gaya bicara 

yang berubah. Mbak Iis sedikit mengerutkan dahi dan 

memasang wajah heran. Namun itu bukan masalah, yang 

lebih penting sekarang adalah masalah tentang ibu Mawar. 

“Assalamualaikum! Bu Mila! Anak ibu, nih! Udah 

balik!!” Seru mbak Iis didepan rumah Mawar, sebuah 

rumah sederhana tempatnya dulu menghabiskan waktu. 

Para tetangga mulai berdatangan, gosip baru menyebar, 

‘Mawar, gadis yang dulunya sangat anggun dan cantik, berubah 

semenjak kembali dari kota’. Jelas semua orang ingin 

melihatnya, bukan? 

Mawar mengigit bibir dan masuk ketika mendengar 

jawaban dari dalam. Mbak Iis memaksanya untuk segera 

masuk. Rumah Mawar sangat bersih dan rapih, dan juga 

sunyi semenjak kepergian ayah Mawar, dirinya dan juga 

keluarga besar yang sangat jarang berkunjung. 

“Mawar, sini nak. Ibu mau dengar cerita Mawar. 

Gimana nak, di kota besar? Sehat, gak? Makanannya enak? 

Atau enakkan masakan ibu?” Tanya ibu Mawar bertubi-

tubi. Ibunya berusaha bangkit dari ranjang dibantu mbak 

Iis. 

Mawar memasang wajah jangkel dan malas. Mood nya 

menghilang melihat ibu yang sudah terbaring lemah dan 
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 masih harus dibantu untuk berdiri. “Kalau begitu 

bagaimana ibu akan mengiriminya uang?” Pikir Mawar 

malas. 

“Baik-baik aja, kok, bu. Malah, enakkan di kota. Disini 

panas, gak ada AC, kemana-mana naik becak atau bajaj. 

Lagian, kok ibu jarang ngirim uang, sih?” Balas Mawar 

jengkel. 

“Huus! Gak boleh begitu Mawar sama ibu! 

Astagfirullah, istighfar, Waar!” Seru mbak Iis kaget 

mendengar cara bicara Mawar yang tidak sopan. “Kan 

Mawar sekolah di kota besar, masa ibu gak ngirimin duit? 

Gimana dong, sekolahnya?” Balas Mawar makin jengkel. 

Wajah ibu Mawar terlihat sedih dan matanya berkaca-

kaca. Gadis kecilnya yang dulu polos dan lugu kini 

tumbuh menjadi gadis pembangkang dan nakal. Semua 

orang yang mengintip di luar rumah juga terlihat saling 

berbisik. Ketidak sopanan Mawar membuat mereka mulai 

bertanya-tanya, apa yang sebenarnya gadis ini lakukan di 

kota besar. 

“Nak, kamu kenapa, loh? Ada apa, sini cerita sama ibu 

ya, Mawar.” Pinta Ibu Mawar berusaha menahan air 

matanya. Kalimat kasar Putrinya berusaha ia abaikan, 

mungkin saja putrinya sedang lelah dari perjalanan, pikir 

ibu Mawar. 

“Aaaaaah!! Terserah ibu lah! Mawar capek! Ibu udah 

tua, gak bisa kirim duit pula! Ngapain gue balik kalo gini 

jadinya?! Besok Mawar balik ke kota!” Teriak Mawar 

jengkel. 

Mawar menyeret kopernya ke dalam kamarnya, kamar 

kecil yang sederhana, tempatnya dulu menghabiskan 

waktu bersama ibu. Mengerjakan PR, bermain tebak-



163 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

tebakkan, hingga terbaring sakit, sebuah kamar yang 

punya banyak sekali kenangan manis dan pahit. Namun, 

semua kenangan itu diabaikannya.  

Saat ini yang lebih penting adalah bagaimana caranya 

ia bisa mendapatkan uang tanpa perlu meminta. Apalagi 

akhir-akhir ini teman-temannya sering pergi ke bar mahal 

untuk mencoba berbagai alkohol, jelas mereka 

memalsukan umur masing-masing. 

Sementara itu, di bawah ibu Mawar mulai meneteskan 

air mata. Entah apa yang membuat putri semata 

wayangnya itu berubah sangat drastis. Apa kesalahannya 

dalam mendidik Mawar, begitu mungkin pikir ibu Mawar. 

Mbak Iis yang melihat ibu Mawar mulai menangis hanya 

bisa terdiam dan menepuk-nepuk punggungnya, berharap 

tangisan itu berhenti, digantikan permintaan maaf dari 

Mawar, jika saja bisa. 

*** 

Esok paginya, Mawar mulai berkemas. Dia 

membereskan semua barangnya, termasuk barang-barang 

yang masih tersisa di kamar kecilnya. Dia akan membawa 

semua barang itu dan tak akan pernah kembali ke rumah 

ini, tekadnya. Mawar akan mencari kehidupan baru kota 

besar, peduli apa dengan ibu? sudah tua, merepotkan pula, 

pikir Mawar. 

Mbak Iis melihat Mawar yang sedang mengeluarkan 

semua barangnya dari kamar, tentu dibantu beberapa 

lelaki. Mereka tak dapat menolak permintaan Mawar, sang 

ratu yang dulu sangat dikagumi. Siapa juga yang ingin 

menolak sejumlah uang yang ditawarkan Mawar? Walau 

mbak Iis sudah meminta mereka tidak membantu Mawar. 
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 “Mawar, mau kemana nak? Mau balik sekarang? Ibu 

baru mau buatin ikan bakar, nak.” Ibu Mawar berusaha 

mendekati Mawar yang sedang berkemas. “Tch! Lepas, 

bu! Aku mau jalan sekarang!” Bentak Mawar menarik 

tangannya dari pegangan ibunya. Ibu Mawar mungkin 

akan terjatuh bila tidak di bantu mbak Iis. 

Mawar berjalan kesal sambil menyumpah serapah, iia 

masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil 

beberapa barang. Para tetangga yang menyaksikan semua 

itu menjadi kesal dan jengkel pada Mawar. Walaupun Ibu 

Mawar dan mbak Iis kembali masuk ke dalam rumah, 

Mawar hanya menatap mereka berdua dengan tatapan 

sinis dan tak peduli. 

Bau aneh mulai tercium. Tak ada yang menyadari soal 

hal itu, sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan dan 

tak dirawat kecuali dibersihkan dan dirapihkan. Mbak Iis, 

Ibu Mawar, dan Mawar sendiri, tak ada yang menyadari 

hal itu. 

Tiba tas terakhir yang akan di bawa Mawar. Dia 

berencana langsung pergi setelah mengosongkan 

kamarnya. Persetan dengan ibu, toh masih ada mbak Iis, 

pikirnya malas dan berjalan menuju pintu keluar. 

“Mawar, hati-hati, nak. Ingat shalat, baca Al-quran, 

dzikir, nak.” Suara ibu Mawar lirih dari kamarnya. 

Berusaha berbicara dengan suara tercekat dan fisik yang 

sudah tak memungkinkan untuk berdiri, ibu sudah 

kelelahan. Mawar hanya menatap sebentar dan kembali 

berjalan keluar. Tak ingin menatap ibunya yang sudah tua 

dan sakit-sakitan.  

Saat itu pula bau aneh itu mulai menguar. Mbak Iis 

mulai curiga dan khawatir, namun melihat ibu Mawar yang 
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sudah tertidur pulas, dia hanya bisa berdiam diri sambil 

menatap punggung Mawar dari dalam kamar. 

Tak ada yang tau kapan ajal menjemput. Penyesalan 

akan selalu datang terakhir, semua orang mengetahui hal 

itu. Setiap detik yang sangat berharga terlewat dan saat itu 

pula Mawar melupakan semua hal itu.  

Dalam sepersekian detik takdir berubah. Suara 

ledakan mengerikan itu terdengar, semua orang berteriak 

kaget dan keluar rumah mereka. Mereka berusaha 

memanggil bantuan. Ada yang menangis ketakutan, ada 

yang panik, ada juga yang berusaha membantu. 

Mawar menoleh kebelakang. Warna merah, si jago 

merah telah membakar habis rumahnya. Api besar nan 

panas menyala dan membakar segala hal yang ada 

didekatnya. Barang-barang Mawar juga habis terbakar, 

nahas sekali barang-barang itu berada tepat di depan 

rumah. 

Mawar menatap rumahnya yang sudah berubah 

menjadi lautan api. Semua itu terjadi hanya dalam sekejap 

mata. Telah menjadi abu semau hal yang berada di 

dalamnya, termasuk ibu dan juga mbak Iis yang sudah tak 

terlihat. 

Mawar berteriak histeris, berusaha memanggil ibunya 

berkali-kali, juga mbak Iis, tentunya tak ada jawaban. 

Semua orang berusaha menahan Mawar yang ingin berlari 

masuk ke dalam kobaran api. Dia menangis histeris, 

berteriak, meronta, berusaha melepaskan diri dari 

pegangan orang-orang. Berteriak meminta maaf, terus 

berusaha, walau ia tahu semua itu sangat sia-sia. 

Merah, sebuah warna yang paling indah, kata ibunya, 

kini telah menghabisinya juga. Mawar jatuh terduduk 
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 dengan air mata yang terus mengalir, dia terus mengulang 

kata ‘maaf’’ berkali-kali. Merah, adalah warna yang paling 

dibencinya kali ini. Dia menyesal, berusaha kembali, 

sangat ingin kembali, hanya beberapa menit, tidak, detik, 

hanya untuk kembali menyelamatkan ibu. 

“Maaf, maaf, maaf, MAAAAFF!!!!!” Teriak Mawar 

histeris sambil terus menangis terisak. Dia menjambak 

rambutnya sendiri dan terus mengucapkan kata yang 

sama. Semuanya hangus terbakar, termasuk masa depan 

Mawar, takdir yang berubah dalam sepersekian detik. 

   Ketika takdir berubah, begitu juga masa depan 

Mawar. Semuanya berubah, dan semua itu karena 

kesalahannya sendiri.  

Tenda sederhana di bangun didepan rumah Mawar, 

berdera kuning dipasang dimana-mana. Orang-orang 

menangis terisak, bunga-bunga bertebaran, bukan karena 

hal yang menyenangkan, melainkan karena sebuah 

kepergian. Dan ditengah semua itu, Mawar menangis 

terisak sambil memeluk tubuh lemah ibunya yang sudah 

dimandikan, tubuh itu sedikit hancur, walau masih 

berbentuk. Sebentar lagi putihnya kafan akan menutupi 

tubuh lemah ibu. Mawar terus terisak memeluk tubuh 

ibunya. 

Setelah semua itu selesai, Mawar menginap di rumah 

salah satu tetangga. Namun, pemilik rumah memilih 

menginap di tempat lain. Apa yang Mawar lakukan 

membuatnya ngeri, Mawar terus duduk memeluk lutut di 

pojok ruangan dan memegang kepalanya terus menerus, 

kembali mengulang  kata ‘Maaf.’ terus menerus.  

Beberapa hari setelah Mawar mulai tenang, dia 

mencoba kembali ke kota, siapa tau Dion dan teman-
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temannya bisa mambantu. Namun, apa yang 

didapatkannya sangat berbeda dengan apa yang 

diharapkannya. Mereka berpura-pura tidak tau dan malah 

meninggalkan Mawar. Gadis itu tak tau harus apa lagi, 

semua barang dan juga uang hangus dilalap si jago merah 

beberapa minggu yang lalu di kota kecilnya. 

Dan yang paling mengejutkan adalah, Mawar 

mengandung. Dia merasakan banyak hal aneh beberapa 

hari setelah kembali ke kota, tak haid berbulan-bulan, 

mual dan rasa sakit yang tak tertahankan. Untung saja 

tetangga dekat kamar kosnya berbaik hati membawanya ke 

dokter. 

Mawar tau ini ulah siapa, Dion. Setelah semua yang 

mereka lakukan, Dion menghilang. Dia pindah rumah 

entah kemana, pergi tanpa meninggalkan pesan, jelas itu 

semua membuat Mawar makin jatuh dalam rasa frustasi. 

Dion tak bertanggung jawab dan malah melarikan diri. 

Dia berhenti berharap pada kota besar, tak ada masa 

depan lagi disana. Kembali ke kota kecilnya di dekat 

pelabuhan adalah satu satunya pilihan sekarang. Namun, 

betapa terkejutnya dia ketika melihat penolakan semua 

orang. Wajar saja, Mawar membawa berita tentang dirinya 

berzina dengan pemuda yang bahkan kini entah dimana, 

tentu saja itu adalah hal yang memalukan bagi semua 

orang di kota. 

Orang-orang kini menganggapnya aib dan pantas 

dibuang ataupun diasingkan. Semuanya mulai 

mengabaikan dan mulai berusaha melupakan seorang 

‘Mawarsari Ayu Putri’. Kini dirinya tak tau apa yang harus 

dilakukan. Semuanya menjadi gelap di mata Mawar, 

mentalnya rusak, entah apa yang terjadi dengan janin 
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 didalam perutnya, kalaupun meninggal, Mawar juga tak 

akan peduli. 

Dunia menjadi gelap dan tak berwarna bagi Mawar. 

Merah adalah warna yang jelek, membawa sial dan juga 

membuat ibunya kembali ke sisi tuhan lebih cepat. “Apa 

harapan itu masih ada? Dan…apa merah benar-benar 

warna yang indah?” 

*** 

Pagi yang cerah bagi semua orang. Semua orang 

menyambut hari baru dengan suara tawa dan senyum. 

Berbeda dengan gadis itu, dia duduk sendiri di pojokkan, 

terus mendekap pulpen merah dengan sedikit bekas bakar. 

Bajunya lusuh dan rambutnya acak-acakkan, padahal jika 

semua itu di bersihkan, akan terlihat wajah cantik nan 

indah. Gadis itu adalah Mawar. 

Mawar duduk di depan sebuah toko yang 

terbengkalai, berdebu dan gelap. Rasanya dunia begitu 

gelap baginya, setiap hari hanya menangis dan berharap 

pada sisa-sisa air hujan ataupun makanan yang terjatuh. 

Semua orang yang lewat di depannya hanya memandang 

dengan tatapan sinis dan cepat-cepat pergi. Terkadang 

anak-anak kecil melemparinya dengan sampah makanan 

ataupun batu, luka-luka yang ada tak dia pedulikan, gadis 

yang dulunya anggun dan cantik kini menjadi aib bagi 

semua orang. 

Namun, ditengah semua kesuraman itu, masih ada 

setitik cahaya, setitik harapan yang tak dilihat oleh Mawar. 

Tubuh tinggi itu mendekati Mawar dan menutupi cahaya 

matahari di belakangnya. Sinar matahari memantul dari 

lensa kacamatanya, begitu juga pantulan tubuh ringkih dan 

lemah Mawar. 
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“Pagi ini sangat cerah, bukan? Kamu tak seharusnya 

duduk disini. Kali ini, maukah kamu ikut denganku?” 

suara yang sangat tidak diduga Mawar, suara yang 

terkadang dingin, kaku, namun begitu menghangatkan. 

Mawar mendongak, wajah yang sedikit samar 

dimatanya yang sudah meredup, kehilangan banyak energi 

kehidupan. Kacamata merah bulat itu sangat khas bagi 

Mawar. Dia mengulurkan tangan pada Mawar, 

memberikan sedikit harapan pada kehidupannya yang 

sudah hancur. 

Perlahan Mawar meraih tangannya, membalas uluran 

tangan  si ‘Kacamata merah’. Air matanya kembali menetes, 

bukan karena pahitnya kehidupan, namun karena rasa 

haru yang mendalam. Senyum mulai merekah di bibir 

Mawar, begitu juga pada wajah seseorang yang telah 

memberikannya harapan. 
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ni, bukan tentang dua garis yang melengkung. Bukan 

juga tentang sederetan benda yang terlihat indah. Tapi, 

ini tentang banyaknya air yang keluar dengan disertai suara 

yang terdengar sangat menyakitkan.  

Dia bilang “Tak apa” dua kata tetapi mengandung 

banyak makna. Kakinya memaksanya untuk berdiri, 

tangannya mulai menghapus air itu. Dia bangkit dan 

tersenyum, rasanya lemas. Tetapi hatinyapun berkata lain 

“Kamu kuat”. 

Kakinya berjalan sangat pelan, hatinya terdengar 

sedikit ragu. Terlihat sebuah pohon sangat besar di 

depannya, ia menyebrangi trotoar  untuk menghampiri 

pohon itu. Jalanan hari ini sangatlah sepi, tidak banyak 

kendaraan. Dilihatnya pohon itu lalu ia duduk sambil 

melihat ke arah langit.  

“Cuacanya bagus” katanya sambil tersenyum. Hari ini 

langit berwarna biru terang, suara burungpun terdengar 

sangat merdu dari telinga gadis itu. Indah bukan? 

I 
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*** 

Namanya Alena, seorang gadis remaja berusia 16 

tahun. Rambutnya panjang berwarna coklat muda, 

matanya juga berwarna coklat, kira kira tingginya 158 cm, 

entah benar 158 cm atau lebih tinggi dari itu Alena sudah 

lama tidak mengukur tinggi badannya terakhir kali sewaktu 

ia kelas 8 SMP.  

Diambilnya sebuah buku catatan kecil berwarna 

merah muda dari saku gadis itu, jari jarinya mulai 

menuliskan sesuatu di atas catatan itu. Tidak ada 

seorangpun yang tahu apa isi buku itu hanya dirinya dan 

tuhan yang tahu.  

Dinyalakannya lagu milik Conan Grey yang berjudul 

Heather dirinya juga tak lupa untuk memakai earphone. 

Sekarang hanya ada suara angin, suara musik, dan juga 

dirinya. Rasanya sekarang semuanya kembali seperti 

semula matanya terpejam untuk sesaat kepalanya mulai 

bersender kepohon itu. 

Selama 20 menit ia tertidur, ada yang menggangunya 

dibuka matanya ia melihat seekor burung kecil berwarna 

biru sedang berada dibahunya, tangannya mengambil 

burung itu kedalam pelukannya lalu menatapnya sebentar. 

“Cantik” katanya dengan tersenyum, burung itu langsung 

pergi dan terbang dari pelukannya menghampiri teman 

temannya yang berada di pohon lain. 

Dilihat jam ditangannya jarum panjang menunjukan 

pukul 4 sore “Waktunya untuk segera pulang” Kata Alena 

ambil berusaha berdiri. Alena berjalan di tepi sungai 

dengan gembira ia ayunkan ke dua tangannya dilihatnya 

sekeliling tenpatnya berjalan. Disamping kanan ada sungai 
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 lalu tiba tiba Alena berhenti seketika dan menghadap 

kanan pikirannya mulai berpikir sejenak. 

“Kotor” ucapnya lalu pergi untuk melanjutkan 

perjalanan. Disebelah kiri ada jalanan yang sedikit lebar 

didepan ada jembatan penguhubung jalan. Alena berhenti 

sejenak menatap kedepan sambil memikirkan sesuatu 

tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Alena, kakinya 

mulai melanjutkan perjalanan. Sesampainya dirumah gadis 

itu langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. 

Diambil kaos berwarna putih dengan celanan pendek. 

“Terlihat indah” katanya dalam hati sambil menatap 

dirinya didepan kaca. Sekarang jam 6.30 malam waktunya 

Alena makan, kakinya membawa dirinya ke arah dapur. 

Matanya melihat ke arah kulkas “Hanya ada susu dan 

sepotong roti” gumamnya kecil, Alena memutuskan untuk 

memanggang roti dan meminum susu saja untuk makan 

malam hari ini. 

Selesai memanggang roti Alena segera kembali ke 

kamarnya dan duduk di balkon kamar tak lupa juga 

menyalakan aroma terapi berbau vanilla.”Komplit” 

Gumamnya dengan bibir yang tersenyum dan juga tatapan 

mata yang penuh dengan arti. 

Malam ini bintang dilangit terlihat sangat indah 

cahaya bulanpun sangat terang, mulutnya mulai menguyah 

roti yang tadi Alena buat. Malam ini Alena akan 

menghabiskan malamnya di balkon kamar walau terasa 

dingin dikarenakan udara pada malam hari tapi tak apa 

Alena menyukai suasana dingin pada malam hari. 

*** 

Matahari memasuki kamar Alena yang sedang 

mengumpat dibawah selimut, sinar matahari pagi 
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mengganggunya tangannya mencoba menghalangi sinar 

matahari dari wajahnya. “Sangat terik” pikirnya dan 

mencoba untuk berjalan kearah jendela untuk menutup 

tirai. Semalam sehabis dari balkon Alena lupa menutup 

tirai kamar. 

Diambilnya catatan kecil Alena dan gadis itu 

mencoba untuk menulis sesuatu. 

20 september 2019 

09.00 WIB 

Selamat pagi catatan kecil,  

Hari ini hari yang baru hari untuk Nana memulai lagi, 

Nana berharap hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. 

Sebenernya Nana gak tau mau kemana hari ini tapi sepertinya 

Nana akan kerumah Renal dan juga akan membeli beberapa 

makanan buat nanti Nana makan. 

Ditutupnya buku itu dan Alena bergegas untuk mandi 

pagi. Pikirannya kembali kepada kejadian dimana Alena 

kelas 8 SMP disitu terakhir kalinya Alena merasakan 

kebahagiaan. “Ahh sudahlah” mungkin kalimat yang ia 

bisa gambarkan adalah seperti itu rasanya sakit juga 

memikirkan hal itu.  

Alena keluar dan segera pergi kerumah Renal. Renal 

adalah sahabat Alena sejak kecil dia adalah salah satu 

orang yang tahu semua akan hidup Alena kalau bisa 

dibilang Renal tuh seperti jantung bagi Alena mungkin 

kalau enggak ada Renal hari ini Alena sudah hilang 

harapan untuk bertahan. 

“Na lo kenapa sih gak mau berdamai sama hidup?” 

Tanya Renal sesampainya Alena di rumah Renal.  

“Bukan enggak mau Nal tapi nih ya rasanya hidup 

selalu mempermaikan gue saat gue ingin berdamai” Jawab 
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 Alena sedikit kesal sambil menghentakan kakinya ke 

tanah. Tapi memang selalu begitu ketika Alena ingin 

berdamai seakan semuanya mempermainkan dirinya.  

“Na hidup itu ada di tangan lo bukan tangan gue 

cuman lo yang bisa milih mau maju atau mau tetap disini 

aja, ketika lo maju Na lo bakal sukses dan menemukan 

kebahagiaan lo walaupun banyak rintangannya tapi 

percaya deh apa yang lo lewatin dari usaha lo sendiri 

hasilnya tuh lebih indah dari pada lo tetep disini aja” Renal 

berhenti sejenak untuk menarik napas dan memikirkan 

apa kalimat selanjutnya yang ia harus katakan kepada 

sahabat kecil nya ini. 

“Na lo bayangin kalau suatu saat nanti gue sudah gak 

ada, terus lo mau sama siapa?” lanjut Renal menasihati 

Alena. Benar benar bingung untuk saat ini bagi Alena 

masalah nya ia sudah mencoba sekian kali tapi entah 

kenapa hatinya semakin takut. Tidak ingin menambah 

masalah Alena langsung mengajak Renal pergi ke super 

market untuk membeli beberapa makanan.  

“Nanti malem Mama gue pulang sama Papa juga 

pulang gue gak bisa banget pasti nanti canggung gue gak 

suka Nal” Alena begitu kesal jika hal itu terjadi 

masalahnya ia harus memulai obrolan yang pasti agak 

sedikit aneh. Akhir akhir ini Alena hanya tinggal sendiri 

dirumah, iya sendiri tidak ada pembantu atau siapapun itu 

dikarenakan Alena hanyalah seorang anak tunggal dari dua 

pasang suami istri. 

“Na mau masalah atau hal yang lo akan hadapi suatu 

saat nanti lo harus bisa masalah gak akan selesai sendiri 

kalau lo diem aja” sejujurnya memang perkataan Renal itu 

benar tapi Alena selalu bodo amat akan hal itu. 
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Ceritanya dimulai dari tanggal 16 november sewaktu 

Alena kelas 8. 

Alena sedang berada di dalam selimut memimpikan dirinya 

pergi ke Eropa tiba tiba terdengar suara pertengkaran dari arah 

dapur. Alena langsung terbangun dari mimpinya dan segera menuju 

ke arah dapur. 

Sesampainya di dapur ia melihat Sinta sang mama dan Soni 

sang papa sedang bertengkar. Ini mungkin baru pertama kali 

Alena melihat kedua orang tuaya berantem sehebat ini sebelumnya 

hanya pertengkaran kecil jika Sinta meminta dibelikan barang oleh 

Soni tapi Soni melarangnya. 

Di tangan Sinta sudah terdapat dua goresan yang berlumuran 

darah di tangan soni terdapat benjolan biru entah apa yang mereka 

lakukan tapi kini keadaan rumah sedang tidak baik baik saja 

Alena tahu itu.  

Alena tidak berani bertanya apa yang terjadi, ketika Soni 

melihat Alena turun dari kamar ia langsung pergi keluar rumah 

dan Sinta sedang menangis di pojok dapur. Alena membantu Sinta 

berdiri dan menuju ke arah ruang tamu ia bersihkan darah yang 

beada di tangan Sinta.  

Sesudah kejadian itu Sinta yang tadinya selalu 

dirumah kini lebih suka berpergian keluar negri Soni pun 

juga begitu. Sampai sekarang Alena tidak berani bertanya 

kenapa dan bagaimana semua ini bisa terjadi dalam 

hidupnya.  

Alena seorang gadis yang dahulu selalu menjadi anak 

yang ceria dan juga mempunyai keluarga yang bahagia juga 

tapi semuanya berubah seketika. Terkadang ketika Sinta 

dan Soni pulang mereka selalu pisah kamar seperti ada 

suatu penghalang yang terjadi. Sekarang Alena selalu 
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 sendiri dirumah dan terkadang ketika ia merasa jenuh 

Alena pergi kerumah Renal. 

“Nanti malam adalah waktu yang tepat untuk lo 

nanya ke mama Na tentang semuanya, emang lo gak mau 

semua kembali seperti semula?” Kata Renal sesampainya 

dirumah Alena, 

“Gak Nal gak bisa” 

“Loh kenapa?” Renal memasang muka penasaran. 

“Pokoknya gak bisa Nal” Jawab Alena kekeuh. 

Sejujurnya Alena ingin saja bertanya kepada mamanya 

tapi ia terlalu takut, takut akan jawaban dari mulut 

mamanya itu Alena takut menerima kenyataan yang 

sebenernya jika itu menyakitkan. Mereka berdua 

menyusun belajaan tadi yang mereka beli di super market, 

hanya ada 5 bungkus roti, 1 selai coklat, 2 botol susu, dan 

sayur sayuran yang mereka beli.  

“Na lo kuat lo pasti bisa, semangat ya” Renal 

memberi semangat kepada Alena,  jika ia boleh meminta 

Renal ingin semua beban hidup Alena diberikan kepada 

dirinya saja jangan kepada Alena, Alena hanya seorang 

gadis yang belum tahu akan semua hal di dunia ini.  

Alena merasa gadis paling beruntung karena ia tahu 

gak semua orang bisa punya sahabat cowo apalagi seperti 

Renal. “Nal makasi ya” Ucap Alena dengan manis. 

*** 

Sekarang sudah jam 5.00 sore yang mana sebentar lagi 

malam dan itu saat Sinta dan Soni pulang, jantung Alena 

kini sedang bercampur aduk entah nanti bagaimana 

suasana malam hari, jika dirinya boleh meminta Alena 

rasanya ingin pergi saja dari rumah dan menuju rumah 

Renal eh tapi tidak kalau dipikir pikir Renal akan malah 
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menyuruh Alena pulang saat itu juga jadi percuma saja 

bukan. 

Sekarang Alena berencana akan pergi ke ruang tamu 

untuk menonton film kalau dirinya menonton di kamar ia 

akan merasa bosan, Alena hanya ingin menikmati suasana 

baru melihat ke arah jendela ruang tamu biasanya jam 

segini ada segerombolan anak kecil bermain bola di depan 

rumah Alena. 

Sebelum menuju ruang tamu Alena akan mengambil 

beberapa cemilan untuk dimakan nanti. “Permen, roti, teh 

botol, apa lagi ya?”tanya Alena pada dirinya sendiri. 

“Sepertinya sudah cukup” jawabnya sendiri. Sesampainya 

di ruang tamu Alena memilih beberapa film kali ini ia akan 

memilih film Enola Holmes itu adalah film tentang 

perempuan yang menjadi detektif.  

Alena menikmati film sampai lupa akan waktu karena 

terlalu asik. 

Tok tok tok 

Terdengar suara ketukan pintu dan seketika Alena 

langsung berdiri tegak jatungnyanya berdegup kencang 

dibuka kan pintu putih yang tingginya hampir 2 meter 

terlihat sepasang suami istri dengan wajah yang terlihat 

lelah. 

“Hai Na apa kabar?” Tanya Sinta, kalimat yang 

dikeluarkan Sinta rasanya ingin membuat Alena 

mengeluarkan air mata sedangkan Soni langsung masuk ke 

arah kamar. Sinta memeluk Alena dari depan, Alena tidak 

berani membalas pelukan itu. 

“Baik ma” Jawab Alena singkat, sesudah kejadian tadi 

Sinta menyusul untuk pergi ke kamar. Kali ini bukan 

kamar selayaknya suami istri tapi kamar sendiri sendiri. 



178  Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

 Memang begitu sejak kejadian waktu itu. Alena berjalan ke 

arah dapur untuk membuatkan Sinta dan Soni secangkir 

teh.  

10 menit ia berada di dapur, kini waktunya ia pergi 

untuk mengantar teh yang tadi ia buat. “Pah ini Nana, 

Nana buatin papah teh” Kata Alena di luar pintu sambil 

mengetuk pintu kamar sang papa. Soni membuka kan 

pintu untuk Alena dan segera mengambilnya dari tangan 

Alena lalu menutup pintu kamar kembali tanpa 

mengucapkan satu kata pun. “Mungkin sedang lelah” Pikir 

Alena yang berusaha untuk positif.  

Selanjutnya Alena ke kamar Sinta, di bukanya pintu 

kamar itu ia melihat sang mama sedang memindahkan 

baju dari koper ke dalam lemari. Sinta yang menyadari 

Alena masuk ke kamar langsung menghampiri Alena dan 

mengambil teh dari tangan Alena. Alena pikir ini mungkin 

adalah waktu yang tepat buat Alena bertanya kepada sang 

mama. 

“Ma...” Panggil Alena dengan suara lembut, Sinta 

langsung menoleh ke arah Alena.  

“Ya Na kenapa?” Jawab sinta sangat lembut. 

“Alena mau nanya sebenarnya apa yang terjadi sama 

hidup Alena?” Alena bertanya kepada Sinta dengan nada 

suara yang terdengar sangat hati hati. Mendengar Alena 

bertanya seperti itu Sinta langsung seketika berhenti 

melakukan pekerjaannya. Jika boleh jujur Sinta sangat lah 

takut jika pertanyaan itu keluar dari bibir Alena, tapi ia 

tahu bahwa suatu saat nanti Alena akan bertanya tentang 

apa yang terjadi.. 

Sinta mengajak Alena untuk duduk di kasurnya ia 

genggam tangan Alena lalu memeluknya, Alena sangat 
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kaget dan ingin rasanya menangis mengingat bahwa sudah 

lama sekali ia tidak merasakan suasana seperti ini tapi 

sebisa mungkin ia tahan air mata yang ingin keluar itu.  

“Na hidup Nana apa yang terjadi sama Nana kamu 

harus bisa menerimanya mau itu ngebuat kamu sakit hati 

dan pasrah sama hidup kamu tapi bagaimana pun itu 

harus Nana terima” Sinta mengeluarkan sebuah kalimat 

yang seakan akan hidup Alena sudah rusak. Alena 

sekarang benar benar bingung tentang hidupnya. 

“Waktu itu mama dan papa bertengkar hebat, mama 

bilang ke papa bahwa seharusnya papa bekerja saja di 

Jakarta dan tidak usah lagi ke Amerika. Mama bilang 

bahwa kamu butuh dampingan seorang papa tapi papa mu 

tetap saja ingin bekerja di Amerika dan menetap disana 

masalah enggak sampai situ Na mama saat itu sedang 

hamil adik kamu” Sinta berhenti sejenak ia tak sanggup 

menceritakan apa yang terjadi.  

“Adik? Terus sekarang dia kemana?” Alena yang 

mendengar semua itu kaget, jadi waktu itu mamanya 

sedang mengandung adik kandungnya, banyak sekali 

pertanyaan yang ia ingin sekali lontarkan. 

“Sesudah kejadian itu ketika papa kamu tau, papa 

kamu tidak tertarik akan hal itu papa menyuruh mama 

buat menggugur kannya tapi mama tetep tidak mau jadi 

mama pergi dari rumah ke Australia selama 1 tahun maaf 

Na mama gak bilang akan hal itu” Rasanya bagaikan dada 

Alena ditusuk dengan pisau air mata nya pun keluar tetes 

demi tetes.  

“Papa pergi ke Amerika untuk kerja mama ke 

Australia untuk melahirkan adik kamu” Lanjut Sinta lagi. 

Jadi semua ini tidak ada satu pun orang yang kasih tau ke 
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 Alena, selama 2 setengah tahun Alena harus hidup sendiri 

apakah orang tuanya tidak memikirkan perasaan Alena 

sedetik saja.  

Alena yang setiap hari kesepian, Alena yang setiap 

hari nangis, Alena yang setiap sakit harus ke rumah Renal 

untuk diurus dengan keluarganya. Apakah mama dan papa 

nya tidak memikirkan perasaan Alena sedetik saja? Alena 

saat itu masi sangat kecil dan tiba tiba orang tuanya pergi 

meninggalkannya. 

Alena langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar 

papanya dengan emosi yang sangat menggebu gebu. “Paaa 

Alena gak butuh uang, Alena gak butuh harta, yang Alena 

butuh cuman kasih sayang papa sama mama. Semuanya 

gak ada artinya pa, harta bagi Nana gak ada artinya kalau 

gak ada kasih sayang dari papa sama mama. Alena ini 

masih kecil masih butuh perhatian, selama ini Alena takut 

dirumah, Alena sakit dan papa tau siapa yang urus? Orang 

tuanya Renal pa yang urus selama 2 setengah tahun ini 

Alena berasa gak punya jiwa Alena yang dulu” Alena 

berbicara dengan nada yang terlihat lirih, Soni papa Alena 

kaget dengan kedatangan Alena tiba tiba dan langsung 

berbicara seperti itu. Sinta yang langsung mengikuti arah 

pergi Alena tadi pun juga kaget badannya tiba tiba kaku. 

“Kalau papa sama mama cuman peduli dengan 

urusan pribadi kalian aja mending gak usah anggap Alena 

anak kalian” Alena tahu perkataannya tadi memang tidak 

sopan tapi itu yang selama ini ia rasakan. Setelah itu ia 

langsung pergi meninggalkan rumah hatinya begitu rapuh, 

keadaan diluar sedang hujan angin malam berasa begitu 

dingin.  
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Alena berniat pergi ke rumah Renal untuk memberi 

tahu keadaannya sekarang, setelah ia berjalan sekitar 15 

menit dengan pakaian yang sudah basah akhirnya Alena 

sampai di rumah Renal.  

“Nalllllll” Panggil Alena sambil berteriak. Tidak lama 

kemudian munculah seorang laki laki dengan raut muka 

kaget karena melihat Alena yang sudah basah terkena 

hujan. “Naaa lo ngapain kerumah gue malem malem gini 

hujan lagi kan lo bisa telpon gue Na terus gue bakal 

kerumah lo” Kata Renal sambil membantu Alena masuk 

kedalam rumahnya.  

“Nal hidup gue tambah hancur gue gak bisa Nal” 

Renal kaget mendengar kalimat itu keluar dari mulut 

seorang Alena, Alena menceritakan semuanya apa yang 

terjadi tadi dirumah Alenaa kini raut muka Reinal semakin 

kaget ia tak tega kepada Alena. Mungkin untuk malam ini 

Alena akan menginap dirumah Reinal tidak tahu sampai 

kapan.  

*** 

Semenjak kejadian semalam Alena masih terlihat aneh 

dan lemas, sekarang jam 3 sore Alena berencana akan 

pulang kerumahnya, sendiri dan tidak diantar Renal tadi 

memang Renal sudah menawarkannya tapi Alena 

menolak. 

Disiapkan hati dan mental nya kini Alena sedang 

berada didepan pintu rumah, dengan hati hati Alena 

membuka pintu itu dilihat ada Sinta dan Soni yang sedang 

duduk di ruang tamu entah kenapa mereka disitu.  

“Na kamu mau ikut papa atau mama?”Alena berhenti 

mendengar perkataan Soni, satu kalimat tetapi sudah 

berhasil menghancurkan jiwa Alena.  
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 “Kamu harus milih Na, mama sama papa sudah tidak 

bisa bersama jika kamu mau ikut mama kita pindah ke 

Australia tetapi jika kamu mau ikut papa kamu pindah ke 

Amerika” Kata kata Sinta yang barusan di lontarkan 

terdengar sangat mengejutkan di telinga Alena. Tidak 

peduli dengan perkataan barusan Alena langsung pergi 

kekamar dan menangis sangat kencang.  

Seharusnya Alena tadi tidak usah pulang kerumah ia 

harusnya dirumah Renal saja jika seperti itu Alena tidak 

mendengar perkataan mama dan papanya barusan. 

Dadanya terasa sakit sangat sakit napasnya tidak teratur 

saat ini. Setelah 2 jam ia menangis sekarang Alena sudah 

membuat keputusan yang bulat. Kakinya bergerak turun 

kebawah dan menghampiri mama dan papanya mereka 

terlihat masih duduk di ruang tamu. 

Mendengar suara kaki dari arah tangga Sinta dan Soni 

langsung menengok disana terlihat Alena dengan mata 

yang bengkak dan juga rambut yang berantakan. “Pa ma 

Nana gak bakal memilih kalian Nana bakal hidup di 

Jakarta sendiri” Kata Alena dengan keputusan yang sudah 

ia ambil tadi. Sinta dan Soni yang mendengar akan hal 

itupun kaget bagaimana bisa Alena hidup sendiri di 

Jakarta.  

“Na gak bisa kamu harus pilih salah satu Na ikut 

mama atau ikut papa!” Soni membentak Alena dengan 

nada suara yang sangat tinggi.  

“Enggak Alena tetap sama keputusan Alena, dari 

mana saja kalian selama ini kenapa baru sekarang?” Untuk 

yang kedua kalinya Alena merasa perkataannya kepada 

mama dan papanya sangatlah tidak sopan.  
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“Jika mau kamu begitu Na, nanti mama akan transfer 

uang untuk kamu disini mama akan sering sering kunjungi 

kamu ke Jakarta” Sinta tidak bisa memaksa anaknya untuk 

saat ini terlihat dari raut wajah Alena yang sangat kacau, 

Soni yang mendengar perkataan Sinta pun terkejut 

bagaimana bisa Sinta mengucapkan hal seperti itu. Alena 

hanyalah gadis remaja yang belum tahu akan kejamnya 

dunia luar, Alena perlu bimbingan untuk hidup.  

“Gak kamu tetep gak boleh Na” Tegas Soni kepada 

Alena. 

“Kalau Alena bilang enggak mau ya enggak mau ini 

hidup Alena dan Alena sendiri yang berhak milih hidup 

Alena” 

*** 

5 tahun kemudian... 

Terlihat gadis cantik memakai baju putih dan celana 

panjang sedang berdiri di halte bus dengan senyuman yang 

sangat cantik di genggamnya sebuah catatan kecil 

ditangannya. Kakinya menuju ke arah pohon yang berada 

di dekat halte bus dirinya mengurungkan niat untuk 

menaiki bus, mungkin sudah lama dirinya tidak melihat 

pohon ini. Alena memilih duduk di bawah pohon itu 

menikmati udara pagi tangannya mulai menulis di catatan 

kecil itu.  

13 desember 2024 

Selamat pagi catatan kecil... 

Rasanya baru kemarin ya Nana kesini sambil nangis dan 

sekarang Nana duduk disini dengan membawa senyuman. Makasi 

ya sudah kuat selama ini, terima kasih sudah berhasil 

menjalankan setiap rintangan yang ada.  
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 Terima kasih untuk diriku yang tetap tersenyum dan bangkit 

lagi ketika ada badai menerjang, Reinal benar hidup kamu di 

tangan kamu semua itu keputusan kamu mau maju atau berhenti 

saja.  

Dalam akhir akhir ini banyak sekali pelajaran yang Alena 

bisa dapatkan pelajaran tetap sabar sama semua masalah yang 

ada, belajar mengontrol emosi, menentukan hidup, berjuang ketika 

badai menerjang dan banyak lagi. 

Yang dikatakan orang lain belum tentu benar mau keluarga 

kamu brokem home tapi belum tentu kamunya juga.  

Terima kasih sudang berjuang dan tersenyum kembali. 

Masalah kemarin biarlah berlalu sekarang Alena akan 

fokus dengan masa depannya. Sinta dan Soni pergi ke 

negara mereka masing masing dan menetap di sana dan 

Alena tetap di Jakarta susah memang waktu itu 

meyakinkan papanya tapi berjalan waktu papa Alena bisa 

mengerti. Soal adik Alena ia sudah melihatnya waktu kelas 

12 dirinya pergi ke Australia selama 3 bulan. Soni sang 

papa sampaii kini masih sibuk dengan pekerjaannya. 

Percaya deh akan ada pelangi setelah badai menerjang 

dan Allah enggak akan memberi umatnya cobaan di luar 

batas kemampuan umatnya.  
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ssalamu’alaikum, hai namaku Allexa Putri Sangrila. 

Aku biasa dipanggil Putri. Umurku 14 Tahun. 

Sekarang aku duduk di kelas 2 SMP. Badanku pendek, 

sehingga tidak ada yang menyangka  jika aku berumur 14 

tahun. Aku anak ke – 2 dari 3 bersaudara. 

Saya mempunyai abang, Namanya Yohan Putra 

Wicaksono. Panggil saja dia Bang Yohan. Aku dan 

abangku berbeda 4 tahun. Sekarang umurnya 18 tahun. 

Abangku sekarang duduk di kelas 3 SMA. Dia putih, 

tinggi, bisa dibilang dia ganteng. Dia juga pintar. Sehingga 

banyak orang suka padanya. Saya juga mempunyai adik, 

Namanya Insan. Nama lengkapnya Insan Oktavian. Dia 

dan kelakukannya masih seperti anak kecil. Mungkin 

karena dia terlalu dimanja, sehingga seperti itu. Walaupun 

begitu,dia adalah anak yang sangat pintar. Dari kelas 1 SD 

saja, dia selalu mendapatkan rangking 1. Sampai sekarang 

pun prestasinya tidak terkira. Dia juga jago silat dan 

taekwondo. Aku bangga mempunyai adik seperti dia. 

Ayahku adalah seorang anggota DPR. Namanya 

Bambang Wicaksono. Ayahku ini adalah orang yang 

A 
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 sangat taat. Dia kuat jika masalah-masalah menimpanya. 

Apalagi jika ada omongan tetangga yang tidak suka kepada 

ayahku, dia sudah biasa diterimanya. Dia juga sering 

pulang malam. Setiap aku melihat ayahku pulang kerja 

pasti keringatnya bercucuran kemana-mana. Sepulang 

kerjanya pun dia, masih membuka laptop untuk mengetik 

urusan kerjanya. Rasanya, ingin sekali menggantikan 

pekerjaannya, tetapi aku tak bisa apa-apa. Kalau ayah 

adalah seorang Anggota DPR, lain halnya dengan ibu.  

Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga, namanya Desti 

Hernawati. Meskipun hanya ibu rumah tangga, tetapi dia 

sangat berjasa. Setiap hari dia memasak, menyapu, 

mencuci, dan lain-lain. Dia juga yang mengurusi ayahku, 

aku dan saudara-saudaraku. Setiap pulang sekolah, 

makanan yang enak dan lezat sudah ada di atas meja 

makan. Semua ini karena ada ibuku. Aku sangat berterima 

kasih kepada ibuku atas kasih sayang yang diberikan 

selama bertahun-tahun. Merawatku dari kecil, mengajariku 

caranya berjalan, sampai sekarang umurku 14 tahun. 

Alhamdulillah aku dilahirkan dari keluarga yang 

berada. Mungkin yang lain melihat hidupku sangat enak. 

Apapun bias ku beli, bisa ku lewati dengan sangat mudah. 

Padahal yang mereka bayangkan tidak seenak dan tidak 

seperti yang aku rasakan.  Bahkan dihari yang sangat aku 

harapkan akan menjadi hal yang menyenangkan, pasti ada 

saja masalah yang menimpa keluargku. 

*** 

Pada tanggal 2 Januari 2020 lalu, tepatnya di hari 

Sabtu ini adalah hari ulang tahun adiku, Ihsan. Ini juga 

hari dimana ayahku dan Bang Yohan maka mereka sangat 

berantusias untuk merayakan ulang tahun . Setiap waktu 



187 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

ulang tahunnya dia selalu bergembira bahkan sangat 

manja. Mungkin karena itu adalah hari istimewanya.  

Seperti biasanya juga,keluargaku mengadakan acara ulang 

tahun Ihsan di taman belakang rumah. Berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya, Ihsan tahun ini tidak 

mengetahui akan diadakan acara ulang tahun. Karena di 

umur yang ke 11, dia sudah tidak mengharapkan pesta 

ulang tahun lagi. Dia hanya berharap ada ucapan dan  

kado di ulang tahunnya. 

Maka hari itu, keluargaku sangat berantusias dan 

bersemangat akan pesta ulang tahun Ihsan tahun ini. Pada 

tahun ini juga,kedatangan tamu yaitu Tante Risa dan Om 

Reza ikut serta dalam pesta ini,padahal Tante Risa 

tinggalnya jauh dari rumahku. 

“Tante, kenapa tante berniat sekali untuk datang ke 

acara pesta ulang tahun Ihsan ini? Sedangkan aku yakin 

tante mempunyai kesibukan” Tanyaku kepada tante Risa. 

“ Sesekali tante datang pada acara seperti ini, 

mungkin dengan kehadiran tante, Ihsan menjadi lebih 

bahagia. Seperti tante datang pada ulang tahunmu yang ke 

5 tahun, kamu seneng banget.” Balasnya.  

“lalu kenapa om Reza ikut kesini juga?, apa agar Ihsan 

lebih bahagia juga?’ tanyaku kepada tante. Tante 

menjawab sambil tertawa kecil, “Om Reza mah cuma 

tante suruh kalau tante ga suruh ga mau tuh Om Reza 

ikut”.  

Om Reza yang mendengar percakapan itu seketika 

berteriak, “Hehhh, ga gitu ya, Om itu pingin lihat si Ihsan 

katanya dia sudah semakin besar dan semakin dewasa, 

makanya jangan asal ngomong!” suasana ketika berubah 

menjadi penuh dengan perdebatan. 
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 Karena mengetahui keadaan yang ramai penuh debat 

seketika ibu memberhentikan perdebatannya. 

“Sudah-sudah hentikan, waktu kalian tingga sedikit. 

Sedangkan kini masih banyak urusan yang belum 

terselesaikan. Waktu terpotong hanya karena berdebat 

seperti itu, owalah jan.” Kata ibuku sambil menepuk 

jidatnya. Suasanya di tengah menjadi terdiam. Tak ada 

yang berbicara kecuali ibu. 

“ Kalau seperti ini, saya akan membagikan tugas agar 

cepat selesai”, ucap ibuku sambal kertas putih di saku 

bajunya. 

“Mula-mula,Om Reza bertugas untuk memompa 

balon sebanyak-banyaknya yang telah disediakan. 

Pompanya ada di gudang . berhati-hatilah nanti saat 

masuk gudang.” Ucap ibuku sambil menakut-nakuti Om 

Reza.  

Om Reza tak terima dengan tugasnya dan berkata, 

“Kenapa harus aku? Aku takut untuk masuk gudang. 

Gudang di rumah serem Hihh.”  

“Kamu kan lelaki berani dong jadi orang” balas 

ibuku. “Yaudah lah. Apa boleh buat” ujar Om Reza 

dengan segala kepasarahannya. 

Ibuku menunjukan pembicaraan tugas-tuganya, 

“Ayah bertugas untuk menata kursi, meja makan, serta 

lampu-pampunya. Bang Yohan bertugas untuk mendekor 

yang akan di bantu oleh Tante Risa. Terakhir Putri, kamu 

bertugas untuk mengangkat makanan yang sudah 

disediakan di dapur. Setuju ga semuanya.?” Tanya ibu. 

“Siap bu bos”, jawab kita berlima. 

Satu persatu mulai bertugas menyiapkan pesta itu. 



189 Karya Terbaik Lomba Cerpen Nasional Tingkat SMP/MTS Ceruis 2020 

Mulai dari Om Reza yang ingin mengambil pompa, 

tetapi takut untuk masuk gudang. Sehingga Om Reza 

meminta pertolongan kepada Bang Yohan. “Om Reza, 

Om Reza hanya seperti itu saya tidak berani, bagaimana 

jika nanti sudah mempunyai istri” ,ucap Tante Risa sambil 

tertawa. Setelah diambilkan pompa, Om Reza melanjutkan 

memompa balon. 

Di tengah malam memompa balon, tiba-tiba 

terdengar suara ledakan”door” yang membuat semuanya 

kaget dan adalah suara balon. “Om Reza, hati-hati,, kalau 

seperti itu terus lama-lama balonnya habis. Om Reza 

tanggung jawab loh.” Tentu Bang Yohan sambil meledek 

Om Reza. Akihirnya selesai juga memompa balonnya. Saat 

ayah menghitung jumlahnya ada 80 balon. Padahal pada 

bungkus balonnya tertulis is 85 balon, 

“Ini gara-gara Om Reza mompa balonnya tinggal 80.” 

Ucapku dengan nada yang cukup merendahkan Om Reza. 

“Ya maaf ,balonnya juga cuma berkurang 5.”Balas 

Om Reza. 

“ Itu banyak yaaa. Coba deh itu, 1,,,2,,,36,,4,,,5 tuh 

kan banyak,”balasku yang tak terima dengan itu. 

Perdebatan mulai terjadi,suasana ribut penuh debat. 

Mendengar keributan itu, ibuku langsung menuju 

taman, yang tadinya dari kamar Ihsan, 

“ Lanjutkan tugas dengan baik ya, jangan ribut, kalau 

Ihsan dengar gagal ini semuanya. Saya akan ke kamar 

Ihsan lagi.” Kata ibuku dengan nada yang meninggi. 

“ Siap komandan.”jawab kami ber-5.” 

 Kita pun melanjutkan tugas. Sekarang tugas ayah 

untuk menata kursi, meja dan lampu-lampu. Satu persatu 

kursi dan meja diambil oleh ayah di lantai atas. Dengan 
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 dibantunya  Om Reza dan Bang Yohan penataan kursi 

cepat terselesaikan.  

“Satu kursi khusus muntuk Ihsan ya.! Yang lainnya 

ditempatkan di sekeliling Ihsan saja, meja makan ayah 

letakkan di tengah taman. Kursi-kursi diletakan di 

sekelilingnya. Terus meja khusus makanan, ayah taruh  di 

samping pohon kelapa dekat meja makan” ucap ayahku. 

 Akhirnya tugas penataan selesai. Terakhir, tugas 

menata lampu-lampu. Terdapat 3 lampu tumbler ,tetapi 

ayah bingung akan menaruh lampu-lampu dimana saja.  

“Mendingan dua lampu dililitin di pohon kelapa terus 

satunya di sekeliling meja makan” ucap Bang Yohan. 

“ Kalau kata tante ya, satu aja yang dililitin di pohon 

kelapa. Terus satunya disekitar meja makan, dan satunya di 

kursi-kursi tempat Ihsan nantinya duduk setuju ga?” kata 

tante Risa sambil menanyakan tentang pendapatnya. 

Akhirnya bang Yohan pun mengalah dan menerima 

pendapat Tante Risa. Ayah pun langsung memasang 

lampu. 

Setelah selesai, maka gilirang Bang Yohan dan Tante 

Risa mendekor. Dimulai dari balon, kue ulang tahun, serta 

aksesoris-aksesoris yang akan menarik perhatian. Tidak 

perlu banyak bicara, tugas mereka sangat cepat 

terselesaikan dan giliran aku bertugas untuk membawa 

makanan. 

Aku bergegas ke dapur, aku melihat banyak makanan 

disana mulai dari rendang, sate, dan lain-lain. Sudah 

seperti restoran saja dapur rumah.  Cepat-cepat ku 

pindahkan semua ke meja makan agar aku bisa cepat 

menyantap makanan karena diriku sudah mulai lapar. 

“kriuk-kriuk”, bunyi perutku. 
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Alhamdulillah sudah selesai semua pekerjaan kita 

hanya perlu memberitahu ibu yang ada di kamar Ihsan. 

Ayah memanggil ibu “Ibu oh ibu kapan engkau pergi”, 

ibu yang mendengar perkataan ayah langsung 

menggenggam tangan Ihsan dan menariknya. Sehingga 

Ihsan jatuh dari kasur dengan keadaan kedua kaki 

tertekuk, dan ibu langsung memakaikan penutup mata. 

“ Ibu, aku akan dibawa kemana?” ,Tanya Ihsan 

kepada Ibu akan tetapi Ibu tidak menjawabnya. Ihsan pun 

mengulangi pertanyaannya berulang-ulang kali. 

 Ibu menjawab, “ Kamu aman kok. Kalau ibu bilang 

turun, turun ya!” aba-aba pun mulai ibu berikan. Akhirnya 

pun Ihsan sampai di taman belakang rumah dengan 

keadaan matanya masih tertutup. Ihsan yang sudah 

mencium aroma rendang dan sate yang enak mencurigai 

akan adanya acara ulang tahun. 

“Nanti pada aba-aba ke 3 buka ya” ucap ibu 

kepadaku aba-aba pun mulai diberikan. “Satu,,, Dua,,, 

Ti..” belum selesai hitungan ketiga tiba-tiba terdengar 

suara mobil polisi tepat di depan rumah “tinut…. 

Tinut….” Suarnya seperti bukan hanya satu mobil tetapi 

banyak sekali. Suasanya yang awalnya penuh senyuman 

seketika terdiam. 

Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depat rumah “tok-

tok”. Lama kelamaan suara ketukan semakin banyak. Ada 

yang mengetuk garasi depan, ada yang mengetuk jendela 

depan dan jendela samping karena keadaan sudah seperti 

ini ayahku membukakan pintu ruma. 

“Apa benar ini rumah Bapak Bambang Wicaksono?” 

Tanya Pak Polisi kepada ayahku. Seketika ayahku kaget 
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 dan menjawab pertanyaan pak polisi dengan terbata-bata. 

“Yyy…aaa….benar. kenapa ya pak?  

“Anda kami tangkap atas tindakan korupsi”, Jawab 

pak polisi dengan nada yang tegas. 

  “ Haaa”teriak Om Reza dan Bang Yohan. “Ta ta 

pi pakkk”ucap ibu dengan raut wajah kaget dan bingung. 

“tak ada tapi tapian! Pak Bambang harus ikut kami ke 

kantor”tegas pak polisi. 

  Dengan cepat pak polisi mengambil borgol dan 

memborgol kedua tangan ayah. Pergilah ayah dengan pak 

polisi dengan mobil polisi yang diikuti mobil polisi lain 

dibelakangnnya. 

Air mataku seketika keluar dari mata kita diikuti mata 

kanan. Ibuku yang tadi sudah tak kuasa menangan tangis. 

Tante Risa yang mencoba menenangkan ibu. Om Reza 

dan bang Yohan yang tak terima dengan keputusan polisi 

untuk menanggkap ayah, berencana untuk mencari bukti 

kebenarannya.  

*** 

Pergilah aku, bang Yohan, dan Om Reza ke kantor 

ayah bekerja. Sesampainya di kantor ayah, aku baru 

mengetahui kantor ayah sangat luas dan penuh dengan 

berkas-berkas. 

 Kita mulai masuk ke kantor ayah dan berjumpa 

dengan teman-teman ayah. Akan tetapi bukannya mereka 

senyum malahan tatapan mereka sinis, seakan tak senang 

dan tak menerima kehadiran kita. 

Kami berusaha terus mencari, mulai CCTV. Tetapi 

kami tak tahu kapan waktu kejadian. Seingga waktu 

semakin malam, terpaksa kami tunda besok kami akan 

melanjutkan pencariannya.” Put,Yohan,, pulang Yuh, 
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besok kita lanjutkan, jangan bersedih dulu ya”,ucap Om 

Reza menenangkan kami “Ok Om”, kitapun menaiki 

mobil. 

Keesokan harinya pagi-pagi sekali, aku ,Bang Yohan 

dan Om Reza bersiap-siap untuk pergi. Kami pun 

berangkat dengan mobil menuju kantor kerjanya ayah 

“Putri, Yohan, ayuh pergi”,kata Om Reza sambil 

membukakan pintu untuk aku dan bang Yohan masuk. 

“Yuhh Om, bismillah semoga ketemu”, ucap bang Yohan 

dengan tersenyum.  

Om Reza pun mengegas mobil dan mulai mobil 

berjalan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil 

bocor. “Astaghfirullah,, ban mobil bocor. Yohan tolong 

bantu om untuk mencari bengkel,” seru Om Reza. Tak 

jauh dari tempat mobil berhenti kitapun menemukan 

bengkel di seberang jalan. Om Reza pun memanggil 

montir yang ada di sana untuk mebenarkan mobil. Kurang 

telah satu jam mobil dibenarkan. “Alhamdulillah selesai”, 

ujar bang Yohan. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan. 

Kini saatnya kami untuk mencari bukti. 

*** 

Sampailah kami di kantor kerja ayah. Kita turun dari 

mobil dan masuk ke kantor. Karena security kantor sudah 

mengetahui kami dari keluarga Bapak Bambang, kami pun 

diperbolehkan masuk. Mula-mula, Om Reza mengecek 

kembali CCTV. 

 Di tengah-tengah pengecekan, kami bertemu dengan 

kerabat dekat ayah. Namanya Pak Dodi. Om Reza yang 

mengetahui itu berkata kepada Pak Dodi, “permisi pak, 

benarkan ini Pak Dodi kerabat dekat ayahnya Yohan?”. 

 “Ya, benar ini saya Dodi” balas pak Dodi. 
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 “Boleh saya bertanya kapan kejadian Bapak Bambang 

dituduh melakukan korupsi?” Tanya Om Reza. Tanpa 

banyak bicara, Pak Dodi menunjukan waktu dan tempat 

lewat CCTV. “Pelaku mirip sekali dengan Bapak Bambang 

tetapi saya yakin ini bukan Bambang”,kata pak Dodi. 

Kami pun melihat kejadiannya lewat CCTV. 

Ternyata, pelaku memang mirip dengan ayah. Pelaku 

memiliki rambut yang sama dengan ayahku. Tingginya 

pun mungkin hampir sama, dengan ayahku. Perbedaannya 

hanya pada janggut. Ayah mempunyai janggut yang 

lumayan lebat. Namun pelaku tak mempunyak janggut 

sama sekali. Mungkin pak polisi tidak melihat secara detail. 

Sehingga menuduh ayahku yang melakukannya. 

 Ini pun bisa menjadi bukti bahwa ayahku tak 

bersalah. Setelah mendapatkan bukti, kita pulang dengan 

keadaan lumanya tenang. “Yohan, Putri, mari pulang. 

Alhamdulillah satu bukti yang jelas bisa kita pecahkan. 

Berdoa ya semoga ayah tak jadi di tangkap”,ucap Om 

Reza membuat hatiku semakin tenang. 

“Aamiin, semoga ayah dapat dibebaskan dan segera 

pulang ke rumah”,balas Bang Yohan.  

“Ayuh pulang,,duh aku sudah lelah”,kataku. Om reza 

pun membukakan pintu mobil. Kita langsung bergegas ke 

rumah dan beristirahat. 

*** 

Sesampainya kita di rumah, Om Reza langsung 

memberikan berita gembira kepada Ibu dan Tante Risa. 

Om Reza pun menceritakan kejadian yang terjadi di 

kantor, mulai dari ban bocor,bertemu dengan kerabat 

dekat ayah,dan menemukan buktinya.  
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“Lihat iniii,,,satu bukti yang sudah kita temukan”,ujar 

Om Reza sambil melihatkan rekamannya. “Lohhh,,itu kan 

bukan ayah,mirip sih dengan ayah,tapi satu perbedaan 

paling menonjol di bagian janggutt”,kata ibuku dengan 

kaget.  

“Jadwal sidang ayah yang pertama adalah besok hari. 

Mungkin bukti yang kita temukan bisa membuat pak 

hakim untuk memikirkannya lagi”,ucap Tante Risa sambil 

tersenyum. “Alhamdulillah,aku setuju!!!”,seru Om Reza 

dengan bersemangat. Kita pun akhirnya beristirahat untuk 

sidang besok hari.  

Keesokan harinya,saatnya sidang pertama ayah. Aku 

dan yang lainnya bersiap-siap untuk pergi ke kantor 

pengadilan. “Siap-siap dan berdoa yaa!”,ucap ibu. “Ya 

Allah,semoga ayah dinyatakan tidak 

bersalah,Aamiin”,balasku. Kita pun pergi ke pengadilan 

dengan suasana hati deg-degan. Kantor pengadilan 

jaraknya jauh dari rumahku. Sekitar satu jam unuk sampai 

kesana. 

 Ditengah-tengah perjalanan tiba-tiba, “buu,kenapa 

nangis?”,ucapku sambil mengusap air mata ibu. “Gapapa 

kok nakk,ibu cuma kepikiran semisal bukti itu tidak 

kuat,sehingga ayah dihukum dan masuk penjara”,jawab 

ibu dengan menangis. “tak perlu takut atau 

khawatir,insyaa allah bukti kita kuat kok”,kata bang 

Yohan. Ibu pun mengusap air matanya dan mengambil 

napas sambil memelukku. Mungkin itu akan membuatnya 

tenang. 

Sesampainya di kantor pengadilan,turunlah aku dan 

yang lainnya dari mobil. Om Reza pun memakirkan 

mobilnya. Aku dan Bang Yohan berpegangan tangan 
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 menuju kantor. Di kantor aku melihat ayahku 

menggunakan baju yang bertuliskan “TAHANAN”. 

Om Reza pun langsung memberikan bukti ke hakim 

pengadilan. Hakim pun merunding dan berpikir lagi. Satu 

jam kira-kira untuk hakim merunding. 

Akhirnya hakim memulai sidang. Ketukan 3 kali, “tuk 

tuk tuk” tanda sidang dimulai. Hakim memulai 

pembicaraan dan hakim akhirnya berkata, “Dengan 

ini,Bapak Bambang Wicaksono dinyatakan tidak 

bersalah”. Hakim pun mengetuk palu tanda sudah resmi 

dinyatakan tidak bersalah. Tempat pengadilan penuh 

dengan teriakan “Alhamdulillah”. Aku pun berlari keluar 

tempat dan berteriak “AYAHKU TAK BERSALAH”. 
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iam, sunyi… 

Tubuhku seakan mematung, bingkai foto yang 

awalannya kupegang kini tergeletak, mataku memanas, 

bulir-bulir air mata mulai berjatuhan. Angin kencang 

menyeret pikiranku, membawa ke masa lampau. 

  Pyarrr! 

  Dum! 

  Plak! 

 Suara-suara itu, membuat dadaku mulai sesak, 

telingaku memanas. 

*** 

Minggu pukul 21.04 

 "Ma ajari maura dong, ini tu sulit banget," rengekku 

manja pada mama. 

 "Maura nggk liat kalo mama sibuk, sana minta tolong 

papa." 

 "Papa ngantuk besok harus bangun pagi ada 

metting." 

    Selalu seperti itu mereka selalu sibuk dengan 

pekerjaan masing masing, tak pernah peduli denganku. 

D 
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 Aku kecil berjalan menuju dapur menemui bibik Inah 

pembantu di rumah ku 

 "Non Maura kenapa?" tanyanya begitu perhatian. 

 "Bik, kenapa mama papa nggak sayang Maura?" 

Dengan lembut bibik bercerita, mengatakan nasehat - 

nasehat yang membuatku tenang.Bik Inah bilang mama 

papa menyayangiku tetapi hanya saja mereka sedang sibuk 

saat ini, kesibukan mama papa itu karena banyak 

pekerjaan yang harus diselesaikan, pekerjaan itu pun yang 

mencukupi kebutuhanku. Ku maafkan lagi tentang tadi. 

Selasa pukul 06.29 

Kini mataku mulai membuka, sorot cahaya matahari 

bersinar cerah menyelinap sela - sela jendela kamarku. 

Angin berhembus menyapa wajahku.Hari ini hari libur, 

hari di mana semua teman - temanku berlibur bersama 

keluargannya. Tapi tidak denganku, pikirku pagi cerah ini 

sama dengan pekan lalu akan menjadi hari hari biasa 

penuh dengan kesunyian. Tapi itu salah, pagi ini tidak 

seperti biasannya, suara bising bising di bawah membelai 

kedua telingaku. Tubuhku beranjak tapi kupaksakan, ku 

buka pintu kamarku, sedikit, dua orang sedang berdebat di 

bawah.Mama papa berantem sesuatu yang sudah biasa 

bagiku, ku tutup kembali pintuku dan berjalan malas 

menuju ranjang. Namun baru dua langkah kakiku 

berhenti. 

  Pyarr! 

  Plak! 

Tubuhku sepontan berputar, berlari menuju ruangan 

bawah. 

Mama menangis, tangannya melayang menempel pipi 

papa 
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Vas bunga itu pecah 

Lalu papa memegang tangan mama dengan erat. 

 "Mama papa!" teriakku 

 "Maura, kemasi baju - baju kamu, ikut mama!" 

 "Kemana ma, papa ikut nggak?" 

 "Cepat Maura, nggak usah banyak bicara." 

Pikiranku kacau, jalanku sempoyongan, air mataku 

jatuh. Bibik mengintip dari dapur, juga ikut menangis. 

   Setelah selesai,mama menarik tanganku, keluar dan 

pergi dari rumah, papa hanya diam, tidak berkata apa apa. 

Setelah perjalanan jauh, sampailah di sebuah rumah 

sederhana berpapan nama di depan rumah itu.     

 "Maura, kamu nggak bisa ikut mama, kamu tinggal 

disini ya,  

nanti kalau udah waktunnya mama bakal jemput 

Maura lagi."kata mama waktu itu, aku masih bingung tak 

mengerti maksud dari semua ini, mama lalu pergi tanpa 

menunggu jawabanku, kakiku ingin mengejar tetapi 

seorang ibu - ibu mendekapkku. 

                                 *** 

        10 tahun kemudian 

 Setelah semua itu kini aku hidup di panti asuhan, tapi 

di sinilah kehidupan baru ku dimulai, kebahagian 

kebahagian kecil mulai bermunculan. Di sini aku 

dibimbing, berkembang, tumbuh dengan layaknya, tentang 

mama papa ku coba lupakan, aku nggak mau terlalu 

terpuruk dalam brokenhome ini. Mau bagaimana pun 

mama papa padaku, mereka tetap orangtuaku yang 

memunculkanku di dunia ini. Hingga bergilirnya waktu 

mengantarkanku sampai jenjang SMA. Lanjut kuliah 
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 dengan beasiswa, alhamdulilah tuhan sayang Maura. 

Hingga menyelesaikan skripsi dan akhirnya. 

    " Happy Graduation Maura." 

    "Selamat ya kak,kakak hebat." 

    "Happy graduation kakak." 

    "Waw, lulus dengan nilai terbaik, kamu hebat." 

 Puluhan bahkan ratusam ucapan dari teman teman 

kuliah dan panti,atau siapapun itu membuatku terharu. 

Nggak nyangka aku bisa seperti ini, memakai toga dan 

samir dengan bangganya. Akan lebih bangga jika mama 

papa menghadiri acara ini. lalu mengabadikan momen 

bersama. Aku kangen mama papa. 

Desember 2015 

 Hatiku teriris, mataku terbelalak, kehadiran seorang 

laki laki berjas hitam agak lusuh dengan mata sayup sayup 

di depan panti membuatku syok, papa itu papa, 

rambutnya kini mulai memutih, jalannya sempoyongan tak 

lagi tegap, ku temui, ku peluk, rasa sakit masih ada tapi ku 

coba sapu. Papa mulai membuka mulut, bercerita dengan 

pelan dan berhasil membuat syok untuk kedua kalinya, 

malam itu juga kami pergi, angin malam itu lumayan 

kencang, ku eratkan cardigan tipisku lalu bersama papa 

membelah jalanan yang agak basah terkena hujan. 

Rumah Sakit Medika Citra. 

 Tepat di depan ranjang bernuansa putih, air mataku 

jatuh. Mama, isakanku semakin keras, papa memelukku, 

suara pendeteksi jantung berbunyi keras, dengan suara 

lurus. Papa berteriak memanggil dokter, ku tau dari raut 

wajah papa, papa bener - bener kacau. Papa menangis, 

memukul mukulkan jidatnya ke dinding Rumah Sakit itu. 

Tak mau berkata apa apa, aku hanya diam mulutku kelu. 
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pukul 04.15 

  "Selamat! Selamat!" teriak dokter membuyarkan 

lamunanku, semalaman aku nggak bisa tidur hanya 

melamun di kursi depan kamar mama. Dokter berkata 

dengan mata berbinar - binar, mama selamat, mama telah 

melewati masa kritis. Mama akan bangun sebentar lagi. 

Mataku terbelalak, ku cari papa keliling Rumah Sakit 

itu, hingga ku temukan papa berada di musola usai solat 

subuh. Ku dengar papa berdoa, hatiku terenyuh, 

sebelumnya papa jarang solat, alhamdulilah tuhan 

membuka pintu hati papa, kakiku melangkah menemui 

papa, kubisikkan sesuatu itu pada papa. 

*** 

January 2016  

Di rumah mama pukul 07.15 

  "Maura, makan dulu nak, papa mama udah nunggu 

dimeja makan." teriakan mama terdengar olehku, ku 

langkahkan kaki menuju meja makan. 

Kini kami memulai kembali hidup baru, mama sehat 

setelah kritis waktu itu, papa kembali bugar walapun mulai 

memutih rambutnya. Aku begitu senang, bahagia bersama 

kedua orangtuaku kini ku rasakan, keluargaku utuh 

kembali sampai kapan pun tidak akan broken. Sebenarnya 

dulu waktu mama pergi dari rumah, papa belum sah 

menceraikan mama, hanya saja mereka saling 

meninggalkan. 

Benar, setelah pahit akan ada manis dan aku telah 

mencicipi keduanya. 
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