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KATA PENGANTAR 
 

Terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh karena 
adanya dorongan untuk memotivasi mahasiswa STT 
Simpson untuk menulis dalam bentuk cerpen. Ide awal 
ini muncul dari Pak Ayub yang memprakarsai lahirnya 
Komunitas Aktif Menulis. Komunitas tersebut kemu-
dian dipercayakan pada anak-anak muda yang dikader-
kannya untuk dikelola dengan baik. Melalui komunitas 
tersebut, Pak Ayub memberikan latihan menulis re-
nungan, cerpen dan karya tulis lainnya.  

Cerpen yang ditulis oleh Maria Benedetta Mustika 
merupakan cerpen yang meraih juara 1 dalam lomba 
menulis cerpen yang diselenggarakan oleh Komunitas 
Aktif Menulis. Beberapa cerpen lainnya, kecuali cerpen 
yang ditulis oleh Bu Ambar, ditulis oleh anggota 
Komunitas Aktif Menulis. Untuk memberi semangat 
bagi penulis-penulis muda maka diterbitkanlah buku 
antologi ini. Karena masih minimnya naskah yang da-
pat dikumpulkan menjadi sebuah buku, maka Pak Ayub 
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dan Bu Ambar menambah beberapa naskah cerpen 
agar dapat menjadi sebuah buku. 

Harapannya dengan terbitnya buku ini adalah la-
hirnya penulis-penulis baru dan menjadi semakin pro-
duktifnya para penulis lainnya khususnya di lingkungan 
Komunitas Aktif Menulis. Diharapkan juga setiap tahun 
dapat terbit buku-buku serupa dari anggota Komunitas 
Aktif Menulis lainnya. Akhir kata, selamat membaca. 
Tuhan memberkati. 

 

Ungaran, Juni 2016 

Komunitas Aktif Menulis 
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CITA-CITAKU 
■ Ambarini Asriningsari 

 

 

Entah kebetulan entah tidak, aku tidak tahu. 
Ayahku waktu itu bercerita ketika itu hujan sangat 
deras. Ibuku segera dibawa ke bidan karena akan 
segera melahirkan anak pertama. Sungguh bahagianya 
keluargaku setelah mengetahui bahwa yang lahir anak 
laki-laki. Anak dambaan keluarga, karena sudah tiga 
tahun pernikahan, orang tuaku belum juga dikaruniai 
seorang anak. Ayahku memberiku nama Suratman. 
Kata ayahku makna nama itu adalah “Wissuratane 
Gusti aku diparingi anak lanang”. Trus apa hubungan-
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nya “Man” dengan anak lanang kataku dalam hati. 
Kalau kupikir bapakku tidak bisa berbahasa Inggris, 
kalau misalnya “Man” merupakan terjemahan dari man 
dalam bahasa Inggris yang berarti laki-laki. Ah pusing 
juga kalau dipikir. 

Lama aku memikirkan nama itu, dengan peker-
jaanku sekarang. Ini terjadi setelah aku menyadari ada 
kaitannya nama pemberian ayahku dengan pekerjaan-
ku sekarang. Itu merupakan sesuatu yang ajaib. Betul-
betul ajaib. Ayahku seorang petani dan ibuku hanya 
bakul di pasar. Ah jangan hanya. Nyatanya aku bisa 
lulus sarjana. Orang tuaku sangat luar biasa, walaupun 
tidak mengenal bangku kuliah bisa menyekolahkan aku 
sampai sarjana. Lucu juga ya kalau ingat masa kecilku.  

“Man….”, panggil ayahku 
ketika itu. 

“Ya Pak…” aku segera men-
dekat, sambil ngelendot ke 
pangkuan ayahku. 

“Coba Bapak lihat kamu 
buat apa….kok dari tadi 

tengkurap di situ…dingin lho”   
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“Ya Pak …..nih” aku memberikan kertas yang 
sudah ku coret-coret dengan pensil. 

“Hahaha….. kamu pinter sekali nak” ayahku ka-
gum akan gambar yang kuhasilkan.  

Waktu itu memang aku masih berumur 3 tahun. 
Seusia itu aku sudah mampu membuat gambar se-
peda. Ya walaupun belum sempurna tetapi bentuk se-
peda sudah terlihat jelas. 

Gambar sepeda yang kuhasilkan ketika usiaku 3 ta-
hun itu sekarang masih terpajang di ruang keluargaku. 
Ayahku suka menyimpan dengan rapi segala yang ku-
hasilkan. Gambar sepeda itu kutemukan ketika aku 
membersihkan lemari ayahku. Aku menemukan gam-
bar itu 4 tahun setelah ayahku menghadap Sang Pen-
cipta, menyusul ibuku sebulan kemudian. Yah….. sedih 
rasanya dalam satu bulan aku ditinggal oleh orang-
orang yang sangat aku cintai. Sekarang beliau berdua 
sudah damai dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya 
kenangan yang indah yang memelukku sampai seka-
rang. Selalu kutersenyum ketika ingat akan hal itu. 

Kegemaranku melukis sepeda tidak pernah ber-
henti. Ketika aku duduk di bangku SMP, nilai meng-
gambarku lumayan bagus. Guruku mengirimku ikut 
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lomba gambar tingkat kabupaten dan menang. Pialaku 
sekarang masih kusimpan dengan rapi di almari pe-
ninggalan orang tuaku. Sering aku menikmati piala itu. 
Aku masih ingat ketika itu aku lari sambil membawa 
piala. Sesampai di rumah, pertama yang kucari adalah 
ibuku. 

“Buk….Buk…..” aku teriak-teriak sambil lari men-
cari ibuku. 

“Ada apa ta Le….? Kok teriak-teriak…minum 
dulu… cuci kaki ganti baju terus makan” begitu ibuku 
selalu mengingatkan aku ketika aku pulang sekolah. 
Memang aku suka agak ngawur. Begitu masuk rumah 
yang kutuju meja makan, membuka saji tanpa basa-
basi terus langsung ambil tempe. Itu keadaan yang 
paling aku suka. Rasanya tiada nikmat makan tempe 
gorengan ibuku. 

“Buk…Buk…aku ndapet hadiah…. nih piala, aku 
ikut lomba gambar dan ndapet nomor satu! Kataku ke-
tika itu sambil terengah-engah. 

“Wuuuaaah….. pinter kamu Le…. itu yang gam-
bar sepeda tempo hari yang kamu buat itu?” ekspresi 
wajah ibuku begitu bahagia. “Le….Bapakmu mesti se-
nang mendengar berita ini” lanjut ibuku sambil mene-
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rima piala yang kuserahkan kepada ibuku. Suasana 
seperti itu ingin kuulangi lagi. Perjalanan waktu seiring 
dengan kehidupanku begitu bahagianya dapat mem-
persembahkan sesuatu karya yang sangat indah menu-
rutku waktu itu. Gambar seorang laki-laki memakai topi 
bulat sedang mengayuh sepedanya. Di tengah kuletak-
kan gambar tas kulit. Ketika aku menggambar ku-
bayangkan bahwa laki-laki itu aku. Betapa nikmatnya 
dapat membantu seseorang mengirimkan kabar dari 
saudaranya yang berjauhan. Aku tidak pernah berfikir 
tentang hand phone yang dapat lebih canggih dalam 
hal kirim mengirim berita. Yang ada dalam benakku 
hanyalah begitu berharganya laki-laki yang berada di 
atas sepeda itu. 

Suratman….. ya Suratman…. nama pemberian 
orang tua yang ternyata menentukan arah kehidupan-
ku saat ini. Sungguh ajaib benar. Sungguh luar biasa 
makna hidup ini sering tak kupahami kehendak Sang 
Illahi. Aku sering tersenyum sendiri memikirkan peris-
tiwa demi peristiwa. Ingatanku melayang lagi ketika di 
SMA teman-temanku memanggil aku dengan sebutan 
“Pos Man”. Ya itulah sebenarnya, sejak kecil aku ber-
cita-cita menjadi seorang tukang pos. Sebutan “Pos 
Man” sebenarnya membuat aku bahagia karena setiap 
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teman-teman memanggilku dengan “Mr. Pos Man” 
aku selalu mengamininya. Dan itu ternyata menjadi 
doa yang sangat luar biasa. Sekarang “Pos Man” itu 
melekat erat dalam se-
tiap nafas hidupku kare-
na sejak lulus dari SMA 
aku melanjutkan kuliah di 
program studi Sosial Po-
litik. Setelah lulus aku melamar pekerjaan sebagai 
Pegawai Negeri dan ditempatkan di Kantor Pos. Ting… 
Ting…. Pos…. Pos…. teriakku setiap berhenti di depan 
rumah yang kutuju. 
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TANGAN KASAR PAN SÉKEN 
■ I Putu Ayub Darmawan 

 

 

Pagi itu sambil menunggu anakku pulang dari 
sekolah, aku memperhatikan anak-anak PAUD Kasih 
Kita nampak takut melihat Pan Séken, orang yang 
mengambil sampah di selokan depan sekolah. 

Sementara di pojok ruang tunggu, orang tua anak-
anak berbisik membicarakan Pan Séken. Terdengar jika 
ibu-ibu merasa kuatir, jangan-jangan bapak yang 
mengumpulkan sampah dari selokan itu adalah pen-
jahat. 
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Aku pun sempat berpikir demikian. Karena itu ku-
tunggui anakku sampai ia keluar dari kelasnya dan 
waktunya pulang. 

Keesokan harinya kembali ku amati apakah orang 
tua itu ada di selokan depan sekolah. Rupanya pagi itu 
ia ada di selokan yang agak jauh dari gerbang sekolah. 
Seperti hari kemarin, dengan karung putih yang nam-
pak kotor karena lumpur dan sampah ia mengumpul-
kan botol-botol bekas dan gelas plastik bekas mie 
instan. 

Hatiku sedikit lega karena ia berada agak jauh dari 
sekolah. Aku tidak hanya kawatir jika orang itu adalah 
penjahat, tetapi badannya yang kotor dan barang-
barang yang ia kumpulkan dapat saja menyebarkan 
penyakit buat Lala, anakku, maupun anak-anak lain di 
PAUD Kasih Kita. 

Aku berpikir jika orang tua itu harus ditergur dan 
dilarang untuk berada di depan sekolah pada jam se-
kolah. Saat aku kembali menjemput anakku, aku pun 
berbicara dan menegurnya. Tanpa banyak tanya dan 
kata, Pan Séken berkata “Maaf pak, besok tidak lagi”. 

Keseokan harinya aku ingin melihat apakah Pan 
Séken kembali mengumpulkan sampah botol minum 
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dan gelas plastik di selokan depan sekolah. Akupun se-
nang karena Pan Séken tidak datang pada jam sekolah 
anakku. Tetapi aku penasaran akankah ia kembali se-
telah anak-anak pulang sekolah.  

Aku dan Lala, menunggu di warung dekat sekolah. 
Satu jam kemudian Pan Séken kembali ke depan seko-
lah itu. Aku bertanya pada pemilik warung, “Pak, siapa 
orang tua itu?” 

Pemilik warung pun menjelaskan, “Oh... orang tua 
itu? Dia telah setahun lebih memulung sampah di se-
lokan depan sekolah, pak....” Lalu kembali pemilik 
warung berkata “Sejak Pan Séken memulung sampah 
di selokan sepanjang jalan depan sekolah, lambat laun 
genangan air saat hujan lebat mulai berkurang. Untung 
ada Pan Séken.” 

Cerita pemilik warung membuatku penasaran. Aku 
merencanakan untuk melihat keadaan orang tua itu di 
rumahnya. Rupanya rasa penasaranku terus muncul 
dan membuatku tak sabar mengunjunginya. 

*** 

Satu waktu, aku kembali menjemput anakku pu-
lang sekolah. Hari itu aku sengaja menunggu Pan 
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Séken selesai memungut botol minuman dan gelas 
plastik bekas mie instan di selokan depan sekolah. Aku 
dan Lala, mengikutinya sampai di rumahnya. 

Setiba di rumahnya, aku pun terkaget bukan main. 
Di rumah itu tinggal Pan Séken bersama dengan pe-
rempuan renta yang tak lain adalah istrinya yang telah 
tidak mampu berbuat apa-apa. 

 “Di mana anak-anak mereka?” Itulah pertanyaan 
pertama yang timbul dalam pikiranku. Lalu timbul kem-
bali dalam pikiranku, “Oh... mungkin anak-anak mereka 
telah bekerja ditempat yang jauh.” 

“Sugeng siang pak, ada yang dapat dibantu?” 
Dengan penuh senyum ia menyapa dan menyambut 
kedatanganku. Kami pun bersalaman, sejenak aku me-
rasakan telapak tangannya yang tampak kasar itu.  
Dalam hati kuberkata “wah..... telapak tangannya itu 
menggambarkan bagaimana kerja kerasnya. Kerja 
keras yang belum tentu aku dapat lakukan.” 

Di teras rumah yang beratapkan atap ilalang, kami 
duduk dan berbincang. Pembicaraan itu membuatku 
mengerti bahwa Pan Séken tidak hanya memikirkan 
istri. Dalam pembicaraan itu, ia menceritakan bahwa 
setiap hari ia bekerja di selokan depan sekolah anakku 
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untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dibuang 
anak-anak sekolah. Ia juga berpikir bahwa selokan itu 
harus selalu bersih agar tidak menimbulkan penyakit 
dan tidak mengakibatkan banjir. Perkataannya mem-
buatku tersadar jika selama ini aku hanya menuntut 
agar lingkungan sekolah anakku ada dalam keadaan 
baik dan sehat tanpa pernah sedikitpun ambil bagian di 
dalamnya. 

Pembicaraan itu pun kami akhiri dan Pan Séken 
berkata “walaupun anakku tidak bersekolah di sekolah 
itu dan aku tidak pernah menempuh pendidikan yang 
baik, biarlah anak-anak itu dapat bersekolah dengan 
keadaan yang baik.” 
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PERTOLONGAN TUHAN 

TAK PERNAH TERLAMBAT 
■ Maria Benedetta Mustika 

 

 

Oktober 2005.... 

Tik... Tik.. Tik.... air hujan perlahan membasahi 
kaca sebuah mobil L300 berwarna biru tua. Penge-
mudinya adalah seorang Bapak yang berusia sekitar 33 
tahun. Ia membawa istri dan kedua anaknya, serta satu 
pasangan suami-istri. Mereka hendak pergi ke daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam, daerah yang pada saat itu 
terkesan kurang aman. 
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Di tengah gerimis yang sejuk pagi itu, tiba-tiba .... 

Tuk..tuk..tuk....Beberapa orang bersenjata menge-
tuk kaca mobil tua itu.  

“Turun..turun..!”, ujar salah seorang dari anggota 
komplotan tersebut. “Angkat tangan..!”, ujarnya lagi. 
“Bawa mereka..!”, kata orang tersebut kepada rekan-
nya.  

Pak Andreas beserta anggota keluarganya dan 
sepasang penumpang lain tersebut langsung dibawa 
oleh anggota komplotan tersebut ke dalam hutan. 

Anggota separatis yang ditakuti oleh masyarakat 
setempatlah yang menyandera mereka. Setelah sekian 
lama beroperasi, dan beberapa di antaranya ada yang 
ditangkap. Ternyata mereka masih belum jera juga.  

Dengan membawa persenjataan yang lengkap, 
komplotan tersebut menggiring kedua keluarga itu 
berputar-putar mengelilingi hutan. Dengan tujuan agar 
mereka bingung mencari jalan keluar, sehingga mereka 
tidak melarikan diri. 

 “Lepaskan kami...!”, ujar Pak Andreas, ia berusa-
ha memberontak. “Buk....buk”, mereka memukul tu-
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buh Pak Andreas menggunakan senjata senapan laras 
panjang. 

“Aaahhh...!!”, teriak Pak Andreas menahan sakit. 
Istrinya yang sedang menangis sontak kaget men-
dengar teriakan itu. Perasaan takut, cemas, dan sedih 
bercampur menjadi satu dalam benak Bu Marietta. 
Kedua putra mereka, yang belum mengerti hanya bisa 
terdiam melihat penderitaan yang dialami oleh orang 
tuanya. 

 “Diam.. dan jangan melawan!”. Karena banyaknya 
jumlah anggota tersebut, dan tidak memungkinkan 
untuk melawan, akhirnya Pak Andreas memilih untuk 
diam. 

Gerimis yang lambat laun semakin deras menam-
bah dinginnya udara pagi yang menusuk tulang. Ca-
haya kilat yang sesekali melintas dalam hitungan detik, 
membuat mereka semakin ketakutan. Entah hal apa 
yang akan terjadi pada kedua keluarga tersebut. 

Pak Andreas beserta keluarganya, yang terdiri dari 
Bu Marietta, Istrinya, dan kedua puteranya yang masih 
kecil. Mereka hendak berkunjung ke kampung hala-
mannya yang terletak di daerah tersebut. Mujur tak 
dapat di raih, malang tak dapat di tolak. Mungkin itulah 
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peribahasa yang dapat dikatakan untuk kondisi yang 
terjadi pada keluarga Pak Andreas pada saat itu. Niat 
mereka hendak pulang ke kampung halaman dan ber-
temu dengan keluaga besar. Ternyata, berujung keke-
cewaan. 

Gerakan separatis yang menguasai daerah ter-
sebut menahan Pak Andreas dan seorang penumpang 
lain yang merupakan suami dari pasangan penumpang 
tersebut. Mereka membebaskan Bu Marietta beserta 
seorang penumpang lain. Namun ada sebuah syarat 
yang mereka minta dari penumpang yang dibebaskan 
tersebut. 

“Jika ibu ingin kami membebaskan suami ibu, 
berikan kami uang sebanyak 25 juta dan jangan lapor 
polisi! Jika ibu sampai melakukan hal itu, suami kalian 
akan kami bunuh!”, ujar ketua anggota gerakan sepa-
ratis tersebut. 

Dengan perasaan kalut pulanglah Bu Marietta be-
serta anaknya dan seorang ibu yang merupakan istri 
dari bapak yang ditahan bersama dengan pak Andreas 
ke rumah mereka masing-masing. Ibu Marietta sedih 
sekali.... keluarga mereka sangat sederhana, dan hidup 
pas-pasan.  
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“Uang sebanyak itu...? dari mana aku bisa men-
dapatkannya? Keluargaku miskin, untuk makan saja 
kurang. Suamiku hanya seorang supir. Sedangkan aku, 
aku hanya ibu rumah tangga biasa. Apa yang bisa aku 
lakukan? “, ujar Bu Marietta sambil menangis.  

Namun ada satu kekuatan baru di dalam hatinya, 
ia menyadari bahwa ia memiliki Allah yang tidak per-
nah meninggalkannya. Seberat apapun masalah yang 
ia hadapi. Tuhan yang ia sembah akan memberikan 
jalan keluar untuk setiap masalahnya. 

Singkat cerita, istri dari penumpang yang juga 
ditahan bersama dengan Pak Andreas oleh anggota 
gerakan separatis tersebut berhasil mengumpulkan 
uang yang diminta. Ia mendapatkan uang tersebut dan 
langung memberikannya kepada anggota gerakan ter-
sebut. Akhirnya suaminya pun dapat dibebaskan. 

Berbeda dengan nasib kedua penumpang itu, Ibu 
Marietta tidak memiliki saudara atau rekan yang dapat 
dihubunginya untuk meminta bantuan. Berbagai usaha 
telah ia lakukan untuk mendapatkan sejumlah uang 
yang diminta untuk menebus suaminya. Alhasil, uang 
yang terkumpul hanya berjumlah satu juta. Hal itu 
tentu menambah kesedihan di hati  ibu Marietta. Jika 
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uang yang diminta tidak dapat ia penuhi, pasti suami-
nya akan dibunuh, pikirnya. 

Kali ini Ibu Marietta hanya bisa pasrah, ia sudah 
berusaha sekuat tenaga untuk dapat memperoleh 
uang yang diminta oleh gerakan tersebut. Namun 
hasilnya tidak seperti yang ia kira. Ia pun kembali 
berdoa dan menyerahkan semua persoalannya ke 
dalam tangan Tuhan. Dengan berlutut dan berderai air 
mata, ia menaikkan setiap pergumulannya.  

Rasa ketakutan yang tadi membayanginya kini 
telah sirna. Ia mengambil suatu keputusan yang sangat 
sulit dan juga membahayakan keluarganya. Namun 
tekadnya sudah bulat, ia harus melakukannya... 

Dengan tangan gemetar... 

“Tut...tut..tut...”, bunyi telepon mulai tersam-
bung. Keringat dingin mulai mengucur membasahi 
dahinya. “Halo..., dengan siapa ini?”, tanya orang yang 
mengangkat telepon tersebut. 

“Saya adalah istri yang suaminya telah bapak 
tahan”, ujarnya dengan nada datar.  
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“Ada apa ibu menelepon kami?”, tanya orang 
tersebut. “Apakah ibu sudah mendapatkan uang 
sejumlah yang kami minta?” , tanyanya lagi. 

“Maaf pak, kami tidak memiliki uang sebanyak 
itu,” ujar Bu Marietta. 

“Baiklah kalau begitu, karna ibu tidak dapat me-
menuhi permintaan kami, maka kami akan membunuh 
suami ibu”.  

Mendengar hal itu, perasaan takut dan cemas se-
makin menyelimuti benak Bu Marietta. Keraguan mulai 
muncul dalam hatinya. Jika orang-orang jahat itu sam-
pai membunuh suaminya, betapa hancurnya hati pe-
rempuan paruh baya ini. Akankah ia menjadi janda 
nantinya? 

Ketakutan yang semakin menyerang dan mem-
buat Ibu Marietta kehabisan kata-kata. “Baik pak, silah-
kan bapak bunuh suami saya. Bila perlu, besok saya 
akan datang bersama dengan anak-anak saya. Tolong 
bapak bunuh kami juga”, ujar Bu Marietta tegas. Men-
dengar hal tersebut, dengan berat hati akhirnya ang-
gota gerakan separatis itu bersedia menerima uang 
yang di sanggupi oleh Bu Marietta. 
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Keesokan harinya, saat Bu Marietta hendak mem-
berikan uang tersebut. Dalam perjalanan, ia bertemu 
dengan aparat yang sedang bertugas untuk memeriksa 
keamanan di daerah tersebut.  

Karena takut, ibu Marietta menumpang di rumah 
salah seorang warga yang tinggal di sekitar tempat 
tersebut. Beruntung, ibu yang ditumpanginya adalah 
seorang yang baik hati.  Setelah Bu Marietta mence-
ritakan masalahnya, ibu tersebut bersedia untuk mem-
bantunya. Kurang lebih tiga hari lamanya, Bu Marietta 
menumpang di rumah warga tersebut dan ibu pemilik 
rumah tersebut mengurus semua keperluan Bu 
Marietta dengan baik. 

Setelah tiga hari, aparat itu pun pergi. Bu Marietta 
pun keluar untuk melanjutkan perjalanan ke tempat 
suaminya ditahan. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan 
salah satu aparat. Awalnya Bu Marietta tidak berani 
untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Setelah 
di desak oleh aparat dan mereka berjanji untuk 
membantu Bu Marietta, akhirnya Bu Marietta pun 
mengungkapkan semuanya. 
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Akhirnya aparat tersebut berhasil membebaskan 
Pak Andreas dan menangkap anggota gerakan sepa-
ratis tersebut.  

Kebahagiaan bercampur haru kini dirasakan oleh 
keluarga Pak Andreas dan Bu Marietta. Suaminya yang 
sempat ditahan akhirnya telah kembali. Tuhan yang ia 
andalkan terbukti mampu mengatasi persoalan kehi-
dupan mereka. Memang benar, bahwa pertolongan 
Tuhan tidak pernah terlambat. 
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MUTIARAKU 
■ Ambarini Asriningsari 

 

 

Kutengok kamar anakku siang itu. Kulihat dia tidur 
pulas, damai, seperti tidak ada beban yang menghim-
pitnya. Aku menengadahkan kepala ke atas, kulihat 
plafonnya sudah saatnya dibersihkan. Ada laba-laba 
sedang membuat rumah di pojok kamar anakku. Be-
gitu hati-hatinya binatang itu menjulurkan ludahnya ke 
bawah membuat untaian tali yang kuat untuk dikaitkan 
dengan tali-tali yang saling menyatu. Dengan lihainya 
dia seperti penari dalam pertunjukan sirkus meluncur 
ke bawah, kembali ke kanan sambil mengeluarkan lu-
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dah untuk membuat sarangnya. Kuurungkan niatku 
membersihkannya, mengingat binatang itu dengan 
rasa kasih membuat kedamaian untuk menyimpan te-
lur dan anak-anaknya. Begitu besar kasih Tuhan mem-
buat semuanya menjadi baik.  

Kuingat ketika itu. Waktu menunjukkan pukul lima 
sore, aku baru saja pulang dari kampus. Tiba-tiba anak-
ku masuk kamar dengan wajah yang berat, raut wajah 
menunjukkan ada beban yang sangat berat. Aku se-
dikit kaget bingung “Duh Gusti, apa yang sedang ter-
jadi?” Jeritku dalam hati. 

“Mami...aku nggak kuat Mam...Mami telah meng-
hancurkan masa depanku!” isak anakku ketika itu. 

“Lho...sebentar ta Le.... sebetulnya ada apa?” hati-
ku tercabik-cabik ketika aku dituduh anakku sendiri 
akan menghancurkan masa depannya. Ya Tuhan apa 
yang terjadi, tidak mungkin seorang ibu dengan te-
ganya menghancurkan masa depan anaknya sendiri. 
Yang aku pikirkan adalah yang terbaik untuk anakku. 
Dia adalah mutiaraku, pemberian Tuhan yang begitu 
sempurnanya. Dia adalah nyawaku. “Ya Tuhan ampun-
kanlah dosaku!” hanya itu yang dapat kuucapkan da-
lam hati.  
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“Mam....aku mau keluar, aku nggak mau kuliah 
lagi..... aku nggak kuat Mam!” begitu rintih anakku. 

“Le....kamu bisa Le....kamu...” belum sempat aku 
meneruskan kalimatku sudah disaut oleh anakku. 

“Mam.....aku malu sama Mami.....aku anak bodoh 
Mam..... aku pergi saja dari rumah ini yang penting aku 
tahu Papi dan Mami tinggal di sini....!” begitu rintih 
anakku. Belum sempat aku menjawabnya anakku su-
dah keluar dari kamarku. Aku hanya dapat termenung 
sendiri. Kulihat Bapaknya sedang tidur. Yang bisa ku-
lakukan adalah bersimpuh di hadapan Tuhan. “Ya Allah 
yang menciptakan langit dan bumi, apa yang sedang 
Engkau kehendaki terjadilah dalam hidupku, Engaku 
maha tahu apa yang akan terjadi. Ya Allah kami per-
caya Engkau akan menjadikan semuanya baik” doaku 
ketika itu. Aku tidak berani minta tolong kepada 
Tuhan. Apa yang terjadi biarlah semua atas kehendak 
Yang Maha Kuasa. 

Beberapa minggu ini kehidupan sepertinya ber-
jalan dengan normal. Tidak ada sesuatu yang meng-
khawatirkan. Aku sering memperhatikan anakku. Ke-
tika dia duduk di meja belajar, aku selalu bersyukur 
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karena dia mulai mengerjakan tugas-tugas dari dosen-
nya.  

“Mam....aku pingin ke rumah Bu De Lis...” pinta 
anakku suatu sore. 

“Ya ayo....kapan?” tanyaku dengan bersemangat. 
Kulihat wajah anakku cerah. “Duh Gusti, Engkau telah 
memberi pencerahan kepada mutiaraku” doaku selalu 
ketika melihat anakku mulai mempunyai semangat 
untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosennya.  

Beberapa hari kemudian kami bertiga berangkat 
ke rumah kakak suamiku yang tinggal di Jogja. Aku dan 
suamiku dengan tekun menunggui anakku konsultasi 
tentang thesis yang akan disusunnya. Anakku men-
dapat bimbingan dari Bu Denya yang ahli mocrobiologi 
di suatu universitas negeri di Jogja. Dengan semangat 
anakku mendengarkan, mencatat, bertanya semua 
penjelasan-penjelasan yang tidak aku ketahui. Istilah-
istilah yang asing selalu kudengar dan membuatku se-
makin bingung. 

Sore itu udara terasa sejuk, angin berhembus se-
milir masuk ke rumahku melalui jendela yang kubuka. 
Pikiranku terasa ringan sore itu. Entah karena apa aku 
selalu tidak tahu, hatiku selalu was-was apabila sudah 
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menyangkut tentang anakku. Ketika aku sedang asik 
menikmati berita di TV, tiba-tiba ada SMS dari anakku. 
“Ya Tuhan apa yang terjadi, mengapa anakku mengi-
rim SMS?” Aku segera membaca SMS tersebut. “Pene-
litianku thesis arep dibayari kampus Mam. hehehe” 
Kaget, senang, terharu, bercampur jadi satu.... tetes-
tetes air mataku mengalir.... mutiara-mutiara kecil me-
netes satu-satu dari mataku...” Duh Gusti ingkang 
kawula sembah.... Ya Tuhanku akhirnya Engkau mem-
berikan semuanya menjadi baik....Amin” itu doaku me-
nerima kabar dari mutiaraku. 
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KASIH SEJATI 
■ I Putu Ayub Darmawan 

 

 

Oktober 2001... 

Bulan tersebut menjadi bulan yang penuh sukacita 
bagiku dan teman-teman sekelasku. Tidak lama lagi 
kami akan mengakhiri semester gasal dan tidak lama 
lagi akan masuk semester terakhir. Seperti biasa pu-
lang sekolah, kami berjalan rame-rame menuju jalan 
utama untuk menunggu angkot. Aku berpisah dengan 
teman-temanku kembali ke tempat kos. Tempat kos 
dimana aku tinggal dihuni oleh beberapa orang teman 
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dari sekolah lain. Kami sama-sama bekerja sepulang 
sekolah untuk dapat tambahan uang jajan. 

“Wid.... pergi dulu ya....” Yanti teman kos yang 
pamit untuk bekerja.  

“Ya... hati-hati” sahutku. 

Tak lama kemudian, Dewi yang pamit pergi be-
kerja. “Baik-baik... kamu jaga kos ya...” Pesan Dewi 
padaku. 

Karena lelah mengerjakan tugas praktek di seko-
lah, hari itu aku memutuskan tidak bekerja dan memilih 
untuk tidur. Tanpa sadar aku lupa mengunci kamar dan 
pagar tempat kos. Tiba-tiba ku dengar suara tangisan 
yang membuatku terbangun. Bergegas ku keluar dan 
mendapati Ayu, salah satu teman kosku terhuyung dan 
menangis. 

“Ada apa Ayu?” tanyaku penasaran. Ayu meres-
pon dengan menggelengkan kepalanya. Aku pun se-
makin penasaran “Kamu tidak apa-apa kan? Ayo... saya 
tolong masuk ke kamar.” Tak lama setelah tiba di ka-
mar, Ayu memintaku untuk keluar kamarnya. Akupun 
pamit meninggalkannya sendiri. Peristiwa itu mem-
buatku jadi tidak bisa tidur lagi. 
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Pagi-pagi ku dikagetkan oleh suara teman-teman 
kos yang ribut membicarakan Ayu. “Dewi... ada apa 
toh... dengan Ayu?” kucoba mencari jawaban atas pe-
nasaranku semalam. Sahut Dewi “Itu lho... Ayu hamil.... 
tapi pacarnya tidak mau tanggungjawab”. “Kasian 
ya....” sahutku. Muncul dalam hatiku, “Itulah... tidak 
bisa jaga diri”. Karena rasa penasaranku telah hilang, 
pagi itu aku bersiap berangkat sekolah dan melupakan 
apa yang terjadi semalam. 

*** 

Sebulan kemudian aku mengalami peristiwa yang 
lebih memedihkan hati dari yang dialami oleh Ayu. Aku 
akhirnya hanya bisa terdiam. Pagi yang biasanya penuh 
keceriaan terasa sepi dan sunyi. Dewi datang mencoba 
menghiburku, tapi kurasa mustahil. “Sudahlah.... Wid. 
Ayo bangkit.... tidak apa-apa itu” Dewi berusaha meng-
hiburku. 

“Kamu bisa ngomong gitu karena kamu tidak 
mengalami apa yang kualami” sahutku pesimis. 

Aku akhirnya memutuskan berhenti sekolah. Se-
minggu sudah aku tidak berangkat sekolah, rupanya 
teman-temanku berusaha mencari tahu. Chris saha-
batku datang ke kos untuk mencari tahu. 
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“Hai... Wid...” sapa Chris diluar kamarku. Aku malu 
bertemu dengannya sehingga ku sengaja terdiam se-
olah-olah aku tidak ada. 

Tiga hari kemudian, saat aku duduk dalam lamu-
nanku di teras kos tiba-tiba Chris datang. “Hai...Wid.... 
Kamu kok tidak sekolah?” Tanya Chris. “Tidak apa-apa 
kok...” sahutku malu. 

“Kalo tidak apa-apa, kok kamu tidak datang-
datang sekolah?” tanya Chris. “Ayo... ceritalah...” bujuk 
Chris. Sahutku “Aku malu...” Tapi Chris terus mendesak 
sehingga aku pun memutuskan untuk menceritakan-
nya. 

“Sepulang dari bekerja tidak lama setelah peris-
tiwa yang dialami oleh Ayu, peristiwa yang memilukan 
justru ku alami” sambil meneteskan air mata kucoba 
untuk meneruskan ceritaku. Chris jadi ikut menangis 
mendengar ceritaku. Ia kembali bertanya, “Kenapa 
tidak ceritakan itu padaku?” 

Dengan penuh kesedihan dan berat hati kujawab 
Chris “Wah... sulit untuk bercerita. Aku justru mencoba 
untuk mengakhiri hidupku. Telah lima kali aku men-
coba meminum obat nyamuk, tapi justru lima kali itu 
juga aku diselamatkan teman kos yang lain. Tiga kali ku 
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coba gantung diri tapi selalu ada yang menyelamatkan-
ku.” 

Dengan perasaan pesimis ku katakan ke Chris, 
“Chris aku rasa bahwa aku tidak berarti lagi. Aku rasa 
bahwa hidup di dunia ini dalam keadaan ini adalah hi-
dup yang memalukan” 

Chris pun memotong pembicaraanku “Ah... tidak 
Wid. Kamu masih berarti kok.” 

“Bagaimana bisa berarti lagi?” sahutku pada Chris. 

Chris dengan penuh semangat meyakinkanku 
“Bisa kok... Wid. Ayo... bangkit” 

“Oke...lah... kamu ceritakan saja gimana caranya” 
Aku penasaran dengan apa yang ingin disampaikannya. 

Dengan penuh semangat Chris menceritakan so-
sok yang memberikan harga diri bagi orang-orang yang 
hancur sepertiku. Sosok itu memberikan hidup yang 
baru dan semangat baru. Chris menceritakan bahwa 
sosok itu memberikan hidupnya agar orang-orang se-
pertiku dapat memperoleh hidup dan semangat baru. 

Chris berkata, “Wid.... hidup kita di dunia ini telah 
hancur semua.... tapi kita dapat bangkit dan mempe-
roleh hidup yang baru” 
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Kutanya pada Chris, “Siapa sosok itu Chris?” 

Chris kembali menjelaskan “Sosok itu adalah so-
sok Kasih yang penuh kesabaran menanti kita yang 
hancur untuk berbalik padanya, kasih itu juga murah 
hati untuk memaafkan kita yang berdosa” 

Chris masih terus melanjutkan ceritanya dan men-
dengar pejelasannya kurasa bahwa aku dapat bangkit 
kembali dan meraih hidupku. Setelah itu kuputuskan 
untuk banyak belajar dari Chris yang menceritakan so-
sok namanya sama dengan nama sahabatku itu. 

Sekarang aku dapat bangkit dari keterpurukan 
hidup karena peristiwa pemerkosaan yang ku alami. 
Ada pribadi yang kini menghargai hidupku dan telah 
menyatakan kasihnya padaku yang hancur. Aku kini 
dapat mengampuni orang yang menghancurkan hi-
dupku, karena dalam pengampunan itulah ku dapat 
menyatakan kasih sejati yang kualami. 
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SAHABAT TERBAIK 
■ Noriston Stepanus 

 

 

Aku merasa bahwa hal yang terpenting dalam 
hidupku adalah memiliki teman yang banyak. Aku 
adalah seorang anak yang sangat suka bergaul dengan 
siapa saja. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa aku mem-
punyai banyak teman di sekolah tempatku menempuh 
pendidikan. Aku bersekolah di salah satu SMA Negeri 
di Jakarta yang merupakan sekolah terfavorit di daerah 
ibu kota. 

Di sekolah aku dikenal sebagai orang yang pe-
riang, sehingga dari hal ini teman-temanku senang 
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kepadaku. Di samping itu aku juga adalah anak orang 
kaya, ayahku adalah seorang pengusaha yang besar 
sedangkan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga.  

Dapat dibayangkan, aku mempunyai teman-teman 
yang banyak karena aku mempunyai segalanya. Tetapi 
dalam hal berteman jujur saja aku suka memilih-milih 
teman, memang banyak anak-anak yang ingin berte-
man denganku, tapi kalau mereka tidak sesuai dengan 
kriteria aku, ya akunya ngak mau terlalu dekat dengan 
mereka. Yah cuma sebatas berteman gitulah. 

Di sekolah aku mempunyai teman-teman yang 
sangat dekat denganku, setiap hari kami selalu ber-
sama, mereka adalah Tami, Echa, Winda, Rasti, dan 
Meme, mereka ini adalah teman ku yang paling dekat 
dengan aku. Kami terkadang makan bareng, nonton 
bareng, shoping bareng dan semua itu aku yang 
traktir. Aku sebenarnya tidak memahami maksud dan 
tujuan teman-temanku menyukai aku, aku tidak me-
mahaminya. Pikiranku berkata, “mereka memang 
sungguh-sungguh teman yang baik”. 

Suatu ketika musibah pun datang menimpa ke-
luargaku. Ayah yang menjadi tulang punggung ke-
luarga dan berprofesi sebagai pengusaha ternyata 
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mengalami kebangkrutan yang sangat parah, yang 
membuat seluruh harta milik kami habis seperti ditelan 
bumi, aku bertanya kepada ayah, “Ayah kenapa?” 

Ayah hanya menunduk dengan wajahnya yang 
lesuh sambil berkata, “Kita bangkrut nak”. 

Aku pun kaget mendengar hal itu, dan aku me-
rasakan kaki dan seluruh tubuhku ini tidak berdaya lagi. 
Mendengar apa yang ayah sampaikan itu, ibu pun me-
rasa terpukul dengan musibah yang terjadi dalam ke-
luarga kami ini. 

Aku pun melihat ayah dengan raut wajah yang se-
dih, kusam dan tidak bersemangat, aku pergi mende-
katinya dan berkata, “Ayah yang sabar ya.” Itulah kata 
yang bisa aku ucapkan kepada ayah, sambil menguat-
kan diriku sendiri. 

Dengan sedih dan mata yang berlinang air mata, 
ayah berkata “Ayah sudah putus asa nak, semua harta 
benda kita habis”, sambil menangis dan menundukkan 
kepala. 

Melihat hal ini aku pun sedih dan demikian juga 
ibuku. Kejadian ini membuat keadaan ekonomi ke-
luarga kami 180 derajat berubah, banyak kekurangan 
yang kami alami. 
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Musibah ini pun terdengar sampai ke telinga 
teman-temanku, mereka mengetahui bahwa keluarga-
ku mengalami kebangkrutan. Pada awalnya mereka 
semua prihatin dengan musibah yang keluarga kami 
alami. 

“Sabar... ya...” itu adalah kalimat pendek yang 
mereka ucapkan kepada ku, ya aku si sedikit merasa 
terhibur dengan hal ini, kupikir jika mereka mereka 
adalah teman yang sangat memperhatikanku. 

Seiring berjalannya waktu, aku melihat bahwa 
teman-temanku semuanya mulai menjauhkan diri dari-
ku. Jujur aja aku pun menjadi sangat bingung dengan 
hal ini, karena aku merasa bahwa mereka akan menjadi 
teman terbaikku, teman-teman dekat pun demikian 
mulai menjauh dariku. 

Terkadang aku ingin banget ngobrol bersama me-
reka tetapi aku melihat mereka mencoba untuk meng-
hindariku, dari hal ini aku berkata pada diriku bahwa 
“Yah.... mereka berteman denganku hanya karena aku 
adalah orang yang berada”. 

Tragedi ini membuat aku sangat terpukul dan 
sangat sedih, aku merasa bahwa tidak ada lagi satu 
pun teman sekolah yang ingin menjadi temanku. Ke-
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sedihan ini meliputiku seminggu lamanya, sehingga 
membuatku susah bangkit untuk kembali. 

Seminggu setelah peristiwa itu terjadi tak ada 
yang datang berkunjung ke rumahku. Tapi pada Sabtu 
pagi hal yang tidak kuduga-duga datang. 

Pintu rumahku diketuk oleh orang yang tak ku-
tahu siapa orang itu. Dalam hati kuberkata, “Wah... 
jangan-jangan debt collector”. Dengan penuh kuatir 
dan takut aku melangkah dan membuka pintu. Ketika 
kubuka pintu, aku sangat terkaget bukan main. Orang 
yang selama ini yang aku anggap sebagai teman yang 
tidak penting dan yang tidak ada artinya, datang 
mengulurkan tangannya agar aku dapat bangkit 
kembali. 

Ia berkata dengan suara yang nyaring dan tegas, 
“Patricia kamu tidak bisa kayak gini terus, kamu harus 
bangkit dan berpikir kedepannya”. Sontak aku pun 
kaget mendengar suara itu dan melihat Maya, orang 
yang selama ini aku anggap sebagai teman biasa. 

Dengan sedikit pesimis aku pun menjawab, “Ngak 
bisa, karena aku punya begitu banyak masalah dalam 
keluargaku dan diriku sendiri, lalu teman-teman ter-
baikku sudah tidak menyukaiku lagi, mereka udah 
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jauhiku” mataku pun penuh dengan air mata karena 
tidak sanggup menahan sedih ini. 

Namun dengan tegas ia menjawab, “Pasti bisa, 
aku akan menjadi temanmu yang selalu ada untukmu, 
tidak ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan 
asalkan kita mau berusaha untuk menyelesaikan ma-
salah itu, berdoalah dan mintalah pertolongan kepada 
Tuhan”. 

Sejenakku merasa dikuatkan. Maya pun melanjut-
kan kata-katanya, “Ketika kamu menyerahkan dirimu 
kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulanmu, 
pasti Tuhan akan membukakan jalan keluar bagimu 
dan keluargamu”. Itulah kata-kata yang sangat me-
motivasiku untuk menjalani hidup ini dengan semangat 
yang baru. 

Hari berganti hari Maya selalu setia mendukung 
aku dan selalu mengajakku untuk berdoa kepada 
Tuhan. Jujur saja selama aku hidup jarang banget aku 
berdoa kepada Tuhan, tetapi melalui Maya aku dapat 
mengenal semua itu, sehingga kedamaian dan kete-
nangan ada dalam hatiku. 

Sampai suatu hari aku mendapatkan jawaban atas 
doaku. Ayahku yang dulunya menganggur karena ke-
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bangkrutan, kini telah mendapat pekerjaan sebagai 
pemimpin di salah satu pabrik teh. Hal ini membuatku 
sangat bahagia, ini semua karena Maya teman ter-
baikku yang memperkenalkan Tuhan kepadaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 42 ~ 

 

  



~ 43 ~ 

 

 

 

 

MERAJUT HARI DEPAN 
■ Semuel  Julius Yetimauh 

 

 

Sudah tiga hari aku menunggu waktu untuk 
segera tiba di pelabuhan Tanjung Mas Semarang.  Agar 
tidak bosan, malam itu aku pergi ke kafetaria yang ada 
di dek 5 bagian belakang kapal. Aku memesan se-
cangkir coklat panas dan mie instan untuk mengganjal 
perutku yang sudah mulai lapar.  

Aku memilih tempat duduk di bagian belakang, 
dengan tujuan agar aku bisa melihat bintang-bintang 
yang bersinar dan memandang lautan luas, yang mem-
berikan nilai estetika tersendiri bagiku. Aku bersantai 
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seperti tiada beban. Tak lama kemudian makanan yang 
kupesan datang. Sambil menikmati makanan, aku me-
lihat pemandangan disekitarku. Tampak bebarapa 
orang menikmati pemandangan seperti yang kulihat.  

Tiba-tiba aku teringat kepada keluargaku yang te-
lah ku tinggalkan tiga hari yang lalu. Rasa rindu mulai 
menghantui perasaanku. Lima tahun lagi aku baru 
dapat menemui mereka kembali. Pasti ada perubahan 
yang besar, bukan hanya pada diriku tetapi pada orang 
tua dan kampung halamanku. Sesekali aku meneguk 
coklat panas untuk memberikan rasa nikmat bagi lidah-
ku dan menjadikan tubuhku tetap panas. 

Tak lama kemudian, ada seorang lelaki tua kira-
kira berusia 60 tahun memintaku bergeser ke arah 
sebelah kanan. Rupanya tempat duduk yang lain sudah 
terisi penuh. Lelaki itu memakai topi cowboy dan mem-
bawa sebungkus cerutu layaknya orang Amerika. 
Dengan santai ia menarik asap dari cerutu dan meng-
hembusnya ke udara. Sambil memakai headshet ia ber-
sandar di bangku, mendengarkan lagu di mp3 player-
nya. Kira-kira 15 menit kemudian ia melepaskan 
headset dari telinganya dan dengan ramah ia menawar-
kan cerutu kepadaku. Dengan agak sedikit gugup aku 
berkata “nanti aja pak”. Aku berusaha menolaknya 
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karena penyakit dalam tubuhku akibat merokok dan 
minum minuman keras membuat fisikku semakin le-
mah. Kemudian ia bertanya padaku, “Kamu berasal 
dari mana dan hendak kemana, nak?” 

Aku menjawab, “Asal saya dari Alor dan tujuan 
saya ke Kota Semarang pak”.  Kembali aku bertanya 
padanya dari mana asalnya dan tujuannya hendak 
pergi ke mana. Aku agak segan ketika mendengar 
bahwa ia adalah pensiunan marinir. “Bapak mau ke 
mana?” tanyaku. “Tujuan bapak naik kapal ini, bapak 
ingin menghabiskan masa pensiun bapak”, tuturnya. 
Tak lama kemudian alarmnya berbunyi menunjukan 
bahwa ia  harus beristirahat. “Bapak permisi dulu nak, 
mari....”, ujarnya. Aku hanya menganggukkan kepala. 

Angin malam yang berhembus cukup keras di 
tengah keheningan malam, hamparan laut yang hitam 
pekat bagaikan raksasa ganas menantikan mangsanya 
membuat jantungku terkadang berdetak lebih ken-
cang. 

Tiba-tiba ada seorang gadis yang berdiri jaraknya 
kirakira 3 meter didekatku. Ia menutup matanya yang 
membengkak dengan sapu tangannya, kelihatannya ia 
baru saja menangis. Tak lama kemudian “Byur.....”,  
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aku mendengar suara bunyi yang keras seperti benda 
yang jatuh ke dalam air. Aku lihat gadis itu telah loncat 
ke laut. Aku sangat terkejut dan merasa panik  
“Tolong... tolong...”, teriakku. 

“Ada apa?”, Tanya seorang ABK kepadaku.  “A... 
ada ss..se...seorang gadis yang melompat ke laut”, 
jawabku terbata-bata. Secepat kilat mereka menurun-
kan skoci untuk mencari gadis itu. Beberapa lama 
kemudian gadis itu di temukan dan dibawa naik ke atas 
kapal. 

Aku bersama gadis itu dibawa ke dalam ruang 
informasi untuk dimintai keterangan mengenai kro-
nologis kejadian tersebut. “Apa kau baik-baik saja? 
Mengapa kau mencoba untuk bunuh diri?”, tanyaku. 
Dengan air mata yang berlinang, gadis itu mengung-
kapkan alasan ia mau bunuh diri. “Aku merasa tidak 
berarti lagi, semua orang yang ku kasihi telah pergi. 
Sekarang aku sendirian. Lalu, untuk apa aku hidup?”, 
katanya. 

Keluarga dan kekasihnya mengalami kecelakaan 
pesawat dua tahun yang lalu. Ternyata gadis itu men-
derita depresi berat sehingga membuat ia tak dapat 
mengendalikan diri. “Ia dipenuhi dengan dengan 
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perasaan cemas”, kata psikiater yang memeriksanya. 
Psikiater itu menganjurkan agar ia bisa dibawa ke 
tempat yang tenang dan beristirahat kalau perlu akan 
diberikan suntikan obat penenang baginya.  

“Apakah anda bisa meninggalkan ruangan ini?”, 
tanya seorang ABK kepadaku. Ia memintaku untuk  
meninggalkan ruangan karena pemeriksaan telah se-
lesai. Dengan penuh rasa penasaran akan kejadian tadi, 
aku kembali ke bangku tadi dan duduk sambil memi-
kirkan gadis itu dan marinir yang duduk disebelahku. 

Aku bertanya dalam benakku “Bagaimana kehi-
dupan mereka nanti? Apa yang akan mereka lakukan?” 
Mereka adalah orang-orang yang kehilangan harapan 
akan kebahagiaan dihari depan mereka membutuhkan 
pertolongan. 

“Ah, andai saja mereka mengerti, bahwa cahaya 
bintang yang begitu indah tidak dapat menandingi 
betapa berharganya mereka bagi penciptanya”, gu-
mamku. Aku menatap terus ke langit mencari bintang 
yang paling besar dan menemukan cahayanya, sampai 
akhinya aku tertidur di bangku kafetaria. 
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PILIHAN TERBAIK 
■ Katarina 

 

 

Seperti biasa, setelah lulus SMA ada yang melan-
jutkan ke bangku kuliah lalu ada yang bekerja. Tetapi 
berbeda dengan Cepoi, saat ia lulus lulus SMA ke-
binggungan mulai melandanya. Cepoi saat itu ada di 
persimpangan jalan, bekerja atau kuliah?  

Teman sekelasnya menemuinya. “Bagaimana 
Cepoi? Kita berdua kerja yuk” itulah tawaran Dian 
kepada Cepoi. Maka Cepoi tambah bingung. Cepoi pun 
menjawab, “Ah... bingung.... mau kuliah atau kerja.....” 
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Keputusanpun diambilnya, tapi kebingungan kem-
bali melandanya. Kuliah di perguruan tinggi negeri atau 
swasta, itu pilihan yang membingungkan bagi Cepoi. 

Pertanyaan demi pertanyaan mulai dilontarkan 
oleh orang-orang terdekatnya. Sang ayahpun bertanya 
padanya, “Cepoi, anakku sayang kamu mau kuliah 
kemana?”. 

Cepoi kembali bingung. Ia bertanya pada dirinya 
sendiri, “Ke mana arah tujuan hidupku ya....” 

Lalu Cepoi bertanya pada orang tuanya, “Yah..... 
ke mana sebaiknya aku harus melanjutkan studi?” Ja-
waban yang tidak diharapkannya justru menjadi ja-
waban sang Ayah. “Kamu ambil keputusan sendiri saja, 
mau kuliah ke mana!” 

Berselang beberapa hari dalam pergumulan men-
cari jawaban, Cepoi ditemui oleh sang sahabat. Yosi 
memberinya masukan, “Udah Poi, kamu kuliah di uni-
versitas yang di Pontianak itu loh....” Cepoi lekas men-
jawabnya, “Wah... keren juga yah...” Tapi pertanyaan-
nya lagi, “Ambil prodi apa ya?” 

Yosi jadi bingung mau kasi saran apa. Akhirnya 
Cepoi mengambil keputusan untuk ambil prodi ke-
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dokteran. Ia pun menyerahkan berbagai persyaratan 
yang ada serta mengikuti tes tertulis dan lisan. 

Tiba waktunya untuk melihat hasil tes, Cepoi ber-
harap di terima pada prodi itu. Namun hasil yang di-
dapatkannya berbeda dari apa yang diharapkan. 

Sepulang ke rumah, Cepoi mengurung diri. Ia ke-
cewa, marah serta putus asa. Di tengah keadaan yang 
dialami Cepoi, Yosi kembali menguatkannya.  “Poi, ma-
nusia hanya bisa berencana selebih dari itu kehendak 
Tuhan yang jadi” itulah kata-kata yang diberikan oleh 
Yosi sebagai penghiburan bagi Cepoi. 

Kata demi kata yang di ucapkan Yosi rupayanya 
cukup menguatkan Cepoi. Ia pun kembali bangkit dan 
mendaftarkan diri di sebuah perguruan tinggi yang 
berbeda.  

Dengan semangat baru, Cepoi mendaftar pada 
perguruan tinggi swasta lain di Pontianak. Ia pun minta 
ijin pada sang ayah dan berangkat ke Pontianak untuk 
mendaftarkan diri. 

Namun apa daya kegagalan yang sama dirasakan 
kembali pada Cepoi. “Tuhan kok... kayaknya tidur saja, 
kok tidak berbuat apa-apa....” itulah kata-kata yang 
muncul dalam hatinya. 
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Tak lama mamanya datang, “Poi kok melamun 
terus...” Cepoi pun tersadar dan menjawab, “Wah... 
ma... Tuhan kok kayaknya tidak adil. Masakan sudah 
ikut seleksi berapa kali kok tidak lolos-lolos juga.” 

“Sabar ya.... pasti ada rencana Tuhan” Mamanya 
bergegas menguatkan Cepoi. 

Semangat Cepoi untuk melanjutkan kuliah mulai 
pudar. Tampaknya butuh lebih dari sekedar nasihat 
dan kata-kata yang menguatkan untuk membuat Cepoi 
bangkit. 

Dua bulan telah berlalu, Cepoi belum memiliki ke-
pastian akan kuliah di mana. Akhir bulan Juli, Dinut 
mengajak Cepoi untuk kuliah di perguruan tinggi 
teologi di Semarang. 

“Ah... masak kuliah teologi sih.... aku kan maunya 
kuliah kedokteran...” Cepoi meresponi ajakan Jeni 
dengan sedikit kurang semangat. Lantas Jeni kembali 
menasihatinya, “Poi siapa tahu ini rencana Tuhan yang 
terbaik...” Cepoi pun menjawab, “Nut... beri aku waktu 
untuk memikirkannya...” 

Seminggu kemudian Dinut kembali datang. “Hai.. 
Poi...” sapa Dinut. Dinut lanjut bertanya “Bagaimana 
Poi... jadi ikut kuliah teologi tidak?” 
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“Setelah kupikir-pikir ya.... aku ikut kuliah teologi 
aja. Lebih baik kuliah dari pada tidak.” Itulah jawaban 
Poi. 

Beberapa hari kemudian bersiap-siaplah mereka 
berdua untuk melanjutkan kuliah mereka. Perjalanan 
dengan kapal laut mereka tempuh menuju Semarang. 
Dengan sedikit kelelahan mereka menuju kampus 
dengan harapan besar untuk kuliah dan nantinya akan 
berhasil. 

Di lingkungan yang baru dengan suasana baru 
Cepoi tampak semakin kaku. Awalnya ia merasa aktif 
tapi kini menjadi pasif. Ia menjadi agak sedikit sensitif 
dengan keadaan, hari-hari dilaluinya dengan tetesan air 
mata, sebuah kata yang ada di benak Cepoi “aku 
menyesal”.  Ia berpikir jika setiba di kampus semuanya 
berjalan dengan mulus, ternyata harapannya berbeda 
dengan kenyataan. 

Ia pun selalu ingin pulang. Dalam dirinya ada 
hasrat di hati untuk mengakhiri semuanya walau belum 
waktunya.  Evi, sang teman baru menasihatinya “Poi.... 
coba renungkan apa rencana Tuhan dalam dirimu.” 
Nasihat yang sama diterimanya dari teman-temannya 
yang lain.  Poi di sadarkan oleh komitmen mengangkat 
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derajat dan martabat keluarga, serta mengapai sebuah 
cita-cita yang mulia untuk bertahan dan melanjutkan 
pendidikan. 

Evi kembali mengingatkan, “Poi... ingat Tuhan 
memanggilmu untuk melayani-Nya. Ingat, Tuhan me-
manggilmu dengan berbagai cara termasuk dengan 
cara seperti ini.” Demikian juga Dinut memberikan 
motivasi supernya, “Poi.... tidak ada keberhasilan yang 
dapat dilalui tanpa menjalani kerikil-kerikil tajam.... 
Pasti kita berhasil.” Nasihat Evi dan Dinut membuat 
Cepoi mengambil keputusan yang semakin teguh me-
lanjutkan kuliahnya. 

Evi kembali mengingatkan, “Poi... bila kamu bela-
jar kedokteran maka kamu hanya mempelajari apa 
yang diciptakan Tuhan, tapi jika kamu belajar teologi 
maka kamu belajar tentang yang menciptakanmu...” 
Cepoi pun menjadi semakin teguh untuk melanjutkan 
pendidikannya. 

Dalam perjalanan waktu, hari-hari dilaluinya 
dengan berbagai persoalan tapi keyakinan bahwa ini 
adalah pilihan terbaik membuatnya semakin kuat 
untuk menyelesaikan kuliahnya. Cepoi mulai menyadari 
pilihannya sebagai pilihan terbaik. Ia menyadari bahwa 
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tiada lebih indah selain menjalani panggilan Tuhan dan 
belajar di sekolah teologi. 
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NAMAKU  UNTUNG 
■ Ambarini Asriningsari 

 

 

Bekas bakaran sampah masih menyisakan asap 
putih yang mengepul. Kepulan asap menari-nari mengi-
kuti hembusan angin dari arah selatan. Melenggok naik 
menukik, kemudian terjun lagi ke bawah, berputar ke 
atas mengikuti irama angin yang berhembus sore itu. 
Asap yang putih itu sempat menampar mukaku ketika 
aku mencoba mendongkel sisa sampah yang belum 
sempat terbakar. Debu yang terbawa asap sempat ma-
suk ke mataku. Perih rasanya. Itu hanya sedikit debu 
asap sampah dapat membuat mataku pedih dan dada-
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ku sesak. Aku sejak kecil menderita asma, makanya 
asap yang kuhirup sore itu membuatku batuk-batuk 
sampai istriku lari-lari mendekatiku. 

“Mbok sudah to Pak....wong punya penyakit 
batuk yang nggak sembuh-sembuh kok ya hobinya 
mbakar sampah....” teriak istriku dari dalam dapur. 

“Lha kalau tidak segera dibakar selak menum-
puk.... banyak lalat dan sampah plastik itu kan tidak 
segera terurai ta...” jawabku agak ngilmiah sedikit.  

“Awas lho Pak.... hati-hati kalau mbakar sampah.... 
jangan sampai asapnya jadi tragedi nasional seperti di 
Sumatra itu” istriku tidak kalah ngilmiah ketika mem-
peringatkanku. 

“Weleh...Bune...kok kayak orang penting saja ka-
mu itu, ngerti tragedi nasional segala, lha apa jal.... 
yang kamu tahu tentang asap di Sumatra... jangan sok 
teu ah.... salah-salah kamu dipidanakan lho... dikira 
nyebar fitnah...” aku berusaha mengerem omongan 
istriku yang suka agak ngawur dan ngelantur kalau 
omong. 

“Ah Bapak itu lho kok kayak nggak pernah nonton 
TV, wong sudah sering disiarkan lho, ya namanya 
nggak  fitnah.... fakta itu Pak.... lha Bapak kalau nonton 
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TV cuma sinetron saja sih... jadi nggak tahu berita 
penting” jawab istriku yang sudah mulai ngelantur 
kayak orang yang berdebat, tidak mau kalah. Betul 
juga apa yang dikatakan istriku. Aku bisa membayang-
kan bagaimana menderitanya saudara-saudara kita 
yang kena asap pembakaran hutan. Berbulan-bulan 
mereka menghirup udara yang sudah tidak sehat. Aku 
yang hanya menghirup asap sisa bakaran sampah saja 
sudah sesak bukan main. Tidak dapat kubayangkan 
apabila aku hidup di sana. Satu minggu mungkin aku 
sudah dibawa ambulan ke rumah sakit untuk men-
dapatkan pertolongan pertama yaitu satu tabung 
oksigen untuk menyelamatkan nyawaku. “Ah....aku 
sudah mulai ketularan istriku nih ngelantur” aku ter-
senyum dalam hati. Istriku memang kalau omong suka 
nglantur dan tidak mau kalah. Tetapi harus kuakui 
bahwa istriku memang pandai, dia kalau bicara sering 
disertai data yang akurat. Kayak ilmuwan saja. Itu yang 
membuat aku semakin sayang kepadanya. 

Setelah selesai membakar sampah segera aku me-
nuju ke sumur. Sumur yang aku buat sengaja kuletak-
kan di teras rumah bagian belakang. Sumur tersebut 
sering digunakan para petani untuk sekedar mencuci 
tangan ketika istirahat dan mengambil air wudhu ke-
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tika akan menunaikan sholat. Banyak petani yang me-
manfaatkan rumahku untuk sekedar istirahat atau  
menunaikan ibadah sholat. Aku menimba air dan kugu-
yurkan ke kakiku yang kotor, jernih sekali air tersebut. 
Sejernih pikiranku ketika air kuguyurkan ke mukaku. 

Rumah yang kubuat alakadarnya berdiri tepat di 
tengah sawah peninggalan orang tuaku menghadap ke 
barat. Dari Gunung Merapi hanya berjarak 5 km. Udara 
yang begitu dingin selalu menyelimuti kulitku setiap 
hari. Sepetak sawah kugarap sendiri untuk mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Depan rumah kutanami 
cabai. Ketika itu harga cabai masih baik, hasilnya lu-
mayan dapat aku kirimkan anakku yang sedang kuliah 
di Semarang. Akan tetapi beberapa bulan kemudian 
harga cabai begitu saja terjun payung. Aku sendiri tidak 
tahu apa penyebabnya. Aku tidak berani berpikir 
bahwa harga cabai dapat dipermainkan. Petani cabai 
yang seharusnya menikmati harga yang baik nyatanya 
tidak demikian, tetap saja menerima harga yang telah 
ditentukan oleh para penentu kebijakan. Aku masih 
beruntung memiliki sepetak sawah, masih dapat ber-
nafas. Dalam arti tidak memikirkan bagi hasil. Bagi 
petani penggarap, harus membagi hasil dengan yang 
punya sawah. “Itu mungkin ada kaitannya dengan 
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namaku `Untung`, semua masih dihitung untung saja” 
pikirku dalam hati.  

“Pak.....” begitu kata istriku sambil duduk di 
sampingku ketika aku sedang menikmati berita di TV. 

“Ada apa Buk....tumben belum tidur” kataku 
sambil melirik ke arah istriku. 

“Itu lho Pak.... saya lupa matur Bapak” kata istriku 

“Lha apa....kok kayaknya gawat... masalah anak 
kita... kan dia baik-baik saja to?” Sahutku dengan 
beribu pertanyaan. Kalau anakku, dia baik-baik saja 
tidak pernah bermasalah. Paling laporan sedang ada 
ujian minta doa restu. Lha ini tumben ibunya ndeket-
ndeket, kayak ada masalah yang berat. 

“Bapak tahu kan Pak Untung, sopirnya Pak Budi?” 
jelas istriku. 

“Iya kenapa... sama to dengan namaku?” jawabku 
sekenanya. 

“Ah...Bapak...suka bercanda...bukan itu maksud-
ku” jawab istriku dengan cemberut.  

“Lha...trus...?” aku semakin penasaran. 
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“Kemarin Pak Untung datang ke rumah, mena-
warkan tempat tidur kepada kita. Katanya dia hanya 
minta Rp 1.500.000,- untuk sewa rumah” istriku 
mencoba menjelaskan perlahan-lahan. 

“Weleh....untuk apa...kalau kita beli? Lagian uang 
Rp 1.500.000,- apa cukup untuk sewa rumah?” Jawab-
ku.  

“Katanya untuk nambah-nambah gitu Pak” Istriku 
berusaha menjelaskan.  

“Lha kita barusan ndandani pagar depan kok, itu 
saja belum rampung” jawabku sekenanya.  

“Untung” itu sebuah ungkapan yang sering di-
gunakan segelintir orang untuk mengungkapkan puji 
syukur kepada Yang gawe urip. Yang membuat orang 
keluar dari marabahaya, yang membuat orang begitu 
bahagianya. Seperti ketika Mbah Sokromo jatuh dari 
sungai belakang rumah, dapat tertolong karena pada 
saat itu cucunyanya kebetulan lewat mencari itiknya 
yang tertinggal “Oooo Allah Le.....Untung ada kamu 
yang kebetulan lewat” begitu kata pak RT “lha kalau 
kamu nggak lewat......walah....walah Embahmu mesti 
wis ra slamet”. Begitu bahagianya Mbah Sokromo 
dapat keluar dari marabahaya. 
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Pak Untung, tetangga sebelah rumah memang 
tidak seberuntung namanya. Dia bekerja sebagai sopir 
srabutan. Dia tinggal bersama keluarganya di rumah 
yang dikontrak setahun 3 juta. “Lha iya...... tempat 
tidur tinggal satu-satunya akan dijual untuk ngontrak 
rumah” pikirku dalam hati. Apa tidak ada jalan lain. Aku 
tidak dapat membayangkan betapa berat penderitaan 
Pak Untung, tetapi setiap kali kuperhatikan bawaannya 
selalu ceria seperti tidak ada beban. Pernah ketika aku 
bertandang ke rumahnya Pak Untung sedang mengcat 
kurungan burung. 

“Kurungan baru Pak?” tanyaku ketika itu. 

“Iya Pak.....ini untuk menggantikan kurungan yang 
lama” Jawab Pak Untung.  

“Beli berapa kalau kurungan seperti ini?” tanyaku 
sekenanya. 

“Kalau mentah Rp 25.000,- kemarin Pak setelah 
nganter Pak Budi saya mampir ke  pasar, kok liat ku-
rungan bagus, ya....langsung saya beli” Pak Untung 
bercerita. 

“Ya....murah kalau begitu” sahutku 
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“Hehehe....saya kan kuatnya yang murah-murah 
Pak” Begitu Pak Untung selalu merendah.  

Beberapa hari kemudian aku lewat di depan ru-
mah Pak Untung, kuperhatikan kurungan yang dicat 
tempo hari yang katanya akan dipakai untuk menggan-
tikan kurungan yang sudah rusak tidak ada di tempat. 
“Dikemakan ya kurungan kemarin?” tanyaku dalam 
hati. Aku coba mendekat ke rumah Pak Untung. 

“Selamat pagi Pak” sapaku sekenanya. 

“Wueh....selamat pagi Pak, dari mana?” 

“Itu tadi dari jalan-jalan, ...lho Pak kurungan yang 
kemarin di mana?” tanyaku penasaran. 

“Oh yang saya cat kemarin ta?” jawab Pak Untung 
dengan ceria “Sudah laku pak, dibeli orang lewat baru-
san, lumayan Pak, laku Rp 50.000” 

Uang Rp 50.000 bagi Pak Untung sangat berarti. 
Itu namanya keberuntungan. Sering aku melamunkan 
apa yang terjadi dalam kehidupan ini. “Untung” se-
buah nama pemberian orang tua yang penuh makna. 
Apapun yang terjadi apabila orang sudah mengucap-
kan kata “Untung” segalanya pasti baik. Namaku me-
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mang Untung, tetapi Pak Untung tidak seberuntung 
aku.  
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BAYUT SAHABATKU 
■ Jamal 

 

 

Senin, 2 Februari 2015 menjadi awal gejolak batin. 
Tepat di tengah hari tanpa sadar mulutku mengu-
capkan kalimat yang tak biasa, “Emangnya kamu siapa 
berani mengoreksi saya?” Emosi meledak tanpa ter-
kendali. 

Hari-hari berikutnya dilewati dengan emosi yang 
tidak dapat dikendalikan. Efek emosi, semuanya men-
jadi korban, baik itu sesuatu yang berharga dan tidak 
berharga. 
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Bahkan tanpa sadar beberapa hari kemudian aku 
mengumpat Sonny, “Diam kamu.... mulutmu tuh... 
dijaga”. 

Tidak lama setelah itu, “Tap...tap...tap”, terdengar 
suara langkah kaki orang. Ia mendekatiku dan me-
megang bahuku. 

“Siapa ya, kira-kira orang ini? berani memegang 
bahu saya tanpa permisi” tanyaku dalam hati. Pera-
saan marah semakin tidak dapat dikendalikan. Aku 
menatapnya dengan penuh kemarahan, ternyata dia 
adalah temanku, namanya Bayut. 

Dalam keadaan marah dan tegang, akhirnya aku 
menunduk.  Aku malu bertemu dengan Bayut. Sejenak 
aku terdiam. 

“Apa kabar teman?”, tanya Bayut. 

“Baik, seperti yang kamu lihat”, jawabku. Ja-
waban ini membuat Bayut penasaran dan bertanya-
tanya. 

“Apa yang terjadi denganmu, teman? Tidak seperti 
biasanya”. Bayut, bertanya dengan nada yang lembut 
sambil menatap mataku dengan penuh kasih. 
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Melihat sikap Bayut, aku tertunduk dan tidak 
berani menatap matanya. Bayut memegang bahuku 
dan bertanya “Teman yang dulu berjiwa besar tidak 
terlihat lagi, dimanakah dia?” Pertanyaan itu seder-
hana, tapi cukup membuat hatiku bergetar. Aku hanya 
tertunduk dan diam. Kata-kata itu membuat hatiku 
tersentak, seperti di lempar dengan batu. 

Kemudian Bayut menceritakan siapa aku menurut-
nya.  “Kamu adalah temanku sejak SD sampai seka-
rang. Suka duka telah kita lewati bersama. Kamu orang 
yang sabar dan tidak mudah marah.” Tuturnya lagi. 
Sekilas aku melihat ada perasaan sedih dan kecewa 
yang terlukis di wajahnya.  

Bayut kemudian bertanya “Mengapa teman yang 
dulu ku kenal sekarang jauh berbeda?” Ia menyam-
bung kata-katanya dengan memberi nasihat, “Kesom-
bongan membuat segalanya hancur berantakan dan 
akan kehilangan semuanya, termasuk yang berharga 
sekalipun.” 

Mendengar nasihatnya aku pun berkata kepada 
Bayut, ”Bisa tinggalkan aku sendiri? Jangan menggang-
guku untuk beberapa waktu”. 
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Bayut pun pergi meninggalkanku. Aku pun masuk 
kamar dan berbaring. Dalam benakku ada banyak per-
tanyaan yang terlintas. Kemudian aku mencoba untuk 
mengoreksi diri sendiri. Mengingat semuanya, tanpa 
sadar aku meneteskan air mata. 

Pertanyaan itu terus-menerus menghantui hati 
dan pikiranku.  Hati nurani mengatakan, “Kamu som-
bong, kesombongan akar dari semuanya.” Sepanjang 
malam aku tidak bisa tidur, sambil merefleksi diri 
sendiri dan berkata dalam hati, “Ternyata selama ini 
aku sombong, tidak mau dikoreksi orang.” 

Aku pun kembali berkata pada diriku “Akibat ke-
sombongan, kini aku kehilangan semuanya.” Namun 
karena malu, aku berkata pada diriku sendiri, “Masa 
aku yang harus minta maaf. Aku kan sudah sadar, ya 
biarlah semuanya berlalu seiring berjalannya waktu.” 
Aku bersikap cuek dan tidak merasa bersalah. 

Beberapa waktu kemudian aku bertemu dengan 
Bayut.  Bayut menyapaku, “Hay teman, apa kabar?” 
Aku menjawab, “ya... kabar baik saja.”  Sikapku yang 
cuek membuat Bayut semakin penasaran, apa yang 
terjadi denganku. Akhirnya, Bayut mengajakku mengo-
brol empat mata. Aku pun menyanggupinya. 
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Kami berjalan tanpa sepatah kata pun, aku ber-
pikir, “Apa yang akan ditanyakan Bayut dan apa yang 
harus kukatakan?” perasaanku pun gelisah. Bayut, 
dengan suara lembut menyapa dan berbicara tanpa 
basa basi,  “Jujur teman, kamu sombong.” 

“Kamu sombong”, ujarnya. 

“Brak....” Tanpa sadar aku memukul meja. “Kalau 
memang aku sombong apa pentingnya bagi kamu?”, 
tanyaku ketus. 

Bayut diam dan dengan suara kecil berkata, 
“Kamu sekarang jauh dari keluarga, ingat nggak pesan 
papamu sebelum berangkat?  Papamu berpesan, orang 
yang berjiwa besar pasti sukses”. 

Aku diam dan menangis, aku mengaku kepada 
Bayut, “Jujur teman, aku memang sombong. Aku tidak 
suka dikoreksi. Karena aku merasa bisa, akhirnya 
membuatku sombong. Aku ditegur oleh adik tingkat 
yang mengatakan jika aku sombong. Perkataannya 
tidak bisa kuterima, karena dia adik tingkat, tahu apa 
tentang seperti itu”. 

“Teman, hal itu wajar. Kalau ada yang menegur itu 
berarti orang itu mengasihimu teman.  Entah adik ting-
kat, kakak tingkat atau siapapun mereka”, tutur Bayut. 
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Aku baru sadar dan mengerti apa maksud pesan 
papa bagiku, yang mengatakan, “Tetaplah berjiwa be-
sar dalam menjalani kenyataan hidup”. 

“Hidup memang penuh tantangan untuk menjadi 
baik, bukan berarti kita harus terpengaruh dengan 
keadaan yang ada, tetapi mari kita yang membawa 
dampak bagi orang lain”, ujar Bayut. 

“Hidup itu kesempatan yang terindah yang tidak 
dapat diulangi lagi untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu 
teman, jangan sombong dan merasa diri hebat. Orang 
yang siap menerima teguran, merekalah orang yang 
berjiwa besar yang siap menghadapi kenyataan hi-
dup”, katanya lagi. 
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SEMANGAT 
■ I Putu Ayub Darmawan 

 

 

Setiap hari aku hanya bisa duduk-duduk di teras 
depan rumah. Sebenarnya malu rasanya jika hanya 
duduk-duduk, sementara kedua saudaraku dan teman-
teman sebayaku disibukkan dengan pekerjaan mereka. 
Walau demikian, teras rumah ku coba menjadi rumah 
produksi untuk kuterus bekerja. Senang rasanya jika 
setiap hari dapat mengerjakan sesuatu yang meng-
hasilkan uang untuk membantu kedua orang tuaku. 
Tessa, adikku, setiap sore selalu menemaniku dan 
memberiku semangat untuk bekerja. Aku juga men-
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coba untuk menghasilkan karya yang terbaik agar 
keindahannya dapat dinikmati oleh banyak orang. 

Sabtu malam terakhir bulan Mei, seperti biasa 
Tessa kembali menemaniku di teras rumah. Kami pun 
berbincang-bincang lama. Dalam obrolan kami, ku 
berkata pada Tessa, “seandainya peristiwa hari itu 
tidak terjadi, maka aku pasti bisa lebih baik hari ini” 

“Jangan disesali Kak. Biarlah masa lalu tetap 
berlalu dan tidak menghalangi kita untuk berkarya” 
sahut Tessa. 

“Yah.... memang kalo disesali juga tidak ada gu-
nanya lagi” kataku pada Tessa sambil menghibur diri. 

Akupun terus bekerja dan mencoba mengabaikan 
perasaanku yang mengganggu pekerjaanku. Kucoba 
terus bekerja walau terus teringat dengan masa lalu 
yang begitu menyedihkan. Dengan mata yang berkaca-
kaca kerena mengingat masa lalu yang kualami akhir-
nya tanpa sadar, malam itu aku telah menyelesaikan 
pekerjaanku. Pemasangan manik-manik dan permata 
di gaun pengantin yang kukerjakan selama sebulan 
lebih akhirnya selesai juga. Tidak lama lagi harus ku 
antar ke Bella, pemesannya. Bella adalah seorang wa-
nita yang terkenal dari kelompok masyarakat yang 
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terpandang. Aku belum mengerti mengapa ia justru 
memintaku untuk memasang dan mempercantik gaun 
pengantinnya. Ia akan menikah dengan seorang pe-
muda yang tampan dan santun. Ini mengingatkanku 
pada Billy seorang pemuda tampan dan ramah. Lalu ku 
berkata dalam hati, “Ah... dia bukan Billy. Lupakan 
saja.....” Malam itu kuputuskan untuk istirahat tapi aku 
mulai teringat terus dengan Billy. Kucoba lagi untuk 
tidur, sosok Billy masih terus teringat hingga terbawa 
mimpi. Ketika ku bangun di hari Minggu terakhir bulan 
itu ku putuskan untuk pergi ke gereja untuk dapat 
mendengarkan khotbah. Khotbah hari Minggu itu ber-
tema “Firman yang menyegarkan jiwa dan menguat-
kan hati yang terluka” 

Sepulang dari ibadah Minggu pagi itu, aku merasa 
mendapat semangat baru sehingga aku memiliki ke-
beranian untuk mengantar gaun yang indah itu kepada 
pemesannya. Segera kusiapkan gaun indah itu ketika 
kutiba di rumah. Lalu ku minta Tessa menemaniku 
mengantar gaun itu pada esok harinya. 

Hari berikutnya ditemani Tessa, aku antar gaun itu 
ke pemesannya.  Setiba di rumah pemesannya, aku di-
kagetkan ketika Bella sang pemesan gaun yang malah 
mau mengundangku datang ke pernikahannya. Sepan-
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jang perjalan pulang ke rumah kumerenung, “layakkah 
aku datang ke pernikahan mewah itu?” Hal ini kucerita-
kan pada Tessa agar ia dapat memberiku masukan. 

Tessa mendorongku untuk pergi saja ke pesta 
pernikahan itu, “Pergi saja... tidak apa-apa kok.... ini ke-
sempatan langka. Jarang-jarang kita bisa pergi ke 
pesta pernikahan yang mewah.” 

Setelah mendengar pendapat Tessa, akhirnya ku-
putuskan untuk pergi ke pesta pernikahan itu. Ku pilih 
gaun batik, dengan corak bunga-bunga sebagai pa-
kaian pesta yang akan kugunakan untuk menghadiri 
pesta itu. Sambil menunggu hari pernikahan itu, ku 
coba mendandani gaun itu agar tampak lebih cantik 
dan menarik. 

Tepat di hari dimana pesta pernikahan itu akan 
dilaksanakan, ku kembali bimbang apakah aku akan 
hadir di pesta pernikahan Bella. Ku coba kembali tanya 
Tessa, “Tessa mungkinkah orang sepertiku bisa hadir 
di pesta pernikahan Bella?” Tessa meyakinkanku “Me-
mang apa yang menghalangimu? Kita semua sama 
kok” 

“Ah... kita jelas-jelas berbeda” bantahku. 



~ 77 ~ 

“Kita berbeda, aku cacat. Lagi pula aku tidak sang-
gup, sebab pesta pernikahan ini membuatku selalu 
mengingat masa laluku.” 

Tessa terdiam, tak ada yang dapat dikatakannya 
lagi. Ku coba mengingatkan Tessa akan cerita masa la-
luku yang membuat ku sulit datang ke pesta itu. Setiap 
kali aku mengerjakan gaun pernikahan dan melihat 
pesta pernikahan ku teringat dengan masa lalu yang 
kualami. 

“Tessa!  Kamu ingatkan lima tahun lalu persis di 
hari pernikahan itu? Kugunakan gaun yang persis sama 
dengan gaun yang baru saja ku selesaikan. Hari itu, 
iring-iringan mobil pernikahan berubah menjadi iring-
iringan mobil ambulans. Billy, pria yang ku sayangi 
harus pergi lebih awal sebelum kami mengucapkan 
janji suci.” Ku coba untuk tetap kuat menceritakan hal 
ini pada Tessa. Tapi Tessa menyelaku dan meneteskan 
air mata. “Cukup kak.... jangan ceritakan lagi, aku tak 
sanggup mendengarnya.” 

Ditengah-tengah kegalauan hatiku tiba-tiba Bella 
meneleponku dan memintaku untuk tetap hadir diper-
nikahannya “Wenda ingat ya hari ini pernikahanku dan 
kamu harus hadir ya....” 
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“Oh..... ya...... saya pasti datang.....” Tanpa sadar 
aku mengiyakannya. 

Akhirnya sore itu bersama dengan Tessa aku 
datang menghadiri pernikahan itu. Dengan dituntun 
Tessa, ku cari tempat duduk yang tidak terlalu menjadi 
perhatian banyak orang. Menunggu sampai tamu su-
dah mulai sepi, aku baru maju ke depan untuk mengu-
capkan selamat pada Bella. Tiba-tiba dia menahanku di 
atas panggung dan ia mengambil microphone lalu 
berkata, “Hari ini, aku bisa tampil dengan gaun indah 
berkat Wenda yang dengan penuh kesabaran sambil 
menahan kesedihan hatinya mengerjakan gaun indah 
ini. Terima kasih Wenda, semangatmu membuatmu 
maju melangkah menginggalkan masa lalumu yang 
kelam” 

Kejadian itu sontak membuatku menjadi pusat 
perhatian beberapa tamu yang masih tersisa. Aku dan 
Tessa bergegas turun meninggalkan panggung pela-
minan itu. Aku malu karena kakiku yang diamputasi 
akibat kecelakaan lima tahun lalu. 

Karena kejadian itu aku memutuskan segera pu-
lang meninggalkan pesta pernikahan itu. Dalam perja-
lanan pulang tiba-tiba Tessa berkata padaku, “Kak... 
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ternyata kakak masih bisa berarti bagi orang lain, aku 
salut sama kakak” Akupun terkaget dengan ucapan 
Tessa. Sepanjang perjalanan pulang ku coba renung-
kan ternyata kecelakaan yang membuatku kehilangan 
orang yang ku kasihi dan membuatku cacat seumur hi-
dup tidak menghalangiku menjadi orang yang berarti. 

Peristiwa pernikahan putri Bella membuatku sadar 
bahwa kesedihan yang ku alami tidak boleh mematikan 
semangatku dan kesedihan itu tidak boleh menghen-
tikan ku berkaya bagi orang lainnya. 
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