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Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tak akan ada 
bumi dan langit yang luas beserta isinya yang beragam ini tanpa 
rahmat-Nya yang tiada batas. Setiap berkah di berikan-Nya di 
setiap hari tanpa henti. Baik itu kesehatan maupun materi. 

 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 

Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik yang 
paling mulia. Segala bentuk teladan yang sedemikian apiknya, 
menjadikan para pengikutnya selalu mencoba memperbaiki diri, 
bahkan untuk setiap detik dalam menjalani kehidupan. 

 
Seluruh rangkaian cerita di dalam buku ini, 

kupersembahkan teruntuk bidadari penyelamatku, Ibu. Dan tentu 
saja untukmu, kawan penaku.  

 
Pada penyusunan cerita ini, aku berusaha 

menggabungkan sedikit sejarah dengan kisah hidup rakyat yang 
hidup pada masa itu. Pastilah di dalamnya masih banyak 
kekurangan-kekurangan. Baik dari alur ataupun diksi-diksinya.  
 

Tapi tak ada manusia yang selalu benar. Semua manusia 
pasti pernah berbuat salah. Maka dari itu aku ingin meminta maaf 
kepadamu, kawan penaku. Jika saja ada hal-hal yang salah di 
dalamnya. Sungguh aku tak ada maksud untuk menyinggung 
siapapun. 
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Setiap karya yang dibuat pasti ada penikmatnya. Dan 
kuharap kamu, kawan penaku, bisa menikmati buku ini. Meski 
mungkin tak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan pada 
saat melihat sampul buku ini. Tapi jika kamu masih tertarik untuk 
membacanya, maka kuucapkan selamat datang di karyaku ini. Dan 
semoga kamu bisa benar-benar menikmatinya. 
 

---- 
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PROLOG 

Jakarta, 1948 

Tahun 1948 adalah tahun ke-3 dimana Indonesia 
merdeka. Bertepatan dengan itu pula, tahun ini merupakan tahun 
dengan banyak pemberontakan. Salah satunya adalah 
pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso. Beberapa 
rakyat bahkan merasa terancam dengan pemberontakan tersebut. 

Seperti yang terjadi di rumah ini. Rumah megah ini 
merupakan rumah keluarga Haryata. Kini semua orang sedang 
sibuk ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari ancaman 
para musuh dalam negeri yang mengedepankan komunis itu. Tuan 
Haryata dan Nyonya Haryata sedang menyiapkan kepindahan 
mereka bersama putri kecilnya yang baru berusia tiga tahun.  

Mereka memutuskan untuk bersembunyi di hutan 
sementara waktu. Tapi ketika di jalanan yang hampir menuju 
hutan, putri kecilnya itu terpisah dari Tuan dan Nyonya Haryata 
yang terdesak oleh kerumunan orang-orang yang sedang 
berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tuan dan 
Nyonya Haryata pun berusaha mencari putrinya itu. 

Sementara itu, ada seorang gadis kecil yang sedang duduk 
di pinggiran jalan di Jakarta ini dan menangis meraung-raung 
"Hiks...hiks..hiks... I...ibuuu.. Ba..bapaaak... dimanaaa?" 
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Lalu datang seorang anak laki-laki yang seumuran 
dengan gadis itu menghampirinya. Anak laki-laki itu tak 
mengatakan apapun, tetapi tangannya mengusap air mata si gadis 
kecil. Lalu tersenyum di hadapan gadis itu agar ia tak menangis 
lagi.  

"Hiks...ka..kamu si..siapa?" ucap gadis kecil itu yang hanya 
menatap bingung si anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak 
menjawab apapun. Dia hanya tersenyum saja. Lalu anak laki-laki 
itu ikut duduk di samping gadis kecil itu.  

"Ka..kamu kenapa ikut duduk? Ka..kamu ingin 
menemaniku disini?" tanya gadis kecil itu. Lalu anak laki-laki itu 
hanya menganggukkan kepalanya.  

Gadis itu mulai menghentikan tangisnya, sambil 
memandang ke depan. Lalu berkata, "Aku terpisah dari orang 
tuaku saat di perjalanan tadi. Aku tak tahu mereka ada dimana." 
Anak laki-laki itu hanya menatap gadis kecil itu. 

Lalu tiba-tiba terdengar suara 'kruuk kruuk kruuuk'. Itu 
adalah suara yang berasal dari perut si gadis kecil yang sedang 
kelaparan. Gadis kecil itu lalu memegang perutnya sambil 
menundukkan kepalanya. Tapi kemudian, ada tangan kecil yang 
menyodorkannya makanan. Gadis itu mendongakkan kepalanya 
dan menemukan bahwa anak laki-laki tadilah yang 
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memberikannya makanan itu. Lalu gadis itu berucap, "Bolehkah?" 
Anak laki-laki itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. 

Beberapa saat kemudian, terdengar suara-suara yang 
memanggil nama anak gadis itu. 

"Andriani.... Andriani.... Andriani.." teriak Tuan Haryata. 

“Kamu dimana anakku hiks… hiks…?” teriak Nonya 
Haryata sambil menangis. 

Gadis kecil itu yang merasa namanya dipanggil lalu 
menengok ke sana ke mari untuk mencari sumber suara itu. Ia 
yakin bahwa itu adalah Ibu dan Bapaknya. Kemudian dia melihat 
Ibunya di ujung jalan sana. Lalu gadis itu pun berdiri dari 
duduknya dan menoleh kepada anak lelaki yang masih duduk itu. 

“Itu Ibuku! Ya! Itu ada Bapakku juga! Aku akan kesana. 
Terimakasih ya, karena sudah menemaniku dan memberiku 
makanan.” Ucap gadis itu sambil tersenyum bahagia dan langsung 
berlari ke arah Ibu dan Bapaknya.  

Anak laki-laki tadi hanya melihat ke arah kepergian gadis 
tersebut sampai Kakeknya datang menghampirinya. 

“Aksa, ternyata kamu berada di sini? Kakek mencarimu 
sedari tadi. Mari, kita harus bergegas.” ucap Kakeknya sambil 
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menarik tangan anak laki-laki tersebut untuk berdiri dan 
menuntunnya pergi.  

Sedangkan, di dalam hati anak laki-laki dan gadis kecil itu 
saling mengharapkan hal yang sama. Sama-sama mengharapkan 
agar mereka dapat dipertemukan kembali di kemudian hari. 
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BAB I 

‘terimakasih, aksa’ 

Jakarta, 1960 

Meski kemerdekaan telah diraih oleh Indonesia sejak lima 
belas tahun silam, tetap saja makna dari kemerdekaan itu sendiri 
yang tak lain adalah suatu kebebasan belum tercipta dengan baik 
pada pelaksanaannya. Karena masih banyak ego-ego yang ingin di 
puaskan, yakni mengenai keinginan untuk memenuhi kepentingan 
diri sendiri maupun kepentingan golongan. Oleh karena itu, 
jelaslah bahwa banyak sekali pemberontakan terjadi di negeri yang 
katanya sudah ‘merdeka’ ini. 

Dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang 
silih berganti itu tentu saja menimbulkan banyak sekali dampak 
buruk bagi masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, 
budaya dan lain sebagainya. Sehingga membuat para masyarakat 
Indonesia khawatir akan terjaminnya kesejahteraan mereka di 
negara ini. Begitu melihat betapa kisruhnya negara yang mereka 
tinggali ini, membuat mereka berusaha untuk tetap bertahan 
hidup dengan berbagai cara.  

Tak terkecuali sepasang suami istri yang tinggal di 
pinggiran kota Jakarta ini. Mereka juga menjadi salah satu korban 
keegoisan para petinggi-petinggi negeri. Mereka bertahan hidup 
dengan membuka kedai yang kiranya cukup untuk menampung 
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sepuluh orang pelanggan yang menyajikan beberapa jenis roti. 
Sepasang suami istri itu memiliki seorang putri yang paras 
cantiknya begitu kental oleh darah pribumi tanpa campuran 
manapun. Putri mereka telah berusia lima belas tahun dan 
bernama Adriani atau kerap di panggil Riani. 

Adriani adalah anak yang cerdas, kuat dan berani. Dia 
selalu ingin tahu tentang hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Dia 
selalu membantu ibu dan ayahnya untuk membuat roti ataupun 
menyajikannya saat sedang libur sekolah, sehingga membuat dia 
memiliki kemampuan juga di bidang memasak. 

Saat ini kondisi kedainya sedang dibersihkan karena 
sebentar lagi akan buka. Ayah dan Ibu Adriani sedang berada di 
dapur untuk mempersiapkan roti. Sedangkan Adriani sendiri 
sedang membersihkan bagian depan kedai. 

“Riani….” panggil Ibunya dari dapur.  

Ketika iba-tiba Ibunya memanggil, Adriani yang 
mendengarnyapun langsung berjalan ke dapur tempat Ibunya 
berada. 

“Ada apa Bu?” saut Adriani yang telah sampai di dapur. 

“Bahan-bahan untuk membuat roti tinggal sedikit. Ibu 
minta tolong agar kamu menemani Bapak-mu ke pasar, sementara 
Ibu akan membuat sisa bahan yang ada menjadi beberapa roti.” 
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“Iya Bu, aku bersiap-siap dulu.” ucap Adriani lalu bersiap-
siap untuk pergi ke pasar berama Bapaknya. 

---- 

Pasar merupakan salah satu tempat yang di sukai Adriani 
karena disana banyak sekali hal baru yang selalu menarik 
perhatiannya. Mulai dari pernak-perniknya yang cantik-cantik 
sampai dengan makanannya yang unik-unik.  

Saat sampai di toko langganan orang tuanya, Adriani tak 
sengaja melihat ada seorang pencuri di pasar yang sedang berlari 
menuju ke tempat dia dan ayahnya berada untuk kabur dari 
amukan warga. Lalu Adriani melihat ada tali bebas yang terikat di 
pohon yang berada di sebrang jalan dimana dia berdiri kemudian 
dia menarik tali tersebut sehingga membuat pencuri itu 
tersandung dan terjatuh tepat di depan Adriani berdiri, sehingga 
para warga yang mengejar pencuri tersebut dapat menangkap 
pencuri itu. 

“Dasar rampok, mau kemana lagi kau ni hah! Kena kau ya 
hari ini, jangan harap bisa kabur lagi!” ujar salah satu warga yang 
telah berhasil menangkap si pencuri sambil mencengkeram kerah 
baju bagian belakang si pencuri. Kemudian beberapa warga 
lainnya langsung memukuli wajah pencuri itu karena kesal 
dengan si pencuri. 
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Walaupun Adriani yang menjadi penyebab pencuri itu 
tertangkap, tetapi tetap saja ia merasa tak tega ketika melihat 
pencuri itu dipukuli oleh beberapa warga di sana. Begitu pula 
dengan ayahnya yang merasa kasihan dengan si pencuri meskipun 
si pencuri itu telah melakuka kesalahan. Karena pencuri itu adalah 
seorang Kakek tua yang sepertinya kelaparan karena mencuri dua 
buah roti besar dan susu. Oleh karena itu, ayah Adriani yang tak 
lain adalah Tuan Haryata, segera melerai perkelahian tersebut. 

“Bapak-bapak sudah hentikan! Kita tak beradab jika 
memperlakukan Kakek ini layaknya sampah jalanan!”  ujar Tuan 
Haryata sambil menjauhkan Bapak-bapak yang sedang memukuli 
Kakek tua itu. 

“Halah, dia ini memang sampah! Lihat saja kulitnya itu 
bahkan sudah tak tahan lagi untuk tetap menempel pada tubuh 
kotornya.!” hardik Bapak penjual susu sambil meludah di depan 
Kakek tua itu. 

“Perlakuanmu ini tak patut dilakukan Pak, ini tetap saja 
orang tua yang harus kita homati. Tahan dulu emosimu ini, ada 
baiknya kita tanya dahulu, mengapa beliau mencuri roti dan susu.” 
ujar Tuan Haryata yang merasa tingkah penjual susu itu sangat 
tidak sopan kepada Kakek tua itu. 
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Bapak penjual susu itu hanya mendengus dan 
mengalihkan pandangannya ke arah lain.  

Lalu Bapak penjual roti yang dagangannya  telah dicuri 
pun berkata “Baiklah, sekarang jelaskan kepada kami apa 
alasanmu mencuri roti dan susu Kakek tua?”. 

Kakek tua yang yang dari tadi hanya diam itu akhirnya 
bicara dengan nada suara yang gemetar karena ketakutan “A… 
ampun Tuan… saya minta ampun… sa.. saya mencurinya untuk 
cucu saya yang sedang sakit. Sa.. saya tidak memiliki uang, sa.. saya 
sudah mencoba mencari kerja tapi tak ada yang mau me.. 
menerima Kakek tua seperti sa.. saya untuk bekerja.” 

“Dasar Kakek tua tidak tahu diri! Kalau tidak punya uang 
ya jangan curi barang orang!” ujar  pedagang susu. 

“Hey, sudahlah kali ini kita biarkan saja, mungkin dia 
memang membutuhkannya.” ucap pedagang roti. 

“Baiklah karena kita sudah mendengarkan alasannya, 
tolong jangan dihakimi lagi, ini biar saya bayar roti dan susu yang 
sudah diambil oleh Kakek ini.” ucap Tuan Haryata sambil memberi 
beberapa lembar uang logam kepada penjual roti dan penjual susu. 
Akhirnya penjual roti dan penjual susu serta warga-warga yang 
tadi berkerumun pergi satu per satu. 
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“Kek, maaf sebelumnya, tindak laku Kakek ini memang 
salah seharusnya Kakek tak mencurinya. Kakek bisa saja 
memintanya dengan baik, lain kali tolong jangan di ulangi lagi ya.” 
ucap Tuan Haryata sambil membantu Kakek itu berdiri. 

“Iya tentu saja, sungguh saya sangat berterima kasih 
karena kemurahan hati Tuan.” ucap Kakek tua itu dengan binar-
binar indah dari matanya. 

“Mari saya antar ke kediaman Kakek. Kakek tinggal 
tunjukkan saja jalannya.” ucap Tuan Haryata. 

“Tidak usah Tuan, saya merasa tidak enak kepada Tuan, 
saya tidak ingin merepotkan lebih dari ini.” ucap Kakek itu yang 
merasa sangat tak enak kepada Tuan Haryata. 

“Tak apa Kek, mari saya antar pulang, roti dan susunya 
biar putri saya saja yang membawanya. Riani bawa roti dan susu 
milik Kakek. Biar Bapak yang bawa barang-barang belanjaan kita.” 
ucap Tuan Haryata sambil mengambil susu dan roti milik Kakek 
itu dan memberikannya kepada Adriani. 

“Iya Pak. Sudah Kek tak apa, biar Riani saja yang 
membawakannya.” ucap Adriani sambil menerima roti dan susu 
tersebut. 
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“Baiklah kalau begitu terima kasih, lewat sini jalannya.” 
ucap Kakek itu lalu menunjukkan arah menuju ke kediamannya. 
Lalu merekapun pergi menuju kediaman Kakek itu. 

---- 

ADRIANI POV 

Kami pun akhirnya sampai ke kediaman Kakek. Aku 
merasa kasihan dengan kediaman Kakek ini. Karena dilihat dari 
luar saja orang-orang pasti akan berpikir bahwa ini hanyalah 
gubuk tua kosong yang tak terurus apalagi dengan lokasinya yang 
memang lumayan jauh dari permukiman warga. Rumah ini 
terbuat dari anyaman bambu yang telah lama sekali. Bagian 
depannya saja sudah ada yang berlubang sedikit, aku khawatir 
kalau-kalau cuaca sedang berangin tentu saja Kakek itu dan 
cucunya pasti merasa kedinginan, terlebih lagi saat malam hari 
tiba. Terlalu lama memikirkan kondisi gubuk ini sampai aku 
tertinggal sedikit dari Bapak dan Kakek yang sudah beberapa 
langkah di depanku.  

“Terima kasih Tuan dan Nona, telah mengantarkan saya 
ke sampai ke gubuk tua ini. Jikalau berkenan, mari masuk dahulu 
untuk beristirahat, karena perjalanan kita tadi cukup jauh.” ucap 
Kakek itu kepada Bapak dan aku. Beliau sepertinya merasa malu 
akan kondisi gubuknya dan berpikir bahwa Bapak dan aku 
mungkin risih melihat kondisi gubuknya apalagi berada di 
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dalamnya. Oh sungguh, aku dan Bapak tentu saja tak merasa 
seperti itu. 

Lalu aku menarik baju Bapak agar Bapak menoleh ke 
arahku dan membisikkan sesuatu “Pak, ayo masuk sebentar saja, 
tidak enak jika kita menolak ajakan Kakek ini untuk masuk ke 
rumahnya.” 

Bapak juga membalas bisikan ku dengan bisikkan juga 
“Ya tentu saja Riani, Bapak juga tak tega melihatnya.” 

“Terima kasih Kek, kami memang sedikit lelah. Tentu saja 
tidak ada salahnya untuk beristirahat sebentar di dalam rumah 
Kakek.” ucap Bapak sambil tersenyum kepada Kakek itu. 

“Oh syukurlah, mari kita masuk ke dalam.” ucap Kakek itu 
dengan menunjukkan raut leganya, lalu membawa kami masuk ke 
dalam gubuknya. 

Baru beberapa langkah memasuki gubuk ini tiba-tiba ada 
seorang anak laki –laki yang bisa ku taksir dia seumuran 
denganku dan berlari menuju Kakek itu dengan wajah yang 
gembira dan langsung memeluk Kakek itu. Kemudian dia melepas 
pelukannya tersebut dan menuliskan sesuatu di kertas yang ada di 
tangannya lalu memberikannya kepada Kakek itu. Kakek itu pun 
tersenyum dan mengusap kepala anak laki-laki itu lalu berkata 
“Wah cucu Kakek memang sangat pintar.” 
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Aku jadi penasaran apa yang dia tulis hingga membuat 
Kakek sesenang itu. Aku jadi terus menatap interaksi antara Kakek 
dan cucu itu hingga tiba-tiba anak laki-laki itu mengalihkan 
pandangannya ke arah Bapak lalu kepadaku. Aku bisa melihat 
wajahnya yang terkejut dan iapun langsung menulis sesuatu lagi 
lalu menunjukkannya kepada Kakek sama seperti tadi.  

Setelah membacanya, Kakek itu pun berkata “Oh mereka 
ini orang baik nak. Tuan dan Nona ini telah menolong Kakek di 
pasar tadi lalu mereka membelikan roti dan susu untuk adikmu.” 

Anak laki-laki itu lalu menulis sesuatu lagi dan 
memberikannya kepada Kakek.  

“Oh benar Kakek sampai lupa menanyakannya. Maaf 
Tuan jika boleh tahu siapa nama Tuan dan Nona?” 

“Oh nama saya Haryata Kek dan nama putri saya Adriani.” 
ucap Bapak sambil tersenyum. 

“Wah nama Nona sungguh cantik sama seperti orangnya 
ya. Kalau begitu perkenalkan, nama saya Dalus dan ini cucu laki-
laki saya ini namanya Aksa. Sedangkan cucu saya yang sedang 
sakit itu yang perempuan, namanya Ratih.” ucap Kakek memuji 
namaku sekaligus memperkenalkan namanya dan kedua cucunya . 
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“Terima kasih Kek atas pujiannya, Riani jadi malu hehe. 
Oh iya Kakek tinggal dengan siapa lagi di sini? Lalu cucu Kakek 
yang perempuan ada dimana? Rasanya Riani belum melihat ada 
anak perempuan sedari tadi.” ucapku sambil menengok ke kanan 
dan ke kiri mencari keberadaan cucu perempuan Kakek itu. 

“Riani kamu terlalu banyak bertanya pada Kakek dan itu 
tidak sopan, ayo minta maaf!” ucap Bapak kepadaku dengan nada 
yang pela namun tegas.  

“Maafkan Riani ya Kek, Riani tak bermaksud apa-apa. 
Riani hanya penasaran.” ucapku sambil menundukkan kepala 
karena malu sudah terlalu banyak bertanya. Kadang rasa 
keingintahuanku ini memang susah sekali untuk di kontrol 
sehingga membuatku lupa situasi. 

“Hahaha tidak apa Tuan, Anak muda memang selalu 
dengan keingintahuan mereka yang besar. Cucu saya yang 
perempuan sedang sakit cacar jadi dia tak boleh berada di bawah 
sini karena suhunya terlalu dingin untuk tubuhnya yang sedang 
sakit. Oleh karenanya saya menempatkan cucu saya di atas sana.” 
ucap Kakek sambil menunjuk ke arah bagian atap rumah yang 
terdapat tempat kecil yang dibawahnya ada tangga untuk menuju 
ke atas sana. 

“Kalau boleh, bisakah saya ke atas untuk menjenguknya 
Kek?” tanya Bapak kepada Kakek.  
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“Ya tentu saja, mari Tuan.” Ucap Kakek sambil 
mempersilahkan Bapak untuk naik ke atas. 

Aku pun ingin melihat cucu perempuan Kakek itu “Pak, 
Riani juga ingin ikut naik ke atas untuk menjenguk cucu 
perempuan Kakek Dalus.”  

“Jangan Riani, kamu disini saja. Biar Bapak saja yang ke 
atas.” ucap Bapak melarangku ke atas. Aku tidak mengerti kenapa 
Bapak melarangku menjenguk anak perempuan itu. Padahal Bapak 
bilang kalau menjenguk orang yang sedang sakit itu termasuk 
salah satu perilaku yang baik. 

“Tapi Pak kan Riani juga ingin bertemu dengan cucu 
perempuan Kakek.” ketika aku mengucapkannya, tanpa kusadari 
Bapak dan Kakek itu sudah berada di atas. Aku pun hanya 
menundukkan kepalaku kebawah karena merasa sedih tidak 
diperbolehkan menjenguk cucu perempuan Kakek yang sedang 
sakit. 

Tapi tiba-tiba ada tangan yang memberiku kertas dengan 
tulisan, 

‘Bapakmu melarang ke atas mungkin karena kamu belum 

pernah terkena penyakit cacar dan takut kamu terkena penyakit itu. 

Karena penyakit cacar yang diderita oleh adikku itu menular’ 
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Aku lalu mendongakkan kepalaku dan kudapati ternyata 
yang sedang mengulurkan kertas dengan tulisan tangan itu adalah 
cucu laki-laki dari Kakek yang sedari tadi hanya diam saja.  

“Oh aku baru tahu kalau ada penyakit yang seperti itu. 
Terimakasih sudah menjelaskannya.” ucapku sambil menatap 
kedua mata anak laki-laki itu. Dan dia hanya menganggukkan 
kepalanya saja. 

Lalu aku melihat-lihat apa saja yang ada di dalam gubuk 
ini, ternyata hanya ada beberapa baju dan alas tanahnya tidak 
dilapisi oleh apapun.  

Disini juga terdapat tungku dan beberapa alat masak 
biasa. Kemudian mataku tak sengaja melihat sesuatu yang cantik di 
dekat peralatan masak. Tadinya kupikir itu tumbuhan bunga yang 
tumbuh di dalam gubuk ini, tapi setelah aku menajamkan 
penglihatanku, itu sepertinya sebuah cincin. Karena aku sangat 
suka dengan pernak-pernik yang unik dan cantik, aku jadi tak 
tahan untuk menanyakan dimana tempat untuk membelinya. 

“Emm maaf, apakah bunga yang ada di samping itu 
adalah cincin? Bisakah kamu memberitahuku dimana aku bisa 
membeli yang seperti itu?” tanyaku kepada anak laki-laki yang 
sedang berdiri di hadapanku sembari menunjuk cincin yang 
berada di samping alat-alat masak itu. Lalu dia menulis sesuatu 
lagi dan memberikannya kepadaku. 
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‘Ya, itu adalah rangkaian bunga yang dijadikan sebuah 

cincin. Apakah itu cantik menurutmu?’ 

 

“Ya tentu saja itu sangat cantik! Bahkan rasanya aku ingin 
sekali memilikinya. Oleh karenanya aku menanyakan tempat 
kamu membeli cincin itu.” ucapku dengan antusias. Oh ayolah 
siapa yang akan menolak cincin secantik itu. 

Dia membalikkan badannya dan berjalan menuju tempat 
cincin itu berada. Lalu mengambilnya dan kembali lagi ke 
hadapanku. Kemudian dia menulis sesuatu. Kedua tangannya 
mengambil tangan kiriku yang bebas dan memakaikan cincin itu 
di jari tengahku lalu membalikkan tangan kiriku dan menaruh 
kertas di telapak tanganku.  

Aku menatapnya terkejut dan membuka kertas itu yang 
isinya, 

‘Aku bahkan tak punya cukup uang untuk makan, lalu 

bagaimana caranya aku bisa membeli barang-barang cantik? Aku 

merasa cincin yang ku buat ini tak cukup cantik untuk dipakai 

olehmu yang mataku saja tak bisa beralih meski sejenak’ 
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Tulisannya membuat pipiku memerah. Oh tentu saja ini 
baru pertama kali aku amat sangat merasa malu. Bukan kali ini 
saja memang aku dipuji akan parasku, tetapi entah mengapa kali 
ini berbeda. Sampai-sampai aku merasa gugup dibuatnya. 

Tak lama dari itu Bapak dan Kakek pun turun kembali ke 
bawah.  

“Semoga cucu Kakek cepat sembuh ya Kek.” ucap Bapak 
yang telah sampai di bawah. 

“Iya terima kasih Tuan sudah mau menjenguk cucu saya.” 
ucap Kakek Dalus. 

Lalu Bapak menggandeng tanganku dan bekata “Kalau 
begitu kami permisi dulu ya Kek. Ayo Riani kita pulang. Sampai 
berjumpa lagi Kek.” ucap Bapak sambil mencium telapak tangan 
Kakek Dalus, lalu aku pun melakukan hal yang sama seperti yang 
dilakukan Bapak. Kakek Dalus dan cucu laki-lakinya lalu 
mengantarkan aku dan Bapak hingga pintu depan. 

Sebelum kami benar-benar meninggalkan gubuk itu, aku 
menengokkan kembali kepalaku ke arah belakang tempat gubuk 
itu berdiri. Aku masih bisa melihat cucu laki-laki Kakek Dalus 
masih berdiri disana, lalu dengan gerakan mulutku yang pelan, 
aku mengucapkan sesuatu kepadanya.  
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“Terima kasih, Aksa.”  

Aku melihatnya menarik bibirnya ke atas sehingga 
membentuk bulan sabit di siang hari. Ya, dia tersenyum, lalu 
mengangguk dan melambaikan tangannya padaku. Setelah 
beberapa saat aku pun lalu menengokkan kembali kepalaku untuk 
menatap ke arah depan lagi. Dan melanjutkan perjalananku 
bersama Bapak untuk kembali ke rumah dimana Ibu sedang 
menunggu belanjaan-belanjaan ini. 

---- 
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BAB II 

‘KAWANKU AKSA’ 

Jakarta, 1960 

Kicau-kicau burung saling bersaut-sautan di udara yang 
jernih pagi ini. Sorot cahaya matahari menyinari tanah-tanah 
basah yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Utamanya adalah 
tanaman-tanaman besar berumur tua dengan batang yang besar 
dan keras. Tetesan embun terlihat banyak menghiasi daun-daun 
segar yang lebar berwarna hijau muda. Dari mulai puncuk sampai 
daun-daun tuanya. 

Beberapa hewan juga kerap kali hilir mudik di dalam 
hutan. Entah untuk mencari makanan ataupun hanya bermain-
main saja untuk sekedar menikmati kesejukan oksigennya. Mulai 
dari kijang-kijang cantik yang saling berkejarann, babi hutan liar 
yang mencari makanan, kelinci-kelinci yang masuk ke semak-
semak lalu keluar lagi, kupu-kupu yang berterbangan di langit 
atau menetap di bunga-bunga. 

Di dalam keramaian hutan itu, ternyata ada seorang anak 
manusia yang sedang mencari obat-obatan herbal. Dia memiliki 
perawakan yang tinggi dengan kulit berwarna sawo matang. 
Rambutnya yang sedikit panjang dan sedikit berantakan dan 
sedikit basah karena keringatnya yang memperlihatkan kelelahan 
tubuhnya karena telah lama terpapar sinar matahari dan berjalan 
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ke sana kemari untuk mencari obat-obatan. Di tangannya 
tergambar jelas urat-urat penuh kesusahan yang menandakan 
kerja kerasnya dalam menjalani hidupnya selama ini. Tubuhnya 
yang sedikit membentuk juga sebagai akibat dari peralihan dirinya 
menuju dewasa.  

Anak laki-laki tersebut tak lain adalah cucu dari Kakek 
Dalus yaitu Aksa. Dia memang anak yang rajin dan patuh terhadap 
Kakeknya. Aksa memang selalu bangun lebih pagi untuk mencari 
obat-obatan, sementara Kakeknya mengurus adiknya yang sedang 
sakit.  

'Ah sepertinya tanaman-tanaman obat ini sudah cukup 
untuk persediaan 2 hari kedepan. Aku akan pulang dan 
meramunya di rumah' pikir Aksa. Lalu dia berdiri dari jongkoknya 
dan mulai berjalan menuju rumahnya. 

Sesampainya dirumah, Aksa melepas tas karungnya yang 
berisi berbagai macam tanaman herbal dan mengeluarkan 
tanaman-tanaman tersebut dan di taruhnya tanaman-tamaman itu 
ke keranjang kayu kecil. Aksa lalu mengambil segayung air dari 
dalam kendi tanah liat lalu menyiramkan air itu ke tanaman-
tanaman tadi. Lalu Aksa mengambil panci dengan ukuran sedang 
yang warna abunya bahkan sudah menghitam karena terlalu 
sering dipakai.  
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Aksa mengambil dua gayung air lagi dari kendi tersebut 
dan dimasukkannya air tersebut ke dalam panci. Setelah itu, Aksa 
menyalakan api di tungku. Ketika apinya sudah menyala, Aksa 
langsung menaruh panci berisi air tersebut ke atas tungku dan 
menunggu air yang berada di dalamnya agar mendidih. Setelah 
mendidih, setelah mendidih tanaman-tanaman yang tadi telah 
dicuci dimasukkan kedalam panci, lalu Aksa pun menutup panci 
itu dan menunggu kandungan yang ada pada tumbuhan-
tumbuhan obat tersebut bercampur dengan air. 

"Cu,  Kakek minta tolong jaga adik kamu dulu. Kakek mau 
keluar. Mungkin kembali nanti sore." ucap Kakek Dalus yang baru 
saja turun dari tempat Ratih berada sambil membawa piring kotor 
bekas Ratih makan dan menaruhnya di samping Aksa.  

Aksa lalu menuliskan sesuatu, 

‘Iya Kek. Tapi Kakek mau kemana?’ 

 

"Kakek mau pergi ke rumah Tuan dan Nona yang kemarin 
menolong Kakek." ucap Kakek Dalus kepada Aksa sambil 
mengambil cangkulnya yang berada di balik pintu depan.  
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Aksa lalu berdiri dari jongkoknya dan menghampiri 
Kakek yang berada di dekat pintu depan. Lalu Aksa menulis lagi, 

 ‘Loh kenapa Kakek pergi ke rumah mereka? Memangnya ada 

keperluan apa lagi Kek?’ 

 

"Kemarin saat Tuan Haryata menjenguk adikmu, dia 
menawarkan pekerjaan kepada Kakek agar kita bisa membeli 
untuk bekerja di kebunnya. Jadi Kakek terima tawarannya itu. 
Maka dari itu, hari ini Kakek akan pergi ke rumah Tuan Haryata 
untuk bekerja." ucap Kakek yang menjelaskan perihal tujuannya 
pergi ke rumah Tuan Haryata.  

"Wah Tuan itu sangat baik ya Kek. Yasudah kalau begitu 

hati-hati diijalan ya Kek."  

Tulis Aksa kepada Kakek. 

"Iya cu, kamu juga hati-hati ya di rumah." ucap Kakek 
sebelum benar-benar meninggalkan rumahnya. 

Aksa yang sudah tak melihat Kakek dalam pandangannya 
lalu masuk lagi ke dalam. Aksa lalu mengangkat panci yang berisi 
rebusan tanaman obat yang sebelumnya dia rebus. Lalu dia 
memisahkan tanaman-tanaman obat itu dengan air rebusannya.  
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Air rebusan tanaman obat itu lalu di masukkan ke dalam 
mangkuk tanah liat kecil. Aksa lalu menuangkan air bersih untuk 
minum ke dalam gelas. Kemudian Aksa membawa mangkuk yang 
berisi obat herbal dan air tersebut ke tempat adiknya berada. 

“Abang..” ucap Ratih yang melihat abangnya datang 
membawa obat seperti biasanya. Lalu Aksa membantu Ratih untuk 
bangun dari tidurnya dan duduk bersandar pada sisi samping atap. 

Aksa langsung memberikan obat herbal itu secara 
perlahan-lahan kepada Ratih sambil di selingi dengan 
meminumkan air. Hal itu dilakukan Aksa karena rasa dari obat 
herbal itu memang pait dan air putih itu dapat membantu 
mengurangi rasa pahit dari obatnya.  

“Terima kasih ya Bang, sudah mau merawat Ratih. Ratih 
minta maaf ya Bang, karena Raatih terlalu sering menyusahkan 
Abang dan Kakek. Pasti Abang dan Kakek lelah sekali.” ucap Ratih 
dengan raut wajah yang sedih dan genangan air mata yang sudah 
berkumpul di depan matanya.  

Aksa yang mendengar penuturan dari adiknya yang baru 
berumur delapan tahun itu merasa sangat sedih. Karena di umur 
yang masih belia itu, dia sudah memikirkan kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi oleh Kakek dan Aksa.  
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‘Tak apa adikku, kamu tak usah merasa sedih. Abang dan 

Kakek sama sekali tidak lelah jika itu untukmu. Senyummu adalah 

penerang rumah ini. Jadi kamu harus semangat untuk bisa sembuh 

demi Abang dan Kakek ya!’ 

 

Tulis Aksa dengan tangan yang sedikit gemetar, karena 
rasa sedih yang ia rasakan sehingga menyebabkan ia menahan air 
matanya agar tidak menetes. Lalu Aksa memberikan tulisan itu 
kepada Ratih. 

Ratih yang membacanya akhirnya sudah tak bisa lagi 
membendung air matanya. Sehingga tetesan air matanya itu 
mengenai kertas tersebut sampai sedikit basah di bagian 
bawahnya. Ratih jadi terigat perjuangan Abang dan Kakeknya 
yang berusaha untuk mencari makanan dan membuat obat-
obatan. Ratih pun sadar bahwa ia harus berusaha untuk tidak 
mengeluh dan tetap semangat menjalani hidupnya demi Abang 
dan Kakeknya.  

Ratih yang semula menundukkan kepalanya lalu 
mendongakkan kepalanya dan menatap Aksa dengan tatapan 
penuh harap sambil tersenyum dan berkata “Iya Bang, terima kasih 
karena sudah sangat baik terhadapku. Aku akan selalu 
bersemangat untuk sembuh Bang.”  

---- 



32 
 

Sementara itu, di kediaman Tuan Haryata yang sekaligus 
kedai rotinya saat ini sedang ramai pembeli. Mulai dari pembeli 
yang memiliki status sosial yang sedang sampai dengan yang 
tinggi. Lalu ada pembeli yang asal usulnya merupakan suku Batak, 
tetapi utamanya berasal dari suku Sunda. Jika dilihat dari 
pakaiannya, ada yang biasa-biasa saja sampai dengan yang 
nyentrik-nyentrik. 

Tring.. Tring.. 

Suara bel tersebut berasal dari bel yang dipasang di atas 
pintu yang menandakan adanya orang yang baru saja memasuki 
kedai tersebut.  

Nyonya Haryata yang mendengar bel tersebut, lalu 
menghentikan sejenak kegiatannya yang sedang mengelap meja 
dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di sana ada 
seorang Kakek yang tak ia kenali tetapi terlihat sedikit 
kebingungan. Akhirnya Nyonya Haryata menghampiri Kakek 
tersebut dan menanyakan sesuatu. 

“Permisi Kek, saya melihat Kakek sepertinya sedang 
kebingungan. Adakah hal yang bisa saya lakukan agar bisa 
membantu Kakek?” tanya Nyoya Haryata. 
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“Nama saya Dalus. Saya ada keperluan dengan Tuan 
Haryata.” ucap Kakek itu yang ternyata adalah Kakek Dalus. 

“Oh iya Kek. Saya ini istri dari Tuan Haryata Kek, kiranya 
ada perlu apa ya Kek dengan suami saya?” Tanya Nyonya Haryata 
yang penasaran akan hal yang melibatkan suaminya dengan Kakek 
Dalus. 

“Oh maafkan saya Nyonya, saya tidak tahu jika Nyonya 
adalah istri dari Tuan Dalus. Kemarin Tuan Haryata menolong 
saya ketika kesulitan di pasar, lalu Tuan Haryata menawarkan saya 
untuk bekerja di kebunnya.” jelas Kakek Dalus. 

“Ah tidak apa-apa Kek. Oh iya, sebentar ya Kek, saya 
panggilkan dulu suami saya. Kakek bisa duduk terlebih dahulu 
disini.” ucap Nyonya Haryata yang kemudian menarik kursi untuk 
Kakek Dalus, lalu pergi menuju dapur untuk memanggil suaminya. 

Beberapa saat kemudian, Tuan Haryata muncul dari arah 
dapur dan menghampiri Kakek Dalus yang sedang duduk di salah 
satu kursi yang ada di dalam kedai tersebut. Kakek Dalus yang 
melihat itu pun langsung berdiri dari duduknya.  

“Selamat pagi Kek, bagaimana kabar cucu-cucu Kakek?” 
ucap Tuan Haryata sambil menyalami Kakek Dalus.  
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“Pagi juga Tuan, keadaan cucu saya yang laki-laki baik-
baik saja dan cucu saya yang perempuan juga sudah mulai 
membaik.” ucap Kakek Dalus. 

“Bagus kalau begitu Kek saya ikut senang mendengarnya. 
Oh iya bagaimana kalau kita langsung ke kebun saya saja ya Kek.” 
ucap Tuan Haryata. 

“Ya, tentu saja mari Tuan.” Ucap Kakek Dalus. 

Lalu mereka berjalan menuju ke kebun Tuan Haryata 
yang berada di belakang kedai rotinya. Kebun tersebut ditanami 
oleh beberapa tumbuhan jagung dan juga umbi-umbian. Biasanya 
Tuan Haryata mengurus tanaman-tanaman itu sendiri atau 
sekedar di bantu oleh Adriani. Tapi kali ini Tuan Haryata berniat 
untuk mempekerjakan Kakek Dalus agar beliau dapat memiliki 
pekerjaan yang baik dan tidak mencuri lagi. 

“Kek, ini adalah kebun yang nanti akan Kakek urus. Untuk 
kedepannya Kakek hanya perlu bekerja dari pagi sampai tengah 
hari saja Kek. Kakek juga bisa beristirahat dulu saat nanti bekerja.” 
ucap Tuan Haryata yang menjelaskan tentang bagaimana 
pekerjaan yang akan dijalani oleh Kakek Dalus. 
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“Apakah tidak apa-apa Tuan jika saya hanya bekerja 
sampai tengah hari saja? Mengapa tidak sampai sore hari saja?” 
tanya Kakek Dalus yang kebingungan waktunya bekerja hanya 
sebentar. 

“Tentu saja tak apa Kek. Perjalanan Kakek ke sini sudah 
sangat jauh, jadi agar Kakek tidak terlalu sore di jalannya Kakek 
pulang di tengah hari saja.” ucap Tuan Haryata. 

“Baiklah kalau begitu Tuan. Terima kasihh banyak karena 
Tuan sudah sangat baik kepada saya.” ucap Kakek Dalus yang tak 
henti-hentinya merasa bersyukur atas kebaikan yang selalu di 
berikan Tuan Haryata. 

“Tentu saja Kek. Jangan merasa sungkan kepada kami. 
Jikalau nanti Kakek butuh bantuan, bicaralah langsung kepada 
saya atau istri saya ya Kek. Kalau begitu, saya izin untuk ke dapur 
ya Kek, ingin melanjutkan membuat roti.” ucap Tuan Haryata 
dengan sopan. 

“Oh ya, tentu saja Tuan.” ucap Kakek Dalus sambil 
menganggukkan kepalanya. 

---- 
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Kini matahari sudah mulai naik posisinya,  hingga hampir 
berada  di atas kepala manusia. Teriknya kini bukan lagi 
menghantarkan kesejukan, melainkan panas yang membuat semua 
orang  merasa kepanasan. Keadaan ini menandakan bahwa waktu 
tengah hari akan datang sebentar lagi. Jalanan kini banyak dihiasi 
oleh masyarakat-masyarakat Jakarta yang kesana kemari untuk 
berbagai tujuan, utamanya adalah para muda-mudi yang baru saja 
pulang dari kegiatan belajar mengajar mereka.  

Begitu pula dengan Adriani yang sedang berjalan menuju 
rumahnya karena baru saja pulang dari sekolah. Tentu ia tak 
sendirian. Ia bersama dengan kedua orang kawannya. Disamping 
kanannya ada kawan perempuannya yang bernama Lin Yang. 
Sesuai dengan namanya, Lin Yang ini merupakan salah satu 
temannya yang berasal dari keturunan Cina. Dengan perawakan 
tubuh sedikit lebih tinggi dari Adriani dengan kulit putih dan tentu 
saja mata sispit khas Cinanya. 

Disamping kanannya terdapat kawan laki-lakinya yang 
bernama Rayson. Lagi-lagi, temannya yang satu ini juga 
merupakan keturunan orang luar negeri. Rayson merupakan 
keturunan dari darah Inggris. Terlihat jelas pada rambutnya yang 
memiliki warna coklat gelap, wajahnya pun mencirikan garis-
garis kompeni yang kental. Tinggi badannya melebihi tinggi badan 
Adriani dan Lin Yang dan jangan lupakan tentang hidung 
mancungnya yang jarang dimiliki oleh orang pribumi. 
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Adriani bukannya tak punya kawan yang benar-benar 
orang pribumi asli. Hanya saja, arah rumah Lin Yang dan Rayson 
saja lah yang searah dengan arah rumahnya. Oleh karena itu, 
mereka selalu berangkat dan pulang bersama. 

ADRIANI POV 

“Hahaha…,kau ini ada-ada saja Ray” ucap ku yang tak 
henti-hentinya tertawa begitu pula dengan Lin yang sampai 
mengeluarkan air matanya di ujung mata akibat lelucon yang 
keluar dari mulut teman laki-laki ku yang satu ini. Dia memang 
senang sekali mengeluarkan lelucon-lelucon semacam ini. 

“Ya… mau bagaimana lagi habis aku sudah sangat lelah.” 
ucap Ray sambil terkekeh atas tingkahnya sendiri. Dia selalu saja 
menceritakan kesalahan yang ia lakukan di rumah sebagai lelucon 
untuk kami. 

“Sudahlah Ray, aku bahkan sudah tak sanggup lagi untuk 
tertawa saat ini.” ucap Lin sambil menyeka ujung matanya yang 
tadi meneteskan air mata bahagia. 

“Hey lihat, tukang bakpau itu hari ini berjualan. Ayo kita 
pergi ke sana dan membeli beberapa bakpau.” ucapku yang tak 
sengaja melihat penjual bakpau yang biasanya aku beli. Arah 
rumah kami ini memang melewati pasar. Tentu saja hal itu kadang 
membuatku, Lin, dan Ray untuk berhenti sejenak membeli 
makanan. 
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“Baiklah tuan putri-tuan putri, silahkan duluan.” ucap Ray 
kepadaku dan Lin sambil menundukkan tubuhnya sedkit layaknya 
para rakyat yang memberi hormat kepada para bangsawan. Tentu 
saja aku dan Lin hanya tertawa melihat tingkahnya ini. Kami pun 
berjalan mendekati penjual bakpau itu. Aku memesan bakpau rasa 
coklat, Lin memesan bakpau yang isinya ayam, dan Ray memesan 
bakpau yang sama denganku.  

Tak jauh dari tempat kami berdiri saat ini, aku meliah ada 
kerumunan warga di ujung sana. Aku penasaran. Apakah ada 
pencuri lagi? 

“Hey! Coba kalian lihat kedepan! Di ujung sana ada 
kerumunan warga, menurut kalian disana ada apa?” tanya ku 
kepada Lin da Ray yang sedang memakan bakpaunya. 

“Kau benar Riani. Entahlah apa yang ada disana aku juga 
tak tahu.” ucap Lin kepada ku sambil matanya melihat ke arah 
kerumunan tadi. 

“Kalau kita hanya diam saja di sini tentu saja kita tidak 
akan tahu di sana ada apa kan? Ayo kita pergi ke sana dan 
melihatnya!” ajak Ray kepadaku dan Lin. Lalu kami pun pergi ke 
tempat kerumunan itu berada. 
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“Dengar ya! kau ini bocah ingusan! Jangan sekali-kali lagi 
kau berjualan di sini dan mengambil pelanggan kami.” Ucap salah 
seorang warga sambil mencengkeram kerah baju seseorang. Aku 
tak tahu siapa orang yang sedang dicengkeramnya, karena 
tubuhku terhalangi beberapa orang di depanku. Lalu warga 
tersebut memukul orang yang dicengkeramnya. Aku sangat 
penasaran siapa orang yang dipukulnya. Bahkan tak ada yang  
berbuat apa-apa ketika ada orang yang dipukuli seperti ini. Ray 
dan Lin berada di belakang ku karena mereka terdorong oleh 
beberapa warga yang menonton, jadi aku tak bisa bertanya apa 
yang sedang terjadi.  

Ketika ada celah sedikit, aku akhirnya menyelinap ke 
depan dan kini aku tahu siapa yang sedari tadi dipukuli di sana. Itu 
dia. Itu cucu laki-laki Kakek Dalus. Itu Aksa. Aku tak bisa 
membiarkan hal ini terus menerus. Lalu aku pun memberanikan 
diriku untuk melangkah maju ke depan. 

“Tolong berhenti Pak! Ini kawan saya!” ucap ku sedikit 
berteriak agar Bapak ini berhenti memukuli Aksa.  

“Hoo… jadi ini kawan mu hah! Bilang pada kawanmu ini 
ya, kalau dia ingin berjualan disini, ia harus izin dulu kepadaku!” 
ucap Bapak itu menatap tajam kepadaku dan mulai melepaskan 
kerah baju Aksa sehingga membuat  Aksa terjatuh . 
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“Tapi maaf sebelumnya Pak, ini merupakan pasar yang 
siapa saja dapat berjualan disini. Lagipula pasar ini adalah tanah 
pemerintah, tentu saja Bapak tak ada hak atas pasar ini.” ucapku 
yang tak terima jika orang yang ingin berjualan di pasar ini harus 
membayar terlebih dahulu. 

Aku bisa melihat ada kilat marah dari Bapak itu 
dimatanya, “Hey lihatlah anak gadis ini berbicara seperti dia 
mengetahui segalanya hahaha…” dia berucap dengan nada yang 
meremehkan “Asal kau tahu saja ya bocah! Pemerintah memang 
pemilik tanah ini, tapi jika kau ingin hidup, maka kau harus hidup 
layaknya berada di hutan! Jika pemerintahan ini sudah amat baik, 
kami disini tentu tak akan meraung-raung memperebutkan uang 
yang amat berharga itu!” lanjutnya dengan gertakan kepadaku. 
Apa yang dikatakan Bapak ini memang benar, aku dipukul telak 
oleh perkataannya dan hanya bisa diam membisu. 

“Maafkan kedua kawan saya ini Pak. Lain kali kami akan 
lebih memperhatikan peraturan di sini lebih baik lagi.” tiba-tiba 
dari arah belakang ku ada seorang pemuda yang mencoba 
mendamaikan masalah ini. Lalu aku membalikkan badanku ke 
belakang. Dan disana aku mendapati ternyata yang berusaha 
mendamaikan itu adalah kawanku sendiri. Dia Jaya. 
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Setelah Jaya mengucapkan hal itu sambil mengangguk-
anggukkan kepalanya pertanda meminta maaf. Lalu Bapak tadi 
meninggalkan kerumunan itu, juga warga-warga yang sedari tadi 
menonton.  

“Kau baik-baik saja Riani?” tanya Ray dan Lin yang kini 
sudah berada di hadapanku. Mereka tadi sama sekali tak bisa 
masuk ke kerumunan karena banyak warga yang menonton. 

“Ya, aku tak apa.” ucapku kepada mereka berdua. 

Lalu aku menghampiri Aksa yang sudah tergeletak di 
tanah dengan beberapa memar di wajahnya dan berjongkok di 
hadapannya. 

“Bisakah kamu bertahan sebentar saja? Aku akan 
membawamu ke rumah agar di obati.” ucapku kepada Aksa yang 
hanya tersenyum menatapku dengan mata sayunya. Entah 
mengapa aku sedih melihatnya seperti ini. 

“Riani, apa kamu mengenalnya?” tanya Lin kepadaku yang 
kini ikut jongkok pula, begitu pun dengan Ray. 

“Ya tentu saja, dia cucu dari kerabat Bapakku. Bisakah 
kalia membantuku membawanya ke rumah? Aku akan 
memberitahu Bapak dan membiarkan dia di obati.” ucapku kepada 
Lin. 
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Mereka berdua menganggukkan kepalanya. Ketika aku 
dan Lin akan ikut memapah Aksa, Jaya yang sedari tadi mengurusi 
warga telah kembali dan berkata “Biar aku saja dan Ray yang 
memapahnya.” Sambil mengambil lengan Aksa dariku dan 
mengalungkan ke pundaknya sendiri. Kami pun langsung pergi 
menuju rumahku. 

---- 

Sesampainya di rumah, Riani lalu membuka pintu dari 
samping dan melongokkan kepalanya sedikit ke dalam untuk 
melihat keadaan di dalam. Ternyata kedai hari ini ramai, dia harus 
cepat memasukkan Aksa kedalam tanpa menarik perhatian orang-
orang. Lalu Riani pun memberi tahu Ray dan Jaya agar segera 
membawa masuk Aksa. Lalu Ray, Jaya, Aksa dan Lin pun pergi ke 
ruangan yang ada di lantai dua. Sedangkan Riani pergi kea rah 
dapur dan mencertitakan kejadian tadi lalu meminta Bapaknya 
untuk mengobati Aksa. 

Di lantai dua, Ray dan Jaya meletakkan Aksa di sofa 
panjang. Lalu Ray, Jaya, dan Lin duduk di lantai yang berada di 
hadapan sofa tersebut untuk mengambil nafas akibat kelelahan di 
jalan. Tak lama kemudian, datang Riani dan Bapaknya sambil 
membawa kotak yang isinya peralatan untuk mengiobati luka. 
Riani dan Bapaknya pun mulai mengobati Aka dengan telaten. 
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Beberapa saat kemudian, barulah mereka berdua selesai 
mengobati Aksa. Bapak dan Riani lalu membereskan peralatan-
peralatannya dan duduk di samping sofa. Kemudian pintu di buka 
lagi. Kini yang datang adalah Kakek Dalus dan Nyonya Haryata. 
Nyonya Haryata datang sambil membawa minum dan cemilan 
untuk Ray, Jaya, dan Lin yang kelelahan. 

“Cucuku… sudah Kakek bilang padamu untuk tidak usah 
berjualan lagi.” ucap Kakek Dalus yang sedih dengan keadaan 
cucunya saat ini sambil duduk di hadapan cucunya yang masih 
menutup matanya. 

“Memangnya cucu Kakek berjualan apa?” tanya Tuan 
Haryata kepada Kakek Dalus. 

“Kami ini berasal dari keluarga yang memang cukup 
pandai meramu obat Tuan. Oleh karena itu, aku mengajarkannya 
kepada cucu-cucuku. Dan ia memang pandai sekali meracik obat-
obatan herbal yang bahkan sangat mujarab. Lalu dia 
menjualkannya ke pasar.  Karena kemujaraban obatnya, membuat 
beberaoa pedagang tak menyukai hal itu dan mulai meojokkan 
cucu saya. Saya tak tega melihat cucu saya di perlakukan seperti 
itu. Jadi saya menyuruhnya untuk berhenti menjual obat-obatan 
tersebut.” ucap Kakek Dalus menjelaskan. 
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“Ah kalau begitu bagaimana jika cucu Kakek menjual 
obatnya di tempat saya saja? Supaya cucu Kakek dapat tetap 
meracik obat. Karena kita tak boleh membiarkan kemampuan anak 
terbuang sia-sia meski sekecil apapun Kek.” ucap Tuan Haryata 
meyakinkan Kakek untuk menerima tawarannya tersebut. 

“Ya, Tuan memang benar. Demi cucu saya, tentu saya 
sangat senang akan tawaran Tuan tersebut.” ucap Kakek Dalus 
dengan nada senang sambil terus menatap cucunya. 

Lalu Tuan Haryata, Nyonya Haryata, dan Kakek Dalus 
kembali lagi ke bawah untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
sempat tertunda sebentar. 

ADRIANI POV 

“Terimakasih Jaya, karena kamu sudah membantuku tadi.” 
ucapku kepad Jaya yang kini sedang duduk di hadapanku. 

“Tentu saja Riani. Hal yang tadi itu bukan masalah besar 
bagiku. Tetapi kamu yang terlalu berani untuk melawan amarah 
Bapak-bapak sampai membuatku khawatir.” ucap Jaya sambil 
terkekeh. Aku pun hanya bisa menarik senyumanku saja 
mengingat tingkahku saat di pasar tadi sangatlah gegabah untuk 
seorang gadis seusiaku. 

“Tentu saja bukan Riani jika tak berani Jaya.” Ucap Lin 
menatap ke arahku dengan senyumnya. 
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Aku mengalihkan pandanganku terhadap Ray yang sedari 
tadi diam menatap sesuatu. Aku pun mengikuti arah pandangnya, 
ternyata sedari tadi dia terus saja memandang cemilan dan 
minuman yang ada di meja. Aku bahkan ingin tetawa saat ini 
melihat wajahnya yang seperti itu. Aku lalu mengambil cemilan 
dan minuman itu untuk ku taruh di lantai dan berucap “Dimakan 
saja Ray, jangan hanya dilihat. Nanti bisa-bisa makanan itu lompat 
ke wajahmu.”  

Ray yang sadar akan usilanku itu mengerjapkan matanya 
sambil pura-pura tersenyum dengan polos lalu berkata “Hehehe 
kamu tahu saja apa yang aku inginkan Riani.” sambil mengambil 
salah satu cemilan yang berda di piring tak lupa dengan 
minumannya. Tingkah lakunya yang barusan itu membuatku, Lin, 
dan Jaya tertawa. 

Tiga puluh menit kemudia Ray, Jaya dan Lin berpamitan 
kepadaku untuk pulang. Lalu aku kembali ke lantai dua setelah 
megantar mereka ke depan pintu depan kedai. Aku mengalihkan 
pandanganku ke sofa yang ditiduri oleh Aksa. Terlihat kelopak 
matanya sedikit bergerak, kurasa dia akan siuman sebentar lagi. 
Aku pun mengisi gelas dengan air minum lalu menaruhnya di 
meja dekat sofa.  

Ketika Aksa benar-benar membuka matanya, dia menatap 
langit-langit ruangan ini sekejap. Mungkin dia bingung sedang 
berada dimana. 
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“Kamu sedang berada di rumahku Aksa.” ucapku yang 
kemudian membuatnya menolehkan kapalanya kepadaku. 

Aku lalu mengambil gelas berisi air minum tadi dan 
membantu Aksa untuk meminumnya. 

“Bagaimana perasaanmu Aksa? Apakah kamu merasa 
lebih baik?” tanyaku kepada Aksa. Dia hanya menganggukkan 
kepalanya. 

“Syukurlah kalau begitu. Oh makanlah roti ini agar kamu 
memiliki sedikit tenaga.” ucapku kepada Aksa sambil menyerahkan 
cemilan roti yang tadi ke tangannya. Aksa hanya diam menatapku. 

“Aku akan turun ke bawah dan memberitahu Kakek Dalus 
bahwa kamu telah sadar supaya beliau tidak khawatir. Kamu 
tunggu saja di sini ya.” ujarku padanya lalu melangkahkan kakiku 
ke bawah. 

Beberapa saat kemudian aku dan Kakek Dalus pun 
kembali berada di lantai dua tempat Aksa berada. Disana Aksa 
sedang memakan rotinya. Sepertinya dia sangat menikmati roti itu, 
aku  sangat senang melihatnya. 

Aksa yang sedang menikmati rotinya tadi pun langsung 
menaruh rotinya ketika melihat Kakek Dalus sedang berjalan ke 
arahnya. Kakek Dalus dan Aksa pun berpelukan disana. Aku bisa 
melihat betapa besaranya kasih sayang diantara mereka berdua. 
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“Syukurlah cucuku kau baik-baik saja. Aku sudah lega 
sekarang.” ucap Kakek Dalus yang tersenyum dibalik Aksa. 

Mereka pun melepas pelukan itu. Lalu Kakek Dalus 
tersenyum ke arahku dan berkata “Terima kasih Nona karena telah 
menolong cucuku. Kau memang sangat baik  Nona.” 

“Ah iya, sama-sama Kek.” ucapku sambil tersenyum. 

“Kalau begitu, saya dan cucu saya permisi dulu ya Nona. 
Kami izin pulang dahulu.” ucap Kakek Dalus. 

“Tapi Kek ini masih tengah hari, tunggulah sebentar lagi.” 
ucapku menahan Kakek agar tak pulang, karena masih sedikit 
panas. 

“Tak apa Nona, lagipula waktu saya bekerja di sini 
memang sampai tengah hari saja, selain itu cucu perempuan saya 
sendirian di rumah.” kata Kakek.mengat 

Aku yang mengingat perihal cucu perempuan Kakek yang 
sedang sakit itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kasihan juga bila dia 
terlalu lama sendiri.  

“Ya sudah kalau begitu Kek, ayo saya antar ke depan.” 
Aku, Bapak dan Ibu pun mengantar Kakek dan Aksa kedepan pintu 
kedai setelah tadi mereka berdua berpamitan kepada Bapak dan 
Ibu. 
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“Semoga tak ada hal buruk yang terjadi kepada mereka 
lagi ya.” Kata Ibuku penuh harap sambil memandang ke arah 
Kakek dan Aksa. 

“Iya Bu, Bapak harap juga seperti itu.” Ucap Bapak sambil 
mengusap lengan Ibu dan menatap ke arah yang sama seperti yang 
ditatap Ibu. 

Lalu Bapak dan Ibu kembali lagi ke dapur untuk 
melanjutkan pekerjaan mereka dan melayani beberapa pelanggan 
yang ada. Ku melihat ke sekeliling kedai, yah masih sama. 
Pelanggannya memang tak sebanyak saat pagi tadi, tapi masih bisa 
dibilang banyak. Setelah melihat-lihat sejenak kemudian aku 
kembali lagi ke lantai dua tempat Aksa tadi diobati. Aku 
membereskan beberapa piring-piring bekas cemilan dan gelas-
gelas yang tadi di pakai. Tapi mataku tak sengaja menatap secarik 
kertas usang yang ada di meja. 

Aku mengambil kertas itu dan membaca isinya, 

‘Aku tak menyangka akan bisa bertemu denganmu lagi tadi. 

Terima kasih sudah menolongku. Terimakasih juga rotinya, itu sangat 

enak. Maaf aku sangat merepotkan. Bahlan kali ini aku juga akan 

merepotkanmu lagi dengan permintaanku. Aku ingin memintamu 

menjadi benar-benar kawanku, seperti yang kamu bilang di pasar 

bukan hanya untuk membelaku saja. Aku memang benar-benar tak 

tahu diri, bukan?’ 
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Aku yang membacanya merasa sedih. Bahkan untuk 
menjadi kawanku saja kamu merasa tak pantas. Padahal aku 
mengucapkan kata kawan saat berada di pasar itu bukan untuk 
membelamu. Tapi karena aku memang menganggapmu sebagai 
kawanku, Aksa. 

---- 
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Bab iii 

‘SEmoga kamu baik-baik saja, aksa’ 

Jakarta, 1965 

Tak terasa waktu pun telah berjalan dengan cepat. Tak 
terasa pula sudah lima tahun Adriani mengenal Aksa. Semenjak 
kejadian dimana Aksa dipukuli masyarakat karena menjual obat-
obat herbalnya di pasar, Aksa pun selalu menjual obat-obat 
herbalnya di kedai Tuan dan Nyonya Haryata. Obat-obat herbal 
tersebut sangat ramai di beli oleh para pelanggan. Banyak 
pelanggan-pelanggan roti di kedai Tuan dan Nyonya Haryata yang 
sudah lama pun ikut membeli obat-obat herbal yang di jual Aksa. 

Tak hanya menjual obat-obatnya, Aksa juga membantu 
pekerjaan Kakek Dalus di kebun Bapak. Dia datang pagi-pagi 
sekali untuk mencangkul tanah-tanah yang masih basah di kebun, 
bahkan sepagi itu Riani saja masih berada di kamar untuk 
membereskan kasur. Sedangkan adiknya, Ratih, yang saat itu tak 
bisa Riani temui dikarenakan sakit, kini umurnya telah mencapai 
tiga belas tahun.  

Waktu itu Riani pertama kali bertama dengan Ratih 
seminggu setelah kejadian Aksa yang dipukuli oleh warga di pasar. 
Ketika melihat wajah Ratih, Riani sangat kagum. Ratih memiliki 
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paras yang cantik di usia yang masih belia dulu. Sehingga tak 
mengherankan jika sekarang dia menjadi gadis yang amat cantik 
seperti bunga mawar kesukaan Riani. 

Terkadang ketika hari libur sekolah tiba, Adriani, Aksa, 
Ratih, Ray, Jaya, dan Lin sering berpiknik bersama di hutan tempat 
rumah Aksa berada. Ya karena kejadian itu pula, Aksa pun ikut 
berteman dengan Ray, Jaya dan Lin. Biasanya mereka mencari 
makanan-makanan segar yang bisa di dapat di hutan dan dimasak 
disana. Seperti ikan segar yang di dapat mereka dari sungai yang 
berada tak jauh dari rumah Aksa. Atau buah-buahan yang baru 
matang di pohon dan di petik oleh mereka. 

Saat piknik itu, mereka sering bertukar ilmu. Seperti 
Adriani, Ray dan Lin yang mengajarkan beberapa pelajaran yang 
mereka dapat ketika di sekolah kepada Aksa, Jaya, dan Ratih. Aksa 
yang mengajarkan kepada mereka untuk meramu obat-obatan 
herbal beserta kegunaannya untuk kesehatan.  

Ada juga Jaya yang mengajarkan cara memasak 
makanan-makanan Jepang, Inggris, dan Malaysia. Jaya mahir 
dalam hal tersebut karena Jaya sempat bekerja di kedai-kedai 
makanan yang menyajikan makanan dari Jepang, Inggris, dan 
Malaysia. Mereka saling bergantian dalam membagi ilmu yang 
dimiliki mereka masing-masing.  
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Seperti saat ini, adalah bagian Aksa untuk mengajari 
mereka dalam meramu obat-obatan herbal. 

"Ah.. jadi seperti itu caranya." ucap Jaya dengan 
mangangguk-anggukkan kepalanya pertanda dia mengerti dengan 
penjelasan yang di berikan Aksa.  

"Wah bahkan cara meramunya sangat mudah. Aku bisa 
mempraktekkannya sendiri di rumah." ucap Lin. 

"Ya tentu saja mudah, jika kamu mengerjakannya sambil 
membuka matamu Lin, haha..." ucap Ray menjahili Lin karena 
matanya sipit dan membuat orang-orang yang berada di sana 
tertawa. Sedangkan Lin yang menjadi korban jahil Ray sekarang ini 
hanya bisa memutar bola matanya saja, karena sudah tak kuat lagi 
untuk menghadapi sikap Ray yang kadang memang menyebalkan. 
Jaya, Adriani, Aksa, dan Ratih pun tertawa lagi akibat tingkah Lin 
dan Ray yang selalu saja seperti anjing dan kucing jika sudah 
bertemu. 

Lalu setelah tawa itu mereda, tiba-tiba Jaya mengatakan 
sesuatu. 

“Oh ya, aku punya berita baru kawan-kawan.” 

“Hey Jaya, apakah sekarang kamu berubah profesi dari 
seorang koki menjadi pencari berita?” ucap Ray masih dengan 
sedikit kejahilannya. Beberapa orang di sana hanya terkekeh saja. 
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“Tentu saja tidak.” ucap Jaya sambil memutar bola 
matanya. Lalu Jaya melanjutkan ucapannya dengan sedikit berbisik 
“Berita yang aku bawa ini mengenai negara kita.”  

Adriani yang tertarik mendengarnya, kemudian bertanya 
“Berita apa yang kamu maksud Jaya?” 

“Berita ini mengenai pemberontakan. Kita tahu bahwa 
semenjak tahun 1948 banyak sekali pemberontakan yang terjadi di 
Negara Indonesia. Mulai dari pemberontakan yang mengancam 
ideologi kita sampai sistem pemerintahannya. Kalian tahu tidak 
mengenai PKI?” ucap Jaya. 

“Ya tentu saja aku tahu. mereka telah melakukan banyak 
sekali perubahan yang negatif selama lima tahun terakhir.” ucap 
Ray. 

“Ayahku juga pernah bercerita, bahwa PKI dulunya  
pernah memberontak pada September tahun 1948, apakah itu 
benar?’ tanya Lin. Yang lainnya memperhatikan percakapan yang 
mulai serius ini. 

Lalu Jaya melanjutkan ucapannya lagi “Ya, kau benar Lin. 
Apalagi mereka telah mengambil banyak tanah yang merugikan 
rakyat dengan kampanye aksi sepihak yang mereka umumkan 
pada tahun 1960. Dan tentang berita yang aku bilang tadi, aku tak 
sengaja mendengar sesuatu saat sedang di kedai tempatku bekerja. 
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Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap dan tak sengaja aku 
mendengar kata PKI. Aku piker mungkin mereka hanya sekedar 
mengobrol tentang masa lalu. Tapi gelagat mereka saat bicara 
sangatlah serius, seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu. 
Lalu kemudian aku mendengar lagi mereka mengatakan akan 
menyulut api. Aku tak mengerti apa yang mereka maksud. Apa 
menurut kalian PKI akan melakukan pemberontakan lagi tahun 
ini?” jelas Jaya dengan panjang lebar. 

“Tindakanmu itu sangat berbahaya Jaya untuk hanya 
mendengarnya saja. Tapi aku juga tak tahu apakah mereka 
melakukan pemberontakan atau tidak. Tapi yang pasti kalian 
jangan ada yang menebarkan  hal ini kepada siapapun karena kita 
itu adalah dugaan saja. Kalian mengerti kan?”  ucap Adriani serius. 

“Ya tentu saja Adriani.” Jawab Ray. Lin, Jaya, Aksa dan 
Ratih hanya menganggukkan kepala mereka. 

Karena sebentar lagi akan menuju sore hari lalu mereka 
memutuskan untuk menyudahi acara piknik kali ini dan mulai 
membereskan peralatan-peralatan piknik mereka. Kemudian 
mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi seperti biasa, 
setelah piknik selesai, Aksa akan mengantar Adriani pulang sampai 
ke depan pintu rumah Adriani. 
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“Aku tak menyangka ternyata di kedai makananan kita 
dapat mendengar hal seperti yang di ceritakan oleh Jaya saat 
piknik tadi.” ucap Adriani sambil berjalan di samping Aksa dan 
menatap lurus ke depran, Aksa menganggukkan kepalanya 
pertanda ia setuju dengan yang dikatakan Adriani. 

Lalu Adriani berkata lagi “Tapi kalau mereka sampai 
memberontak lagi tentu saja itu sangat menakutkan bukan?” tanya 
Adriani sambil menatap Aksa. Lagi-lagi Aksa menganggukkan 
kepalanya. 

Tak terasa mereka pun telah sampai di depan rumah 
Adriani. Lalu Adriani pun menaiki tangga menuju pintu depan da 
menoleh lagi pada Aksa yang masih setia meliahtnya di bawah. 

“Terima kasih ya Aksa sudah mengantarku pulang.” Ucap 
Adriani sebelum masuk kedalam rumah dan Aksa hanya 
tersenyum. Lalu Aksa membalikkan badannya dan pergi menuju 
rumahnya. 

Ketika Aksa telah sampai di rumah, Aksa melihat Kakek 
Dalus yang sedang bersiap-siap seperti akan bepergian jauh. Aksa 
penasaran kemana Kakek Dalus akan pergi di saat langit sebentar 
lagi akan gelap. Aksa lalu menuliskan sesuatu dan langsung 
memegang lengan baju Kakek lalu memberikan kertas yang isinya, 
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‘Ke mana Kakek akan pergi ketika langit akan gelap ini Kek? 

Bahkan Kakek membawa beberapa barang dan makanan yang cukup 

banyak. Apakah Kakek akan pergi jauh?’ 

 

Kakek menjawab “Kakek akan pergi ke rumah saudara 
Kakek yang ada di Bandung. Kakek akan membawa mereka ke sini. 
Kau tahu kan PKI yang dulu pernah Kakek ikuti? Tahun ini mereka 
akan memberontak lagi. Saudara Kakek yang ada di Bandung telah 
terkena dampak pemberontakannya. Jadi Kakek harus menolong 
mereka.” ucap Kakek Dalus dengan penuh hati-hati. 

Aksa kaget mendengar apa yang dikatakan Kakek tadi. 
Ternyata yang Jaya dengar di kedai saat itu dan yang Adriani 
takutkan memang mulai terjadi. Meski ia juga merasa khawatir 
akan keselamatan Adriani dan keluarganya serta teman-temannya 
yang ada di sini  karna bisa kapan saja PKI akan menunjukkan 
aksinmya dikota ini, tetapi tetap saja ia merasa lebih khawatir 
kepada Kakeknya yang akan terjun langsung ke medan perang itu. 

‘Kek biarkan aku ikut. Ku mohon. Aku tak ingin ehilangan 

Kakek. Tolong jangan mengatakan apapun apalagi menolaknya. Kakek 

telah berjuang untuk keluar dari PKI kala itu. Dan kini Kakek akan 

masuk ke dalam kandang singa dua kali Kek. Aku tak akan 

membiarkan Kakek sendirian di dalamnya. Jika kita harus 
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menegakkan keadilan maka ayo kita tegakan keadilan itu bersamma 

Kek!’ 

  
 Tulis Aksa lalu diberikannya kepada Kakek. Kakek yang 
membacanya tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sambil menahan 
kegetiran yang ia rasakan, Kakek lalu menganggukkan kepalanya, 
pertanda ia menyetujuinya. 
 
 ‘Aku akan meninggalkan memo di pintu. Kita akan 

menitipkan Ratih kepada Adriani dan keluarganya. Kakek tidak usah 

khawatir, mereka psti akan menjaga Ratih dengan baik. 

 
 Tulis Aksa kepada Kakek. Lalu Kakek menganggukkan 
kepalanya. Dan Aksa pun menuliskan memo itu lalu 
menempelkannya di pintu. Kemudian dia berisap-siap bersama 
Kakek dan meninggalkan rumah pada malam itu. 
 

---- 
 

 Esoknya, ketika Ratih telah bangun dari tidurnya, Ratih 
sama sekali tak menemukan sosok Kakek ataupun Abangnya di 
rumah. Dia kebingungan kemana mereka pergi. Lalu Ratih 
memutuskan untuk keluar mencari mereka. Ketika akan membuka 
pintu, Ratih melihat ada memo yang menempel disana. Lalu Ratih 
mengambil memo tersebut dan mulai membacanya. 
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 ‘Kakek dan Abang pergi ke Bandung untuk mengurusi sesuatu. 

Pergii ke rumah Kak Riani dan temui dia.  Dan untuk beberapa hari 

tinggallah disana. Kamu adalah hal berharga yang kami miliki. 

Tolong jaga dirimu baik-baik bersama Kak Riani ya!’ 

  

 Ratih lalu bergegas menuju rumah Adriani sambil 
menangis karena tak mengerti apa yang sedang terjadi dan dia 
mengkhawatirkan Kakek dan Abangnya. 
  
 Tak lama kemudian, Ratih akhirnya sampai di depan 
pintu rumah keluarga Haryata. Lalu dengan segera ia mengetuk 
pintu rumah tersebut tanpa jeda sekalipun.  
 
ADRIANI POV 
 
 Aku yang baru saja turun dari lantai dua langsung 
dikagetkan oleh suara ketukan pintu yang amat tidak sabaran. Aku 
bingung siapa yang mengteuk pintu sekeras itu. Bahkan sampai 
membuat Ibu dan Bapakku keluar dari dapur. 
 
 “Siapakah yang mengetuk pintu itu Pak? Mengapa dia 
mengetuk pintu sekencang itu?” tanya Ibu kepada Bapak yang 
sedang berdiri di sampingnya. 
 
 “Bapak juga tak tahu Bu. Sebentar, biar Bapak buka 
dahulu pintunya.” ucap Bapak yang kemudian melangkahkan 
kakinya ke depan dan membuka pintu tersebut. 
 
 Setelah pintu itu dibuka, di sana berdirilah pelaku yang 
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mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras. Ternyata itu Ratih 
yang sedang berdiri dengan tangan yang gemetar dan matanya 
dibanjiri oleh air mata. Aku pun menghampiri Ratih dan bertanya 
“Ada apa Ratih? Mengapa kamu menangis seperti ini? Apa yang 
terjadi?” 
 
 Lalu Ratih menjawab sambil sesenggukkan “A… aku 
sangat kha.. khawatir Kak. A.. aku takut terjadi se…sesuatu kepada 
Kakek dan Abang.” 
 
 Aku tak mengerti apa yang dia takutkan. Bukankah 
kemarin mereka baik-baik saja? 
 
 “Apa maksudmu Ratih? Aku tidak mengerti.” ucapku 
kepadanya. 
 
 Lalu Ratih memberikanku secarik kertas usang yang 
berisikan tulisan tangan Aksa. Aku terkejut melihatnya. Tetapi aku 
masih tak mengerti maksud dari tulisan Aksa itu. Lalu akau 
memberikan tulisan itu kepada Bapak dan Ibu.  
 
 Kemudian Bapak berkata “Bapak mengerti. Baiklah kalau 
begitu, Ibu dan Adriani ayo kita bereskan barang-barang kita, 
tinggalkan kedai ini dan pergi ke rumah Ray.” 
 
 Aku bingung apa yang sedang terjadi di sini. Mengapa 
Bapak mengajak kami meninggalkan kedai dan pergi kerumah 
sahabatku itu. Dengan sejuta rasa penasaranku yang tidak bisa 
kutahan, aku pun bertanya “Pak, tolong jelaskan dulu apa yang 
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sedang terjadi. Riani mohon Pak.” 
 
 Bapak menghela napas sebentar, lalu berujar “Kakek 
Dalus dan Aksa pergi ke medan perang. Kita harus menjaga Ratih, 
Riani. Kita pergi ke rumah Ray dan meminta bantuan kepada 
Daddynya yang adalah kawan Bapak untuk membawa kita pergi 
dari kota ini sementara waktu.”  
 
 Medan perang? Medan perang apa yang dimaksud 
Bapak? Oh aku benar-benar tak mengerti apa yang sedang Bapak 
bicarakan? Dan aku mulai khawatir dengan Kakek Dalus juga 
Aksa. 
 
 “Medan perang apa yang Bapak maksud?” tanyaku lagi. 
 
 “Ini adalah perang di dalam negeri Adriani. Perang antara 
orang-orang pemerintahan yang berciri komunis itu dengan 
rakyat biasa. Bandung telah diricuhkan oleh masalah PKI dan 
kemungkinan PKI akan memberontak tahun ini akan menjadi 
kenyataan Adriani. Jadi Bapak tak bisa mengulur waktu untuk 
menyelamatkan kalian. Ratih masuk ke dalam dan Ibu serta kau 
Adriani cepatlah kita harus bersiap-siap.” ucap Bapak dengan 
pelan dan serius. 
 
 Aku termenung mendengarnya. Ternyata berita itu benar. 
Kemudian terlintas sesuatu dipikiranku. Lalu aku pun 
mengutarakannya kepada Bapak. 
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“Lalu bagaimana nanti dengan keadaan Kakek Dalus dan 
Aksa, Pak?” 

 
 Bapak terdiam sebentar, lalu menjawab “Bapak akan 
meminta kawan Bapak yang ada di sana untuk menjaga mereka. 
Jika nanti mereka selamat dan masih hidup, maka kita kembali. 
Jika tidak, kita akan meninggalkan tempat ini.” Lalu Bapak 
melanjutkan langkahnya ke lantai dua.  

 
Ibu hanya bisa mengusap tanganku dengan lembut lalu 

berkata “Kamu harus jadi wanita yang kuat ya Nak, seperti itulah 
arti dari namamu Adriani.” Lalu Ibu mencium puncak kepalaku. 
Kemudian Ibu juga pergi ke lantai dua untuk membantu persiapan 
perpindahan kami dari sini. 
 
 Sekarang ini aku bimbang harus senang karena Bapak 
akan meminta kawannya untuk menjaga Kakek Dalus dan Aksa 
atau aku harus sedih karena mungkin suatu saat nanti di masa 
depan aku tak bisa kembali lagi ke sini dan tak bia bersama Aksa 
selamanya. Kini aku hanya bisa berdoa, semoga kamu baik-baik 
saja Aksa. 
 
 

---- 
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BAB IV 

‘Kamu tak pernah telat, aksa’ 

Jakarta, 1970 

"Hey Ray, ayo cepat siapkan petasan kecil dan 
terompetnya." bisik Lin kepada Ray yang sudah gemas melihat 
langkah Ray yang sangat lamban.  

"Iya-iyaaa, ini aku sedang menyiapkannya." ucap Ray 
yang sedang menyusun petasan kecil-kecil yang tak berbahaya 
dan mengambul terompet di balik pintu depan kedai dan 
menghampiri Lin.  

"Ini makanan yang telah matang lagi." ucap Jaya yang 
muncul dari dapur dan membawa beberapa makanan yang telah 
di masak oleh Tuan dan Nyonya Haryata. 

Sebenarnya, kesibukan-kesibukan yang dilakukan mereka 
itu dikarenakan sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuk 
Adriani. Mereka saat ini sedang berada di rumah Adriani dan 
meliburkan kedai khusus hari ini. Tuan dan Nyonya Haryata sedari 
tadi pagi telah memasak makanan untuk perayaan ulang tahun 
Adriani. Jaya membantu Tuan dan Nyonya Haryata di dapur lalu 
membawa-bawakan makanan-makanan yang telah siap di sajikan 
ke meja-meja kedai. Lin sedang merapikan meja-meja kedai sambil 
melapisinya dengan taplak-taplak meja bergambar bunga mawar 
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berwarna merah muda dan putih. Lalu Ray sedang menyebarkan 
petasan-petasan kecil tadi dan menyiapkan terompet serta 
dekorasi-dekorasi kecil. 

Semua persiapan itu tidak diketahui Adriani, karena pagi-
pagi tadi Tuan dan Nyonya Haryata menyuruh Adriani untuk pergi 
ke rumah pamannya yang lumayan jauh dari kedai dengan alibi 
bahwa Nyonya Haryata telah membuat roti dengan rasa yang baru, 
sehingga Adriani harus memberikan roti ini kepada pamannya. 

Tiga puluh menit kemudian, semua persiapan-persiapan 
itu telah selesai. Mulai dari makanan-makanan yang akan 
disajikan, dekorasi-dekorasi kecil yang bernuansa mawar merah 
muda dan putih. Mawar merah muda dan putih itu dijadikan tema 
dekorasi karena Adriani sangat suka dengan bunga mawar, 
utamanya yang warna merah muda dan putih. 

Lalu Lin yang berada di dekat jendela sedari tadi dan 
bertugas untuk melihat kedatangan Riani pun akhirnya melihat 
sosok Riani yang akan menuju rumah. Lalu Lin pun menutup tirai 
jendela dan memberi tahu kepada orang-orang yang ada di dalam 
untuk bersiap-siap di dekat pintu. Bapak dan ibu memegang nasi 
tumpeng kecil di hadapan pintu. Lin dan Jaya memegang terompet 
yang akan ditiup ketika Riani datang. Serta Ray yang sedang 
bersiap untuk menghidupkan petasan-petasan kecil di depan 
pintu. 
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ADRIANI POV 

Ternyata pulang dari rumah paman di saat terik matahari 
sedang panas-panasnya sangat melelahkanku. Bahkan keringat ku 
ini terus menetes sedari tadi, huuuh. Tapi untunglah tinggal 
beberapa langkah lagi aku akan sampai ke rumah.  

Ketika sampai tangga menuju depan pintu rumah, aku 
melihat tirai-tirai gordennya diturunkan sehingga aku tak bisa 
melihat ke dalam. Aku bingung kenapa gorden-gorden itu sudah 
di turunkan, padahal matahari belum turun dari atas kepala. 

Meski bingung, aku pun memutuskan untuk tetap masuk. 
Ketika aku telah menginjakkan kaki di tangga teratas, aku kaget 
karena mendapatkan ledakan-ledakan kecil yang seperti mencubit 
kakiku. Aku lalu berteriak sedikit, lalu tak lama pintu depan 
terbuka diiringi suara terompet yang berisik tepat di depan 
wajahku. Setelah suara itu berhenti, aku membuka mataku yang 
tadinya kututup karena kaget. Ternyata di hadapanku telah ada 
Ibu dan Bapak yang sedang memegang tumpeng kecil yang 
lauknya lengkap, ada Lin dan Jaya yang memegang terompet, dan 
Ray yang berdiri di sebelah Jaya.  

Aku sangat terharu. Ternyata mereka ingat ulang 
tahunku. Kupikir mereka lupa. Karena sedari aku bangun tidur tak 
ada yang mengungkit-ungkit tentang ulang tahunku. Aku 
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menutup wajahku dan meneteskan air mata karena bahagia diberi 
kejutan seperti ini.  

"Ah... Ka.. kalian sa.. sangat membuatku terkejut dan sa.. 
sangat senaaang huuu." rengekku sembari sesenggukkan lalu 
memeluk Bapak dan Ibu. Kemudia memeluk ketiga temanku itu. 

"Apapun untuk tuan putri." canda Ray kepadaku yang 
tentu saja membuat orang-orang disana tertawa begitu pula 
denganku. 

Meski kebahagiaan ini sudah kudapatkan, aku masih saja 
serakah. Aku merasa ada hal yang kurang. Aku belum melihatnya 
sedari tadi. Apa mungkin dia tak datang? Atau ada keperluan?” 

Saat aku sedang memikirkannya, Ibu menyuruhku untuk 
ke salah satu meja yang ada di kedai untuk makan. Lalu ketika aku 
akan berjalan menuju meja, dari sampingku muncul beberapa 
tangkai mawar berwarna merah muda dan putih yang di bungkus 
koran dengan memo kecil yang berisikan, 

 

"Aku masih belum telat kan?" 
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Lalu aku membalikkan badanku dan melihatnya yang 
sedang berdiri terengah-engah. Mungkin karena kelelahan 
menuju ke rumahku. Tentu saja aku sangat senang sampai aku tak 
bisa menahan senyumanku untuk tak mengembang. Lalu aku pun 
mengambil mawar itu dan berbisik kepadanya?  

"Bagaimana kamu bisa telat, jika aku saja bahkan tak 
pernah menentukan batas waktuku untuk menunggumu." Lalu aku 
dan Aksa pun menuju ke meja dan bergabung bersama yang 
lainnya. Aku bahagia dengan keadaan ini. Dimana kami bisa 
membagi canda tawa bersama. 

Setelah saat itu kami pergi ke rumah Ray untuk 
menjelaskan masalah yang terjadi di Negara ini. Masalah akan 
perang antara partai komunis terbesar saat itu dengan rakyat 
Indonesia sendiri. Lalu Daddy Ray membawa kami semua untuk 
pergi ke negara asalnya yaitu Inggris agar kami benar-benar 
terjauh dari permasalahahn tersebut.  

Selain itu, kawan Bapakku saat itu berhasil menemukan 
Kakek dan Aksa serta menjaga mereka dengan baik. Mereka juga 
melakukan gerakan-gerakan yang menentang aksi sepihak partai 
komunis saat itu. 
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 Penumpasan-penumpasan pada PKI itu ternyata 
langsung di laksanakan di bawah pimpinan Panglima Komando 
Strategis Angkatan Darat saat itu, Mayor Jenderal Soeharto. 
Penumpasan tersebut dilakukan bukan saja di Jakarta, tetapi 
hingga ke basis mereka di daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Yah, kita memang tak bisa memprediksi apa yang akan 
terjadi di masa depan. Entah itu masa depan yang biasa-biasa saja 
atau masa depan yang bahagia. Tapi perlu kita yakini bahwa tak 
ada masa depan yang buruk. Karena setiap masa depan punya 
kisahnya masing-masing. Terlebih, masa depan adalah milik kita 
dan hanya kitalah yang menentukan bagaimana akhirnya nanti. 

Dan terakhir, yaitu tentangmu, Aksa, yang tak pernah 
bicara dan selalu menuliskan sesuatu ketika ingin bicara. Aku 
sama sekali tak penasaran dengan itu, meski aku tak tahu apa 
alasan kamu melakukannya. Karena yang terpenting adalah bukan 
seperti apa wujudmu. Tentunya juga bukan seperti apa caramu 
berbicara. Tetapi, yang terpenting itu adalah kamu bersamaku saja, 
maka sudah lebih dari cukup bahagiaku tercipta. Tanpa harus 
khawatir dengan masa depan kita, yang seperti apalagi nantinya. 

 

 

 

SELESAI 
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