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Prolog 
 

Di suatu pematang sawah yang sudah 

menguning padinya, senja merayap diikuti 

dinginnya malam. Langit khatulistiwa 

memperlihatkan gradasi antara warna mentari 

yang akan pergi dan purnama yang sedang 

mengintip—nila. Seluruh aktivitas di sekitar 

pematang sawah berlanjut di malam hari. Langit 

semakin gelap. Kemudian gemuruh di langit 

terdengar kencang hingga turunlah rintik-rintik 

air hujan. Basah dan lembap.  

 

 



 

Bagian satu: 

KiniPergi  dan Pulang 

 
Dalam suasana senja menuju malam di 

suatu pematang sawah, air turun dari langit 

membawa keberkahan bagi tempat tersebut. 

Kemudian terdengar sayup-sayup suara adzan 

memanggil. Paduan suara air hujan dengan 

suara adzan berpacu dalam satu waktu. 

Dalam satu waktu seluruh aktivitas para 

warga di kampung berpusat di masjid, tidak 

terkecuali bagi seorang wanita bernama Ratna. 

Ia pergi bersama dengan ibunya menuju masjid 
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dan bergegas mengambil wudhu. Iqamah sudah 

terdengar, Ratna segera mengenakan mukena. 

Shalat berjamaah pun dimulai. Ratna shalat 

bersama para jamaah shaf yang lain mengikuti 

imam.  Ba’da maghrib Ratna dan ibunya memilih 

untuk menetap di dalam masjid—berdzikir.  

Selasar masjid penuh dengan orang-orang. 

Riang tawa  anak-anak  sebelum memulai 

pengajian menjadi momentum tak terlupakan 

bagi Ratna. Ini adalah shalat maghrib berjamaah 

sekian kali di masjid kampungnya selama 24 

tahun hidup. Setelah 7 tahun menetap di salah 

satu ibu kota provinsi di Pulau Jawa untuk 

menimba ilmu dan bekerja. Ratna kini pulang. 

Hari ini adalah hari kedua setelah 

kepergian ayah Ratna. Beliau menutup usia di 



usia genap 86 tahun, menyisakan kenangan 

dalam ruang pikiran dan hati Ratna. Menyisakan 

kepedihan kepada ibu yang mencoba tegar dan 

menerima seluruh hakikat kehidupan dari Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Kepergian beliau 

menyisakan kisah pelik bagi ibunya dan juga 

Ratna. 

Ratna mengetahui bahwa kematian 

bukanlah akhir dari perjalanan seorang hamba. 

Akan ada hari dimana seluruh amal 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bagi 

Ratna, kematian adalah pergi menuju dunia 

baru. Tak ada yang bisa dilakukan selain 

berdiam diri menunggu untuk dimintai 

pertanggungjawabannya selama di dunia dan 

diperlihatkan seluruh amalannya di dunia.  
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Bagi Ratna tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan ketika seseorang telah 

meninggal, kecuali orang itu menyisakan dosa.  

Pedih. Baginya tidak perlu ada yang ditangisi 

ketika seseorang meninggal. Kini kata-kata itu 

menjadi senapan untuknya. Ayah Ratna telah 

meninggal dunia dan ia merasakan kehilangan 

sesuatu yang besar dalam hidupnya. Pertama 

kali dalam hidupnya, Ratna merasakan pedih 

dan sesak terberat yang pernah ia rasakan 

dalam satu waktu dalam jangka waktu yang 

panjang. 

Ba’da isya. Udara semakin dingin terasa di 

kulit. Mengigilkan tulang yang sudah rapuh di 

dalam tubuh. Purnama meninggi ditemani 

gemintang yang membentuk ribuan formasi 



setelah hujan reda. Di dalam masjid menyisakan 

beberapa orang yang memilih menetap untuk 

berdzikir atau tilawah sebentar, ada yang 

membentuk kelompok diskusi, ada juga yang 

membentuk kelompok rapat DKM1. Ratna dan 

ibu memilih untuk pulang karena malam sudah 

semakin gelap.  

Saat menyusuri perkampungan ibunya 

sempat diajak berbincang dengan beberapa 

temannya perkara pagelaran yang akan 

dilaksanakan minggu depan. Ratna menjauhkan 

diri. Obrolan ibu-ibu, pikirnya. Ratna 

memperhatikan sikap ibu yang semakin 

membaik dari hari ke hari. Melihat ibu 

tersenyum menanggapi pernyataan teman-

                                                           
1 Dewan Kemakmuran Masjid 
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temannya ikut membuat Ratna merasa senang 

dan aman. Tak ada yang janggal dari tingkah ibu. 

Memikirkan segala hal baik membuat Ratna 

merasa jauh lebih baik. 

“Ratna juga akan ikut dalam kepengurusan 

pagelaran minggu depan.”  

“Tidak perlu memaksa. Biarkan Ratna saja 

yang memutuskan. Kita bisa menunggu waktu. 

Masih ada 6 hari lagi bagi Ratna untuk 

memutuskan akan bergabung dalam 

kepengurusan atau tidak.” 

Ratna terperangah ketika memperhatikan 

percakapan ibunya dengan salah satu 

temannya, Ibu Sobah. Ratna menerka-nerka 

maksud dan tujuan ibunya berkata demikian. 



Meski tidak yakin mengapa, Ratna mencoba 

untuk tidak mencuri dengar percakapan ibu-ibu. 

Tak lama kemudian ibu berjalan menuju Ratna 

dan mengajaknya pulang ke rumah. 

 

⌘ 

Dedaunan yang basah. Aroma tanah yang 

basah oleh air hujan menjadi pun tercium. 

Kerlap-kerlip lampu rumah terlihat dari 

kejauhan di kegelapan malam. Seperti kunang-

kunang yang menerangi. Suara jangkrik saling 

bersahutan pun terdengar. Malam yang gelap 

dan dingin berubah menjadi terang dan hangat 

tatkala Ratna dan ibu memasuki rumah yang 

tidak begitu jauh dari balai desa. 
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Rumah mereka adalah rumah sederhana 

yang dibangun oleh ayah dan kakek. Rumah ini 

sudah berdiri kuat selama lebih dari 20 tahun ini 

tampak rapih dan bersih. Pekarangan selalu 

dirawat oleh ibu dan teras yang indah hasil buah 

karya tangan ayah dan kakek. Kini semuanya 

sunyi dan sepi karena siang berganti malam. 

Aktivitas dikembalikan kepada anggota di 

rumah masing-masing.  

Ibu segera membuatkan dua cangkir teh 

hangat setelah menyimpan kunci rumah di atas 

laci dekat dapur.  Mereka menyeruput teh 

hangat bersamaan. Ratna dan ibu sempat 

mengobrol selama beberapa saat mengenai 

siapa imam shalat maghrib dan isya tadi. 

Mengapa alunan suaranya begitu merdu. Masih 



menyimpang tanda tanya. Seketika semuanya 

hening. Ibu pamit kepada Ratna untuk masuk ke 

dalam kamar dan bertilawah sebelum tidur. 

Ratna pun segera membersihkan cangkir ke 

dapur kemudian pergi menuju kamarnya.  

Sunyi. Aroma teh melati meninggalkan 

bekas di dapur. 

Di kamar. Ruangan kecil penuh kenangan. 

Seluruhnya tidak ada yang berubah. Hanya saja 

ruangan yang nampak sudah dimakan usia. 

Ratna membuka buku guna membunuh waktu. 

Memilih Maryamah Karpov  karya Andrea 

Hirata sebagai kisah penghantar tidurnya. Kisah 

tentang seorang pujangga mencari sang pujaan 

hati sampai ke Pulau Batuan. Pulau mistis nan 

berbahaya. Perjalanan mistis ditempuh guna 
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bertemu dengan pujaan hatinya, A Ling. Ratna 

sesekali tertegun membaca kisah karya Andrea 

Hirata. 

Ratna menutup buku. Menyimpan buku 

yang sudah ditandai dengan pita bertekstur 

pasir berwarna coral  di atas meja. Terdengar 

sayup-sayup lantunan al-Qur’an dari arah 

kamar Ibu. Kalau saja ibunya tidak bertilawah, 

maka seluruh keheningan malam ini benar-

benar menjadi teman untuk Ratna. Kemudian ia 

berbaring di atas kasur. Lampu kamar 

dipadamkan. 

Tanpa berselimut Ratna berbaring. Udara 

dingin menggerogoti kulit Ratna. Membuat 

seluruh bulu kuduknya berdiri. Tatapan mata 

Ratna yang tertuju pada plafon kamar yang 



gelap. Menyisakan pantulan cahaya dari lampu 

diluar.  

Ratna memang belum ingin tidur. Baginya 

memiliki keinginan untuk berbaring saja itu 

sudah cukup. Bersyukur. Hari kedua semenjak 

kepergian ayah, Ratna dan ibunya belum bisa 

memejamkan mata walau secara psikis dan fisik 

sudah lelah. Akan tetapi, malam ini Ratna 

mendapati dirinya sudah membaca novel, 

bahkan kini tengah berbaring di atas kasur. Ia 

sempat berpikir bahwa dirinya sudah merasa 

lebih baik. 

Dunia ini begitu misterius, pikir Ratna. 

Banyak sisi kehidupan yang belum Ratna lihat 

selama 24 tahun lamanya hidup. Kita tidak 

pernah tahu bahwa selama kita hidup di dunia, 
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misteri selalu mengikuti kita. Lalu misteri itu 

pun mengungkapkan jati dirinya kepada kita. 

Membawa malapetaka bagi Ratna. 

Sekujur tubuh Ratna merinding tatkala 

memikirkan kembali seluruh hal yang telah 

terjadi pada hari pemakaman. Ratna begitu lelah 

dengan semua yang telah terjadi. Begitu sedih 

untuk dapat berdiri di kaki sendiri. Menerima 

kenyataan pahit meski ayahnya sudah 

beristirahat dengan tenang. 

Rupanya kesedihan ini tidak cukup sampai 

dengan kepergian ayahnya. Kesedihan ini 

bertambah tatkala Ratna dan ibu mengetahui 

kisah yang tidak pernah diceritakan oleh 

ayahnya sekalipun.  



Mata Ratna seketika membasah. Tanpa 

disadari sudah mengalir sungai di pipi yang 

berasal dari matanya. Tanpa terisak dan tanpa 

suara. Tubuh Ratna bergetar di atas kasur. Kain 

bantal sedikit demi sedikit terbasahi oleh air 

matanya. Sesak. Tangisannya sangat pilu 

bahkan sekalipun tidak bersuara. 

Di antara air mata dan benci itu ada rindu 

yang tidak bersuara.  

Udara semakin dingin. Di bawah balutan 

selimut Ratna mencoba menahan isak 

tangisnya. Namun hal tersebut tidak bekerja. 

Hanya membuat tangisnya semakin pecah dan 

pedih yang dirasakan semakin dalam. Di antara 

ruangan hampa dan kesunyian malam. Wanita 

bernama Ratna menangis. 
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Tangisannya menyisakan air mata yang 

sudah mengering di pipi. Tertinggal rasa lelah 

yang begitu dalam. Tangisannya terhenti. Ratna 

mencoba menenangkan diri dengan menarik 

nafas dalam-dalam. Kemudian kelopak matanya 

memberat. Tanpa sempat dihapus, Ratna 

tertidur. 

 

⌘ 



 

 

Bagian dua: 

Panggilan Telepon 

 

Di antara bangunan-bangunan tinggi 

pencakar langit.  Di salah satu ibu kota provinsi 

di Pulau Jawa. Matahari sudah meninggi. Langit 

cerah tidak tersapu awan. Lalu lintas padat 

penuh kendaraan. Hiruk pikuk manusia di 

tengah kota. Terlihat Ratna berada di antara 

lautan manusia. 

Ratna baru saja keluar dari salah satu 

mushola di pinggir jalan, kemudian langsung 
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menuju ke rumah makan di seberang jalan dan 

memesan nasi bungkus untuk satu porsi. 

Bersama dengan rekan sekantornya, Ratna 

kembali menuju kantor tempat dimana ia 

bekerja. Ratna dan rekannya memilih 

menghabiskan makan siang di lantai paling atas 

dengan membawa makanan sendiri dari luar. 

Rekannya, Usamah. Seorang wanita 

berparas cantik dengan tinggi semapai. Mereka 

berjalan menuju lift dan Usamah menekan 

tombol lift paling atas. Usamah memegang satu 

goodie bag berisikan bekal makan siang. Mereka 

selalu menghabiskan waktu jam makan siang 

dari hasil masakan di rumahnya. Usamah benar-

benar menyukai masakan rumah. 



Pintu atap terbuka. Hembusan angin 

menerpa wajah. Berbagai gedung-gedung tinggi 

terlihat dengan latar belakang gunung yang 

berwarna biru dari kejauhan. Menatap langit 

biru dihiasi harum manis berwarna putih—

awan. Pemandangan yang disuguhkan Sang 

Pencipta begitu indah.  

Ratna dan Usamah duduk di gazebo yang 

disediakan kantor. Mereka saling bertukar menu 

makan siang dan bertukar cerita. Seketika 

Usamah tersedak dan dengan segera Ratna 

mengambilkan air minum untuknya.  

“Aduh, bahaya banget makan sambil 

ngobrol. Jangan lagi, ah!” 
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“Siapa yang nggak bakalan kaget kalau ada 

yang tahu Ratna dapet cuti satu bulan!? Wah, 

atasan lagi baik atau kamunya yang ngajuin cuti, 

nih?” 

“Berdedikasi untuk perusahaan dan pulang 

larut demi mastiin klien milih perusahaan kita. 

Aku pikir itu hadiah yang pantes banget buat 

aku teh, hehe.” 

“Iya deh. Kamu udah ada rencana mau 

ngapain aja cuti selama sebulan? Sebulan itu 

nggak sebentar, jangan sampe jadi waste time 

yang ngga berguna.” 

“Aku mau refreshing aja teh. Mau ajak 

jalan-jalan keluarga ke suatu tempat yang 

keren. Mau lebih banyak luangin waktu buat 



mengenal diri dan lebih deket sama keluarga. 

Aku kangen sama Ayah dan Ibu.” 

“Masyaallah, kalo dipikir-pikir kamu udah 

lebih 7 tahun nggak pulang ke kampungmu ya?” 

“Ayah sama ibu hadir sekali pas aku wisuda. 

Dua hari setelahnya langsung pulang ke 

kampung.” 

Ratna menundukkan kepalanya. Usamah 

hanya dapat menghibur dengan beberapa kata. 

“Ratna harus buru-buru telepon orang tua 

biar mereka tahu kalo Ratna bakalan pulang 

kampung. Pasti mereka seneng, kan?” 

“Iya teh, aku bakalan telepon mereka habis 

pulang ngantor.” Jawab Ratna tersenyum. 
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Kemudian mereka menikmati waktu jam 

makan siang yang tersisa sebelum kembali ke 

kantor. Semilir angin dan langit biru menjadi 

saksi bisu pertemanan Ratna dan Usamah. 

Sekaligus menjadi saksi bisu mengenai suratan 

takdir Ratna. 

 

⌘ 

Jam berdenting. Tarian tangan di atas 

keyboard.  Mata terfokus pada salah satu mesin 

persegi panjang tipis yang mengeluarkan 

berbagai tampilan layar digital—komputer. 

Jarak antara Ratna dan Usamah hanya berjarak 

satu laci kecil. Sesekali Ratna dan Usamah saling 

melirik dan tersenyum. Seperti berkomunikasi 

dengan mata. Tidak ada percakapan, yang ada 



hanyalah lirikan mata. Komunikasi yang tidak 

akan terbaca dan tidak akan bisa diretas oleh 

siapapun—telepati.  

Seorang pria baru saja keluar dari sebuah 

ruangan, dimana ruangan tersebut hanya 

berisikan pekerja administrasi kantor. Pria 

tersebut berjalan di antara koridor dan hendak 

menuju meja dimana Ratna sedang 

mengerjakan laporannya. Usamah melirik pria 

tersebut. Pria tersebut adalah pekerja di bidang 

administrasi dan komunikasi, Tamim 

Muhammad Rukmana. Tamim berjalan dengan 

tergesa di koridor. Kini, Tamim sudah berdiri di 

depan meja Ratna. 

“Assalamualaikum Ratna?” Sapa Tamim. 



~ 23 ~ 
 

“Waalaikumsalam warrahmatullahi 

wabarakatuh.”  

Ratna menghentikan aktivitasnya dari 

depan komputer. Kemudian menoleh ke arah 

sumber suara, “Kenapa Tam?” 

“Anti ada telepon, dari ibu anti. Segera ke 

ruangan administrasi ya.” Ucap Tamim dengan 

jelas, “Permisi, wasalamualaikum.”  

 “Waalaikumsalam....” Tamim segera pergi 

dari pandangan Ratna menuju ruang 

administrasi. 

Ratna tertegun. Usamah melirik Ratna. 

Baru saja Ratna akan menelepon kedua orang 

tuanya bahwa Ratna akan mengambil cuti dan 

segera pulang ke kampung halaman. Tanpa 



berpikir panjang Ratna bangkit dari tempat 

duduknya dan berjalan menuju ruang 

administrasi. 

Ratna merasa agak pusing untuk 

sementara karena terus bekerja di balik 

komputer. Derap langkah menjadi berat. Ratna 

berjalan tanpa berpikir apa yang akan terjadi 

bila ia berjalan menuju ruang administrasi dan 

mengangkat telepon dari Ibunya di kampung. 

Setiba di ruang adminitrasi, Tamim memberikan 

gagang telepon kepada Ratna. Dengan segera 

Ratna menerima gagang telepon tersebut dan 

mendekatkan ke telinganya. 

“Assalamualaikum, Ibu?”  
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“Ratna, ini ibu....” terdengar suara isak yang 

memberat dari seberang sana.  

“Ada apa bu?” Tanya Ratna penasaran. 

“Ayah meninggal dunia.” 

Ruangan terasa begitu lenggang. Waktu 

yang berputar kini berhenti untuk sementara. 

Suara jam dinding terdengar. Entah apakah 

Ratna sedang bernafas atau tidak. Di antara 

semua ekspresi yang ada, terkejut dan 

kebingungan adalah dua kata yang tepat 

mewakili ekspresi dan pikiran Ratna. 

“Kamu bisa pulang ke rumah sekarang, 

kan? Ibu butuh kamu. Sanak keluarga disini juga 

sedang menunggu kamu disini.” 

“Iya bu, Ratna pulang sekarang.”  



“Ibu tunggu disini. Kamu hati-hati di jalan 

ya.” 

“Iya bu...”  

Bip 

Telepon di tutup oleh ibu. Ratna 

meletakkan gagang telepon di tempatnya. 

Semua pekerjaan hari ini terasa begitu berat. Isi 

pikiran dan perasaan Ratna terguncang setelah 

menerima telepon dari ibu. Ratna menarik nafas 

dalam-dalam dan segera menguatkan dirinya. 

Ratna menuju meja administrasi untuk segera 

dibuatkan surat cuti. Lalu Tamim memberikan 

surat izin cuti kepada Ratna dan pergi ke 

ruangan atasan untuk menyerahkan surat izin 

cuti Ratna. Setelah itu Ratna bersiap-siap 
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pulang dari kantor ke tempat tinggalnya yang 

berjarak tidak terlalu jauh. Waktu terasa 

berjalan begitu cepat. Suara mesin ketik dan 

jarum jam berdenting cukup keras di telinga 

Ratna. Ratna mati rasa. 

 

⌘ 

Sesampainya di kontrakan tanpa sempat 

berganti baju Ratna segera berkemas membawa 

seluruh pakaian dan barang masuk ke dalam 

kopernya. Ketika selesai mengepak seluruh 

pakaiannya, Ratna segera mengambil kunci dan 

menutup pintu.  

Ratna segera berangkat menuju stasiun 

kereta terdekat untuk menuju bandara. 



Perjalanan dari kontrakan ke stasiun kereta 

sebenarnya begitu dekat, tapi entah mengapa 

terasa sangat lama. Setelah sampai di stasiun, 

Ratna segera men-tap kartu perjalanannya 

menuju bandara. Ratna memasuki kereta dan 

duduk dekat jendela. Tak ada yang bisa Ratna 

pikirkan. 

Perjalanan dari stasiun menuju bandara 

harusnya cepat, hanya membutuhkan sekitar 20 

menit dari stasiun. Selama rentang waktu itu 

Ratna hanya terdiam membisu di bangku 

penumpang. Segala hal berjalan begitu cepat. 

Entah apakah itu musim, waktu, perasaan, atau 

bahkan kehidupan. Semua memiliki awal dan 

akhir hanya saja hanya kehidupan yang tidak 

memiliki siklusnya. Meski akan selalu ada 
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kehidupan diatas kematian, perasaan akan ikut 

terbawa saat seseorang itu pergi. 

Baru saja tiga hari yang lalu Ratna 

mendapatkan cuti dari atasannya. Baru saja 

Ratna akan pulang ke kampung halamannya dan 

menghabiskan banyak waktu bersama kedua 

orangtuanya. Ratna merasa baru hari kemarin 

bertemu dengan ayahnya dengan raut wajah 

bangga melihat Ratna mengenakan toga. Lalu 

wajah ketika ayah dan ibunya pamit pulang lebih 

dulu ke kampung halaman karena alasan bisnis. 

Ayah menitipkan satu ucapan, “Nanti ayah 

kesini lagi, ketemu kamu lagi. Jaga diri baik-baik 

ya, Ratna.” Kalimat itupun tidak bisa dihilangkan 

begitu saja di memori Ratna. 



Ratna terpaku menatap kosong jendela 

kereta yang menyuguhkan pemandangan 

gedung-gedung pencakar langit. Langit sore di 

tengah kota yang padat dan sibuk. 

Pemandangan itu terasa hambar untuk Ratna. 

Secantik apapun pemandangan itu, tidak pernah 

mencerminkan isi hati Ratna. 

Kereta berhenti di stasiun dekat bandara. 

Ratna membawa segala pikiran dan tekanan 

batin ke kampung halamannya. Dengan tiket 

pesawat di tangan Ratna, menyusuri lorong 

bandara menjadi langkah terberat. Karena jarak 

Ratna dengan kampung halamannya semakin 

dekat. Entah harus memasang wajah apa 

sesampainya di rumah. 
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 Di ketinggian 1.700 kaki di atas 

permukaan laut Ratna mencoba menahan 

kesedihan yang ia rasakan saat ini. Ratna 

mencoba tegar. Sebentar lagi dia akan sampai di 

rumah. Ratna tidak harus menangis sekarang. 

Tidak disini, pikir Ratna. Untuk menghilangkan 

seluruh perasaan sedih yang mengudara di atas 

pesawat, Ratna mengambil penutup mata dan 

mencoba istirahat sejenak di pesawat. 

Mengapa saat sudah tinggi melangit, hati 

tetap merasa hampa? Mengapa harus ada 

kepergian setelah kehadiran? Mengapa harus 

sekarang dan bukan nanti? Mengapa hari ini 

sore terasa begitu lama? Beribu-ribu 

pertanyaan muncul di dalam pikiran Ratna saat 

mencoba menutup matanya. Dengan ditemani 



penutup mata, Ratna kuat menahan air mata 

yang dari tadi hendak keluar dari bola matanya. 

Tengah mencoba diam dalam perjalanan ke 

kampung halaman, yang mungkin sudah 

dikibarkan bendera bertanda kematian di depan 

rumahnya. Kini warna itu adalah warna yang 

paling tidak ingin Ratna lihat—kuning. 

 

⌘
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Bagian tiga: 

Anggota Baru dari 
Pemakaman 

 

Semua sudah berkumpul. Ada paman dan 

bibi, keponakan, serta kerabat ayah dan ibu di 

rumah. Ratna sempat ingin menjatuhkan diri 

saat tiba di depan rumah. Bendera itu benar-

benar sudah dipasang tepat di depan halaman 

rumah. Kemudian seorang wanita paruh baya 

keluar dari rumah, berjalan ke depan rumah. 

Wajah wanita yang sangat dikenali Ratna meski 

sudah berkeriput dan tidak sama seperti dulu. 



Dari wajah itu Ratna melihat mata ibu yang 

sembab. Ibu segera memeluk Ratna. Ratna 

membalas pelukan Ibunya. Kini ia menangis.   

⌘ 

Beberapa jam kemudian jasad Ayah akan 

segera dikebumikan. Ratna diizinkan untuk 

melihat dan mendoakan untuk yang terakhir 

kalinya. Setelah mengambil wudhu, kini Ratna 

siap menyolati jenazah ayahnya. Sungguh berat 

rasanya ketika membuka helai kain yang 

menutupi tubuh ayah, melihat wajahnya untuk 

yang terakhir kalinya. Wajah yang dulu selalu 

riang, penuh beban hidup, yang selalu menatap 

penuh dengan kasih sayang. Kini wajah itu 

hanya diam dengan mata tertutup, ekspresi 

wajah yang kaku dan beku. 
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Ratna kembali duduk di samping ibunya 

ketika menyadari ada seseorang yang tidak ia 

kenali. Di antara seluruh tamu yang hadir, Ratna 

melihat seorang wanita paruh baya duduk 

bersama putrinya. Ratna mengira bahwa 

mereka adalah salah satu dari kerabat ibu. 

Karena Ibunya memiliki teman pengajian 

dimana-mana. Jadi, Ratna tidak mengambil 

pusing hal itu. 

Beberapa menit kemudian jasad ayah siap 

dikebumikan. Para kerabat dan paman 

mengangkat keranda ayah menuju liang lahat 

yang berjarak lima puluh meter dari rumah. 

Ratna berjalan bersama ibu dan beberapa 

kerabat ibu menyusul di belakang. Dengan 

perlahan Ratna menggandeng tangan ibu yang 



terlihat tegar. Ratna menggenggam tangan ibu 

dengan erat, mencoba berusaha memberikan 

kekuatan untuk ibunya. Tetapi ibu melepas 

tangannya dan mengatakan,  

“Ayah tidak pernah menjadi lelaki yang baik 

untuk ibu. Setidaknya bagi ibu. Apa ayah baik, 

Ratna?” 

“Ayah tetap jadi ayah untuk Ratna, bu. 

Maafkan seluruh kesalahan ayah. Maka itu 

menjadi lebih ringan untuk melepas ayah.” 

Jawab Ratna. 

“Ibu juga berharap begitu.”  

Wajah ibu menunduk menatap tanah liang 

lahat ayah ketika mengatakan hal tersebut. Ibu 

sedari tadi diam sambil memegang erat 
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saputangan yang ia pegang sedari tadi. Ratna 

dapat melihat dengan jelas wajah sembab serta 

wajah lelah itu dari ibunya. Ratna kembali 

mengalihkan pandangannya pada liang lahat 

sebagai tempat peristirahatan terakhir ayahnya. 

Untuk yang terakhir kalinya, perasaan Ratna 

sangat berkecamuk saat menatap galian tanah 

persegi panjang itu.  

Ketika para kerabat mulai menurunkan 

jasad ayah, ibu segera mendekati liang lahat itu 

dan mengucapkan beberapa do’a. Seperti 

mengingatkan siapa Tuhan dan Rasul kita 

kepada ayah untuk yang terakhir kalinya. 

Tatapan ibu yang tidak bisa Ratna definisikan 

dalam kata-kata. Itu adalah tatapan penuh cinta 

kepada pujaan hati yang sekujur tubuhnya telah 



kaku. Setidaknya bukan pesan cinta seperti, 

“Aku akan selalu mencintai sebelum dan setelah 

kematianmu. Penuh apa adanya.” tetapi lebih 

seperti, “Jika aku mencintaimu, aku perlu 

menjadikanmu jalan menuju surga kita bersama. 

Tolong ingatlah Tuhan kita selalu, maka aku 

akan selalu mengingatmu.” 

Kemudian ibu menjauhi liang lahat ayah 

dan membiarkan para kerabat untuk segera 

mengisi liang lahat tersebut dengan tanah. 

Kemudian papan nisan segera ditancapkan 

setelah penguburan. Kini nisan itu menjadi bukti 

bahwa itulah tempat peristirahatan terakhir 

bagi ayah. Galian tanah 1 x 2 meter itu benar-

benar memberikan energi magis yang kuat bagi 

Ratna. Terdengar sayup-sayup penghantar do’a 



~ 39 ~ 
 

dari ustad setelah selesai penguburan jasad 

ayah. Ratna berdiri sejenak setelah penghantar 

do’a selesai dilakukan. Kini seluruh orang 

kembali ke tempat masing-masing, beberapa 

kerabat kembali ke rumah dengan berjalan 

bersama. 

Sepanjang perjalanan pulang ibu berjalan 

bersama bibi, sedangkan Ratna berjalan 

mengikuti di belakang. Ratna hanya melihat 

punggung ibunya dari belakang, berjalan 

membungkuk dipegangi bibi. Ibu semakin 

menua dan lemah. Ratna sudah besar menjadi 

gadis dewasa. Kerutan pada wajah bibi pun 

sudah terlihat. Bibi menoleh ke belakang 

menatap Ratna dan memegang tangan Ratna 

dengan tangan kirinya. Kini, Ratna berjalan 



beriringan bersama ibu dan bibinya pulang ke 

rumah. 

Saat beberapa langkah menuju halaman 

rumah bibi menoleh ke arah Ratna dan 

mengatakan sesuatu. Lalu ibu menoleh untuk 

melihat reaksi Ratna. 

“Ratna, ada tamu yang lagi nungguin kamu 

di rumah. Tamunya lebih dulu balik ke rumah 

setelah do’a di pemakaman tadi. Dia pengen 

ketemu sama Ratna.” Ucap Bibi dengan tatapan 

dalam dan iba. 

“Siapa?” Tanya Ratna. Tetapi tentu saja 

baik bibi dan ibunya sendiri tidak akan 

menjawab pertanyaan itu.  
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Ibu menghela nafas kecil dan berkata 

dengan nada rendah, “Apapun yang terjadi 

ingat, dia hanya ingin bertemu dengan Ratna.” 

Ratna hanya dapat menatap kembali 

tatapan ibu tepat di bola matanya. Pikiran Ratna 

dipenuhi dengan tanda tanya. Langkah kaki 

menuju pintu rumah dari halaman depan 

menjadi agak lambat. Ratna merasakan ada hal 

aneh yang menunggunya di rumah. Seolah 

tubuhnya tertarik oleh energi yang begitu 

misterius dan kuat dari dalam rumah. Siapa 

tamu yang menanti di rumah dan menunggu 

kehadiran Ratna?  

 

⌘ 



Pintu rumah terbuka, Ratna melangkah 

memasuki rumah bersama bibi dan ibu. Di ruang 

tamu sudah duduk seorang wanita paruh baya 

dan seorang anak perempuan. Oh, itu yang 

dilihat Ratna saat selesai menyolati almarhum 

ayah. Oh, teman pengajian ibu. Pikir Ratna. 

Meski Ratna sudah berpikir bahwa orang 

yang duduk di ruang tamu adalah teman Ibunya, 

eketika seluruh pikiran aneh itu menjadi-jadi. 

Ratna tidak bisa menerka-nerka siapa 

sebenarnya wanita itu. Karena jika dilihat lagi, 

orang itu tidak akrab dengan para kerabat, baik 

kerabat ayah dan ibu atau sanak saudara. Wajah 

itu terlihat sangat asing. 

Ibu menggenggam tangan Ratna erat. Lalu 

menuntun Ratna menuju ruang tamu dan duduk 
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di kursi. Genggaman ibu sangat kuat hingga 

Ratna menyadari ada sesuatu yang tidak beres. 

Wanita paruh baya itu kini tepat di hadapan 

Ratna. Anak perempuan di sampingnya menarik 

perhatian Ratna. Anak perempuan itu lebih 

muda dari Ratna, mungkin berkisar 7-8 tahun. 

Ratna tertegun. Terdiam. Masih dengan tangan 

tergenggam kuat, ibu melihat wanita paruh baya 

itu dengan tatapan tajam. Lalu paman dan 

bibinya segera duduk dan memulai percakapan. 

“Ratna, kenalin ini Bu Tin.” Ucap paman 

sembari menghela nafas. “Ini Angga, anaknya Bu 

Tin.” 

Ratna memandangi wajah Bu Tin dan 

Angga secara bergantian. Yang dilihat tidak 

berbicara, hanya berusaha memasang wajah 



tersenyum. Terpaksa. Angga yang berada di 

samping Bu Tin berusaha berlindung di balik 

tangan ibunya. Takut karena tidak mengenal 

wajah siapapun di ruangan ini. Seketika pikiran 

Ratna dipenuhi tanda tanya. Bu Tin dan Angga 

ini siapanya Ibunya? Ada perlu apa kemari? 

Namun demi sopan santun dalam etika 

berkenalan, Ratna mengenalkan dirinya. 

“Saya Ratna bu. Ratna Ayu.” Ucap Ratna 

memasang senyum di wajahnya.  

“Anak putri tunggalnya Almarhum Bapak 

Rosyid dan Ibu Thania.”  

Keheningan tercipta setelah Ratna 

memperkenalkan dirinya. Bu Tin tidak 

menjawab apa-apa selain pandangannya yang 
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semakin menunduk ke arah lantai. Angga hanya 

celingak-celinguk. Genggaman ibu semakin 

keras setelah Ratna memperkenalkan dirinya. 

Seolah memberi tanda bahwa tidak seharusnya 

Ratna seperti itu. 

Bibi berkata, “Ratna, ada yang harus 

diperjelas setelah kematian ayahmu.”  

“Jadi begini, ketika kita melihat seseorang 

dalam kesusahan kita harus membantunya. 

Itulah yang mungkin dilakukan oleh ayahmu. 

Ayahmu bertemu dengan Bu Tin sekitar 8 tahun 

yang lalu. Bu Tin memiliki masa lalu yang tidak 

begitu baik, lalu ayahmu berniat untuk 

membantu Bu Tin dalam keadaan apapun.” 



“Saat itu Bu Tin sedang mengandung. Ayah 

kandungnya tidak ingin bertanggung jawab dan 

melarikan diri entah kemana. Dalam situasi 

tersebut ternyata ayahmu memilih untuk 

menikahi Bu Tin. Ayahmu juga mencintai Bu Tin. 

Dari kandungan Bu Tin itulah Angga hadir. 

Selama ini mungkin Ratna mungkin tidak tahu 

menahu soal Bu Tin atau tentang ayah yang 

sudah menikah lagi. Kenyataan ini mungkin 

menjadi hal yang tidak terduga bagi Ratna, 

tetapi hal ini perlu diberi tahu tidak peduli 

apakah itu menyakitkan atau tidak.” 

“Bibi dan paman disini hanya sebagai pihak 

penengah. Bibi harap Ratna dapat segera 

mengerti dan paham. Terlebih setelah 

kematiannya. Beliau pasti tidak ingin kedua 
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belah pihak dari pihak Ratna atau Bu Tin ada 

kesenggangan rasa. Setidaknya di akhir hidup 

ayahmu, beliau tidak ingin menyembunyikan 

yang selama ini selalu disembunyikan.” 

“Sekarang, entah suka atau tidak suka, kita 

semua disini adalah keluarga. Ayahmu yang 

menghubungkan kita semua. Karena beliau pula 

lah kita bertemu di ruangan ini. Semoga Ratna 

dapat mengerti dan menerima keseluruhannya 

dengan lapang dada.” Ucap Bibi. 

Ratna terpaku terdiam di tempat duduk. 

Terkejut dengan seluruh kebenaran yang 

diucapkan oleh bibinya. Kepalanya merasa 

pening untuk sesaat. Wajahnya terasa memanas 

serta matanya terasa berat dan membasah. 

Ratna menggenggam tangan ibunya lebih erat. 



Sementara itu, ibu hanya bisa terdiam dan 

menahan tangis yang dipendamnya sedari tadi.  

“Kenapa tidak ada yang memberitahu 

Ratna sedari dulu?” Tanya Ratna dengan mata 

berkaca-kaca. 

“Ibu pun tidak tahu Ratna.” Ibu berusaha 

menjawab pertanyaan Ratna meski air mata 

yang sudah mengalir keluar. 

“Selama ini ibu memang merasa ada yang 

disembunyikan. Tetapi ibu tidak pernah tahu 

apa itu. Ibu tidak tahu bahwa ayah telah 

menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan ibu. 

Bahkan, wanita ini sendiri yang mengatakannya. 

Ibu benar tidak tahu apa-apa.”  
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“Wanita ini datang memberikan sepucuk 

surat dengan tulisan tangan ayah beserta foto 

pernikahan mereka. Pernikahannya sudah 

dilangsungkan saat kamu masuk SMA. Ibu 

benar tidak tahu apa-apa, nak. Ayah tidak 

pernah membicarakan apapun mengenai 

pernikahan atau wanita lain kepada ibu.” Jelas 

Ibu. 

Pecahlah tangisan ibu. Seluruh ruangan di 

rumah tersebut menjadi diam, hanya terdengar 

tangisan Ibu dari ruang tamu. Ratna ikut 

menangis sambil memandang keji kepada 

wanita paruh baya yang bernama Bu Tin itu. 

Sementara yang dilihat hanya bisa memberi 

raut wajah yang dipaksa sedih. Mungkin ikut 



bersedih setelah kepergian Ayah, tapi wanita itu 

tidak benar-benar merasakan kesedihan. 

Bu Tin hanya duduk memandangi Ratna 

dan ibu yang sedang menangis. Menatap iba 

seluruh kebenaran yang telah disampaikan oleh 

bibi. 

“Yang sabar ya, bu. Saya juga ikut 

merasakan apa yang ibu rasakan. Semoga 

dikuatkan dan ditabahkan.” Ucap Bu Tin. 

Ratna menyeka air matanya. Mendengar 

ucapan Bu Tin sungguh tidak membuat isi 

perasaan Ratna membaik, yang terjadi adalah 

sebaliknya. Emosi Ratna memuncak setelah 

mendengar hal tersebut. Dengan segala 



~ 51 ~ 
 

perasaan amarah yang dirasakan Ratna, ia 

berniat mengusir wanita itu dari rumahnya. 

“Mohon maaf, tapi meski begitu Anda tidak 

memiliki tempat di rumah ini. Tidak sejengkal 

pun. Saya tidak peduli apakah Anda adalah istri 

kedua dari Ayah saya. Anda hanyalah istri 

kedua, tidak kurang dan tidak lebih. Hal itu tidak 

berarti apa-apa untuk saya. Jika itu 

membuatmu bangga, harus saya katakan Anda 

berhasil merusak keluarga kami. Maka dengan 

seluruh rasa sakit ini, saya mempersilakan Anda 

untuk keluar dari rumah ini. Sekarang juga!” 

Seluruh orang yang berada di rumah 

terkejut dengan pernyataan Ratna. Tidak 

terkecuali paman, bibi, dan beberapa kerabat 

yang masih berada di rumah. Hanya ibu yang 



terdengar menangis di tempatnya dan tidak 

beranjak setelah Ratna berniat untuk mengusir 

wanita itu dan anaknya. Sementara itu, Bu Tin 

sungguh terkejut mendengar ucapan Ratna dan 

Angga semakin ketakutan saat melihat amarah 

Ratna. 

“Tidak ada tempat untuk kalian berdua di 

dunia ini, sekalipun di rumah ini!” Ucap Ratna. 

Lalu segera menarik tangan Bu Tin untuk segera 

keluar dari rumah.  

Ratna menarik tangan Bu Tin hingga ke 

halaman depan rumah. Kemudian melepas 

tangannya sambil mengatakan,  

“Tolong cari keluarga lain untuk dirusak, 

tapi jangan keluarga kami. Karena setelah rusak 
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pun, Anda tidak bisa mengobati apapun selain 

menambah rasa sakit. Jangan pernah muncul 

lagi!” 

Ratna membentak Bu Tin tepat di hadapan 

anaknya, Angga. Tetapi Ratna tidak 

mempedulikan hal itu. Sepasang bola mata Bu 

Tin menatap ke arah Ratna dengan tatapan 

tajam. Setelah itu, Bu Tin pergi meninggalkan 

rumah mereka bersama dengan anaknya.  

Ratna kembali masuk ke dalam rumah. 

Melihat Ibu yang tetap menangis di ruang tamu 

benar-benar melukai hati Ratna secara tidak 

langsung. Tetapi Ratna juga tidak kuat 

menanggung perasaan sakit ini.  



Di lain sisi pamannya berkata, “Ratna, 

jangan seperti ini. Tenangkan diri.” 

“Apa paman juga tahu bahwa ayah sudah 

menikah? Apakah paman tahu sebelum wanita 

itu memberi tahu hari ini?” Tanya Ratna dengan 

nada meninggi. Paman menatap Ratna dan 

menghela nafas, menuntun Ratna untuk duduk 

tetapi Ratna enggan. 

“Paman tahu dan paman merahasiakannya 

dari semuanya, termasuk dari bibi dan ibumu 

sendiri.” 

 “Jujur, paman tidak tahu harus bagaimana 

seharusnya. Suatu hari ayahmu bercerita bahwa 

dia memerlukan saksi untuk pernikahan 

keduanya. Ayahmu memberi alamat di telepon 
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dan meminta paman segera kesana. Saat paman 

sampai ke tempat tujuan,  pernikahan itu pun 

terjadi. Ayahmu meminta paman untuk 

merahasiakan ini hingga waktu yang tepat 

untuk diberitahukan. Tapi paman tidak tahu 

sebenarnya kapan dari waktu yang tepat itu. 

Sampai ayahmu meninggal, Tin datang ke 

rumah untuk melayat dan berniat untuk 

memberitahukan hal ini.” 

Ratna benar-benar terkejut, lalu jatuh 

terduduk. Ratna menutupi wajahnya dengan 

kedua tangannya. Ratna menangis bersamaan 

dengan ibunya. Kemudian ibu pergi ke kamar, 

segera disusul bibi yang ingin menenangkan 

ibunya. Sedangkan paman duduk di kursi sambil 



memeluk Ratna, berusaha menenangkan 

amarah dan kesedihan yang dirasakan Ratna.  

 

⌘
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Bagian empat: 

Ruang Hati Ratna 

 

Langit malam dipenuhi bintang. Kedipan 

bintang gemintang yang menawan menghias 

langit malam yang kehitaman di atas. Ribuan 

bintang yang tidak terhitung itu membentuk 

suatu gugusan bintang. Panorama malam 

dengan visualnya bersamaan dengan angin 

malam. Anginnya meniup cakrawala, 

memberikan rasa dingin bagi malam. Udara 



dingin itu mengetuk jendela kaca. Namun tidak 

berhasil memecahkan kaca lalu memilih 

memasuki sebuah ruangan dengan jalur 

ventilasi. 

Angin masuk ke dalam ruangan dan 

mendapati seseorang tengah berbaring di balik 

selimutnya. Seorang wanita yang sebenarnya 

tidak tertidur dalam balutan selimutnya. Wanita 

itu berbaring di atas kasur dengan mata 

terbuka, berpikir. Wanita itu sedang menerka-

nerka berjuta alasan atas pertanyaan mengapa 

ayahnya dapat berlaku demikian. Wanita itu 

bernama Ratna Ayu. Sebut saja Ratna.  

Seorang putri tunggal yang baru saja 

ditinggali oleh ayah satu-satunya. Ya, Ratna 
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hanya memiliki satu ayah kandung. Kini Ratna 

tinggal berdua dengan ibunya. Tentunya ia 

adalah ibu kandung satu-satunya. Tidak ada 

penggantinya. Meski ada yang bisa 

menggantikan. 

Kembali kepada pertanyaan Ratna tentang 

mengapa ayahnya memilih menikahi wanita lain 

yang tengah mengandung seorang anak yang 

tidak diketahui siapa ayahnya. Memilih untuk 

merahasiakannya dari istri dan anaknya sendiri. 

Memilih untuk tidak bertanya bagaimana 

perasaan istrinya apabila ia menikah lagi. Tidak 

berpikir apa yang akan terjadi apabila 

pernikahan kedua itu sudah dilangsungkan. 



Tidak berpikir bagaimana akibatnya bagi istri 

dan anak pertamanya. 

Ratna kembali memikirkannya. Apakah 

ayahnya memang sudah tidak mencintai dirinya 

dan ibunya. Apakah ada kesenangan tersendiri 

menikah lebih dari satu kali. Ratna memang 

bukanlah seseorang yang paham agama, tetapi 

tentu saja mengetahui bahwa dalam agamanya 

seorang pria diperbolehkan untuk menikah lebih 

dari satu kali dan diizinkan memiliki istri 

sebanyak empat, tidak lebih. Tetapi bukankah 

pria tersebut harus memenuhi beberapa 

persyaratan, misalnya mendapat restu dari istri 

pertama dan dapat berlaku adil. Persyaratan 
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itulah yang benar-benar Ratna pikirkan. Apakah 

ayahnya sengaja melupakan hal tersebut? 

Secara tidak langsung ayahnya menyakiti 

hatinya, begitu pula dengan hati ibunya. Ratna 

bukannya tidak ingin mengikhlaskan apa yang 

sudah terjadi. Ratna saja tidak begitu saja 

menerima apa yang terjadi. Ratna benar-benar 

tidak bisa berpikir jernih setelah mengetahui 

kebenaran bahwa dia memiliki ibu tiri dan adik 

tiri, yang bahkan bukan anak kandung ayahnya.  

Ratna menanyakan pertanyaan dalam 

dirinya sendiri: apakah ayahnya dapat dikatakan 

sebagai pria baik karena ingin bertanggung 

jawab atas kehidupan seorang wanita yang 

hamil ditinggali lelakinya ataukah ayahnya 



dapat dikatakan sebagai pria jahat karena telah 

menyakiti dua hati perempuan, serta tidak 

meminta izin atau bahkan tidak memberitahu 

sedikitpun kebenarannya.  

Ratna beranjak berdiri dari kasurnya, 

membuka balutan selimut yang 

menyelimutinya—melindungi dari udara malam 

yang baru saja bertemu dengan Ratna. Di 

sepertiga malam ini, Ratna segera mengambil 

air wudhu dan melaksanakan qiyamul lail. 

Kemudian memanjatkan do’a malam. 

Masih terdiam dalam posisi yang sama. Di 

atas sajadah dan masih mengenakan mukena. 

Ratna melamun. Meratapi kesedihan yang 

menimpanya bertubi-tubi. Mencoba tegar 
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dengan seluruh peristiwa yang terjadi. Mencoba 

berbaikan dengan hati yang telah tersakiti. Oleh 

lelaki yang bahkan setelah kepergiannya masih 

saja menyebabkan luka. Lelaki yang menjadi 

cinta pertama di hatinya sekaligus menjadi lelaki 

pertama pula yang mematahkan hatinya. Entah 

apa yang sebenarnya harus dilakukan Ratna. Ia 

dipenuhi tanda tanya dengan sejuta kegelisahan 

serta kesedihan. Ratna berharap ada yang bisa 

merombak seluruh isi hatinya. Untuk menata 

ulang semua—hatinya. Tapi Ratna tahu bahwa 

tidak akan ada yang sama lagi ketika sesuatu 

telah berubah. Baik secara psikis dan mental.  

Sekarang bagaimana Ratna dapat 

memercayai pria-pria di luar sana jika pria yang 



paling dekat dengannya dapat berdusta, 

menutupi rahasia, bahkan telah menyakiti 

hatinya. Ratna mungkin terlalu berpikir dangkal 

dan kekanak-kanakan. Tetapi itulah yang ada di 

pikiran Ratna. Bisa jadi membuka hati dan 

menerima seseorang masuk ke dalam hidupnya 

tidak akan mudah.  

Kini hatinya bagai rumah yang telah 

diporak porandakan oleh badai angin dan badai 

hujan di waktu yang bersamaan. Beberapa 

peralatan dan kaca rumah telah hilang, 

menyisakan pondasi rumah yang benar-benar 

hancur. Mungkin untuk arsitek yang sudah 

berpengalaman sekali pun membutuhkan waktu 

bertahun-tahun untuk membangun kembali 
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rumah ini agar menjadi rumah yang cantik, 

kokoh dan tahan terhadap berbagai bencana 

yang akan datang di kemudian hari. 

Setelah diselidiki bahwa badai angin dan  

badai hujan tersebut ternyata berasal dari 

dalam rumah itu sendiri. Seperti duri dalam 

daging, seperti musuh dalam selimut. Hanya 

saja rupanya begitu menawan dan menjadi 

sesuatu yang selalu menemani dari sebelum 

lahir.  

Arsitektur itu perlu menata kembali 

semuanya, membuat pondasi yang lebih kuat 

dari sebelumnya. Memilih jenis bata dan papan 

yang memiliki kualitas sangat baik dari yang 

sebelumnya. Perlu menggambar denah rumah 



yang lebih baik dari sebelumnya. Mengurangi 

ruangan yang tidak perlu dibangun. Dengan 

begitu, arsitek tidak perlu repot-repot untuk 

membangun dan menghias ruangan yang tidak 

akan terpakai. 

Arsitek itu perlu kembali menata ruangan 

yang dulu sempat diporak porandakan—

menata kembali hatinya yang telah rapuh. 

Menghias kembali ruangannya dengan begitu 

detail dan tersusun. Tidak perlu menyimpang 

barang yang tidak perlu. Begitu pula hati. Tidak 

perlu membuat banyak ruangan dalam hati jika 

memang tidak cukup, jangan dipaksakan. Tidak 

perlu memaksa diri untuk menyimpan segala 

sesuatu di dalam hati kalau memang tidak 
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dibutuhkan. Bahkan hanya dapat menjadi 

sampah di hati. 

Kini pondasi hati Ratna hancur menjadi 

beberapa pecahan kaca yang menghilang 

terbawa angin. Bersamaan dengan 

menghilangnya ayah tercinta dari kehidupannya 

dan membawa malapetaka—anggota baru yang 

tidak diundang. Kekecewaan hati yang begitu 

parah membuat Ratna merasa tidak ada 

satupun lelaki di dunia ini yang dapat dipercayai, 

baik ayahnya ataupun pamannya sendiri. Para 

lelaki itu bahkan merahasiakan sesuatu hal yang 

besar dari keluarganya sendiri. Maka, kepada 

siapa lagi Ratna dapat memercayai seorang 

lelaki? Oh, jangan tanya. 



Ratna kembali beranggapan dalam dunia 

pikirannya yang terhubung dengan dunia 

perasaannya, bahwa ia tidak membutuhkan 

siapapun lagi di dunia ini selain ibunya dan 

keluarganya—tidak terhitung Bu Tin dan 

Angga. Ratna beranggapan bahwa ia dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada, tidak 

membutuhkan lawan jenis untuk membantunya 

bangkit dan bertahan hidup. Ratna telah 

membulatkan tekadnya. Maka sejak saat itu, 

Ratna bukanlah yang dulu lagi.  

Ratna berusaha bangkit dari keterpurukan 

hatinya serta jiwanya. Meski begitu berat untuk 

berubah, tetapi Ratna tahu bahwa inilah yang 

terbaik untuk saat ini. Ratna berubah menjadi 
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seorang wanita yang bangun dari kepatah-

hatian akibat keputusan ayahnya yang memilih 

untuk menikahi wanita lain. 

 

⌘ 

Pagi menjelang. Matahari terbit dari ufuk 

timur. Membangunkan para ayam jantan untuk 

siap-siap berkokok. Sinarnya menghangatkan 

bumi yang sempat kedinginan selama satu 

malam. Sinarnya membawa kehidupan pada hari 

yang baru. 

Ratna dan ibu terlihat sedang beraktivitas 

di dapur sambil membuat sarapan. Pagi ini 

setelah sarapan ibunya akan pergi ke pengajian 

di rumah temannya selama beberapa jam, 



kemudian dilanjut dengan rapat agenda 

pagelaran seni yang akan dilaksanakan lima hari 

yang akan datang.  

Sarapan telah dihabiskan. Ibu izin untuk 

berangkat ke pengajian di rumah temannya. 

Lalu Ratna membereskan meja makan dan 

kembali ke kamarnya. Ketika hendak membuka 

pintu kamar, terdengar suara orang memanggil 

namanya dari luar rumah. Mendengar hal 

tersebut, Ratna segera menuju sumber suara 

dan mengintip dari balik jendela. 

Ratna melihat dua wanita tengah berdiri 

tepat di depan pintu. Pakaian mereka rapih dan 

santai. Ratna terpikir mungkin dia pernah 
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bertemu dengan orang tersebut. Ratna 

membuka pintu. 

“Ibu saya baru saja berangkatt ke 

pengajiannya Ibu Sobah, tiga jam lagi baru akan 

pulang.” Jelas Ratna ketika membuka pintu.  

Dua wanita di hadapannya hanya berdiri 

terdiam, melirik satu sama lain. Salah seorang di 

antaranya yang mengenakan pakaian berwarna 

merah muda membuka percakapan. 

“Halo, Ratna. Ini mungkin sudah lama, 

tetapi apakah kamu tidak mengingat siapa 

kami?” Wanita berbaju merah muda itu 

menambahkan, “Namaku Shintia, lho.” 



“Sudah tujuh tahun kalau sampai lupa 

keterlaluan, lho. Ingat ngga waktu mancing ikan 

di sungai kampung sebelah dan sandalmu 

terhanyut air? Aku yang berenang dan 

mengambilkannya untukmu.” Kini wanita 

berbaju kuning cerah itu yang membuka 

percakapan. 

Ratna menerka-nerka siapa dua wanita 

yang ada di hadapannya. Sungguh merasa tidak 

asing dengan dua wajah yang begitu hangat dan 

ceria, seperti mengingatkan Ratna pada masa 

remaja dahulu. Pada saat itu, Ratna sudah 

mengenali siapa mereka. 

“Sandra?” Ratna mencoba menebak siapa 

wanita berbaju kuning cerah. Mereka berdua 
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pun tersenyum. Ratna mempersilakan Sinthia 

dan Sandra masuk ke dalam ruangan. Mereka 

bercengkrama hangat. Membahas masa kecil 

hingga masa remaja mereka, kebingungan dan 

masa rindu terberat ketika harus merantau ke 

luar kota, jauh dari orang tua. Hingga Shintia 

dan Sandra ikut berkabung atas kepergian 

ayahnya dua hari silam..  

Mereka kembali bercerita sembari 

memberikan informasi kepada Ratna bahwa 

saat ini kampungnya memiliki agenda, yaitu 

mengadakan pagelaran seni di balai desa. 

Semua masyarakat kampung ikut berpartisipasi 

dalam kepengurusan, dari golongan muda 

hingga golong yang tua ikut ambil andil dalam 



acara pagelaran seni yang akan dilaksanakan 

lima hari ke depan. 

Rupanya Shintia dan Sandra berusaha 

mengajak Ratna untuk ikut berpartisipasi dalam 

kepengurusan, mengambil konsumsi atau tim 

medis.  

“Eh, kenapa harus tim medis?” Tanya 

Ratna. 

“Dulu Ratna kan anak PMR waktu SMA. 

Jadi kita kasih pilihan, antara jadi seksi 

konsumsi panitia atau jadi tim medis.” Jelas 

Sandra. 

“Jadi seksi konsumsi agak berat sih soalnya 

harus mendata seluruh panitia yang hadir dan 
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membagikannya secara merata. Tapi jangan 

khawatir, banyak laki-laki yang ikut dalam 

kepengurusan konsumsi kok. Jadi kamu ngga 

perlu berat-berat membawa bahan makanan 

yang jumlah panitianya hampir lima puluh 

orang!” Tambah Shintia. 

Ratna memikirkan hal tersebut dua kali, 

sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia setuju 

untuk ikut dalam kepengurusan pagelaran seni 

mendatang. Tetapi belum memutuskan akan 

ikut dalam kepengurusan konsumsi atau 

sebagai tim medis. Setelah bercengkrama, 

Shintia dan Sandra izin pamit untuk menghadiri 

rapat kepengurusan. Mereka mengatakan 

bahwa Ratna tidak harus mengikuti rapat pada 



hari ini. Tetapi ada agenda penting esok lusa, 

dan mereka mengharapkan kehadiran Ratna.  

 

⌘ 

Hujan pergi membasahi bumi sekali lagi. 

Ratna dan ibu sedang menghabiskan waktu 

bersama di ruang tamu. Bagi Ratna rasanya 

sungguh aneh berada di rumah ini setelah tujuh 

tahun tidak pulang, dan setalah kembali hanya 

ada dia bersama ibunya. Lalu kisah pahit itu 

juga. 

Kegiatan di rumah tak banyak. Hanya saja 

ibu terlihat lebih murung dan sendirian. Tetapi 

agenda pagelaran seni berhasil membuat ibu 

mengalihkan perhatian dari kesedihannya, 
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meskipun tidak sepenuhnya merasa baikan. 

Ratna teringat bahwa pada pagi tadi kedua 

temannya mengajaknya menjadi panitia 

pengurus acara tersebut. Ia segera bercerita 

kepada ibunya. 

“Ibu, denger-denger bakalan ada pagelaran 

seni ya?” 

“Sebenarnya sudah lama direncanakan, 

hanya saja baru dapat terlaksana bulan ini. 

Pagelaran seni ini diselenggarakan untuk 

melestarikan budaya bangsa. Nanti bakalan ada 

tari tradisional, musik gamelan, wayang malam, 

sampai bazar kecil gitu.” 



“Wah, acaranya bakalan besar gitu ya bu? 

Itu untuk warga kampung kita atau gimana?” 

“Ibu sih denger-dengernya bagian Humas 

udah ngirim undangan ke beberapa kota biar 

makin meriah. Tapi, ibu sendiri ngga tahu 

berapa dan siapa aja yang diundang. Maklum, 

ibu-ibu cuma tahu masak saja jadi di dapur 

kerjaannya.” 

“Ibu jadi seksi konsumsi?” 

“Bisa dibilang begitu sih, bareng Ibu Sobah 

juga. Sama temen-temen ibu udah dibikin 

anggarannya dan udah mesen ke teman di pasar 

sebelum hari H. Tapi ibu ngga yakin bakalan 

kuat, soalnya badan ibu lemes. Oh iya, kamu 
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tertarik ngga ikut jadi panitia? Banyak teman-

teman kecilmu yang ikutan.” 

“Iya, bu. Sebenernya tadi pagi Shintia sama 

Sandra ke rumah ngajakin Ratna. Katanya 

tinggal milih antara tim medis atau seksi 

konsumsi. Ratna udah bilang mau ikut 

kepanitiaan, cuma belum pasti mau ambil 

bagian yang mana.” 

“Shintia sama Sandra tadi pagi kesini? Ya 

ampun jadi keinget kamu dulu kalo mau TPA2 

pasti selalu disamper sama mereka. Kalian suka 

main ke kali bareng sama abangnya Sandra. 

Pamit mau ke masjid malah main di sawah. 

                                                           
2 Taman Pendidikan Al-Qur’an 



Kalian udah ketemu, ternyata?” Tanya ibu 

dengan raut wajah senang. 

“Ih ibu inget aja. Iya, tadi kita ngobrol. 

Ratna ngga nyangka Sandra beneran jadi 

perawat dan Shintia jadi guru. Tadi bener-bener 

rasa nostalgia. Udah lama banget ya Ratna ngga 

pulang ke rumah. Banyak banget 

perubahannya.” 

“Sandra cerita tentang abangnya, ngga?” 

“Abangnya Sandra? Engga, bu. Ada apa 

sama abangnya Sandra?” 

“Ibu dulu inget waktu kamu kecil, kamu 

sering diboyong sama abangnya Sandra 

kemana-mana. Sampe Sandra sendiri marahin 
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ibu, dia nanya sama ibu kenapa abangnya lebih 

milih sama kamu dibanding sama adiknya. Ibu 

jawab aja harus jadi adik yang baik biar disayang 

sama abangnya. Eh, Sandra nangis dan bilang 

kalau abangnya udah ngga sayang sama dia.” 

Jawab ibu sambil tertawa ringan.  

Ratna agak kebingungan. Dia tidak pernah 

mengingat pernah diajak jalan-jalan oleh 

abangnya Sandra. Bahkan tidak tahu bahwa 

Sandra memiliki abang. Ratna mencoba 

mengingat-ngingat kenangan masa kecilnya 

tapi tidak terekam sedikit pun kenangan 

bersama abangnya Sandra. Sementara ibu 

masih tertawa ringan. 



“Oh iya, abangnya Sandra juga ikut 

kepengurusan. Kalau ibu ngga salah ingat, dia 

ambil bagian keamanan di sekitar lokasi 

pagelaran. Terus kamu jadi tim medis aja. Ibu 

ngga mau kamu kelelahan ngurusin konsumsi. 

Tim medis kan tinggal diam di tempat, kalau ada 

yang butuh pertolongan baru dibantu.” 

Ratna hanya tersenyum menyetujui 

pendapat ibunya. Kini ibu berbicara lebih banyak 

dari biasanya. Ratna senang. Karena dengan 

begitu, ibu tidak perlu memikirkan ayah atau 

wanita itu. Malam ini merupakan malam yang 

nyaman bagi Ratna. Meski tetap merasa sedih, 

Ratna dan ibu banyak berbincang. Ratna tidak 
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ingin mengingat apapun tentang ayahnya yang 

telah menyakiti dirinya dan ibunya.  

 

⌘ 

Ratna berjalan menyusuri jalan setapak 

menuju surau di tepi danau di pinggiran 

kampung. Jalanan berlumpur dan banyaknya 

semak belukar menghalangi pandangan Ratna. 

Tetapi ia terus berjalan dan pada akhirnya 

berhasil menemukan surau. Surau yang 

dibangun menggunakan rakitan bambu yang 

kuat. Tampak begitu sederhana. 

Ratna memasuki surau kecil tersebut 

dengan menaiki tangga royot yang sudah 



termakan usia. Di dalamnya terdapat ruangan 

yang cukup luas dan nyaman untuk peribadatan. 

Kemudian tiba-tiba saja terdengar suara orang 

meminta pertolongan dari arah danau. Ratna 

segera melihat keluar jendela surau, dan 

mendapati tidak ada siapapun di danau. 

Ratna perlahan berjalan keluar surau untuk 

mencari tahu. Ketika dirinya sudah di tepi 

danau, ia melihat dirinya pada masa kecil 

tenggelam di tengah danau. Seketika teriakan 

seseorang memekakan telinga Ratna. 

Seseorang tersebut meneriakkan namanya, 

“Ratna!” dan berlari menuju danau. Pria tersebut 

segera melompat ke danau dan berusaha 

menyelamatkan Ratna. Pria tersebut akhirnya 
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meraih tubuh mungil Ratna lalu membawa 

dirinya menuju tepi danau. 

“Ayah, Ratna takut” Ucap Ratna kecil 

kepada ayahnya saat tiba di tepian danau. 

“Gapapa sayang, ayah disini. Jangan takut 

lagi.” Jawab ayahnya sambil memeluk Ratna. 

“Ratna ngga mau ayah pergi. Kalau ayah 

pergi, Ratna gimana?” Tanya Ratna kecil sambil 

menangis memeluk ayahnya. 

“Ratna ngga perlu takut. Karena 

kemanapun ayah pergi, ayah akan selalu ajak 

kamu.” Ucap ayahnya sambil menggendong 

Ratna kecil. 



Ayah mencoba menenangkan Ratna kecil 

dan menggendong Ratna menuju surau. Di 

tangga surau tersebut seorang wanita bersama 

anak putrinya sudah menunggu ayah Ratna 

datang. Ayah berjalan mendekati wanita itu. 

“Ratna, kenalin ibu baru kamu. Ayah 

sekarang sama ibu baru, dan kemanapun ayah 

pergi pasti ayah akan bawa kamu. Kamu mau 

kan sama ibu baru?” 

Ratna kecil melihat wanita itu dengan 

tatapan asing. “Ayah, siapa dia?” 

“Ibunya Ratna, dong. Lihat, Ratna sekarang 

punya adik perempuan juga.” Ucap ayahnya 
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riang. Sementara wanita itu hanya tersenyum 

menanggapi. 

“Dia bukan ibunya Ratna. Ratna ngga kenal. 

Ibu mana yah?” Tanya Ratna mulai kesal. 

“Ini ibu kamu Ratna.” Jawab wanita itu 

dengan tersenyum. 

“Kamu bukan ibuku, dasar pembohong!” 

⌘



 

 

Bagian lima: 

Nurman Bahtera 

 

 Seorang wanita berjalan santai di antara 

pepohonan rindang. Ia sedang menuju lokasi 

tempat dimana ia dan temannya akan bertemu. 

Ia mengenakan baju kasual dengan rok payung 

berwarna senada di bawah lutut. Ia juga 

membawa buku dalam tasnya. Hujan Matahari 

karangan Kurniawan Gunadi. 
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 Di tengah perjalanannya wanita ini 

bertemu dengan sekumpulan anak laki-laki yang 

sedang berburu tutut di sawah. Salah seorang 

dari anak laki-laki itu berhasil mengumpulkan 

tutut yang ia simpan dalam ember berukuran 

besar. Anak laki-laki itu keluar dari sawah dan 

hendak mengisi embernya dengan air yang 

berada di seberang sawah. Banyaknya lumpur 

yang menyelimuti tubuhnya dari atas hingga 

kakinya membuatnya agak kesulitan saat 

berjalan.  

Lalu tanpa disadari, anak laki-laki ini tidak 

dapat mengatur keseimbangan tubuhnya 

dikarenakan ember berat yang berisikan tutut 

dan kakinya licin akibat lumpur. Anak kecil itu 



terjatuh dan melepas ember tersebut spontan. 

Tanpa disadari bahwa ember tersebut mengenai 

si wanita. Seluruh tutut tumpah berantakan di 

sekitar wanita ini. Kini rok payungnya bernoda. 

Teman-temannya hanya dapat berdiri 

mematung melihat tragedi tersebut dari sawah. 

Sementara si anak hanya dapat menutup 

matanya dengan kedua tangannya karena 

terkejut dan ketakutan. Wanita itu bernama 

Ratna Ayu. 

 

⌘ 

 



~ 91 ~ 
 

 Sandra sudah menunggu Ratna di depan 

teras rumahnya. Saat itulah Ratna datang 

dengan raut wajah penuh kesal dan roknya yang 

kotor. Sinthia menatap kebingungan dan tidak 

tahu harus melakukan apa. Sinthia berdiri 

melihat Ratna menyampiri dirinya. 

“Aku kena lumpur tadi. Apa aku bisa 

minjem celana kamu?” Ratna memohon 

canggung. 

Sandra menganguk dan segera masuk ke 

dalam kamarnya dan memilihkan celana untuk 

salinan Ratna. Ratna memakainya. Mereka pergi 

menuju ruang tamu dan duduk di kursi. Sandra 

izin ke dapur untuk membawa minuman dan 

beberapa camilan lalu menaruhnya di meja. 



Ratna dan Sandra memiliki janji untuk 

membicarakan tentang kepengurusan sebagai 

tim medis. Sandra yang berlatar belakang 

berprofesi sebagai perawat menjelaskan 

bagaimana teknis kerja di lokasi pagelaran. 

Sandra juga menjelaskan jenis obat-obatan apa 

saja yang tersedia dan kegunaannya, serta 

menjelaskan bahwa acara pagelaran seni ini 

akan dimulai pada sore hari dan selesai malam 

harinya. Sandra ingin memastikan Ratna untuk 

memerhatikan setiap tamu, panitia, dan warga 

kampung yang terlihat kelelahan akibat acara 

ini. Ratna menganguk mengerti. 
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Dari dalam kamar, nenek Sandra keluar 

untuk menyambut tamu. Nenek Sandra duduk 

di kursi dan tersenyum ramah kepada Ratna. 

“Ratna, bagaimana kabarmu?” Tanya 

nenek Sandra, Mak Tehra. 

“Alhamdulillah, baik selalu.” Jawab Ratna 

sambil mengecup punggung tangan Mak. 

“Sudah lama tidak ke rumah. Sekarang 

sudah besar. Cantik, hehe. Masih ingat sama 

mak?” 

“Iya mak. Ratna masih ingat kok. Kebetulan 

ada janji sama Sandra buat ngomongin 

kepanitiaan. Mak nanti ikut ngga?” 



“Ah, acara festival. Acaranya sampe malem, 

mak ngga mau masuk angin. Mak disini aja sama 

Nurman sama ibunya Sandra aja.” Jawab Mak. 

“Mak, abang Nurman ikut jaga keamanan. 

Mak disini sama mamah. Bapak juga hanya 

sampai ba’da maghrib. Jadi mak ngga perlu 

khawatir sendirian di rumah.” Jawab Sandra. 

“Mak ngga khawatir. Mak bisa sendirian di 

rumah. Yang paling terpenting Ratna ada yang 

jagain. Iya, kan?” Ucap Mak Tehra sambil 

menatap Ratna. 

“Siapa yang mak maksud?” Ratna bertanya 

keheranan. 
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“Nurman. Dia bakalan jagain kamu, mak 

percaya.” Balas Mak tersenyum. 

Sandra melihat bergantian ke Mak Tehra 

kemudian melihat Ratna. Sandra melihat 

ekspresi terkejut di wajah Ratna. Kedua alis 

Ratna mengkerut mendengar apa yang baru saja 

ia dengar dari Mak Tehra. Karena ia bahkan 

tidak tahu siapa itu Nurman. Seseorang 

kemudian datang ke ruang tamu setelah 

mendengar bahwa namanya disebut oleh Mak 

Tehra.  

Nurman segera melihat kehadiran Ratna di 

rumahnya. Nurman berjalan menuju ruang tamu 

dan menyapa Ratna dengan senyuman. 



“Halo, Ratna.” Ucap Nurman. Ratna hanya 

menatap Nurman dan tidak segera menjawab 

sapaannya.  

“Bang, Ratna ikut kepengurusan jadi tim 

medis kaya ade.” Sandra berbicara. 

“Wah, kita bisa berangkat bareng kalo gitu. 

Kita persiapan sekitar jam dua siang, ambil 

shalat ashar bareng di masjid habis itu 

pembukaan acara deh.” Ucap Nurman. 

“Gimana Ratna?” Tanya Sandra. 

Ratna terdiam untuk beberapa saat dan 

baru mengatakan ‘ya’ saat lengannya disikut 

oleh Sandra. Ratna benar-benar heran. 

Bagaimana dia bisa begitu ingat dengan semua 
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hal di kampungnya, tetapi benar-benar tidak 

mengingat apapun tentang kakak temannya 

sendiri. Terlebih saat Mak Tehra mengatakan 

bahwa Ratna akan dijaga oleh Nurman, 

kakaknya Sandra. Ratna merasa agak 

berlebihan di umurnya yang kini menginjak 

genap 24 tahun dan harus dijaga oleh seorang 

lelaki yang tidak ia kenal, meski lelaki itu adalah 

kakak temannya.  

Ratna mulai menjaga pikirannya tetap 

lurus dan tidak ingin bergantung kepada orang 

lain. Mendengar kata “dijaga” oleh seorang pria 

membuat kepercayaan diri Ratna terhadap pria 

bernama Nurman tersebut berkurang. Ratna 

beranggapan bahwa dirinya dapat melindungi 



dirinya sendiri, dan perkataan Mak Tehra benar-

benar berlebihan. Jadi, karena lelaki ini adalah 

kakaknya Sandra. Mari berteman saja. 

 “Ratna, gimana kalo jalan-jalan keliling 

kampung? Abang Nurman bakalan ikut buat 

nemenin kita.” Ajak Sandra. 

Ratna tidak berpikir bahwa itu adalah ide 

yang buruk, jadi mari lakukan. Setidaknya itu 

akan menghindari kata-kata yang akan 

dilontarkan Mak Tehra yang semakin aneh. 

Ratna tidak bermaksud untuk berlaku tidak 

sopan, hanya saja Ratna sedang membutuhkan 

udara segar untuk berpikir. 

 

⌘ 
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Ratna, Sandra, dan Nurman berkeliling 

sawah yang sudah menguning padinya, 

menyusuri jalan setapak menuju danau dekat 

hutan. Sesekali bernostalgia. Nurman banyak 

bercerita tentang perubahan di kampung 

mereka kepada Ratna, sementara Sandra ikut 

menambahkan beberapa penjelasan abangnya 

yang kurang. Ratna hanya menganguk diam dan 

tersenyum menanggapi Sandra.  

Sesekali Ratna mendapati Nurman tengah 

memandangi dirinya dari jarak yang dekat. 

Nurman segera mengalihkan pandangannya dan 

fokus berjalan memimpin di depan. Tujuan 

mereka selanjutnya yaitu balai desa. Mereka 

berniat untuk melihat persiapan yang telah 



dilakukan untuk acara. Setibanya mereka di 

balai desa, Sandra segera pergi menuju ruang 

kesehatan untuk memeriksa beberapa 

perlengkapan dan meninggalkan Ratna dan 

Nurman berdua secara tidak sengaja. 

Balai desa yang ramai dipenuhi warga 

kampung yang sesekali bertegur sapa dengan 

Nurman. Meninggalkan Ratna yang nampak 

begitu asing dengan keseluruhan aktivitas 

disini.  

“Mau ku ajak berkeliling, Ratna?” Tanya 

Nurman. 

“Ngga perlu kok. Nanti juga terbiasa. 

Lagian aku bakalan bareng terus sama Sandra.” 
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“Iya, benar. Apa kamu ingin ke sesuatu 

tempat?” Tanya Nurman berhati-hati. 

“Ya, aku akan pulang ke rumah.” Jawab 

Ratna memotong pertanyaan Nurman dan 

langsung berjalan meninggalkan Nurman 

sendirian. 

Ratna segera meninggalkan balai desa dan 

pulang ke rumahnya. Ratna hanya perlu 

beristirahat cukup untuk energi di hari H. 

Sebenarnya Ratna kurang enak hati karena 

begitu saja meninggalkan Sandra. Tapi, ia 

berjanji akan menjelaskan kepada Sandra saat 

hari H. 

⌘



 

 

Bagian enam: 

Bagian yang Terlewat 

 

Satu malam terlewat begitu saja dalam 

satu kejapan mata. Berganti dengan datangnya 

pagi sebagai hidangan pembuka. Terdengar 

suara burung berkicau di luar dan beberapa 

aktivitas pagi para tetangga. Ratna membuka 

matanya dan baru saja menyadari bahwa ia 

tidak mengikuti pagelaran seni kemarin malam 
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karena kelelahan yang menimpanya tanpa 

sebab. Ratna ketiduran. 

Ratna merasa begitu lelah dan hanya dapat 

berbaring di kasurnya. Kepalanya terasa begitu 

berat dan tubuhnya mengigil kedinginan. Udara 

pagi yang menyegarkan itu malah membuat 

tubuhnya menggigil kedinginan. Ibu yang 

menyadari bahwa Ratna sakit lalu segera 

memberikan sarapan dan obat penurun demam 

untuk Ratna.  

Ratna kembali beristirahat di atas kasur 

sambil membaca buku Hujan Matahari karya 

Kurniawan Gunadi sambil sesekali bersin. 

Matahari sudah tenggelam. Ratna mendengar 

ketukan pintu dari luar rumahnya, lalu melihat 



Nurman masuk ke kamar untuk menjenguk 

dirinya. Nurman datang dengan membawa 

sebuah buku di tangannya. 

“Hai, Ratna. Bagaimana kabarmu hari ini?” 

Tanya Nurman basa-basi. 

“Merasa lebih baik. Makasih udah mau 

jenguk ya.” 

“Tadi malam acaranya benar-benar ramai. 

Aku sampai kewalahan menghadapi anak-anak 

yang tiada henti bersorak bersuka ria dan 

berganti shift dengan temanku karena dia 

masuk angin. Sayang sekali kamu tidak ada 

disana. Ada beberapa pertunjukkan yang ingin 

aku tunjukkan padamu, Ratna.” 
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“Aku mendengar kamu tidak enak badan 

jadi aku langsung kesini. Maaf sebelumnya aku 

tidak membawa apapun karena tidak sempat 

memikirkannya selama di perjalanan menuju 

rumahmu.” 

“Iya tidak apa-apa. Aku tidak merasa 

keberatan. Omong-omong, bagaimana Sandra? 

Aku tidak melihat dia hari ini.” Tanya Ratna. 

“Selepas selesai acara tadi malam, Sandra 

sebenarnya ingin datang ke rumahmu. Kita 

semua penasaran mengapa kamu tidak ada di 

pagelaran kemarin malam. Tapi karena hari 

sudah sangat malam, aku menyuruhnya untuk 

beristirahat malam itu dan besoknya 

mengunjungimu. Sebenarnya aku berniat 



datang ke rumahmu dengan Sandra, tetapi Mak 

Tehra ingin ditemani selama beberapa waktu. 

Jadi aku langsung ke rumahmu.” 

“Kalau kamu bertanya aku sakit apa, itu 

mudah. Aku cuma kelelahan dan demam saja. 

Besok pasti akan sembuh. Jadi sampaikan pada 

Sandra bahwa dia tidak perlu mengunjungiku 

karena aku sakit. Aku akan bertemu dengan dia 

besok.” 

“Akan kusampaikan pesanmu kepada 

Sandra.” Ucap Nurman. 

Lalu ruangan hening. Nurman berdiri 

gugup seolah-olah akan bernyanyi di depan 

khalayak. Ratna hanya menatap Nurman yang 
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berada di depannya menunggu obrolan 

selanjutnya. 

“Ratna, ada beberapa pertanyaan yang 

kuajukan padamu. Itupun jika kamu tidak 

keberatan.”  

“Tanyakan saja.” Ratna tersenyum. 

Wajahnya benar-benar pucat dan bibirnya 

kering. Tapi bagi Nurman itu sempurna—

mungkin. 

“Apa kamu ingat kalau kita dulu saat masih 

kecil sangat dekat?” Tanya Nurman berhati-

hati.  

“Aku tidak ingat, bang. Tapi aku tahu kalau 

aku, Sandra, Shintia dan bang Nurman sering 



jalan-jalan bareng. Tapi aku tidak mengingat 

detailnya.”  

“Tentu saja.” Jawab Nurman. 

“Dulu aku selalu mengajakmu ke surau 

lama, suraunya tepat di tengah danau. Kadang 

aku juga mengajakmu ke sungai kecil bersama 

Sandra. Sandalmu terlepas, lalu Sandra 

berenang dan mencari sendalmu di sungai. Tapi 

waktu itu aku tidak tahu. Apa kamu benar-benar 

tidak ingat denganku?” 

Ratna menggeleng pelan. 

“Ratna. Bagaimana jika aku ingin memiliki 

impian untuk dapat dikenang di ingatanmu 

selamanya? Aku akan menemanimu selalu.” 
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“Maaf, tapi aku tidak berniat untuk 

menikah. Terlebih lagi bagiku menikah itu 

sedikit menyusahkan. Menikah dengan 

seseorang yang mungkin tidak mengenal aku. 

Aku agak mengkhawatirkan kebahagiaanku 

sendiri.” 

“Apa itu artinya kamu menolakku?” 

“Maksudku, tolong Nurman, aku bahkan 

tidak benar-benar mengenalmu. Bagiku lelaki 

menikah untuk mengganti status lajangnya, 

yang keduanya hanya untuk dinikmati saja.” 

“Apa itu pandanganmu terhadap semua 

laki-laki? Bagaimana jika aku ingin 

merubahnya?” 



“Nurman, kau bisa memilih wanita yang 

lain, tapi tidak denganku. Karena aku tidak ingin 

dipilih hanya sebagai istri pertama, lalu pria 

akan memilih istri kedua, ketiga, dan keempat!” 

Ratna membentak Nurman cukup keras 

sehingga Nurman hanya dapat terdiam 

termangu di hadapan Ratna. Nurman mengepal 

tangannya dan segera berjalan keluar kamar 

dan pamit kepada ibu Ratna. Ibu Ratna 

penasaran dengan apa yang terjadi di dalam dan 

menanyakan hal tersebut ke Ratna. 

“Ratna, ada apa ini?” Tanya ibunya sambil 

duduk di samping Ratna. 
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“Dia berusaha melamarku.” Jawab Ratna 

dengan suara tertahannya. Kemudian Ratna 

menangis. Ibu terkejut dengan hal tersebut lalu 

berusaha menenangkan Ratna dengan 

mengelus kepalanya. 

“Lalu, dimana masalahnya?” 

“Aku bahkan tidak mengenalnya. 

Bagaimana jika aku hanya dijadikan istri ke 

sekiannya. Lelaki sekarang tidak ada yang bisa 

dipercaya.” Jawab Ratna dan menangis semakin 

keras. 

“Ya Allah, Ratna. Jangan karena masalah 

keluarga kita kamu sampai ketakutan 

menghadapi seorang lelaki. Ibu tetap sakit hati 



dengan keputusan sepihak ayahmu yang tega 

menikah dengan wanita lain tanpa 

sepengetahuan ibu. Ibu merasa sangat tersakiti. 

Tapi ibu selalu mendo’akan akan datang 

seorang lelaki yang baik hatinya untuk anak ibu. 

Jangan sampai hal ini menakut-nakutimu.”  

“Ibu, bagaimana Ratna bisa mempercayai 

lelaki lain masuk ke dalam hidup Ratna jika lelaki 

yang paling dekat dengan Ratna (ayah) saja 

dapat menyakiti hati Ratna?” Tanya Ratna 

menangis. 

“Istighfar, Ratna. Kita harus selalu 

berprasangka baik dengan keputusan Sang 

Pemegang Kekuasaan. Bila sudah waktunya, hal 

baik akan datang. Bila tidak, tetap bersabar dan 
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berdo’a. Ibu tidak ingin anak ibu merasakan hal 

yang sama dengan ibu. Ibu mana yang ingin 

putrinya menjadi istri kesekian bila pria itu tidak 

mencintai putri ibu? Tetapi itu tetap menjadi 

sunnah bagi pria, tidak diwajibkan.” 

“Seorang lelaki hanya bermain dengan 

aturan Tuhan, tanpa benar-benar 

memperdulikan perasaan wanita.”  

“Ratna, apabila seorang istri mampu 

menerima dengan lapang dada dan ikhlas, ia 

akan diberi hadiah yang tidak terduga. Maka, 

jangan berburuk sangka.” Jawab ibu 

mengingatkan. 



Ratna tetap menangis menangisi 

kepedihannya. Menganggap semua hal tidak 

adil dan terasa hancur. Berandai-andai apabila 

ayahnya tidak bertemu dengan wanita itu. 

Berandai-andai bahwa hidupnya tetap bahagia 

tanpa perlu merasakan sakit.  

Dari balik selimut,, Ratna menyembunyikan 

tangisnya dari bulan dan bintang-bintang di 

luar. Berharap tidak ada satupun yang 

mengetahui bahwa ia kini sedang menangis, 

kecuali ibunya. Sungguh menyesali rasa sakit 

yang datang di hatinya sungguh menyiksa. 

 

⌘ 



~ 115 ~ 
 

Hari berikutnya Nurman datang ke rumah 

Ratna dan membawa sepucuk surat untuk 

dibaca. Ratna hanya dapat memandangi 

Nurman dari kasurnya dan pergi menghilang 

begitu saja dari balik pintu seperti asap. Surat 

itu Nurman simpan di atas laci dekat kasur. 

Ratna segera membuka surat tersebut dan 

membacanya. 

Isi surat tersebut menjelaskan bahwa 

Nurman begitu memahami bagaimana perasaan 

Ratna saat mengetahui bahwa ayahnya memiliki 

istri kedua tanpa sepengetahuan Ratna. 

Nurman menganggap bahwa perlu adanya 

komunikasi agar hubungan dapat berjalan 

dengan baik. Nurman menjelaskan bahwa 



walaupun memiliki empat adalah sunnah, tetapi 

kewajibannya tetap satu yaitu mencintai dia 

satu-satunya di jalan Allah Subhanahu wa 

Ta’ala. Nurman memahami bagaimana hal 

tersebut dapat membunuh kepercayaan Ratna 

terhadap seorang pria, maka Nurman meminta 

waktu agar dapat diberikan kepercayaan oleh 

Ratna. Maka, sebuah kepercayaan dari masing 

individu itu perlu dalam suatu hubungan. Tetapi 

Nurman meminta agar Ratna tetap mengakui 

dan mencintai ayahnya selayaknya anak 

mencintai ayahnya. Karena, apabila kebencian 

dibalas kebencian hanya ada murka yang 

tercipta. Namun, apabila kebencian dibalas 

dengan keleluasaan hati, maka benci itu tetap 
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tinggal di dalamnya dan berbaikan dengan 

seluruh kenangan pahit.  

Nurman tidak akan melamar Ratna bila 

Ratna memang tidak ingin bersama Nurman. 

Tetapi kini segala kesalahpahaman dan sakit 

hati Ratna dapat diterima dengan baik oleh 

Ratna. Ratna merasa bersyukur diberikan 

kesempatan untuk dapat mengolah pola pikir 

dan hatinya. Karena Ratna memang sangat 

membutuhkan hal tersebut.



 

 

 

Bagian tujuh: 

Cermin Impian 

 

Ratna memberikan kesempatan pada lelaki 

bernama Nurman untuk mengubah 

pandangannya, juga tentunya belajar berdamai 

dengan rasa sakit. Karena perasaan yang 

dipaksakan tidak akan tulus berjalan. Mereka 

kini menikah. 
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Ratna dan Nurman menghabiskan banyak 

waktu bersama dan menikmati berjalannya 

waktu serta mensyukuri nikmat yang telah 

diberikan. Mereka tiba di pantai selatan di Pulau 

Jawa. Berusaha berjalan cepat sampai motel 

sebelum matahari tenggelam. Saat itulah Ratna 

melihatnya yang tidak seorang pun dapat 

melihat, termasuk Nurman. 

Maka, saat Ratna melihat pasir putih yang 

berubah menjadi jingga ketika senja datang, dia 

melihat ayahnya tengah duduk diantara 

bebatuan pantai. Ratna berjalan menuju 

ayahnya dan ikut duduk bersama menikmati 

senja di pantai. Sesuatu yang tidak pernah 

dilakukan oleh Ratna.  Sesuatu yang mustahil. 



Pertama, karena ayahnya telah tiada. Kedua, 

karena senja adalah waktu yang amat cepat 

untuk dinikmati, kepergiannya begitu cepat 

sebelum orang menyadarinya. 

Pasir putih itu menyilaukan gradasi warna 

langit. Ibarat cermin yang memantulkan 

bayangan yang ada di hadapannya. Ratna 

berpikir bahwa kini ia tengah bercermin di 

depan cermin impian. Cermin impian adalah 

cermin yang akan menampilkan apapun yang 

kamu ingin lihat. Pada kenyataannya, Ratna 

ingin melihat ayahnya kembali. 

 

⌘



 

Epilog 

 
Matahari perlahan merayap menuruni 

cakrawala, ia membelah lautan biru menjadi 

jingga kehitaman. Dari balik tirai senja itu 

terlihat seorang ayah tengah duduk 

bersebelahan dengan putrinya di pinggir pantai. 

Duduk di atas bebatuan besar. Mereka berdua 

menikmati senja di pesisir pantai. Akan tetapi, 

tidak ada mata pada rupa sang ayah, hanya ada 

kekhawatiran yang terlihat. Sementara itu 

putrinya hanya dapat terdiam melihat bayangan 

sang ayah yang menghilang seiring 

tenggelamnya matahari di ufuk barat.  



Seluruh rasa sakit dan kenangan pahit itu 

ia peluk erat. Gadis itu tersenyum penuh makna 

di waktu terakhir kali melihat dan bersama 

ayahnya. Sungguh detik-detik yang berharga.  

Kini ia dapat menerima semuanya. Karena 

sesungguhnya ayahnya tidak akan pergi 

kemanapun, hanya berpindah dari dimensi 

manusia ke dimensi hatinya—selamanya. 

Senja adalah hidangan penutup hari kita. 

Senja melambangkan hari akan segera usai, pun 

bermakna kematian. Namun senja kali ini terasa 

begitu hidup. Bukan karena gradasi warnanya, 

melainkan karena didampingi orang terkasih.  

 

⌘
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Tentang Penulis  

Nama  : Anamika Nur Afiifah 

TTL : Makassar, 15 Desember 2001 

Hobi  : Menulis, membaca, mendengarkan, 

 menonton, makan, rebahan 

Motto  : Extradiordinary your life! 

 

     Anamika merupakan putri bungsu 

dari pasangan Rahayu Supriadi dan Tita 

Rosita. Ia merupakan putri ke-6 dari 6 

bersaudara. Ia besar di beberapa kota 

seperti di Makassar, Riau, Garut, dan 

Bogor untuk saat ini. 

     Dengan latar pendidikan TK PAUD 

di Bintang Kecil, SDIT Cendikiawan, SDIT Al-Ghazaly dan 

SDN Menteng, bersekolah menengah di SMPN 1 Ciomas, 

dan kini tengah menempuh pendidikan tahun ketiga di 

SMAN 1 Dramaga. Selama ini ia telah meraih beberapa 

prestasi di bidang menggambar, bidang olahraga bela diri 

seperti silat dan karate, bidang sanitasi, hngga meraih 

juara di bidang kepenulisan  

 Kini gadis berusia 17 tahun ini memiliki impian yang 

luar biasa, yaitu dapat bermanfaat bagi banyak orang, 

membanggakan kedua orang tua, dan mati jihad di jalan 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin. 

Note : Yang baca harus ikut mendoakan! 



 


