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SEMINGGU DI DESA ITU 

 

 “Kring…kring…kring…” telpon di sebuah meja berbunyi. Seorang wanita 

paruh baya mengangkatnya. 

 “Assalamu’alaikum…” 

 “Wa’alikum salam Mbak Sari, ini aku, Dewi” 

 “Kebetulan sekali Wi…kamu telpon.   Kamu tidak keberatan kan aku titipi 

Fifi ?” 

 “Ya nggak lah Mbak…aku justru senang bisa membantu Kamu” 

 “Jujur saja ya Wi…aku sudah tidak sanggup lagi mendidiknya. Ya…mungkin 

salahku juga terlalu memanjakannya. Dia sekarang jadi egois, sombong, suka 

membantah, dan yang paling nggak aku sukai, kata-katanya itu lho…kasar sekali ! 

bahkan sama aku Wi…” 

 Mbak sabar saja. Mungkin Allah SWT sedang menguji kesabaran 

Mbak…Insya Allah aku akan membantu mendidiknya di kampung nanti “ 

 “Terima kasih ya Wi… tapi walaupun Fifi seperti itu, anehnya ia tidak pernah 

gagal masuk 3 besar kelas, ia juga rajin membantuku. Terus terang, aku tidak 

mengerti apa yang ada di fikirannya, meskipun aku ibunya sendiri…” 

 “Manusia itu selalu mempunyai kekurangan dan kelebihan mbak… Seburuk 

apapun Fifi, aku yakin, pasti dai memiliki kelebihan yang tidak kita punyai “ 

 “Eh Wi… sudah dulu ya. Kayaknya Fifi sudah pulang. Nanti aku kabari lagi. 

Assalamu’alaikum” 

 Wa’alaikum salam”telpon pun ditutup. Wanita itu segera menuju pintu yang 

sedari tadi terus diketuk. 

 “Assalamu’alaikum Ma…” 

 “Wa’alaikum salam, eh Fifi sudah pulang. Ayo cepat ganti baju, mama tunggu 

ya di meja makan…” 
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Gadis berambut sebahu itupun segera masuk rumah, tanpa mengucapkan 

sepatah katapun, ia segera menuju kamar dan mengganti bajunya. “Bruk…” tas di 

bahunya ia lempar begitu saja. Sambil membenahi bajunya, ia bergumam. 

 “Mama gimana sih ! Orang capek-capek dari sekolah nggak disuruh istirahat 

apa makan, malah mau diajak bicara… jangan-jangan mau diomelin lagi…” 

keluhnya. 

 Setelah selesai mengganti bajunya, ia segera menuju meja makan, lalu 

mengambil tempat duduk persis di depan ibunya. 

 “Fifi sayang, Hari Senin kamu sudah mulai liburan kenaikan kelas kan ?” sapa 

ibunya. 

 Fifi menatap mata wanita berjilbab di depannya. Wajahnya yang lembut dan 

penyayang tersirat dari sinar matanya. Tidak biasanya ia menanyakan soal liburan. 

 “Sudah Ma. Kok tumben mama tanya-tanya hari libur. Mau ngajak aku 

liburan ke mana ?” Fifi balik bertanya. Ia lalu membuka tudung saji di hadapannya. 

 “Yah…sayur bayam lagi. Sama tempe juga ? Ya ampun…Mama kan tahu aku 

nggak suka kayak begituan, kok masih dimasak sih ? Memangnya aku kambing suruh 

makan daun-daunan…” keluhnya. 

 “Tadi mama belum sempat belanja Fi…Jadi, ya cuma masak itu saja. Oh iya, 

kalau hari Senin kamu libur, kamu ikut Bulik Dewi ke Wonogiri ya ? Ayah dan 

mama mau ke Bandung. Tadi mama dapat kabar, katanya Kak Fani sakit di 

Bandung…” 

 Untuk sesaat rasanya Fifi tak percaya kata-kata Mamanya. Liburan ke 

Wonogiri ? Mana mungkin Fifi sanggup menjalaninya ? Selama ini dia telah terbiasa 

dengan keramaian kota Semarang. Rumah Bulik Dewi berada di pelosok Wonogiri 

yang sepi dan terpencil. Fifi selalu ke sana saat lebaran. Tapi paling hanya sehari, 

itupun jarang menginap. Lagi pula apa kata teman-temannya jika seorang Fifi Mila 

Anggraeny berlibur ke Wonogiri ? 

 “Apa Ma ? Ke rumah Bulik Dewi ? Fifi nggak mau ! Fifi ikut ayah dan mama 

saja jenguk Kak Fani ke Bandung “ jawabnya. 
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 “Nggak bisa Fifi. Kak Fani dirawat di rumah sakit. Kamu mau liburan di 

rumah sakit ? Tadi ayah dan mama sudah memutuskan untuk menitipkan kamu di 

rumah Bulik Dewi. Kebetulan Bulik Dewi sedang melamar kerja di Semarang. Besuk 

dia akan menjemput kamu sebelum pulang ke Wonogiri. Dia tidak keberatan. Lagi 

pula kita tidak punya pilihan…” 

 “Tapi ma…Fifi nggak bisa ! Nanti Fifi di sana nggak ada temannya…Terus di 

sana juga sepi, pokoknya Fifi nggak bisa !” rengek Fifi 

 “Kan Fifi belum mencoba. Bulik Dewi tu baik lho. Kamu kan sudah besar, 

kasihan dong kakakmu di Bandung sendirian. Mama yakin kamu senang di sana. 

Mama dulu juga tinggal di sana. Fifi mau ya ? Ayo dong Fifi, Cuma sampai kakakmu 

sembuh…” 

 Fifi mengambil nafas panjang. Otaknya sedang berfikir. Ia bimbang. Tapi 

benar kata mamanya. Ia tidak punya pilihan. Kakaknya dirawat di rumah sakit. Tak 

mungkin ia menginap di sana. Liburannya bisa lebih kacau ! “Lagian kenapa sih Kak 

Fani harus sakit ?” cacinya dalam hati 

 “Ya udah kalau gitu, terpaksa deh ! Tapi kalau mama pulang dari Bandung, 

langsung jemput aku ya ?” 

 “Iya. Mama pasti langsung jemput kamu, pokoknya nanti mama beliin oleh-

oleh buat kamu…” kata mamanya dengan senyum yang mengembang. 

 

***************** 

  

“Kring…kring…kring …Jam beker Fifi sudah mulai berbunyi. Dengan enggan Fifi 

membuka matanya. Di rumahnya jam beker berbentuk kelinci di meja. Warnanya 

putih dan sangat lucu. Itu hadiah dari kakaknya saat ia berumur 12 tahun. 

 “ Jam lima…” gumamnya 

 Kepalanya masih terasa pening. Semalam ia tak bisa tidur memikirkan 

liburannya di Wonogiri. Ia membayangkan betapa membosankannya liburan di 

tengah desa terpencil yang sepi dan tanpa teman. Ia begitu gelisah. 
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 Lima menit kemudian ia mulai bangkit dan menyisir rambutnya. Lalu 

beranjak ke kamar mandi untuk berwudhu. Itu kebiasaan yang selalu ia lakukan dan 

sudah merupakan peraturan di keluarganya. Dalam doanya setelah salat, ia memohon 

agar liburannya ke Wonogiri tidak terlaksana. Selesai melipat mukenanya, ia segera 

pergi ke dapur. Seorang wanita berjilbab yang kira-kira berumur 40 tahun tengah 

meracik bumbu di sana. 

 “Mama mau masak apa ?” tanya Fifi 

 “Ya nasi goreng seperti biasa…Kamu mau bantu mama ?ini tolong kupasin 

mentimunnya…” Jawab ibunya sambil mengulurkan 2 buah mentimun. 

 Dengan cekatan Fifi segera mengambilnya dan mengupasnya. Ia juga 

memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. 

“Kamu sudah siap-siap untuk ke Wonogiri Fi ?’ tanya ibunya. 

“Belum ma, males…nanti saja… “Jawabnya tanpa gairah. 

“Lho, kamu berangkatnya nanti pagi! Kalau nggak siap-siap dari sekarang, 

mau siap-siap kapan ?” tanya mamanya lagi. 

“Lh…mama cerewet banget sih…Iya. Aku siap-siap…Tapi bentar lagi dong” 

jawabnnya dengan muka masam. 

“Aduh Fifi…Bulik Dewi nanti mau jemput kamu jam 07.00 pagi ini. Jadi 

kamu cepat siap-siapnya ! Bawa baju kamu seperlunya. Dan jangan lupa 

handphonenya dibawa, biar mama dan ayah bisa menghubungi kamu, sudah kalau 

begitu, kamu siap-siap saja. Biar mama yang masak sendiri”       perintah ibunya. 

Dengan langkah berat Fifi meninggalkan dapur. Ia membuka pintu kamarnya 

dan mencari ransel pink bergambar mickey mouse miliknya. Ia berencana 

menggunakan tas itu. Setelah menemukannya di lemari paling bawah, ia segera 

memasukkan beberapa potong baju dan celana ke dalamnya. Tak lupa juga ia 

memasukkan Al Quran kecilnya dan mukena, alat mandi serta sisir ia letakkan paling 

akhir. 

Selesai mengemasi barang-barangnya, Fifi bersiap untuk mandi. Ia 

mengambil handuk mickey mouse biru dan meletakkannya di pundak. 
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Baru saja ia keluar dari kamar, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ia melepaskan 

handuknya dan berlari ke depan untuk membukakan pintu. 

Seorang wanita cantik yang berjilbab coklat panjang berdiri di depan pintu. Ia 

membawa sebuah tas kecil. 

“Assalamu’alaikum Fifi….” 

“Wa’alaikum salam, eh Bulik Dewi, masuk yuk “ ajaknya. Ia memang tak 

ingin ke Wonogiri, tapi tak mungkin juga ia harus marah pada Bulik Dewi karena hal 

ini. 

Sampai di ruang tamu, Fifi mempersilakan bibinya duduk. 

“Bulik mau berangkat kapan ?” tanyanya 

“Ya nunggu kamu sampai selesai siap-siap. Kamu jadi ikut kan ?” tanya 

bibinya. Fifi menatap bibinya lekat-lekat. 

“Ya jadilah bulik…Mama aja udah bawel…suruh inilah…itulah…Fifi malah 

jadi pusing” ceritanya. 

“Tenang aja Fi…Di sana banyak temannya kok. Kamu nggak usah 

khawatir…”hibur Buliknya seolah-olah bisa membaca fikiran Fifi. 

“Tetap aja bagusan Semarang…Ya udah ya Bulik, Fifi mau mandi, udah 

kecut…Itu mama ada di dapur…” ucap Fifi sambil bercanda. 

“Iya kamu mandi dulu sana. Bulik juga mau bicara sama mama kamu” Sahut 

buliknya sambil beranjak menuju dapur. Fifi berjalan di belakang bibinya dan 

berbelok ke arah kamar mandi. 

 

********************* 

 

Fifi berjalan pelan keluar dari kamarnya, tangannya menenteng sebuah tas 

besar. Di depan pintu, diamatinya kamarnya itu. Ia akan meninggalkannya untuk 

beberapa hari ke depan. Tempat tidurnya telah tertata rapi. Ia amati kamar itu 

beberapa saat. Lalu perlahan-lahan menutup pintunya. 
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Dengan langkah berat ia berjalan ke ruang depan. Waktunya untuk berangkat. 

Ia memeriksa sakunya. HP kesayangannya telah terselip di sana. Sebelum makan pagi 

tadi, mamanya telah memberi uang saku untuk digunakan selama liburan di 

Wonogiri. Tapi ia tak yakin uang itu akan berguna. Mana ada barang-barang bagus 

seperti di mall saat ia terperangkap di tengah pelosok Wonogiri ? selain itu mamanya 

juga berpesan supaya Fifi bersikap sopan serta tidak menyusahkan buliknya selama di 

sana. 

Fifi berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar ia berpamitan pada ayah dan 

mamanya sambil melambaikan tangan. 

“Yah, Ma, Fifi berangkat” 

“Iya, ingat pesan mama ya…!” sahut mamanya. 

“Dan jangan lupa salatnya !’ ayahnya menambahi. “Wi, kalau Fifi malas salat, 

kamu ajak ya…Dia kadang-kadang bandel….” 

“Pasti mas…Kami berangkat dulu ya, Assalamu’alaikum” kata bulik Dewi. 

“Wa’alaikum salam” sambut orang tua Fifi bersamaan.  

Fifi dan Bibinya segera berjalan meninggalkan rumah. Bibinya menyetop 

angkot di pinggir jalan yang membawa mereka ke terminal. Sesampainya di terminal, 

mereka naik bus jurusan Solo. Fifi duduk di samping buliknya. Untung saja bus antar 

kota itu sedang tidak penuh. Jadi mereka berdua bisa mendapatkan tempat duduk 

yang nyaman. 

Sepanjang jalan hati Fifi gelisah. Ia membayangkan apakah ia akan sanggup 

menjalani kehidupan di tengah kesunyian desa itu. Mungkin ia masih bisa 

menghubungi teman-temannya. Tetapi apakah itu bisa membuatnya bertahan ? 

Tanyanya dalam hati. 

Fifi mengalihkan pandangannya keluar jendela. Pemandangan di kanan kiri 

bus mengalihkan perhatiannya. Ia sedikit terhibur dengan hal itu. Tetapi hati kecilnya 

tetap tak bisa memungkiri. Ia tak ingin pergi. 

 

**************** 
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Sudah 3 kali Fifi naik turun ganti bus. Ia menaiki angkot yang membawanya 

ke pelosok desa. Ia tidak tahu sudah berapa lama perjalanannya itu. Mungkin sudah 

sekitar 5 jam. Tapi itu tak penting baginya. Yang terpenting sekarang adalah 

bagaimana cara menghilangkan kegelisahan hatinya. Ia sangat merasa tidak nyaman 

berada di tempat itu. Jalan yang sudah hampir rusak dan panorama desa yang sangat 

asing baginya. Belum sampai di tempat bibinya, ia sudah rindu dengan Semarang. 

Rindu berbelanja dengan sahabat-sahabatnya, mengerjakan PR bersama, menonton 

bioskop bersama, dan semua keramaian Semarang. Ia ingin pulang ! 

“Kiri Mas…” teriak bibinya. Angkot berhenti mendadak. Fifi terhenyak. Ia 

sudah sampai !! 

Mereka berdua segera turun dari angkot kecil itu. Bibinya menyerahkan 

ongkos dan angkot pun berlalu. Fifi memandang sekelilingnya. Sebuah rumah 

sederhana yang bersih dan rapi terpampang di depannya. Halaman yang bersih 

ditumbuhi pohon mangga dan rambutan. Di teras rumah itu terdapat bermacam-

macam jenis bunga. Ada kamboja, mawar, euphorbia, gelombang cinta, pacar air, 

kemuning, serta bebarapa jenis umbi-umbian. Di halamannya juga tumbuh bunga 

melati liar yang terawatt. Udara di sana masih sejuk. Sangat kontras dengan udara di 

angkot yang sesak dan panas. Alamnya kelihatan begitu damai. 

“Ayo masuk Fi. Nggak capek apa, kok malah berdiri di situ” sapa bibinya. 

Fifi terhenyak. Ia segera berjalan mengikuti bibinya. Dilepaskannya sandal 

bergambar Mickey Mouse miliknya. Ia masuk ke dalam rumah. Keadaan rumah itu 

sudah berubah dari saat ia ke sana tahun-tahun sebelumnya. Lebih rapi, bersih dan 

indah, fakir Fifi. 

“Assalamu ‘alaikum” kata Bulik Dewi. 

“Wa’alaikum salam, lha Fifinya mana Wi ? katanya mau liburan di sini ?” 

sambut neneknya dengan logat jawa asli. Fifi pun segera menghampiri neneknya dan 

menyalaminya. 

“Fi, kamar kamu di pojok itu, kamu sudah tahu kan ? itu lho yang biasa kamu 

dan Fani tempati kalau liburan di sini..” jelas bibinya di samping Fifi. Kalau 
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mengunjungi neneknya, Fifi memang beristirahat di kamar itu. Fifi segera membuka 

kamar dan masuk. Ia meletakkan tasnya di meja samping tempat tidur. 

“Kamu salat dulu ya, jamaah bareng Bulik. Wudhunya di dekat sumur. 

Setelah itu nanti kita baru makan “ ucap bibinya sembari keluar dari kamar 

meninggalkan Fifi sendiri di kamar itu merenungi lingkungan barunya. 

Fifi mengeluarkan mukena dari dalam tas. Diambilnya HP dari sakunya. Itu 

sudah sekitar jam 1 siang. Fifi meletakkan HP itu di kasurnya. Sebenarnya ia masih 

sangat malas untuk salat dhuhur. Tapi pasti ayah dan mamanya telah berpesan untuk 

mengajak Fifi salat tepat waktu. Menggantikan tugas orang tuanya ketika ia di rumah. 

Lalu dengan enggan ia berjalan ke arah sumur di luar rumah. Sumur itu terletak di 

sebelah timur halaman rumah. Dinding dalam sumur itu terlihat sudah berlumut. 

Menendakan bahwa sumur itu sudah sangat tua. Tetapi di kanan kiri sumur itu 

keadaannya sangat bersih. Airnya tidak terlalu dalam, sehingga tidak menimbulkan 

kesan yang menyeramkan. Ia bimbang di tepi sumur. Ia merasa turun martabatnya 

jika menimba air. Tiba-tiba saja seorang gadis seusianya dating melewati sumur itu. 

Gadis itu melewatinya dengan tatapan aneh. Terang saja, siapa yang tidak heran 

melihat orang yang tidak dikenalnya berdiri di samping sumur sambil melongok ke 

dalam sumur ? mungkin gadis itu mengiranya akan bunuh diri. 

Fifi pun segera mengambil timba sumur. Dan tanpa fakir panjang, ia pun 

segera menimba air. Ternyata itu tidak terlalu berat. Biasanya ia selalu ditimbakan 

oleh Kak Fani. Jadi ia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menimba air 

sebelumnya. 

Ia kembali melihat sekelilingnya. Sekarang tak ada siapapun kecuali dirinya di 

sekitar sumur itu. Ia pun mulai berwudhu. Airnya terasa amat dingin dan segar. Air 

itu membuat Fifi segar kembali setelah 5 jam duduk di bus yang panas. 

Fifi berjalan kembali ke rumah. Ia memulai berjamaah dengan Bibinya. 

Hatinya kini sudah tidak gelisah lagi. Desa itu tak seburuk yang ia kira. 

****************** 
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Fifi merebahkan badannya di tempat tidur. Ia baru saja menyelesaikan makan 

siang dengan Bibi dan Neneknya. Dipandanginya kamar itu berkeliling. Sederhana, 

fikirnya. Ada foto ibunya dan Bulik Dewi waktu kecil terpampang di tembok. Waktu 

kecil ibunya tinggal di kamar ini. Memang kesannya begitu nyaman dan tenang. 

Sebuah jendela menghadap ke halaman terbuka lebar. Angin bisa dengan leluasa 

pulang dan pergi lewat jendela ini. Sebuah lemari pakaian dari kayu yang juga 

berfungsi sebagai meja rias ada di situ. Fifi ingin menata bajunya di dalam lemari itu, 

tapi ia merasa sangat lelah. Matahari siang itu bersinar sangat terik sehingga membuat 

Fifi merasa mengantuk. Di ambilnya HP yang sangat mungil di samping tubuhnya. Ia 

mengirim pesan singkat kepada Ibu dan teman-temannya. Ia mengabarkan bahwa ia 

telah sampai di Wonogiri dengan selamat. Angin muson timur kembali berhembus 

melalui celah jendela. Kelopak mata Fifi sudah tidak kuat menahan rasa leleh. Lalu 

perlahan-lahan ia terpejam. Melayang dalam mimpi menjelajahi alam angan. 

 

************ 

 

Fifi berjalan menuju dapur. Buliknya tengah asik memasak di ruangan itu. Ia 

sebenarnya tidak ingin ikut memasak di sana, tapi ia benar-benar tak tahu apa yang 

harus ia lakukan di desa terpencil itu. Tak ada mall apalagi bioskop. 

Ia memandang berkeliling. Dua buah kompor minyak ada di pojok ruangan. 

Sebuah meja besar untuk meracik bumbu, lemari bambu, peralatan masak dan 

peralatan makan tertata dengan rapi dan teratur di sana. Lantainya masih dari tanah. 

Ketika Fifi memasukinya pertama kali dulu, ia tidak mau ke dapur itu. Baru setelah 

Kak Fani membujuknya, ia baru mau masuk ke dalamnya. 

“Bulik mau masak apa sich , kok serius banget…” sapa Fifi. 

“Ini lho Fi, Bulik mau masak bacem tempe tahu dan sayur bayam sama 

kacang.” 

Deg, hati Fifi bergetar. Ia bingung. Kemarin sore mamanya memasak temped 

an sayur bayam, sekarang buliknya juga. Padahal ia tak menyukai makanan itu. 
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:Permisi Mbak Dewi” sapa sebuah suara. Fifi dan Bulik Dewi langsung mencari 

sumber suara itu. Seorang anak perempuan berambut panjang yang menatap Fifi 

dengan aneh di sumur tadi sekarang berdiri di pintu dapur. 

“Oh…Rani. mau nganterin tempe yang suruh Mbak beliin tadi ya ?” tanya 

Bulik Dewi. 

“Iya Mbak, ini tempenya” jawab Rani dengan sangat sopan sambil 

memberikan keranjang yang berisi tempe kepada Bulik Dewi. 

“Oh ya Fifi, Ini Rani, tetangga Bulik Dewi. Dia juga seusia kamu, kelas 2 

SMP. Kalau kamu bosan di sini, kamu ngobrol aja sama Rani…” saran Bulik Dewi. 

Fifi dan Rani lalu berkenalan. Mulanya Fifi agak canggung berbicara dengan 

gadis itu. Tetapi ternyata Rani tipe orang yang mudah akrab dengan orang lain. Ia 

tidak pendiam seperti yang terlihat dari penampilannya yang ndeso.  

Lama- kelamaan mereka terlihat sangat cocok. Setiap kata-kata yang keluar 

dari bibir Rani amat mengesankan bagi Fifi. Gaya bahasanya yang khas membuat Fifi 

makin tertarik mendengarkan cerita-ceritanya. Dan akhirnya, Fifi pun menyadari 

bahwa kepribadian seseorang tidak bisa dinilai dan dilihat dari penampilannya saja. 

Satu poin plus yang ia dapatkan pertama kali di desa ini. 

 

******************* 

 

Itu malam pertama Fifi di rumah buliknya. Mungkin masih banyak lagi 

malam-malam selanjutnya yang akan Fifi lewati di sana. 

Sehabis berjamaah salat isya bersama buliknya, Fifi mengaji sebentar karena 

mendapat perintah dari ayahnya lewat sms. Sebenarnya ia ingin mengabaikan 

perintah itu, tapi buliknya segera menasehatinya agar melaksanakan amanat dari 

ayahnya. 

15 menit kemudian ia keluar dari kamar. Ia ingin berkumpul bersama ulik dan 

neneknya yang sedang menonton TV. Ia bosan sendirian di kamar. Salahnya juga 

tidak membawa buku-buku cerita kesayangannya ke desa ini. Sebetulnya tadi ia ingin 



Seminggu di desa itu 11

menelpon mamanya serta teman-temannya. Tetapi baterei HPnya keburu habis. 

Terpaksa niatnya itu ia urungkan.  

Sesampainya di ruang tengah, Fifi duduk di samping buliknya. Ia tak tahu apa 

yan harus ia lakukan. Neneknya sedang menonton sinetron. Sementara Buliknya di 

sana sambil membaca buku. 

“Kamu kesepian ya Fi ? Tenang aja, sebentar lagi pasti Rani ke sini. Kalau 

malam dia selalu main ke sini. Kalau nggak mengerjakan PR, ya Cuma nonton TV. 

Dia itu kasihan banget, di rumahnya nggak ada TV. Padahal, orang tuanya di Jakarta 

itu kaya lho” cerita buliknya. 

“Iya ya bulik…Di sini kok sepi  banget, nggak kayak di Semarang…”keluh 

Fifi. 

Keadaan malam itu memang sangat berbeda. Tidak seperti malam-malam 

sebelumnya yang Fifi lewati di tengah kota Semarang. Keadaannya sangat sepi. Tidak 

ada suara kendaraan bermotor yang melintas. Jalan-jalan di depan rumah penduduk 

kosong tanpa seorang pun melintas di sana. Hanya ada suara jangkrik dan TV yang 

mengisi keheningan malam itu. Berkali-kali Fifi memandangi sekitarnya. Ia mencoba 

menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru. 

“Malem semuanya…” sapa Rani yang tiba-tiba muncul dari pintu. Ia segera 

masuk ke dalam dan duduk di samping Fifi. Bulik Dewi pun menutup bukunya. 

Sepertinya kedatangan Rani membawa atmosfer baru dalam ruangan itu. Benar saja, 

baru 5 menit ia duduk di sana, ruangan itu telah menjadi gaduh. Mereka 

memperbincangkan soal masakan Bulik Dewi tadi sore yang kurang enak. Tiba-tiba 

topic mereka sampai pada bayam ? 

“Bayam? Kamu suka ya Ran makan bayam ? kayak popeye aja…”canda Fifi. 

“Iya nggak begitu suka sich… Tapi, bayam itu bergizi lho…ada vitaminnya, 

vitamain apa itu? Ya pokoknya ada vitaminnya deh…” cerita Rani dengan sangat 

meyakinkan. Sepertinya ia berbakat dalam hal bercerita. 

Bergizi ? Bayam bergizi ? paling cuma ada klorofilnya. Yang suka makan 

bayam itu, paling cuma ulat, siput, atau popeye… Mana ada ilmuwan terkenal yang 
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hobinya makan bayam ?” ucap Fifi yang sebenarnya juga tidak tahu soal bayam. Ia 

hanya ingin tak kalah dalam perdebatan ini. Sangat tidak pantas baginya dikalahkan 

hanya oleh Rani, seorang gadis kampung yang biasa-biasa saja… 

“Ye…kamu jangan sok tahu ! Banyak para ilmuwan terkenal yang vegetarian 

! Siapa tahu mereka suka makan bayam. Tapi malu saja untuk mengakuinya.” Kilah 

Rani. 

“Udah..udah…!! Mendingan, kalian pergi saja ke sawahnya Nenek Rani. Di 

sana kan banyak sayur-sayuran, nanti kalian petik aja deh bayamnya…Katanya, 

bayam di sawahnya nenek Rani itu enak lho Fi! Besar-besar, daripada rebut nggak 

jelas, mending kita masak aja ! Kalau rasanya memang benar enak, Fifi yang kalah !” 

usul Bulik Dewi. 

Mereka menyetujui usul Bulik Dewi tersebut. Fifi sangat yakin, dimasak 

seperti apapun, yang namanya bayam tetap saja tidak enak. Begitupun sebaliknya 

dengan Rani. Menurutnya, bayam itu tetap saja enak. Yang paling penting adalah 

bergizi dan halal. 

Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke sawah besok pagi. Walaupun Fifi 

sangat berat hati melakukannya. Di fikirannya, sawah identik dengan budaya ndeso 

dan tempat yang sangat tidak cocok dengan dirinya. Tetapi akhirnya ia mau pergi 

juga setelah dibujuk oleh Rani. 

 

****************** 

 

Sehabis sarapan pagi, Fifi menyapu halaman rumah bibinya. Ia selalu ingat 

pesan Mamanya untuk tidak merepotkan bibinya. Awalnya ia hanya duduk di teras 

saja. Tetapi melihat halaman tersebut, hatinya jadi tergugah meskipun tidak setulus 

hati melakukannya. Halaman rumahnya cukup besar. Banyak daun mangga dan 

rambutan berguguran, karena bulan ini musim hujan akan segera digantikan oleh 

musim kemarau. Sehingga angina muson timur sering bertiup menggugurkan daun-

daun itu. 
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Fifi mengalihkan pandangannya ke sekeliling sumur. Tampak Rani sedang 

menimba air. Di sampingnya ada sebuah ember kecil penuh dengan pakaian kotor. 

Kelihatannya ia akan mencuci. 

Fifi cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Dibuangnya sampah-sampah itu 

di tempat pembuangan belakang rumah bibinya. Ia lalu berjalan ke sumur untuk 

mencuci tangannya. Rani yang sedari dari masih duduk di sana masih setia dengan 

baju-baju itu. Dikuceknya pelan-pelan tanpa gairah. 

“Ran, jadi nggak ke sawahnya ? keburu siang nih…panas tau !” omel Fifi 

“Iya…iya…kamu pamit saja dulu sama Mbak Dewi. Kalau sudah selesai 

mencuci baju-baju ini, aku langsung ke rumah Mbak Dewi…” jawab Rani. 

Fifi pun segera masuk ke rumah. Ia mengambil HP dan sedikit uang. Lalu 

berpamitan pada bibi dan neneknya. Nenek sangat heran melihat Fifi ingin pergi ke 

sawah. 

“Anak kota kalau liburan ada-ada saja” komentar neneknya sambil tersenyum. 

Fifi ikut neneknya duduk di teras. Ia menunggu Rani yang tengah menjemur 

pakaian sambil mengotak-atik HPnya. Dibacanya sms dari teman-temannya tanpa 

semangat. Setelah itu ia campakkan begitu saja HP tersebut. Ia malah asik mengobrol 

dengan neneknya. Neneknya bercerita, kalau sewaktu muda dulu ia juga sering pergi 

ke sawah hanya untuk main-main saja. Tetapi sejak kondisi kesehatannya semakin 

melemah ia tidak pernah lagi pergi ke sawah. Neneknya berkata kalau ia sangat rindu 

dengan sawah. Fifi mendengarkan dengan amat serius. Ia tak percaya. Ada seseorang 

yang rindu dengan sawah, padahal ia yang belum pernah ke sana sekalipun merasa 

enggan untuk pergi. Mungkin karena dalam bayangannya sawah itu amat buruk. 

Beberapa saat kemudian Rani dating. Mereka segera pergi ke sawah. Mereka 

melewati jalan-jalan setempat yang panas dan berdebu. Tiba-tiba saja Rani berhenti. 

“Nah Fi, itu sawahnya…” kata Rani sambil menunjuk sawah di sebelah utara 

mereka. Jaraknya masih sangat jauh. 

Rani mulai berjalan melintasi pematang. Fifi mengikuti di belakangnya masih 

tampak semangat. Berjalan di pematang memang harus hati-hati. Jalannya sangat 
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sempit sehinnga diperlukan keseimbangan untuk berjalan di atasnya. Rani yang sudah 

terbiasa berjalan di pematang sangat lincah dan cepat. Sementara itu, Fifi berjalan 

pelan-pelan dengan agak takut. Karena belum terbiasa, Fifi terpeleset ke sawah yang 

penuh dengan lumpur. Ia menjerit-jerit histeris melihat kakinya yang penuh dengan 

lumpur. Rani tersenyum lalu menghampirinya. 

“Aduh Rani ! Gimana ini, ayo pulang. Aku malu pakai celana kotor seperti 

ini…” rengek Fifi sambil memegangi celana dan kakinya. 

‘Nggak papa Fi, di samping sawah nenekku ada sungai kecil. Nanti kamu bisa 

bersihin kakimu di sana. Lagian siapa juga yang mau ngeliatin kamu, pakai malu 

segala…” saran Rani 

Mereka lalu meneruskan perjalanan melewati pematang yang agak menurun. 

Fifi sangat kesulitan melewatinya. 

“Kita sampai Fi..” ucap Rani 

Fifi mengamati keadaan sekitarnya..Dihadapnnya sawah terbentang luas. Di 

sebelah baratnya ada sungai kecil yang membatasi sawah dengan bukit yang 

ditumbuhi pohon jati. Di tepi sungai sayuran tumbuh dengan subur, ada bayam, 

kangkung, serta cabai. Beberapa pohon pisang juga tumbuh di sana. Di bawah pohon 

– pohon pisang itu sangat teduh, sehingga bisa untuh tempat berteduh jika kebetulan 

melewati tempat itu. Fifi segera berlari ke sungai. Ia mengamati sekelilingnya. Tidak 

ada siapa – siapa selain Ia dan Rani. Iapun langsung membersihkan kakinya. Air di 

sungai itu masih jernih, belum tercemar oleh limbah seperti sungai – sungai yang 

sering Ia temui. 

Setelah kakinya bersih, Ia lalu menuju ke tepi. Rani tengah berada di sana 

beralaskan daun pisang. Fifi ikut duduk di sampingnya sambil mengeluarkan HP dari 

sakunya. 

“Baru jam 09.00”gumamnya. Dia lalu memfoto keindahan sawah yang 

terekam di otaknya dengan HP yang Ia bawa. Entahlah, tiba – tiba hati kecilnya 

menggerak – gerakkan jari jemarinya untuk mengabadikan hal tersebut. Ia memang 

tidak suka dengan pedesaan. Tapi untuk kali ini dari lubuk hatinya yang paling 
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dalam, Ia merasa damai  di tengah – tengah desa itu. Sebenarnya Ia sendiripun tidak 

menyadari apa penyebab semua itu. 

“Jadi metik sayur tidak, Fi?” tanya Rani. 

“Ya petik saja, nanti saya bantu” jawab Fifi dengan malas. 

Rani lalu beranjak dari tempat duduknya. Ia menuju ke pematang untuk 

memetik kacang panjang. Nenek Rani memang menanam kacang panjang di 

pematang. Mungkin sudah tidak ada lagi tempat di sawah yang subur itu. 

Pematangnya sangat sempit. Sebab separuhnya sudah untuk tempat tumbuh kacang 

panjang yang merambat ke atas. . Fifi tidak berniat untuk mengikuti Rani. Ia yakin 

tidak akan sanggup berjalan di pematang itu. 

Fifi masih memandangi sekelilingnya. Sayuran yang tumbuh subur 

mengelilinginya. Ia jadi tertarik untuk memetik sayur – sayuran itu. 

“Ran, Aku bantu petik sayuran di sini, ya!” ucap Fifi. 

“Iya, Fi” jawab Rani yang sebenarnya tidak terlalu mendengar apa yang 

diucapkan Fifi. Rani sedang konsentrasi meniti jalan di pematang. 

Fifi yang kegirangan lalu mulai memetik sayuran yang menarik hatinya. Ia 

memetik beberapa cabai yang kelihatan memerah dan segar. Ia sangat senang melihat 

tanaman  yang tumbuh subur terawat. Walaupun Ia tidak suka dengan sayuran hijau, 

melihat tanaman bayam yang tumbuh subur di tepi sungai, Ia juga tertarik untuk 

memetiknya. Ia lalu mulai berjalan menuju ke tempat tanaman bayam itu tumbuh. Di 

genggaman tangannya ada beberpa cabai besar yang berwarna merah merona. 

Dengan cekatan Ia mulai memetik bayam yang daunnya lebar – lebar dan 

terlihat segar. Karena terlalu asik, kakinya terpelosok ke sungai. 

“Astagfirullah….”rintih Fifi. Ia mengangkat kakinya perlahan – lahan. 

Celananya basah hingga lutut.Kakinya tertusuk duri semak – semak yang banyak 

tumbuh di tepi sungai. Ibu jari kaki kirinya berdarah. Untung saja duri itu tidak 

menancap di ibu jari itu. Fifi berjalan pincang ke bawah pohon pisang. Ia beristirahat 

sebentar dengan menahan rasa sakitnya. Lukanya cukup dalam. Mungkin durinya 

agak panjang. Ia lalu berjalan ke tepi sungai yang tidak ada semak – semaknya. 
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Airnya yang jernih digunakan untuk membersihkan darah yang mengalir dari ibu 

jarinya. Ditatapnya air, pohon bayam serta luka di kakinya. Sepertinya lembaran 

hitam yang menutupi sisi hidupnya baru saja dijabut. Ia tersadar !! Betapa 

sombongnya ia selama ini. Betapa angkuhnya ia yang tak mau menghargai jasa-jasa 

para petani. Baginya mungkin sayur-sayuran itu tidak berharga. Tetapi ia baru tahu 

sekarang, bahwa untuk mendapatkan beberapa lembar bayam dan beberapa potong 

kacang panjang harus dengan penuh pengorbanan. 

“Ya Allah…ampuni aku…” ucapnya lirih. 

“Sedang apa kamu Fi, ngelamun ya ?” sapa sebuah suara yang ternyata adalah 

Rani. Ia segera tersadar dari renungannya. 

“Nggak….Ini…Kakiku tertusuk duri…..” jawab Fifi. 

“Tertusuk duri ya ? Nenekku juga pernah, pasti kurang hati-hati…” terka 

Rani. 

“Kakiku juga terkena lumpur !” imbuh Rani sambil memegang kakinya. 

“Ran, ternyata hanya untuk memperoleh sayuran seperti ini saja harus dengan 

penuh pengorbanan ya..” ungkap Fifi. 

“Ya begitulah…mkanya, kamu itu jangan suka menghina makanan. Semua itu 

nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri…” jelas Rani. 

Kata-kata itu terngiang di benak Fifi. 

“Nikmat Allah yang wajib kita syukuri”. Betapa bodohnya ia selama ini. Dia 

yang begitu bangga dengan ilmu yang ia peroleh. Padahal untuk hal sekecil ini, gadis 

desa di sampingnya ini jauh lebih paham. 

Tidak masuk akal juga perlombaannya dengan Rani itu. Bukankah tergantung 

selera suka bayam atau tidak ? Seperti apapun juga, bagi Rani bayam itu tetap enak. 

Sebaliknya dengan Fifi. Tapi kini ia telah menyadari, setiap pucuk daun yang ia 

peroleh dan ia hina, diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. 

 

***************** 
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Fifi baru saja menyelesaikan salat subuhnya. Ia merebahkan lagi badannya di 

tempat tidur. Semalam mamanya menelpon dan menanyakan kabarnya. 

Fifi merenung lagi, sejujurnya ia telah terpikat oleh kedamaian desa itu. 

Walaupun ia belum mengerti banyak tentangnya. Semalam ia telah banyak 

beristirahat, sehingga luka di kakinya sudah sembuh. 

Ia segera keluar dari rumah. Padahal itu baru jam 05.30 pagi. Neneknya 

tengah duduk di teras rumah itu. Ia ditemani oleh secangkir the hangat. Fifi 

mengalihkan pandangannya ke timur, Rani sedang menyapu halaman rumahnya. Di 

sumur bibinya sedang mencuci baju. 

Fifi tidak tertarik dengan hal itu. Ia lalu memejamkan mata. Dihirupnya udara 

pagi yang begitu segar. Pikirannya agak lebih jernih. Suara orang-orang desa yang 

menyapu halaman, alunan burung berkicau serta gemericik air yang keluar dari kran 

di samping sumur karena digunakan Bibinya mencuci, bersatu menjadi satu. Orkes 

alam di desa. Ya, inilah alunan musik pagi di desa. Perlahan ia membuka matanya. 

Wanita tua yang duduk di kursi itu memandanginya. Ia segera menuju ke kursi di 

samping  neneknya. 

“Pagi Nek…” sapanya. Neneknya membalasnya dengan senyuman. Fifi 

memandang tanaman bunga di teras rumah itu”Begitu indah “ pikirnya. Tapi tanah di 

dalam pot-potnya kering. Tiba-tiba suara hatinya itu mendorongnya untuk berdiri. Ia 

lalu beranjak dari kursi itu dan pergi untuk menyiram bunga. 

Ia menimba air dengan hati yang senang. Terasa amat ringan setiap ember 

penuh dengan airyang ditariknya. 

“Inilah rasanya melakukan sesuatu dengan ikhlas” kata suara hatinya lagi. 

Disiramnya setiap pot bunga di teras itu. Ia tidak merasa lelah, semuanya terasa 

begitu menyenangkan. 

 

    ****************** 
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Selesai mandi pagi, Fifi pergi ke rumah Rani. Ia bosan di rumah bibinya. 

Terasa sangat sepi dan hening. 

Ia mengetuk pintu. 

“Rani……”panggilnya. Perlahan – lahan pintu dibuka. 

“Eh, Fifi…..ayo masuk!” ajak Rani. 

Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Rumahnya cukup luas tetapi juga sepi, 

sama seperti rumah bibnya. 

“Fi, aku tadi sedang masak, gimana ya….ehm….kamu ikut aku ke dapur saja 

ya.”Rani lalu mengajak Fifi ke dapur. Fifi duduk di kursi memandangi Rani yang 

sedang asyik bergulat dengan bumbu – bumbu. 

“Mau masak apa , Ran?” tanyanya. 

“Ini, aku mau masak tumis kacang yang kita petik kemarin dan mau 

menggoreng telur” jawabnya. 

Fifi memandang lagi sekelilingnya. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. 

“Eh,Fi…..kamu pengen tidak ke sungai di sebelah utara sawah nenek itu?” 

“Sungai yang mana? Yang banyak durinya itu?” 

“Bukan, sungai besar itu lho…” 

“oh belum, kesana yuk!”ajak Fifi 

“Iya,tapi besuk aja ya…..nanti kita sambil jalan – jalan……sekarang kan aku 

lagi sibuk…..nanti sore kamu ikut pengajian di masjid tidak?” 

“Iya mungkin……..Aku juga bosan di rumah…….” 

 

    **************** 

 

Fifi dan Rani duduk di pojok masjid kecil itu. Mereka sedang mengikuti 

pengajian rutin remaja masjid setiap hari selasa. Fifi iseng – iseng saja mengikutinya. 

Lantaran Ia tidak betah di rumah buliknya yang kosong dan hampa. 

Materi hari itu tentang keikhlasan. Dalam pengajian itu disebutkan bahwa jika 

berbuat sesuatu tanpa keikhlasan tidak akan mendapatkan pahala. Dan setiap 



Seminggu di desa itu 19

perbuatan itu harus dilakukan dan didasari dengan niat dan ketulusan hati. Tetapi hal 

itu malah menimbulkan pertanyaan dalam dirinya. Selama ini Ia berbuat baik 

sebagian besar karena desakn orang tuanya. Jadi selama ini Ia tidak ernah 

mandapatkan pahala?.Ya Allah….pantas saja, setiap hari di rumahnya Ia melakukan 

suatu pekerjaan rasanya sangat berat. Padahal pekerjaan itu ringan – ringan saja. 

Seusai pengajian itu, kira – kira jam 5 sore, Fifi langsung membantu buliknya 

di dapur. Bibinya sedang menyiapkan makanan untuk makan malam. Sambil 

membantu mengupas bawang merah, Fifi memberanikan diri bertanya kepada 

buliknya. 

“Kalau menurut bulik, apakah arti penting keikhlasan di dalam melakukan 

suatu perbuatan?” 

“Ehm.bagaimana ya? Begini Fi, kita itu memang dianjurkan bahkan 

diharuskan untuk berbuat baik. Tetapi apa gunanya semua itu jika tidak didasari 

keikhlasan. Jadi menurut Bulik, keikhlasan itu menentukan keberhasilan setiap 

perbuatan. Menanamkan keikhlasan itu memang tadaklah mudah. Kita harus 

memperdalam ilmu agama dan menanamkan keikhlasan setiap kali akan berbuat 

sesuatu. Kita harus selalu menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang wajib 

melakukan semua perintahNya. Hilangkan kesombongan dalam diri kita dan 

merendahlah kepada Sang Pencipta. Dengan itu mungkin kita akan menyadari bahwa 

kita ini makhluk ciptaan Allah yang wajib melaksanakan perintahNya dan menyukuri 

setiap karuniaNya. Mungkin dengan begitu kita bisa ikhlas melakukan perbuatan 

baik, karena kita ini bukan siapa – siapa. Kita hanyalah seorang hamba yang 

berlomba –lomba mendapatka derajat tertinggi di sisiNya”. 

Fifi masih berfikir. Sejujurnya Ia belum terlalu paham dengan apa yang 

dikatakan oleh buliknya. Seperti biasa, bulik bisa menebak isi hatinya. 

“Belum faham ya,Fi? Begini saja, jika pahala adalah api, maka minyak adalah 

keikhlasannya. Jika kamu ingin menyalakan kompor minyak, lalu menyulutkan api ke 

dalamya, dan tidak ada minyak di sana, apakah kompor bisa menyala? Tentu tidak 

kan? Begitu juga jika kita melakukan perbuatan, jika tanpa didasari keikhlasan, 
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perbuatan itu hanya sia – sia belaka. Kecuali jika kita mananamkan keikhlasan di 

dalamnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah berusaha mendapatkan minyak dan 

memasukkan ke dalam kompor itu. Baru apinya akan menyala..”Bulik menjelaskan 

sambil menatap mata Fifi. 

Fifi sekarang sudah mengerti arti penting keikhlasan dalam melakukan 

perbuatan. Ia pun bertekad dalam hati akan berusaha selalu melakukan perbuatan 

dengan didasari keikhlasan. 

   ******** 

Fifi baru saja selesai mencuci bajunya. Rabu pagi itu Fifi dan Rani berencana 

pergi ke rumah saudara Rani di puncak gunung. Lebih pelosok dari desa yang yang 

mereka tempati. Sebenarnya Rani khawatir jika Fifi ikut. Tetapi Fifi memaksa. Ia 

selalu mengabaikan perkatan Rani yang mencegahnya. Lantaran jalannya sulit dan 

sangat jauh. Sikap angkuh yang tertanam dalam dirinya belum hilang juga. Mungkin 

lambat laun di desa itu ia akan mengerti bahwa dirinya bukanlah orang yang terhebat. 

Setelah berpamitan kepada bulik dan neneknya, Fifi dan Rani berangkat ke 

puncak gunung tempat saudara Rani. Mereka juga membawa bekal makanan dan 

minuman. 

Baru sebentar berjalan Fifi sudah mengeluh. Jalannya yang berdebu dan sinar 

matahari yang terik membuat peluh bercucuran di dahi mereka. 

“Ran..masih lama ya?” tanya Fifi 

“Ya, belum ada setengahnya” jawab Rani. 

Jalan berganti tanjakan. Di sekelilingnya berbagai pohon tumbuh 

membentang. Membuat suasana teduh tetapi juga menyeramkan. Fifi sebenarnya 

takut berjalan di sana. Tetapi ia tidak sanggup mengatakannya kepada Rani.”Terlalu 

menurunkan harga diri” Fikirnya.Ya.itulah derita orang yang terlalu percaya diri. 

Tidak bisa mengutarakan kekurangannya sesuka hati. 

“Fi, istirahat yuk…” ajak Rani 

“Yuk, bilang dong dari tadi..” ucap Fifi 
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Rani hanya tersenyum. Sudah sangat jelas wajah Fifi menyiratkan bahwa ia 

kelelahan. Tetapi Rani yakin, Fifi tak ingin kalah darinya. 

Dari balik celah-celah pohon, terlihat pemandangan yang begitu 

menakjubkan. Mereka ternyata sudah hamper di puncak gunung. Di bawah sana 

terlihat miniature desa Rani. Terlihat dengan jelas sungai besar yang berliku-liku 

bagai ular. Rumah-rumah penduduk dan sawah serta jalan-jalan tertata begitu apik. 

Terasa amat alami panoramanya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Fifi segera 

mengambil HP dan memotret beberapa kali pemandangan itu. Fifi begitu kagum. 

Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Untung saja saat itu 

sudah menginjak musim kemarau, sehingga jalan setapak yang naik itu tidak licin. 

Tetapi tetap saja jalanan itu amat menyulitkan mereka. 

Beberapa saat berlalu. Mereka sedah hampir sampai. Nafas Fifi tersengal-

sengal dan keringatnya dingin keluar dari tubuhnya. Mungkin karena ia terlalu 

memaksakan diri untuk terus berjalan meskipun sudah sangat letih. Sementara itu 

Rani juga sangat kelelahan. Ia menyandarkan tubuhnya di batang sebuah pohon besar. 

“Fi, istirahat dulu ya, aku capek banget” katanya lirih. Fifi langsung duduk di 

tepi jalan. Ia sudah tidak kuat lagi. Dipejamkan matanya. Suara burung-burung 

berkicau dan angina yang bertiup membuatnya tidak mampu bergerak. Terasa amat 

damai saat itu. 

“Mau minum nggak ?”tanya Rani sambil mengulurkan sebotol air minum 

bekal mereka. Disahutnya botol itu dan dengan didahului ucapan basmalah, 

diteguknya air di botol itu hingga habis. 

Jalanan itu amat sepi. Tak ada orang apalagi kendaran yang lewat. Karena 

kendaran memang tak bisa lewat di sana. Di sekeliling mereka tumbuh pohon-pohon 

besar. Bahkan di belakang Rani membentang jurang yang tidak terlalu dalam. 

Gemericik air di jurang itu memecahkan keheningan di antara mereka. 

Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di rumah saudara 

Rani. Rumah sederhana yang terbuat dari kayu itu dikelilingi pohon bambu. 
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Suasananya amat teduh. Sesampainya di sana Fifi dan Rani disambut dengan hangat. 

Dua cangkir teh dan sepiring ketela rebus dihidangkan di hadapan mereka. 

Rani asik mengobrol dengan budhenya. Sementara itu, Fifi dan sepupu Rani, 

seorang gadis seusia mereka yang sudah tidak bersekolah juga asik bercerita. Fifi 

senang sekali mengamati sepupu Rani yang sedang membuat anyaman dari bambu. 

Keluarga ini memang mencukupi kebutuhan hidupnya dengan membuat kerajinan 

tangan anyaman bambu. Namun hasilnya tidak seberapa. Sehingga sepupu Rani 

terpaksa harus putus sekolah. 

Ternyata membuat anyaman dari bambu tidak semudah yang Fifi pikir. 

Buktinya sudah berkali-berkali sepupu Rani mengajarinya, Fifi tak kunjung bisa. Ia 

malah merusakkan hasil anyaman sepupu Rani. 

Fifi berfikir lagi, ternyata hidup itu tak semudah yang ia bayangkan. 

Hidupnya yang bergelimang harta sangat kontras sekali dengan gadis di depannya. 

Hanya untuk sekolah saja ia tak mampu. Bahkan untuk mencari sesuap nasi ia harus 

bergelut dengan bambu-bambu yang keras ini. Tiba-tiba saja ia sangat menyesali 

perbuatannya selama ini. Perbuatannya yang selalu menghambur-hamburkan uang. 

Satu lagi lembaran hitam dalam hidupnya ia cabut. Ia telah bertekad untuk tidak lagi 

menghambur-hamburkan uang. 

 

**************** 

 

Sore itu Fifi baru saja selesai mandi. Badannya masih terasa pegal-pegal 

akibat pergi ke rumah Budhenya Rani. Tapi itu semua sudah terbayarkan oleh 

keindahan alam dan kelapa muda yang didapatkannya sewaktu pulang. Ia dan 

Buliknya berencana membuat es kelapa muda besuk siang. Ia sudah tidak sabar 

menunggunya. 

Sambil menunggu adzan maghrib, Fifi dan Bulik Dewi duduk di teras. 

Mereka membicaraka tanaman bulik yang beraneka ragam. 

“Kalau yang bunganya putih kecil-kecil itu, namanya apa  bulik ? tanya Fifi. 
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“Yang itu namanya kemuning. Indah kan ? Tapi sayangnya nenek sering 

membuang sampah di potnya. Sudah bulik ingatkan beberapa kali, tapi yang namanya 

orang tua, suka lupa…” tuturnya sambil tersenyum. 

“Bulik kok bisa sabar banget sih merawat nenek ? Padahal Fifi aja yang cuma 

disuruh merawat bunga saja suka lupa menyiramnya.” 

“Kamu jangan bicara seperti itu ! Bagaimanapun juga, yang namanya orang 

tua itu harus kita hormati, apalagi ibu. Masih ingatkan surga itu di bawah telapak kaki 

ibu ? “ terang buliknya. 

“Iya Bulik. Tapi Fifi itu masih sering sebel sama mama dan ayah. Habisnya 

mereka itu hobi sekali memarahi Fifi. Yang kurang inilah, kurang itulah…..pokoknya 

cerewet banget “ cerita Fifi. 

“Fifi, kamu tahu kan, siapa yang membesarkan kita, yang merawat dan 

mendidik kita hingga bisa seperti sekarang ini ? Semua itu adalah peran orang tua. 

Jadi, orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka 

memberikan saran dan masukan kepada kita supaya kita bisa berubah menjadi lebih 

baik. Tidak mungkin orang tua memarahi anaknya tanpa alas an yang jelas. 

“Tapi Bulik, kadang-kadang mereka memarahi Fifi cuma karena masalah-

masalah sepele. Karena lupa mengaji atau terlambat bangun,” cerita Fifi lagi. 

Buliknya hanya tersenyum memandang raut muka keponakannya itu. 

“Ya itu supaya Kamu bisa hidup disiplin. Kebiasaan harus dimulai dari hal 

yang paling kecil. Pokoknya percaya sama bulik. Jangan pernah menganggap orang 

tua Kamu itu suka memarahi Kamu. Anggap saja semua itu saran dari mereka agar 

hidup Kamu lebih baik. Juga sebagai wujud kasih saying orang tua kepada anaknya. 

Orang tua yang tidak pernah menegur anaknya itu artinya orang tersebut sudah tidak 

perduli lagi dengan anaknya. 

Fifi memandang ke halaman. Kata-kata buliknya itu berputar-putar di 

kepalanya. Entah kenapa, setiap nasehat yang keluar dari bibir wanita muda di 

sampingnya itu selalu membekas di fikirannya. Entah karena kata-katanya selalu 
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bijak atau karena perkataannya bisa menentramkan hati Fifi. Tanpa mereka sadari 

adzan maghrib telah berkumandang. 

“Bulik yakin Fi, suatu saat nanti Kamu pasti akan menyadari betapa 

pentingnya orang tua dalam hidup Kamu. Dan bulik yakin, pasti Kamu akan 

menyesal jika Kamu tidak berbakti kepada mereka mulai dari sekarang. Ayo, sudah 

maghrib. Sekarang kita salat dulu “ kata buliknya sambil beranjak dari kursi. 

 

***************** 

 

Sinar matahari yang terik menyengat tubuh Fifi. Ia baru saja selesai mencuci 

piring di sumur. Sehabis mencuci tangannya, ia menghampiri buliknya di teras. 

Sebuah baskom kecil dan 2 buah kelapa muda telah tergeletak di meja. Ya, mereka 

akan membuat es kelapa muda. 

Fifi mencoba membantu buliknya mngerok kelapa. Untung saja kelapanya 

masih muda, sehingga tidak terlalu sulit untuk dikerok. Baru setengah buah kelapa ia 

kerok, tiba-tiba HPnya berbunyi. Diraihnya HP tersebut, ternyata telpon dari 

mamanya. 

“Assalamu’alaikum Ma,”katanya. 

“Wa’alaikum salam, gimana kabarnya Fi ? Baik-baik saja kan ?” 

“Ya alhamdulillah Ma, Fifi baik. Bagaimana dengan Kak Fani ?” 

“Ya keadaannya sudah membaik. Tapi dia masih harus dirawat untuk 

beberapa hari lagi. Bulikmu ada Fi ? Mama mau bicara…” 

Fifi lalu menyerahkan HP kepada buliknya dan melanjutkan mengerok kelapa. 

Ia menikmati pekerjaanny itu. Ternyata bila dilakukan dengan hati yang ikhlas, segala 

sesuatu terasa amat menyenangkan. Dengan mudah ia mengerok semua buah kelapa. 

Setelah buliknya menyerahkan HPnya kembali, mereka mulai memasukkan gula dan 

sedikit garam ke dalam air kelapa. Setelah semuanya siap dan es kelap muda jadi, 

mereka menikmatinya bersama-sama. 
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Di siang yang terik itu, es kelapa muda terasa amat segar. Fifi amat bersyukur 

dengan apa yang diperolehnya sekarang. Ternyata Allah SWT telah 

menyembunyikan nikmatnya dibalik es kelapa muda dan segala keindahan desa itu. 

Fifi memandang ke halaman. Beberapa daun pohon mangga berguguran saat 

itu. Daunnya berjatuhan di tanah. Sudah menjadi niatnya untuk membersihkan 

halaman itu nanti sore. Tapi, yang ada di fikirannya sekarang adalah perjalanan hidup 

daun itu. Mulai dari daun muda yang masih ranum hingga menjadi daun hijau yang 

berfotosintesis dan akhirnya daun itu menguning dan berguguran. Akan tetapi, selama 

daun itu menempel pada batangnya, pasti ia telah menghasilkan zat gula dan oksigen 

yang bermanfaat bagi organ tumbuhan lain. Ia pun bertekad, dalam hidupnya ia ingin 

bermanfaat bagi orang lain, seperti daun yang berguguran itu. Ia tak ingin menjadi 

daun muda yang dipangkas karena hama, seperti halnya manusia yang memberikan 

efek buruk bagi lingkungannya. Ia ingin menjadi manusia yang lebih baik. 

 

***************** 

 

Jumat pagi ini, Fifi dan Rani berencana pergi ke sungai yang diceritakan Rani. 

Sungai besar yang berada di sebelah utara sawah neneknya Rani. 

Karena jaraknya terlalu jauh, mereka membatalkan rencananya tersebut. 

Mereka akan pergi ke sungai di tepi jalan yang juga indah dan besar. Mereka akan 

menggunakan sepeda untuk menuju sungai tersebut. Jalannya masih bisa dilewati 

sepeda meskipun sudah rusak parah. Fifi akan menggunakan sepeda milik buliknya 

waktu kecil dulu. Untung saja sepeda itu belum rusak dan masih layak dipergunakan. 

Sementara itu, Rani akan menggunakan sepedanya sendiri. Mereka berencana 

berangkat setelah berpamitan kepada Bulik Dewi dan nenek Rani. 

Setelah semuanya siap mereka segera berangkat. Akhirnya Rani berada di 

depan setelah sebelumnya berdebat dengan Fifi. Fifi bertekad ingin di depan 

meskipun tidak tahu jalan. Ia mengaku sudah mahir bersepeda, padahal 

kemampuannya standar saja. Ia mau mengalah setelah Rani memberitahukan bahwa 
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jalannya rusak parah dan Rani sudah hampir hafal jalan tersebut sehingga bisa 

menghindari jalan yang rusak. 

Perlahan-lahan Rani mengayuh sepeda. Di perjalanan mereka tertawa riang 

seolah ingin mengumumkan kepada dunia betapa besarnya nikmat Allah yang mereka 

peroleh. 

FIfi memandangi lingkungan sekitarnya. Terlihat para penduduk sedang 

menjalankan aktivitasnya di pagi hari. Ada yang menyapu halaman, menjemur 

pakaian bahkan menyiram bunga. Namun semuanya terasa amat ramah menyambut 

kehadirannya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di areal persawahan. Beberapa 

petani sudah muali bekerja di sawah. Burung-burung beterbangan di angkasa. Jalan di 

sekitarnya masih amat sepi. Semua itulah yang menyadarkannya bahwa ia tidak 

sedand bermimpi. Ia benar-benar menikmati pemandangan yang menakjubkan itu. 

Hawa pagi yang dingin menusuk pori-pori mereka. Tiba-tiba saja sepeda Rani 

berhenti. Fifi pun ikut berhenti di belakangnya. 

“Kenapa Ran ? kok berhenti ? capek ya ? “ Fifi langsung menyerbunya 

dengan berbagai pertanyaan. 

“Memang Kamu nggak mau foto dulu ? Pemandangannya bagus banget 

lho…lihat itu !”katanya sambil menunjuk suatu tempat. Pandangan mata Fifi 

mengikuti jari telunjuk Rani. Di utara jalan itu membentang gunung yang berderet-

deret. Di bawahnya ada sungai panjang yang mengalir dan diikuti sawah-sawah yang 

membentang hijau. Semuanya terasa dalam alam angan dan mimpi. Tanpa menyia-

nyiakan kesempatan, dengan cekatan Fifi segera mengambil HPnya dan memotret 

semua pemandangan itu. 

Setelah dirasa cukup, merekapun mengayuh sepeda kembali. Mereka kembali 

melewati pemukiman penduduk. 

“Masih lama ya Ran ?” teriak Fifi dari belakang. 

“Nggak, bentar lagi juga sampai” jawab Rani.  

Mereka terus mengayuh sepeda. Sinar matahari sudah mulai menyapa bumi, 

menghangatkan suasana pagi itu. Mereka terus berjalan hingga rumah-rumah 
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penduduk berlalu, di kanan-kiri mereka tumbuh pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba 

saja Rani berhenti. 

“Fi, kita sudah sampai…” Rani berteriak. Fifi ikut berhenti. Diparkirkannya 

sepeda itu di tepi jalan. 

Mereka lalu turun dari sepeda dan berjalan ke bawah menuju sungai. Dengan 

agak sungkan Fifi berjalan melewati jalan berlumpur itu. 

Setelah sampai di sungai, Fifi duduk di sebuah batu besar. Sementara itu Rani 

bermain air di tengah sungai. Airnya memang dingin, tetapi malah terasa segar di 

kaki mereka yang telah lelah karena lama mengayuh sepeda. Warna air itu jernih dan 

tingginya mencapai lutut. 

Fifi masih duduk di atas batu. Ia tak menghiraukan teriakan Rani yang 

mengajaknya ikut bermain air. Ia sedang membaca SMS dari mamanya. Mamanya 

mengabarkan bahwa Kak Fani keadaannya sudah membaik. 

Fifi lalu ikut turun ke sungai. Ia ikut bermain air bersama Rani. Baju dan 

celananya hampir basah kuyup. Ia begitu terpesona ketika melihat ke timur. Matahari 

yang terbit di balik gunung begitu jelas terlihat. “Sunrise yang begitu 

mempesona….”begitu fikirnya. 

Setelah letih bermain air, mereka duduk di batu tepi sungai. Fifi menghirup 

udara pagi dalam-dalam. Ia begitu menikmati suasana pagi itu. Badan dan fikirannya 

terasa segar kembali 

Kala itu matahari sudah bersinar cukup terik. Fifi melihat jam di HPnya. 

“Baru setengah delapan…” ujarnya. 

Ia melihat kembali di sekitarnya. Hamparan pasir, air yang mengalir dan sinar 

mentari menyejukkan batinnya. Ia sangat merasa bersyukur kepada Ilahi Robbi 

karena telah diberikan indra yang lengkap serta segala karuniaNya hingga ia bisa 

menyaksikan keindahan ini. 

Rani lalu berdiri. Ia mendaki sebuah batu paling besar di sungai itu dan berdiri 

di sana. Tangannya direntangkan dan tubuhnya tertiup angin. Senyum mengembang 

di bibirnya. Sepertinya hatinya juga tengah bahagia. 
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Fifi juga ikut berdiri. Ia mencari bunga kecil-kecil di semak-semak tepi 

sungai. Setelah itu ia duduk lagi di atas di tepi sungai. Diambilnya HP dari sakunya. 

Ia memotret serumpun bunga kecil-kecil di tangannya. Setelah itu ia memandang lagi 

sekelilingnya dan mulai menulis puisi di HPnya. 

Karunia-Mu 

Di sungai itu… 

Kutemukan sekeping jawaban yang hilang 

Di antara pasir dan air 

Nuraniku berbicara 

Berbicara tentang keagungan-Nya 

Yang menyadarkanku dari kegelisahan 

Yang melepasku dari belenggu kenistaan 

Ya Rabbi… 

Kuucapkan syukur atas karunia-Mu 

Atas nikmat dan hidayah-Mu 

Dan segala anugerah-Mu untukku  

 Ia lalu menyimpan puisi itu. 

 “Fi, menurut Kamu, bagus nggak pemandangan di sini ?” tanya Rani dengan 

lantang. 

 “Bagus..” jawab Fifi singkat. 

 “Tapi kalau menurutku semuanya terasa biasa. Habis, sudah terlalu sering ke 

sini sih…” ucapnya. 

 “Kamu itu harus banyak bersyukur Ran ! sudah untung Kamu bisa sering ke 

sini. Aku saja baru pertama kali ke sini. Itupun nggak tahu bisa ke sini lagi apa 

nggak..” 

 Rani mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Fifi sudah ada perubahan 

dari sejak pertama kali ia datang ke desa ini. Biasanya dia yang selalu menasehati 

Fifi. Tapi kini malah dia yang gantian dinasehati. 
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 “Ran, kok malah ngelamun ?” pulang yuk..udah jam setengah sembilan 

nih…”ajak Fifi. 

Rani pun turun dari batu besar. Mereka lalu menuju ke tepi jalan untuk mengambil 

sepedanya. Dua sepeda itu masih utuh di sana tanpa kurang suatu apapun. Keadaan di 

desa memang jauh lebih aman dibandingkan di kota. 

 Mereka lalu mengayuh sepeda kembali, dan menuju rumah dengan hati yang 

bahagia. 

 

****************** 

 

Fifi merebahkan badannya di tempat tidur. Ia ingin istirahat setelah seharian 

beraktifitas. Baru sedikit ia memejamkan matanya, HP di sampingnya berdering. 

“Assalamu ‘alaikum Yah, ada apa?” kata Fifi menyambut telpon dari 

ayahnya. 

“Begini lho Fi, Alhamdulillah, Fani besok sudah bisa pulang. Jadi insya Allah 

ayah jemput Kamu Minggu pagi. Kamu siap-siap ya ? Selama di sana, salatnya tidak 

lupa kan ?” 

“Tenang saja Yah, Fifi selalu salat tepat waktu “ jawab Fifi dengan mantap. 

“Syukur kalau begitu. Ya sudah dulu ya, sampaikan salam ayah kepada bulik 

dan nenekmu. Wassalamu’alaikum “ 

Belum sempat Fifi menjawab, telpon telah ditutup. Ia pun memejamkan 

matanya. Ia sudah tidak kuat lagi. Lem di kelopak matanya melekat begitu erat. 

 

****************** 

 

Sabtu siang, Fifi duduk terpekur di tempat tidurnya. Ia merenungkan apa saja 

yang ia lakukan selama seminggu di desa ini. Ia telah pergi ke sawah, gunung dan 

lain-lain. Dirinya pun telah banyak berubah. Namun setelah ia fikir-fikir semua 
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perubahan itu membuatnya menjadi lebih baik. Ia juga memperoleh sahabat yang 

baik di sini. Ia merasa menemukan kebahagiaan di desa ini. 

Ia sekarang bimbang. Ia senang berada di desa ini dan ingin lebih lama 

menempatinya. Tapi ia juga ingin pulang ke Semarang. Ia rindu dengan keluarganya. 

Ia merasa amat bingung, tapi tak mungkin baginya ada di 2 tempat sekaligus dalam 

waktu yang sama. 

Besuk ia sudah harus pulang ke Semarang. Menjalani hidup seperti biasa dan 

kembali ke dunia nyata. Ia tak lagi di desa ini. Menjalani hari-hari seperti dalam 

mimpi. 

Angin kembali berhembus. Udara di sekitarnya terasa sejuk menerpanya. Ia 

masih belum bisa menemukan jawaban. Tapi ia yakin, di mana pun ia berada, asalkan 

berfikiran positif terlebih dahulu pasti semuanya akan terasa menyenangkan. 

Dialihkan pandangan ke meja di sampingnya. Ia tak mau memikirkan suka 

atau tidak ia pulang ke Semarang. Barang-barangnya yang ada di meja itu ia 

masukkan kembali ke dalam tas mickey mousenya. 

Setelah semuanya beres, Fifi kembali merebahkan badannya ke tempat tidur. 

Ia ingin istirahat siang, karena sore ini ia akan menutup liburannya dengan bersepeda 

keliling desa dengan Rani. Walaupun ia gelisah, setidaknya sore nanti masih ada hari 

untuk menikmati keindahan desa ini. 

 

******************** 

 

 “Fi berhenti dulu, capek nih !” teriak Rani. Fifi pun menghentikan laju 

sepedanya. Ia berhenti di tepi jalan. Di hadapannya terhampar sawah yang begitu 

hijau dan mempesona. Mungkin besok ia tidak bisa lagi melihat pemandangan ini. Ia 

pun memotret pemandangan itu sebagai kenang-kenangan baginya.  

 “Ran, tau nggak, besok aku sudah balik ke Semarang lho !” kata Fifi. 

 “Ya mungkin sudah waktunya kali Fi, Kamu pulang ke sana” jawab Rani 

dengan santai. 
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 “Ya mungkin, tapi aku bingung deh…Dulu waktu aku ke sini, rasanya aku 

malesa banget dan nggak enak gitu.. Sekarang waktu aku mau balik rasanya juga 

berat banget “ cerita Fifi 

 “Kamu sabar aja Fi…Asalkan Kamu jalani dengan ikhlas, pasti semuanya 

terasa menyenangkan, lagian kalau liburan lagi, kamu bisa main ke sini..” nasehat 

Rani. 

 Mereka pun terus saling bercerita. Menikmati suasana dan mentari sore itu. 

Sekaligus sebagai acara penutup liburan Fifi di desa ini…. 

 

******************* 

  

 Pukul 10.00 pagi, ayah Fifi sudah datang. Fifi pun segera berpamitan kepada 

bulik dan neneknya. Tak lupa ia juga berpamitan kepada Rani. 

 Mereka pun segera pulang ke Semarang karena takut kemalaman. Fifi 

melepas desa itu dengan keikhlasan hati. Toh sebelumnya ia juga baik-baik saja 

tinggal di Semarang. Ayahnya mulai menyetir mobil. Melewati desa-desa dan 

persawahan. Ia berbincang-bincang dengan ayahnya di sepanjang perjalanan. Mereka 

sempat mampir ke restaurant untuk beristirahat dan makan siang. Fifi sudah ikhlas 

meninggalkan desa itu. 

 Kira-kira pukul empat sore mereka sampai di Semarang. Mama menyambut 

kedatangannya dengan pelukan. Ia segera menuju kamar Kak Fani. Kak Fani 

terbaring lemas di tempat tidurnya. 

 Fifi lalu menuju kamarnya. Dibukanya pintu itu perlahan-lahan. Tiada yang 

berubah sejak ia meninggalkannya seminggu yang lalu, ia lalu mengambil peralatan 

mandi di tasnya. 

 Fifi segera mandi dan makan sore. Makanan sayur bayam mamanya ia lahap 

sampai habis. Ayah dan mamanya terheran-heran melihat hal itu. Tapi mereka tak 

sempat menanyakannya, karena seusai makan Fifi langsung ke kamar kakaknya. Kak 
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Fani sudah bangun, ia duduk di tepi tempat tidur. Mereka pun langsung bercerita 

tentang pengalamannya masing-masing. 

 Kakaknya sangat tertarik dengan liburan Fifi. Mereka berdua pun sepakat 

akan ke sana lagi kalau liburan. Sementara itu, pengalaman kakanya tak begitu 

mengenakkan. Setiap hari ia terbaring di kamar rumah sakit tanpa tahu keadan di luar. 

 Mama memberikan Fifi oleh-oleh baju dan sandal serta sebuah jilbab. Fifi 

amat senang dengan hal itu, tetapi oleh-oleh kenangan dan pengalaman yang ia 

dapatkan di desa itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Apalagi desa itu telah 

memberinya banyak pelajaran. Seminggu di desa itu telah merubah hidupnya. 

Sepulang dari desa itu ia berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekali lagi 

ia bersyukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukannya dengan desa itu. 

 

***************** 

  

 Pagi itu liburan telah usai. Fifi berjalan ke sekolahnya dengan senyum 

mengembang. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan salam dan 

senyuman. Langkahnya terasa ringan dan perjalanan itu begitu menyenangkan. 

 Ia telah sampai di sekolahnya. Bangunannya tetap sama, muridnya pun juga 

sama. Ia segera mencari kelasnya, lalu ia masuk ke dalamnya. 

 “Assalamu’alaikum semuanya….” Sapa Fifi 

 Semua mata di kelas itu memandangnya. Terdengar bisikan dari sudut kelas. 

 “Astaga ! Fifi berjilbab !!” 


