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Setetes Air Mata just for Bunda 

 
1. Awal Segalanya 

”Shabillll......!!!!” teriakkan itu masih sangat kuingat. Beberapa hari yang lalu aku masih 

mendengarnya tapi entah mengapa aku merasa akan sangat berbeda dengan hari ini dan 

selanjutnya. Oh Tuhan.... begitu cepat kau berikan waktu padaku dan teman-temanku untuk 

menghabiskan waktu bersama. Padahal, baru beberapa bulan aku dapat menikmati canda-tawa 

bersama mereka. Teman-teman SMP-ku, aku rindu kalian.s 

 Bunda selalu mengajariku mengucap Alhamdulillah apapun yang terjadi dan kali itu 

karena upayaku menyatukan teman-teman selama satu setengah tahun dapat kupetik walau hanya 

beberapa bulan. 

”Assalamualaikum!! Bun.....Bunda....Shabila pulang.” 

”Wa’alaikumsalam! Mbanyu Ila pulang! Mbanyu...Mbanyu Bela tadi abis ngaji lo.” 

sergah adik mungilku itu. 

”Oya? Hebat dong. Nanti Mba Ila ajarin yah! Eit, jangan panggil Mba Ila dengan Mbanyu 

Ila lagi. Mba nggak suka tahu.” tegasku pada Shabela adikku satu-satunya yang masih berumur 

tiga tahun. 

”Mbanyu Ila, kan keren tuh. Mbanyu gitu loh.” sanggahnya. 

”Pokoknya Mba Ila nggak suka ya De.” 

”Ada apa sih Ila? Baru sampai  sudah ribut-ribut. Ngeributin apa?” tanya bunda yang tiba-

tiba muncul dari pintu samping. 

Dengan segera kuraih tangan bunda yang lembut, kemudian kuciumnya sambil mengucap 

salam. Mata Bunda sembam, entah apa yang terjadi, tapi bunda tetap saja melebarkan senyumnya 

pada kami. Ia adalah wanita tangguh yang tak pernah mengeluh. Melihatnya berderai air mata 

pun tak pernah. Hanya saja aku bohong. Akhir-akhir ini aku sering memergoki bunda sedang 

salat malam dengan berurai air mata. Aku ingin sekali seperti bunda, tak pernah mengeluh, tak 

pernah memperlihatkan kesedihannya, wanita yang penuh kasih sayang dan yang paling utama 

adalah bunda seorang yang taat beragama. 
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Kadang aku merasa malu. Bagaimana mungkin sifat bunda yang sedemikian bagusnya tak 

ada sama sekali yang menurun padaku. Ataukah aku buah yang dibawa terbang burung dan 

dijatuhkan di sebuah padang pasir luas yang jauh dari pohon induknya? Ha....ha...memangnya 

ada? 

”Ila sayang, apa yang kamu pikirkan, Nak?” suara lembut bunda seolah membelaiku dari 

lamunan panjang. 

”Bunda, Ila...Ila ngerasa ada yang beda.” ucapku tanpa sadar. 

”Iya sayang. Bunda sudah pernah jadi anak SMA, rasanya beda kan dari SMP?” 

”Heh..heh...bener-bener Bunda. Jadi anak SMA wajib mandiri ya Bun.” 

”Ya sudahlah ceritanya disambung nanti saja. Sekarang istirahat gih!” 

”Oke Bun!” aku menggendong Bela menuju kamar sambil kucubiti pipi tembemnya yang 

menggemaskan.  

” Oya La, nanti sehabis Isa ayah mau menyampaikan sesuatu.” kata bunda. 

Ku tengokan wajahku ke arah bunda yang masih di ruang tengah. Bunda hanya tersenyum 

menahan pertanyaanku di dalam otak sampai tiba saatnya nanti. 

Malam itu seusai salat Isya berjamaah, ayah mengajak kami duduk bersama di ruang 

keluarga. Ayah dan bunda saling diam. Apa.....? Ah, sudahlah tak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Hubungan ayah dan bunda pasti baik-baik saja. Aku mencoba menenangkan dugaan-dugaan 

burukku tentang ayah dan bunda. 

”Shabila, ayah ingin menyampaikan sesuatu pada Ila. Ayah sudah bicara pada Bunda dan 

Bunda ridho terhadap rencana ayah. Tidak adil rasanya jika ayah tidak meminta pendapat kamu.” 

ayah memulai pembicaraan dengan sangat hati-hati 

”Ada apa sih, Ayah? Ila nggak suka yang terlalu serius. Ayolah Yah, Bun, kasih senyum 

buat Ila, biar hati Ila tenang.” 

”Ila, Ayah memutuskan untuk bermahrom lagi.” katanya pelan. 

”Maksud Ayah?” aku berusaha membenarkan apa yang kudengar barusan. 

”Iya Sayang, apa yang kamu pikirkan saat ini benar begitu adanya. Ayah yakin kamu 

anak yang cerdas dan tak perlu ayah ulang kata-kata ayah.” 

”Ayah, bilang itu semua bohong!” 
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Ayah menggelengkan kepalanya dan itu berarti harapan terakhirku untuk mengelak dari 

kenyataan terputus sudah. Bunda hampir menumpahkan air matanya. Kulihat jelas matanya yang 

memerah dan berair, mulutnya menahan pekik tangis. 

”Ayah!! Ila nggak setuju.... Ila nggak mau lihat bunda diduakan.” 

”Ila, bunda ikhlas. Bunda izinkan ayah bermahrom lagi.” ucap bunda tegar padaku. 

Anehnya, ucapan itu membuatku tahu bahwa sebenarnya bunda menahan lara hatinya. 

”Ayah!! Sampai kapanpun Ila nggak akan sudi punya ibu tiri.” tandasku pada ayah 

dengan nada terkeras yang tak pernah kulontarkan seumur hidupku. 

Tak pernah terbayangkan sebelumnya, sebuah tamparan keras melabuh di pipi kiriku. 

Telingaku berdengung tiada henti. Tangisan bunda mulai memecah. Ia mendekapku hangat. Tapi, 

kehangatan itu tak mampu membangunkanku dari pelabuhan murka yang menyisakan luka dan 

lara dalam hatiku. Bunda membawaku ke kamar. Sementara aku masih belum terbangun dari 

kejang hatiku. Bunda berkali-kali memperingatkanku beristighfar. Suara bunda itu dapat 

kudengar tetapi telinga ini seolah tak mau mendengar. 

Dengan penuh kesabaran, akhirnya bunda bisa menenangkanku. Meskipun kini aku dapat 

merespon bunda, tetapi tak ada satu kata pun yang mampu terucap. Tak ada yang dapat 

kupikirkan dengan jernih. Semuanya serba memilukan hati ini. Kutanyakan kembali pada hatiku 

jika semua yang terjadi itu hanyalah mimpi dan jawabannya adalah kekecewaan yang kudapat. 

Esok harinya, kutanyakan kembali semuanya pada bunda. 

”Assalamualaikum, Bun... Bunda!” Ku ketuk kamar bunda berulang. Namun, tiada 

jawaban. Aku membuka pintu kamar bunda perlahan. Benar saja, bunda tak ada di ranjangnya 

melainkan terlelap di lantai dengan pakaian salatnya. Aku mengusap pipinya yang dingin dan 

kutahu telah hujan air mata disitu. Tak lama kemudian bunda membuka matanya perlahan. 

”Ila...kamu sudah bangun Sayang?” 

”Kan Bunda yang mengajarkan Ila meskipun hari libur tetap kita harus bangun pagi.” 

”Kamu ini.” 

”Bun, kenapa Bunda setuju dengan rencana gila ayah?” 

”Sayang, bagaimanapun juga bunda tidak pernah mengajarkan kamu untuk berkata tidak 

sopan pada orang tua.” 

”Bunda memang orang tua Ila, tapi ayah bukan.” 
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”Ila, jaga omongan kamu Nak! Bunda tidak bisa berbuat apa-apa mengenai rencana ayah. 

Bunda tidak bisa Sayang.” 

”Bun, kalau Bunda tegas, ayah pasti akan membatalkan  rencana itu kan Bun?” 

”Tidak mungkin semudah itu. Bunda tidak bisa Sayang. Bunda ingin seperti Bunda 

Khatidjah. Ikhlas dimadu dengan siapapun yang dipersunting oleh Rasul.” 

“Maaf Bun, tapi Bunda bukan Bunda Khatidjah. Sementara ayah bukan seorang rasul 

yang bisa adil terhadap semua istri-istrinya.” 

“Sayang,…” 

“Maaf Bun, bukannya Ila sudah tak mau mendengarkan Bunda lagi, tapi Ila akan tetap 

dengan pendirian Ila. Ila tidak akan pernah rela ayah memadu Bunda dengan wanita lain.” 

“Ila, bunda tidak akan keberatan jika ayah memadu bunda dengan wanita lain.” 

“Cukup eyang saja yang merasakan dimadu dan berbagi suami dengan orang lain. Tidak 

untuk Bunda. Itu pesan almarhum eyang putri sebelum wafat.” 

Bunda terdiam dan aku pun mulai tidak tenang. Secepatnya, aku melarikan diri dari 

hadapan bunda. Sambil berkata”Shabila bantu Bunda. Bunda pasti bisa!” 

”Tidak Shabila. Walaupun bunda bisa melakukannya tapi itu tak kan bunda lakukan.” 

”Oke!! Bunda boleh saja ridho, tapi Shabila nggak akan pernah setuju. Shabila nggak 

akan sanggup melihat Bunda berderai air mata tiap malam. Nggak akan Bun.” 

Mata bunda berkaca-kaca dan untuk terakhir kalinya kucium kedua tangan wanita berhati 

emas itu. 
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2. Keberanian mencari kehidupan baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entah bagaimana reaksi bunda saat menemukan dan membaca surat yang kutinggalkan 

dalam kamarku. Yang kutahu aku telah mematahkan harapan bunda untuk membujukku kembali. 

karena tak mungkin semua janji yang kuajukan akan dengan mudah kupenuhi. Aku tahu 

bagaimana sulitnya merealisasikan itu. Berlian? Bagaimana bisa aku menghadiahkan itu untuk 

bunda? Suatu saat aku ingin merawat bunda di ujung usia bunda dan ditengah kesuksesanku.  

”Amin!”. Itulah maksud janji-janjiku. 

Kuambil seragam sekolahku, kulipat lalu ku masukkan dalam sebuah travel bag. Aku 

duduk sebentar lalu kuraih foto bunda dan Bela dari atas meja belajarku. Semua buku pelajaran 

tak lupa menjadi bagian dari packing-ku. Mukena dan sehelai pakaian ganti kumasukkan travel 

bag sebelum ku tutup retsleting-nya. 

 
Assalamualaikum Wr.Wb. 

 
 Untuk Bunda yang kusayangi. 
 
 Bunda, jika saja aku bisa berhati emas seperti engkau, andai aku bisa menahan pekik lara 
ini, andai aku bisa tersenyum setiap saat tanpa kupedulikan perih hati ini, semua pasti akan 
terasa sangat indah untuk Ayah. 
 
 Laki-laki itu telah memecahkan petir. Dan petir itu menyambar hati kita. Bunda, andai 
saja luka sambaran itu luka luar pasti akan dengan mudah ku anggap biasa. Karena dengan cepat 
akan sembuh. Bunda, luka itu luka dalam Bunda. Bahkan  tak dapat diterawang mata. 
 
 Bunda, tanpa mengurangi rasa hormat, anakmu ini mohon pamit agar bisa setangguh 
hatimu. Kumohon Bunda, jaga hati Bunda baik-baik. Karena Shabila tak akan ikhlas emas itu 
rusak Bun. Jangan pernah meminta Shabila kembali, sebelum Shabila mampu menghadiahkan 
kerudung sutra, cincin berlian dan setetes saja air mata  untuk Bunda. 
 
 Salam manis untuk adikku Shabela. 
 
 Wassalamualaikum. Wr.Wb.       
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Berat sekali melangkahkan kaki dari rumah ini, tapi bertahan pun sangat tak mungkin. 

 Harus kuhentikan langkah ini dimana? Tiada harapan dan tujuan pasti, mengingat berapa 

rupiah yang ada dalam saku ini. 

Hari mulai gelap saat aku mampir di sebuah surau tua untuk berteduh dari guyuran hujan. 

Saat azan Maghrib berkumandang, aku masih diam membisu di dalam surau itu. Tiada daya dan 

hasrat melakukan sesuatu. Semuanya terasa segelap hatiku. Hampa tak berwarna. Entah sejauh 

mana otakku melayang-layang diterpa hujan badai diluaran sana. 

”Dek, ayo salat berjamaah!” ajak seorang ibu setengah baya sambil menepuk bahu 

kananku.  

Lagi-lagi tak ada yang bisa ku katakan. Aku tak bermaksud mengacuhkannya. Namun, 

kenyataannya itulah yang ku lakukan. Tanpa basa-basi aku keluar surau untuk mengambil air 

wudhu. Seusai salat berjamaah aku tetap di tempat. Ku tundukkan kepala ini, ku keluhkan semua 

pada Yang Maha Mengerti. Diam dan diam yang ku lakukan. Sepi surau ini membawaku hanyut 

dalam keheningan. 

Senandung azan Isa membawaku terbangun dari semua ini. Aku harus melanjutkan hidup. 

”HARUS!!” Kutengadahkan kepalaku, mataku menerawang langit-langit surau. Kudapati sebuah 

kedamaian disana. Kuhentakkan hatiku, kugugah jiwaku, kusujudkan jiwa raga pada-Nya. 

”Dik, Adik ini mau kemana ?” tanya bapak tua imam salat itu. 

”Bapak, saya... saya butuh tempat bermalam Pak.” 

”Ya sudah, bagaimana kalau bermalam di rumah bapak?” 

”Sungguh Pak?” 

”Untuk apa bergurau Dik? Anak-anak pasti senang dengan kedatangan adik.” 

Tanpa berkata-kata lagi bapak itu mempersilahkanku mengikutinya. 

Dalam hati aku bersyukur bertemu orang sebaik bapak tua itu. 

Bapak itu bercerita panjang lebar padaku. Menceritakan hidupnya, dan keinginannya. 

Sebenarnya aku tak ingin mendengar cerita macam itu untuk saat ini. Namun, tak ada yang bisa 

ku lakukan. Hanya saja cerita bapak itu mengingatkanku pada rumah. Betapa nyamannya rumah 

disaat malam dingin seperti ini, tapi itu dulu. Lain ceritanya dengan saat ini. 

”Ayo Dik, masuk!” 
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Aku hanya menganggukkan kepala sambil menahan rasa dingin udara malam. 

Kusembunyikan kedua tanganku di balik jilbabku. Kulihat senyum ramah seorang perangai istri 

di rumah itu. Dia mempersilahkanku duduk lalu menyuguhiku secangkir teh hangat. 

”Silakan diminum Nak! Walaupun hanya secangkir teh, semoga bisa menghangatkan 

tubuhmu.” ibu itu mempersilahkanku dengan ramah . 

Kami berbincang-bincang sampai larut malam. Dari perbincangan asal-usulku sampai 

tujuanku. Aku hanya bisa menceritakan tujuanku saja. Tak kan pernah kuceritakan kenapa aku 

sampai di sini. Tak akan pernah. Sepasang suami istri itu menawarkanku untuk tinggal di tempat 

mereka. Aku tak berdaya menolak kebaikan itu.  

”Oh ya Nak, di belakang masih ada satu kamar kosong. Kalau Anak mau tempati saja 

kamar itu. Kebetulan penghuninya sudah pindah.”  ibu itu menjelaskan padaku.  

Apa maksudnya? Apa ibu ini punya pembantu dan sudah berhenti? Tapi tak apalah yang 

penting aku dapat tempat tinggal. 

”Bagaimana Nak?” 

Lagi-lagi aku hanya mengangguk. Kemudian ibu itu mengantarku ke kamar yang ia 

maksud. Aku memasang mataku tajam-tajam, siap menerka pemandangan yang akan muncul. 

Benar saja, kulihat tujuh kamar tua berjajar, sepasang mata mulai memperhatikanku. Kulempar 

senyum padanya lalu kembali pada pemandangan awal yang membuatku berhipotesis. Dua buah 

bangku panjang diletakkan berhadapan dan diantara bangku itu terpampang meja tua setengah 

rapuh. Dapur tepat berada di depan kamar paling ujung, tepat didepannya sebuah onggokan kayu 

bakar, tungku, alat-alat masak dan alat makan tertata rapi di sampingnya. Ruangan ini terbuka 

bagian atasnya. Tempat ini lebih mirip sebuah taman daripada ruang belakang. Terlebih tanaman 

hias diletakkan di depan setiap kamar. 

”Nah Nak, mulai sekarang ini kamar Kamu.” ibu itu membuka kamar ke-tujuh, kamar 

paling ujung. 

”Terima kasih Bu!” ucapku singkat. 

”Beristirahatlah!” 

Aku memasuki kamar itu. Rasanya memang lebih hangat dari pada diluar walaupun tak 

senyaman di kamarku sendiri. 

 Terdapat satu ranjang beralaskan tikar pandan dan satu lemari pakaian. Aku mulai 

berbenah setelah kubereskan dan kubersihkan lemari, kumasukkan baju-baju yang aku bawa. Ku 
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rebahkan tubuhku di atas ranjang. Kupandangi nyala lampu di kamar itu hingga aku tak lagi 

dapat melihat cahaya lampu itu. Ragaku terlelap, jiwaku melayang entah kemana. Semuanya 

gelap. 

”Tok...tok...tok!!” suara ketukan pintu itu memaksaku bangun dari lelapku. Setelah 

kubuka korden jendela kamar, kubuka pintu untuk orang yang mengetuk pintu kamarku. 

”Ya... ada apa?” 

”Kamu penghuni baru kamar ini ya?” tanya gadis sebayaku itu. 

”Iya benar. Perkenalkan aku Ila.” 

”Aku Rani anak kamar enam..” 

”semoga kita bisa berteman. Oh ya kok semuanya sudah terlihat sibuk sih Ran?” 

”Jadi ibu belum memberitahumu peraturan di sini?” 

Ku gelengkan kepalaku perlahan. 

”Ila, setiap penghuni kos-kosan di sini wajib bangun jam setengah lima pagi. Selain 

semuanya kita lakukan sendiri, kita di sini juga dipatok waktu berangkat sekolah. Ya, maklumlah 

tempat ini kan cukup terpencil. Hanya saja satu kelebihan di sini.” 

”Apa?” 

”Beban sewanya terjangkau. He...he...” 

”Sewa....maksud kamu ini kos-kosan?” 

”Emang ini kos-kosan. Kamu belum tahu?” 

”Belum. Baru tahu. Tapi ngomong-ngomong kok milih kos di sini Ran?” 

”Dari pada tiap hari musti bolak-balik Jakarta-Bandung.” 

”Anak Bandung ya?” 

”Bukan. Ya, iyalah.” 

Aku merasakan kenyamanan saat mengobrol dengan Rani. Rani pula yang menjelaskanku 

segala sesuatu  mengenai seluk-beluk hak dan kewajiban anak kos. Baru sehari berkenalan aku 

dan Rani sudah sangat akrab. Melakukan semuanya bersama. Termasuk ke sekolah. Dialah yang 

memberitahuku jalan ke sekolahku sendiri 

Sesampainya di depan gerbang sekolah, aku melihat sesosok wanita yang sangat kukenal. 

Hatiku menangis melihatnya. 

”Bunda!!” sapaku padanya. 

”Shabila!!” wanita tua itu memelukku erat. ”Sayang, kamu pulang ya?” 



9 
Cerita Remaja Islam, ‘’Setetes Air Mata just for Bunda” 

Septi Nurdiyanti, SMA N 1 Kebumen 

”Bunda, itu tak akan Shabila lakukan.” 

”Shabila sayang, jika itu keputusan kamu, bunda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ini. 

Terima ya Sayang!” bunda menyodorkan amplop tebal berwarna coklat padaku. 

”Nggak Bun, Shabila nggak bisa terima.” 

”Tapi kenapa?” 

”Shabila nggak mau jadi beban ayah lagi.” 

”Siapa bilang Sayang?” 

”Shabila sempat mendengar Ayah bicara seperti itu pada bunda.” aku menjelaskan. ”Bun 

sudah siang nanti Shabila terlambat.” 

”Iya Sayang.” 

 Hari ini bunda tidak bisa menemuimu pulang sekolah karena hari ini ayah akan resmi 

mempersunting bunda naru untukmu.” 

 ”Entahlah Bunda.......Shabil nggak mau tahu.” 

 ”Bunda temui kamu besok di sini.” 

 ”Kenapa Bunda yakin Shabila besok berangkat sekolah?” 

”Karena Bunda tahu, kamu tidak mungkin bolos karena alasan apapun.” 

Kucium tangan bunda sebelum meninggalkannya. Bunda membelai kepalaku sambil 

membisikkan sesuatu. 

”Shab, hari ini ayah akan bermahrom lagi.” 

”Shabila nggak peduli Bun. Semoga Bunda selalu bahagia.” 

”Amin.” bunda melambaikan tangan padaku. Kulihat wajahnya yang putih memerah 

menahan air mata. 

Bunda maafkan aku Bunda. Bukan maksud hati menyakitimu.  

**** 

Hari ini tak ada yang spesial di kelas. Semua terlihat normal. 

 Sesampainya di kos aku langsung menutup kamar rapat-rapat. Kubuka lemari pakaian 

dan kuperiksa isi dompetku. Bukannya aku ingin memastikan keutuhan dompetku, tapi aku ingin 

tahu berapa rupiah yang kupunya untuk bertahan hidup. Hanya ada tiga lembar berwarna biru dan 

dua lembar berwarna merah serta satu buah kartu ATM yang entah berapa rupiah didalamnya. 

Aku tertunduk seraya berpikir. Hanya cukup untuk hidup satu bulan dengan ekstra irit. 

Belum kalau dikurangi beban kos dan uang sekolah, paling hanya cukup untuk dua minggu saja. 
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Keadaan seperti ini membuatku harus putar otak 180o. Meski demikian, inilah jalan hidup yang 

aku pilih. Aku tak kan mungkin bisa bertahan di tengah orang-orang yang tak memperdulikan 

perasaan bunda. Sekalipun bunda yang tak pedulikan perasaannya sendiri. Aku tetap saja tidak 

akan terima semua perlakuan ini. ’’Kenapa Bunda, kenapa?’’ 

Kudengar Rani memanggilku dari depan pintu kamarku. Dengan segera ku rapikan objek 

yang sedang ku amati dan Rani masuk tanpa kusuruh. Apa ini ciri anak kos? Seenaknya sendiri? 

Apa aku juga akan tidak sopan seperti itu? Apa pula kata bunda nanti? 

”Sorry Bil, aku masuk sebelum dipersilahkan. Abis..... dari tadi dipanggil nggak nyaut.” 

”Iya nggak apa-apa.” jawabku singkat tanpa berpikir panjang. Aku merasa bersalah 

karena telah berburuk sangka padanya. 

”Boleh duduk nggak?” Rani duduk di sebelahku setelah aku menganggukan kepalaku. 

”Bila, aku boleh bertanya sesuatu nggak?” tanyanya serius. 

”Ada apa ? Kok tiba-tiba jadi serius gini?” 

”Tanpa bermaksud sok tahu, aku tahu kalau kamu sedang ada masalah. Sejak kemarin kita 

bertemu, wajahmu tetap saja terlihat sangat suntuk. Kamu bisa cerita semua masalahmu padaku 

sewaktu-waktu. Siapa tahu aku bisa bantu.” 

”Ran, kamu itu orangnya emang sok tahu yah. Nggak lah. Emang akhir-akhir ini aku lagi 

suntuk tapi bukan berarti semua tak terkendali kan?” 

”Ya sudahlah Bil, kalo belum mau cerita. Tapi, aku akan jadi teman bicaramu yang baik.” 

”Santai sajalah. Tapi, ngomong-ngomong thanks udah care sama aku.” 

“Iya Bila.” 

“Bila? Jangan manggil aku seenaknya ya!” 

”Lho... kok... ko.. gitu sih? Jangan gitu Bila, jangan gitu Bila!” Rani menirukan gaya 

Indra Bekti bersama Dewiq saat menyanyikan lagu itu. 

”Kenapa sih dipanggil Bil atau Bila? Nggak jelek-jelek amat kok! Lagian kamu adalah 

kamu yang baru, kamu dengan jalan hidup yang baru. Jadilah kamu Bila wanita tangguh yang 

takkan pernah mengeluh.” semangat Rani menggebu-gebu membuat hatiku tergugah. Ternyata 

masih ada orang yang peduli padaku.  

”Bil, hidup di Jakarta itu mahal ya?” celoteh Rani padaku. 

”Kenapa?” aku balik bertanya. 
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”Uang jatah bulananku hanya ada dalam ambang standar untuk makan, tempat tinggal, 

transport dan biaya sekolah. Padahal kebutuhan lain kan banyak, tapi hanya itu kemampuan 

orang tuaku.” nada suaranya mulai memelas. 

”Lalu kamu punya ide?” tanyaku pelan. 

Rani terperanjat dari duduknya dengan antusias. ”Yes, itu tujuanku. Supaya kamu 

tanyakan hal itu padaku. Aku punya ide. Yah, sedikit menyita waktu sih.” 

”Oya? Kerja paruh waktu?” 

”Yah, tapi nggak kerja buat bos.” 

”Sudah pernah dicoba?” 

”Belum ada yang mau diajak bekerjasama.” 

”Apapun selagi halal aku mau.” ucapku penuh keyakinan. 

”sure? Walaupun sedikit memalukan?” 

”Iya. Emang apa ide kamu?” 

”Aha!!! Itu baru sohib gue...ku maksudnya he....hee” 

Rani menyampaikan gagasannya dengan penuh semangat dan penuh keyakinan akan jadi 

seseorang yang bisa berguna untuk orang lain dan diri sendiri sangat aku harapkan. Tapi apa 

harus seperti itu? Ide Rani nggak terlalu buruk juga. Hanya bermodal keberanian dan senyum, 

semua terkendali. Bagaimanapun juga aku harus mengakui ide brilian Rani. Kalau tak ada Rani, 

aku tak tahu harus berbuat apa. Aku semakin tidak sabar melakukannya. Ya, walaupun butuh 

persiapan berhari-hari tapi is oke-lah. Setidaknya uangku masih cukup untuk makan beberapa 

hari ke depan setelah dirancang untuk modal usaha kami.  

 Rani meninggalkan kamarku dengan senyum melebar. Rani telah membuat hidupku 

kembali bangkit. Dia menorehkan semangat baru dalam hidupku. 

Menjelang Maghrib, aku baru teringat perkataan bunda tentang rencana ayah hari ini. 

Bagaimana kabar bunda? Apa dia sedang menangis berderai air mata?  

”Ya Allah, tolong jaga bunda ya Allah. Ampuni aku yang tak menuruti kata-kata bunda. 

Aku tak ingin menjadi anak durhaka ya Allah.” 

”Bil.. Bila, buka pintunya dong!” suara Rani yang khas membangunkanku dari lamunan 

yang mengilukan hati. 

”Ya sebentar.”dengan segera ku bukakan pintu untuk Rani. ”Ada apa Ran?” 

”Kita perlu meeting setelah salat Maghrib.” 
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”Dimana?” 

”Di halaman kebun rumah utama.” 

”Bukannya tak sopan anak kos pergi ke sana?” 

”A...lah...., itu sih kalau ada bapak dan ibu kos. Kalau nggak ada sih bebas aja.” 

”Lagi pada pergi kemana?” 

”Tau deh, katanya sih keperluan keluarga.” jelas Rani singkat. 

Rani bergegeas ke kamar mandi. Kuikuti dia karena kupikir dia akan mengambil air 

wudhu. Ternyata si Rani baru mau mandi. Ya sudah, terpaksa harus keluar untuk mengambil air 

wudhu di pancuran belakang kos. 

Benar saja, Rani mengajakku ke halaman rumah ibu kos. Hanya ada satu penerang berupa 

bohlam 5 watt di sana. Remang-remang tapi menenangkan jiwa. 

”Bagaimana Ran, diskusi tentang apa?” aku megawali percakapan. 

”Tentang usaha baru kita berdua. Nih, aku sudah buat reng-rengan anggaran untuk 

peralatan awal.” Rani menyodorkan selembar kertas padaku. Kemudian, ku pelajari dengan 

seksama. 

”Tak terlalu mahal?” komentarku. 

”Ya, tapi sorry banget karena aku cuma punya segini.” sambil meletakkan selembar 

kertas biru di atas meja halaman diantara tempat duduk kami berdua. 

”Gimana, kamu bisa menutup kekurangannya?” tanyanya padaku. 

Aku berpikir sejenak kalau saja semua ini kututup, uangku hanya tersisa lima puluh ribu 

saja. 

”Baiklah. Kapan kita mencari peralatannya?” kataku pada Rani dengan keyakinan penuh. 

”Besok sepulang sekolah di halte dekat sekolahmu kita ketemuan.” 

”Apa tidak terlalu terburu-buru Ran?” 

”Sudah bertahun-tahun aku memikirkannya. Lagipula kita perlu uang dengan segera kan? 

kalau nggak gimana cepet-cepet bisa dapat duit. 

”Iya, kamu benar Ran. Kalau tidak, kita musti puasa menahan malu.” 

”Ha.. ha. ha... kamu bisa aja deh Bil karna Cuma numpang makan kok malu sih.” 

”Ah, biasa saja.” 

Setelah semua dibicarakan, kami kembali ke tempat kos setelah berjalan-jalan menikmati 

udara malam sejauh beberapa kilometer. 
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Esok harinya setelah makan nasi dan gereh serta minum air putih, aku berangkat sekolah 

seperti biasanya. Untunglah di tempat kos-kosan ini semua dilakukan bersama. Dari masak, 

beres-beres dan sebagainya piket secara bergilir. 

Sesuai janjinya, bunda menemuiku sebelum bel masuk dibunyikan. Intinya sama seperti 

kemarin. Hanya saja hari ini bunda bersama dengan Bela. Jawabanku tetap tidak. Sudah 

kukatakan berulangkali bukan? Aku sebenarnya tak tega memperlakukan bunda seperti itu karena 

hanya menambah beban pikirannya. Tapi bunda seharusnya tahu perasaanku.  

Beberapa saat kemudian bunda pergi. 

Kulangkahkan kakiku dengan gontai. Ternyata sepasang bola mata mengawasiku dari 

tadi. Ia berlari kecil mendekatiku sambil berkata, ”Bil, kamu nggak apa-apa kan?” 

Aku menggeleng singkat. 

”Syukurlah. Itu mama kamu ya?” 

”Bundaku Ran.” 

”Ya sudahlah, kita berangkat sekarang bagaimana?” 

Aku dan Rani pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal murah dibilangan 

masyarakat Jakarta. Ternyata anggaran yang dibuat Rani jauh dibawah kata cukup dan akhirnya 

kami membeli bahannya saja. Sementara keperluan yang tak dapat kami buat sendiri terpaksa 

kami beli jadi. Tapi keberuntungan masih berada di pihak kami. Setelah semua terbeli, ternyata 

dana yang kami anggarkan lebih dua puluh lima ribu rupiah. 

”Ran, sisanya bisa kita gunakan untuk keperluan promosi atau iklan deh.” ujarku 

menyampaikan ide pada Rani. 

”Siip. Tapi kita juga harus berjuang untuk membuat kostumnya sendiri.” 

”Mintalah pertolongan Allah! Semua pasti akan dimudahkan.” ucapku penuh keyakinan. 

Malam harinya aku dan Rani membagi tugas. Rani terlihat sangat serius membuat desain 

kostum dan aku berkonsentrasi pada selebaran yang sedang kubuat. Alhasil, semuanya telah 

beres dalam waktu dua hari. Mungkin ini jauh lebih cepat diselesaikan jika harus diselesaikan di 

tempat penjahitan.  

Hari pertama aku dan Rani memulai profesi baru kami di komplek perumahan yang tak 

jauh dari tempat kos kami. Tanggapan anak-anak terhadap kami sangatlah menyenangkan. 

Malahan ada yang minta foto bareng lalu memberikan uang beberapa lembar ribuan. Menuju 
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tempat selanjutnya aku dan Rani masih semangat walaupun harus kepanasan dibungkus kostum 

yang cukup ribet, make up tebal, dan rambut keriting yang lebih menyerupai sarang burung. 

Dari kejauhan kulihat anak-anak sedang bermain bersama di tepi jalan. Aku dan Rani 

menghampiri mereka sambil memainkan bola dan tali. Aku merasa inilah yang kucari. Tawa ria 

anak-anak. Sungguh masa-masa yang sangat kurindukan. Tak ada kesedihan yang mampu 

menyelinap dalam masa-masa itu. 

Aku yang kebagian memainkan tali sesekali melihat Rani yang sedang bergurau sambil 

berlenggak-lenggok. Aku yang melihatnya pun ingin tertawa apalagi anak-anak ini. Rani... Rani, 

sepertinya kamu lebih menjiwai peranmu dari pada aku.  

Hari mulai gelap, aku dan Rani cepat-cepat kembali ke tempat kos dengan kostum yang 

masih utuh.  

”Rani, Ila jadi ini usaha baru kalian?” salah satu teman kos kami berceloteh menyambut 

kehadiran kami. 

”Yang penting halal.” jawab Rani singkat dengan nada sedikit ketus. Tanpa terlalu 

menghiraukan mulut-mulut yang mencibir kami, kami segera masuk kamar masing-masing dan 

membersihkan make up lalu aku mengambil air wudhu dan salat. Setelah itu Rani ke kamarku 

dengan membawa kotak mainan yang kami gunakan untuk tempat uang hasil kami keliling. Kami 

menghitungnya dengan hati amat riang. Dua puluh sembilan ribu rupiah. Hari ini kami dapat 

mengumpulkan uang sebesar itu dan besok pasti akan lebih baik. Semangat!! 

Hari pertama kami bekerja sangat melelahkan dan akhirnya kami terlelap di saat belajar 

bersama di kamarku.  

Esok paginya kami melakukan aktivitas seperti biasa. Dari piket di tempat kos, berangkat 

sekolah, dan belajar dengan teman di kelas serta bergegas pulang setelah bel empat kali berbunyi. 

Aku bertemu Rani di tempat yang telah kami sepakati.  

”Ran, kayaknya kurang efektif ya kalau kita harus pulang dan pergi lagi. Lebih menyita 

waktu. Bagaimana kalau kita bawa kostum kita ke sekolah, lalu mulai bekerja setelah pulang 

sekolah?” 

”Bener juga Bil. Kenapa aku nggak kepikiran sampai situ ya? Sekalian kita bawa bekal 

makan siang dan itu berarti kita nggak akan pingsan kelaparan saat bekerja.” 

”Punya muka cadangan Ran?” 

”Maksud kamu?” 
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”Iya kalau sewaktu-waktu ketahuan teman-teman.” 

”Ya jangan sampai ketahuan dong Bil.” 

”Lalu kita pakai kostumnya dimana? Pasti di sekolah ada anak-anak.” jelasku singkat. 

”Aduh, kamu itu kadang pinter kadang rada oon ya! Kenapa nggak ganti di WC umum 

atau apa-lah?” 

Aku hanya tersenyum mengiyakan idenya. 

Sesampainya di kos, kami langsung mengubah penampilan seratus delapan puluh derajat. 

 Karena kemarin sudah beroperasi di komplek terdekat, aku dan Rani memutuskan untuk 

pergi ke tempat anak-anak bermain. Seperti ke taman, tempat penitipan anak, dan TK yang 

masuk sore. Dengan kostum itu Rani memboncengku naik sepeda tua milik ibu kos. Syukurlah, 

dari pada harus jalan kaki.  

Sebenarnya nggak ada yang komplain dengan pekerjaan kami. Hanya saja ada beberapa 

pihak yang memandang kami sebelah mata. Seperti hari ini di taman kami mencoba menghibur 

seorang anak kecil yang sedang menangis entah kenapa. Saat anak itu terdiam dan mulai 

bercanda dengan kami, tiba-tiba seorang ibu menyambar tangan anak itu dan memaksanya pergi. 

Katanya kami hanya ingin uangnyalah, nggak ikhlaslah. Padahal tak pernah kupikirkan hal yang 

demikian. Aku hanya merasa kasihan terhadap anak itu. Akan tetapi, inilah yang kami dapat. Tak 

apalah, ini masih lebih baik daripada harus berdiam diri di tempat kos menunggu orderan datang. 

Dengan begini aku bisa latihan dan promosi sambil menyebarkan pamflet yang kutulis tangan 

tempo dulu dan sudah digandakan. Siapa tahu ada yang tertarik menggunakan jasa kami. Benar 

saja, tanpa kami duga ternyata seorang ibu memperhatikan kami dari kejauhan dan kemudian 

meminta kami untuk menghibur dalam pesta ulang tahun anaknya yang ke empat. Jadi ingat Bela. 

Gimana kabarnya ya? 

Ibu itu terlihat seperti ibu-ibu berkelas dan memang benar saat ibu itu pulang, sebuah 

mobil mewah lengkap dengan sopirnya membawanya berlalu. 

Mobil itu berhenti tepat di depan laju sepeda yang kami naiki. 

”Oh ya Dik, saya lupa kasih alamatnya. Ini ambillah!” katanya dari dalam mobil dengan 

kaca mobil dibuka. 

”Terimakasih Bu.” jawabku padanya. 

”Jangan sampai telat ya! Hari Minggu jam tujuh pagi.” 

”Baik Bu. Insyaallah kami akan tepat waktu.” jawab Rani meyakinkan. 
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Ibu itu dibawa pergi mobil mewah berwarna hitam. 

”Bil, ibu itu rada sombong ya.” celoteh Rani padaku. 

”Jangan ngawur Ran! Ingat ya, ga boleh su’uzon.” 

”Siapa bilang su’uzon? Memang itu keadaannya.” 

”Tapi jangan lupa Ran, ibu itu klien pertama kita. We give the best service!” 

”Kalau dipikir-pikir iya juga. Walaupun rada sombong tapi pembawa hoki.” 

”Huz, kamu ya Ran.” 

”Aha...!!” 

Sepanjang perjalanan kami terus bercanda dan merencanakan bagaimana harus bersikap 

pada hari Minggu nanti. 

”Astaghfirullahhal’adzim!!” seru Rani tiba-tiba. 

”Ada apa Ran?” tanyaku cemas. 

”Udah salat?” tanyanya pelan.  

”Nggak. Emang kamu belum salat Ran?” 

”He.. he.. lupa.”Rani malah cengengesan. 

”Waduh Ran. Tadi kan aku dah bilang, sebelum berangkat salat dulu.” 

”Aku kan tadi lagi asyik.” 

”Iya.. iya.. sekarang cari masjid terdekat yuk!” 

”Nggak malu pakai pakaian kayak gini plus make up menor?” 

”Malu mana kalau ketinggalan waktu salat?” 

”Iya.. iya.. kita cari masjid terdekat, lalu salat.” Rani bersemangat. 

Sesampainya di sebuah masjid, Rani kemudian mengambil air wudhu dan aku 

menunggunya di luar. Aku duduk tepat di bawah pohon beringin yang menjulang. Rasanya sejuk 

sekali. Beberapa saat kemudian, kantuk mulai menyerangku. Di saat sedang ngantuk-ngantuknya, 

tiba-tiba seorang ibu menepuk pundakku sambil berkata, ”Nak.. Nak..!” 

Aku terjaga dari kantukku.  

”Iya Bu. Ada yang bisa saya bantu?” tanyaku padanya. 

”Nak, Anak mau bantu ibu?” ibu itu balik bertanya dengan nada serius. 

”Insyaallah Bu.” 

”Besok anak ibu genap berusia sepuluh tahun. Selama ini anak ibu pengin banget 

didatengin badut di hari ulang tahunnya.” 
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”Jadi ibu minta saya bantu ibu untuk datang ke hari ulang tahun anak ibu?” tanyaku 

antusias.  

”Iya Nak. Anak benar. Tapi ibu nggak punya uang Nak. Ibu cuma salah seorang dari 

pasukan kuning dan suami ibu sudah meninggal.” 

”Sudahlah Bu, jangan pikirkan masalah itu. Bukannya manusia itu harus saling tolong-

manolong? Kapan ulang tahun anak ibu?” 

”Hari Minggu besok jam 9 Nak. Anak bisa datang?” 

Aku terdiam sejenak. Hari Minggu besok aku juga ada kerjaan. Untuk pertama kalinya 

pula. 

”Gimana, Anak bisa?” 

”E... hari Minggu besok aku ada kerjaan Bu. Gimana ya?” 

”Ya sudah kalau anak ada urusan lain. Nggak usah dipaksakan ,membantu ibu Nak!” 

”Lho, Bu.. nggak gitu. Cuma masalahnya saya sudah ada janji Bu.” jawabku menjelaskan. 

”Baiklah kalau begitu Nak. Ibu juga nggak maksa kok. Makasih ya sudah niat bantu ibu. 

Tapi karena anak ada keperluan, ya nggak apa-apa.” 

Ibu itu pergi dengan langkah gontai. Hatiku mulai resah megiringi langkah ibu itu yang 

mulai menjauh dariku. 

”Ibu, tunggu!” kataku setengah berteriak. 

Ibu itu berhenti dan menoleh padaku. Rupanya panggilanku ini memberikan harapan 

padanya. Aku berlari ke arah ibu itu. 

”Dimana alamat ibu?” 

”Jalan Mangga nomor 111. Kenapa Nak?” 

”Aku usahakan bisa datang. Nanti aku bicarakan dulu dengan rekanku.” 

”Terimakasih ya Nak.” seru ibu itu dengan senyum melebar. 

”Berterimakasihlah pada Allah karena Ia telah mempertemukan kita di sini.” 

Ibu itu sekarang benar-benar berlalu, tapi dengan perasaan yang berbeda. Entah apa yang 

terjadi, tapi hatiku benar-benar merasa senang. Dalam perjalan pulang aku dan Rani 

membicarakan  ibu tadi. Seperti yang kuyakin, Rani setuju dengan apa yang kuputuskan. 

”Jam sembilan pesta di rumah Ibu Laras sudah selesai dan tinggal ke tempat ibu yang tadi 

kamu temui.” definisinya padaku. 

”Ibu Laras? Kamu tahu darimana namanya Bu Laras?” 
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”Ya ampun Bil. Ngapain pula buat kartu nama kalau nggak ada namanya?” 

”Iya juga ya Ran.” 

”Ha.. ha..ha.. Bil, Bil.. kamu sering oon-nya daripada pinternya.” sahutnya meledek. 

”Oh ya?” tanyaku meragukan opininya. 

Hari sudah gelap saat kami tiba di tempat kos. Setelah berbenah, kami kembali 

mengadakan pertemuan di kamarku karena akulah satu-satunya penghuni kamar kos yang 

sendirian. Kalau di kamar Rani nggak enak sama teman sekamarnya. 

Esok harinya, jam enam lewat tiga puluh menit aku dan Rani telah berada di pagar luar 

rumah Bu Laras. 

”Bil, rumah Bu Laras gede banget.” seru Rani terkagum. 

”Ya, seperti yang kamu lihat sendiri.” 

Kami berdua mendatangi pos satpam yang ada di sebelah gerbang utama. 

”Assalamu’alaikum!! Pak Satpam.” seru kami. 

”Wa’alaikumsalam. Heh, ngapain kemari? Sana sana! Saya nggak butuh hiburan macam 

kalian.” 

”Apa betul ini rumah Bu Laras?” 

”Iya. Kenapa? Mau nyuri di sini ya?” 

”Pak, jangan galak-galak dong Pak!” kata Rani dengan sedikit emosi. 

”Pak, kami nggak mungkin sampai di sini kalau nggak diminta Bu Laras untuk datang ke 

pesta anaknya yang ke empat tahun.” jelasku pada Pak Satpam. 

”Kenapa aku jadi pelupa begini? Silakan.. silakan!” 

”Pak, dari tadi kek.” 

”Iya.. maap Dik, maap!” 

”Nggak apa-apa Pak.” jawabku. 

Pak Satpam itu membukakan pintu samping dan mengantarkan kami masuk ke tempat 

pestaya. 

”Rame banget hiasannya Bil. Ini sih bakalannya pesta gede nih.” 

”Syukurlah kalau begitu.” 

Pesta dimulai pukul 07.30. Ya, cukuplah 30 menit untuk menerima tamu anak-anak kecil 

semua. Ada yang nangis, berkelahi, dan ada yang saling ejek. Aku dan Rani benar-benar bekerja 

ekstra keras untuk menenangkan suasana. Berutunglah aku mempunyai adik yang masih 
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seumuran dengan mereka. Sehingga aku tahu betul apa yang harus aku lakukan. Sementara Rani 

memiliki gayanya sendiri untuk menghibur anak-anak. 

Waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Aku mulai takut kalau-kalau jam sembilan 

pestanya tak kunjung usai.  

”Permisi Bu Laras!” aku menghampiri Bu Laras yang sedang menggandeng anaknya. 

”Kenapa?” tanyanya singkat. 

”Jam sembilan pesta sudah selesai Bu?” 

”Belum, memangnya kenapa? Ingat ya, saya bayar kamu di sini.” tandasnya dengan nada 

sedikit menaik 

”Tapi kami sudah janji di tempat lain.” 

”Batalkan saja! Pesta anak saya lebih penting.” jawabnya ketus. 

Akhirnya setelah memberi pengertian kepada Bu Laras, kami sepakat untuk membagi 

tugas. Rani tetap tinggal dan aku pergi ke rumah ibu yang kemarin. 

Hanya ada seperempat jam sebelum jam sembilan. Ku kayuh sepeda secepat mungkin dan 

jam sembilan tepat aku sampai di Jalan Mangga nomor 111. Kulihat seorang wanita yang 

kutemui kemarin sedang menantiku di depan pagar rumah bernomor 111. 

”Ibu, apa saya telat?” tanyaku padanya. 

”Tidak Nak. Kok sendirian? Mana temannya?” 

”Masih ada kerjaan Bu.” 

”Ya sudah Nak, ayo masuk! Minumlah dulu, kamu pasti capek sekali.” 

Ternyata di sini juga ada sebuah pesta kecil-kecilan. Beberapa anak-anak terus 

membuntutiku saat aku hendak minum. 

”Ya.... badut doyan minum juga ya?” celetuk salah seorang dari mereka. 

Tanpa berpikir panjang aku langsung menyanyikan lagu Serius Band yaitu ”Rocker Juga 

Manusia” dengan setiap kata ’rocker’ diganti kata ’badut’. Kelihatannya mereka senang sekali. 

Bahkan sampai ada yang ikutan joged-joged segala. 

Satu jam kemudian pesta usai dan anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Namanya 

anak-anak, ada saja ulahnya. Ada yang nggak mau pulang sebelum foto bareng dengan badut, itu 

artinya foto bareng denganku. 

Dua puluh menit kemudian, rumah benar-benar sepi. Hanya ada ibu itu dan anaknya. 

”Hallo.. maafin kak badut belum sempet ngucapin Selamat Ulang Tahun ya!” 
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Anak itu hanya mengangguk sambil terus memandangiku. 

”Adik siapa namanya?” tanyaku pelan. 

”Roni.” jawabnya lirih. 

”Roni selamat ulang tahun ya! Semoga panjang umur, banyak rezeki, jadi anak soleh, dan 

pinter. Amin!” 

”Terimakasih Kak Badut.” 

”Iya sama-sama. Roni kalau gede pengin jadi apa?” 

”Pengin jadi badut Kak. Biar bisa kayak kakak menghibur anak-anak.” 

”Lho, kok pengin jadi badut? Pokoknya Roni harus bisa lebih dari sekedar menjadi 

badut.” 

”Kenapa?” 

”Banyak alasannya. Nanti kamu akan ngerti.” sambil ku usap rambutnya yang hitam. 

”Roni, kakak badutnya jangan diajak ngomong terus. Kan capek.” Ibu Roni 

memperingatkan putranya. 

”Ah, Ibu. Nggak apa-apa kok.” 

”Nak gimana, mau langsung pulang?” 

”Iya Bu. Sudah terlalu siang. Lagipula saya harus menjemput teman saya.” 

”Ini Nak. Hanya ala kadarnya saja.” ibu itu mengulurkan amplop ke tanganku. 

”Bu, nggak apa-apa. Aku ikhlas kok.” 

”Jangan gitu Nak! Ibu tahu kamu ikhlas, tapi kamu kerja dan ibu juga kerja.” jawabnya 

bijak, membuatku tak bisa mengelak lagi. 

Ibu itu memberikanku oleh-oleh cukup berat. Entah apa isinya tapi tak sopan jika ku buka 

sekarang. Aku menjemput Rani di rumah Bu Laras dan dia memang sudah menungguku di pos 

satpam rumah itu. 

”Hai Ran, ayo kita pulang!” seruku pada Rani sehingga membuatnya sedikit kaget. 

”Sudah selesai Bil? Kok cepet?” tanyanya padaku saat berjalan ke arahku. 

”Ya.. orang pesta kecil-kecilan kok.” jelasku padanya. 

”Kotak apa itu di keranjang?” tanya Rani saat melihat kotak dari ibu tadi. 

”Oh, itu oleh-oleh dari ibu yang kemarin.” 

”Apa isinya Bil?” tanya Rai mulai penasaran. 

”Belum tahu. Nggak sopan kan kalau nyari tahu sebelum di rumah?” 
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”Ya udah, buruan nyampe rumah yuk!” ajaknya bersemangat. 

”Pegangan Ran!” seruku pada Rani. 

Sepanjang perjalanan aku bercerita tentang pesta ulang tahun Roni yang ku datangi. Entah 

mungkin karena kelelahan aku merasa Rani sedang ngantuk di belakang. 

Sesampainya di kos, Rani langsung mencuci muka di pancuran belakang kos. Kami 

duduk di tempat makan yang biasa kami gunakan. Aku dan Rani membuka oleh-oleh dari ibunya 

Roni. Ternyata isinya makanan. Ada gorengan, kue basah, dan nasi kuning. Aku dan Rani 

memanggil semua teman kosku untuk makan bersama.  

”Teman-teman, kebetulan hari ini ada orang berbaik hati memberikan semua makanan ini 

untuk kita.” aku membuka pembicaraan. 

”Yakin untuk kita?” tanya Sisil salah satu teman kosku. 

”Sebenarnya sih oleh-oleh dari tempat Bila bekerja. Berhubung ini nikmat Allah, nggak 

boleh dong dinikmati sendiri.” celetuk Rani dengan riang. 

”Makasih ya Bil.” ucap Tia. 

”Ayo-ayo makan, jangan ngobrol terus! Nanti nggak ada habisnya.” seru Lina. 

”Ayo!!” seru kami kompakan. 

Seusai makan, aku masuk kamar diikuti Rani. 

”Bila, ini dari Bu Laras.” menyodorkan sebuah amplop padaku. 

”Oh ya Ran, ini dari ibunya Roni. Ibu yang kemarin.” aku menumpuk amplop itu di atas 

amplop dari Bu Laras. 

”Lho, katanya nggak dibayar?” rasa ingin tahu Rani tumbuh. 

”Ibu itu berbicara sesuatu sehingga membuatku tak bisa menolaknya.” 

”Wah, beruntungnya kita. Dua orderan untuk kali pertama.” celoteh Rani. 

”Buka deh Bil!” 

Aku membuka amplop dari ibunya Roni dan ternyata di dalam amplop itu ada selembar 

seratus ribuan. 

”Alhamdulillah!! Semoga amplop kedua lebih banyak.” harap Rani. 

Rani membuka amplop dari Bu Laras dan di dalam amplop itu juga ada selembar uang 

berwarna biru dengan nominal lima puluh ribuan.  

”What!!” Rani terkejut sehingga membuatku terperanjat. 
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”Ternyata ya Bil. Bener kan apa yang aku katakan kemarin? Ibu Laras itu sombong. 

Biasanya orang sombong itu kan pelit.” 
”Huz.. nggak boleh gitu ah Ran! Yang penting hari ini lebih baik daripada hari kemarin. 

Mungkin ini salah kita juga karena belum profesional. Jadi Bu Laras nggak puas dengan kerja 

kita.” 

”Karena kamu yang ngomong aku setuju. Ini harus kita jadikan acuan agar bisa lebih baik 

lagi.” seru Rani penuh keyakinan. 

Kami bersepakat untuk membagi hasil masing-masing empat puluh persen dan dua puluh 

persen, sisanya akan kami gunakan untuk tambahan modal dan keperluan dapur. Ya, lumayan lah 

sedikit demi sedikit kalau tiap hari, pasti terkumpul banyak juga. 

Pekerjaan sebagai seorang badut bagi Rani adalah sebuah pekerjaan sambilan untuk 

menambah jatah bulanannya dari orang tua. Sementara bagiku, pekerjaan ini adalah tulang 

punggung bagi hidupku. Untuk makan, tempat tinggal, dan sekolahku. Tak jarang kami 

mendapatkan order dengan upah yang tak seberapa bahkan bisa dibilang jauh dari upah kami saat 

berkeliling di pemukiman. Ya, itulah pahit manisnya hidup, terutama susahnya mencari uang. 

Hari demi hari ku lalui, sekolah, mengaji di mushola dekat kos, dan bekerja. Aku dan Rani 

menjalani semua itu dengan gembira karena inilah jalan yang kami ambil. Hinaan dan cercaan 

orang bukanlah hal yang yang buruk bagi kami. Bahkan semua itu kami jadikan sebuah motivasi 

untuk lebih giat lagi. Pada akhirnya enam bulan sudah kami menjalani profesi itu dan modal awal 

telah kembali menjadi hak masing-masing.  

Hari ini aku sedang kurang enak badan, tetapi Rani tak tahu dan aku memakasakan diri 

untuk berkeliling. Sebelum Maghrib aku dan Rani pulang bersama naik sepeda ibu kos yang 

diberikan kepada kami. Katanya sih, buat sumbangan usaha kami.  

”Bila, kamu kenapa sih? Kelihatannya lemes banget.” ujar Rani 

”Maaf ya Ran, hari ini aku nggak bisa maksimal bekerja.” jawabku. 

”Kenapa sih, kok wajahmu pucet gitu?” 

”Ah Rani, makin hari kamu makin pinter ngelucu deh. Mana mungkin wajahku bisa 

keliatan pucat?” 

”Walaupun wajah kamu tetap saja cerah karena warna-warni make up badut, tapi dari aura 

kamu memancarkan keadaanmu sebenarnya.” tandas Rani. 

”Ran, Ran. Kamu bisa aja. Hari ini aku sedikit merasa pusing.” 



23 
Cerita Remaja Islam, ‘’Setetes Air Mata just for Bunda” 

Septi Nurdiyanti, SMA N 1 Kebumen 

”Kenapa nggak ngomong aja? Kamu kan bisa istirahat di kos.” 

”Ini nggak adil buat kamu Ran. Kamu harus bekerja sendiri.” 

”Ya ampun Bil, kamu kan juga pernah ngelakuin itu saat aku sakit. Kenapa aku nggak 

bisa?” 

”Okelah Ran. Kalau misalkan aku sakit lagi, aku pasti ngebiarin kamu bekerja sendiri. I 

promise!” 

”Bila, kenapa sih kamu? Nggak mungkin kamu pusing kalau nggak ada sebab yang berat 

buat kamu. Sebagai teman, mungkin aku bisa bantu?” 

Kayuhan sepeda Rani melemah seolah memberiku ketenangan untuk menceritakan 

permasalahanku. 

”Minggu depan ulangan umum Ran.” 

”O... ya udah, kita libur aja untuk sementara. Semua orderan buat tanggal-tanggal itu kita 

nggak usah ambil.” 

”Ya kalau cuma itu masalahnya aku nggak bakal pusing gini.” 

”So..?” 

”Aku dapet surat peringatan dari sekolah untuk melunasi semua uang sekolah untuk 

semester ini.” 

”Kamu nunggak uang bulanan?” tanya Rani antusias. 

”Dua bulan ditambah tunggakan koperasi.” 

”Kenapa nggak ngomong orang tuamu aja?” 

”Nggak lah Ran. Lagian bunda bilang beliau dilarang memberikan uang sepeserpun 

padaku.” 

”Setega itu orang tua kamu? Kok nggak pernah cerita sih?” 

”Astaghfirullah.” 

”Ya udahlah Bil, mungkin hari ini saatnya kamu cerita semuanya.” 

”Kenapa harus gitu?” 

”Karena kamu udah terlalu lama menyimpan masalahmu sendirian.” 

”Tapi aku kan nggak pernah ngeluh. Nggak masalah kan?” 

Rani menghentikan sepeda tiba-tiba, membuatku sedikit tersentak. 

”Justru itu Bil, semua orang nganggep kamu kemampuanmu di luar batas mampu. Tapi 

kenyataannya?” 
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”Kamu bener Ran.”  

Aku mulai bercerita semuanya tentangku setelah sekian lama terjadi. Akan tetapi luka itu 

masih membekas sampai saat ini ku ceritakan semua pada Rani dalam perjalanan pulang. Ku 

dengar Rani tersedu. Aku mendiamkannya, bukannya diam malah tangisannya menjadi. Aku 

yang sedang diboncengnya tak dapat melihat wajahnya yang jelas. Hanya tetesan air yang kulihat 

dan sesekali mengenai wajahku. 

”Rani, kamu kenapa?” tanyaku pelan. 

”Bil, kenapa sih, aku begitu tega sama kamu?” 

”Maksudmu apa?” 

”Kenapa aku nggak tahu kalau selama ini profesi kita adalah tumpuan hidupmu?” 

”Udahlah, semua terkendali Ran. Udahan nangisnya dong, ntar ketahuan temen kos kalau 

kamu nagis.” 

”Ya udahlah emang aku pikirin.” 

”Jangan gitu Ran! Nanti dipikirnya aku ngapa-ngapain kamu. Tuh, make up kamu luntur 

kan.” 

”Iya, iya.. aku tahu this your secret.” 

Setelah membersihkan diri dan salat Rani mengajakku ke kamarnya. Kebetulan teman 

seekamar Rani sedang pulang ke Banten.  

”Ada apa sih Ran? Aku kan musti ngaji dulu.” 

”Bentar kok Bil. Aku cuma ada segini di tabunganku, semoga bisa membantu.” Rani 

menyerahkan kaleng bekas kue kering kepadaku. 

”Maksudnya Ran?” tanyaku menegaskan. 

”Teman. Kayaknya sih cuma ada sejuta lima ratus.” 

”Ya Allah Ran, makasih banget ya! Aku janji, suatu saat aku pasti kembaliin uang kamu.” 

”Ayolah Bil, kita kan teman.” senyum keikhlasannya membuatku semakin tenang. 

”Bil, kenapa kamu nggak pindah aja sih dari sekolah itu?” 

”Penginnya sih sebenernya gitu. Cuma aku nggak mau orang lain curiga tentang 

masalahku dan keluargaku.” 

”Sebegitu tertutupnya kamu Bil?” ucapnya lirih. 
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”Aku hanya tersenyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya tapi bukan 

untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. 

”Harus bagaimana lagi. Ini sudah keputusanku Ran.” 

”Tapi apa nggak baiknya kamu memaafkan ayah kamu dan semuanya akan normal?” 

”Pasti Ran. Tapi bukan sekarang. Setelah kupenuhi janjiku pada bunda, aku pasti pulang.” 

”Ya sudahlah Bil. Come up, sekarang ada aku di sini dan kamu nggak akan kesepian 

lagi.” 

”Terimakasih banyak ya Ran!” 

Tiba-tiba sebuah nomor baru masuk handphone Rani yang tergeletak di meja. Nada 

deringnya sama persis dengan nada dering handphone bunda. Aku jadi rindu kehangatan bunda. 

Gimana kabarnya ya? Oh iya, Bela adikku makin tembem belum ya? Aku tersenyum sendiri dan 

Rani melihatku dengan wajah keheranan sambil meraih handphone-nya. 

”Hallo!” 

”Wa’alaikumsalam.” 

”Iya benar. Dari siapa ya?” 

”Minggu besok?” 

”Baik bu, saya bicarakan dulu sama teman saya.” 

”Wa’alaikumsalam.” 

Rani mematikan handphone-nya dan berbalik padaku. 

”Bil, ada orderan dari blok M.” 

”Alhamdulillah.. kapan?” 

”Minggu besok, sehari sebelum ulangan umum.” 

”Kamu udah nerima?” 

”Belum. Aku sih ngomongnya mau rencanakan dulu semua sama kamu dan ibu yang 

barusan nelpon akan menghubungiku besok pagi.” 

”Entahlah Ran. Kayaknya aku nggak bisa ambil. Kalau kamu gimana?” 

”Aku mau aja. Tapi berhubung kamu nggak berkenan, ya kita belajar aja.” 

”Berangkat yuk Ran! Ntar telat ngajinya nih.” 

”Udah telat dari tadi kali. Tuh liat, udah jam setengah delapan.” sambil menunjuk weker 

di mejanya. 
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Kami pulang setelah salat Isya berjamaah dan kami berdua duduk di meja makan. Aku 

membaca buku pelajaran dan Rani sedang mengerjakan PR-nya. Sesekali hal bodoh ia tanyakan 

padaku. Mulai hitungan satu kali sampai tanggal. Tanggal? Sabtu tanggal 26 Desember berarti 

Minggu besok tanggal 27 Desember. 

”Shabela!” 

”Apa katamu Bil? Shabela? Bulan ini Desember bukan Shabela.” tutur Rani. 

”Shabela itu adikku.” 

”Kangen sama adik kamu? Mau ketemuan? Aku bantu deh.” 

”Nggak lah. Jauh... ibu yang tadi sore nelpon namanya siapa?” 

”Ibu Mutia. Kenapa?” 

”Ibu Mutia? Belum nelpon lagi kan? Kamu belum ngomong nggak bisa kan?” 

”Ya belumlah, orang besok paginya belum datang.” 

”Kita terima tawarannya gimana? Kamu mau nggak?” celetukku. 

”Yakin kamu mau terima? Apa yang membuatmu berubah pikiran?” 

”Besok kamu juga akan tahu Ran.” jawabku singkat pada Rani. 

Kemudian kami melanjutkan belajar sampai jam sebelas malam. Malam ini terasa sangat 

panjang, padahal aku ingin segera mendengar telepon Ibu Mutia dan mendengarkan suara 

merdunya. 

Karena semalaman tak dapat kupejamkan mata dengan segera, alhasil jam lima aku baru 

bangun. Tak seperti biasanya. Pagi ini Rani tak membangunkanku bahkan membiarkanku 

kesiangan. Ketika aku membuka mata dan mendapati jarum jam pendek pada angka lima dan 

jarum panjang pada angka satu, sontak seketika aku membuka pintu dan segera mengambil air 

wudhu. Setelah itu piket dan mandi. Baru saat sarapan aku bertemu dengan Rani. 

”Rani, Ibu Mutia sudah nelpon?” 

”Barusan.” 

”Kenapa nggak kasih tahu aku?” 

”Tumben-tumbenan, ada apa?” belum sempat aku menjawabnya, Rani berkata, ”Tenang 

Bil, aku menerima tawarannya kok.” 

”Tapi aku pengin denger suaranya Ran.” 

”Ngotot banget sih Bil? Besok kamu juga bisa bicara langsung sama orangnya.” tandas 

Rani sedikit kesal menanggapi sikapku yang terkesan sangat ngotot. 
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”Heh, kalian tetap kerja menjelang ulangan umum?” tanya Tia. 

”Cuma hari Minggu aja kok Ti, lagian masih nanggung kalau tiba-tiba berhenti nge-

badut.” ujarku pada Tia teman kos kami yang sedang sarapan bersama semua anak kos di meja 

makan. 

Benar saja, hari ini kami nggak ada orderan masuk dan kami putuskan untuk istirahat di 

kos sambil memepersiapkan esok hari. Sesampai di tempat kos, aku sudah mendapati Rani 

menunggu di depan kamarku. 

”Hai Bil! Tebak! Aku ada kabar apa untuk kamu?” tanya Rani dengan nada amat girang. 

”Apaan sih Ran? Aku nggak ngerti deh.” 

”Kamu tahu nggak, tadi aku ketemuan sama Bu Muti.” 

”Yang bener?” tanyaku antusias. 

”Iya, dan Bu Muti ngasih aku DP buat kerjaan kita besok. Tarraaa... tiga ratus ribu 

rupiah!!” 

”Alhamdulillah tapi, itu nggak penting Ran. Yang jelas aku pengin cepet hari Minggu.” 

”Pasti pengin ketemu ibu berjilbab yang baik hati itu ya?” tanyanya terkekeh. 

Hatiku semakin yakin, pasti Ibu Mutia yang dibicarakan Rani adalah Ibu Mutia bundaku. 

Oh, bunda.. betapa rindunya aku padamu. Beberapa bulan terakhir bunda tak lagi menemuiku di 

depan sekolah. Apa bunda lupa padaku? 

”Tapi kayaknya aku pernah lihat Ibu Mutia deh. Dimana ya?” 

”Apa?” tanyaku balik karena tak berkonsentrasi pada pembicaraan Rani. 

”Iya, aku pernah lihat Ibu Mutiara sebelumnya.” 

”Udahlah, nggak usah dipikirin lagi! Toh besok kita juga ketemu kan?” tegasku pada 

Rani. 

”Ran, gimana kalau kita melakukan sesuatu yang beda buat kerjaan kita besok?” 

”Maksud kamu?” 

”Kita mengadakan sebuah pembaharuan sistem kerja. Ya, misalnya dengan mengadakan 

doorprize atau kuis.” jelasku. 

”Hadiahnya juga kita yang beli? Bisa tekor Bil.” bantah Rani. 

”Ya elah, perhitungan banget Ran. Yang penting suasana jadi lebih hidup. Masalah apa 

yang mau kita kasih, yang terjangkau ajalah.” 

”Kalau dipikir-pikir, boleh juga ide kamu. Oke, aku setuju pembaharuan ini.” 
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”Ya udah, hari ini mumpung libur nyari hadiah yuk!” 

”Kemana?” 

”Yang deket ajalah. Lagian udah jam empat pula.” 

Akhirnya aku dan Rani pergi ke sebuah toko mainan tak jauh dari tempat kos. 

”Gimana kalau boneka yang kecil itu kita beli lima aja?” ujar Rani. 

”Oke, tapi yang bentuk bola juga deh.” 

Rani sedang sibuk mencari-cari hadiah yang terjangkau kantong kami, sementara aku 

sibuk mencari boneka beruang dengan tinggi 50 cm. Pasti Bela suka. Dia kan pengin banget 

dapat hadiah ulang tahun boneka beruang dariku. Ya, tak apalah sesekali merogoh saku agak 

dalam. 

”Bila, yang bener aja kamu ambil boneka beruang itu?” 

”Tenang aja Ran! Ini aku beli sendiri buat yang ulang tahun. Ntar honorku dipotong deh.” 

”Kok aneh banget sih?” Rani penasaran bercampur bingung. 

Tanpa mengindahkan wajah Rani yang aneh, aku segera membawa semua belanjaan. 

Sampai pada akhirnya kudengar suara langkah kaki Rani berlari mengejarku. 

Esok hari belum juga datang. Tapi rasanya aku sudah tak sabar lagi ingin bertemu Bela 

dan bunda walaupun hanya melihatnya aku pasti akan sangat senang. 

Tak seperti hari Minggu sebelumnya, aku dan Rani bangun lebih awal untuk persiapan 

pesta ulang tahun anak Bu Mutia yang aku yakini Bela adikku. Setelah semuanya beres, aku dan 

............Rani berangkat dengan kostum lengkap dengan perlengkapannya. Benar saja, saat aku 

mencoba berpikir untuk berhenti mengayuh sepeda di depan sebuah rumah yang pernah ku 

tinggali dulu, Rani menepuk pundakku mengisyaratkanku untuk berhenti. Rumah itu masih sama 

seperti dulu. Indah, hijau, dan terlihat nyaman. Ah, hanya dari luarnya saja. Pak Aman, satpam 

keluarga kami, maksudku satpam keluarga itu terlihat senyum terkembang di bawah kumisnya. 

”Pak Aman, apa kabar?” tanyaku tanpa sadar. 

”Baik atuh adik badut. Silakan mlebet!” Pak Aman memersilakan kami masuk. 

”Adik badut, memang kita pernah ketemu atau kenalan? Kok tahu nama saya?” tanya Pak 

Aman penasaran. 

”Pak Aman, apa gunanya papan nama di baju Pak Aman?” jelasku. 
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”Oh iya ya, Pak Aman kok jadi pikun ya?” He..he..he...!” Pak Aman mengiyakanku 

sambil malu-malu. Sebenernya jawabanku itu spontan. Untung aku loadingnya lagi rada cepet 

coba kalau nggak. 

”Bil, kenal sama pak satpam di depan?” tanya Rani tiba-tiba. 

”Ran, lihat tuh! Karangan bunga yang di samping pintu itu loh.” 

”Mana? Itu yang tulisannya Happy Birthday Shabela? Hah? Shabela itu bukannya adik 

kamu Bil?” 

”Iya, tapi jangan ngomong siapa-siapa ya!” 

Rani hanya manggut-manggut tak jelas. Sepertinya dia sedang menghubungkan 

keantusiasan dan keanehanku. 

”Bil.. Bil.. kok bisa kamu keluar dari rumah yang kayak surga ini?” celetuknya. 

”Ran, biasa aja deh. Ayo kita masuk!” ajakku. 

Kulihat seorang wanita berbalut gamis ungu dan jilbab ungu. Dia tersenyum dan 

menyambut hangat kedatangan kami.  

Senyuman itu senyuman bunda, wanita itu benar-benar bunda. Dugaanku benar itu bunda. 

Aku ingin melampiaskan kegembiraan ini tapi aku tak tahu harus bagaimana. Bunda, aku 

merindukanmu. 

”Selamat datang Dek!!” sambut bunda pada kami. 

”Kami belum telat kan Bu?” Rani basa-basi, sementara aku bungkam sok sibuk. 

”Ya sudah adik-adik, sebentar lagi anak-anak pada datang. Ibu minta tolong jagain 

mereka jangan sampai nangis.” 

”Iya Bu!!” jawab Rani. 

Bunda yang sedari tadi tak memperhatikanku tiba-tiba menghampiriku. Hatiku berdebar 

tak karuan. 

”Dik, boleh minta tolong?” tanya bunda padaku. 

Aku mengangguk. 

”Begini Dik, anak saya Bela lagi sedih banget.” 

”Kenapa?” tanyaku pelan dengan suara dibuat-buat agar bunda tak mengenaliku. 

”Kakaknya tidak datang ke acara ulang tahunnya.” jelas bunda. 

”Bunda, Bunda.. baju Bela tolong dibenerin dong Bunda!” seru gadis kecil yang sedang 

turun dari tangga. 
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Bunda langsung menghampirinya dan menenangkan permasalahan yang Bela hadapi. 

Biasa, permasalahan berbaju. 

Bunda.. bunda... Bunda nggak pernah berubah, tetap  perhatian pada siapapun.  

Rani memperhatikanku, matanya mulai memerah. Kenapa dia? Tahukah dia kalau itu 

bundaku???? 

”Ran, kamu kenapa?” tanyaku pada Rani. 

”Bila, kenapa kamu nggak peluk bunda dan adik kamu? Kamu pasti kangen kan?” 

tanyanya terbata-bata. 

”Belum waktunya Ran.” tegasku padanya. 

”Bunda, itu badutnya!” seru Bela pada bunda sambil meunjuk ke arah kami. 

Ya Allah adikku Bela.....dia benar Bela adikku ya Allah. 

Aku  memasang senyum diikuti Rani dan Bela berlari ke arah kami. Namun sayang, 

teman-teman Bela sudah berdatangan dan Bela sibuk menyambut teman-teman bersama bunda. 

Sementara aku harus berakrobat ria. Oh ya, dimana ayah ya? Apa kabarnya? 

Belum selesai memikirkan ayah seorang laki-laki bersama seorang wanita dengan perut 

sedikit membuncit berdiri di depanku. Hatiku sontak terkejut. Dadaku sempit, nafasku tersengal, 

dan mulutku terkunci. Aku berdiri bak patung besar. Mataku tak bisa lepas dari pandangan 

menyakitkan di depanku. Senyum kebahagiaan yang mereka tunjukkan adalah deritaku. Aku tak 

kuat melihat semua ini. Aku tak tahan lagi. Hatiku terasa sakit. Rani menghampiriku dan 

mengajakku menghindar. Seolah ia tahu apa yang sedang terjadi denganku. 

”Waktunya kuis berhadiah adik-adik!” seru Rani lantang. Come on Bila, semua baik-baik 

saja. 

Kami memberikan pertanyaan pada anak-aak yang mengacungkan tangan mereka. 

Mereka terlihat senang sekali. Apalagi Bela yang belum dapat hadiah kami semakin antusias. 

Rani tahu apa yang ku pikirkan dan ku acungkan jempol atas kerja otaknya dalam situasi 

genting saat hadiah tinggal satu-satunya. Yaitu boneka beruang yang khusus ku beli untuk Bela. 

”Ya, itu adik manis di belakang yang ulang tahun!” seru Rani. 

Dengan segera Bela maju ke depan dan senyumya melebar. 

”Adik cantik, siapa nama kamu?” tanyaku pada Bela. 

”Shabela Kak Badut.” jawabnya nyaring. 

”Oke Bela, kak badut mau nanya apa ya enaknya?” tanyaku menantang. 
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”Apa nama hewan yang kaya raya Kak Badut?” tanya Bela lincah. 

”Apa yah? Apa adik-adik ada yang tahu nggak?” 

”Ayo apa Kak Badut gendut?” ledek Bela menggemaskan. 

”Kayaknya ada yang aneh, tapi apa ya?” 

”Kak Badut, apa jawabannya?” tanya Bela mendesakku. 

”Aku tahu yang aneh, kok jadi Bela yang nanya sih?” 

Anak-anak terkekeh melihat kebodohan tingkahku. Bunda terlihat sedang duduk bertiga 

bersama ayah dan istri muda ayah. 

”Kak Badut.. Kak Badut..!!” seru anak-anak kompak. 

”Ah kak badut nggak tahu ah, pusing.” 

”Ya ampun, kak badut gimana sih? Jawabannya beruang Kak.” celotehnya. 

”Oh ya Bela? Ya udah deh, karena kamu udah pinter banget. Kakak punya hadiah buat 

kamu. Taarrrraaa...!!” seruku padanya sambil menyerahkan boneka beruang padanya. 

”Hore!! Terimakasih banyak Mbanyu Ila.” celotehnya pada bunda sambil berlari 

menghampiri bunda di sebelah kue ulang tahunnya. 

Aku yang tersentak dengan kata-kata Bela tadi hanya bisa tersenyum dan melihat 

keceriannya dari jauh. 

Karena minum jus terlalu banyak, aku jadi ingin ke belakang. Tanpa basa-basi aku 

langsung menuju toilet tamu. Rasanya memang tak asing, hanya saja ada sedikit yang mengganjal 

mata. Sebelum sampai di WC tamu, aku melihat foto keluarga baru terpampang besar di dinding. 

Bunda, ayah, dan wanita itu. Saat aku sedang melihat-lihat foto itu, tiba-tiba seorang wanita yang 

tengah berbadan dua menghampiriku. 

”Maaf, Adik mau kemana?” 

”Toilet tamu. Yah, WC.” jawabku singkat. Lalu berlalu ke toilet tamu. Keluar dari toilet, 

ternyata wanita itu masih berdiri di tempat semula. Mau apa dia? 

”Dik!!” panggilnya padaku sewaktu aku berlalu di sampingnya.  

Aku berhenti.  

”Adik kenal dengan keluarga ini?” tanya wanita itu padaku. 

Rasanya ingin ku jawab, memang benar adanya dan ingin ku maki dia karena dia telah 

menyebabkanku terbuang dari keluarga. Tak mungkin aku melakukan hal bodoh seperti itu. 

Biarlah semua mengalir saja. 
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”Sepertinya keluarga anda sangat harmonis.” celotehku 

”Yah, seperti itulah kebahagiaan keluarga kami.” jawabnya 

Kebahagiaan di atas derita batin bunda dan batinku. 

Tanpa basa-basi aku meninggalkannya. Aku sama sekali tak peduli semua kata-kata yang 

keluar dari muutnya. 

Akhirnya pesta itu pun usai dan ku dengar bunda sedang berbincang dengan seseorang. 

”Mbak Muti, nggak usahlah, terlalu banyaak Mbak!” sergah wanita itu pada bunda. 

”Apa alasannya? Kerja mereka bagus kok.” jawab bunda. 

”Mbak, anak badut itu nggak sopan Mbak. Dia seenaknya aja nyelonong ke toilet tamu 

tanpa minta izin lalu mengabaikan pembicaraanku padanya.” 

”Badriyah, mungkin saja anak itu lebih memiliki hak daripada kamu.” 

”Maksud Mbak Muti apa?” 

Apa maksud perkataan bunda barusan. Apakah bunda tahu kalau aku datang? Apa bunda 

merasakan kehadiranku walaupun dalam bentuk penampilan lain? 

Aku masih terbengong saat seorang anak kecil menghampiriku. 

”Kak Badut!” 

”Eh, Bela.” jawabku terkejut. 

”Kak badut kok mirip sama kakak Bela yang lagi pergi?” 

”Masa sih?” tanyaku pelan. 

Matanya mulai berbinar-binar karena air mata. 

”Boleh peluk kak badut sebagai kakak Bela nggak?” 

”Boleh kok Bela. Anggap saja kak badut ini Mbanyu Ila-nya Bela!” 

Kami berpelukan erat. Bercanda dan tertawa bersama. Rasanya seperti dulu. 

”Bil, waktunya pulang yuk!” ajak Rani sambil memperlihatkan amplop lalu 

menyimpannya kembali. 

Setelah berpamitan, aku dan Rani  pun bergegas pulang. Harus cepat sampai dan cepat-

cepat belajar untuk ulangan umum besok. 

”Bila, coba tebak! Hari ini honor kita berapa?” celoteh Rani di tengah perjalanan pulang. 

”Berapa? Satu juta.” jawabku spontan. 

”Kok tahu sih? Bunda kamu baik ya.” 
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”Emang. Tapi itu juga karena pembaharuan kita. So, klien puas, honor bertambah deh. 

Mampir beli sesuatu yuk!” ajakku. 

”Buat apa?” 

”Syukuran atas orderan ini.” 

”Setuju aja deh gimana? Orang aku setuju.” 

”Garing tau nggak Ran?” 

”Yee, kamu tuh yang garing nggak pernah nangis. Air matamu habis?” 

”Aku nggak terbiasa nangis Ran.” jawabku cengengesan. 

”Nangis kok dibiasakan. Ya nggaklah Bil.” bantah Rani sambil menjitakku. 

Aku dan Rani bergegas pulang setelah membeli martabak cokelat di pinggir jalan yang 

kami lalui. Kami sampai di tempat kos selepas Zuhur dan segera istirahat sebelum akhirnya 

belajar keras untuk esok hari. Sebenarnya belajar wayangan seperti saat ini belum pernah aku 

lakukan sebelumnya. Malahan hampir dikatakan aku tidak akan menyentuh buku jika hari ini 

belajar untuk tes esok hari. Aku perlu hari tenang untuk memfokuskan pikiran bukan untuk 

menerima pembelajaran SKS. Tapi inilah yang terjadi denganku saat ini. Mempelajari beberapa 

buku dalam waktu semalam. Alhasil, aku baru berkesempatan memejamkan mata jam sebelas 

lewat tiga puluh menit. Aku masih terlelap dalam mimpiku saat Rani mengetuk pintu kamarku. 

Baru jam tiga pagi. Untuk apa Rani membangukanku? Ah, Rani aku masih ngantuk nih. 

”Bil, salat Tahajjud yuk! Abis itu kita belajar. Kata ibuku waktu yang paling tenang untuk 

belajar yaitu jam segini setelah solat.” 

”Ran.. please deh, aku ngantuk banget.” 

”Ayo buruan!!” 

”Kamu emang udah salat?” 

”Udah Bil. Makanya buruan!” 

”Iya. Iya.” 

Benar saja, aku bangun, mengambil air wudhu, salat dan dilanjutkan belajar. Satu jam 

kemudian mataku mulai kembali berat. Rasanya bahkan aku tak mampu menahan mataku sendiri. 

Ia beranjak dari meja makan yang sedang beralih fungsi menjadi meja belajar kami. Tak 

berselang waktu lama, Rani kembali dengan membawa dua gelas susu. 

”Tumben-tumbenan minum susu nih.” 

”Biar tambah energi Bil.” 
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”Lho kok?” 

”Iya, terutama sih buat kamu.” 

”Aku?” 

”Tambah energi buat menahan matamu itu loh.” 

”Rani!! Gitu deh. BTW, makasih ya!” 

”Sama Allah!” 

”Alhamdulillahirobbil’alamin.” 

Kami berdua menghabiskan segelas susu hanya dalam waktu beberapa menit. Separti 

rutinitas biasanya jam setengah lima semua anak kos mulai mengerjakan tugasnya masing-

masing. 

”Ran, waktunya bekerja.” 

”Nanggung Bil.” jawab Rani singkat. 

”Kenapa? Nggak suka? Suka nggak suka harus ngerjain piket dong.” tegasku. 

”Tapi aku belum selesai belajar.” 

”Lho, tadi malam bukannya udah belajar.” 

”Belum.” jawabnya sangat singkat. 

”Astaghfirullahhal’adzim..” seruku setengah bergurau. 

”He..hei.. Biasa aja kalee..” sergahnya. 

”Pantesan aja kamu bisa melek dari jam tiga sampe sekarang. Tadi malem diajakin belajar 

bareng nggak mau karena mau ngorok ....” 

”Udah Bil, jangan gangguin aku. Boleh minta tolong gantiin piketku nggak?” 

”Gimana ya?” ledekku pada Rani. Rani menatapku penuh harapan. 

”Oke deh. Aku sebagai teman bantu kamu Ran.” 

Senyum Rani melebar sesaat lalu kembali pada bukunya. Wajahnya terlihat sangat serius. 

Matanya ditajamkan, keningnya dikerutkan, sikapnya sigap. Aneh sekali rasanya melihat Rani 

seserius ini. 

Beruntunglah semua pekerjaanku dan pekerjaan Rani dapat ku selesaikan dengan cepat 

sehingga aku dapat pergi ke sekolah seperti biasanya. Kendati bel masuk dilonggarkan 30 menit, 

aku sampai di sekolah seperti biasa. Itung-itung melonggarkan pikiranlah. 

 

 



35 
Cerita Remaja Islam, ‘’Setetes Air Mata just for Bunda” 

Septi Nurdiyanti, SMA N 1 Kebumen 

3.Siapa Dia?? 

Jam setengah delapan bel berbunyi. Semua anak masuk ke ruangan masing-masing. Tiap 

ruangan terdiri dari 20 peserta ulangan umum dengan 2 tingkatan yang berbeda. Rasanya kalau 

dipikir-pikir terlalu ketat. Sudah diacak ruangannya, duduk sendiri, silang pula. 

Selama mengerjakan ulangan, aku berusaha fokus pada jawabanku. Tetapi rasanya ada 

seseorang yang sedang memperhatikanku. Aku tak tahu siapa itu. Kegeeran, mungkin? Tapi hal 

seperti ini sudah sering aku rasakan saat diam-diam Rani memperhatikanku. Ah, tidak ada 

pengawas di depan. Lalu siapa? Karena penasaran aku menengok ke arah seseorang yang ku rasa 

sedang memperhatikanku. Anak itu siapa? Dia menyambut tatapanku dengan senyum. Aku tak 

tahu apa yang harus ku lakukan, kembali membalas senyumya. Jam dua belas tepat bel berbunyi. 

Itu artinya  waktu untuk mengerjakan soal telah habis. Perlahan semua anak berhamburan keluar 

kelas. Tak terkecuali aku. 

Aku bergegas pulang sebelum aku menyadari seseoarang mengikutiku. Aku berhenti 

sejenak lalu dengan perlahan aku berbalik bermaksud untuk menyapa orang di belakangku. 

”Halo!” sapanya sebelum aku sempat menyapaya terlebih dahulu. 

Aku berusaha untuk berpikir positif tentangnya. Ku buang jauh-jauh ketidaknyamanan itu 

untuk sementara. 

”Hai. Ada yang bisa aku bantu?” tanyaku basa-basi. 

”Sungguh?” tanyanya antusias. 

”Ya, jika Allah mengizinkan.” tegasku. 

”Boleh kenalan? Namaku Ryan, kamu Shabila kan?” tanyanya tiba-tiba. 

Aku sedikit terkejut karena sebelumnya aku tak pernah mengenal Ryan. Siapa dia? Tak 

mungkin aku lupa dengan temanku bahkan saudaraku sendiri. Setelah berusaha keras mengingat 

dan tak juga mendapat respon memori otakku, aku memberanikan diri bertanya padanya. 

 ”Shabila? Benar kan!” katanya penuh keyakinan. 

”Ryan yang mana?” tanyaku. 

”Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pantas jika kamu tak mengenalku dan memang 

seharusnya seperti itu. Karena kita belum pernah ketemu sebelumnya.” 

”Darimana tahu namaku? Bahkan diriku.” tanyaku semakin penasaran. 

”Sudah ku bilang jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah lama memperhatikanmu.” Ryan 

kemudian mengatakan sesuatu dengan lirih yang terdengar seperti ”Saudaraku.” 
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”Maaf aku harus segera pulang.” 

”Ayolah Ila! Mungkin kita bisa berteman?” 

”Terimakasih mau berteman denganku.” aku berlalu meninggalkan Ryan dengan tanda 

tanya besar, suasana hati yang risih. 

”Ila, aku Ryan anak XI A 1. Cari aku kalau kamu butuh batuan!” teriaknya padaku setelah 

aku menjauh beberapa puluh meter darinya. 

Sepanjang perjalanan pulang aku teringat dengan kata-kata Ryan. Saudara? Benarkah?. 

Tapi saudara yang mana? Apa mungkin maksudnya saudara sesama muslim? Karena yang ku 

tahu selama ini aku tak mempunyai saudara bernama Ryan. Ayah anak tunggal, kalau bunda 

orang Yogya. Ah, tak perlu ku pikirkan kata-kata ngaco itu.  

Ryan. Siapa dia? Kakak kelas yang iseng? Ah, daripada berburuk sangka terus, kenapa 

tak ku tanyakan langsung padanya. Tapi, apa tidak akan menimbulkan fitnah? Sudahlah urusan 

Ryan ditunda sampai besok saja. Yang penting sekarang, sampai kos, salat, makan, mandi, 

istirahat, lalu belajar wayangan lagi. Wayangan, jadi teringat bunda. Bunda sering mengibaratkan 

SKS (Sistem Kebut Semalam) dengan istilah wayangan. 

Seperti biasanya, aku menyempatkan diri mencuci muka dahulu di pancoran belakang 

kos-kosan. Jam di tanganku menujukkan pukul 13.00 WIB saat aku sampai di tempat kos. Setelah 

salat dan makan aku bergegas untuk mandi. Setelah mandi rasanya aku jadi tidak ingin tidur 

siang. Akhirnya aku memutuskan utuk membaca Al-Qur’an sambil menunggu Asar. Bukankah 

itu juga namanya istirahat? 

Seperti itulah rutinitasku selama hampir dua minggu. Sangat membosankan tanpa bisa 

melihat tawa anak-anak saat aku menjadi badut. 

Setiap hari aku bertemu Ryan. Sayang, aku belum mendapatkan jawaban mengenai 

sesuatu yang membuatku penasaran. Setiap kali ku tanyakan masalah saudara, Ryan hanya 

cengengesan. Aku tak suka sikap Ryan. Apa dia tipe anak penggoda? Tidak mungkin. 

Kelihatannya dia anak baik-baik, dari keluarga yang baik-baik pula. 

”Bil, apa kabarnya teman barumu itu?” tanya Rani. 

”Kak Ryan?” tanyaku balik. 

”Ya apalah, terserah siapa namanya.” jawabnya sedikit ketus. 

”Baik. Alhamdulillah dia kakak kelas yang baik.” 

”Syukurah. Kira-kira dia mau berteman sama kamu nggak ya setelah dia tahu profesimu?” 
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”Pasti.” jawabku yakin. 

”Yakin banget kamu.” 

”Kenapa sih nanyanya serius banget. Kak Ryan itu orangnya baik.” 

”Ati-ati, jatuh cinta lho!” 

”Kak Ryan udah kayak kakak aku sendiri. Lagian aku nggak pernah kepikiran sampai situ 

Ran.” 

”Ya.. sekarang nggak. Tapi siapa tahu ntar-ntar.” 

”Ran, mikirin hidup aja masih ribet. Nggak usahlah mikirin yang begituan.” tegasku pada 

Rani. 

”Bener juga Bil. Kamu emang harus punya prinsip. Jangan tergoda sama hal-hal kayak 

gituan. Jaga diri. Jaga hati. Jaga sikap dan jaga....” 

”Padanganmu!!” serobotku. 

”Bila.. awas ya kamu.” 

”Iya Mamah.” jawabku pada Rani. 

”Apa, sejak kapan aku jadi emak-emak?” 

”Abisnya kamu itu lo snewen banget. Iya sori-sori bercanda doang.” 

”Ran, kapan bisa mulai narik lagi?” 

”Sekarang bisa.” jawabnya mantap. 

”He... ya kita pulang dulu lah.” 

”Bil, pokoknya hari ini kita harus keliling.” 

”Maksa banget.” 

”Aduh, pokoknya otakku rasanya udah mau pecah. Aku perlu refreshing tau.” 

”Siip.” 

Sesampai di tempat kos kami mulai bersiap. Kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan ibu 

kota yang terkenal ramai.  

”Siapa tahu saja kita mendapat tawaran tetap di sana.” ujar Rani. 

Aku mengiyakan. 

Sesampainya di sana terlihat banyak anak-anak usia berseragam kesana-kemari. Ya, 

mungkin mereka butuh refreshing juga seperti kami. Tetapi bedanya kalau kami menjadi objek 

refreshing bagi mereka. Semoga saja. 

”Siang Pak!” sapa Rani pada satpam gendut itu. 
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”Ya. Kenapa?” 

”Pak, di sini sedang butuh badut Pak? Kelihatannya banyak anak-anak.” ujarku 

memancing satpam itu. 

”Maaf Dik, di sini nggak butuh badut.” 

”Pak, butuh aja deh Pak! Kami lagi nggak ada orderan.” seru Rani. 

Tiba-tiba seorang anak kecil berlari menghampiriku. 

”Kak Badut!!” panggilnya. 

”Hei..Be..ops, anak manis!!” jawabku pada anak kecil itu yang ternyata Bela. Pakai 

sedikit trik gimana gitu. Hahaha... itu sih trik Rani, tapi boleh juga ku praktekkan. Bela terlihat 

senang sekali. Terlihat ayah bersama seorang wanita menghampiri Bela. 

”Ayo, Bela sayang!!” ajak wanita itu. 

Hatiku mulai sakit saat Bela meraih uluran tangan wanita itu. Saat Bela tersenyum, wanita 

itu dan ayah mengiringi mereka dengan senyum bahagia. Sangat bahagia. Pemandangan itu 

membuatku merasa bahwa posisi bunda benar-benar telah tergantikan. Betapa sakitnya hati 

bunda. Pasti sakit sekali Bun.. 

”Gimana Pak? Anak kecil yang tadi suka sama kami lho.” seru Rani pada satpam sambil 

berulang menyenggolku agar aku tak terlarut pada pemandangan yang barusan ku lihat. 

”Mendingan sekarang kalian pergi. Karena saya tidak bisa memutuskan kalian bisa 

menghibur di dalam atau tidak. Paham?” kata satpam itu tegas. 

”Yah...Pak!!” batah Rani. 

”Udah, mending kita pergi aja. Toh, di sini kita nggak dibutuhin.” jelasku pada Rani. 

Beum sempat kami melangkah meninggalkan satpam itu. Tiba-tiba seorang laki-laki 

paruh baya lengkap dengan jas dan dasinya memanggil kami. 

”Tunggu!!” 

”Ada yang bisa kami bantu Pak?” tanya Rani. 

”Kalian butuh pekerjaan?” tanyanya kemudian. 

”Ini pekerjaan kami Pak” tegasku. 

”Ya... ya... saya tahu. Maksudku adalah... kalian mau kerja di sini menghibur anak-anak 

di dalam?” tambahnya. 

”Maksud Bapak apa?” tanya Rani menegaskan. 
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”Nanti kita bicarakan di ruangan saya. Pada intinya adalah saya ingin mengontrak kalian 

untuk ditempatkan di wahana permainan di mall ini. Tapi sebelumnya ada-lah yang namanya 

kerja uji coba.” jelasnya. 

”Sungguh Pak? Kami merasa sangat senang. Kami pasti akan bekerja semaksimal 

mungkin.” jawab Rani girang.  

”Maaf Pak, sebelumnya kami ini anak sekolah dan hanya bisa bekerja selepas pulang 

sekolah.” jawabku menambahkan Rani tanpa bermaksud mematahkan semangatnya. 

”Sudahlah, saya tahu. Anak-anak seperti kalian adalah anak yang seharusnya 

dibanggakan. Kalian bekerja tanpa lupa belajar di sekolah. Lagipula di tempat ini hanya ada 

badut sampai pukul dua belas siang. Untuk malam memang dicanangkan tidak memakai jasa 

badut  kecuali hari-hari tertentu ataupun kalau ada pesta.” 

”Jadi bagaimana Pak? Hari ini kami sudah mulai bekerja?” tanya Rani tergesa. 

”Tentu saja. Tapi masih dalam masa percobaan. Ayo ke dalam!” jawab bapak itu dengan 

nada bijak. 

”Oh ya, nanti jam lima temui saya di ruangan saya!” perintahnya. 

”Sip, Pak!” jawab kami dengan mengacungkan dua ibu jari yang terbalut kaus tangan 

warna-warni. 

Beberapa saat kemudian aku dan Rani sudah mulai bisa menghadapi kondisi hiruk pikuk 

mall. 

”Asyik juga nih. Kita bisa naik wahana tanpa bayar.” celetuk Rani. 

”Huzz, jangan gitu ah Ran! Nggak boleh manfaatin keadaan.” sergahku. 

”Ntar kalau ada anak minta temenin naik atau main kan nggak mungkin aku musti beli 

tiketnya dulu. Lagian siapa sih yang mau tekor?” 

”Kamu itu memang rajanya akal-akalan.” 

”Alhamdulillah..” 

Anak-anak sudah mulai berkurang pengunjung pun mulai pulang dan saaat itulah aku 

melihat ayah, Bela, dan wanita itu melintas di depanku. Entah kebetulan atau apa. Kak Ryan 

berjalan di belakang mereka. Aku ingin menyapanya, tapi tak mungkin. Ku alihkan perhatianku 

dari mereka dan mencoba kembali fokus pada anak-anak di hadapanku. 

”Badut, mundur dong!” seru anak kecil berbadan gendut yang hendak melempar bola ke 

arahku. 
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”Cukup?” tanyaku pada anak itu setelah mundur beberapa langkah. 

”Mundur lagi ya.. terus.. terus...!!” pinta anak itu. 

Aku terus mundur beberapa langkah sebelum akhirnya... 

”Brak!!! Gedebug!!!” 

Astaghfirullah.. rupanya aku menabrak orang. Waduh, siapa pula? Bisa dapat omelan nih.  

”Maaf.. maaf, aku nggak sengaja.” aku menoleh orang yang ku tabrak barusan dan 

teryata.. dia itu Kak Ryan.  

”Lain kali hati-hati ya!” balasnya padaku. 

Aku sedikit tersentak dengan kejadian itu. Kok dia sama sekali tak meluapkan emosinya 

karena telah ku tabrak. Malahan dia memperhatikanku. Benar-benar memperhatikanku. Aku jadi 

bingung sendiri. Apa Kak Ryan mengenaliku? Tiba-tiba matanya memerah. Ia bangkit, lalu 

bermaksud membantuku berdiri. Akan tetapi Kak Ryan cepat berlalu sambil berkata, ”Maaf!!!” 

apa maksud Kak Ryan minta maaf? Apa dia mengenaliku lalu tak ingin melihat orang lain 

mencibirnya karena kenal dengan seoarang badut sepertiku? Come on Bila.. come on, jangan 

pernah berpasangka buruk sama orang! Kalau sampai bunda tahu, habislah sudah. 

”Kak badut nggak apa-apa?” 

”Nggak, makasih.” aku menggeleng berulang gaya badut, berekspresi tanpa persoalan 

yang sedang ku hadapi. 

Akhirnya jam kerja habis juga. Seperti yang dipesankan manajer, aku dan Rani menuju ke 

ruangan Pak Manajer. 

”Assalamu’alaikum!!” 

”Masuk!!” 

Kami berdua masuk ruangan dan duduk setelah dipersilahkan. 

”Bagaimaa kerjaan kalian hari ini?” tanya Pak Herdi Ardilah, nama yang tercantum pada 

ID card lelaki itu. 

”Seperti yang bapak amati. Setidaknya hari ini kami sudah mulai menyesuaikan diri.” 

jawabku. 

”Bagus, masa percobaan untuk kalian saya cukupkan saja tiga hari dan jika dalam waktu 

tiga hari kalian bisa beradaptasi dengan baik, saya rasa surat kontrak kerja akan dengan mudah 

kalian dapatkan.” 
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”Baik Pak!! Kami akan berusaha semaksimal mungkin.” jawab Rani menegaskan tekad 

dan semangatnya. 

”Hari ini kalian saya beri nilai tujuh. Untuk selanjutnya, tingkatkan!!” 

”Baik Pak!” jawab kami kompak. 

”Ini honor kalian hari ini, semoga bisa berkenan dan dapat menjadi motivasi.” tambahnya. 

”Baik Pak, kalau begitu kami permisi pulang dulu dan kami ucapkan banyak 

terimakasih.” Rani mengakhiri pembicaraan dan kami keluar ruangan Pak Herdi. 

Benar saja, nominal upah hari ini dapat menjadikan kami lebih termotivasi untuk bekerja 

lebih baik lagi. 

Akhirnya habislah masa percobaan untuk kami dengan upah hari terakhir masing-masing 

dua ratus ribu rupiah. Seperti yang Pak Herdi katakan, kami benar-benar mendapatkan 

kesempatan untuk menandatangani surat kontrak selama setengah tahun ke depan. Tanpa ragu-

ragu kami berdua menandatangani surat kontrak kerja yang memuat pula perjanjian bahwa upah 

akan kami terima setiap satu minggu sekali berdasarkan jam kerja. Di mana satu jam bekerja 

disepakati dengan upah tujuh puluh lima ribu rupiah. Lumayan juga. Setidaknya kami sudah pasti 

akan mendapat upah tiap harinya, belum lagi bonus untuk hari libur dan sekarang kami tak perlu 

kesana kemari mencari pekerjaan. 

Tempat kerjapun menyiapkan kostum baru untuk kami. Jumlahnya sekitar sepuluh 

kostum berbeda. Itu artinya aku dapat memainkan 10 karakter peran. 

Hari demi hari berlalu tanpa masalah. Yang aku herankan Kak Ryan tak pernah lagi 

menyapaku terlebih menemuiku. Mungkin benar apa yang dikatakan Rani bahwa Kak Ryan tak 

kan mau berteman denganku lagi jika Kak Ryan tahu profesiku sebagai seorang badut. 

Hari ini adalah hari pembagian rapor nilai semester satu. Seperti yang diketahui bersama 

bahwa pembagian rapor akan dilakukan serempak di masing-masing ruang kelas. Beberapa saat 

sebelum ruang kelas terisi penuh, aku telah berada di dalamnya menanti waktunya untukku. Jam 

dinding telah menunjuk pukul 09.00 WIB saat hampir semua rapor dibagikan kepada orang 

tua/wali. Terdengar suara riuh di luar sana. Ada yang histeris dengan tangisnya dan ada pula yang 

histeris dengan tawa bahagianya.  

Aku mulai resah saat wali kelasku Mr. Otsum memberikan rapor terakhir pada seorang 

wali terakhir yang masih di dalam ruangan. Selepas orang tersebut keluar aku memberanikan diri 

untuk menghampiri Mr. Otsum dan menanyakan perihal raporku. 
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”Exusme Mr. Otsum!” sapaku padanya. 

”Yeah, can I do something for you baby?” tanyanya padaku. 

”Alright Mr. I wanna....” 

”Oh I know,get  your report?” 

”Sure.” 

”No.. no.. no... Why your parents not come here?” 

”Be something problem which can’t tell to you. I’m sorry!” 

”Please go to auditorium!” 

”Mr. Please!” 

”Let’s go!” 

Aku mengiringi langkah Mr. Otsum menuju auditorium. Perasaanku sangat kacau saat itu 

tapi untunglah hal itu tak membuatku berprasangka buruk pada Mr. Otsum.  

Sesampai di auditorium ternyata semua anak telah menempati kursi masing-masing dan 

aku duduk di deretan paling belakang. Setelah Mr. Otsum mengintruksikanku berhenti 

mengikutinya. Kekacauan perasaanku tak dapat ku tahan lagi. Ku tundukkan kepalaku ke arah 

sepatuku. Ku pikirkan apa yang akan terjadi, tapi apa? 

”Tenanglah!! Tak ada masalah serius. Sebelumnya selamat ya!!” terdengar seseorang 

berbicara padaku sambil menepuk pundak kananku. 

”Kak Ryan?” kataku spontan. 

”Ada hal besar yang akan terjadi padamu Ila.” 

”Maksud Kak Ryan?” 

Belum sempat mendapat jawaban yang ku inginkan tiba-tiba auditorium hening tanpa 

suara. Aku pun tak lagi mampu berkata-kata karena situasi. 

”Ladies and Getleman!” kata kepala sekolah saat membuka acara dan selanjutnya ia 

berbicara  dalam bahasa asing yang dapat kuartikan sebagai berikut. 

”Sesuatu yang tidak akan menimbulkan pertanyaan bagi siswa tingkat dua dan tiga. 

Namun akan menjadi pertanyaan besar bagi siswa tingkat satu. Hari ini, di mimbar ini saya 

umumkan secara resmi bahwa kami akan merekrut siswa-siswa terpilih untuk mengikuti program 

percepatan dengan biaya penuh dari sekolah. Selain itu kami juga akan memberikan beasiswa 

reguler bagi siswa yang beprestasi di luar siswa-siswa percepatan. Dan sepuluh anak tingkat satu 

yang berhak mendapatkan beasiswa penuh dari program percepatan ini yaitu Nabil Rendra, Fatir 
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Al-Mansyur, Dwi Ardilah, Taufik Firmansyah, Leni Aditya, Rita Purnama, Chanara Hoeng Xu, 

Timono Eskudo, Robert Jorge, dan yang menjadi juara paralel dan berhak mendapat kursi 

pertama pada program percepatan adalah... Shabila Al-Fatir.” 

Tepuk tangan riuh mengubah suasana auditorium seratus delapan puluh derajat. Sangat 

mengejutkanku. Di samping karena namaku barusan disebut. Bukannya aku senang, tapi aku 

malah merasa sangat bingung. 

”Everyone who the name has mentioned, please forward to the stage!” 

Aku yang masih benar-benar merasa bingung tak dapat melakukan apapun. Aku 

menengok kanan kiri dan mendapati wajah Kak Ryan tersenyum dan mengangguk padaku. Aku 

maju dengan langkah gontai. Beribu pertanyaan menyelinap di otakku. Aku seorang badut? 

Mampukah? 

Setelah menerima rapotku yang disita Mr. Otsum dan menerima medali penghargaan serta 

sertifikat berhak mengikuti program percepatan, aku kembali ke deretan siswa. Belum sampai di 

tempat yang kumaksud tiba-tiba anak-anak bangkit dari tempat duduknya dan berhamburan ke 

arahku. Mereka terlihat sangat antusias memberiku semangat dan beberapa diantara mereka 

memintaku berfoto bersama. Entah kenapa rasanya berbeda saat aku dengan kostum badut 

diminta bersama dengan anak kecil rasanya sangat menyenangkan, tapi saat ini rasanya sangat 

memuakkan. Astaghfirullah, apa yang ku pikirkan? Semua pasti akan kembali seperti dulu 

setelah semua orang tahu bahwa aku hanyalah seorang badut. Setelah acara selesai, aku cepat-

cepat meuju ruang kepala sekolah, Bapak Maskhemi. 

”Assalamu’alaikum!!” ucapku setelah mengetuk pintu ruang kepala tiga kali. 

”Wa’alaikumsalam.” jawabnya. 

Aku perlahan masuk ruang kepala sekolah dan melihat tangan kepala sekolah dijulurkan 

ke depan dadanya mengisyaratkanku segera duduk. 

”I’m sorry Sir. I must tell something to you.” 

”Ya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan Shabila.” seolah-olah dia juga 

mempersilahkanku mempergunakan bahasa Indonesia dalam percakapan kami. 

”Maaf Pak, sepertinya saya tidak bisa mengikuti kelas percepatan seperti rekomendasi 

sekolah.” 
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”Tapi kenapa? Kamu dibebaskan dari semua biaya sekolah sampai lulus. Pikirkan saja 

dulu! Jangan mengambil keputusan terburu-buru. Toh kamu belum sampaikan hal ini pada orang 

tuamu bukan?” 

”Baik Pak. Saya akan pikirkan matang-matang.” 

”Good.” ujarnya. 

”Kalau begitu saya permisi dulu Pak.” 

”Besok lusa sebelum libur akhir semester. Berikan jawaban yang benar-benar profesional 

dan cerdas.” 

”Baik Pak.” ucapku sebelum keluar dari ruangan. 

Esok harinya jawabanku masih sama, yaitu ”Tidak”. 

Aku sedang duduk di bangku taman saat seseorang menghampiriku. 

”Hai La!” sapanya padaku. 

”Hai Kak Ryan, tumben ada apa?” 

”Ah, kamu serius banget sih. Mentang-mentang calon anak acxel.” 

”Maksud Kak Ryan apa? Apa selama ini Kak Ryan nggak tulus berteman denganku?” 

”Shabila, please dong jangan berpikiran seperti itu. Aku sama sekali nggak 

mempermasalahkan status kamu. Mau kamu seorang badut atau apa, aku nggak peduli La, 

apalagi aku ndeketin kamu gara-gara kamu calon anak acxel. Ya enggak lah.” jawabannya 

dengan nada sedikit serak namun meyakinkan. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan Kak Ryan, 

tapi sepertinya sesuatu yang besar telah menggangunya. 

”Kak Ryan.. Kak Ryan, jangan ngomong aku anak acxel lagi! Belum pasti kan aku mau 

jadi anak aksel.” tandasku padanya.  

”Maksud kamu, kamu belum tentu mau terima tawaran beasiswa sebagai anak aksel?” 

tanyanya keheranan. 

”Ya begitulah Kak. Aku sudah pernah merasakan jadi anak acxel. Memang sih banyak 

keuntungan yang kita dapatkan dari program beasiswa acxel seperti semua digratiskan untuk 

keperluan belajar. Mulai dari fasilitas sampai sarpras kita memang bisa dapat prioritas utama tapi, 

semua itu aja tak cukup untuk bertahan hidup di kota besar ini. Tak akan ada waktu cukup untuk 

istirahat. Apalagi bekerja.” jelasku padanya.  

”Aku mengerti La, dan aku akan mendukung keputusanmu seratus persen jikalau itu yang 

terbaik menurutmu, dan untukmu.” 
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Rasanya ada yang aneh dengan Kak Ryan. Mengapa seolah-olah Kak Ryan sangat 

mengerti keadaanku saat ini dan dia terlihat iba sekali padaku.  Raut wajah yang tak sengaja ku 

lihat tak dapat menyembunyikan hal itu padaku. 

”Setidaknya Kamu kan udah pernah jadi anak aksel kan?” pernyataan Kak Ryan sedikit 

mengagetkanku. 

”O.... i... iya.. juga kan.” 

”La, gimana kalau aku bantu menghadap ke kepala sekolah. Siapa tahu aku bisa bantu 

ngalihin besasiswa aksel kamu ke beasiswa reguler.” 

”Bisa Kak?” tanyaku antusias. 

”Bisa dong. Lihat saja nanti. Dari pada kamu harus mengorbankan beasiswa penuh untuk 

program aksel dan nggak dapat hak kamu. Aku akan bantu perjuangkan hak kamu di beasiswa 

reguler La.” 

Penjelasan Kak Ryan membuatku cukup lega. Apapun yang terjadi, lihat saja nanti. 

Perbincangan alot antara aku, Kak Ryan dan kepala sekolah berakhir sudah. Hasil 

perbincangan itu belum dapat diputuskan sebelum diadakan rapat dewan  yayasan dan wali siswa 

yang bertukar posisi denganku. Yah, siswa yang mendapat beasiswa reguler akan menerima 

beasiswa aksel dan aku mendapat beasiswa reguler. Insyaallah. Amin! 

Tiga jam kemudian setelah mengikuti rapat, akhirnya aku dapat bernafas lega juga. Aku 

dapatkan beasiswa reguler. Tak masalah kalau nominalnya lebih kecil, yang jelas aku akan tetap 

bersekolah dan bekerja. Dengan begitu aku masih bisa makan, bayar kos, menabung untuk 

memenuhi janjiku pada bunda terdahulu dan yang jelas aku dapat dengan cepat mengembalikan 

uang Rani tempo dulu. 
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4. Rahasia Rani 

Saat itu aku sedang duduk bersama Rani di depan ruang ganti karyawan menunggu 

antrian panjang karyawan yang sibuk berganti. Hari ini kostumku adalah boneka kelinci jadi tak 

perlu repot-repot make up kesana kemari. Gores sana gores sini. 

Ku lihat Rani mulai terlelap. Maklum saja kami bekerja seharian kemarin karena memang 

hari libur dan pengunjung mall membludak sehingga semua badut dikerahkan untuk seharian 

menghibur dan untung saja kami tak dapatkan giliran kerja malam. 

Aku yang merasa semakin bosan mencari-cari celah untuk melepaskan kebosanan ini. 

Saat ku lihat kembali Rani, aku terkejut dengan busa yang keluar dari mulut Rani. 

”Ran.. jangan ngelawak sesama pelawak ya!!” aku menggoyang-goyangkan tubuh Rani. 

Namun, Rani sama sekali tak bergerak dan sekali lagi ku goyangkan tubuh Rani dengan lebih 

keras tak ada respon darinya. 

”Rani, bangun Ran... Ran, jangan buat orang bingung ya!” aku mulai panik dan berteriak 

meminta bantuan. Dengan segera Rani dibawa ke rumah sakit oleh beberapa orang karyawan dan 

aku mengikuti mereka. Segera ku raih handphone Rani dan kucari nomor orang tuanya yang bisa 

dihubungi. Hanya ada satu nomor bernama ”ayah”. Tanpa berpikir panjang aku memencet 

tombol hijau pada handphone Rani dan... 

”Hallo, assalamu’alaikum.” ucapku mengawali pembicaraan. Aku berusaha untuk tenang 

walaupun sebenarnya tak bisa. 

”Wa’alaikumsalam. Aya naon gelis? Ayah lagi di jalan nih. Kapan pulang? Liburan kok 

belum pulang pulang?” 

”Maaf Pak. Ini Shabila, teman Rani.” 

”Oh, maaf Dik. Ada apa?” 

”Ini Pak. Bapak bisa ke Jakarta?” 

”Naon?” 

”Rani sakit Pak, dan sekarang dia sedang di rumah sakit.” 

”Astaghfirullahhal’adzim. Bapak akan segera ke sana. Tolong titip Rani dulu ya Dik!” 

”Iya Pak. Nanti alamat rumah sakitnya saya sms saja ke nomor Bapak. 

Assalamu’alaikum.” 

”Wa’alaikumsalam.” 



47 
Cerita Remaja Islam, ‘’Setetes Air Mata just for Bunda” 

Septi Nurdiyanti, SMA N 1 Kebumen 

Aku menutup telepon dan kumasukkan handphone Rani ke dalam saku rokku setelah 

kukirim alamat RS tempat Rani dirawat melalui layanan handphone Rani. Tiba-tiba handphone 

Rani bergetar dan sebuah pesan singkat masuk. Kupikir dari ayah Rani. Sehingga aku berani 

membukanya dan ternyata berbunyi. 

 

 

 

Aku sempat terkejut karena tak mengerti maksud ayah Rani. Oh, ternyata pesan itu bukan 

dari ayah Rani dan entah darimana asal pesan itu dengan privat number, jadi aku tak kan tahu.  

Empat jam sudah Rani di ruangan itu dan belum ada seorang dokter pun menemuiku. 

Seorang perawat keluar dari ruangan itu dan aku berusaha mengorek keterangan darinya. 

Bukannya aku mendapat keterangan darinya, aku malah diminta membayar biaya administrasi 

terlebih dahulu. Benar, aku belum memikirkan hal itu karena terlalu panik. Karena tidak 

membawa uang cukup, aku putuskan pulang ke tempat kos dan mengambil sebagian tabunganku. 

Setelah memastikan Rani dirawat dengan baik, aku kembali ke tempat kos menggunakan 

sebuah taksi karena tak satupun angkot yang lewat. Inilah pertama kali aku naik taksi setelah 

setengah tahun berlalu. Aku kembali ke rumah sakit satu jam kemudian dan segera melunasi 

biaya administrasi untuk perawatan Rani. Saat seorang dokter keluar dari ruang perawatan Rani, 

aku segera menghampirinya. 

”Permisi Dokter!” sapaku. 

”Ya Dik?” 

”Bagaimana teman saya di dalam?” 

”O...” 

Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba handphone Rani berdering sehingga menunda 

pembicaraan kami. Ku pikir pasti ayah Rani yang menelepon karena belum juga sampai di rumah 

sakit. Jangan-jangan mereka bingung. 

”Hallo, assalamu’alaikum!!” sapaku mengawali.  

”Maaf ya Dok, saya terima telepon dulu. Mungkin dari orang tuanya Rani.” 

 Dokter itu mengedipkan mata. 

”Ran, sejak kapan assalam-assalaman hah?” katanya. 

”Maaf  ini siapa?” 

Brg yg lo minta dah ad. Kpn 
diambil? 
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”Ran, ini gue. Biasa, yang suka pake privat number.” 

”Maaf, saya temannya Rani..” 

”Tut... tut... tut... tut... tut!!” 

Terdengar telepon diputuskan. Ya sudahlah. 

”Jadi bagaimana Dok?” tanyaku melanjutkan. 

”Kita bicara di ruangan saya?” 

”Baik Dok.” 

Belum sempat kami melangkahkan kaki, seorang suami istri menghampiri kami. 

”Maaf Pak Dokter. Kamarnya Rani benar di sini?” tanya sang suami pada dokter. 

”Iya benar. Anda ini siapa ya?” 

”Kami ini orang tuanya Rani.” 

”Kebetulan sekali. Bisa kita bicara di ruangan saya?” 

”Bisa-bisa.” 

Setelah dokter berlalu bersama ayahnya Rani. Aku dan Bibi Lina, ibu Rani segera masuk 

ruang rawat Rani. 

”Shabila, kamu tahu Rani sakit apa?” tanya Bibi Lina. 

”Nggak Bi, selama ini Rani nggak pernah ngeluh sakit apapun.” 

”Jangan-jangan Rani,..” ujarnya tanpa bermaksud melanjutkan kalimatnya. 

”Kenapa Bi?” 

”Nggak apa-apa.” 

”Bibi Lina, ini HP-nya Rani.” aku menyerahkan handphone itu pada Bibi Lina. Rani 

masih belum sadarkan diri. Tubuhnya tergolek tiada daya di atas ranjang. Wajahnya pucat pasi 

mengilukan hati. Bibi Lina masih meratapi keadaan Rani saat Paman Abu, ayah Rani masuk 

ruangan. 

”Bagaimana Bu, keadaan Rani?” 

”Ya, begitu-begitu saja. Belum ada perkembangan. Kenapa Rani Yah?” 

”Kita bicara di luar saja Bu! Ayo Shabila juga ikut!” 

”Iya Paman.” 

Kami bertiga duduk di bangku ruang tunggu. 

”Sebelumnya, Rani masih sekolah kan Shabil?” tanya Paman Abu. 

”Iya Paman, setahu Shabil Rani tidak pernah bolos.” 
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”Kunaon teh Yah sebenarnya?” tanya Bibi Lina tidak sabar. 

”Begini Bu, Rani over dosis Bu.” 

”Apa? Over dosis Yah?” tangis Bibi Lina memecah dan aku yang masih bingung 

berusaha meposisikan diri. 

”Maksud Paman apa? Bila tak mengerti.” 

”Ya Shabila, kondisi Rani saat ini sangat kritis karena obat-obatan terlarang.” jelas Paman 

Abu. 

”Astaghfirullahal’adzim. Jadi Rani pemakai? Nggak mungkin Paman.” sanggahku. 

”Begitulah kata dokter Shab. Yang paman bingungkan, darimana Rani punya uang lebih 

untuk membeli barang-barang terlarang itu?” 

”Apa tujuan Paman dan Bibi selama ini memberi uang saku pas-pasan ke Rani? Apa ada 

kaitannya Paman?” 

”Begitulah. Sejak SMP Rani memang pemakai dan itu semua kesalahan kami yang telah 

memberinya uang jajan berlebih. Setelah kami tahu, dia jadi sering uring-uringan dan mengeluh 

karena uang jajannya mengalami potongan drastis. Selama ini dia berjanji ingin lebih baik tanpa 

obat dan memutuskan bersekolah di Jakarta. Kami hanya mendukung keinginannya itu karena 

kami pikir itu yang terbaik untuknya. Karena dia pasti risih mendengar cibiran tetangga dan 

temannya sendiri.” 

Astaghfirullah. Ya Allah, kenapa selama ini aku tak tahu kalau Rani make? Ternyata..” 

aku mulai terdiam menyesali kebodohanku sendiri. Adakah kaitannya dengan larangan Rani 

terhadap orang lain untuk memasuki kamarnya? Pernahkah Rani sakau? Atau jangan–jangan 

Rani sedang sakau saat Rani izin ke kelakang secara tiba-tiba dan lama sekali? 

Sementara Paman Abu menahan penyesalan dengan sangat keras. Terlihat dari raut 

wajahnya yang mulai memerah. 

”Paman, Bibi, maafkan Shabil. Semua ini salahku. Sebenarnya selama ini kami bekerja 

paruh waktu untuk mendapatkan uang saku lebih. Tapi sungguh, bukan maksudku untuk 

menjerumuskan Rani.” 

Bibi Ina melihatku dengan mata terbelalak. Bercampur antara kaget dan marah. Aku harus 

bagaimana? 

Belum sempat Bibi Lina mengeluarkan kata-kata, terdengar rintihan Rani dari dalam. 

Kami bertiga berhamburan menuju ruang rawat Rani. Terlihat Rani sedang memukuli dirinya 
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sendiri. Rupanya Rani sedang sakau. Belum pernah ku lihat Rani seperti ini. Air mata Bibi Lina 

meleleh tiada henti. 

Hari demi hari keadaan Rani semakin memburuk. Mulai dari tak mau makan sampai ia 

divonis dokter tidak bisa berjalan dengan normal karena saraf otak belakangnya telah rusak. Hal 

itu pula yang membuatnya tak mau dirawat lagi. Dorongan dan bujukan dariku sama sekali tak 

membuatnya mau dirawat. Bahkan orang tuanya sendiri pun tak ia hiraukan.  

Akhirnya Paman Abu memutuskan untuk membawa pulang Rani ke Bandung dan 

merawatnya sendiri di sana. 

Dengan suaranya yang tak jelas lagi, Rani menyampaikan salam perpisahan padaku 

diiringi air matanya. Hatiku sebenarnya sangat sakit bahkan perih, tapi seperti yang ku ketahui 

aku tak akan bisa menangis. Maaf Ran, bukannya aku tak sedih dengan kepergianmu tapi aku 

sangat terpukul atas kepergianmu. 

”Ran, aku pasti merindukanmu. Kamu harus sembuh ya! Seperti yang kamu bilang, aku 

harus melanjutkan hidupku demi bunda. Dan kamu juga harus melanjutkan hidup demi orang-

orang yang menyayangimu. Suatu saat aku pasti akan menemuimu di Bandung Ran.” setidaknya 

ada kata-kata yang bisa ku keluarkan untuk Rani yang terduduk di kursi roda saat mengantarnya 

di depan tempat kos. 

Kulambaikan tanganku saat Rani dibawa orangtuanya menaiki mobil mewah mereka. Aku 

terduduk tak berdaya di depan tempat kos. Tak ada yang lain yang dapat ku pikirkan kecuali 

Rani. Sampai-sampai orang lewat di hadapnku tak ku hiraukan. 

”Assalamu’alaikum!!” sapanya beberapa saat kemudian setelah ia lewat di depanku lagi. 

”Wa’alaikum salam.” jawabku lirih. 

”Kamu tinggal di tempat kos-kosan eyangku?” tanyanya kemudian. Merasa suara orang 

itu sangat ku kenal akhirnya dengan terpaksa ku angkat kepalaku. 

”Kak Ryan!” 

”Cetek banget sapaanmu? Ada masalah apa lagi? Cerita dong!” 

Ku ceritakan semua tentang Rani pada Kak Ryan karena ku pikir dia bisa membantuku 

meringankan kesedihanku.  

”Kak, aku salah ya Kak kalau aku nerima tawaran Rani untuk kerjasama?” 

”Ila, nggak ada yang perlu disalahin.” tegasnya. 

”Tapi Rani seperti ini gara-gara aku.” 
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”Bukan La, semua ini bukan karena kamu. Oke!” 

Kusandarkan pungungku pada tembok. Benar juga sih yang dikatakan Kak Ryan. Semoga 

saja memang begitu. 

”Kak Ryan kok bisa di sini?” 

”Mulai sekarang sampai seterusnya.” jawabnya spontan. 

”Kok bisa?” 

”Ya bisalah, orang ini rumah eyang.” 

”Eyang Kak Ryan?” 

”Yup.” 

”Udah cuti kerja berapa lama la?” tanyanya tiba-tiba. 

”Tiga hari Kak. Hari ini harusnya sudah mulai masuk.” 

”Kenapa nggak? Aku anterin yuk!” 

”Terma kasih tapi tak usahlah Kak, nanti merepotkan tahu.” 

”Ye, jangan ge-er kamu. Aku mau sekalian beli perlengkapan pribadi.” 

Sesampai di tempat kerjaku aku langsung pergi menemui Pak Herdi, manajer mall ini. 

”Siang Pak!” 

”Siang Bila! Silakan duduk dulu! Bagaimana keadaan Rani? Sudah bisa masuk hari ini?” 

”Itu dia masalahnya Pak. Rani tak bisa kerja lagi di sini. Karena tadi pagi-pagi sekali Rani 

dibawa orang tuanya pulang ke Bandung.” 

”Apa-apaan ini? Rani bisa saya tuntut karena melarikan diri dari kontrak.” tegasnya. 

”Pak, tolong mengerti keadaan Rani. Biar saya saja yang bertanggung jawab untuk 

mencari pengganti Rani Pak.” jawabku. 

”Oke, dalam waktu dua hari kamu harus menemukan pengganti Rani karena dia sudah 

tanda tangan surat kontrak.” 

”Baik Pak. Insyaallah dua hari ini Allah memberi pertolongan.” 

”Kalau sampai kamu tidak dapat penggantinya, saya bisa menuntut ketidak 

profesionalitassan teman kamu dalam bekerja.” tambahnya menegaskan. 

”Saya yang akan menggantikan Rani Pak.” tiba-tiba Kak Ryan muncul. 

”Siapa kamu?” 

”Nama saya Ryan Pak, teman Ila dan saya bersedia menggantikan posisi Rani dengan 

senang hati.”  
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”Baiklah, mulai hari ini kalian partner kerja.” 

”Terimakasih atas kepercayaannya Pak.” kata Kak Ryan mengakhiri percakapan. 

 

Aku dan Kak Ryan keluar dari ruangan Pak Herdi. 

”Kak Ryan mau jadi badut?” tanyaku menegaskan. 

”Kenapa nggak. Selama ini aku nggak fair sama kamu dan sekarang saatnya.” 

”Maksud Kak Ryan? Dari dulu ngomongnya suka aneh-aneh.” 

”Kamu aja yang nganggepnya aneh. Udahlah, kerja yuk! Di mana ruang gantinya dan 

kostumnya?” 
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5.Apa Kabar Bandung? 

Hari ini Kak Ryan mulai bekerja mengantikan Rani. Namun jangan salah, Kak Ryan 

hanya menghabiskan kontrak kerja Rani saja. Katanya sih.  

Beberapa bulan kemudian semuanya terasa normal dan sebelum sebuah kabar buruk 

kudengar. Kemarin Paman Abu dari Bandung menelepon, katanya Rani telah berpulang ke 

rahmatullah. 

”Innalillahiwainnailaihiraji’uun.” tukas Kak Ryan saat mendengar kabar bahwa Rani 

meninggal. 

”Apa yang akan kamu lakukan La?” tanya Kak Ryan padaku. 

”Entahlah Kak. Mungkin aku akan ke Bandung.” 

”Hari efektif? Kalau bisa jangan karena itu akan mempengaruhi posisimu sebagai 

penyandang beasiswa.” 

”Sabtu dan Minggu besok mungkin.” tandasku. 

”Perlu aku temenin?” 

”Nggak usah Kak. Makasih, aku bisa sendiri. Lagipula Bandung nggak jauh-jauh amat 

kan?” 

”Ya sudah, kalau maumu begitu aku nggak bisa berbuat apa-apa.” 

Hari Sabtu siang aku berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Sebelum Maghrib pun aku 

telah sampai di rumah Rani. Suasana duka masih menyelimuti keluarga tersebut dan harus pintar-

pintar memposisikan diri. Entah apa yang pernah dikatakan Rani pada ibunya. Yang dapat ku 

rasakan saat ini adalah kehangatan sikapnya padaku. Tak ada kemarahan apalagi dendam. 

Kabut tebal dan hawa dingin masih menyelimuti Kota Bandung saat kubuka mataku dari 

ayunan mimpi malam. Setelah salat aku meuju ke dapur keluarga Rani berniat untuk membantu 

Bibi Lina menyiapkan sarapan. Tak seorangpun kutemui di dapur dan kudengar suara Mbak Lea, 

kakak Rani. Aku mencari Mbak Lea yang ternyata sedang bersiap-siap bersama semua anggota 

keluarga untuk lari pagi. Aku pun diajak serta dan itu membuatku teringat kebiasaan orang rumah 

tempo dulu. 

Setelah sarapan, aku diantara Paman Abu dan Mba Lea ke makam Rani. Mereka 

membawaku berkelilling kota Bandung selepas dari makam Rani. Mba Lea banyak bercerita 

tentang Rani padaku. Bukannya aku senang malah hal itu semakin membuatku merasa bersalah. 
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Sebelum pulang ke Jakarta Mba Lea memberiku sepucuk surat dari Rani. Katanya aku 

boleh membacanya setelah sampai di Jakarta. Ku simpan surat itu baik-baik dan ku baca di kamar 

kosku setelah sampai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mataku mulai panas membaca surat Rani. Air mata yang tadinya terbendung tiba-tiba 

menguapentah kemana. 

Detik berganti menit, hingga dua tahun sudah kepergian Rani. Aku masih bekerja di 

tempat yang dulu, begitu juga Kak Ryan. Walaupun sekarang Kak Ryan sudah kuliah, tetap saja 

Kak Ryan bekerja sebagai badut. Katanya ketagihan. Sebenarnya tak usah bekerja, eyang Kak 

Ryan masih bisa membiayai kuliahnya. Ya, itulah Kak Ryan yang keras kepala. Ngomong-

Shabila sahabatku, 
 
Assalamu’alaikum Bil! Hai! 
 
Tolong baca suratku dengan senyum ya Bil! Karena nggak mungkin aku memintamu 

membaca suratku sambil menangis. Bisa-bisa disana aku akan kebanjiran air mata sendiri 
karena melihatmu menangis.  

 
Bil, rasanya lama sekali tak berjumpa denganmu. Pastinya akan menjadi semakin lama 

saat kamu membaca suratku dan mugkin saja aku sudah pergi untuk selamanya. 
 
Bil, kamu jangan pernah merasa bersalah karena menerima tawaranku bekerja sama 

sehingga aku punya cukup uang untuk membeli racun tubuhku sendiri.  
 
Maafkan aku Bil, karena aku telah memanfaatkan keadaanmu untuk menerima 

tawaranku. Aku butuh seseorang yang berprinsip seperti kamu untuk menjalankan pekerjaan 
kita. Benar kan kita sukses? 

 
Jangan pernah menyesal sepertiku Bil! Lakukan secepatnya apa yang harus kamu 

lakukan! 
 
Kita akan berteman selamanya kan Bil?  
 
 
 

Salam sayang, 



55 
Cerita Remaja Islam, ‘’Setetes Air Mata just for Bunda” 

Septi Nurdiyanti, SMA N 1 Kebumen 

ngomong aku salut pada usaha Kak Ryan untuk mandiri. Dia mengajariku banyak hal. Mulai dari 

menjadi seorang kakak yang baik sampai teman yang baik. 

”Ila, kapan kamu UN?” tanya Kak Ryan padaku sepulang dari tempat kerja. 

”Minggu depan Kak.” jawabku singkat. 

”La, bagaimanapun kamu harus fokus dulu pada UN-mu. Jangan mentang-mentang kamu 

juara umum lalu sok-sok’an dan menyepelakan UN kamu. Sia-sia pekerjaan kamu selama ini 

kan?” 

”Tadi aku udah ngomong sama Pak Herdi, besok aku udah mulai cuti.” jelasku. 

”Baiklah, kalau begitu kamu mau hadiah apa?” 

”Sesuatu yang ku inginkan selama ini.” 

”Oke, aku ngerti.” 

Dua bulan kemudian semua bentuk ujian sekolah telah selesai aku lalui dan tinggal 

menunggu pengumuman minggu depan.  

”Mau kuliah dimana La?” 

”Insyaallah yang dekat sini aja Kak.” 

”Tertarik jurusan apa?” 

”Sepertinya sastra dan bahasa Arab Kak.” 

”Kalau kamu perlu bantuan dana, jangan sungkan-sungkan! Utarakan pada Kakak.!” 

”Iya Kak. Bila tahu, Kak Ryan pasti mau ngomong kita ini adik kakak kan?” 

”Ha... ha.. ha.. Shabila... Shabila. Hari ini kita bisa makan malam bareng nggak?” 

”Dalam rangka apa Kak?” 

”Nanti kamu juga tahu. Bagaimana, mau?” 

”Kalau dalam rangka hadiah kelulusanku, kayaknya terlalu cepat deh Kak Ryan.” 

”Kakak nggak punya banyak waktu La.” 

Walaupun sebenarnya aku tak mengerti dengan yang dikatakan Kak Ryan, tapi aku 

berusaha menghargai niat baik dan keseriusannya. Selepas Maghrib, Kak Ryan mengajakku 

makan di sebuah restoran cukup mewah. 

”Alhamdulillah. Sering-sering aja Kak.” 

”Shabila, kita kakak adik kan? Kamu mau kan jadi adikku apapun yang terjadi?” 

”Kak Ryan ngomong apa sih? Selama ini kan kita juga kakak adik.” 

”Kita memang kakak adik La.” 
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”Maksud Kak Ryan?” 

Kak Ryan berusaha menjelaskan tanpa mau kusela sedikitpun.  

”Tentang semua ini, Kak Ryan minta maaf. Maaf kalau selama ini Kak Ryan nggak jujur 

sama kamu La. Maaf juga kalau teryata Kak Ryan kakak tiri kamu.” 

Jantungku tersentak, darahku terasa mengalir sangat cepat. Aku tak bisa berkata apa-apa 

dan aku pergi meninggalkan Kak Ryan. 

”Ila... tenang La, tunggu dulu!” Kak Ryan mengejarku dan berusaha menahanku. 

”Selama ini Kak Ryan emang nggak pernah jujur. Tapi Kak Ryan berusaha fear sama 

kamu. Kak Ryan nggak mau ngeliat kamu kayak gini terus La. Bunda kamu banyak cerita sama 

kakak. Dan bunda kamu juga yang selalu mendukung kakak agar bisa bersikap fear sama kamu. 

Kak Ryan nggak mau enak-enakan sementara kamu lontang-lantung jadi badut. Tadinya Kak 

Ryan lega saat kamu dapat beasiswa acxel dan ternyata kamu menolaknya. Kak Ryan nggak 

sampai hati La, La pulanglah ke rumah! Udah hampir 3 tahun kamu pergi.” 

”Kenapa Kak? Toh Shabila bisa hidup.” 

Aku berjalan dengan cepat dan Kak Ryan terdengar berlari mengejarku. 

”Ayolah Bil, kenapa kamu nggak mau pulang? Bukankah kerudung sutra berwarna ungu 

dan cincin berlian yang kamu beli dengan tabunganmu itu untuk bunda? Kamu lupa dengan 

janjimu pada bunda?” 

”Kak, aku nggak mungkin lupa sama janji itu. Ada satu hal yang belum pernah bisa 

kulakukan kan?” 

”Menangis? Apa yang bisa membuatmu menangis La? Katakan!” 

”Entahlah Kak.” 

Aku melangkahkan kakiku pulang. Tiba-tiba saja aku berpapasan dengan Bela, bunda, 

ayah, dan wanita itu. Bukan maksudku untuk acuh pada bunda dan Bela, hanya saja hatiku sudah 

terlanjur terbakar, ditambah kesengajaan Kak Ryan mengundang mereka. Tanpa basa-basi aku 

berlari sekuatku. Karena jalan depan restoran berlawanan arah dengan jalan pulang ke kos-kosan. 

Akhirnya, tanpa pikir panjang aku melintasi jalan yang tak sepi itu. 

Sebuah klakson panjang menghentikan langkahku dan dari arah kanan, ku lihat sebuah 

truk pengangkut barang melaju degan cepatnya.  

”Awas Ila.....!” teriak Kak Ryan dengan berlari ke arahku. 
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Entah apa yang terjadi selanjutnya. Dua hari kemudian aku pertama kali membuka 

mataku.  

”Dimana aku?” tanyaku pada seseorang di sampingku. 

”Sayang, kamu sudah siuman Nak? Ini bunda sayang. Sekarang kamu di rumah sakit.” 

Terlihat wajah bunda yang semakin jelas. Matanya dibanjiri air mata. Persis seperti waktu 

dulu. 

”Sayang, kamu mau apa? Mau bubur kesukaan kamu, atau apa?” 

”Bunda, Bun.. Ila tak mau apa-apa.” 

”Perlu bunda panggilkan dokter Sayang?” tanyanya kemudian. 

”Bun... Bunda.. dimana Kak Ryan?” 

”Sabar Sayang, Kak Ryan sudah tenang.” 

Aku berusaha positif thinking dengan apa yang dikatakan bunda. mungkin itu bukanlah 

sebuah kiasan dan itu keadaan yang sesungguhnya,”Syukurlah kalau Kak Ryan nggak apa-apa.”  

”Bun, kok kaki Ila nggak bisa digerakkan?” tanyaku sambil membuka kain yang 

menyelimuti kedua kakiku. Aku terkejut tak mendapati kaki kananku. 

”Sabar ya Sayang! Tulang kaki kamu hancur dan kaki kamu harus diamputasi.” jelas 

bunda lirih. 

”Astaghfirullahal’adzim, alhamdulillah terimakasih ya Allah. Engkau hanya potong kaki 

hamba. Bunda, Ila ingin bertemu Kak Ryan.” 

”Sayang, sabar ya! Kak Ryan sudah menghadap Allah Yang Maha Perkasa malam itu 

juga.” 

”Bunda..., bilang apa yang barusan bunda katakan itu bohong!” seruku setengah terisak 

bunda menggelengkan kepalanya. 

Ledakan perasaanku tak dapat terbendung lagi. Tak pernah aku membayangkan air mata 

ini meleleh begitu mudahnya mengalir melalui pipiku. Aku mulai terisak tangis yang mendalam. 

Bunda berusaha menenangakanku, tapi tiada berhasil. Tangisku semakin menjadi. Timbul rasa 

bersalah, penyesalan, kesedihan, dan kehilangan. 

”Kak Ryan!!!” teriakku keras-keras memancing seseorang masuk ke ruang rawatku. 

”Ada apa Mbak? Shabila sudah siuman?” tanyanya pada bunda. 

Suasana riuh karena isakku memancing perhatiannya. Ia mendekatiku pelan dan 

mengangkat wajahku perlahan. 
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”Shabila.” ucapnya. 

Aku sama sekali tak memperdulikannya, aku semakin dalam masuk pada tangisku. Semua 

kesedihan teringat tanpa terkecuali. 

”Sayang, bunda mau mengajak kamu pulang. Tiga hal yang kamu janjikan sudah 

terpenuhi. Kamu nggak lupa kan?” 

aku tertunduk hanya itu jawabku di tengah isak. 

Setelah keadaanku mulai mambaik, bunda membawaku pulang ke rumah. Semua barang-

barangku di tempat kos telah bunda bawa ke kamar yang kosong selama bertahun-tahun. 

Hari ini aku masih termenung di depan jendela kamar yang sempat menjadi milikku 

bertahun-tahun yang lalu dan kini akan kembali menjadi milikku. 

Sinar matahari menerpa wajahku yang masih berderai air mata. Bunda sengaja 

membiarkanku menangis sendirian. Meskipun tiga tahun tak bersama, aku masih sangat hafal 

perilaku bunda. Tak lama setelah ini pasti bunda masuk kamarku dan membawakan coklat panas 

untukku. 

”Assalamu’alaikum!!” 

”Wa’alaikumsalam, masuk!” 

”Shabila, tante bawakan cokelat panas untuk kamu. Bunda bilang kamu suka sekali 

minum coklat panas kalau lagi suntuk.” 

”Makasih.” 

”Ila, maafkan tante membuat kamu jadi begini.” 

”Bukan salah tante.” sergahku ketus. 

”ILa, kamu kepikiran Kak Ryan  ya?” 

Aku terdiam seribu bahasa. 

”Tante tahu rasanya kehilangan. Sudah dua kali tante ditinggal orang-orang yang tante 

sayang. Tapi Ryan, anak tante pasti senang melihatmu kembali ke rumah ini.” 

”Tante, Shabila ingin sendiri. Tolong Tante ngerti!” 

 

 

T H E  E N D 
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