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1. Masuk Rumah Sakit 

 
Hari ini adalah hari pertama liburan semester yang panjang. Waktu 

liburan panjang seperti ini adalah kesempatan untuk membuat komik.  

“Kriiing...kriiing..!” 

Telepon genggam di atas meja belajarku berbunyi. Ternyata telepon 

tersebut berasal dari Ayu, sahabat yang selalu bersamaku sejak kecil. Dengan 

segera aku mengangkat telepon dari Ayu. 

“Hallo, assalamu’alaikum!” kata Ayu dengan nada tergesa seolah-olah 

sedang terjadi sesuatu. 

“Wa’alaikum salam! Ada apa, Yu? Kedengarannya kamu sedang terburu-

buru,” tanyaku dengan heran. 

“Ni, gawat nih! Si Boneka Salju masuk rumah sakit,” isak Ayu. 

“Memangnya kenapa kalau dia masuk rumah sakit, itukan bukan 

urusanku?” ucapku tak peduli. 

“Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu belum tahu, ya, sebenarnya Si 

Boneka Salju sakit apa?” 

“Memangnya dia sakit apa? Palingan cuma sakit biasa,” ujarku tak 

percaya. 

“Ya ampun! Jangan bersikap santai begitu. Si Boneka Salju sakit kanker 

darah stadium akhir. Umurnya sudah tak lama lagi.” 

 Aku terhening sejenak sambil memikirkan hal yang sedang terlintas di 

dalam pikiranku. Aku tak percaya bahwa Si Boneka Salju terkena penyakit 

mematikan yang sulit untuk disembuhkan. Padahal setiap hari ia berwajah ceria 

seperti tak terkena penyakit apapun. Namun ternyata, ia mengidap penyakit 

kanker yang hingga sekarang belum ditemukan obatnya.  

“Boneka Salju”, itulah julukanku dan teman-temanku untuknya yang 

sebenarnya memiliki nama “Hikmah”, seorang gadis yang aneh, berkacamata 

tebal, dan hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh jilbab yang panjang. Ia adalah 

teman sekelasku yang duduk di pojok kiri belakang dekat jendela.  
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Kerap kali aku melihatnya memandangi murid-murid dari kelas lain yang 

sedang mengikuti pelajaran olahraga. Ia benar-benar anak yang aneh. Suka 

memandangi murid-murid lain yang sedang berolah raga, namun dirinya sendiri 

tak pernah mengikuti pelajaran olah raga sejak ia pindah ke sekolahku beberapa 

bulan yang lalu. Aku tak habis pikir mengapa ia bersikap seperti itu. Selain itu, ia 

juga tak pernah beranjak dari tempat duduknya meskipun jam istirahat sekalipun. 

Ia melakukan semuanya di tempat duduknya itu. Mulai dari belajar sampai makan 

pun dilakukannya di tempat duduknya itu. Oleh sebab itulah aku dan teman-

temanku memanggilnya “Si Boneka Salju” karena selalu diam tak bergerak 

layaknya boneka salju. Namun anehnya, ia tak pernah marah sedikitpun jika kami 

memanggilnya dengan sebutan “Boneka Salju”. 

Bulan Maret yang lalu, Si Boneka Salju tak sengaja menabrakku dan 

menjatuhkan semua barang-barang bawaanku.  

“Gedubraaak!” 

”Heh, Boneka Salju! Kamu gak punya mata, ya? Udah punya empat buah 

mata, tapi masih bisa juga kamu menabrak orang,” ucapku dengan kasar.  

 Tanpa berkata apa pun, ia segera membereskan buku-bukuku yang terjatuh 

karena menabrakku tadi. 

“Maaf, ya Raini. Aku gak sengaja menabrakmu,” ucapnya dengan wajah 

pucat.  

“Enak aja kamu! Buku-buku ini harganya mahal tahu. Sekarang jadi lecet 

semua nih, gara-gara kamu menabrakku. Kamu emang gak punya mata, ya!” 

kataku dengan nada tinggi. 

Ia tak berkata apapun. Mulutnya seakan terkunci sehingga tak dapat 

mengeluarkan kata-kata apapun yang ingin diucapkan olehnya. Dengan terbata-

bata ia berkata,” sekali lagi, tolong maafkan aku Raini. Aku benar-benar tidak 

sengaja menabrakmu.” 

Ia terus mengucapkan kata itu berulang kali. Akupun tak tega melihatnya 

memohon terus-menerus dengan wajah memelas. Meskipun aku adalah anak 

nakal, tetapi aku masih memiliki rasa belas kasih serta kemanusiaan. Aku bersikap 
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seperti itu karena aku benar-benar kesal dan sudah tak dapat menahan amarahku 

lagi. 

Akhirnya aku memaafkannya. “Ya sudah. Aku maafkan. Sebenarnya 

buku-buku ini juga mau kubawa ke perpustakaan untuk disumbangkan. Lagipula 

aku sudah bosan membaca buku-buku ini.” 

Wajahnya pun berubah berseri-seri. Entah seberapa bahagianya ia saat itu.  

“Wah, benarkah kamu mau memaafkan aku? Terima kasih banyak Raini 

karena kamu sudah mau memaafkan aku. Aku senang sekali,” ujar Si Boneka 

Salju dengan wajah cerianya. 

“Halo..halo..! Raini, kamu kenapa? Apa yang terjadi, kenapa kamu gak 

bicara?” tanya Ayu cemas. 

 Aku segera tersadar mendengar suara Ayu. “Ah, gak apa-apa. Aku baik-

baik saja kok.” 

 “Lantas kamu kenapa, Ni?” sambung Ayu lagi. 

 “Enggak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Itu saja kok!” jawabku 

dengan yakin. “Kamu gak bohong kan bahwa Si Boneka Salju sedang sakit?” 

 “Ya, iyalah! Masa aku bohong sih,” ucap Ayu. 

 “Lalu, dari mana kamu mendapatkan berita buruk ini?” tanyaku. 

 “Aku mendapatkan berita ini langsung dari tante Jidah,” ujar Ayu. 

 “Tante Jidah?” tanyaku lagi. “Kalau tidak salah itu ibunya Si Boneka Salju 

kan?” 

 “Iya, benar,” sambung Ayu lagi. ”Sebenarnya tante Jidah ingin langsung 

memberikan kabar ini padamu, tapi Bu Jidah gak tahu nomor telepon dan alamat 

rumahmu. Makanya tante Jidah menghubungiku dan meminta bantuanku untuk 

memberitahukan kabar buruk ini padamu.” 

 “Loh! Kok malah ingin memberitahukan kabar buruk ini padaku, sih? 

Kenapa gak beritahu dulu ke kerabat dekat Si Boneka Salju?” ucapku heran. 

 “Karena...,” ucap Ayu. 

 “Karena apa?” 

 “Karena, kamulah yang ingin ditemui oleh Si Boneka Salju, bukan orang 

lain,” kata Ayu dengan suara rendah. 



 4

 “Hah...! Aku?” ucapku lagi. “Kenapa aku?” 

 “Emm, entahlah. Tapi, begitulah yang diucapkan oleh tante Jidah, 

mamanya Si Boneka Salju,” ujar Ayu. “Sudahlah, pokoknya kamu cepat datang 

ke Rumah Sakit Umum Daerah sebelum terlambat”. 

 “Baiklah! Tapi ini sudah waktunya sholat isya, aku sholat isya dulu, ya!” 

 “Oh, ya silahkan,” ucap Ayu. “ Kalau begitu, setelah sholat isya, segeralah 

pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Boneka Salju. Kamarnya terletak di ruang 

kelas 1 Gardenia,” ajak Ayu. 

 “Iya, aku akan segera pergi ke sana.” 

 “Kalau begitu cepat, ya! Aku menunggumu di lobi. Assalamu’alaikum,” 

sambung Ayu lagi. 

 “Iya...iya. Wa’alaikum salam.” 

 Akupun segera menutup telepon dari Ayu dan bergegas melaksanakan 

sholat Isya. Setelah melaksanakan sholat Isya, aku segera mengambil jaketku 

yang terletak di dalam lemari pakaianku dan meminta izin pada mama dan papa. 

Setelah mendapatkan izin dari mamaku yang sedang bertugas di Jayapura, akupun 

bergegas pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah tempat Si Boneka Salju itu 

dirawat. 
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2. Mengidap Penyakit Kanker Darah 

 
Di tengah perjalanan menuju rumah sakit tempat Si Boneka Salju dirawat, 

aku terus berdo’a dan berdo’a kepada Allah. Aku takut. Aku takut sesuatu akan 

terjadi padanya. Aku tak ingin ia pergi meninggalkan dunia ini karena banyak 

perbuatan buruk yang telah kulakukan padanya.  

 Sebulan yang lalu tepatnya bulan April saat lomba ceramah agama Islam 

berlangsung, aku tak sengaja menghilangkan lembar ceramahnya. Aku dan teman-

teman yang lain telah mencari lembar ceramah tersebut ke seluruh penjuru 

ruangan tempat perlombaan tersebut berlangsung. Namun, tak ada hasilnya 

sedikitpun.  

 Akhirnya, tibalah giliran Si Boneka Salju untuk menyampaikan 

ceramahnya. Di tengah panggung, ia berbicara terbata-bata. Ia pun tak dapat 

menyampaikan ceramahnya dengan baik dan memilih berlari ke belakang 

panggung. Kami pun ikut berlari mengejarnya ke belakang panggung. 

 “Kamu baik-baik sajakan, Boneka Salju?” Ujarku sambil berlari 

mendekatinya yang sedang duduk di atas sebuah bangku panjang di balik 

panggung. 

 “Hiks...hiks...! Aku...Aku...,” ucap Boneka Salju terbata-bata.  

 “Tenang saja, Hikmah. Ceritakanlah semua keluh kesahmu pada kami,” 

ucap Ayu yang baru tiba. 

 “Tapi...aku...,” sambung Si Boneka Salju lagi. 

Entah mengapa, aku merasa kesal sekali pada diriku sendiri saat itu. Aku 

kesal karena tidak dapat menjaga lembaran-lembaran yang dititipkan oleh Si 

Boneka Salju padaku saat ia pergi ke toilet. Aku sungguh bodoh meninggalkan 

lembaran-lembaran kertas itu disembarang tempat. Lembaran yang berisikan 

kumpulan-kumpulan tulisan yang telah dibuatnya dengan susah payah. Aku 

benar-benar kesal sekaligus sedih karena dengan mudahnya aku menghilangkan 

benda yang begitu berharga untuknya juga untuk sekolahku. Aku tak mengerti 

seberapa kesal dan sedihnya ia saat itu. Ingin sekali rasanya aku meminta maaf 
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padanya. Namun apa daya, kata-kata yang telah berada di ujung bibirku ini tidak 

dapat kukeluarkan dengan mudahnya. Seakan-akan mulutku terkunci yang entah 

berada di mana kuncinya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku 

bingung, semua yang kulakukan hanya akan membuatnya susah saja. 

 “Yang dikatakan oleh Ayu itu benar, Hikmah. Tuangkan saja semua keluh 

kesahmu pada Ibu, ya!” ujar Bu Fatimah, guru agama Islam yang paling baik di 

sekolahku sambil mengedipkan mata kanannya pada kami sebagai tanda bahwa 

semua masalah akan selesai di tangan Bu Fatimah. 

 Teman-teman merasa lega melihat tanda yang diberikan oleh Bu Fatimah. 

Namun lain hal, aku sama sekali belum merasa lega. Di dalam hatiku, aku masih 

merasa bersalah atas kecerobohan yang kulakukan saat itu. 

 “Tapi aku telah menggagalkan perlombaan ini dan mengecewakan 

semuanya, Bu,” ucap Si Boneka Salju. 

 “Itu bukanlah sebuah kegagalan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. 

Jadi, jangan menyerah, ya! Masih ada tahun depan,” ucap Bu Fatimah 

meyakinkan. 

 “Tapi...,” belum sempat berbicara, Bu Fatimah sudah memotong kata-kata 

Si Boneka Salju. 

 “Suuut...! Tidak usah menangis lagi. Anggap saja kejadian ini tak pernah 

terjadi, ya,” sambung Bu Fatimah. 

 Tiba-tiba saja keberanianku tumbuh dan mulutku yang tadinya terkunci 

perlahan-lahan terbuka. Aku terbakar semangat yang diberikan oleh Bu Fatimah 

dan mencoba untuk mengucapkan kata-kata yang ingin kukeluarkan dari dalam 

mulutku. 

 “Hikmah, maafkan aku karena telah menggagalkan perlombaanmu. Aku 

yang salah karena telah meletakkan lembaran ceramahmu sembarangan. Aku tahu 

kok, kalau kamu marah padaku. Aku akan melakukan apapun untuk menebus 

kesalahanku,” ucapku sambil menundukkan kepala. 

 “Iya, aku gak marah kok sama kamu. Seperti yang Bu Fatimah katakan, 

masih ada tahun depan,” ujar Si Boneka Salju. 
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 “Tapi, aku kan sudah mebuatmu kalah dalam perlombaan ini. Aku gak 

percaya kalu kamu bisa memaafkan aku semudah itu,” ucapku tak percaya. 

 “Jangan berkata seperti itu. Aku sudah memaafkan kamu kok,” ujar Si 

Boneka Salju sambil tersenyum. 

 Betapa mulianya hati Si Boneka Salju. Baru pertama kali ini aku melihat 

orang yang aneh sekaligus berhati mulia seperti Si Boneka Salju. Padahal aku 

sudah membuat banyak kesalahan padanya, tapi ia memaafkanku begitu saja. 

Meskipun wajahnya terlihat bahagia, akan tetapi aku masih dapat melihat 

kekecewaannya karena tidak dapat memenangkan perlombaan tersebut. 

 “Non, kita sudah sampai!” ujar Mang Usman, supir pribadi keluargaku 

yang telah mengabdi pada keluargaku semenjak aku duduk di bangku SD. 

 Aku pun tersadar kembali dari renunganku ketika mendengar suara Mang 

Usman. 

 “Ah, iya Mang! Mang Usman pulang saja dulu. Mungkin aku agak lama di 

rumah sakit ini,” ujarku sambil tergesa-gesa keluar dari pintu mobil. 

 Belum tiba di pintu gerbang rumah sakit, aku segera berbalik arah menuju 

mobil. 

 “Mang, nanti kuhubungi lagi kalau mau pulang!” 

 “Baik, Non Raini!” angguk Mang Usman sambil menyalakan mesin 

mobil. 

 Aku pun bergegas menuju pintu masuk rumah sakit tempat Si Boneka 

Salju dirawat setelah Mang Usman dan mobilku menghilang dari pandanganku. 

 Tiba di dalam rumah sakit, aku segera menuju lobi dan menemui Ayu. Tak 

lama kemudian akupun menemukan Ayu. Ia sedang menungguku bersama 

seseorang yang tak lain adalah ibu Si Boneka Salju. Wajah Ibu Si Boneka Salju 

cantik sekali. Ia berkerudung hitam dan memakai kaca mata seperti Si Boneka 

Salju. Namanya Ibu Jidah. 

 “Assalamu’alaikum, Yu! Sudah lama menungguku, ya? 

 “Wa’alaikum salam!” sambut Ayu dan tante Jidah hampir bersamaan. 

 “Kamu kemana aja sih? Kami sudah lama menunggumu, nih!” kata Ayu 

dengan cemas. 
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“Maaf, tadi aku sudah bilang kalau aku sholat Isya dulu sebelum pergi ke 

sini. Sebenarnya ada apa sampai menungguku seperti ini? 

 “Emm, begini Nak Raini. Imah ingin sekali bertemu denganmu di saat-saat 

yang terakhir,” harap tante Jidah. 

 “Tante, sebenarnya Hikmah kenapa? Apa benar ia sakit kanker?” tanyaku 

tak percaya. 

 Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Aku masih belum percaya tentang hal 

yang menimpa Si Boneka Salju. Padahal, kami baru saja menjadi teman akrab. 

Tapi kenapa semuanya jadi seperti ini? Kenapa Engkau limpahkan musibah ini 

kepada temanku Ya Allah? Kenapa?  

 Jika aku bisa memutar balik waktu, aku pasti akan segera memperbaiki 

kesalahan yang pernah kuperbuat padanya.  

 Dengan terbata-bata, tante Jidah menjawab pertanyaanku. “Iya, Imah 

terkena kanker darah dan waktunya di dunia ini sudah tak lama lagi. Imah akan 

segera kembali ke Rahmatullah”. 

 “Jadi, ternyata yang dikatakan Ayu itu benar? Sejak kapan Hikmah terkena 

kanker darah, Tante?” tanyaku lagi. 

 “Hiks...Imah terkena kanker darah sejak kecil,” kata tante Jidah terisak. 

 Aku berpikir sejenak, teringat kembali mengapa Si Boneka Salju tak 

pernah mengikuti pelajaran olahraga. Ternyata penyebabnya adalah kanker darah. 

Si Boneka Salju telah mengidap penyakit kanker darah sejak kecil. Sehingga 

tubuhnya sangat dijaga oleh orang tuanya dan tidak diizinkan mengikuti pelajaran 

olah raga sekali pun. 

 ”Tapi, kenapa selama ini keadaanya sehat-sehat saja. Bahkan gak terlihat 

seperti sedang mengidap suatu penyakit mematikan dan belum ada obatnya?” 

ucapku. 

 Tante Jidah pun menjawab pertanyaanku kembali,” karena...karena Imah 

gak ingin membuat orang lain merasa susah. Kami sudah menyarankannya ia 

kursus privat di rumah saja, tapi Imah bilang ia ingin sekolah seperti gadis normal 

biasa dan memiliki banyak teman. Selama dirawat di rumah sakit kurang lebih 

setahun sebelum ia pindah ke sekolah kalian, ia sama sekali gak memiliki teman. 
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Dokter pun menyarankan agar kami menuruti permintaannya. Oleh sebab itulah, 

selama ini Imah tak pernah mengikuti pelajaran olah raga dan diganti dengan 

kegiatan lain. Sekali saja ia berolah raga, maka tubuhnya akan lemah dan 

penyakitnya akan kambuh lagi. Karena itulah kami ingin mewujudkan 

permintaannya yang terakhir, yaitu bertemu denganmu sebelum ia kembali ke 

Rahmatullah. Jadi Nak Raini, maukah kamu menemui Imah sebelum ia pergi? 

Maukah kamu mengabulkan permintaannya yang terakhir?” 

 Aku heran, mengapa hanya aku yang ingin ditemui olehnya? Mengapa 

bukan orang tuanya saja? 

 “Sudahlah, Ni! Kabulkan saja permintaan Hikmah,” ucap Ayu. 

 “Kalian jangan putus asa begitu. Hikmah gak akan pergi ke mana-mana 

kok. Dia akan baik-baik saja karena aku sudah berdoa kepada Allah,” hiburku. 

 “Kriiing...kriiing...!” belum sempat menjawab, telepon genggamku 

berdering. Ternyata telepon tersebut dari mamaku.  

 “Maaf Tante, Ayu, aku terima telepon dulu, ya!” 

 “Ya,” ucap Ayu dan tante Jidah bersamaan. 

 Aku pun segera mengangkat telepon dari mama yang sekarang berada di 

Jayapura. 

 “Hallo, assalamu’alaikum! Ada apa, Ma?” ucapku. 

 “Hallo, wa’alaikum salam!” jawab mama di seberang sana. “Ni, kamu 

masih menjenguk temanmu?”. 

 “Iya, Ma. Memangnya ada apa?” tanyaku heran. 

 “Begini, sayang! Kepulangan mama ditunda sampai minggu depan,” 

jawab mama di seberang sana. “Kamu gak apa-apakan sendirian di rumah?” 

 “Sampai minggu depan, ya! Emm, gak apa-apa kok, Ma. Lagipula di 

rumah masih ada Mang Usman dan Bi Nur,” jawabku mengangguk. 

 “Maafkan mama, ya, sayang. Kepulangan mama tertunda karena ada tugas 

tambahan”, ujar mama menerangkan. 

 “Iya, Ma! Gak apa-apa kok.” 

 “Ya sudah kalau begitu. Baik-baik saja di rumah ya, sayang!” ujar mama. 

“Assalamu’alaikum!” 
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 “Iya, wa’alikum salam!” 

 Yah, begitulah mamaku. Sudah dua bulan ini aku tak bertemu dengannya. 

Mama adalah Kepala Dinas Kehutanan di Jayapura. Sehingga ia jarang pulang ke 

rumah. Terkadang aku merasa kesepian. Untunglah masih ada Ayu, Mang Usman, 

dan Bi Nur yang selalu menghiburku.  

Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuaku. 

Mereka selalu saja sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mama yang sibuk 

menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan papa yang sibuk dengan bisnisnya di luar 

kota membuatku jarang bertemu dengan mereka. Sesekali ketika sedang tidak 

sibuk, mereka pulang ke rumahku yang terletak di Kota Manokwari dan 

menemuiku. Saat-saat tersebut adalah saat-saat yang paling menyenangkan dalam 

hidupku. Karena aku bisa berkumpul dengan papa dan mamaku meskipun belum 

tentu mereka menjengukku secara bersamaan. Tapi, aku senang bisa bertemu 

dengan mereka dan berkumpul bersama-sama kembali. 

“Dari siapa, Ni?” tanya Ayu. “Kelihatannya kamu sedih sekali setelah 

menerima telepon itu”. 

“Dari mamaku, Yu. Katanya kepulangannya ditunda sampai minggu 

depan”, jawabku lesu. 

“Wah, yang semangat, ya! Kan cuma seminggu,” hibur Ayu. 

“Terima kasih, ya, Yu. Kamu selalu menghiburku,” ucapku. 

“Ya, tentu donk! Aku kan sahabatmu yang paling baik,” kata Ayu sambil 

memgang pundakku. “Lalu, apa jawabanmu? Kamu maukan mengabulkan 

permintaan Hikmah?” 

“Ya, tentu saja. Aku akan melakukan apa pun agar Hikmah cepat sehat 

kembali,” jawabku sambil tersenyum. 

“Terima kasih, Nak Raini. Tante sangat terbantu sekali atas kehadiranmu,” 

ucap Bu Jidah. 

“Ya, sama-sama tante. Aku juga ingin sekali Hikmah cepat sehat 

kembali,” ujarku. “Kalau begitu, kapan aku bisa menjenguk Hikmah, tante?” 
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“Kalau bisa secepatnya,” ucap tante Jidah. “Tapi, saat ini dokter 

menyarankan agar Hikmah beristirahat terlebih dahulu. Jadi, kita tidak bisa masuk 

ke ruangan saat ini.” 

“Kalau begitu...,” belum sempat aku berbicara, telepon genggamku 

berdering kembali. Ternyata telepon tersebut dari Mama. Akupun meminta izin 

kembali kepada tante Jidah dan Ayu untuk menerima telepon tersebut. 

“Maaf, Tante, Ayu. Aku terima telepon dari mama dulu, ya!” ucapku 

meminta permisi. 

“Ya, silahkan,” ucap tante Jidah. 

Setelah meminta permisi, akupun segera menerima telepon dari mama. 

“Hallo assalamu’alaikum, Ma! Ada apa?” tanyaku dengan segera. 

“Wa’alaikum salam!” Sambut mama. “Sayang, siapkan barang-barangmu 

secepatnya, ya.” 

“Barang-barang? Untuk apa, Ma?” tanyaku dengan heran. 

“Tentu saja pakaian-pakaianmu. Besok pagi kamu harus segera berangkat 

ke Jayapura,” ucap mama. 

“Apa? Ke Jayapura?” 

“Iya. Mama lupa memberitahukan padamu kalau besok ada acara keluarga 

di sini. Semua keluarga kita akan datang ke rumah Mama di Jayapura. Papa juga 

datang lho!” ujar mama. 

“Tapi, Ma...!” 

“Gak ada tapi-tapian! Pokoknya cepat siapkan barang-barangmu dan 

berangkat ke Jayapura karena ini adalah acara keluarga yang sangat penting,” 

ucap mama dengan segera memotong pembicaraanku. 

“Ma, temanku sedang sakit keras dan aku harus menjaganya,” ucapku 

memohon. 

“Kamu lebih memilih temanmu ketimbang keluargamu yang belum tentu 

berkumpul setiap hari?” tanya mama dengan nada tinggi seakan-akan sedang 

marah. “Pokoknya besok mama tunggu di Bandara Sentani. Lagipula kamukan 

sudah menjenguk temanmu yang sedang sakit itu.” 
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Akupun tak dapat berkata apa-apa. Apapun yang dikatakan oleh mama tak 

dapat dielakkan lagi. Keputusan mama adalah yang terbaik bagiku. Acara 

keluarga itu memang penting karena keluargaku jarang berkumpul bersama. Akan 

tetapi, di sini aku memiliki teman yang sedang sakit keras dan aku harus 

menjaganya. Aku bingung harus memilih yang mana. Teman atau keluarga? 

“Iya, Ma. Aku akan menyiapkan barang-barangku dan berangkat ke 

Jayapura besok,” ucapku lesu. 

“Nah, begitu baru anak mama yang penurut,” puji mama. “Kalau begitu 

besok mama akan menjemputmu di Bandara Sentani.” 

“Iya, Ma.” 

“Kalau begitu sudah dulu, ya. Assalamu’alaikum!” ucap mama. 

“Iya, wa’alaikum salam!” 

Apa boleh buat, aku harus menuruti kata-kata mama karena keputusan dan 

perintah mama adalah yang terbaik. 

“Kamu kenapa, Ni?” tanya Ayu. “Lagi-lagi kamu terlihat lesu setelah 

menerima telepon dari Tante Riris.” 

“Maaf, aku gak bisa mengatakannya,” ujarku. 

“Kenapa? Akukan sahabatmu. Jadi, kalau ada masalah, ceritakan saja 

padaku,” hibur Ayu. 

“Sebelumnya aku minta maaf pada tante Jidah dan Ayu,” ucapku. 

“Sebenarnya ada apa, Nak Raini?” tanya tante Jidah. “Kelihatannya Nak 

Raini merasa sangat bersalah.” 

“Iya, tolong maafkan aku. Sebenarnya besok ada acara keluarga di 

Jayapura”. 

“Oh, bagus dong! Pasti ramai sekali di sana,” ujar Ayu. 

“Iya, pasti ramai. Tapi masalahnya...,” ucapku. 

“Masalahnya apa, Nak Raini?” tanya tante Jidah cemas. 

Aku terdiam sejenak. Rasanya aku tak sanggup mengeluarkan kata-kata 

yang ingin kusampaikan ini. Mulutku serasa terkunci dan susah untuk dibuka 

kembali. 
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“Masalahnya, akupun harus hadir dalam acara keluarga tersebut dan itu 

merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh anggota keluarga,” 

ucapku terbata-bata. 

“Apa? Berarti besok kamu harus sudah berada di Kota Jayapura dong?” 

tanya Ayu. 

“Ya, begitulah. Tolong maafkan aku Tante Jidah, Ayu. Aku tidak bisa 

melanggar perintah mamaku,” ucapku dengan nada rendah. 

Semuanya terdiam. Aku merasa bersalah karena esok aku tidak dapat 

menjenguk Si Boneka Salju yang kini sedang terbaring keritis. Padahal, aku ingin 

sekali mengabulkan permintaan Si Boneka Salju yang mungkin saja merupakan 

permintaan yang terakhir darinya. Tapi apa daya, aku harus hadir dalam acara 

keluarga tersebut. 

“Bagaimana nih, tante?” tanya Ayu pada tante Jidah. 

“Yah, apa boleh buat. Mungkin acara keluarga itu memang sangat penting 

sehingga Nak Raini harus hadir dalam acara tersebut,” ujar tante Jidah. 

“Tapi, bagaimana dengan Hikmah, Tante?” tanya Ayu lagi pada tante 

Jidah. 

“Sudahlah, tak apa-apa. Biar tante yang urus,” ucap tante Jidah sambil 

tersenyum. 

Bagaimana ini. Aku telah mengecewakan harapan mereka semua. Aku 

tahu, sebenarnya tante Jidah merasa sangat kecewa padaku. Aku memang patut 

disalahkan. Tapi, aku tidak dapat meninggalkan acara keluarga yang jarang sekali 

diadakan itu. Akupun tak dapat melanggar perintah mamaku. Lagipua, papa yang 

sudah lama tidak kutemui akan hadir juga dalam acara keluarga tersebut. Andai 

saja aku diperbolehkan untuk memilih, aku pasti akan memilih untuk tetap tinggal 

di Kota Manokwari ini dan menjaga temanku Si Boneka Salju yang sedang 

terbaring keritis di Rumah Sakit Umum Daerah karena mengidap penyakit kanker 

darah yang sulit untuk disembuhkan. 

“Tante, Ayu, hukum saja aku karena telah mengecewakan kalian semua. 

Aku memang patut disalahkan,” isakku. 
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“Sudahlah, Nak Raini. Jangan menangis. Tak ada yang patut disalahkan,” 

ucap tante Jidah menghiburku. “Nah, sekarang pulanglah, Nak Raini. Siapkan 

barang-barangmu yang akan dibawa besok. Jangan sampai ada yang ketinggalan, 

ya!” 

“Hiks...terima kasih, Tante Jidah,” isakku. 

“Ya, titip salam untuk papa dan mamamu, ya,” pinta tente Jidah. 

“Kalau begitu aku pulang dulu, ya,” ucapku. “Assalamu’alaikum!” 

“Wa’alaikum salam!” ucap Bu Jidah dan Ayu hampir bersamaan. 

Setelah mengucapkan salam, aku segera meninggalkan Ayu dan Tante 

Jidah yang berada di lobi dan menghubungi Mang Usman. 

“Hallo, assala’mualaikum, Mang Usman!” ucapku. 

“Wa’alikum salam, Non!” sambut Mang Usman. “Ada apa, Non?” 

“Tolong jemput aku sekarang, ya Mang,” pintaku. 

“Baik, Non! Tunggu sebentar ya, Non. Saya akan segera menuju ke sana,” 

ucap Mang Usman. “Assalamu’alaikum!” 

“Iya, Mang. Wa’alaikum salam,” jawabku. 

Setelah menghubungi Mang Usman, akupun bergegas pergi menuju pintu 

gerbang Rumah Sakit Umum Daerah. Tak berapa lama kemudian, Mang Usman 

dan mobilku muncul.  

“Non, kita mau mampir ke mana?” tanya Mang Usman. 

“Langsung pulang aja, Mang. Aku harus menyiapkan barang-barang untuk 

kubawa besok,” ujarku. 

“Lho, memangnya Non Raini mau pergi ke mana?” tanya Mang Usman 

yang sedang menyetir mobil.  

“Besok pagi aku harus berangkat ke Jayapura, Mang,” jawabku. 

“Ke Jayapura?” tanya Mang Usman lagi. “Kok, buru-buru, Non?” 

“Yah, mau bagaimana lagi. Ini perintah langsung dari mama sih,” ucapku 

sambil mengerutkan dahi. 

“Ada acara apa sih, Non? Kayaknya penting sekali sampai Nyonya 

memerintahkan Non Raini untuk pergi ke Jayapura,” ucap Mang Usman. 
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“Udah, deh! Mang Usman gak usah tanya-tanya. Aku capek jawabnya,” 

ucapku ketus. 

“Maaf, Non. Saya sudah membuat Non Raini menjadi kesal,” ucap Mang 

Usman merendah. 

Aku segera tersadar bahwa kata-kataku sangat tidak sopan. Aku sadar 

bahwa yang baru saja kuucapkan telah menyakiti hati Mang Usman. Padahal 

Mang Usman telah mengabdi pada keluargaku sejak aku masih duduk di bangku 

SD. Dengan segera aku meminta maaf pada Mang Usman. 

“Mang Usman, maaf ya. Aku sudah berkata kasar sama Mang Usman,” 

ucapku dengan suara lembut. “Aku sedang bingung dan kesal, nih.” 

“Maafkan saya juga, Non. Saya yang salah sudah membuat hati Non Raini 

kesal,” pinta Mang Usman. “Sebenarnya Non Raini sedang bingung karena apa? 

Ceritakan saja pada saya. Mungkin saya bisa membantu.” 

“Terima kasih, Mang. Biar kupikirkan sendiri,” ujarku sambil tersenyum. 

“Oh, ya sudah kalau begitu,” ucap Mang Usman. “Non, kita sudah 

sampai”. 

“Iya, Mang. Biar kubukakan pintu gerbangnya,” ucapku sambil berlari 

menuju pintu gerbang. 

“Sreeet...!”  

Begitu pintu gerbang terbuka, Mang Usman segera membawa mobilku 

menuju ke garasi mobil yang terletak di samping rumahku.  

“Mang, aku duluan, ya,” ucapku pada Mang Usman yang belum sampai di 

garasi mobil. 

Setelah itu, aku pun segera menuju pintu rumah dan memencet bel yang 

terletak tidak jauh dari pintu rumah. 

“Ting...tong...!” 

“Assalamua’alaikum.” 

“Wa’alaikum salam,” sambut Bi Nur yang baru membukakan pintu setelah 

beberapa menit kemudian. 

“Kok lama benget sih?” tanyaku dengan kasar. 
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“Maaf, Non. Tadi saya sedang berada di dapur,” ucap Bi Nur sambil 

menundukkan wajahnya. 

“Iya, tapi jangan diulangi lagi, ya Bi.” 

“Baik, Non!” ujar Bi Nur yang sudah mengasuhku sejak aku lahir ke dunia 

ini. 

“Bi, tolong siapkan pakaian di koper untuk kubawa, ya. Besok pagi aku 

harus berangkat ke Jayapura atas permintaan mama,” ujarku. 

“Baik, Non!” ucap Bi Nur sambil berjalan menuju kamarku yang berada di 

lantai dua rumahku. 
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3. Ke  Jayapura 

 
Malam itu, aku tidur dengan lelapnya karena terlalu lelah menjalani 

kegiatan yang kujalani dari pagi hingga malam hari. 

Keesokan paginya, aku berangkat sendirian setelah melaksanakan sholat 

Subuh dari bandara Rendani di Kota Manokwari menuju bandara Sentani di Kota 

Jayapura sesuai permintaan mama untuk mengikuti acara keluarga. 

Beberapa jam kemudian, aku tiba di bandara Sentani. Setibanya di rumah 

mama, aku langsung disambut dengan meriah oleh keluarga-keluargaku yang 

berasal dari luar kota bahkan ada yang berasal dari luar pulau Papua. 

Malamnya, acara keluargakupun dilaksanakan. Acara tersebut berlangsung 

sangat meriah dan semua keluargaku tampak bahagia karena bisa berkumpul 

bersama kembali. Namun berbeda denganku, aku tampak kebingungan 

memikirkan keadaan Si Boneka Salju yang sekarang sedang terbaring keritis di 

Rumah Sakit, di Kota Manokwari. 

“Ma, boleh tidak besok aku kembali ke Manokwari?” tanyaku pada 

mamaku yang sedang asyik merayakan pesta. 

“Lho, kok buru-buru sih?” jawab mama heran. “Besokkan Papa baru tiba 

di sini.” 

“Tapi, temanku sedang sakit keras, Ma. Dia minta aku menemuinya saat 

dia sudah sadar nanti,” ujarku. 

“Apa temanmu itu lebih penting dari pada keluargamu?” tanya mama. 

Aku terdiam sejenak memikirkan jawaban dari pertanyaan mama. Aku 

bingung memilih keluargaku atau temanku. Setelah lama berpikir, akhirnya aku 

menemukan jawabanku. 

“Iya, Ma. Temanku lebih penting dari pada keluarga,” jawabku dengan 

ragu. 

“Apa alasanmu?” tanya mama lagi. 

“Karena...karena dialah telah mengubahku yang selama ini selalu berbuat 

jahat pada teman-teman, Ma. Dialah yang telah mengajarkanku tentang peri 
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kemanusiaan. Sejak berteman dengannya, aku jadi mengerti bahwa manusia 

memiliki derajat yang sama di mata Allah. Tidak memandang miskin, kaya, 

cantik, jelek, buruk, baik, semuanya sama,” jawabku dengan yakin. 

“Bagus, sayang! Itulah kata-kata yang Mama tunggu selama ini,” ucap 

mama sambil tersenyum manis. 

“A...apa maksud Mama?” tanyaku dengan heran. 

“Mama sangat senang karena kamu bisa berubah atas kemauanmu sendiri. 

Mama tahu kok, kalau selama ini Raini sering pulang terlambat dan nilaimu 

semakin memburuk,” ujar mama sambil tersenyum. 

“Dari mana mama tahu?” tanyaku lagi. 

“Mama gak akan kasih tahu siapa orangnya. Yang terpenting, sekarang 

kamu sudah menjadi anak yang mandiri dan bisa menjaga diri,” puji mama sambil 

tersenyum. “Lalu, siapa nama temanmu yang sedang sakit keras itu, sayang?” 

“Namanya Hikmah, Ma. Sekarang ia sedang terbaring di rumah sakit 

karena mengidap penyakit kanker darah, Ma,” jawabku dengan cemas. 

“Wah, kasihan sekali dia! Kalau begitu besok kembalilah ke Manokwari 

untuk menjenguknya,” ujar mama. 

“Hah, yang benar, Ma? Lalu bagaimana dengan Papa dan anggota 

keluarga yang lainnya, Ma?” ucapku. 

“Iya, tentu saja benar. Soal acara keluarga, biar mama yang urus,” jawab 

mama dengan mantap. “Nah, sekarang siapkan barang-barangmu, ya!” 

“Oke, ma! Terima kasih karena mama mau mengizinkan aku untuk 

menjenguk temanku,” ucapku sambil tersenyum pada mama. 

“Tapi, tidak apa-apakan kalau mama juga ikut menjenguk?” pinta mama. 

“Bercanda.” 

“Tentu, ma! Sekalian aku ingin memperkenalkan mama pada temanku”, 

ucapku. “Ma, aku kembali ke kamar dulu, ya. Assalamu’alaikum!” 

“Wa’alaikum salam!” balas mama. 

Akupun segera berlari menuju kamar yang sudah disediakan untukku. Aku 

merasa sangat senang. Ternyata selama ini mama tidak benci padaku. Mama 

meninggalkan aku sendirian dan kesepian karena ia sayang padaku. Ia ingin aku 
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menjadi anak yang mandiri dan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan 

bangsa. Baru pertama kali ini aku melihat mama tersenyum bahagia karena aku. 

Kebahagiaanku saat ini tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Namun, 

kebahagiaaan ini akan kuukir di dalam hatiku yang paling dalam. 
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4. Kembali Ke Manokwari 

 
Pagi-pagi sekali setelah sholat Subuh, aku kembali ke Kota Manokwari 

sendirian tanpa ditemani oleh siapa pun dengan menggunakan alat transportasi 

udara. Setibanya di kota Manokwari, aku segera pergi menuju Rumah Sakit 

Umum Daerah Manokwari yang letaknya lumayan jauh dari bandara diantar oleh 

Mang Usman. 

“Mang, tolong jalannya cepat sedikit! Aku harus segera tiba di rumah 

sakit, nih,” ujarku. 

“Tapi, Non Raini baru saja tiba di sini,” ucap Mang Usman. “Kenapa tidak 

pulang dulu ke rumah untuk beristirahat, Non?” 

“Gak usah, Mang. Langsung ke rumah sakit saja,” pintaku pada Mang 

Usman. 

“Memangnya Non Raini tidak lelah setelah melewati perjalanan jauh?” 

tanya Mang Usman. 

“Gak apa-apa kok, Mang. Aku harus segera tiba di rumah sakit untuk 

menjenguk temanku,” jawabku. “Sekarang arahkan mobilnya menuju rumah sakit, 

ya, Mang.” 

“Baik, Non Raini,” ucap Mang Usman sambil mengarahkan mobil menuju 

rumah sakit. 

Aku senang sekali karena telah mendapatkan izin dari mama untuk 

kembali ke kota Manokwari. Aku senang karena dapat bertemu kembali dan 

mengabulkan permintaan Si Boneka Salju. 

“Kriiing...kriiing!” telepon genggamku berdering. Panggilan tersebut 

berasal dari Ayu. Dengan segera aku menerima telepon dari Ayu. 

“Hallo, assalamu’alaikum!” sapaku pada Ayu. 

“Wa’alaikum salam! Ni, kamu masih di Jayapura?” tanya Ayu. 

“Gak, aku sudah di Manokwari, nih,” jawabku. “Gimana keadaan Si 

Boneka Salju?” 
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“Keadaannya makin gawat, Ni,” ucap Ayu. “ Aku harap kamu bisa segera 

kemari.” 

“Iya, sekarang aku dalam perjalanan menuju rumah sakit,” ucapku.  

“Syukurlah kalau begitu! Aku akan menunggumu di lobi,” kata Ayu. 

“Iya, baiklah,” ucapku. “Assalamua’alaikum!” 

“Wa’alaikum salam!” balas Ayu. 

Tak lama setelah menutup telepon dari Ayu, aku tiba di rumah sakit 

tempat Si Boneka Salju dirawat. Dengan segera aku turun dari mobil dan berlari 

menuju lobi. Di sana aku menemui Ayu yang sedang duduk menungguku. 

“Assalamua’alaikum!” ucapku pada Ayu. 

“Wa’alaikum salam!” balas Ayu. “Kenapa lama sekali, sih?” 

“Maaf, perjalanan dari bandara ke sinikan lumayan lama,” ujarku yang 

terengah-engah karena berlari-lari. “Lalu, bagaimana dengan Si Boneka Salju?” 

“Emm, keadaannya makin keritis, Ni. Aku dan keluarga Si Boneka Salju 

sempat khawatir karena keadaannya tak kunjung membaik,” ujar Ayu dengan 

tubuh lesu. 

“Jadi, keadaannya belum membaik?” tanyaku dengan wajah heran. 

“Yah, begitulah. Padahal kita baru saja menjadi teman akrabnya. Padahal 

kita baru saja mendapatkan pelajaran yang berharga darinya. Tapi, kenapa ia 

mendapatkan cobaan yang begitu berat?” ujar Ayu. 

“Iya, Si Boneka Salju sudah membuatku berubah dari sifatku yang buruk. 

Aku harap dia cepat sembuh dari penyakitnya meskipun itu mustahil,” kataku. 

“Ya, aku juga berharap begitu,” ucap Ayu. Oh, iya! Ni, selama terbaring di 

tempat tidurnya, Si Boneka Salju selalu memanggil-manggil namamu.” 

“Memanggil-manggil namaku?” tanyaku sambil mengerutkan dahi. 

“Iya, aku sih gak mendengarnya secara langsung. Tapi kata Tante Jidah, 

setiap malam Si Boneka Salju selalu mengucapkan namamu,” ujar Ayu. 

“Kamu tidak bohongkan, Yu?” tanyaku dengan heran. “Anak itu benar-

benar aneh, ya!” 

“Tentu saja aku tidak bohong,” bantah Ayu.  

“Iya...iya...! Aku percaya kok.” 
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“Kalau begitu, ayo kita jenguk Si Boneka Salju,” ajak Ayu. “Semoga saja 

kehadiranmu dapat membuat Si Boneka Salju sehat kembali.” 

“Ya, mudah-mudahan saja,” ucapku. 

Tanpa menunggu lama lagi, kami segera menuju ruang nomor 013. Di 

depan ruang 013, tampak tante Jidah sedang terduduk lesu. 

“Assalamu’alaikum, Tante!” ucapku dan Ayu hampir bersamaan. 

“Wa’alaikum salam! Nak Raini, kapan pulangnya?” tanya tante Jidah. 

“Baru saja, tante. Aku langsung pergi ke sini dari bandara,” ujarku. 

“Terima kasih karena sudah mau menjenguk Hikmah, Nak Raini. 

Sepertinya, Nak Raini adalah orang yang paling berharga bagi Hikmah. Ia ingin 

sekali bertemu denganmu,” ujar tante Jidah. 

“Iya, tante. Aku datang ke sini untuk memenuhi permintaan Hikmah,” 

ucapku. “Lalu, bagaimana keadaanya sekarang, Tante?” 

“Dia sedang beristirahat,” kata tante Jidah. 

“Oh, begitu, ya! Aku boleh menjenguknya, Tante?” tanyaku pada tante 

Jidah. 

“Boleh saja, tapi jangan mengagetkannya,” perintah tante Jidah. 

“Baik, Tante!” Jawabku dengan serentak. 
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4. Permintaan Terakhir 

 
Setelah mendapatkan izin dari tante Jidah, aku dan Ayu segera memasuki 

ruangan dengan nomor 013 dengan perlahan-lahan. Di dalam ruangan tersebut aku 

melihat Si Boneka Salju terbaring di atas sebuah tempat tidur lengkap dengan 

alat-alat kedokteran yang dipasangkan hampir di seluruh bagian luar tubuhnya. 

“Mah...Hikmah... Ayo bangun,” ucapku dengan nada pelan. “Ini aku, 

Raini.” 

“Uhh...Raini! Kamu sudah datang?” ucap Si Boneka Salju yang baru 

membuka matanya setelah beberapa lama kemudian. “Aku sudah lama 

menunggumu.” 

“Iya, sekarang aku datang untuk menemuimu dan mengabulkan 

permintaanmu,” ucapku sambil tersenyum. “Sebenarnya, kenapa kamu ingin 

sekali bertemu denganku?” 

“Aku ingin membicarakan sesuatu padamu sebelum waktuku habis,” ucap 

Si Boneka Salju. 

“Jangan berkata seperti itu. Kamu pasti sembuh, kok,” ucapku meyakinkan 

Si Boneka Salju. 

“Tidak usah menghiburku seperti itu. Aku tahu kok, kalau penyakitku ini 

sulit untuk disembuhkan dan umurku sudah gak lama lagi di dunia ini,” ujar Si 

Boneka Salju dengan yakin. 

“Yang dikatakan Raini itu benar, Mah. Kamu gak boleh putus asa seperti 

itu. Kalau kamu percaya dan terus berdoa bahwa suatu saat nanti penyakitmu akan 

sembuh, maka Allah pasti akan mengabulkan doamu itu,” sambung Ayu. 

“Tidak, penyakitku ini gak dapat disembuhkan. Buktinya sudah bertahun-

tahun aku mengidap penyakit ini, tapi gak kunjung sembuh,” bantah Si Boneka 

Salju. 

“Tenang dulu, Mah. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Jadi, 

kesembuhanmu pun bukan berarti gak akan mungkin terjadi,” ujarku meyakinkan 

Si Boneka Salju. 
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“Mungkin yang kau katakan itu benar, Ni. Tapi, hidupku memang sudah 

gak lama lagi,” ucap Si Boneka Salju. 

“Mah, percayalah pada mukjizat Allah. Allah pasti akan mendengarkan 

doamu dan doa kami semua,” ucapku menerangkan. “Memangnya dari mana 

kamu tahu kalau hidupmu sudah gak lama lagi?” 

“Iya, sebenarnya mengapa kamu selalu berkata bahwa kamu akan segera 

pergi dari dunia ini?” Sambung Ayu. 

Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tak ada seorang pun yang berbicara di 

ruangan tersebut. Yang terdengar hanyalah kebisingan di luar ruangan. Aku tak 

habis pikir. Mengapa Si Boneka Salju selalu membantah bahwa mukjizat Allah 

pasti datang. Apakah Si Boneka Salju sama sekali tak percaya pada mukjizat yang 

dimiliki oleh Allah? 

“Sebenarnya...,” ucap Si Boneka Salju yang tiba-tiba berhenti berbicara. 

“Sebenarnya apa, Mah?” tanya tante Jidah yang tiba-tiba masuk ke dalam 

ruangan. “Sebenarnya kamu kenapa?” 

“Mah, ceritakanlah pada kami. Mungkin kami bisa membantu 

meringankan beban di hatimu,” ujar Ayu. 

“Sebenarnya tadi malam...,” ucap Si Boneka lagi. 

“Sebenarnya tadi malam kenapa, sih?” tanyaku heran. “Kenapa kamu gak 

ingin menceritakannya pada kami?” 

“Bukannya gak mau menceritakan hal ini pada kalian, tapi aku sendiri 

takut menceritakannya,” ujar Si Boneka Salju. 

“Ceritakan saja pada kami,” pinta Ayu. 

“Baiklah, aku akan menceritakan semuanya pada kalian semua. 

Sebenarnya, tadi malam aku bermimpi aneh,” ujar Si Boneka Salju. 

“Memangnya kamu mimpi apa tadi malam?” tanyaku heran. 

“Semalam, aku bermimpi ada dua orang yang entah berjenis kelamin pria 

atau wanita. Mereka menggunakan jubah berwarna putih dan datang menemuiku,” 

ujar Si Boneka Salju. 

“Lalu apa yang mereka katakan?” tanyaku lagi. 
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“Aku gak ingat apa yang mereka katakan. Tapi, mereka terus menarik-

narik tanganku seperti ingin membawaku ke suatu tempat. Mungkin saja mereka 

adalah malaikat yang datang menjemputku. Dari situlah aku sadar bahwa ajalku 

sudah dekat,” ucap Si Boneka Salju. 

“Apa yang kamu katakan semua itu benar, Mah?” tanya tante Jidah. 

“Ya, Ma. Aku gak bohong,” ucap Si Boneka Salju. “Semua yang 

kukatakan ini benar.” 

 “Sebenarnya apa maksud dari mimpi Hikmah, ya?” tanyaku sambil 

menggaruk-garuk kepala meskipun tak terasa gatal. 

 “Entahlah. Ma, Ayu, aku ingin berbicara empat mata dengan Raini,” pinta 

Si Boneka Salju. 

 “Baiklah kalau itu permintamu, Mama dan Ayu akan menunggu di luar,” 

ujar tante Jidah. 

 “Ya, Mah. Kami akan menunggu di luar,” sambung Ayu. 

 “Terima kasih semuanya karena sudah mau mengabulkan permintaanku,” 

ujar Si Boneka Salju. 

 “Ya, sama-sama,” jawab tante Jidah dan Ayu bersamaan. 

 Ayu dan tante Jidah segera keluar dari ruangan sesuai permintaan Si 

Boneka Salju. Aku heran, seberapa pentingnyakah aku di mata Si Boneka Salju. 

 “Sebenarnya kamu ingin mengatakan hal apa, Mah? Kenapa hanya ingin 

berbicara empat mata denganku?” tanyaku heran. 

 “Ni, sebenarnya aku...,” ucap Si Boneka Salju. “Hiks...hiks...!” 

 “Ada apa, Mah? Kenapa kamu menangis?” tanyaku sambil memegang 

kepala Si Boneka Salju. 

 “Sebenarnya sejak dulu aku ingin sekali meminta maaf padamu atas 

kesalahan yang pernah kuperbuat padamu,” ujar Si Boneka Salju. 

 “Hahaha... Memangnya kamu pernah berbuat kesalahan apa padaku?” 

 “Iya, sebenarnya saat lomba ceramah diadakan, aku masih kesal padamu 

dan belum memaafkanmu. Tapi aku sadar, perbuatanku itu salah. Oleh karena 

itulah aku ingin sekali bertemu denganmu di saat-saat terakhirku,” ucap Si 

Boneka Salju. 
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 “Jadi karena itu, ya? Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu 

karena aku yang telah menghilangkan lembaran ceramahmu itu. Aku benar-benar 

minta maaf karena telah menggagalkan perlombaan yang kamu ikuti,” ucapku 

sambil menundukan kepala. 

 “Ya, sekarang aku sudah memaafkanmu, Raini,” ucap Si Boneka Salju 

sambil tersenyum. “Maafkan aku juga, ya.” 

 “Ya, terima kasih ya,” ucapku sambil berjabat tangan dengan Si Boneka 

Salju. 

 “Raini...,” ucap Si Boneka Salju. 

 “Ya, kenapa Hikmah?” 

 “Jangan lupakan aku, ya,” pinta Si Boneka Salju. 

 “Ya, tentu saja,” ujarku. “Mana mungkin aku bisa melupakanmu.” 

 “Aku sudah tidak kuat lagi. Ada dua orang berjubah putih menjemputku,” 

ucap Si Boneka Salju. 

 “Mah, kamu tidak akan pergi kemana-manakan?” 

 “Raini, tolong ucapan permintaan maafku pada teman-teman, Bu Fatimah, 

dan yang lainnya atas segala perbuatan burukku yang pernah kuperbuat pada 

mereka semua. Sampaikan juga ke mamaku bahwa aku sangat sayang padanya,” 

ucap Si Boneka Salju hampir pingsan. 

 “Iya, tapi kamu tidak akan pergi meninggalkan kami semuakan?” tanyaku 

sambil memegang tangan kiri Si Boneka Salju. 

 “Terima kasih, Raini. Kamu sudah mau menjadi teman orang aneh seperti 

aku. Selamat tinggal Raini!” ucap Si Boneka Salju. “La..illa...ha...ilallah...” 

 “Hikmah, kamu kenapa? Hikmah...,” ucapku sambil terisak-isak. 

“Inalillahi wa innillaihi roji’un.” 

 Aku sadar bahwa Si Boneka Salju sudah pergi dari dunia ini. Ia telah 

meninggalkan kami semua. 

 “Tante...Ayu...! Cepat kemari,” ucapku dengan nada tinggi. 

 “Ada apa, Nak Raini?” tanya tante Jidah dengan heran. 

 “Hikmah...hikmah sudah pergi. Hiks...hiks,” isakku. 

 “Apa? Hikmah...,” ucap tante Jidah sambil berteriak-teriak. 
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 “Ni, apa benar yang kamu katakan barusan?” tanya Ayu. 

 “Hiks...hiks... Iya. Sebelum dia meninggal, katanya ada dua orang 

berjubah putih yang menjemputnya,” isakku. 

 “Jadi... Innalillahi wa innaillaihi roji’un,” kata Ayu. 

 “Ya, Boneka Salju sudah meninggal,” ucapku terbata-bata. 

 Aku benar-benar tak percaya bahwa Si Boneka Salju telah tiada. Semua 

orang merasa bahwa hal ini hanyalah sebuah mimpi.  

 Keesokkan harinya, tepat setelah sholat Dzuhur dilaksanakan, Si Boneka 

Salju segera dimakamkan. Aku benar-benar sedih telah kehilangan teman yang 

sangat berharga yang telah merubah sifat-sifat burukku. Aku telah mendapatkan 

pelajaran yang berharga dari Si Boneka Salju. Aku sangat menyesal karena telah 

menyia-nyiakan Si Boneka Salju dan telah berbuat jahat padanya. Namun, apa 

boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Penyesalan memang selalu datang terlambat. 

Aku tak akan pernah melupakan Si Boneka Salju sampai akhir hayatku. 
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