Dikala itu

Di sebuah kampung kecil yang penduduknya
kurang lebih dari 100 jiwa, di mana kampung tersebut
sebagian besar pekerjaannya adalah bertani dan hanya
beberapa orang yang menyandang gelar sarjana, hal ini
yang menjadi faktor tertinggalnya kampung tersebut,
mereka hanya selalu terpuruk dengan kondisi yang
sangat

jauh

dari

kemajuan

ekonomi

maupun

pendidikan, ada diantara mereka yang memperbolehkan
anaknya bersekolah tetapi hanya sampai di bangku
sekolah dasar (SD), bahkan ada orang tua yang
melarang

anak-anaknya

bersekolah

menempuh

pendidikan yang tinggi untuk mencapai cita-citanya
dengan alasan tidak mampu membiayai anaknya dan
takut jika pengorbanan untuk menyekolahkan anaknya
hanya sia-sia , sangat miris history kampung tersebut
yang mana para generasi seharusnya penjadi agent of
change malah menjadi problem untuk negara republik
indonesia, yang memang di kenal sebagai negara
berpengangguran tinggi.

Di

kampung

itu

terdapat

satu

keluarga

sederhana, ia mempunyai seorang anak yang tidak
begitu cantik, namanya adalah Anabelle yang akrab
disapa Bebel, sebagai nama

pemberian dari sepupu

ayahya. kelahiran anak ini adalah awal mula cerita dari
segala cerita, kisah dari segala kisah tangisan anak
perempuan itu.

***

Kesederhanaan
Terdengar suara di balik pintu kamar.
“Tok, tok, tok.”
“Bangun nak saatnya mandi dan berangkat ke sekolah
bukannya hari ini hari senin jangan sampai kamu
terlambat,” teriak nenek Bebel dari luar pas depan pintu
kamarnya.

“Iya nek,” sahut Bebel menjawab neneknya dan
beranjak dari tempat tidurnya.
Setelah mandi Bebel memakai baju seragam
merah putih dan tak lupa sarapan sebelum berangkat,
semua itu dia lakukan tidak sendiri, mulai dari
mengenakan

pakaian,

sarapannya,

menyisir

dan

mengikat rambutnya bahkan sampai untuk mengikat tali
sepatunya semua itu di lakukan oleh tantenya. Ia sangat
dimanja dan sangat disayangi oleh tantenya, seperti
sayangnya seorang ibu ke anakya. Waktu itu ia duduk
di bangku kelas 4 SD umurya sekitar 8 tahun, hari itu
neneknya

memberikan

uang

200

rupiah

untuk

belanjanya nanti di sekolah, uang itu mungkin terlalu
sedikit jika dilihat dari nominalnya, apalagi jika melihat
teman-temannya semua selalu membawa uang 500
bahkan ada yang sampai 1000 rupiah, yang terkadang
membuatnya merasa sedih karena hanya dirinya yang
membawa uang jajan dengan jumlah yang sangat
sedikit, tapi di sisi lain dia berpikir itu sudah lebih dari
cukup, daripada tidak ada sama sekali, apalagi
mengingat ia bukan orang yang kaya, neneknya hanya
seorang petani, begitupun dengan tantenya yang hanya

bisa merawat cokelat, memetiknya jika ada yang sudah
tua, menjemur sampai kering dan menjualnya, uang
itulah yang di pakai untuk makan sehari-hari termasuk
untuk membiayai sekolah Bebel, itulah mengapa ia
selalu terima jika diberi uang berapa pun banyaknya,
setiap hari ia harus membawa uang 200 rupiah, ia harus
menahan lapar dan menahan nafsu jika ingin makan
cemilan bakwan karena harga bakwan perbuah 300
rupiah sedangkan uangnya hanya 200 rupiah dan hanya
cukup untuk membeli permen atau kerupuk, jika ia
dipanggil oleh teman-temannya untuk jajan, apalah
daya karena uang tak cukup terpaksa ia menolaknya
dan berbohong kalau dia sudah kenyang, padahal
perutnya sudah kerencongan. Uang 200 rupiah kadang
berkurang menjadi 100, kadang bertambah menjadi
300, kadang juga tidak ada sama sekali. Begitulah
seterusnya, jika ia berangkat ke sekolah, namun hari itu
selalu dilewatinya dengan penuh syukur.
Pagi itu, setelah sarapan Bebel duduk di kursi
yang ada di teras rumahnya dan tiba-tiba terdengar
teriakan dari arah luar tepat depan ruamhnya.

“Bebel ayo cepat kita sudah terlambat ini,” nyaut Dian
beserta dengan kawan-kawannya.
“Iya tunggu dulu sebentar sepatu aku lagi di ikat sama
tante aku,” sahut Bebel.

Bebel sangat akrab pada teman-temannya
apalagi salah seorang kakak kelasnya yang bernama.
„Dian‟. Setiap berangkat atau pulang mereka pasti
selalu bersama, bahkan sepulang sekolah pun mereka
selalu bermain bersama seperti saudara kandung. Bebel
memang dikenal sebagai anak yang baik dan ramah,
hingga ia banyak disukai oleh teman-temannya.
Sesampai di sekolah belpun berbunyi dan
Bebel langsung mengambil barisan paling depan. Hari
ini adalah hari senin di mana upacara akan berlangsung
pagi ini, salah seorang guru pun maju ke depan menjadi
pembina upacara, setelah mengucap salam seperti biasa
pembina upacara mulai berbicara panjang lebar dan
tidak lupa pembina mengoreksi pelaksana upacara pada
hari ini, pelaksana upacara hari ini sudah cukup bagus
atau kurang bagus, pembina upacara juga menyinggung
tentang bagaimana sesorang bersikap atau berprilaku

terhadap sesama terutama kepada ke dua orang tua.
Bebel yang tinggal tidak bersama orang tuanya merasa
sedih mendengar apa yang dikatakan oleh pembina itu,
teman-teman sekelasnya semua pada membahas tentang
orang tua sampai upacara berlalu yang katanya mereka
sangat sayang dan tidak ingin kehilangan orang tuanya,
Bebel hanya tertunduk diam di bangkunya, karena dia
tidak tahu harus berbicara apa, ia pun ingin seperti
mereka, ingin merasakan hadirnya orang tua di setiap
waktu, ingin disayang dan menyayangi orang tua, tapi
orang tuanya tidak bersamanya, yang ada bersamanya
pada saat ini hanyalah seorang nenek dan tante yang
sangat sayang padanya.
“Masa ia aku harus berbicara tentang nenek dan tante
aku, sedangkan mereka asik berbicara tentang orang
tua,” kata Bebel dalam hati.
Beberapa menit kemudian datanglah guru yang sangat
Bebel senangi.
“Assalamu alaikum, anak-anak!”
“Waalaikumssalam, bu” jawab Bebel dan semua teman
kelasnya.

Lagi-lagi guru yang mengajar di kelasnya hari
ini membahas tentang orang tua yang membuat Bebel
sangat sedih.
“Hari ini benar-benar hari menyebalkan,” gumam Bebel
dalam hati.
Sepulang sekolah ia langsung duduk dekat
neneknya dan bertanya seputar orang tuanya.
“Nek, kok ayah sama mamah tidak tinggal bersama
kita? Aku juga ingin serumah sama mereka supaya aku
bisa cerita sama teman-teman aku tentang bagaimana
ayah sama mamah,” Tanya Bebel haru.
“Sudah, sekarang kamu ganti baju dulu habis itu
makan, di dalam udah nenek siapin makanannya,” ucap
neneknya yang tak ingin membahas orang tua Bebel.
“Bukan jawaban itu yang aku inginkan Nek, bukan,”
gumam Bebel dalam hatinya.

