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PENGANTAR KATA 

 

Suami  : Bukunya udah sampai mana, yang? 

Aku  : Tinggal bikin “pengantar kata” nih, sweet… 

Suami  : “Kata pengantar” kali, yang… 

Aku  : Iiiiiiiiiiiihhhhh sweetheart…ini kan bukan makalah… 

(lalu kami pun tertawa bersama) 

*** 

 

Buku ini menempuh perjalanan panjang untuk sampai di tanganmu. Bila tak percaya, 

silakan saja bertanya pada suamiku. Namanya Sony Rehata Sitio – dia tau betul susah 

dan dukanya. Dialah satu-satunya yang berhasil membuatku menulis lagi. Terima kasih 

suami, cintamu memberi nyawa baru untuk tulisanku. I love you, handsome husband. 

Bersamamu mimpiku terwujud. Aku suka. Aku cinta. Aku berlinang tangis bahagia. 

 

Mimpi, harapan, dan doa-doa melebur bersama di dalam “Aduk”. Sungguh, “Aduk“ 

adalah keajaiban. Setiap cerita di dalamnya aku tulis dengan cara berbeda dan tentang 

rasa yang berlainan. Ada yang serupa puisi, cerita pendek, skenario hingga kutipan kata. 

Aku pertemukan semua tulisan-tulisan itu di dalam “Aduk”. Iya, ini adalah buku 

pertamaku yang ternyata berjodoh denganmu. Aku lega kau menemukanya, apalah arti 

“Aduk” tanpa kedua matamu yang membacanya.  

 

Dan disini, aku pun ingin berterima kasih kepada Sang Biang Bakat (Guntur Yosea A. 

Budhy Harianto). Terima kasih telah mewariskan bakat menulismu padaku, Ayah. 

Terima kasih untuk Ambu (Aliawati) yang selalu mendoakanku – pagi, siang, malam 

namaku selalu ada dalam doanya. Dan tentunya Adik (Teguh Anugrah Firmansyah), 

terima kasih untuk keceriaan yang penuh tawa, dik.  

 

Dan untukmu – terima kasih telah bersama “Aduk”. 

 

Selamat membaca...Semoga bertemu makna... 
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CINTA SEPETAK 

 

 

Semesta itu luas, tapi duniamu tidak, begitupun aku. Banyak orang di luar sana, tapi kau 

hanya sering bertemu dengan mereka yang itu-itu saja. Begitulah kenyataannya, 

kehidupan dibatasi rutinitas. Meski kadang jengah tapi mungkin disitulah ekosistem 

terbaik kita. 

 

Aku di sini mencoba mengerti teori itu, tentang dunia yang sempit dan tentang cinta 

yang seharusnya mudah ditemukan dalam duniaku yang sepetak. Namun, meski aku 

bisa jatuh cinta pada siapa saja, jodoh itu dipilihkan Tuhan kan? Jadi buat apa aku 

bersusah payah dan menerka-nerka? Demi perlindungan tingkat tinggi pada hati yang 

mudah rapuh, aku memilih menunggu saja. Iya, diam dan menunggu pun adalah sebuah 

sikap. Sikap menanti sementara logika belajar sabar, dan hati berdoa. 

 

Lalu seketika munculah dia. Dia yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dia yang 

(ternyata) selama ini ada dalam keseharianku. Dia yang (akhirnya) terlihat menawan 

dan sangat istimewa. Diakah orangnya, Tuhan?  

 

Enggan aku mengungkapkan rasa, tapi aku pun tak bisa terus menerus menyimpannya. 

Mungkin diantara banyak orang yang mengantre  cinta, kini giliranku mendapatkannya. 

Kesempatan untuk akhirnya jatuh cinta tak boleh terlewatkan begitu saja. Aku belajar 

mengolah rasa, menyingkirkan gengsi dan membuang canggung karena cinta ini harus 

sampai di hatinya dengan selamat. Dengan keterbatasanku sebagai seorang wanita, aku 

mencoba mengibarkan bendera tanda; tanda cinta. 

 

Percakapan pertama terjadi dalam sebuah jaringan telepon kabel kala senja beranjak 

pulang : 

Aku : Kok ketawa? 

Dia : Emang ngga boleh? 

Aku : Ya engga juga sih, cuma sayang aja, aku ngga bisa ngeliat ketawa 

kamu... 
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Lalu di lain waktu, semesta mengizinkanku melakukan percakapan langsung yang lucu : 

Dia  : Siang... 

Aku  : Kok “siang” aja? 

Dia  : Harusnya gimana? 

Aku  : Pake baby dong. 

Dia  : Iya, baby.... 

 

Ada rasa geli yang menggelitik saat aku mencoba menunjukan rasa sayang ini. Namun, 

biarlah semuanya berjalan dengan perlahan. Bukankah cinta yang tumbuh pelan-pelan 

akan jauh lebih mengakar? Lagi pula, duniaku sempit, cintaku ada dalam lingkup yang 

sepetak saja. 

 

Dia akan selalu bertemu aku dan senyumku yang tak biasa. Tatapanku yang malu-malu 

pasti jadi pemandangan sehari-hari dalam dunianya yang sepetak (juga). Maka, tak ada 

yang perlu aku khawatirkan. Meski apa yang dia rasa masih sebuah rahasia, aku tetap 

punya doa.  

 

Aku percaya. Tuhan mendengar. 
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NAMA 

 

 

Ada susunan huruf yang tersimpan rapih dalam hati dan ingatan. 

Himpunan huruf-huruf itu membentuk satu nama yang membuatmu merasakan banyak 

rasa.  

Kadang bahagia, gugup, bingung, dan sering kali pasrah. 

Nama yang mungkin saja biasa, bisa jadi pasaran, tapi penting untukmu. 

 

Nama itu menjadi obrolan wajib dalam setiap waktu bersama sahabat. 

Entah berapa kali dalam sehari, nama itu selalu kau ingat dan kau lamunkan. 

Bagimu, Sang Pemilik Nama memiliki pesona tergemas yang meluluhkan hati. 

Benarkan? 

 

Mereka menganggapmu berlebihan, tapi tentu saja tidak untukmu. 

Dia hebat ya? 

Dia membuatmu jatuh cinta begitu saja. 

Kau berani cinta, tanpa pernah berpikir tentang bagaimana selanjutnya. 

 

Ouch, 

Bagaimana selanjutnya? 

Setelah jatuh cinta, lalu apa? 

Bukankah malu bila mengajak kenalan lebih dulu? 

Dan tetiba keputusasaan yang mendalam menyergapmu. 

 

Iya, kau tidak mengenalnya. 

Kau hanya tahu tentangnya dari apa yang matamu lihat, diam-diam, dari jauh. 

Kau hanya tahu tentangnya dari sepotong senyum, gaya berjalan dan itu cukup 

untukmu. 

 

Tidak perlu alasan yang terlalu banyak untuk mencintai seseorang, rasanya kau pasti 

setuju. 
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Mengherankan. Sedikit Gila. Dan Nyata. 

 

Tidak pernah berani mendekat, tapi selalu mendoakan. 

Kau percaya pesan cintamu pasti sampai karena kau tau namanya. 

 

Nama yang sedang kau tuju. 

 

 

 

*Jadi, siapa namanya? 

Yang seketika hadir dalam benakmu saat membaca tulisan ini. 

 


