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Mai Ka Wa Kahiko 
Oleh: Yuuki Pratiwi 

 

 

 Ombak berdesir tenang, berkejaran 

menciptakan harmoni alam yang indah di sebuah 

pulau tropis di dataran Amerika. Seorang gadis kecil 

menggenggam tanganku yang telah berkerut-kerut 

dimakan usia, aku memandangnya, dia tersenyum 

padaku. 

 “Grandma, I think we should to go home, 

now,” gadis kecil itu berbicara dengan bahasa Inggris 

yang fasih. 



 

 

 “Alright, dear. Wait a minute, I wanna see the 

sunset just a little bit longer before I go,” 

 Kembali aku memandang jauh menembus 

lubuk hati sang lautan. Berputar lagi gulungan film 

tua dalam ingatanku, meresonansikan adegan demi 

adegan hidup yang pernah ku alami. Tentang 

bagaimana seorang warga negara Indonesia yang 

terdampar jauh ke negara bagian ke-50 di Amerika 

Serikat, Hawaii. Tentang suamiku, seorang tentara 

Amerika yang menyuntingku 50 tahun yang lalu dan 

memboyongku kesini. Dan tentang Bali, pulau 

dimana aku dilahirkan dan di besarkan. Pulau yang 

indah dengan sejuta pesona alam dan budaya yang 

tak akan pernah kutemui ditempat lain. Entah 

bagaimana rupa pulau kelahiranku itu sekarang, aku 

tak pernah mengunjunginya semenjak aku pindah ke 

Hawaii. 

 Sebuah tangan hangat menepuk lembut 

pundakku, aku menoleh padanya. I Gede Fajar 



 

 

Williams, anak pertamaku. Nama yang mungkin 

terkesan agak dipaksakan penggabungannya, 

Williams adalah nama belakang almarhum suamiku, 

kami biasa memanggilnya Fajar. 

 “Waktunya kembali ke rumah sakit, Mom,” 

Ujarnya dalam bahasa Indonesia dengan sedikit 

aksen barat. Ya, anak-anakku bisa berbahasa 

Indonesia. Almarhum suamiku Phill Williams, 

pernah ditugaskan di Indonesia selama 5 tahun 

sebagai tentara, jadi dia menguasai bahasa Indonesia 

dengan baik. Bahasa Inggrisku sangat buruk saat 

pertama kali suamiku memboyongku kesini. Kami 

lebih sering bercakap menggunakan bahasa Indonesia 

saat dirumah, tak heran anak-anakku pun menguasai 

bahasa Indonesia dengan baik. 

 Fajar mendorong kursi rodaku ke arah mobil 

kami, Grace, putri tunggal Fajar berjalan disamping 

ayahnya. Gadis kecil yang cantik, rambutnya 

dikuncir dua dengan pita berwarna merah. 



 

 

 Sesampainya dirumah sakit, aku langsung 

dibaringkan diruanganku. Umurku menginjak 74 

tahun tepat 1 bulan lagi. Dokter mendiagnosisku 

mengidap kanker otak stadium lanjut, namun aku 

menolak operasi. Dokter pun memvonis hidupku tak 

akan lebih dari 1 minggu lagi jika tidak di operasi. 

Biarlah, toh aku sudah hidup cukup lama di dunia ini. 

Lagipula sudah tak ada lagi yang ku sesali dalam 

hidup. 

 “Mom, if you need something, lemme know, 

okay?” kali ini putri keduaku, Ni Kadek Deandra 

Williams, yang duduk disamping tempat tidurku. 

Aku berpikir sejenak, berpikir apa yang aku butuhkan 

untuk saat ini. Tiba-tiba aku teringat akan sebuah 

buku harian tua milikku. Ahh, aku ingin membacanya 

sekali lagi sebelum meninggalkan dunia. 

 “Dea, aku ingin membaca kembali buku 

harian lamaku. Aku menaruhnya di laci paling bawah 



 

 

disamping tempat tidurku dirumah. Maukah kau 

mengambilkannya?” 

 “Of course I do, Mom. Aku akan 

mengambilkannya nanti sore, sekalian mengambil 

beberapa pakaian bersih,” Ujarnya sambil menata 

buah-buahan yang baru saja dibelinya di atas meja. 

 “Thanks sweetheart,” 

 “Sekarang mommy istirahat ya,” Dia 

merapikan selimutku dan mencium keningku. Aku 

tersenyum dan memejamkan mataku. Aku yakin saat 

itu aku bermimpi melihat surga. 

 Esoknya Dea kembali membawa buku yang 

aku minta. Dia langsung memberikannya padaku. 

Aku tak langsung membacanya. Aku meletakkannya 

di meja disamping kasur rawatku. Kali ini Dea datang 

bersama suaminya. Seorang lokal Hawaii, Steve 

Kalakaua. Mereka menikah musim panas tahun lalu. 


