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Danke! 

 
Ganjil rasanya jika tidak mengucap syukur dan berterima 

kasih atas terbitnya buku “Menjadi Rumah Bukan Untuk 

Diri Sendiri”. Buku ini dapat terbit bukan hanya karena 

kemampuan penulis seorang diri, namun juga terdapat 

dukungan dan bantuan dari pihak lain. 

 
Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, 

karena kasih dan rahmatNya sehingga buku ini bisa 

tercipta. 

 
Kedua, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

orang-orang di sekitar penulis (Khususnya kepada 

keluarga dan sahabat) yang tiada henti-hentinya selalu 

mendukung dan membantu penulis 

 
Ketiga, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada pembaca yang sudah membeli dan membaca 

buku ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun untuk karya penulis dimasa yang akan 

datang. 

 
Best Regards, 

Claresta Vania 
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“Aku pernah membaca, katanya "terkadang 

anak pertama juga ingin merasakan rasanya 

memiliki kakak, namun aku rasa bukan itu 

yang sebenarnya dicari oleh para anak 

pertama. Kami disini, para anak pertama, 

sebenarnya bukan ingin memiliki kakak dalam 

artian harafiah, namun kami ingin merasakan 

rasanya dipeluk, dibela dan dimengerti secara 

sepenuhnya. Kalau boleh, izinkan kami, si para 

anak pertama merasakan bebasnya hidup, 

tanpa terbawa bayang-bayang teladan dan 

tanggung jawab yang ada.” 

“Stop.. stop.. ceritamu itu mana mungkin 

menarik perhatian para penerbit?”, kata 

Denada salah satu teman terbaikku. 

“Ya, terus gimana dong?”, ucapku 
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“Entahlah, tulisanmu itu seperti meluapkan 

keluh kesah saja”, balasnya tanpa jeda 

sedetikpun 

Mungkin memang benar apa yang dikatakan 

Denada, tulisanku mungkin terasa seperti 

keluhan saja, keluhan tentang rasanya menjadi 

anak pertama, namun apa ada yang salah 

dengan hal itu? Aku rasa semua anak pertama 

akan setuju dengan pendapatku ini. 

Perkenalkan namaku Gisella, anak pertama 

dari tiga bersaudara yang lahir di sebuah desa 

kecil yang ada di Indonesia. Nathan dan Erick 

adalah nama adik-adikku. Kami bertiga 

dibesarkan oleh seorang ibu yang hanyalah 

pekerja disebuah kebun teh. 

(kamar tidur ayah yang berukuran kecil) 
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“Nak, kamu harus bantu-bantu ibumu 

mengurus adik ya. Jadilah teladan untuk 

adikmu. Meskipun kamu perempuan, kamu itu 

harus kuat, karena kekuatan ayah semuanya 

ayah berikan untukmu. Kamu harus 

melindungi adik-adikmu ya”, ucap ayah 

sambil berbaring diatas tempat tidurnya. 

Ya, seperti itulah kurang lebih pesan terakhir 

yang ayah katakan kepadaku. Tidak banyak, 

intinya hanyalah membantu ibu, menjadi 

teladan dan melindungi adik-adik. Ayah 

meninggal karena kanker paru-paru, namun 

tidak seperti orang lain pada umumnya, ayah 

bertahan dengan penyakitnya tanpa 

pengobatan sedikitpun. Saat itu umurku baru 

menginjak 12 tahun, sedangkan Nathan dan 

Erick masih berumur 9 dan 7 tahun. Ibu 

berjuang seorang diri untuk membesarkan dan 
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menyekolahkan kami, hingga setahun 

kemudian.. 

“Gisel.. Nathan.. Erick…”, teriak ibu 

sesampainya ia di rumah 

“Ya buu?”, Erick berlari dengan semangat 

menyambut ibu, Sedangkan, Nathan keluar 

dari kamar berjalan dengan lesu dan duduk 

disebelah Erick. 

“Erick, kakak Gisel mana? Tolong panggilkan, 

nak”, ucap ibu sambil merapikan barang 

bawaannya dan bersiap untuk duduk. 

“Baik bu”, Erick berdiri dan lari secepat kilat 

ke kamar. 

“Kakkk” 

 
“Kenapa dik?, sahutku. 
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“Dipanggil ibu. Ayo kak cepetan dipanggil 

ibu”, saat itu aku sedang merapikan buku yang 

berantakan di meja, ia masuk ke kamarku dan 

menarik tanganku. 

“Iya sebentar, kakak rapikan ini dulu”, aku 

melanjutkan merapikan bukuku, sedangkan 

Erick sudah kembali ke ruang tamu. 

Setelah bukuku rapi tersusun aku berjalan ke 

ruang tamu dan duduk di sebelah Nathan, 

sedangkan Erick sudah duduk manis di 

pangkuan ibu. 

“Kenapa bu?”, tanyaku. 

 
“Begini nak.. Mas duduk disini”, Ibu menarik 

tangan laki-laki yang sedari tadi berdiri 

disebelahnya, sedangkan kami hanya 

memandangi mereka. Laki-laki tersebut duduk 



 

 

tepat di sebelah ibu, dan ibu melanjutkan 

perkataannya. 

“Nak, kenalkan ini mas Roy” 

 


