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Ucapan Terima Kasih 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur 
kupanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberiku 
tangan untuk menulis, memberiku akal untuk berpikir, 
dan memberiku kesempatan dan nikmat yang tidak 
dapat kusebutkan sehingga terbitlah kumpulan cerpen 
pertamaku ini. Setelah sekian lama saya menulis, 
akhirnya saya bisa menerbitkan buku sendiri. 

Terima kasih juga kepada orang tua dan 
keluargaku yang senantiasa mendukung segala 
kegiatanku, serta atas motivasinya dan bantuannya 
selama ini sehingga kini saya bisa menghasilkan karya 
pertamaku. 

Saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-
guru Bahasa Indonesiaku di SMA; Pak Edy, Bu Berkah, 
dan Bu Nunung yang telah banyak memberiku ilmu 
dalam dunia sastra dan tata bahasa. 

Teman-temanku, Ketoprakzz : Jessy, Puji, 
Prasojo, Tri, dan Fitri. Ohm Friends : Asty, Davina, 
Ayu, Eka, Nadia, Ruli. Sweet Seventeens : Anggi, 
Ceri, Yani, Tika, Cahya, Nadia. Neunzig Magazine, 
Stico, Qexiaz, Gradasi, MBUI, TBM, GCUI, dan 
Turbo 2010 yang anggotanya tidak mungkin saya sebut 
satu persatu. Terima kasih untuk semua keceriaan dan 
kebersamaannya selama ini ☺ 

Kepada Rohis 90, terutama Ats-Tsabat, saya 
ucapkan terima kasih sudah memberikan begitu banyak 
pengalaman dan ilmu yang sangat berguna. Pengalaman 
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sebagai anggota, pengurus, dan segala lika-likunya 
mungkin akan kalian temukan di beberapa cerita. 
Hehehe. Semoga ukhuwah kita terus terjalin ☺ 

Untuk nulisbuku.com dan semua pihak yang telah 
terlibat dalam proses pembuatan dan penerbitan buku 
ini. Saya ucapkan terima kasih telah banyak membantu. 

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan 
motivasi kepada teman-teman untuk terus berkarya. 
Jangan takut untuk menulis. Selain itu, kritik dan saran 
juga sangat saya tunggu mengingat saya hanyalah 
penulis pemula yang butuh banyak masukan untuk 
menghasilkan karya yang lebih baik. 

 

  Tangerang, 11 Januari 2011 

     Wassalam 

 

 

     Reza Irwansyah 
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Keluargaku 
 

 

 

Teriknya matahari siang ini tidak 

menghalangiku untuk berkumpul dengan teman-

temanku sesama tukang ojek. Aku tidak malu walau 

tempatku berkumpul hanya berjarak beberapa 

meter dari sekolahku. Keadaan yang membuatku 

begini. Saat mereka dalam perjalanan pulang 

menuju rumah masing-masing dan bertemu orang 

tua tercinta, aku harus berjuang mencari uang 

untuk biaya perawatan ibuku. 
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Aku harus berjuang mencari uang hingga 

ibuku sembuh. Beliau satu-satunya keluarga yang 

kupunya. Semua keluarga besarku habis tersapu 

gelombang tsunami beberapa waktu lalu. Ayahku? 

Jangan tanya. Perayu brengsek itu meninggalkan 

ibuku saat usiaku tiga bulan di dalam kandungan. 

Aku tidak pernah melihat wajahnya dan tidak 

pernah menganggapnya keluarga. 

Aku menunggu penumpang di dekat 

sekolahku. Aku tidak malu walau yang menumpang 

adalah temanku sendiri, justru aku bangga bisa 

mencari uang sendiri ketika mereka masih 

bergantung kepada orang tua. 

“Mau kemana, Neng?” Candaku saat Siti 

memintaku mengantarnya ke rumahnya. Siti adalah 

salah satu pelanggan tetap sekaligus teman 

sekelasku. Meskipun ia berasal dari keluarga 

berada, ia tidak pernah mau diantar atau dijemput 

oleh sopirnya. Aku ingin mandiri, katanya padaku 

suatu waktu. 

“Ibumu gimana kabarnya, Ndri?” Tanyanya 

di perjalanan. “Masih koma, tapi alhamdulillah 

stabil kondisinya.” 

Tiga sampai lima persimpangan harus 

kulewati sebelum tiba di rumahnya. 

 


