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Teruntuk....  
 
Orangtua tercinta....  
 
Para guru yang telah menginspirasi... 
 
Keluarga yang senantiasa mendukung... 
 
Kawan-kawan seperjuangan yang setia menemani... 
 
Pihak Ebizpublisher... 
 
 
 
Beribu terima kasih penulis haturkan.... 
Tanpa dedikasi Bapak/ Ibu/ Saudara yang budiman 
niscaya buku ini mustahil beredar.... 
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1 
 

Aisyah 
 

 
 
Aku tepikan waktu sekadar berkisah. Berkawan kereta 

dorong anakku Fatimah. Usianya terlampau suci berkisar 1 
tahun. Masih butuh perhatian dan rangkaian kisah. Menikmati 
suguhan koran pagi hari. Menjelma aneka rasa dan wacana.  
Mengurai rona pelangi dari hujan gerimis. Entah aku harus 
tertawa atau menangis. Sepintas headline membuat bulu 
kudukku berdiri. Tutup usia wanita indonesia lulusan King Saud 
University. Nafasku bak terhenti mengamati foto yang 
bertengger. Tak asing dengan sosoknya. Aisyah sahabatku, apa 
ini jawaban mimpimu? Pertanyaan yang tak kunjung dijawab 
koran hari ini. 

* 
10 tahun lalu... 
 
Aisyah Fatimah teman baruku di bangku SMA. Anak 

pindahan yang kini tinggal dengan neneknya. Awal 
kedatanganya menyulut perhatian. Tampak hal mencolok 
berbeda. Padahal kepayahan musim kemarau masih betah 
bersemi. Tetapi kain yang menutup rambutnya membuat kami 
tak habis pikir. Bahkan hampir seluruh tubunya nyaris 
terbungkus. Ia bagai makhluk asing di sini. Aisyah sebagaimana 
wali kelasku memperkenalkan berarti mawar merah. Di 
samping itu temanku ini memiliki daya pikat khusus. Pada 
pandangan pertama membuat siapa pun terpana. Bibirnya 
merah bak mawar, kulit seputih kapas, bulu mata lentik, dan 
mata jernih. Hemmm bagai bidadari. 
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Sekilas aku mengamati pribadinya yang pendiam. 
Bukan berarti suka menyendiri atau malas bergaul. Ia sesekali 
berbincang dengan kami. Yah sekedar membahas perkara 
tertentu. Berkisar ilmu, tugas, PR, dan sekolah. Ah sungguh 
membosankan! Tapi itu bukan masalah. Aku memakluminya  
sebagai murid baru. Mungkin ia masih canggung. Namanya juga 
murid baru.  

Tak disangka kupu-kupu berjumpa bunga. Dua 
makhluk nan sempurna saling bertemu. Bintang ketua OSIS 
jatuh hati dengan Aisyah. Betapa beruntung Aisyah dicintai  
sosok pangeran. Wajahnya tampan, supel, pandai, tenar, dan 
kaya. Benar-benar hari patah hati dunia. Namun anehnya ia 
sama sekali tak menunjukkan ketertarikan. Tak jarang aku 
memergoki modus Bintang. Aisyah diajak pulang dengan motor 
kerennya. Tapi Aisyah selalu mengelak. Tak hanya tumpangan. 
Keseriusan Bintang ditunjukkan dengan perhatian. Beberapa 
kali Aisyah mendapat hadiah seperti bunga dan coklat. Sayang, 
Aisyah selalu menolak panah cintanya. “Maaf, aku gak berani 
pacaran”.  

Seiring waktu tumbuh benih konflik. Ratna ketua 
kelasku menyebar desas-desus. Kala istirahat aku dan beberapa 
kawan bergosip di kantin. Aku pun tak ketinggalan.  

“Eh tau gak, kasus bom bunuh diri di Kota X?” ujar 
Ratna. 

”Iya, ngeri banget! Ada 10 yang tewas. Belum yang 
luka-luka,” respon Fida. 

“Lha iya, kata TV pelakunya sih islam radikal. Kalian 
tau gak ciri-cirinya?” tambah Ratna. 

“Waduh gimana itu?” Bila menimpali. 
“Kalau dari tampilannya udah keliatan kok. Laki-laki 

biasanya jenggotnya panjang. Lah yang perempuan badannya 
tertutup rapat. By the way aku jadi kepikiran salah satu 
penghuni kelas kita,” papar Ratna.  

“Hah siapa emang?” tanya Fida. 
“Masak kalian gak nyadar? Ya murid baru di kelas. 

Awal masuk kelas mencolok banget gak sih? Belum lagi dia jaga 
jarak sama laki-laki. Bintang aja ditolak mentah-mentah. Ya 
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bukan apa-apa sih. Aku takut aja dia punya niat buruk,” ucap 
Ratna tajam.   

“Maksudmu Ais? Jangan menilai orang dari 
penampilan dong. Setahuku selama ini dia anak baik,” aku 
mengklarifikasi. 

“Fin Fin, polos banget sih. Ya wajar, kan kamu baru 
kenal. Belum tau dalamnya kayak gimana. Hati-hati loh ntar 
kamu dipengaruhi,” celoteh Ratna.  

 
Esok berlabuh Aisyah duduk di kelas sendiri. Kami 

waspada tak berani dekat-dekat. Tak ingin tertular isu negatif 
yang berkembang biak. Sebagaimana ujar Ratna wabah 
terorisme kian marak! Bel istirahat berkumandang. Aku tak lagi 
transit kantin. Kebetulan Ibu membuatkan bekal. Aku beranjak 
mencuci tangan di wastafel. Di ujung rasa penasaran aku 
membuntuti Aisyah keluar kelas. Ia mendarat di mushola. Tak 
berselang lama terdengar isak tangis. Bulu kudukku merinding 
ngeri. Suara siapa? Hantu? Ah bukan bukan. Mana mungkin ada 
hantu di siang bolong. Aku segera menepis rasa takut. Mataku 
fokus menatap rak sepatu. Tersisa hanya sepasang sepatu. 
Pasti suara Aisyah! Naluri simpatiku pun meraung-raung.  

"Ais ada apa?" aku merangkul Aisyah dari belakang. 
"Fina? Sejak kapan kamu di sini?” sontak Ais sambil 

menoleh.  
“Iya, barusan. Kenapa kamu menangis?” aku 

penasaran. 
 
Seketika ia menunjukkan tangannya. Ya tuhan baru 

pertama ini aku melihat bekas jahitan separah ini! Aisyah 
berkisah alasannya pindah sekolah. Sebulan lalu ia ditimpa 
kecelakaan. Nahas orang tuanya meninggal dunia. Beruntung 
Ais masih selamat meski mengalami patah tulang. Ia yang 
merupakan anak tunggal kini tinggal berdua dengan neneknya. 
Awal masuk kelas ia tak bercerita kepada kami. Aku paham ia 
masih trauma.   

“Maaf ya Ais, aku turut berduka cita,” ujarku berkaca-
kaca. 



 

10 

 
 

Aisyah hidupnya penuh misteri. Siapa sangka ia 
memendam luka batin sepahit ini. Andai aku di posisinya 
entahlah apa aku kuat. Betapa ketegarannya membuatku 
bertepuk tangan. Di depan kami ia selalu tampak ceria. Prinsip 
Aisyah tak ingin menjadi beban. Meski sekadar berbagi 
pengalaman pahit. Ia berusaha tidak mengeluh pada makhluk. 
Hanya melabuhkan doa dan duka lewat doa. Dalam ibadah 
diam-diam menumpahkan air mata. Aku pun jadi merasa 
bersalah. Betapa persepsiku selama ini menyimpang. Pernah 
berpikir yang tidak-tidak. Bodohnya aku sempat termakan 
rumor Ratna. Aku sadar kita tidak bisa menjudge siapa pun dari 
kulitnya. 

Aku dan Ais bertransformasi menjadi sahabat. Tak 
jarang aku mendengar cibiran Ratna and the genk. Namun aku 
berusaha menutup telinga. Toh ucapan mereka tak terbukti 
benar. Aku pun mengikuti jejak Ais berjilbab. Bukan sebab 
terpaksa atau mencoba new style. Namun murni panggilan 
iman. Ia pernah berkata, “Kecantikan sejati bukan dari fisik tapi 
hati.” Sejak detik itu aku sering merenung. Betapa jilbab adalah 
sarana memelihara kecantikan hati.  

Sepulang sekolah Aisyah menggenggam erat tanganku. 
Ia menuntunku ke suatu tempat. Aku yang bingung diam seribu 
bahasa. Kakiku dengan lugunya takluk. Kami berhenti di sudut 
taman. Aisyah mengarahkan telunjuknya pada daun yang 
gugur. Matanya bersinar indah. Senyumnya mengembang 
cerah.   
  “Setiap makhluk telah ditentukan ajalnya. Aku 
berharap kelak mataku ditutup di tanah suci. Lantas menyusul 
orang tuaku di surga.” 
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2 
 

Berkah 
 

 
 

‘Alhamdulillah’ bisik hati seiring hembusan nafas. 
Entah tak terhitung sudah berapa toko aku jelajahi. Bermodal 
semangat berbelanja di pusat kota. Dua buah tas mungil tengah 
dalam dekapan.   Memoriku seketika terbang pada 2 putri 
kesayanganku. Aina yang menyukai kartun Marsha dan Aini 
yang menyukai kartun doraemon. Menyambut usia mereka 
yang genap 6 tahun. Aku berharap hadiah ini mampu menyinari 
mata hatinya. Memantulkan motivasi untuk semangat sekolah 
bulan depan. Matahari menggelincirkan gurat perpisahan. 
Separuh jalan rona gelap meliput. Seolah jiwaku turut takhluk. 
Merambat  pada kedua bola mata. Diri ini seolah dibuat 
lumpuh. Sesekali aku mencuri waktu mengedipkan  mata. 
Antara sadar dan tidak. Sayup-sayup masih aku rasakan 
dinamika bus melaju. 
   “Jambret...jambret,” pekik melengking melewati 
gendang telinga. Aku pun terhenyak dari kantuk. Nuansa 
tenang disulap ketegangan. Aku setengah sadar masih 
mencerna keadaan. Aku melihat kondektr berlari mengejar 
sosok bermasker. Pria bermasker mendadak lenyap dibonceng 
motor.  

“Mbak lain kali hati-hati ya,” ujar wanita yang duduk 
persis di belakangku.    

“Astagfirullah,” firasatku tak enak. 
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 Petir dahsyat menampar jantungku. Aku terus 
merogoh-rogoh saku. Keringat merayap semakin deras 
membasahi kening dan dahi. Aku memalingkan wajah ke arah 
dahan pintu. Berharap sang kondektur menyodorkan secercah 
harapan. Sayang  kedua tangannya kosong . Tatapan matanya 
mengungkapkan bahasa iba. 

Gapura bertuliskan selamat datang tak lagi 
menyambutku dengan ikhlas.  Turun dari bus aku masih 
terbayang  musibah silam. Betapa HP hadiah dari suamiku 
melayang hilang.  Air mata pun berhamburan jatuh. Kepalaku 
buntu dibalut penyesalan dan pelik.  

“Sudah-sudah, yang lalu biar berlalu.”     
Syahdu aku rasakan halusnya belaian. Aku pun 

menoleh ke belakang.  
"Astaga Ima?" aku terperanjat tak percaya. Ia tengah 

bersama suaminya. 
Ia sekadar menjawab senyum simpul. Gersang hati 

mendadak cerah. Kami saling berpelukan. Perbincangan 
mencair deras. Sebagai obat rindu kami sepakat menepi ke 
pujasera. Kami bercerita ragam hal. Lagi-lagi ia malah 
meneraktir. Tak hanya itu ia juga memberikan bingkisan. Ia 
tahu keluargaku suka roti kukus. Aku berbisik dalam kalbu, tak 
kusangka Ima masih  seperti dulu. 

Tiba di rumah, tak sabar aku mendatangi si kembar. 
Sayang mereka telah asyik berlabuh dalam kasur. Hemm belum 
sempat menghadiahkan tas dan kue mereka sudah terbuai 
mimpi. Tanpa fikir panjang aku letakkan seluruh bingkisan di 
meja. Sebelum beranjak pergi tak lupa aku mengecup 
keningnya. 
 

“Ibu beli HP baru ya! Waw keren!” celetuk dari kamar 
sebelah. 
“Aku mau pinjam gantian Na,” terdengar samar-samar 

suara Aini. 
Aku tak habis pikir. Mungkin mereka hanya bermain. 

Tak begitu aku gubris tak lebih sekadar angin lalu. Aku masih 
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sibuk di dapur meracik hidangan pagi. Nasi goreng, soto, 
semangka, tak lupa susu aku persiapkan. 

 
“Apa itu Nak?” aku spontan terkejut. Aina dan Aini 

sedang berebut benda segi empat.  
 “HP siapa itu? Mana coba Ibu lihat,” aku heran. 
 “Tadi Aina lihat ini dalam tas kue. Aini pinjam ya Bu,” 
tukas Aini polos.  
 “Ima!” aku syok. Aku merasakan hal yang ganjil. 
Sepertinya ini HP Ima yang tertinggal. Sayang HP dikunci nyaris 
tak bisa dibuka. Meski sekadar memberi kabar perantara 
nomor suaminya. Aku berniat segera mengembalikan ke 
rumahnya. 
 

 “Im, apa kau tidak lupa sesuatu? Ini ketinggalan di tas 
kue kemarin,” ujarku sembari menyodorkan HP dari saku. 
 “Emmm aku  kira apa. Santai lah Itu kan jadi milikmu. 
Oh ya, HPnya dikunci ya? Maaf aku lupa belum sempet non 
aktifkan heheh,” papar Ima. 
 “Ah yang bener? Ima ih suka bercanda,” aku sungkan. 
Aku sadar betapa HP Ima terlalu bagus untukku. Bahkan lebih 
bagus dari ponselku dulu. 
 “Beneran tauk, ngapain juga bercanda. Hayo gak boleh 
nolak rezeki,” sanggah Ima halus. 
 

Ima sahabatku yang berhati malaikat. Ia senantiasa 
memberiku banyak pelajaran. Terutama mengenai butir-butir 
kehidupan. Sepuluh tahun lalu ia berjasa mengetuk hatiku 
untuk berjilbab. Kali ini aku dibuat takjub dengan ketulusannya. 
Aku turut bersyukur. Ia wanita karir yang tergolong sukses. Ia 
dan suaminya telah memiliki rumah semegah ini. Sayang Tuhan 
mengujinya dengan keturunan. Bertahun-tahun ia menanti 
buah hati namun belum juga hadir. Aku sempat merasakan 
dalamnya empati. Aku sadar kehadiran anak adalah hal yang 
paling dinanti setiap pasutri.  
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“Bagiku wanita sejati bukan yang berjaya dengan karir, 
melainkan bisa melestarikan keturunan sholeh-sholehah,” ujar 
sahabatku bak hantaman batu yang meluluh lantakkan batinku. 

 
 

Aku yang masih tinggal serumah dengan mertua. 
Ditambah suami yang biasa dinas ke luar kota. Seringkali 
mengeluh tiada henti. Bahkan aku sempat berfikir betapa 
beruntung hidup bergelimang harta, jabatan menjulang, 
pasangan yang selalu ada. Betapa aku sadar semua hanya 
kerikil kecil dunia. Tak ada apa-apanya dibanding ujian Ima. Aku 
berharap semoga ia segera dipercaya mengemban amanah 
Tuhan. Yakni memiliki keturunan penyejuk hati. Sebagaimana 
nikmat yang aku rasakan. Mempercayakan langsung Aina dan 
Aini. Merawat dua anak sekaligus.  Meski sempat kewalahan 
beruntung keluarga besarku senantiasa membantu.  

* 
5 tahun kemudian... 
 

“Bu, nanti kami mampir ke mama ya?” ujar Aina 
berseragam merah putih. 

“Iya, tapi sebentar aja ya. Ingat besok UAS!” aku 
mengingatkan.  

“Siap Bu. Emang Ibu nanti gak ke Mama? Aini ikut 
nimbrung. 

“Emh.. Memang ada acara apa?” aku balik bertanya 
sembari berusaha mengingat-ingat. 

“Ibu lupa? Nanti sore kan peresmian yayasan Bu.” 
terang Aini.  

“Oh iya! Hampir lupa. Iya nanti Ibu dan Ayah nyusul ke 
rumah mama ya,” seruku  sembari menutup kotak bekal makan 
si kembar. 
 

Siapa sangka ujian yang melanda berubah menjadi 
hujan berkah. Ima tergerak untuk mendirikan yayasan yatim 
piatu. Baginya cara tuhan mempercayakan anak bisa beragam 
cara. Entah menjadi donatur, orang tua asuh, atau mendirikan 
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panti. Berbagi cinta kasih kepada hamba yang lain. Mendidik 
dan membesarkan dengan tulus. Sejauh  ini aku mendapat 
rumus baru. ‘Kebahagiaan bukan fatamorgana selagi bisa 
membahagiakan sesama’.  Ima kau tahu? Dalam gelap malam 
aku berdoa, semoga  keluargaku dan keluargamu dipertemukan 
kelak di surga. Amin. 


