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Ucapan Terimakasih: 

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

Sumber Inspirasi menulis.  Terutama kepada ibu 

kami.  Tanpamu ibu, kami tak akan ada di sini. 
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KEBAHAGIAAN ITU PUNYA ARSITEK 

 

IBU.  Sebuah kata yang tidak pernah habis kita 

bahas. Sebuah kata yang tidak pernah sanggup kita 

jelaskan dengan definisi apapun.  Pun kita tak cukup 

mampu gambarkan bagaimana kecintaan dan 

ketulusannya untuk kita, anak-anaknya.  

Sebuah kata yang hanya terdiri dari tiga huruf,  

namun percayalah tiga dasawarsa pengabdian atau tiga ton 

berlian pun takkan bisa menggantikan kedudukannya. 

Setetes air susunya saja, tak bisa dibayar oleh apapun. 

Apapun. 

Perjuangan ibu antara hidup dan mati-lah yang 

mengantarkan kita ke gerbang kehidupan ini. Ia 

memberikan jiwa raganya tanpa pamrih.Tak jarang kita 

mendengar cerita ibu-ibu yang mati syahid di meja 

persalinan yang lebih memilih kehidupan buah hatinya. 

Bait demi bait nantinya, saya akan menceritakan 

sedikit biografi ibu saya dengan bercerita dalam 

penggalan-penggalan kehidupan beliau yang saya pernah 

dengar kisahnya. Kesederhanaannya telah banyak 
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mengajarkan saya betapa hidup ini harus diterima dan 

disyukuri.  Betapa saya mencintai Ibu saya, dengan 

sangat. 

 

Sesederhana Penganan Kue Kampung 

Semilir angin pagi masih enggan menuntaskan 

dinginnya, udara membeku seketika, dan ayam masih 

terlalu malas berkokok untuk memberi kabar kepada 

semesta bahwa pagi akan segera menjemput. Walaupun 

dingin menusuk hingga tulang, Buk Ayin telah bergegas 

untuk menunaikan pekerjaannya sehari-hari, menuju 

dapur. Bukan karena alasan ekonomi sebagai faktor utama 

Buk Ayin membuat penganan kue.   

Keuletan dan ketulusannya yang luhurlah sebagai 

alasan untuk tetap bekerja membantu suaminya dalam 

menyokong keuangan keluarga.  Sekaligus menyalurkan 

hobinya memasak.  Pekerjaan sederhana yang telah 

berpuluh-puluh tahun dilakoni untuk menghidupi delapan 

anak-anaknya.  Bermacam-macam penganan kue basah 

kampung telah siap diaduk, dikukus, lalu dicetak sesuai 

adonan masing-masing. 
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Suaminya, Pak Alang, pagi itu tengah memulai 

kegiatan pagi dengan mandi di sumur belakang rumah 

untuk segera pergi ke ladang coklat.  Sebuah potret 

keluarga sederhana di sebuah kampung di Kecamatan 

Limapuluh Kabupaten Asahan, yang jauh dari hiruk pikuk 

kota besar dan gaya hidup hedonis. 

Peninggalan keluarga Pak Alang berupa beberapa 

petak tanah memang merupakan rezeki tersendiri bagi Pak 

Alang sekeluarga.  Berbagai tanaman dapat ditanami 

dengan baik karena tekstur tanahnya cocok untuk tanaman 

lahan kering, selain coklat, juga dapat ditanami durian, 

rambutan, pinang, dan sukun. Selain hasilnya dijual untuk 

kebutuhan sehari-hari, Pak Alang sekeluarga juga 

memetik hasil untuk dinikmati sendiri.  Boncot, anak 

tertua Pak Alang biasa dipanggil, paling menyukai durian.  

Boncot biasanya sanggup menghabiskan belasan durian 

sendiri, tanaman musiman yang sangat manis jika matang 

di pohon lalu akan langsung jatuh ke bumi dengan 

sendirinya.  Sungguh sebuah kenikmatan yang tiada tara. 

Keberhasilan Pak Alang dalam mengolah 

tanaman-tanaman tersebut, membuat peningkatan 

kehidupan ekonomi Pak Alang dan Buk Ayin. 
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Musim durian kali ini cukup berbeda dibanding 

dua musim sebelumnya.  Pak Alang mendapat untung 

besar dan seketika Buk Ayin sujud syukur berterima kasih 

kepada Sang Pencipta.  Tak ayal, Buk Ayin mengundang 

beberapa tetangga dan anak yatim untuk sama-sama ikut 

merasakan kebahagiaan mereka.  Jika kita memiliki satu 

pintu kelapangan lalu kita memasukinya bersama orang 

lain, niscaya pintu-pintu yang lain yang tidak pernah kita 

duga sebelumnya, akan terbuka lebih lebar untuk kita, 

pesan Pak Alang kepada anak-anaknya. 

10 Desember 1959 lahirlah seorang perempuan 

yang paling dibanggakan Pak Alang dan Buk Ayin, yang 

kelak akan meneruskan generasi mereka.  Terlahir di 

Sumatera Utara dari Suku Melayu tidak menjadikan anak 

laki-laki sebagai prioritas utama.  Kelahiran Ani dibantu 

oleh seorang bidan kampung pada malam hari.  Menjadi 

perempuan tertua membuat Ani tumbuh paling dewasa, 

bahkan melebihi kedewasaan kedua kakak laki-lakinya, 

Boncot dan Topot.   

Ani memiliki hubungan psikologis yang sangat 

dekat dengan Pak Alang dan Buk Ayin, bahkan ketika 

mereka sedang ada pertengkaran kecil justru kedua belah 
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pihak curhatnya ke anak perempuan sulungnya itu.  

Terhadap adik-adiknya Ani juga suka mengalah, bahkan 

untuk urusan pendidikan pun Ani rela hanya mendapatkan 

“jatah” sampai bangku SMA.  Sejak kecil kedewasaan Ani 

terlihat, ia seolah-olah terlatih menjadi pijakan kuat untuk 

Buk Ayin, ibunya.   

Pagi ketika berangkat sekolah Ani bersama ibunya 

menuju kedai-kedai terdekat untuk menitipkan kue basah, 

Ani hanya mengantar kue hingga batas lokasi sekolahnya 

karena Ani harus bersekolah.  Sepulangnya dari sekolah, 

Ani langsung menjemput uang dari hasil dagangan Buk 

Ayin. Sebuah ritme kehidupan sederhana.   

Hidup mewah itu mudah, belajar hidup sulit itu 

yang susah, maka berlakulah sederhana.  Sesederhana 

penganan kue kampung yang biasa namun mampu 

mengantar kalian ke bangku sekolah, nasihat Buk Ayin 

yang selalu diingat oleh Ani. 

 

Mundur untuk Melangkah Maju 

Dua bulan lagi Ani akan menamatkan bangku 

sekolah, begitu sumringah Ani menyambutnya dengan 
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sebuah rencana besar yang diidam-idamkannya.  

Meneruskan pendidikannya.  Setamatnya Ani dari SMA 

dan mulai mengajukan rencana untuk melanjutkan 

pendidikannya, Ani berbincang dahulu dengan Pak Alang 

dan Buk Ayin.  Mereka memberi Ani pengertian untuk 

bersabar menunda setahun sekolahnya karena adik-

adiknya masih lima orang bersekolah dan tentu 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Akhirnya Ani pun 

sepakat, setidaknya agar semua saudara-saudaranya 

mengenyam pendidikan yang setara di bangku Sekolah 

Menengah Atas seperti dirinya. 

Ada keinginan Ani untuk kursus menjahit, tetapi 

pesanan kue basah Buk Ayin meningkat beberapa minggu 

terakhir.  Seperti didoakan oleh semesta atas kelimpahan 

rezeki Pak Alang sekeluarga, tapi rezeki itu entah untuk 

siapa.  Diam-diam Ani sangat berharap itu untuknya.  

Namun, takdir berkata lain.  Keinginan keras anak 

keempat Pak Alang, Lunting, untuk melanjutkan studi ke 

Akademi Kebidanan tak dapat dielakkan.  Alhasil, 

kesabaran Ani setahun menunggu karena dijanjikan dapat 

melanjutkan studinya pupus sudah.  Keputusan yang sulit 

bagi Ani, tetapi kebahagiaan Ibu dan adik-adiknya jauh di 
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atas segalanya.  Adik-adik Ani yang lain, Ajar, Miah, 

Ucok, dan Budi, memberikan semangat dan menghibur 

kakaknya agar tidak bersedih.  Mereka sempat mengajak 

Ani jalan-jalan ke Danau Toba agar Ani melupakan 

sejenak kesedihannya. 

Seperti perkataan yang lumrah entah dari siapa 

bermula, entah apa teorinya, jika sesama saudara 

perempuan itu lebih banyak unsur saingannya.  Persaingan 

di segala bidang, dari pakaian, pendidikan, bahkan 

perjodohan.  Dan benar saja, selisih setahun dengan Ani, 

Lunting sebagai saudara yang lebih muda merasa di atas 

angin karena berfikir kehendaknyalah yang akan dituruti 

Pak Alang dan Buk Ayin. Ditambah kesabaran Ani, 

sehingga jalan Lunting untuk pendidikan tinggi berjalan 

mulus tanpa hambatan.   

Berkat kecintaan Pak Alang dan Buk Ayin kepada 

anak-anaknya, apapun akan diusahakan demi kebaikan 

masa depan mereka.  Pendidikan tinggi tentu saja akan 

membawa dampak kepada kehidupan ekonomi keluarga 

Pak Alang.  Karena sekolah tinggi pasti akan mengubah 

keadaan, setidaknya itu yang dipikirkan Pak Alang.  Ani 

makin giat membantu Buk Ayin membuat penganan kue 


