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Dilarang keras memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanik,
termasuk memfotokopi, merekam atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ISI BUKU DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN
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Kata Pengantar
Semoga Allah senantiasa menusuk kita dengan ketajaman
hidayah dan inayah-Nya. Sembah sujud serta puji syukur kepada
Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kita berbagai
kekurangan dan kelebihan sebagai pedoman untuk
menginstropeksi diri dari setiap organ. Telah terkutip kekuatankekuatan Allah untuk kita renungi, salah satunya otak serta
organ lainnya yang harus difungsikan dalam bentuk positif.
Misalkan, dengan mengarang karya-karya dari khayalan yang
bersumberkan fakta maupun fiktif belaka.
Banyak yang mengira bahkan berpendapat bahwa seorang
penulis adalah seorang yang diasah cerdas untuk memanipulasi
peristiwa dalam kebenaran. Namun tidaklah demikian, membuat
karya bertujuan untuk menyalurkan bakat serta gambaran umum
bahwa dunia adalah memang berbentuk gambaran, dan
coretanlah salah satunya yang dapat dijadikan pembelajaran.
Tak lupa atas napas serta dukungan dari semua yang telah
menyempatkan suara untuk mendukung karya ini, ucapan
terimakasih yang tak terhingga saya suguhkan kepada ketua
STMIK SZ NW ANJANI, Drs.H.Mugni Sn, SS. SH. M.Pd. Julia
marhaida, SS. yang telah mendukung serta membimbing saya
dengan semangat yang sederhana namun bermakna, dan kepada
saudara saya Mukhtar kholidi, SH. juga yang telah mampu
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membangkitkan semangat atas didikan melalui keikhlasan, dan
umumnya teman-teman organisasi yang terus menebarkan
senyum pada kelalaian saya sehingga dapat kembali berkarya.
Secuil harapan agar imajinasi dianggap dan dapat
diutamakan, “Layaknya kertas rupiah kasar yang telah mampu
mendominasi seluruh otak manusia di dunia”. Mari kita
berkarya untuk memotivasi bukan untuk mencari sensasi,
semoga Novel perdana “Runtuhnya Istana Tuhan” mampu
menggambarkan kejadian sebagai antisipasi terbaik yang telah
maupun yang belum kita alami. Aamiin…
Lalu…
Jika telah hadir suatu kematian
Ingatkan aku dalam tulisan
Abu awaq ini biarlah berlalu
Demi memaknakan secuil waktu

Penulis
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Amisya
Matahari memancarkan keindahan cahayanya di pagi hari
menghempaskan waktu subuh telah usai dan dijalani seluruh
umat muslim sedunia. Amisya terbangun bukan karena ributnya
suara musik yang diputar oleh Putra adiknya, akan tetapi karena
sinar matahari pagi yang memancar di wajahnya. Sehingga
dengan malas harus beranjak bangun dari tempat tidurnya,
karena jam sudah menunjukan pukul 07.00 WITA dan itu
menandakan ia harus ke sekolah.
“Ami... cepetan nak, Bapak buru-buru ke kantor ini…!”
seru bapaknya.
Dengan cepat Amisya keluar tanpa sarapan, dan tangan ibu
selalu ia kedepankan untuk memohon do’a keselamatan dan
kebarokahan yang akan ia tuntut hari ini. Selesainya ia pun
langsung beranjak menuju mobil di mana bapaknya yang sudah
menunggu lama.
Sampai di sekolah hampir terlambat, dengan jalan yang
terburu-buru untuk segera masuk ke dalam kelasnya yang
berlokasikan di lantai dua tentunya harus melewati beberapa
ruang kelas dulu. Tetapi dengan khas tersendiri yang sangat
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dikenal oleh semua penghuni sekolah, hanya ia yang memakai
jilbab dari sekian ribu murid di sana. Selain itu juga ia sangat
dikenal pintar, kreatif dan sopan terhadap siapapun. Namun,
Amisya hanya dikenal sangat akrab seperti saudara oleh Violeta
teman sejak kecil sekaligus teman kelasnya yang ke mana-mana
selalu bersama.
Dentang lonceng menandakan break. Di depan kelas
Amisya dan Violeta mendapat sebatang bunga mawar putih yang
ditujukan untuk Amisya, kejadian ini bukan hari ini saja akan
tetapi sudah berulang kali. Seolah-olah menjadi surprise harian
Amisya di sekolah.
“Siapa ya sebenarnya yang selalu seperti ini?” tanya
Amisya kepada Violeta dengan rasa penuh penasaran.
“Nggak tau dah Ami… aku juga bingung.” jawab Violeta
kebingungan.
Sambil jalan mereka masih membawa rasa penasarannya
menuju kantin sekolah, yang kemudian mereka duduk di tempat
biasa untuk menikmati makanan-makanan menu khas Mataram
NTB.
Mereka sangat berselera jika sedang memakan mie ayam dan
minum es jeruk. Pesananpun tersaji di depan mereka. Tawa canda
mereka berdua berlanjut dan tanpa terasa makanan hampir habis
karena kelezatannya. Kemudan Amisya menuju Ibu Riska untuk
membayar dua mangkok mie ayam dan dua gelas es jeruk. Violeta
pun dengan segera menggandeng Amisya yang kadang-kadang
ngalet1 langkah.
1

Lelet, lamban,lemah
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“Oooww… yaa Vi, PRnya sudah dikerjakan?”
“Ya udah dong, masa belum sih anak rajin daaaaaaaan
pinter minta ampun, hahaha…,” Violeta menjawab dengan
gayanya yang lebay. Dan merekapun tertawa begitu
menggelegar karena lucunya.
“Eemmm… lebay. Yeee… pinter copypaste baru benerrr
hahaha,” timpal Amisya bercanda.
Kemudian mereka melangkahkan kaki dengan cepat
memasuki ruangan kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Semangat dan ceria terpancar di raut wajah Amisya, karena
study ini sangat ia senangi yaitu studi Bahasa Indonesia. Enam
menit belajar, pembelajaran berjalan lancar hingga sampai
akhirnya semua murid diperbolehkan untuk pulang ke rumah
masing-masing.
Jalan yang semampai dengan ayunan tangan Violeta,
Amisya tiba-tiba terkejut mendengar suara yang tidak asing
terdengar di telinganya memanggil dari belakang.
“Ami… tunggu!” teriak Holid dengan menjalankan mobil
Avanza Silver berplat B 1707 HD yang sama dengan tanggal
kelahirannya. Holid murid SMAN 32 Selong Lotim juga, kelas
X11-Bhs 4 sedangkan Amisya kelas X11-Bhs 7. Setelah Amisya
tahu yang memanggil adalah Holid ia pun diam sejenak.
“Eeheem… kayaknya ada yang butuh ditinggalin nih, so
aku duluan yah.” tawaran Violeta yang super pengertian.
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“Hehehe… ya udah, hati-hati dan salam buat tante.” jawab
Amisya yang hanya bisa tersenyum dengan tingkah sahabatnya
itu.
Dan Holid dengan cepat keluar dari mobil untuk mengajak
Amisya pulang bareng dan ternyata tanpa diduga Amisya mau
ikut pulang dengan Holid. Kurang lebih tiga tahunan Holid satu
sekolah dengan Amisya dan sudah ratusan kali ia mengajak
Amisya pulang bareng tapi tidak pernah berhasil. Kemudian
dengan segera Holid membuka pintu mobil untuk Amisya, gadis
yang sangat ia dambakan bertahun-tahun.
Dalam perjalanan mereka hanya terdiam disebabkan Holid
begitu canggung berduaan dengan Amisya dan ternyata
sebaliknya Amisya pun merasakan yang dirasakan Holid.
Jalan Pejanggik Nomor 313 Selong Lombok Timur adalah
jalan yang menuju rumah Amisya tampak sepi sunyi, akhirnya
Holid pun membuang kesunyian itu dengan basa basi kepada
Gadis yang saat itu di sampingnya.
“Emm, bagaimana tadi belajarnya Ami..?” tanya Holid.
“Alhamdulillah, lancar. Holid gimana?” Amisya bertanya
balik.
“Ya lancar juga, tapi biasalah pasti ada saja yang bikin
onar… tapi yaaa begitulah,”
“Mmm... jangan-jangan yang bikin onar kamu lagi… hehe.”
ejek Amisya kepada Holid yang hanya diam dan senyum tak
menjawab apa-apa.
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Akan tetapi mereka kembali dirundung kesunyian. Aduuh…
bagaimana ngomongnya sih sama Ami, kalo’ takut terus bisabisa keburu duluan lagi sama orang lain, ayo Holiiid ungkapin
aja. Amisya itu cuma cewek biasa yang sama dengan cewek lain,
masak gak bisa dapet dasar begok cemen. Suara bisik hati Holid
dalam keheningan itu.
Dan tidak bisa ia pungkiri lagi kalau perasaannya harus ia
buka langsung di depan Amisya. Dengan cepat dan mendadak ia
menghentikan mobilnya, Amisya sangat terkejut dengan tingkah
Holid yang secara langsung menggenggam tangannya, degub
Jantung Amisya yang semakin kencang saat merasakan sentuhan
tangan dan ketajaman pandangan Holid padanya.
Holid adalah cowok yang terkenal paling tampan dan smart
di sekolah tersebut, dan Amisya sendiri pasti tahu banyak sekali
cewek yang tergila-gila padanya, akan tetapi ternyata Holid
hanya tertarik pada cewek Sholehah seperti Amisya.
Karena ia sudah tidak dapat menahan emosi perasaannya
lagi terhadap Amisya, ia pun dengan tegas mengungkapkan apa
yang ia rasakan dari sejak dulu sampai saat ini.
“Ami sebelumnya aku minta maaf, tapi aku mohon izinkan
Aku mengungkapkan semua yang ku rasakan selama ini pada
kamu,” kata Holid memohon pada Amisya yang sedang
kebingungan dan gugup.
“Iii… iiya maksud kamu apa, Lid? Kenapa kamu jadi gini?”
jawab Amisya dengan kebingunngannya.
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“Aaa…a.. aku cinta sama kamu Ami, ta..tapi aku tidak akan
memaksa kamu untuk merespon sekarang kok. Ta.. tapi aku
hanya ingin kamu tahu. Kita jalan lagi yuk.” kata Holid yang
begitu gagap dan ketakutan dengan apa yang ia lakukan, sambil
kembali menghidupkan mobilnya segera untuk mengantar
Amisya pulang ke rumahnya.
Amisya pun hanya terdiam dan senyum simpul memandang
Holid yang saat itu berada di sampingnya. Holid semakin salah
tingkah dan gemetaran. Lagi-lagi Holid membatin: ya Tuhan,
kok aku jadi gini…terus seandainya aku ditolak, gimana?
Jangan sampe’ dah. Ia semakin khawatir apakah akan diterima
atau tidak, dan sesampainya di rumah Amisya ia pun segera
turun lalu membukakan Amisya pintu mobil.
“Holid, makasih ya sudah nganter aku sampai rumah dan
masalah perasaannya tadi aku sudah save kok. Mmm... kamu
tunggu aja, cuma belajar lah lebih bertanggungjawab dalam
apapun, kamu pinter.” kata Amisya yang kemudian
mengucapkan salam sebagai orang yang paham dengan
keagamaan.
“Assalamu’alaikum Lid… hati-hati ya,” ucap Amisya
“Wa’alaikumussalam.” jawab Holid yang kemudian
mengendarai mobilnya menuju jalur rumahnya sendiri.
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2

Virus Merah Jambu

Tiba di rumah Holid tak merasakan ketenangan pada dirinya
sendiri. Perasaan khawatir antara cintanya di terima atau tidak.
Begitupun Amisya yang sangat bingung dengan
perasaannya sendiri. Namun itulah orang jatuh cinta yang mudah
sekali ditebak dari sikap Amisya yang sedikit berubah. Setiap ia
mengingat kata-kata Holid, ia senyum sendiri sampai Ibunya pun
melihat perubahan itu sejak makan siang tadi.
Ia benar-benar di dunia lain yang selalu memberikan bunga
yang mewangi. Namun Ibunya hanya senyum dan mengerti yang
dialami anaknya.
Semekar-mekar bunga yang mengidentikan makhluk yang
kasmaran. Namun, sebagai cewek yang masih kuat berpegang
pada Agama Islamnya, Ia pun dengan segera mengambil air
wudhu untuk mengerjakan kewajibannya sebagai orang Muslim.
Ia mengerjakan Sholat Maghrib berjamaah dengan segenap
keluarganya.
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Usai sholat seperti biasanya Amisya melantunkan ayat-ayat
suci Al-Qur’an yang begitu indah sehingga membungkam
malam minggu Amisya. Siapa pun yang mendengar pasti akan
merasa tersentuh karena memang dari sejak kecil Amisya senang
bernyanyi dan mengaji. Sejenak kemudian terdengar dering
handphone-nya bunyi dan ia pun mengakhiri membaca
Al-Qur’an.
“Assalamu’alaikum, siapa ya?” tanya Amisya dengan suara
lembutnya.
“Wa’alaikumussalam, ini aku Holid,”
“Ooowww… ya Lid, ada apa? Kok tahu nomorku?”
Namun Holid semakin bingung tidak tau meski ngomong
apa, gara-gara Amisya bertanya seperti itu seolah-olah ia tidak
ada yang dijanjikan. Kok malah nanya ada apa siiih….gak tau
apa aku penasaran dan khawatir menunggu jawaban darinya.
Holid membatin sebal.
“Halo, kok diam?” panggil Amisya memotong gerutu
Holid.
“Eee… e aa iya Ami, maaf… aku dapat nomornya tadi
sama Violeta, kamu marah?”
“Hahaha… ya nggak lah, hidup itu memang sudah
dianjurkan kita memperbanyak teman,”
“Mmm… terus gimana masalah perasaan Aku? Ami terima
kan?”
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Amisya terkejut dengan pernyataan Holid yang hampir ia
lupain dan mereka pun lama terdiam di udara. Yang pada intinya
mereka berada pada perasaan yang sama.
“Iya udah… nggak ada salahnya kita mencoba Lid, karena
aku juga cinta sama kamu…”
“Bbe..benar Ami, kamu mau jadi pacar aku?”
“Iiyaaaa…”
“Ya udah kalo gitu makasih ya sayang. Assalamu’alaikum,”
“Wa’alaikumussalam.”
Dengan cepat Holid mematikan handphone. Ia sangat
bahagia dan bangga sekali mendapatkan cinta Amisya.
Begitupun Amisya yang sangat bahagia sekali dengan keputusan
yang ia ambil malam ini.
Namun begitulah orang-orang yang dilanda perasaan cinta,
semua terasa indah seakan-akan dunia berputar memberikan
mewangian ke dalam kalbu setiap insane. Sungguh nikmat bila
pada saat bermekaran bunga menghiasi hati yang polos seperti
Amisya. Ia begitu menikmati perasaannya sampai terbawa arus
malam hingga menjadi bunga tidur membangunkan di pagi hari.
Kembali dentang lonceng menandakan semua murid masuk
kelas untuk mengikuti pelajaran hari itu. Amisya tampak ceria
dan semakin semangat untuk ke sekolah karena sudah ada
tambatan hati yang selalu menunggu dan Violeta pun yang
menganggap Amisya sahabatnya ikut merasa senang dengan
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kesenangan Amisya. Mereka sangat berharap hubungan mereka
sampai menuju harapan yang diinginkan.
Selesai pelajaran dari awal sampai akhir semua murid
pulang, tetapi Amisya tampaknya masih menunggu Holid yang
sedang memutar mobil di parkiran. Violeta pun menghampiri
dan iseng mengejek sahabatnya dengan canda gurau.
“Neng, tunggu aje di situ yee, jangan ditinggalin ntar malah
nangis tuh..hehehe,”
“Yaaah kamu Vi, segitunya sama sahabat sendiri… tapi ya
udah, salam buat Tante,”
“Oke dah Tuan Putri Amisya, kalo gitu aku duluan yah
dadaaah..” Violeta melambaikan tangannya.
Disambut dengan seruan Holid yang membukakan ia pintu
mobil dan mengajaknya untuk segera pulang karena sebentar
lagi hujan akan turun. Amisya pun dengan cepat masuk dan
Holid melajukan mobilnya.
Dalam perjalanan Holid sempat mengungkapkan sesuatu
yang sekiranya dapat Memotivasi hubungannya dengan Amisya.
“Ami sayang, kamu kan tau bagaimana di sekolah, jadi aku
harap apapun itu kita harus tetap saling menanamkan
kepercayaan dan keterbukaan, kamu paham kan maksud aku?”
“Iya Lid, semoga kita tetap bisa mejaga hubungan ini,”
“Aamiin.”

jawab

Holid

yang

begitu

tulus

dengan

perasaannya mengamini.
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Sampai sudah tepat di depan gerbang rumah Amisya.
Namun Amisya belum berani membawa teman cowok apa lagi
sampai membawa yang disebut sebagai ‘pacar’nya. Namun
Holid memaklumi dan mengerti dengan semua itu.
Dengan berjalan waktu namun bagi pasangan Amisya dan
Holid semua terasa cepat hingga dapat menjaga hubungan
mereka sampai satu tahun dan satu minggu lagi semua murid
kelas tiga akan menjalani Ujian Nasional. Oleh sebab itu antara
Amisya dan Holid mulai membuat jadwal untuk lebih
memperhatikan pelajaran dulu.
Nanti malam adalah malam minggu terakhir mereka jalan
bareng dan itupun karena bertepatan dengan acara Pesta Ulang
Tahun Violeta yang tidak mungkin sekali Amisya tidak hadir.
“Ami sama Holid jangan sampe nggak datang, karena aku
akan marah banget.” ancam Violeta kepada Amisya dan Holid
yang sedang melaju dengan mobilnya untuk pulang.
Begitupun Violeta yang seenaknya langsung meninggalkan
mereka dengan kecepatan tinggi gara-gara akan mempersiapkan
untuk acaranya nanti malam. Amisya dan Holid hanya
tersenyum dengan kata-kata dan tingkah sahabatnya itu.
“Oow ya sayang, ntar aku jemput yah…” kata Holid.
“Iya sayang, ntar aku tunggu deh.” jawab Amisya yang
diakhiri dengan senyum menawannya.
Sesampai Ia di rumahnya. Ia segera minta bantuan sama
Ibunya untuk mempersiapkan pakaian yang akan dipakai nanti
malam di pesta Violeta.
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“Emmm… Ami pake yang warna blue ini aja. Bagus kan?”
saran Ibu sambil menunnjukkan kea rah pakaian itu.
“Oww itu ya Bu, ya udah aku coba dulu yah,” sambut
Amisya sambil mencoba pakaiannya.
Dan Amisya beranjak ke ruang ganti khusus dikamarnya,
yang beberapa menit kemudian keluar dengan pesona yang
berbeda dari sebelumnya. Amisya yang terbiasa menyukai warna
kalem tapi sekarang justru ia terlihat sangat cantik menawan
dengan warna yang cerah.
Malam pun telah hadir dengan berjalannya waktu. Ia begitu
senang dan bahagia malam ini karena akan merayakan pesta
ulang tahun sahabat yang begitu ia sayangi, selain itu juga ia
akan jalan bareng lagi sama kekasihnya.
Malam minggu yang semua orang mengira bahwa malam
tersebut lebih panjang dari malam lainnya. Tak lama menunggu
karena memang Holid orang yang tepat waktu setelah
mendengar suara mobil Amisya pun dengan segera pamitan
kepada Ibunya karena Bapaknya belum pulang dari Kantor, Ibu
pun mengizinkan. Tak lupa Amisya mencium tangan Ibunya.
Amisya sejak kecil sudah dibebaskan untuk mencari jati
dirinya selain itu juga disertai dengan kepercayaan. Dan itulah
yang selalu Amisya jaga.
“Nak Holid Ibu percayakan sama kamu ya, jaga Amisya,”
pesan Ibu.
“Iya Bu, kalo begitu kita pamit dulu Bu,” kata Holid.
“Ya sudah… hati-hati ya, Nak.”
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Tenggelam di dalam perjalanan menyuburkan perasaan
cinta kasih sayang yang tersemai di lubuk hati dua ‘Makhluk
Suci’ namun tak berdaya.
Tak terhingga rasa yang dimiliki untuk terus dijalankan.
Namun tak dapat diketahui entah sampai kapan akan terus
berputar dengan sendirinya.
Menatap dalam Alam Percintaan merengkuh sejuta impian
ingat kebersamaan akan didapatkan tentunya dengan usaha serta
ketabahan menghadapi segala cobaan dan rintangan dari Sang
Kuasa.
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3

Pelangi di Pagi Hari

Mereka pun melaju pergi meninggalkan Ibu untuk menuju
rumah Violeta mengadiri pesta ulang tahun. Violeta pun tampak
menunggu kehadiran sahabatnya itu.
Beberapa menit kemudian mereka sampai tapi Violeta
tampak cemberut gara-gara Amisya dan Holid terlambat sedikit.
Tapi Amisya paling tahu bagaimana karakter Violeta yang
akhirnya kembali tertawa lagi dan merekapun langsung beranjak
masuk ke lokasi acara tersebut. Semua para tamu undangan
sangat menikmati acaranya sampai finish.
“Ami, Holid… makasih ya udah pada mau datang,” ucap
Violeta senang.
“Iya maniiiss tanpa gula… apa sih yang gak buat
kamu..hehe.” kata Amisya. “Tante aku pulang dulu ya.”
Keduanya melambaikan tangannya untuk beranjak pamit.
Mereka berdua sangat bahagia dengan tawa canda mereka
berdua saat di perjalanan.
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“Eeeh sayang, Kita ke Pantai yuk. Aku nggak pernah
seumur hidup merasakan suasana Pantai malam hari,” ajak
Amisya secara tiba-tiba. Holid pun menyetujui keinginan
kekasihnya dengan senang hati.
“Iya sayang, tapi ini mendung… masih tetap mau ke
Pantai?”
“Iya Lid, kesempatan neh… hehe, ayo makanya buruan.”
ajak Amisya tak sabar ingin menikmati indahnya suasana Pantai
saat malam. Karena biasanya ia hanya dapat mendengar dari
teman-teman saja bagaimana keindahan Pantai tersebut.
Dan tidak lama kemudian datanglah mereka di tempat yang
menyejukan dan mendamaikan. Amisya benar-benar menikmati
apa yang ia dapatkan malam itu sampai melupakan waktu pulang
yang sudah ditentukan oleh orangtuanya.
Namun malam yang diselimuti kabut dan mendung
kehitaman di pelupuk langit mendatar, kedinginan pun tak ia
hiraukan karena kebahagiaan dan kebanggaan mendapatkan
yang ia inginkan. Hujan turun dengan derasnya yang
mengharuskan mereka berteduh di Hotel Margareta Bintang
yang lokasinya tidak jauh dari air laut.
Amisya sangat terkejut saat Holid menyewa kamar hanya
satu ruang saja. Ia sempat marah dan tersinggung. Akan tetapi,
Holid segera menjelaskan dengan masuk akal dan dengan
keadaannya yang sekarang karena memang sedang kantong
kering, sedangkan Amisya lupa membawa uangnya juga
sehingga Amisya pun setuju dengan penjelasan kekasihnya.
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Malam yang ditemani hujan deras dan suara deru desah
ombak yang sangat kencang membawa pasangan Amisya dan
Holid dalam arus suasana yang mampu membuat keimanan dan
ketaqwaan menerpa ujung keagamaan yang selama tahunan
mereka tanamkan dalam diri. Berawal dari tatapan tajam Holid
saat memandang cewek yang di depannya membuka kerudung
dengan rambut terurai lembut panjang. Holid semakin terpesona
dengan keanggunan yang dipancarkan Amisya kekasihnya.
“Aaa…aamiii,” sambil berjalan kedepan Amisya yang
sedang berdiri. “Kamu cantik sekali sayang,” kemudian Holid
memegang tangan Amisya dengan tatapan nafsu birahi
mengalahkan segala akal dan pikiran cerdasnya. Dan begitupun
Amisya.
“Makasih sayang…” jawab Amisya yang saat itu sudah
lupa akan semua.
Degub-degub jantung kenikmatan yang terjadi di antara
mereka berdua. Dengan iringan-iringan angin malam semakin
menggebu dalam alam kehancuran. Dan semuanyapun ‘terjadi’.
Usai mereka melakukan yang seharusnya tidak dilakukan,
menangislah Amisya meratapi yang telah terjadi dan penyesalan
begitu meraba hatinya sehingga menimbulkan rasa frustasi dan
histeri.
“Kamu jahaaaat Lid! Kamu tegaaa!” kata Amisya yang
mengamuk tidak menerima apa yang telah terjadi.
“Amiii… ini semua terjadi atas dasar sama-sama mau.
Kalopun kamu hamil, aku akan tanggungjawab sayang tapi itu
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gampang kok tinggal digugurin,” bujuk Holid yang saat itu resah
dan kebingungan.
“Dengan mudah kamu ngomong begitu, Lid, Aku benci
sama kamu. Kamu benar-benar bajingan,” dengan kesal karena
syok yang menimpa dirinya, Ia pun ngelantur dan berbicara
seenaknya.
Holid merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan Amisya
yang begitu memvonis hanya dirinya yang bersalah. Padahal
semua itu tidak akan pernah terjadi tanpa kemauan dari kedua
belah pihak.
Namun karena terlalu emosi Amisya hanya dapat menangis
dan mengatakan Holid yang menyakitinya. Holid tetap
membujuk dengan menahan emosinya. Ia termasuk cowok yang
dewasa meskipun Amisya tetap mengamuk. Ia tetap menjelaskan
dengan lembut yang disertai kasih sayangnya.
Sampai pada saatnya jam sudah menunjukan pukul 01.45
WITA. Orangtua Amisya begitu cemas karena anak
kebanggaannya belum pulang. Mondar-mandir dengan remasan
tangan kekhawatiran seorang ibu, akhirnya yang ditunggutunggu pun pulang.
“Aduuuuh Amii, kirain ada apa-apa gak tau kenapa ibu
punya perasaan gak enak tadi,”
“Aku nggak apa-apa, Bu,” jawabnya singkat
“Loh… loh… loh… Holid mana, Nak?” tanya Ibunya.
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“Dia langsung balik Bu,” lagi-lagi jawabannya singkat
sambil meninggalkan Ibunya menuju kamar dan langsung
menguncinya. Ibunya kebingungan dengan sikap Amisya yang
berubah drastic.
Amisya kenapa ya, aduh anak sekarang tapi gak biasanya
dia kayak gini. Mmm…. mungkin berantem sama Holid. Pikir
ibunya sambil berjalan menuju kamar untuk istirahat sejenak,
karena besok meski bangun pagi-pagi untuk keperluan
keluarganya.
Tapi ia baru menyadari kalau suaminya juga belum pulang
karena sejak tadi yang ia khawatirkan hanya Amisya saja.
“Oow iya, Bapak juga belum pulang. Aduuh, Bapak
kemana?” dengan segera ia bangun dan mengambil handphone
untuk menelepon suaminya.
“Halo Pak…” panggil istrinya.
“Iya halo Bu, ada apa?” jawab suaminya dengan nada yang
lemas.
“Bapak kok belum pulang?” tanya istrinya penasaran dan
khawatir.
“Iya Bu, nanti Bapak ceritakan. Sudah dulu ya bu, ini
Bapak mau pulang,”
“Iya pak, hati-hati di jalan ya…”
“Iya… iya…” dan dengan cepat pembicaraan via telepon di
matikan. Ibu Amisya menjadi sedikit tenang meski masih
memikirkan perkataan suaminya tadi. Entah apakah yang akan
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diceritakan. Tapi ia pun tidur pulas sampai sepulangnya Bapak
Amisya tidak enak membangunkan istrinya yang terliat kecapean
juga.
Matahari pagi kembali membangunkan semangat semua
Makhluk di bumi untuk melakukan aktivitas yang ada.
Namun pagi itu tidak secerah dan seceria bisanya. Amisya
tidak keluar-keluar kamar dan Bapaknya pun hanya termenung
dengan raut wajah yang kusut. Ibu sangat kebingungan dengan
semuanya, hanya anak laki-lakinya saja yang bernama Putra
duduk di ruang makan karena memang Putra masih kecil dan
belum mengerti dengan apa yang terjadi.
Setelah

Putra

berangkat

ke

sekolah.

Ibu

Amisya

menghampiri suaminya yang hari itu tidak siap-siap ke kantor.
“Bapak kenapa…?” tanya Ibu kebingungan.
“Maafkan Bapak, Bu… terlalu ceroboh dan terlalu mudah
percaya sama orang lain,” jawab Bapak dengan rintikan air mata
kesedihannya.
“Iya, makanya ada apa Pak… jangan buat Ibu bingung
sendiri, Amisya juga nggak tau kenapa belum keluar kamar,”
jelas Ibu Amisya.
“Kenapa dengan Amisya, Bu?” tanya Bapak yang dengan
segera bergegas menuju kamar Amisya yang saat itu mengurung
diri dan hanya diam.
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“Amis ya kamu kenapa, Nak? Tolong jawab Bapak, kamu
nggak sekolah, Nak?,” bujuk Bapaknya, tapi tetap seperti semula
hanya kesunyian yang didapatkan.
Kedua orang tua Amisya kembali ke kamarnya dengan tak
tenang. Bapak benar-benar bingung dan stress dengan masalah
yang menimpa keluarganya. Akhirnya Bapak menceritakan
semua yang telah terjadi di perusahaannya, kalau perusahaan dan
rumah yang mereka tempati itu harus disita karena
perusahaannya bangkrut total.
Ibu sangat terpukul mendengar semuanya, namun ia tidak
ingin menampakkan apa yang ia rasakan. Ia tidak ingin
membebani perasaan suaminya.
“Sabar Pak, inilah hidup tidak selamanya kita di atas dan
Ibu akan selalu ikut dengan Bapak apapun yang terjadi,”
“Tapi…bagaimana dengan nasib anak-anak Bu, kasihan
mereka!” jawab Bapak lemas.
“Pak, ini bukan akhir dari semuanya, Allah yang Maha
Kuasa. Kita masih bisa berjuang, Pak. Selama nyawa ini masih
ada Ibu akan tetap berusaha demi masa depan anak-anak, Pak,”
kata Ibu menyemangati suaminya tersayang.
“Terima kasih Bu,” kata Bapak dengan rasa syukurnya telah
dipertemukan dengan isteri yang sangat tulus dengan
keadaannya.
Sejenak pembicaraan mereka terpotong dengan suara tamu
yang mendatangi rumahnya siang-siang itu.
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“Assalamu’alaikum,” ucap Violeta.
“Wa’alaikumussalam, sebentar…” dengan cepat
Amisya menuju pintu depan untuk membukakan pintu.

Ibu

“Siang tante,”
“Eeeehhh… kamu Vi, kirain siapa tadi. Ayo silahkan
masuk,” ajak ibunya Amisya dengan ramah.
“Ami kemana Tante, kok nggak masuk sekolah sih. Kan
enam hari lagi kita ujian,”
“Iya Vi, tante bingung. Tidak biasanya Ami kayak gini, ia
mengurung dirinya terus,” kata ibunya Amisya yang kemudian
meminta agar Violeta membujuknya untuk makan dan Violeta
pun langsung beranjak ke atas untuk membujuk dan menanyakan
apa yang terjadi. Violeta terus memanggil dan memohon sampai
mengancam kalau Amisya tidak membuka pintunya Violeta
tidak mau bersahabatan lagi dengannya. Akhirnya Amisya
membuka pintunya dan ia pun langsung memeluk Violeta
dengan erat, air matanya yang mengalir deras semakin
menumbuhkan rasa penyesalan yang begitu dalam.
Violeta yang belum tau akar permasalahan yang membuat
Amisya begitu hanya dapat membalas pelukan dengan erat lagi
namun terus memberi ketenangan pada sahabatnya agar tidak
terlalu larut dalam masalahnya. Ia membiarkan Amisya terus
menangis sampai ia mau menceritakan semuanya. Setelah itu
Amisya pun sedikit lebih tenang.
“Ami, kamu masih menganggap aku ini sahabat kamu
kan?”
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“Iya Vi, tapi apakah layak kamu sahabatan lagi sama aku,
setelah mendengar semuanya?”
“Ya sudah, kalo memang kamu meragukan aku, lebih baik
aku pulang,” ancaman Violeta sengaja supaya Amisya mau
terbuka, dan dengan sengaja Violeta bangunkan tubuhnya untuk
pulang.
“Vi, aku minta maaf buat kamu tersinggung. Aku akan
ceritakan pada kamu semuanya,” kata Amisya.
Dan Violeta membalikkan badannya kembali duduk ke atas
kasur empuk di mana di sana adalah posisi Amisya yang hanya
meringkuk frustasi.
Akhirnya dengan hati yang terbuka Violeta mendengarkan
dari awal cerita Amisya hingga akhir yang menghabiskan waktu
sampai sore tiba. Violeta sangat terkejut dengan apa yang terjadi
pada sahabatnya itu, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang
diceritakan Amisya tadi. Ia ingin marah akan tetapi itu tentunya
akan semakin membuat Amisya semakin terpuruk.
Amisya pun sangat pasrah dengan semuanya seakan yang
tampak sudah tidak ada lagi yang dibanggakan dan ia handalkan
untuk masa depannya. Ia benar-benar sudah tidak bisa berpikir
jernih lagi, yang ada kepesimisan dan kehancuran akan masa
depannya.
Violeta menjadi bingung apa yang harus ia lakukan agar
sahabatnya tetap semangat untuk menempuh ujian yang hanya
tinggal menghitung hari lagi. Tetapi Violeta tidak menyerah
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untuk meyakinkan Amisya kalau apa yang telah terjadi adalah
cobaan yang semestinya dibuat sebagai pelajaran hidup.
“Ami, bagaimana pun kamu, dan di manapun kamu tetap
sahabat aku, kamu harus tetap kuat…” kata Violeta
menyemangati.
“Tapi Vi, bagaimana orangtua ku?”
“Tenang saja Ami, aku akan janji kalo ini adalah rahasia
kita,” kata Violeta tetap memberikan Amisya semangat.
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4

Ratapan

Amisya merangkul tubuh sahabatnya dan mendekapnya
dengan erat. Namun, masih tidak menerima apa yang terjadi dan
telah nekad ia lakukan. Hanya saja ia tidak ingin Violeta
tersinggung meskipun keadaan yang sebenarnya Amisya
terpukul.
Haripun sudah menampakkan panorama kemerahan di ufuk
barat, mengharuskan Violeta pulang meski ia sudah diizinkan
oleh orangtuanya jika berlama di rumah Amisya. Pada dasarnya
keluarga Amisya dan Violeta memang sudah bersahabat sejak
dulu.
“Ya udah kalo gitu aku pulang dulu ya, besok jangan
sampai tidak masuk sekolah,” kata Violeta membujuk Amisya
yang hanya diam termenung dan hanya dapat mengangguk
laksana patung yang sangat ketergantungan dengan remote-nya,
begitulah yang menimpa Amisya saat ini. Violeta beranjak untuk
pulang karena sudah sore.
Kenapa sahabatku tertimpa musibah seperti ini? Aku
sungguh tak sanggup melihat kesedihannya? Aku tak sanggup
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melihat bebannya? Aku tak sanggup membiarkannya terpuruk?
Kamu harus bangkit, kamu bisa Ami. Pikir Violeta sesaat setelah
berpamitan dengan Amisya.
Tanpa disangka Holid pun datang menghampiri Amisya ke
rumahnya, namun tetap saja Amisya seperti semula yang hanya
mengurung diri di dalam kamar dan berdiam diri seperti patung
penghias setiap jalan-jalan keindahan di wilayah Selong LOTIM
yang begitu sempit akan kenyamanan berlalu lintas.
Polusi yang sangat mengganggu pernapasan semakin
meraja lela di Selong Lombok Timur. Malam kini menghampiri
kota Negara Besar dengan suasana tidak menyenangkan hati
untuk dapat menikmati suasana malam kamis itu karena hujan
mengguyur seluruh kota.
Holid sangat kesal terkena macet karena ia ingin segera
bertemu dengan Amisya kekasih yang kini melakoni patung
sejagad raya. Ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana,
sedangkan ujian tinggal menghitung hari lagi akan tiba
menghantam semua murid kelas tiga di SMA 32 Selong
termasuk sekolah lainnya juga.
Tibanya di rumah Amisya, Ia disambut dengan suasana tak
sedap. Pertempuran keluarga yang diiringi dengan hujan yang
semakin deras dan menghujam para pelaknat Tuhan di malam
itu.
Holid pun melangkahkan kakinya dan berlari menuju mobil
karena merasa tidak wajar dan tidak enak ikut campur setelah ia
sekilas mendengar akar permasalahannya yang menyinggung
tentang perusahaan bangkrut. Ia semakin memikirkan Amisya
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yang begitu terpukul dengan kejadian itu. Kata berpisah
mengakhiri pertempuran yang ada.
Malam itu Amisya yang menerima telepon dari seorang
cewek yang tidak dikenalnya, yang mengaku tunangan dari
kekasihnya yaitu Holid. Itu membuat ia semakin terpukul seakan
semua telah sia-sia, ia pun mengetahui apa yang sedang melanda
keluarganya membuat fikirannya melayang semakin depresi dan
kehilangan akal.
Ia pun lari dari rumahnya terayun dan terlunta-lunta di
jalanan. Tubuh basah kuyup disemburkan hujan deras, namun
seakan Amisya sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri.
Berjalan setapak demi setapak mengantarkan Amisya
menuju lubang penghinaan hidup yang dulu selalu kuat dan tegar
menghadapi problematika hidup. Menjalankan ajaran agama
Islam hingga dapat menuntun keimanan dan ketaqwaan
membangun dirinya menjadi orang yang dihargai dan dihormati.
Namun kini, Ia seperti orang bodoh hanya menggunakan
perasaan semata.
“Kenapa harus ini yang terjadi Tuhan.,.kenapa?”
Sentakan Amisya berlutut menyembah di jalanan yang
dibanjiri hujan. Dengan bercucuran air mata sudah tidak dapat
melihat keadilan dan kebijakan Yang Maha Kuasa lagi dalam
batinnya.
Tepat pukul 13.00 WITA Ibu Amisya sangat khawatir
karena ia sudah tahu Amisya meninggalkan rumah sejak
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mengetahui permasalahan yang ada. Violeta sangat tidak dapat
konsentrasi lagi mengikuti ujian sebab Amisya dan keluarganya.
Amisya, kamu dimana sih? Violeta membatin.
Karena malam itu sungguh mengerikan, petir menyambarnyambar seluruh kota Selong Lombok Timur yang begitu indah
dan berubah menjadi kota yang begitu suram dengan listrik yang
dimatikan keseluruhan. Namun, Amisya tidak menghiraukan apa
yang di depan, Ia terus berjalan menikmati hujan dan petir yang
menyambar dengan perasaan yang yang tiada sedikitpun
merasakan ketakutan.
Tuhan ternyata tidak adil dan bijak seperti yang dikatakan.
Aku sudah hancur lebur. Tidak ada yang dapat dibanggakan
lagi, Tuhaaaaaannn…aku benci semua ini. Amisya membatin
dengan amarah yang memuncak. Pemberontakan yang terjadi
dalam hati Amisya terus mengembang, apalagi ia mengingat
Holid sudah tidak memperdulikan dan menghianatinya lagi ia
semakin sakit hati.
Tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna merah keperakan
menghampiri Amisya yang masih dalam keadaan menangis
depresi dan kehilangan akal sehatnya yang berjalan menenakan
baju kaos lengan panjang warna kuning dan rok panjang putih,
rambut yang terurai panjang begitu kusut dengan air hujan,
layaknya seperti orang gila.
“Adek kenapa?” tanya seorang perempuan yang seumuran
tante-tante yang sedang terlihat membawa belanjaan yang begitu
memadati di dalam mobilnya.
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“Kamu ikut tante yuk! Kamu ngapain sia-siakan hidup, ini
sedang hujan deras..ayo!” ajak tante itu dengan ramah. Dan
Amisya pun ikut bersama perempuan yang tidak dikenalnya.
Rabu pagi di kota Mataram NTB menghembuskan Suasana
pagi yang sangat indah nan sejuk. Mata bengkak masih tertutup
rapat dengan dasar perasaan yang sedang kosong.
Terlelap dan terbang di alam mimpi bersama kebahagiaan
yang tercipta di alam imajinasi Amisya sangat tertidur pulas.
Kamar yang mewah, bersih dan harum ia tempati. Ibu
Helistiya yang kini membawa Amisya ke rumahnya di wilayah
Gomong Mataram NTB sibuk-sibuknya memasak sarapan buat
Amisya yang masih tidur.
Ia adalah seorang ibu karier yang ditinggalkan mati oleh
anak dan suaminya saat peristiwa kecelakaan beberapa tahun
silam. Oleh sebab itu ia ingin mengadopsi Amisya karena ia
melihat Amisya adalah anak yang baik dan sopan. Hanya saja ia
belum menanyakan penyebab Amisya jadi begitu.
Sesudah memasak ia menyuruh pembantu di rumahnya
yaitu Bi Onah membangunkan Amisya untuk sarapan bersama.
“Non… non… bangun, sudah pagi,” panggil Bi Onah
pelan-pelan.
Amisya pun terbangun dari mimpi dan ketenangan jiwa
sesaatnya, karena saat ia terbangun tentu masalah yang
menimpanya akan menghantui kembali saat ia berada dalam
alam sadarnya.
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“Mmm…. Ibu siapa ya? Dan aku di mana?” tanya Amisya
bingung.
“Non jangan takut, Sekarang bangun sarapan dulu ya…
yuk,” Bi Onah dengan mengajak Amisya yang lemah seperti
orang yang akan mati satu menit lagi. Mereka melangkah ke
ruang makan yang berada di lantai dasar.
“Ayo Nak sarapan dulu dan selesai itu baru kamu mandi
ya,” Amisya pun mengikuti saja seperti robot remote control.
Namun sejenak ia mengingat kembali kejadian semalam, air
mata mengalir sangat derasnya. Ibu Helistiya heran dan ikut
sedih namun ia tak ingin terbawa.
“Aku nggak boleh nangis depan anak ini. Aku harus bantu
dia,” kata hatinya yang sebenarnya sedih juga. Ia pun membawa
Amisya ke kamarnya kembali.
“Nak, kamu jangan takut sama Tante. Kamu cerita saja,
mungkin tante bisa bantu, atau kalo kamu nggak percaya sama
tante mendingan sekarang kamu mandi terus wudhu dan
dilanjutkan dengan mengaji biar lebih tenang yah?” bujuk Ibu
Helistiya.
Tetapi Amisya hanya diam dan melotot seperti tidak
menerima kata-kata Ibu Helistiya, karena Amisya sudah tidak
dapat menanam lagi unsur keagamaan yang dulu ia pegang
teguh. Ia tetap meringkuk dalam kesendirian selama berada di
rumah itu.
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Akhirnya karena Ibu Helistiya sudah tidak tahu meski
melakukan apa. Ia pun sengaja mengajak Amisya jalan-jalan ke
Mall agar ia bisa sedikit terbuka.
“Ami senang nggak tante ajak ke sini? Banyak cowok
cakep lho di sini, Nak…” kata ibu Helistiya. Namun sayangnya
Amisya hanya menjawab dengan mengangguk saja. Ibu
Helistiya tersenyum.
Saat Amisya terus berjalan menelusuri Mall dengan tidak
sengaja ia berbenturan tubuh dengan seorang cewek yang super
centil.
“Ooopssss… sorry! Kamu tidak apa-apa kan? Kenalkan
nama gue Ririn,” ucap Ririn kepada Amisya yang hanya diam
memandang dengan menyodorkan tangannya.
“Aku Amisya,” jawabnya singkat. Membuat Ririn
penasaran terhadap Amisya yang saat itu langsung meninggalkan
Ririn. Dan ririn mengejar Amisya sampai Taman dekat Mall
yang mereka kunjungi itu, Ririn terus mengajak Amisya
ngobrol-ngobrol meskipun ia sebenarnya merasa sakit hati
dengan sikap Amisya yang begitu dingin.
“Mmm… kalo begitu lo ikut gue aja yuk, gue akan kenalin
lo sama temen-temen gue,” dan Amisya setuju juga dengan
ajakan Ririn, cewek yang tidak bisa hidup tanpa minuman
alcohol dan café itu.
Malam bertabur musik dan godaan-godaan minuman keras
merasuki darah dan mengalir di setiap peredaran darah Amisya
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yang pertama kali. Ia sangat menikmati, sampai lupa diri. Ada
yang menawarkan Amisya lewat Ririn untuk malam itu.
“Berani berapa Mas?” tanya Ririn kepada Om Reza yang
biasa mangkal di sana.
“Delapan juta gimana?”
“Oke dah… sebentar dulu, Mas tunggu saja,” Ririn
mengunjungi Amisya yang sudah mabuk berat dan langsung
mengajaknya ke dalam kamar café di wilayah Senggigi nomor
027. Di mana Om Reza sudah menunggu kedatangan makanan
lezat yang harus ia nikmati setiap malamnya dengan cewek
malam berbeda. Dan Amisya ikut menikmati apa yang kini
menjadi penyenang batinnya.
Semua kini menjadi kebiasaan sekaligus pekerjaan Amisya
tanpa sepengetahuan Ibu Helistiya.
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Runtuhnya Akidah

Dua tahun sudah Amisya mendapatkan kasih sayang dari ibu
Helistiya, ia benar-benar sudah menganggap Amisya anaknya
sendiri.
Namun siang yang terik mataharinya menyengat kulit,
dengan tidak sengaja membaca semua pesan singkat di
handphone Amisya yang saat itu sedang mandi. ibu Helistiya
sangat kecewa dan marah dengan perilaku Amisya yang sangat
tidak ia sukai.
Sungguh sakit sekali hatinya yang dibohongi Amisya. Ia
pun menangis tersedu seakan tidak percaya dengan apa yang
Amisya kerjakan sedangkan Amisya mengaku selama ini bekerja
di instansi perkantoran.
Dan selesai Amisya mandi ia siap-siap untuk ke café lagi
karena ada yang menawarkan sangat tinggi. Ia pun segera turun
ke bawah untuk pamitan sama ibu angkatnya itu dengan kecerian
biasanya.
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“Ibuuu… iiibuuuu, Ami mau berangkat nih,” teriak Amisya
sambil melangkahkan kaki menuju tempat ibu angkatnya.
Termenung sedih atas kelakuan Amisya selama ini, Amisya
bingung saat melihat ibunya begitu.
“Ibu kenapa? Kok sedih?” tanya Amisya.
“Ibu tidak mau kamu menjadi seorang PSK lagi. Kita punya
agama Ami. Kenapa kamu meski seperti ini, Nak? Ibu kecewa
sama kamu,”
“Asal ibu tau, aku tidak pernah menganggap Tuhan itu adil
dan bijaksana sebagaimana orang bilang. Tuhan sendiri yang
membuat aku seperti ini, Bu,” teriak Amisya dengan emosi yang
sudah tak dapat dikendalikan lagi, sebab masa lalu terlintas
kembali.
Sampai ia tidak menyadari telah membuka semua yang
menimpanya dan keluarganya di masa dulu, ia sangat benci akan
hal itu. Ibu Helistiya hanya menangis dan terdiam melihat
Amisya yang pergi meninggalkannya.
“Terimakasih untuk semua yang telah ibu berikan sama
aku. Aku sayang sama ibu. Tapi maaf, aku tidak akan pernah
mengakui Tuhan adil,” kata Amisya yang kemudian melaju pergi
dengan Ririn yang sudah lama menunggu.
“Lo kenapa lagi sih, kok nangis? Terus kenapa juga lo bawa
barangnya semua?” tanya Ririn yang sudah terbiasa cerewet.
Tapi, sayangnya Amisya hanya terdiam saja. Setelah Amisya
mendapat kontrakan ia pun bekerja kembali seperti biasanya.
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“Ami, jalan-jalan yuk, siapa tahu dapat mangsa entar,” ajak
Ririn.
“Ayo deh, kebetulan lagi rizkian neh,hahaha…kata
keTuhanan sih,” jawab Amisya yang kemudian mereka langsung
jalan. Namun secara tiba-tiba ia mendengar suara yang tidak
asing lagi di pendengarannya.
“Aaa... Amisya kamu di sini?” sapa Violeta sahabatnya
dulu, yang sangat bahagia. Namun sedih karena ia mengingat
apa yang tidak ia ketahui. Ia langsung memeluk Amisya yang
sangat terkejut dan bahagia bertemu dengan sahabat yang ia
sayang.
“Ami, kamu nggak tahu bapak kamu sudah meninggal satu
tahun yang lalu, dan ibu kamu juga sudah meninggal tiga bulan
yang lalu karena penyakit jantungnya kambuh. Kamu yang tabah
ya,” cerita Violeta yang menangis sedih.
“Eemmm yaaa, mau gimana lagi kalo emang sudah
meninggal,” jawab Amisya santai. Violeta sangat terkejut
mendengar jawaban dan melihat ekspresi Amisya saat
menaggapi ceritanya. Ia benar-benar sudah berubah. Kemudian
Amisya hanya memberi Violeta alamat kontrakan yang ia
tempati sekarang.
“Okelah, terima kasih ya Vi atas infonya, aku duluan
banyak yang nunggu di café.” kata Amisya pergi meninggalkan
Violeta yang sebenarnya sangat mengharapkan Amisya tetap
bersamanya. Aku sangat kangen dengan Amisya yang dulu. Tapi,
kelihatannya Ami berubah sekarang, dia malah tidak peduli
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sama sekali ke aku. Bisikan hati Violeta termenung sejenak
dengan berpangkutangan kesedihan yang mendalam.

“Galau dan suram
menyelimuti hati membeku,
kerudung hati melepaskan sayap kehormatan
dalam lingkar kesucian.
Terpecah
terjadi gemuruh gelisah dalam batin
tak menyengat bau mewangian kasturi lagi.
Segelintir sahutan kecil menerkam perasaan sunyi
Amisya di sore kelabu.”
“Aduuuuh… Tuhan membuat aku garang dengan jalan
hidup yang aku lakoni. Malas… akan mengingat Tuhan. Kau
tidak adil dengan lingkar hidupku.”
Lagi dan lagi lontaran kata kualatan menyejukan hati
seorang Amisya lupa akan murka sang Khalik di belantara
Neraka membara.
“Melamun aja lo…” sapaan Ririn kepada Amisya yang
menghilangkan jejak pemikirannya memanas dalam butiran kan
melebur jua.
“Apaan sih kamu, ngagetin aja. Aku pulang dulu yah, lagi
nggak enak semuanya nih.” jawab Amisya yang kemudian
melambaikan tangan melangkah untuk menelusuri jalan biasa
menuju rumah kontrakan di Jalan Cakra Negara Nomor 031
Mataram.
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Pagi menaburkan keindahan piala berdosa, menerka,
menerawang dan menikmati di buai harian rasa tak menentu
ketenangannya sendiri. Hadirlah pagi dengan roman-roman
keharuman bunga kasturi di Kota Mataram.
Menatap peristiwa dan kejadian lewat belakang kaca bening
tersapu bersih oleh tangan seakan tak berdosa itu. Melihat,
melotot penuh ‘tanya’.
“Tidak. Tidaaaaak! Kenapa kamu menumbuhkan wajah
kebencian! Dasar Bejat.” Meronta hati yang dulu kelam dan kini
kelam selanjutnya, Amisya begitu membenci akan wajah itu.
Holid muncul dalam jalan kehidupan yang Amisya benci
sampai memusuhkan Tuhan. Jendela tertutup rapat kembali
meringkuk dalam
sedikitpun.

masa

lalu

mendung

tak

bermatahari

Musik handphone mengakhiri lamunan sedih Amisya,
dengan segera ia mengangkat telepon dari Madam Margareta bos
terbesar café dimana tempat ia ‘melayan’.
“Iya Madam ada apa?” tanya Amisya segera.
“Cepetan kamu datang, ada yang mau gue
perintah Madam Margareta.

bicarakan,”

“Oke…” jawab Amisya singkat yang kemudian siap-siap
untuk bergegas ke sana. Dan ternyata Amisya bertemu Violeta di
jalan yang kemudian menghadangnya.
“Kumohon Ami, jangan kamu meneruskan hidup yang
kayak gini. Mana Amisya yang dulu? Kamu yang selalu
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mengajarkan aku semua kebaikan itu Ami,” kata Violeta yang
sudah mengetahui pekerjaan Amisya sahabatnya itu.
“Vi, sudahlah, ini memang sudah menjadi keputusan aku,
kamu jangan ikut campur lagi,”
“Dulu kamu pernah bilang, dunia itu amat banyak tinggal
bagaimana kita memilih yang kemudian jalani, tapi kenapa justru
kamu yang hanya memilih dunia satu saja?”
“Sudahlah, itukan dulu. Aku tidak senang dengan masa
lalu.” kemudian Amisya pun meninggalkan Violeta yang
meneteskan air mata meratapi jalur kemanusiaan yang tak punya
lalu lintas diri sendiri. Dengan enak saja ia melanggar. Gerutu
Violeta yang lagi-lagi dan lagi diperas darah hati oleh Amisya.
Namun ia senantiasa selalu mengasah pikiran bahwa itu
semua hal biasa namun tantangan yang membutuhkannya.
Optimis…
Merasa sakit dan tak berguna, jalan tak berguna pula di
dapatnya. Berliku terus menerus terhempas waktu sendiri.
Terseret dengan perasaan yang menjijikan dari diri sendiri.
Amisya terus menelusuri dunia tak beradab sampai tubuh
lunglai bergariskan kenodaan diri.
Namun apalah daya bermacam faktor menggerogoti jiwa
sucinya dulu, hampa. Persetan dengan dunia dan Tuhan. Aku
benci hidup ini. Suara keras kasar mengutuk Tuhan yang Maha
Segalanya dari mulut Amisya yang tak bertanggung jawab.
Masih meringkuk dalam lingkar kesendirian untuk meratapi
nasib awal yang selalu menjerit di pelabuhan sang jiwa.
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“Maaf kalo aku akan ikut campur dengan kepribadian
kamu, meratapi sampai mengutuk Tuhan kamu sungguh tangguh
jadi budak-Nya,”
“Kamu siapa? Nggak usah sok dakwah di depan aku. Nggak
ada gunanya,” jawab Amisya yang terkejut dan bingung.
“Kamu nggak usah begitu. Perkenalkan, aku Guntur,”
salam perkenalan dilontarkannya dengan iseng ia menjabat
tangan lembut Amisya yang saat itu masih menangis dengan
keadaan yang ada.
Ia pun menoleh menatap mata Guntur dengan tajam serta
gejolak jiwa yang berdegub beda dari lainnya, tak mengerti dan
tak dipahami diri sendiri yang begitu merasa nyaman dan tenang
di samping Guntur yang awalnya ia benci. Namun lagi-lagi ia
yang sedang terbawa perasaan sendiri terkejutkan dengan suara
Guntur yang membawa makna besar menurut Amisya yang saat
itu dapat mengumbarkan senyuman.
“Kamu mau nggak jadi istriku?” secara tiba-tiba Guntur
melontarkan kata-kata yang sangat Amisya takutkan. Karena ia
tak pernah berniat apalagi merencanakannya. Amisya ternganga
menatap wajah pemuda tampan yang di sampingnya. Namun
sejenak saat mengingat siapa dirinya ia pun tertawa sekeras
mungkin.
“Apalah arti perkawinan... nggak ada dan jangan
sembarangan dah kalo ngomong, kamu belum tau siapa aku
sebenarnya,”
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“Apalah artinya aku harus tau bagaimana masa lalu kamu,
aku tau pekerjaan kamu, namun bagiku semua manusia sama
tinggal apakah ia mau berubah atau tidak, aku sayang sama
kamu bukan karena apa yang aku lihat di depan saat ini, tapi aku
sayang karena kamu yang sekarang,” kata Guntur yang memang
sudah mengagumi Amisya dari cerita Ririn teman café-nya.
Guntur anak pengusaha terkenal tapi ia sangat mengaggumi
dunia maya dan fotografer. Begitu banyak yang ia lontarkan agar
dapat meyakinkan hati Amisya.
“Aku… hanya dapat menangis di tempat ini, aku orang
yang terlalu kotor untuk menjadi pengikut Tuhan, di Taman
Bunga Bangkai ini aku dapat meratapi diri yang begitu buruk
rupa di halayak ramai, kamu masih mau mengagumi aku dengan
cerita yang direkayasa Ririn?” kata Amisya menjelaskan Guntur
yang begitu menginginkannya. Namun ternyata Guntur tidak
peduli akan hal itu dan membuat Amisya semakin bingung
apakah yang direncanakan sang ‘Khalik’.
Hari demi hari dapat terlewati, meski banyak sekali
rintangan dalam menjalin hubungan. Amisya selalu diajarkan
arti kehidupan yang sederhana serta bermakna.
Dan ternyata Amisya semakin kagum saat ia mencari tahu
aktivitas Guntur. Ia ternyata seorang yang berjiwa sosial yang
tinggi seperti peduli orang miskin dan terkenal sebagai donatur
di panti asuhan.
Amisya semakin berpikir akankan yang ia jalani menjadi
keputusan yang terbaik dan dapat memboyong ia dalam
kehidupan yang membahagiakan dan membawa perubahan, dan
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ternyata Amisya dapat dijinakkan oleh Guntur. Amisya pun
berhenti menjalani dunia malam kelabunya itu.
Ia mencari pekerjaan yang sesuai kemampuannya dan
Guntur semakin bangga dengan perubahan itu. Adat di
lingkungan kekeluargaan Guntur jika memang sudah serius
dengan pasangan ia harus memperkenalkan kepada orangtuanya
dan segenap keluarga besar Adijaya Guntur.
Berkokok suara ayam jago merombak semangat di waktu
subuh. Ririn yang saat itu menginap di rumah kontrakan Amisya
jengkel dengan aturan Amisya yang harus membangunkan ia
pagi buta.
“Aduuuh Amiiii… udah deeh, lo aja yang sholat sana! Gue
nggak mau, ngantuk nih!” sahut Ririn yang memang jadwal
bangunnya adalah siang. Namun Amisya hanya tersenyum
dengan tingah laku dari Ririn yang begitu kekanakan.
“Ya udah Neng, aku sholat dulu. Kan pagi-pagi ini aku akan
pergi kerja… hehehe,” sambil tersenyum bangga ia mendapatkan
pekerjaan meskipun hanya sebagai pelayan di restoran.
Sholat pun usai ia lakukan. Uluran tangan mereyap kecelahcelah keagungan Tuhan. Air mata bergelinang membasahi pipi
yang molek. Ia sangat berharap sore nanti adalah waktu yang
bisa ia banggakan dan menjadi kenangan untuk selamanya.
Guntur pun datang menjemput Amisya untuk ke tempat
kerjanya.
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“Hati-hati ya, jagain tuh kekasihnya,” sorak Ririn yang
masih di buai rasa ngantuk dahsyat. Amisya hanya melambaikan
tangan dengan membuang senyuman ramah nan mempesona.
“Ouh iya Ami, ntar kalo sudah selesai kerjaannya langsung
kasi tahu ya biar aku langsung jemput terus langsung ke rumah,
Bunda sama Bapak penasaran Ami,” tutur Guntur dengan ceria
dan bahagia.
“Tapi aku takut Gun, bagaimana kalo orang tua kamu tidak
menerima aku?” tanya Amisya yang merasa ragu dengan apa
yang dikatakan Guntur.
“Sayang, aku yang lebih tahu watak keluargaku. Jadi
mereka itu nggak pernah membedakan siapapun, perlu kamu
ketahui Mi, bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi
nggak usah mikir yang tidak-tidak ya.”
Dan Amisya pun menjawab dengan anggukan kepala tanda
setuju terhadap pendapat kekasihnya itu.
Sampai di tempat kerja ia pun begitu menikmati pekerjaan
itu, laksana bunga berjatuhan di tabir istana menuai harapan
sempurna untuk keabadian, menjalankan dengan ketulusan dan
keikhlasan dari dalam lubuk hati yang terdalam.
Tetap menelusuri riwayat hidup di jalan kebenaran dengan
tekad bulat tanpa lonjong sedikitpun. Secara kebetulan lagi
Amisya bertemu dengan Violeta yang saat itu masuk restoran di
mana ia bekerja bersama kekasih hatinya untuk makan malam,
Violeta sangat senang bisa bertemu lagi dengan Amisya. Namun
dengan kecanggungan Amisya merasa malu dan enggan
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memeluk untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan
terhadap sahabatnya sendiri di waktu dulu. Violeta tidak pernah
memasukkann ke hati apa yang telah diucapkan dan yang
dilakukan Amisya kepadanya, karena ia benar-benar sayang
kepada Amisya.
“Kamu kerja di sini ya, Ami? Ini tempat singgah favorit aku
kok, soalnya di sini bisa mengenangkan makanan favorit kita
dulu Ami, dan sekarang aku sangat senang kamu sudah mau
sahabatan lagi sama aku,” kata Violeta dengan bahagianya.
“Iya Vi, maafin aku ya. Ouh iya siapa nih?” tanya Amisya
saat melihat seorang cowok cakep berwibawa di samping
Violeta.
“Ouh iya lupa, kenalin Ami ini Riyan, pacar aku,” ucap
Violeta yang memperkenalkan seorang yang selama ini tetap
bersamanya selama hampir satu tahunan. Dengan sama-sama
Amisya dan Riyan berjabat tangan tanda pengakraban dan
mereka pun segera menutup perbincangan karena Amisya harus
kembali bekerja.
Pukul 08.30 malam tepat, Guntur pun datang menjemput
Amisya yang akan segera dibawa ke rumahnya untuk
memperkenalkan Amisya dengan orangtuanya yang juga sangat
penasaran dengan Amisya. Jalan di kota Mataram begitu macet
penuh dengan kendaraan yang membuat kekesalan pada Guntur
yang ingin segera sampai rumah dengan cepat.
Kegundahan menghampiri hati Amisya yang akan segera
bertemu dengan kedua orangtua Guntur. apakah ia bisa diterima
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atau tidak karena ia pun sadar akan dirinya sendiri yang
mempunyai masa lalu yang kelam dan buruk adanya.
Bagaimana kalau ternyata apa yang ia harapkan malah
sebaliknya, ia sangat sayang terhadap Guntur yang juga sangat
sayang kepadanya, dan ia pun terus memohon kepada Tuhan
agar ia mendapatkan apa yang ia harapkan.
Mendung terpancarkan di langit yang tak berbintang
satupun di manakah ia menghilang ataukah tertelan awan
pengundang hujan di malam ini?
Megah nan indah tepat di depan gerbang rumah Guntur
yang disambut oleh security untuk membuka gerbang besar itu.
Terus melaju sampai depan pintu rumah dan mereka pun segera
turun dari mobil dan masuk ke dalam di mana semua keluarga
sudah menunggu.
Amisya sangat kaku dan hanya menundukan kepalanya saat
menghadap ke depan semua seluarga Guntur. Akan tetapi
Amisya sangat terkejut saat memandang salah satu dari keluarga
Guntur dan ia menjadi tidak nyaman dan tidak tenang saat tahu
Om Reza adalah Bapaknya Guntur, begitupun ibu Helistiya yang
pernah merawat Amisya sampai tahunan waktu dan yang tahu
tentang Bapaknya Guntur dengan Amisya dulu. Mereka bertemu
seperti melihat malaikat yang sangat menyeramkan.
“Ouh ini namanya, Amisya,” Kata Bundanya Guntur
dengan raut wajah penuh dengan senyuman.
“Iya Bunda, inilah aku, dan mohon maaf kalo dari awal aku
melangkahkan kaki di rumah ini tidak menyenangkan”.
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“Mmm, tidak Nak, justru kami sekeluarga senang jumpa
dengan kamu,” kata Bunda Guntur yang senang dengan Amisya.
Namun pada saat Amisya dikenalkan dengan ibu Helistiya ia
sangat takut karena Amisya bukan membawa karakter yang dulu
dan saat ini ia benar-benar seperti boneka yang membutuhkan
batri.
“Naaaah… kalo ini tante Helistiya sayang, dia ini tante
yang paling baik dan sangat sayang sama aku dari sejak aku
dilahirkan. Makanya siapapun yang akan menyakiti dia akan
berurusan dengan aku,” Kata Guntur
Namun ibu Helistiya pergi begitu saja tanpa sepatah kata
pun, ia masih kesal dengan Amisya dan ia pun merasa berat
memberikan Guntur restu dengan Amisya karena ia sudah tahu
bagaimana Amisya.
Guntur bingung dengan tantenya itu, dan ia pun dengan
segera mengejar langkah tantenya yang menuju kamar. Amisya
merasa tidak enak sekali dengan kejadian itu namun ia benarbenar disenangi oleh semua keluarga Guntur terkecuali tante
Helistiya yang tentunya sudah tahu bagaimana kehidupan
Amisya, dan Amisyapun memaklumi sikap ibu Helistiya yang
dulu pernah menjadi ibu angkatnya.
Namun ia tetap mencoba untuk tenang karena ia yakin
Guntur pasti bisa menyelesaikan semuanya. Ibu Helistiya
ternyata benar-benar merasa benci dengan Amisya.
“Tante kenapa? Nggak enak loh kalo Amisya digitukan,
Tante?” bujuk Guntur yang belum tahu latar permasalahan
tantenya dengan Amisya. Tantenya menangis tersedu sebab ia
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tidak merestui hubungan Guntur dengan Amisya yang seorang
cewek malam yang ia anggap Amisya adalah seorang yang kafir
selalu melaknat Tuhan.
“Asal kamu tahu, Nak, Tante nggak akan pernah merestui
hubungan kamu dengan dia. Dia itu cuma wanita malam, Nak.
Buka mata kamu!”
“Iya Tante, aku sudah tau bagaimana dia, tapi ada sisi yang
sebenarnya tante nggak tahu tentang dia. Dia nggak seperti yang
Tante pikirkan. Dan kalopun dia begitu wajar saja Tante,” kata
Guntur.
“Baik. tapi inget, tante tidak akan pernah merestuinya,”
“Nggak baik kayak gini tante, dia sudah cerita tentang
semua, termasuk dia pernah diadopsi oleh tante. Aku pikir bukan
tante tapi kejadian ini menjelaskan kalo memang tante yang
pernah hidup dengan dia. Dan aku sangat senang Tante makasih
ya,”
“Kamu salah!” jawab tantenya yang kemudian melangkahkan kakinya keluar menuju tempat berkumpulnya keluarga.
Guntur sangat khawatir kalau ibu Helistiya akan membuka
bagaimana Amisya dulu di depan semua keluarga. Amisya
sangat terkejut melihat tante Helistiya keluar dengan wajah
garangnya.
Matilah riwayatnya jika ibu Helistiya akan menceritakan
semua tentang Amisya. Namun Guntur sudah menanamkan
tekad yang bulat untuk tetap mempertahankan Amisya yang
memang sungguh-sungguh ia sayangi karena masa lalu.
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“Kak, ayo dicicipi dulu puding buatan aku loh,” ajak Arima
adik Guntur satu-satunya yang baru duduk di bangku SMA kelas
satu. Yang senang dengan Amisya karena ramah, lucu, dan
cantik juga. Begitulah pendapat semua keluarga Guntur terhadap
Amisya, dan begitupun Amisya baru kenal tapi merasa nyaman
sekali di samping orang tua Guntur yang begitu lembut dan baik.
“Iya dek, masih kenyang,” jawab Amisya
“Iya sayang ayo dicicipi dulu, sedikiiiiit aja.” ajak Guntur
yang duduk di sampingnya dan kemudian Amisya mengikuti
kemauan Guntur agar tak terjadi ketersinggungan.
Namun tetap saja rasa tak nyaman datang karena tante
Helistiya memberikan respon yang menyakitkan, namun Amisya
tetap mengontrol diri agar tetap tenang dan tegar.
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6

Mengecap Kepahitan

Fajar menyingsing berjalan proses dengan penuh rintangan
dan cobaan menimpa hubungan Guntur dan Amisya karena masa
lalu suram.
Kepercayaan dan kejujuran setiap kejadian yang membuat
keutuhan itu ada dan bertahan sampai dua tahun berjalan.
Namun ada satu keganjalan yang membuat Amisya tak pernah
tenang karena masa lalu yang pernah menjadi seorang wanita
malam.
Guntur yang saat ini masih di Daerah seberang yaitu daerah
kota Jakarta Pusat, ia menjadi fotografer ternama berjabat
menjadi utusan daerah NTB. Namun komunikasi tetap lancar
dan begitupun keluarganya Guntur terhadap Amisya seperti anak
sendiri.
Pagi itu Amisya sedang berada di kantor, karena usaha dan
doa ia pun dapat diterima bekerja di instansi perkantoran setelah
pertama bekerja di rumah makan besar. Tiba-tiba deringan
handpone berbunyi.
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“Gue cuma kasi tau lo, kalo gue akan berangkat hari ini ke
Denpasar, Bali. Lo baek-baek ya. Jangan lupa kalo lo butuh Gue
telpon aja,”
“Mmm…kamu pergi juga ya, terima kasih atas semuanya,”
“Iya sama-sama, kamu juga jaga diri baik-baik, bye-bye.”
Yang kemudian komunikasi terputus sebab Ririn sangat terburuburu.
Malam kelam sunyi tanpa canda sahabat-sahabatnya,
Guntur pun tak pernah menghubunginya selama dua hari ini
tidak tau mengapa dan Amisya merasa khawatir.
Untung saja Violeta datang sehingga Amisya merasa ramai
tidak kesepian lagi. Ia sedih dengan hari-hari ini yang begitu
sempit ia rasakan. Namun ia hanya berserah diri kepada sang
‘Khalik’ agar tetap diberikan ketenangan.
Violeta menemukan Amisya sedang melamun sendirian di
kamarnya. Amisya sangat senang sekali melihat Violeta datang
dan dibawakan bubur kacang hijau buatan Bunda Violeta khusus
buat Amisya. Mereka menikmati bubur itu dengan lahap, namun
Amisya tetap saja terlihat murung di depan Violeta.
“Emmm, Ami inget gak hari apa sekarang?” tanya Violeta
iseng.
“Ya inget lah tuyuuuulku, ada apa emangnya?”
“Mumpung kurcaci inget, kita jalan-jalan yuk ke pantai
Senggigi buat santai sambil makan sate, hahahaha…” ajak
Violeta dengan canda mereka.

Runtuhnya Istana Tuhan

48

Namun dengan tiba-tiba dering handpone Amisya berbunyi
lagi dan ternyata dari Bunda Guntur.
“Halo, dengan Nak Amisya ya?”
“Iya Bunda, ada apa?”
“Kamu sekarang ke rumah ya Nak, soalnya ada yang Bunda
mau kasih sama kamu,”
“Apa itu Bunda?” tanya Amisya penasaran.
“Emm, kok nanya? Makanya sekarang Bunda tunggu,
daaaaaagh.” Bunda pun menutup telepon dengan segera.
Amisya yang bingung dan penasaran akhirnya siap-siap
untuk melaju ke rumah Guntur kekasih yang membuat ia sedih
sudah dua hari ini karena tak pernah ada kabar.
“Emm…jadi kamu mau ke sana dong sekarang! Aku antar
nggak nih Nyonya?” kata Violeta yang melihat Amisya langsung
bangkit ganti baju.
“Iya dong tuyul. Kamu antar aku deh biar cepat, nggak apaapa kan, Vi ?” ajak Amisya kepada Violeta.
“Ow giliran calon calonan gesit banget, iya udah buruan!”
canda Violeta sama Amisya yang hanya mencungkil pipinya.
Lalu kemudian mereka jalan menelusuri malam kota
Mataram yang begitu ramai dengan kendaraan sehingga
kemacetan pun terjadi.
Jengkel, muak, kesal dengan macet hati Amisya dan Violeta
menggerutu minta ampun. Mereka membuang penat dengan

Runtuhnya Istana Tuhan

49

memutar musik sebesar-besarnya sampai pada tujuan. mereka
masuk dan langsung disambut dengan hangat oleh semua
keluarga Guntur yang sepertinya sangat ramai.
Amisya dan Violeta pun sangat terkejut dan bingung karena
Bunda yang menyuruh ia datang tidak terlihat sama sekali, yang
terlihat hanya tante Helistiya yang terus membuang wajahnya
saat melihat kedatangan Amisya. Namun Amisya berusaha terus
untuk tetap tenang. Namun tak ia inginkan didapatkan.
Ia sangat terkejut dengan seseorang yang sedang di
depannya, menangis murka terhadap diri kembali terungkap
marah benci dan menusuk jantung ingin sekali ia mencekik
wajah seorang yang saat ini di depannya. Kembali ia dirajut rasa
penasaran karena wajah Holid yang pernah menjadi parang
perusak hidupnya di masa lalu.
Namun tepuk tangan semua tamu undangan memudarkan
semua rasa malam itu dan dengan tiba-tiba kedua orang tua
Guntur keluar membawa Guntur yang ia kira masih di kota
Jakarta Pusat, sungguh surprise yang tak akan ia lupakan dalam
hidupnya. Guntur meraih tangan Amisya yang saat itu menangis
bahagia.
“Amisya, maukah kamu jadi istriku?” kata Guntur sambil
memandang Amisya dengan ketulusannya. Amisya sangat
merasakan degub jantung di hatinya yang sudah tak menentu.
Lagi dan lagi kejanggalan di hatinya saat menatap kedua
orangtua kekasihnya yang sama sekali belum tau bagaimana ia di
masa lalunya. Ia selalu berpikir seandainya ia jujur bisakah ia
diterima sedangkan ibu Helistiya tidak akan pernah merestui apa
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lagi orangtua Guntur, bisikan inilah yang selalu terngiang di
hatinya. Semua orang terlihat ikut serta bahagia dengan kejutan
malam itu, begitupun Violeta.
Semuanya sangat penasaran dengan keputusan apakah yang
akan dikatakan Amisya untuk Guntur. Namun berdasarkan
perasaan dan kata hatinya yang begitu tulus sehingga setelah
lama terdiam Amisya pun mengaggukkan kepalanya tanda
setuju.
“Iya aku mau, Gun.” Dan Guntur pun langsung memeluk
Amisya yang akan menjadi calon pendamping hidupnya.
Segenap keluarga besar Guntur beserta para tamu undangan
juga bertepuk tangan atas kesepakatan yang terjadi, kecuali Ibu
Helistiya tampak kesal dengan acara lamaran itu. Namun ia tetap
memendam rasa itu. Dan acara bebas untuk menikmati hidangan
yang ada
“Ouh iya sayang maafin aku yah karena nggak pernah
kabarin selama dua hari, soalnya Bunda mau kejutan ini
sempurna,” kata Guntur yang merasa berbunga malam kelam itu.
“Iya iya iya, aku juga bahagia sayang, makasih ya,” jawab
Amisya.
“Ehemm, aku ternyata dilupain nih, ckckck…” sindiran
Violeta yang sempat ditinggalin sama Amisya. Namun Violeta
juga sangat berharap semoga sahabatnya itu merasakan
kebahagiaan dengan jalan yang lebih baik lagi. Sayangnya yang
tadinya ingin menjauhkan diri dari Holid akan tetapi semuanya
terjadi tak terduga.
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Amisya malah semakin merasa didekati dengan Holid yang
saat itu selalu menatapnya dengan aneh. Setiap ia melihat wajah
Holid semua terasa hambar dan tak menentu dalam hati yang
akan membuatnya terbelenggu untuk selamanya, tak disangka
takdir Tuhan yang sungguh Maha Segalanya.
“Mmmm, Sayang, kenalkan ini sepupu aku, dia juga dulu
pernah tinggal di Selong, tapi ya tumben ketemu lagi sekarang.
Maklum dia kan orang penting, hahaha…” cerita Guntur yang
saat itu dirundung kebahagiaan luar biasa sehingga tak dapat
membaca yang saat itu terjadi antara mata Amisya dan Holid.
Tak kuasa menahan air mata dan pemberontakan dalam
batinnya. Amisya sesegera mungkin ke toilet. Guntur yang sibuk
berbincang dengan sahabatnya tidak dapat mengontrol Amisya.
Holid pun menggunakan kesempatan itu untuk bicara dengan
Amisya. Ia terus mengikuti Amisya sampai toilet.
Sangat murka Amisya saat ia melihat Holid mengikutinya.
“Ami, Kamu nggak pantas kayak gini terus sama aku, asal
kamu tahu aku sangat sayang sama kamu,” kata Holid yang
kemudian dicekal oleh Amisya.
“Heeehh Lid, Aku nggak butuh sayang dari bajingan kayak
kamu. Jangan pikir aku senang ketemu kamu, tapi musibah aku
ketemu kamu lagi, aku benci sama kamu.” Amisya sangat kesal
dengan pertemuan ia dengan Holid, ia pun menangis di depan
Holid yang sesungguhnya sangat menyayanginya.
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Holid pun meraih tangan Amisya dan terus menjelaskan apa
yang sebenarnya ia rasakan, namun hati Amisya sudah tak dapat
menyinggahkan nama Holid lagi.
Tanpa pamit ia pun membawa rasa perih yang dulu menjadi
penyakit biadab berlumpur di jiwanya. Violeta melihat Amisya
yang berlari keluar dari pintu samping yang dikejar Holid.
Violeta mengejar Amisya dengan mobil yang ia bawa karena apa
yang ia khawatirkan ternyata terjadi dan itupun lebih tragis, hati
Violeta sangat cerewet “aduhhh Amiii…kok kamu kayak gini
siih, kamu di mana lagi sekarang kok cepat banget sih larinya”.
Violeta terus mencari namun tak ditemukan.
Guntur dan segenap keluarganya heran dengan apa yang
terjadi. Guntur terus menelepon Amisya namun tetap handpone
dinon-aktifkan.
“Gun, kamu sudah apakan Ami tadi? Kok pulang nggak
pamit?” tanya Bundanya Guntur yang sedang mondar mandir
memikirkan apa yang terjadi. Ia pun dengan segera melajukan
mobil untuk mencari Amisya. Terlalu rumitkah yang dirasakan
sehingga Amisya akan meninggalkanku? Rontaan hati Guntur
terus menerus merangakai segalanya.
Holid tak henti jua mengejar Amisya yang menyandarkan
tubuh lunglainya di bawah pepohonan rindang,
“Ami, tolong kamu jangan salah paham dan…dan inipun
tanpa rekayasa, aku tak tahu kalo yang diceritakan tanteku
adalah kamu,” jelas Holid kepada Amisya dengan tangisan
bercucuran airmata kebencian terhadap Holid yang ia anggap
sumber dari segalanya.
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“Sudaaah, Aku capek tau. Aku benci sama kamu, dan
kenapa? Kenapa disetiap aku meraih kebahagiaan itu kamu
selalu merusaknya, Lid. Dasar bajingan!!!”
“Ami, ya Tuhaaan, aku mohon buka mata kamu”.
“Udahh Lid, sekarang mendingan kamu pergi dari sini, aku
mau sendiiri.” kata Amisya yang sudah tak dapat mengendalikan
diri lagi. Holid pun mundur namun tetap memperhatikan Amisya
dari kejauhan.
Tak lama kemudian Violeta datang melihat langsung
seorang Amisya dengan sandaran keputusasaan diri atas masa
lalu. Violeta segera mengajak Amisya pulang karena sudah
terlalu larut malam tidak enak di lokasi pantai. Namun Amisya
hanya seperti robot kembali, melaju pulang dengan suasana
sunyi memburuk di dalam mobil mewah Violeta.
Deruan angin kencang menyambar seribu keluh kesah
harapan makhluk tak berdaya, mendambakan sebuah ketulusan
tanpa nafsu belaka namun tak terdapatkan sampai di pelupuk
mata tak dapat terjangkit ulang, biadab, persetan! Hidup
bagaikan majikan buatku!. Gerutu hati Amisya di malam itu saat
menikmati wangian kamar Violeta. Tersingkap hayalan dengan
hadirnya tante Ratna, Bunda dari Violeta yang sejak kecil tau
karakter seorang Amisya.
“Sayang…nggak baik lho kayak gini,” kata Ibu Ratna yang
membujuk Amisya agar mau tersenyum dan semangat kayak
kemarin, namun tak berhasil juga. Violeta pun dipanggil
bundanya agar naik ke kamarnya untuk tetap temani Amisya. Ia
segera mematuhi perintah bundanya.
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“Iya sudah Ami, kamu sama Vi aja yah, tante ke bawah
dulu.” akan tetapi Amisya hanya menjawab dengan anggukan.
Violeta benar-benar bingung jikalau Amisya sudah membutuk
disembari kesedihan dan penyesalan di masa lalu yang kelam.
Ia pun berinisiatif segera menghubungi Guntur yang tak
terjangkau tatapan wajah untuk membicarakan oleh Violeta,
“Halo, Guntur ya?”
“Iya aku Guntur, siapa?”
“Aku Violeta nih Gun, kamu bisa nggak ke rumah
sekarang?”
“Kebetulan, aku sedang bingung ke manakah Amisya
sekarang Vi?”
“Ami di rumah kok, jadi cepetan nggak pakek lama, oke!”
Violeta segera mematikan handpone dan kembali ke kamar yang
ditempati Amisya. Gundah gulana memuncak saat Amisya akan
kedatangan Guntur, dapatkah ia menerima semua yang menjadi
takdirku ini, Vi. kenapa meski bajingan Holid menjadi
sepupunya.
“Ami, aku tau kamu orang yang kuat dan tabah dalam
menghadapi semua. Dulu kamu selalu bilang sama aku kalau
semua yang terjadi pada diri itu harus disyukuri, sebab semua itu
adalah pendewasaan untuk masa depan. Tidakkah kamu ingat
semua itu, Ami? Kalo kamu akan seperti ini terus ibu sama
bapak kamu akan terpukul batin di alam sana. Mereka sangat
sayang sama kamu. Tapi ya inilah hidup yang meski di lakoni.”
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“Vi, aku pengen sendiri, nggak apa kan?”
“Ya sudah, nggak apa-apa.” Violeta keluar lalu menutup
pintu kamar Amisya. Suara ketukan sandal Violeta menurun
terus saat menginjak satu-persatu tangga yang terlewati.
Resah yang dibimbing semakin deras entah apakah yang
hendak diperbuatnya untuk Amisya sahabatnya sendiri,
terkadang ia pun mengeluh, kenapa meski kebahagiaan Amisya
di renggut Tuhan begitu saja.
Di bawah lamunan Amisya merenggut sebuah diary private
Violeta yang terpampang di atas meja belajarnya, diary biru
muda dengan gambar mereka berdua sebagai background karena
itu diary di masa duduk di bangku SMA dulu.
Sejenak Amisya meraba menangis dan senyuman terpancar
di raut wajahnya yang elok. Membuka lembar per lembar tak
kuasa menahan air mata terus membanjiri wajah. Ia menyadari
Violeta begitu perhatian dan sayang terhadap dirinya. Ia pun
menulis sepucuk puisi tentang dirinya yang saat ini menimpa.
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Bidadari tak bersayap
Lembah di ujung harapan mengusik asa yang lunglai…
Beribu impian mengawali kepudaran jiwa
Terhempaslah sebuah dinding kehidupan
Terbang kepiluan dijejaringan kesesatan
Hanya meringkuk dalam lingkar ketidakberdayaan,
Sebab bambu terlalu runcing telah menusuk sayap indah
nan karisma
Hitamlah semua kehidupan dengan kelemahan asa jiwa…
Aku melihat sayap berbulu adalah penerbang untuk
tubuhku yang lelah dalam perjuangan disaat ini,
Namun….rebah yang aku alami begitu sakit dan menerpa
jantung yang rusak…
Latar hidup begitu suram untuk melangkah,
Aku ingin melewati hidup dengan angin hembusan Syurga,
Namun tak mampu kudapati…
Yang ‘ku rasa hanya pucuk membara dalam panas Bara
Hingga mengupas awaq gersang
Dengan kedamaian hati…
Airmata mengguyur terus dan terus. Alangkah indah apabila
hidupnya seperti di waktu dulu. Ia rindu dengan itu namun
apalah daya ia berpikir bahwa semua telah menjadi bubur. Ia
tertidur pulas dengan titisan airmata masih melekat terpaku di
atas meja, sungguh sedih hati Violeta membaca karangan
Amisya begitupun Guntur yang kemudian membopong Amisya
ke atas kasur empuk dengan warna seprai putih bergambarkan
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mawar merah layaknya kamar pengantin. Guntur tak henti
menatap wajah Amisya dengan penuh kasih sayang.
Di usap rambut panjang Amisya yang tambah cantik
menawan dengan baju kaos oblong warna merah jambu disertai
celana jeans putih membuat tubuhnya tampak bernuansa bening
dan suci. Kecupan di kening Amisya melekat indah dari Guntur
yang selalu mengagumi seorang Amisya, apalagi sejak ia
mendapatkan cerita lebih lengkapnya dari Violeta tentang apa
yang sudah terjadi antara Amisya dengan Holid. Guntur sedikit
terpukul dan hatinya meronta kenapa harus Holid sepupunya?
Namun ia adalah seorang cowok yang tangguh dari semua
bentuk sebab ia selalu mengasah pola pikir untuk selalu
berjalurkan positif menurut Violeta dan Amisya.
Terbangun dengan degub jantung tak menentu, Amisya
menatap Guntur yang berada di sampingnya. Violeta membalik
badan dan menutup pintu kamar tersebut dengan alasan jelas
supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang ada. Ia sangat
berharap semua baik-baik saja. Guntur memeluk Amisya dengan
erat dan membisikan kata yang sempat tersendat di hatinya
beberapa jam yang lalu.
“Aku sudah tau semuanya, dan aku menerima kamu apa
adanya pada hakikatnya kita semua sama sayang dan aku janji
kalo aku akan membahagiakan kamu dengan kesederhanaan
yang aku punya.” Masih mengusap rambut indah Amisya
yang ia peluk erat begitupun Amisya membalas pelukan
Guntur dengan erat. Ia semakin terharu atas ucapan
Guntur padanya.
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7

Kehilangan

Senyuman di pagi hari mewarnai kota Mataram Lombok Barat
yang sempat mendung semalaman. Hembusan angin kesejukan
memberikan nurani tersendiri dalam alam yang berbeda.
Menyobek kain kafan yang sempat terngiang di pucuk
kehidupan keputusasaan. Burung peliharaan beterbangan di
semburai udara milik Tuhan Yang Kuasa. Sungguh semua hal
yang terjadi adalah hikmah terbesar setiap insan. Bangun dengan
raut wajah berkembangkan melati terteteskan embun pagi hingga
tak lagi menguncup.
Berlari turun menjejaki tangga yang cukup menghilangkan
nyawa jika terjadi kecelakaan kaki. Namun Amisya ceria tak
tertahankan terus berlari menuju dapur di mana Ibu Ratna dan
Violeta sedang memasak kesukaan Amisya.
“Mmm… aku boleh bantu nggak tante?” Menoleh
secepatnya karena mereka mengenali betul suara tersebut.
Mereka dengan senang hati memanggil Amisya agar ikut
bergabung untuk masak.
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“Mmm, emang bisa masak nih… kamu kan nggak bisa kalo
masakan ala Violeta dan Ratna Galuh…hahaha,” tertawa
terbahak yang dulu sering mereka lakukan kini Amisya rasakan
lagi.
“Tapi yang jelas kamu juga kan nggak bisa makan ala
Amisya Syakib Rahman yang super hot… hahaha,” dibalasnya
ejekan Violeta. Ibu Ratna begitu bahagia melihat apa yang
sekarang di depannya terjadi.
Tak lama kemudian seusai mereka memasak yang
kemudian datang Guntur karena terbawa rasa rindu berat kepada
Amisya sang ‘pujaan hati’. Dan hari ini memang Guntur disuruh
bunda dan bapaknya untuk pergi memantau gaun mana yang
akan dikenakan untuk acara pernikahannya bersama Amisya
sekalian penentuan tanggal berapa yang akan mereka sepakati
untuk hari pernikahan nanti.
“Gun. Ami belum mandi tuh, iiiikh bau aceem… hihihi,”
ejekan Violeta terhadap Amisya yang memang fakta tidak
pernah menyentuh air sedikitpun.
“Biarin aja, emang sudah jelek kok… hehe,”
“Hahaha… kirain Guntur nggak bisa bedain orang cantik
sama muka aceeem… hehe.”
“Oke oke oke, sudah cukup… perut keroncongan, jadi
jawabannya maaakaaan, oke!” kata Amisya yang memang
kelaparan karena habis bertempur dengan penderitaan
semalaman. Tante Ratna kemudian mengajak semua untuk
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menikmati hidangan yang sudah di depan, begitu lahap Amisya
dengan makanan favoritnya.
Kenyang sudah dirasakan, secepatnya Amisya duluan
bangun untuk mandi dan siap-siap untuk berangkat jalan-jalan
dengan Guntur yang sudah pagi buta menemuinya. Karena
merasa tidak enak hati terhadap Guntur yang sudah menunggu
terlalu lama, Ia pun mandi biasa saja tidak seperti biasanya
menggunakan semua cream-cream pelembut dan pemutih hingga
terkadang rutin memakai lulur mandi. Tak heran jika kulit
seputih dan semulus Amisya. Sebab semua alat itu masih
tertinggal di rumah kontrakan, namun ia sudah tidak diizinkan
lagi oleh Ibu Ratna untuk tinggal di rumah kontrakan itu lagi. Ia
harus tetap tinggal di rumah Violeta untuk selamanya, Amisya
pun sangat senang akan hal tersebut.
Matahari sudah nampak terlihat terang saat mereka berada
di tengah jalur lalu lintas yang dipadati dengan berbagai macam
jenis kendaraan. Kota Mataram khususnya wilayah Narmada di
mana adalah jalur rumah Violeta terasa sesak di pagi hari itu tapi
berbeda dengan dua pasangan Amisya dan Guntur sesak rasa
cinta yang menghampiri dua sejoli. Polusi yang menerawang di
setiap celah makhluk hidup tak mereka rasakan sebab segala
sesuatu di alam dunia mereka terlalu nikmati.
Tentu saja karena mereka sudah menyepakati bahwa
tanggal 03 maret adalah waktu yang sudah digabungkan.
Tanggal yang ditentukan adalah tanggal kelahiran dari Guntur
dan memakai bulan kelahiran Amisya. Sampai tujuan yang
direncanakan Guntur makin gagah perkasa dengan celana jeans
panjang hitam dan baju putih yang ia kolaborasikan dengan
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kemeja warna merah kotak-kotak, dan Amisya pun semakin
terlihat cantik anggun dengan rok mini pendek abu-abu dengan
baju warna putih serta uraian rambut ikal lebat membuat banyak
orang memandang mereka adalah pasangan yang ideal.
Mengunjungi toko perhiasan sebelum ke butik terkenal
untuk memilih gaun yang hendak dikenakan. Setelah dua pasang
cincin diambil Guntur tiba-tiba berdering handpone Amisya
ternyata Ririn yang menghubunginya.
“Halo Rin, kamu kok tumben sih hubungi aku?”
“Iya maaf jeng, ouh iya gimana kabar kamu dan Guntur?”
“Baik kok, dan aku harap kamu pulang ntar pada saat hari
pernikahanku. Aku gak mau tau,”
“Iya iya bawel. Oke sudah ntar kirim lewat email aja yah
undangannya,”
“Ike sudah, baik-baik di sana.” tegas Amisya yang
kemudian menutup telepon. Akan tetapi ia begitu terkejut saat
membalikkan tubuhnya seorang Guntur menghilang begitu saja.
Resah gelisah Amisya menghubungi Guntur namun handponenya di’non-aktif’kan oleh Guntur. Amisya terus berjalan menuju
parkiran mall yang dikunjungi dan nampak masih mobil Guntur
terpampang di sana. Amisya kembali membalikkan tubuh dan
tiba-tiba Guntur mengejutkan Amisya dari belakang.
“Dhuar!” rasa tercopot jantung Amisya yang diisengi oleh
Guntur. Amisya sangat kesal dengan kelakuan Guntur saat itu.
Guntur pun terus membujuk.
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“Udah dong manyunnya jelek tau!” candanya Guntur
tarhadap Amisya sambil tangan mencolek dagu Amisya yang
terus manyun di dalam mobil.
“Oke aku maafin, tapi dengan satu syarat kamu harus ajak
aku hari ini ke pantiasuhan Al-Imam yang dulu pernah aku
certain,”
“Mmmm… gampang sayang, tapi sebelumnya kita ke butik
dulu yah, nggak apa kan?”
“Sungguh sayang ?”
“Sungguh,”
“Oke sudah, makasih ya.” Dan Guntur hanya menatap
hingga menjawab dengan senyuman mesra, melaju kencang
sebab jalan raya sudah kembali normal untuk dilewati.
Sesampainya di butik ternama dan memang sudah menjadi
langganan orangtuanya Guntur merekapun datang disambut
dengan hangat dan special. Mereka secara langsung dibawa ke
dalam tempat para karyawan mendesain gaun berkelas.
Akhirnya, setelah lama memilih Amisya lebih berkesakan gaun
yang warna putih dengan accesoris dan manik simple. Amisya
memang pintar menyesuaikan diri. Dan Guntur pun setuju saja
apa yang menjadi pilihan Amisya calon pendamping hidupnya.
Sejenak ia melihat gamis indah yang membuat ia teringat
akan dirinya di waktu lampau. Berlinang airmata membasahi
pipi. Guntur langsung menghampiri Amisya yang termenung
kesedihan karena terlalu banyak melaknat Tuhan dulu.
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“Sayang, tak baik mengingat masa lalu dengan kesedihan,
buat itu sebagai pembelajaran hidup,” tegas Guntur yang
kemudian membalik tubuh Amisya dengan memegang kedua
pundaknya. “Aku akan sangat kecewa kalo kamu kayak gini, dan
kalopun kamu ada kejanggalan hati aku harap kamu mau
berbagi. Aku sayang dan akan selalu berusaha membahagiakan
kamu dengan kesederhanaan yang aku miliki.”
Amisya merebahkan tubuhnya ke dada bidang Guntur
dengan airmatanya, namun Guntur tidak ingin Amisya terlarut
dalam kesedihannya. Ia kemudian menyebut apa yang menjadi
sumber ketenangan Amisya, tiba-tiba Amisya bertemu dengan
ibu Helistiya yang saat itu juga masuk butik namun Ibu Helistiya
hanya menatap Amisya dengan wajah garangnya berupa sindiran
“Hai jeng…aku mau yang transparan, kayak pakaian wanita
malam itu lo jeng.” sindiran hebat terucap dari bibirnya, namun
Guntur segera mengalihkan pikiran Amisya dengan membelikan
ice cream magnum dan Guntur juga langsung memboyong
Amisya ke dalam mobil untuk beranjak ke panti asuhan AlImam di mana Amisya ingin menjenguk adik-adik di sana yang
dulu sempat akrab. Ia teramat senang karena sudah lama ia tak
mampir ke sana, dalam hati tak pernah berhenti untuk
mengagumi seorang Guntur yang selalu ada dan begitu tulus
mencintainya.
Tak sanggup rasanya bila ia akan ditinggalkan Guntur. Apa
jadinya jika Guntur jauh atau akan menjauhinya.Terbawa
perasaan takut untuk kehilangan, ia pun merangkul tubuh Guntur
dengan erat. Guntur sedikit heran dengan sikap Amisya yang
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begitu hangat ia rasakan. Namun Guntur tidak peduli entah apa
yang menyebabkan Amisya begitu karena ia sangat sayang.
Keceriaan Amisya teramat dalam saat ia dapat tertawa
canda dengan anak-anak panti itu. Jika Guntur tak mengajak
Amisya pulang mungkin Amisya lupa akan rumah karena
asyiknya. Dan mereka pun berpamitan untuk segera pulang
kepada pengurus Yayasan Panti Asuhan tersebut.
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8

Mencari Keteduhan

Tentu saja terlihat amat sibuk merangkai segala sesuatunya.
Tinggal menghitung hari lagi acara pernikahan Amisya dan
Guntur. Dalam bahagia terdapat secuil kebencian yang
terselubung dalam rumah mewah nan besar tersebut, entah
sampai kapan kebencian akan menjadi penghias dalam tubuh itu.
Ia terlalu benci akan kelakuan seorang cewek yang sebentar lagi
akan menjadi keluarganya. Undangan telah disebarkan sedikit
terasa lega hati Amisya dan Guntur yang menikmati suasana
malam terakhir untuk pertemuannya karena setelah itu mereka
tidak diperbolehkan untuk saling bertemu lagi. Tepat pukul
08.00 WITA Guntur pamit pulang kepada Amisya dan Ibu
Ratna, sedangkan Violeta belum pulang dari kampusnya di
UNRAM (Universitas Mataram).
“Ya sudah, kamu hati-hati di jalan dan langsung pulang ya,
sayang.” tegas Amisya kepada Guntur yang masuk ke dapur
menemui Ibu Ratna untuk pamit pulang.
“Ya sudah hati-hati, salam buat keluarga ya, Gun,”
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“Iya tante, salam juga buat si Vi ya,” Guntur pun sempatsempat mendekati Amisya yang sedang asyik nonton TV di
ruang tengah di mana tempat mereka duduk tadi, lalu
dikecupnya kening seorang Amisya yang akan menjadi
pendamping hidupnya. Kemudian ia melaju pergi meninggalkan
rumah Ibu Ratna yang telah menampung hidup Amisya. Di
tengah perjalanan Guntur hampir saja menabrak orang yang saat
itu menyebrang di jalanan, ia sangat terkejut. Ia terlalu
kehilangan konsentrasi karena bahagia yang tak terhingga.
Dengan segera ia keluar dari mobil lalu mengangkat cewek yang
hampir saja ia tabrak.
“Maaf maaf ya, kamu nggak apa? Atau ada yang luka? Biar
aku bawa ke Rumah Sakit,” ajak Guntur dengan kekhawatiran
dengan cewek itu, diam-diam ternyata cewek itu memperhatikan
Guntur.
“Aku yang seharusnya minta maaf, nggak melihat kiri
kanan terus nyebrang,” yang kemudian cewek itu mengulurkan
tangan dan memperkenalkan dirinya. “Kenalkan, aku Ayu Lasmi
tapi panggil saja Ayu. Kamu?”
“Oooh, aku Guntur rumah aku dekat sini kok. Kamu mau
ke mana?”
“Aku mau ke rumah bos, nih di sebelah tempat rumahnya,”
“Waah… searah dong, ayo sama-sama.” ajak Guntur
dengan membawa cewek itu ke rumah tujuannya, namun mereka
tertawa terbahak-bahak karena ternyata rumah yang dituju cewek
itu memang rumah Guntur. Ayu ternyata Asisten bapaknya
Guntur yang sengaja disuruh datang untuk membantu persiapan
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pernikahan Guntur, sebab Ayu juga sudah dianggap sebagai anak
sendiri oleh keluarganya Guntur.
Mereka pun masuk dan cukup membuat semua orang di
dalam rumah itu keheranan gara-gara Guntur datang berduaan
dengan Ayu. Untuk menjawab keheranan tersebut Ayu pun
menceritakan dari awal sampai akhir.
“Ouh iya om, emang siapa sih yang akan menikah?” tanya
Ayu.
“Loh kok nanya begitu? Kan anak Om yang tadi akan
menikah emang tidak diceritakan?”
“Sungguh Om?”
“Sungguh!” tegas Bapaknya Guntur. Mendengar jawaban
dari Bapaknya Guntur, Ayu terlihat raut wajah yang sedih karena
ia ada rasa terhadap Guntur sejak pertama kali bertemu. Namun
Guntur tak pedulikan Ayu sedikitpun karena hatinya terlalu
tangguh untuk dirobohkan saat itu. Amisya Amisya dan Amisya
lah yang terus terngiang di pikirannya.
Menyongsong malam dengan kerinduan tak terputuskan.
Mengambang rasa yang kini menjadi racun penyejuk jiwa.
Degub jantung serta bahagia meliputi dua insan yang akan
disatukan dalam ikatan yang sakral, megah, mewah dan ramai
terlihat di lantai dasar Rumah Guntur begitupun di Rumah
Amisya yang sedang didandan oleh perias kiriman keluarga
Guntur.
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Holid terlihat sibuk membantu mempersiapkan semuanya.
Namun, siapa yang tahu hati seseorang. Tiba-tiba ibu dan
bapaknya mendatangi Guntur di mana tempat ia didandan untuk
segera melaksanakan akad nikah. Ia berpikir ibunya akan
membawa kebahagiaan namun hinaan terhadap Amisya lah yang
didapat.
“Bunda tidak menyangka akan mendapat menantu mantan
PSK. Kamu benar-benar bodoh, dan asal kamu tau kalopun
bukan gara-gara ibu tidak sayang kamu, ibu akan membatalkan
pernikahan ini Gun. Ibu kecewa sama kamu,”
“Bunda, siapapun memberi tau aku gak akan mencari tau.
Itu semua memang benar adanya, namun aku yang lebih tau
Amisya bukannya bunda dan bapak yang selalu mengajarkan arti
kehidupan dan bagaimana menjalaninya?”
“Tapi tidak dengan seorang PSK,” tegas Bundanya dengan
rasa kecewa yang mendalam.
“Bunda…izinkan aku menikahi Amisya, setelah itu aku
akan membawa ia keluar dari rumah ini.” Sambung Guntur.
“Sudah…sudah cukup. Ibu keterlaluan, dan sekarang jangan
kalian menggunakan emosi saja. Amisya juga manusia Bu,
jangan pernah membedakan apalagi menghina, siapa tau dia
lebih baik dari kita Bu.” Kemudian merekapun keluar karena
waktu untuk akad nikah segera dimulai. Dan semua masuk ke
dalam mobil untuk menuju Masjid Raya yang berada di Kota
Mataram.
Mengapa semua ini yang terjadi? Mengapa anakku meski
memilih pendamping hidup yang menjijikan, Aku memang
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sayang dengan Amisya namun rasanya semua itu hilang dengan
cepatnya, haruskah aku membencinya?. Ya Tuhan, dia seorang
wanita malam,ouhh tidak…. Lirihan hati seorang bunda yang
telah melahirkan Guntur kini meluap semakin hebat tak
terkendali. Di dalam mobil suasana begitu sunyi tak seperti yang
diharapkan Guntur, namun ia tetap menenangkan diri untuk
merubah suasana.
Sesampai di tujuan terlihat mobil rombongan dari keluarga
Amisya telah sampai juga. Amisya tampak cantik dengan kebaya
putih dengan jilbab blink-blink perak yang menggunakan kain
batik asli Indonesia.
Senyuman ia lontarkan dengan keikhlasan karena ia pun
merasakan kasih sayang yang tulus dari orangtua Guntur
semenjak ia diperkenalkan, namun hal yang berbeda terjadi saat
Amisya menatap wajah dari Bunda Guntur terhadapnya. Garang,
kecewa, dan menjijikan itulah yang dipersembahkan Bunda
Guntur untuk Amisya, begitupun Ibu Helistiya.
Semua dari kedua pihak keluarga pengantin diharapkan
masuk untuk menyaksikan Ijab Kabul. Amisya benar-benar
merasakan ada kejanggalan dari keluarga Guntur namun entah
apakah itu ia tak tahu karena memang belum diceritakan oleh
Guntur, dan ia tetap mengalihkan pemikiran yang sedikit pesimis
sehingga ia pun dapat optimis. Bergelintiran kata per kata yang
terucap dari bibir Guntur dengan ketulusan dan keiklasannya
mempersunting seorang Amisya yang jauh akan keluarga.
Beberapa menit kemudian sahlah Amisya menjadi isteri Guntur
seorang fotografer ternama di NTB. Perasaan lega, haru, dan
bahagia menyelimuti kedua mempelai. Begitupun Violeta, Ririn,

Runtuhnya Istana Tuhan

70

dan Ibu Ratna bersyukur karena Amisya sudah mendapatkan
orang yang akan membahagiakan dan melindunginya. Berbeda
dengan Holid yang raut wajahnya menyuguhkan kekesalan
tersendiri.
“Bunda, Bapak…terima kasih atas semuanya, namun aku
minta maaf mungkin mengecewakan kalian. Namun tak
sedikitpun ada niat aku untuk menyakiti, Tuhan telah
memberikan yang terbaik untukku, Bunda.” tegas Guntur saat
menghampiri bunda dan bapaknya, namun bundanya pergi tanpa
jawaban sepatah katapun.
“Bun…kamu yang sabar ya Nak, kan kamu tau sendiri
bagaimana bunda kamu, biar nanti bapak yang menjelaskan. Dan
selamat ya, jadilah orang yang bertanggungjawab, Nak.” jawab
Bapaknya yang selalu menerima Amisya apa adanya.
Sedih dan pedih hati Guntur melihat semua ini, dan Amisya
yang melihat kejadian itu semakin tak tenang. Namun
kecemasan Amisya terpudarkan oleh Ririn dan Violeta yang
menghampirinya.
“Ehemmmm ehemm…Nyonya Guntur kok terlihat cemas
nih, gak baik buat pengantin baru…hahaha. Ouh iya selamat ya
sob, semoga langgeng selalu,” ucap Ririn yang menyempatkan
dirinya pulang untuk menyaksikan sahabatnya merasakan hari
yang mengesakan. Disambung lagi dengan ucapan selamat
selanjutnya dari Violeta yang kemudian dari Ibu Ratna.
“Selamat ya Nak, semoga bahagia selalu, dan jangan lupa
sama orangtuanya,”
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“Iya Tante, aku ingat kok, dan maksih ya Tante.” memeluk
semuanya adalah hal yang sangat berharga bagi Amisya dan
sahabat-sahabatnya. Suara Guntur pun menghampiri Amisya
yang akan dibawa pulang ke rumahnya. Harus dirasakan Violeta
karena akan ditinggalkan Amisya.
“Ami…kalo begitu sudah waktunya kita pulang, dan tante
terimakasih atas semuanya ya,”
“Sama-sama Gun, Tante cuma minta tolong jaga selalu
Amisya,”
“Pasti tante…” Dan merekapun melaju meninggalkan
Masjid di mana tempat berlangsungnya acara akad nikah
mereka.
Sembari di pelupuk kebahagiaan seakan mengancam dua
pencipta kebahagiaan di hari itu. Terpancar kesunyian kembali di
atas roda empat mewah tanpa kata dari masing orang. Di
manakah kata yang dulu? Hanya deruan angin kencang
menyambar setiap suara-suara asing. Pikir Amisya.
Kebingungan kembali meringkuk di atas batin Amisya.
akhirnya ia pun menepis kesunyian dengan kata candanya.
“Eemmm, Bunda, Bapak…kok pada diam semua? Entar
kesurupan jin jail, mau? Hehehe,” dengan tawa sedikit
menggelegar ia persembahkan namun yang ada hanya sindiran
yang ia dapatkan.
“Iya pasti…karena jinnya saja di sini, dan ngomong lagi!
Heran juga kok ada jin pernah jadi wanita malam! Terucaplah,”
kata yang membuat perasaan Amisya dan Guntur menjerit perih.
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Namun, mereka hanya terbungkam letih dan kesadaran tinggi
akan orangtuanya itu.
“Sudah Bu! Bapak tidak senang ibu berbicara seperti itu,
kayak mulut tak pernah disekolahkan saja!”
“Ouh jadi Bapak lebih membela mantan pelacur ini dari
pada Ibu. Baik…bela sudah, mana harga diri keluarga?”
“Stop!” Guntur sudah tak tahan mendengar pertikaian yang
terjadi di dalam mobil. Mendadak ia menginjak rem mobil
sampai semua isi mobil terdiam terkejut mendengar hentakan
Guntur yang seumur hidupnya tak pernah melawan orangtuanya.
“Tolong kalaupun kalian merasa orangtua yang adil dan
bijaksana, aku minta tolong jangan rusak keadilan yang aku raih
saat ini, dan aku rasa ini bisa dibicarakan nanti di rumah kan?”
tegas Guntur yang begitu emosi dengan Bundanya.
Amisya meneteskan airmata, ingin rasanya ia mengamuk
namun haruskah ia lemah dan menyerah sebab kata-kata hinaan
itu? Tidak… aku harus kuat”. Gerutu Amisya selalu mengajak
hati dan pikirannya untuk tetap di jalan yang benar.
Rumah terasa panas membara menyelundup kebencian,
apalah arti kekayaan melimpah namun minim terasa kebahagiaan
itu. Merekayasa hati yang hakikatnya terluka oleh kata tak layak
diulang lagi namun semua telah berbeda, ia tetap bunda yang
harus aku hormati dan hargai meskipun menyakitkan sekali
direlung hati, beginilah Amisya yang benar-benar ingin berubah
menjadi Amisya yang dulu lagi.
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Dalam malam, ruangan penuh dengan bunga yang terangkai
dengan mewangian akan dinikmati sepasang pengantin baru.
“Gun, kamu sholat isya’ sana!”
“Iya sayang, aku sholat dulu, baru…” Bangkit dari tempat
tidur yang langsung memeluk isterinya dengan mesra lalu
kecupan dikening ia lemparkan untuk isterinya, dan ia bergegas
menuju kamar mandi untuk berwudhu’ menunaikan sholat isya’.
Menatap orang yang di depannya sedang sholat Amisya
terharu tak menyangka akan dipertemukan dengan orang seperti
Guntur. Seusai suaminya sholat dan memohon Amisya
menyuruh suaminya tidur di sampingnya.
“Iya sayang, kenapa raut wajah kamu sedih begini? Maafin
aku ya kalo buat kamu kecewa dan tak bisa membahagiakan
kamu”.
“Tidak…” Amisya menghentikan Guntur dengan
memegang bibir suaminya itu, seraya berkata “Aku akan selalu
bahagia asalkan tetap bersamamu gun, aku sayang sama kamu,
jadi aku minta kamu jangan ngomong kayak gitu lagi.”
“Tapi…bagaimana dengan sikap bunda, Ami?”
“Pada dasarnya ucapan itu adalah sesuatu yang benar
adanya, wajar bila aku merasa sakit, namun bagaimanapun juga
ia tetap bunda kita sayang. Toh juga itu dapat menandakan kalo
ibu tulus sayang kamu,”
“Mmm, makasih sayang… namun, ingat aku akan selalu
berusaha bahagiakan kamu dengan kesederhanaan yang aku
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punya.” ucap Guntur kepada isterinya yang kemudian ia peluk
seerat-eratnya tanda tak rela melepaskan.
Malam pun mereka nikmati dengan keindahan angin-angin
malam bertaburan benih cinta di atas cakrawala kenikmatan
semu. Desahan malam menciptakan garang asmara berkobar.
Tak mengharap darah perawan namun benih karakter indah yang
diharapkan membawa masa depan menjadi terpancar kebijakan.
Holid adalah sosok pejantan yang pertama kali mengenyam
Amisya hingga dirasakannya tetesan darah kesucian, resah
gelisah rasa yang ia nikmati, ia pun diam-diam masih
memendam rasa terhadap Amisya namun apalah arti cinta yang
ia punya, sebab Amisya begitu membencinya apalagi akan
memendam perasaan yang sama.
“Tuhan, apalah arti perasaan yang Engkau anugerahkan?
Rasanya sakit melihat ia bersama sepupuku. Aku dulu memang
mempermainkan Amisya, dan apakah inilah karma untukku?”
Menangis itulah yang dapat ia lakukan sekarang, ia mengatas
namakan ketulusan saat mempermainkan Amisya di waktu dulu.
Tak heran jika ia mendapatkan yang lebih terasa saat ini.
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9

Pangkuan Bunda

Tak kunjung punah apa yang dirasakan sepasang suami isteri,
sampai hari itu terlihat di atas pelaminan berwarnakan merah
muda berhiaskan bunga-bunga dan kedua mempelai
menggunakan sebuah pakaian warna merah muda juga.
Amisya yang sungguh mempesona dengan gaun yang
sungguh megah nan cerah begitupun Guntur yang semakin
gagah perkasa, seolah-olah mereka dapat meng’hipnotis’ semua
tamu undangan yang sempat hadir hari itu Benar-benar pasangan
ideal.
Acara pun berjalan dengan lancar yang pada awalnya
Bundanya Guntur tidak setuju akan pesta meriah akan tetapi itu
akan melontarkan banyak pertanyaan dan ia tidak ingin nama
baik keluarganya menjadi cemoohan orang-orang di luar sana.
Terlihat seorang ibu-ibu yang begitu berwarna dengan
kebaya ala Lomboknya, namun tak sedikitpun napasnya
mengucapkan do’a untuk anak saudaranya yang sedang memadu
kasih. Sedih rasanya tapi apalah daya kedua mempelai dapat
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bersabar dan
keluarganya.

belajar

mengenyam

segala

pahit

manis

Holid tak terlihat batang hidungnya hari itu diam-diam
Amisya memperhatikan. Sampai usai acara perasaan lega meski
lelah letih melekat dalam raga Amisya dan Guntur tentram.
Semua tamu pulang ke rumah masing-masing dan berserakan
bermacam sampah dan bekas makanan yang sudah disediakan.
Semua dibersihkan pembantu yang bekerja di rumah mewah itu,
dan Amisya pun segera menolong sebab tak enak bila ia akan
masuk dengan kesenangan akan tetapi semua masih berantakan.
“Nggak usah non…biar nanti kami yang bereskan,” ungkap
Bi Unah pembantu abadi keluarga Guntur.
“Nggak apa kok bi, aku sudah biasa…lagian aku kan nggak
ada kerjaan Bi, jadi sekarang kita sama-sama aja ya,”
“Tapi kan Non harus dengar kata den Guntur atuh dan Non
juga kan pengantin baru.”
Dengan tawa yang menggelegar tak terbatas Amisya sedikit
mendengar kelucuan dari Bi Unah. Dengan seluruh tubuh tetap
mondar mandir mengerjakan yang masih numpuk.
“Bi, apa bedanya sih pengantin baru dengan lama?
Kayaknya biasa saja…” tegas Amisya yang kemudian
melangkahkan kakinya menuju kamar karena Guntur suaminya
memanggil.
“Baiklah Bi, aku masuk dulu yah!”
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“Ouh…iya Non, terima kasih atas bantuannya.” terlihat saat
Amisya menoleh ke belakang Amisya hanya menjawab dengan
senyuman.
“Kasian ya Non Amisya, padahal dia itu sangat baik tapi
kok nyonya besar sudah nggak lagi senang sama Non Amisya
seperti dului…” umpat tiga orang pembantu yang bekerja di
rumah tersebut.
Tampak sepi tanpa terdengar satupun suara berbisik seperti
biasanya, tak disangka waktu sudah sangat larut dan ia melihat
Guntur tertidur pulas dengan kecupan Amisya ke kening
suaminya tanda sayangnya terhadap suami tercinta. Menatap dan
mengusap rambut lurus Guntur dengan rintihan atas apa yang
sedang menimpa dirinya dan suaminya. Entah apa yang akan ia
perbuat agar semua membaik seperti sediakala, tak urung ia
memohon kebijakan Tuhan dan tiba-tiba terdengar suara
hanphone yang berasal dari nomor Amisya, ia segera
mengambilnya, Holiiid…!!! seru dalam hatinya terkejut aneh
kenapa Holid menghubunginya larut malam begini, ia pun tak
mau menerima tetapi karena Holid terus menerus
menghubunginya tanpa henti ia pun menerima.
“Ada apa?”
“Ami…aku sungguh minta maaf, aku sayang kamu tapi
kenapa kamu justru dengan Guntur,”
“Maaf, lupakan saja semuanya.” yang kemudian lansung ia
matikan, ia tak ingin Guntur nantinya salah paham.
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Merebahkan tubuh letihnya di atas kasur empuk untuk
memejamkan mata dan hatinya namun entah mengapa rasanya
sulit bagi seorang Amisya sebab terlalu banyak yang mengganjal
di pikirannya. Berdetak jarum jam menghantarkan Amisya
dalam tidur pulas di ambang mimpi.
Dingin embun di waktu subuh melilit hati Guntur dalam
pelukan Amisya, tak ingin ia lepas terus dengan eratnya.
“Sayang, jangan pernah tinggalkan aku ya,” bisikan Guntur
menusuk jantung Amisya yang saat itu menatap mata Guntur
yang penuh dengan ketulusan.
“Iya Gun…”
“Sungguh Ami… dan apapun yang terjadi,”
“Sungguh.” Lepas dan bahagia menerawang setiap sisi
kehidupan Amisya dan Guntur.
Azan berkumandang membangunkan setiap insan
muslim, menyambut pagi mengumbar semangat dalam aktivitas
manusia pada umumnya, berputar dan terus berputar dengan
jalan yang telah ditentukan Tuhan kepada keluarga Guntur yang
masih saja berlumuran masalah. Namun mereka tetap bertahan.
Semakin lama Bundanya Guntur dan Ibu Helistiya semakin
marah membenci Amisya entah karena masa lalukah. Bukan
suatu yang harus membuat ia akan mundur setapak pun dalam
bersikap, dalam relung hati ia selalu menanamkan komitmen
untuk dirinya pribadi bahwa ia harus kuat dan berusaha menjadi
yang lebih baik, ia sangat ingin menjadi seorang yang berjiwa
sosial tinggi.
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Sungguh membingungkan perasaan Guntur, apa yang harus
ia lakukan. Siang hari tadi Amisya mendadak pingsan dan ia pun
langsung membawanya ke Rumah Sakit, sedangkan hari ini
seharusnya ia sudah berangkat ke Singapura satu jam yang lalu
dalam rangka pemotretan alam terindah sedunia tahun 2011, tak
sampai hati kalau ia akan meninggalkan Amisya sendiri tanpa
dirinya, Bundanya terus mendesak agar Guntur pergi ke
Singapura.
“Nak… kamu gak usah mikir yang macam-macam, kamu
pergi saja. Masalah Amisya biar Bunda yang tangani,” ucap
Bundanya Guntur yang memegang pundaknya seenaknya bicara
seperti itu. Guntur tak percaya dengan apa yang dikatakan
bundanya tersebut, sebab dulu saat umur pernikahannya barjalan
lima bulan ia pernah melihat Amisya dipukul dengan sapu
namun itulah Amisya yang tak pernah mau membahas hal
tersebut. tiba-tiba seorang dokter yang merawat Amisya datang
memecah bara tak menentu antara anak dan seorang bunda.
“Suaminya mana?” tanya seorang Dokter.
“Iya dok… saya suaminya,” dengan cepat Guntur
menghampiri dokter itu karena kekhawatiran terhadap istri
tercinta.
“Jadi begini pak, istri anda hamil tapi,”
“Tapi kenapa dok?”
“Tapi kehamilannya sangat beresiko, karena banyak sekali
faktor yang menyebabkan seperti ini,”
“Apa Dok, cepetan kasih tau saya, Dok,”
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“Emmm… jadi hasil dari pemeriksaan, istri anda mengidap
penyakit menular HIV/AIDS dan ia juga kanker rahim Pak.”
Dengan sedih duka menghampiri Guntur sehingga tak dapat
menahan semua gejolak keperihan yang menjulur ke dalam
jantung seakan tercopotkan oleh kata dari Dokter tadi Tak kuasa
menahan airmata kenapa harus ini yang terjadi adalah kalimat
keluh kesah ia sebagai suami.
“Terus apakah aku juga tertular, Dok?”
“Syukur anda belum tertular Pak… baiklah pak nanti tolong
segera ke ruangan untuk memberikan keputusan, dan yang
penting kita sama-sama berdo’a saja untuk kesembuhannya.”
Jelas dokter yang kemudian melaju ke ruangan yang sedang
membutuhkan.
Geseran kaki yang terseok lunglai semakin tak kuasa
rasanya saat Guntur melihat Bundanya. Apakah yang akan
terjadi jikalau bundanya tau apa yang terjadi dengan Amisya
menantu yang ia benci. Kalaupun ia tahu adakah rasa kasih
sayang yang akan ia suguhkan tulus atau hanya dikarenakan
Bundanya sekedar kasihan saja. Guntur masuk ke ruangan di
mana istrinya terbaring lemas, pucat layaknya mayat yang
diabadikan. Tante Ratna, Putra dan Violeta datang berkunjung
menjenguk Amisya karena pembantu yang memberikan
informasi bahwa Amisya dirawat.
“Amisya kenapa Nak… kenapa bisa begini?” namun
Guntur hanya merinkuk diam diri dengan memeluk ibu Ratna
yang berdiri di sampingnya, Violeta dan Putra yang kini masih
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duduk di bangku SMA kelas tiga juga menangis saat melihat
keadaan kakaknya.
“Apa yang terjadi dengan kakakku,” teriakan menggelegar
dari bibir Putra, namun Guntur belum bisa membicarakan ke
semua. Ia kemudian membawa ibu Ratna keluar yang kemudian
membuat semua orang jadi kebingungan termasuk Bunda dan
Ibu Helistiyanya yang kemudian mengikuti di mana Guntur
menceritakan semuanya kepada ibu Ratna.
“Jadi begitulah Tante, sekarang aku harus bagaimana…”
“Tante sarankan lebih baik digugurkan saja sudah Nak,
masalahnya kan kata dokter sekalipun anak itu yang akan kita
selamatkan, besar kemungkinan akan cacat, Nak…”
Lama termenung berpikir sampai Bundanya secara tiba-tiba
masuk dan memarahi Guntur gara-gara ia tidak dikasih tahu
keadaan Amisya
“Lalu masalahnya apa? Apa Bun… bukankah Bunda sudah
tidak bisa menerima Amisya yang kalian anggap menjijikan.
Jadi buat apa? Yang ada kalian malah akan mengucapkan syukur
kan.”
Diam dan berwajahkan merah kemerahan atas apa yang
telah diungkapkan Guntur kepadanya. Gerah rasanya Guntur
melihat dua orang yang saat ini di depannya. Berpura-pura baik
dan peduli itulah yang selalu ia lakukan sebab takut Guntur akan
meninggalkannya, karena ia tahu betul bagaimana watak
anaknya itu.
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Semua keluarga terlihat kumpul, dari pihak keluarga
Amisya dan Guntur bersatu karena memang hari ke lima Amisya
di Rumah Sakit dan Guntur pun menyepakati Amisya di operasi
sekaligus menggugurkan kandungan Amisya. Risau, gelisah tak
dapat menikmati ketenangan semua keluarga hanya mondar
mandir tak menentu lebih-lebih Guntur yang sangat kahawatir, ia
tak ingin terjadi apa-apa dengan Amisya, begitupun Violeta terus
memanjatkan do’a untuk sahabat tersayangnya. Putra tak
menyangka di awal pertemuan dengan kakaknya dalam keadaan
seperti ini, lima belas menit lebih kemudian seorang Dokter
keluar dan memberikan informasi kepada semua keluarga,
namun Guntur dengan segera menghadap ke depan dokter tak
sabarnya.
“Dok bagaimana dengan istriku…”
“Syukur ia adalah orang yang kuat, dan ini juga berkat dari
do’a anda Pak. Operasi berjalan lancar, dan kalian bisa
menjenguknya sekarang setelah di indahkan ke ruangan lain,”
“Terima kasih dok…”
“Sama-sama.”
Amisya yang dipindahkan ke kamar nomor 02 diikuti
dengan empat suster, Guntur merasa tenang saat melihat istrinya
terbangun. Namun Guntur dan semuanya telah berjanji akan
merahasiakan kepada Amisya.
Dengan nuansa yang indah berputar waktu dengan cepatnya
menyongsong kehidupan yang terjadi kemarin sampai hari ini,
Amisya belum menyadari kalau ia tak lagi mengandung.
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Pagi hari yang indah dengan semangat baru dan jalan
kehidupan yang baru juga, tampak di depannya seorang sahabat
dan ibu Ratna beserta Putra adiknya namun ia tak tahu kalau
yang berdiri di depannya masih remaja adalah adik kandungnya
yaitu Putra. Amisya pun tampak bahagia namun kemanakah
mertuanya. Pikiran itu terlintas saat Amisya melihat tak seorang
dari keluarga Guntur suaminya menghampirinya.
“Sayang aku tahu kamu pasti mikir keluarga di rumah
nggak mau datang, tapi mereka sengaja karena biar ada yang
menyambut. Kan hari ini kamu sudah bisa pulang,”
“Ouh… iya sudah terimakasih ya untuk seumuanya”.
“Mmm… tapi kok kamu cuekin cowok ganteng ini
sayang?”
“Emang dia siapa Gun…”
“Makanya perhatikan dulu, banyak kemiripan sama kamu.”
Lama menatap dan memperhatikan dan tak ia menyangka
kalau adik yang ia sangat sayang datang menjenguknya dan
ternyata ia menjadi remaja yang gagah perkasa, sejenak
kesenangan saat ia merangkul tubuh Putra terlihat sosok Holid
menghampirinya, terkejut dan khawatir ia berpikir Guntur akan
marah namun ternyata Guntur percaya dengan Holid sepupunya.
“Ami… lekas sembuh ya,” ucap Holid dengan mengusap
kepala Amisya di depan Guntur lansung, ia melihat Holid begitu
lugu hari itu.
“Ya sudah kalo begitu, ayo siap-siap pulang…”
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“Ayo…”
“Iya aku sudah nggak tahan di sini terus…” ucap Amisya
tegas
“Aku tau kok sayaaang… hehe.” guyon Guntur membuat
Amisya melototkan mata begitu seram. “Dan tugas untuk kamu
Vi… bawa barang itu ya… hahaha,” lagi-lagi Guntur iseng
terhadap Violeta yang kemudian manyun seperti mulut bebek
angsa yang mau memangsa.
Amisya dapat menikmati polusi kota Mataram yang saat itu
terlihat mendung tanpa sinar matahari menerangkan kota
Mataram tersebut, apakah hujan yang akan mengguyur kota
indah ini. Tapi kan masih pagi… yang dikhawatirkan embun
akan lenyap dengan campuran air hujan yang berjatuhan begitu
derasnya.
“Kak… kok jelek sih sekarang,” celetukan Putra yang
niatnya menghibur kakaknya.
“Mmmm… jadi dari masih kecil sampai gede’ masih saja
ejekan itu buat kakak yah…”
“Yah… secara adikmu ini kan paling ganteng jadi wajarlah,
hehe…”
“Mmm… iya dah hal yang biasa, siapa juga yang mau
bilang kamu cantik orang kamu cowok…haha,” dengan debat
mereka berdua semua isi mobil itu serentak tertawa kecuali
Guntur yang tak kuasa melihat tawa istrinya. Apa yang akan
terjadi kalau Amisya tahu apa yang menimpa dirinya. Raut
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wajah kesedihan terpancar di dalam diri Guntur yang Amisya
sejenak perhatikan.
“Gun, kamu kenapa?”
“Aaa..aa..aouh,” terkejutkan dengan sapaan Amisya. “Aku
nggak apa kok, aku cuma capek saja sedikit,”
“Yakin…?”
“Iyaaa… udah nggak usah mikir macam-macam.”
Amisya hanya diam, ia menatap pancaran sinar mata
Violeta yang bergelinang airmata hampir jatuh ke daerah pipi
mungilnya, Amisya semakin heran.
“Rasanya ada yang kalian sembunyikan dariku,”
“Ya ampun Ami… negative aja, aku sedih begini gara-gara
dua hari lagi aku akan menikah dengan Riyan, yaah… kasian
bunda di rumah jadi sendirian deh,”
“Ouh begitu… selamat ya, Vi.” dan Violeta menjawab
dengan anggukan manjanya kepada Amisya.
Sambutan dari keluarga Guntur yaitu mertuanya sangat
ramah tamah hari itu, tidak seperti biasanya. Amisya sangat
mengharapkan semua itu adalah ketulusan bukan permainan
semata. Bapak mertuanya sangat menyayanginya sebab ia suka
dengan sifat yang Amisya punya.
Sore hari saat matahari akan siap-siap untuk tenggelam
menyambut malam di musim hujan dan dingin Guntur tak
kunjung pulang, yang kini bekerja di perusahaan bapaknya
karena memang ia adalah satu-satunya pewaris perusahaan itu.
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Amisya telepon tidak diangkat disms juga tidak membalas, ia
turun di mana tempat biasanya keluarga kumpul nonton bersama
tak terlihat keramaian, hanya bunda mertuanya saja yang masih
duduk minum teh padahal sudah larut malam. Hinaan selalu
terlontar untuk seorang Amisya dari bunda mertuanya
“Mmm… Amisya, kok belum tidur? Percuma kamu
nungguin Guntur mana mau dia tidur dengan seorang istri
menular… hiiiikh… menjijikan.”
Bunda mertuanya dengan polos membuka apa yang sudah
berbulan-bulan Guntur rahasiakan dari Amisya, sungguh terkejut
hati Amisya dan ia tetap dalam posisi tenang tidak ingin terlihat
lemah di depan siapapun Saat seperti ini ia dulu hanya bisa
terbuka kepada Violeta namun tidak enak jika terus menerus
mengganggu Violeta yang sekarang sudah berumahtangga dan
sedang hamil juga. Lama ia menunggu sampai akhirnya Guntur
pulang pukul 02.00 larut malam, ia melihat Amisya belum tidur.
Justru membuatkan wedang jahe dan mengambilkan Guntur air
panas karena ia tahu suaminya pasti kedinginan terkena air hujan
yang deras di luar sana. Amisya memang istri yang sangat
mengerti suami.
Tersirat langit mendung dengan kilat petir yang dengan
senantiasa menyambar begitu saja, ia mendekati suaminya dan
menatap matanya tajam. Ia menagis karena ia baru tahu kalau ia
keguguran dari pembantu.
“Gun… kalaupun aku akan marah, sudah tak wajar lagi.
Namun apalah arti kesetiaan jika dilambangkan dengan
kebohongan, apalah dosaku sampai kamu merahasiakan ini
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semua, dan apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar aku
membawa penyakit menular?” tanya Amisya menangis di
pangkuan suaminya.
“Siapa yang bilang begitu Ami?”
“Sudahlah Gun… toh juga aku akan menerima apapun itu.”
Amisya terus menerus mendesak dengan kata-kata harapan
dan Gunturpun membuka semuanya. Sungguh membuyar semua
rasa dalam batin Amisya yang tak dapat menahan isakan yang
mengharuskan ia akan terlihat lemah di hadapan suaminya.
Guntur merangkul tubuh istrinya yang menangis tersedu dan
sejenak Amisya segera merubah suasana itu dengan ia
mengatakan kata mengantuk dan senyuman.
“Ya sudah kita tidur saja yah…”
“Sungguh sayang…”
“ Iya… aku capek, kamu juga kan?”
“He’eh…”
Masih menatap dengan mata bengkaknya, entah apa yang
akan terjadi relakah ia jika Guntur ingin menikah lagi. Sungguh
menjadi jeritan malam baginya, pada saat ia menyadari akan
dirinya yang sudah lumpuh ia seakan mengikhlaskan Guntur
dengan wanita lain lagi. Seiring pemikiran tertidur pulas lah
Amisya.
Pagi buta suaminya sudah tak ada di kamar, ia pikir Guntur
sedang sarapan di bawah ia menghampiri namun tidak terlihat.
“Pak… Guntur kemana?”
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“Loh kok tanyak bapak Nak, bapak juga nggak lihat,”
“Mendingan kamu sarapan saja.” ajak Bundanya dengan
nada santai tanpa harus ada yang mengerti apa yang Amisya
rasakan.
“Iya bunda, makasih,”
“Ya sudah, Bapak berangkat ke kantor dulu ya.” kemudian
melangkah lah bapak mertua meninggalkan tempat sarapan.
Tiba-tiba ada yang membunyikan bel di luar sana datang
bertamu pagi-pagi
“Sana kamu bukain, Bi Unah lagi di belakang,” suruh
Bundan kepada Amisya yang masih menggunakan baju tidur abu
dengan dasar warna putih membuat ia terlihat semakin kurus.
Membuka pintu dan itu ternyata seorang tukang foto datang
mengantar jenis berkas yang di atas namakan untuk Amisya.
Setelah menandatangani ia segera masuk ke dalam kamar dan
Bundanya tak bertanya sepatah kata yang sifatnya positif, ia
terus mengejek Amisya.
“Sungguh malang nasib kamu, kalo memang sudah
menular ya suami mana yang akan tahan.”
Amisya terus melangkah naik, sesampai di kamar ia sangat
terkejut melihat foto mesum suaminya dengan wanita yang ia
kenal yaitu Ayu Lasmi asisten bapak mertuanya dulu tetapi
sekarang menjadi asisten Guntur, luka yang sangat dalam
menggebu dalam tubuh Amisya. Diatas kertas putih bersih yang
akan dinodai tinta merah menepis perasaan sakit Amisya untuk
sementara.
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Beribu usaha ku mencoba
Beribu rasa akan ku musnahkan cinta
Aliran yang kubawa
Sungguh menjijikan jiwa
Aku adalah kotoran di masa lalu
Kini…
Kemanakah aku harus melangkah
Saat semua telah punah
Terangkanlah lentera harapan
Ku tak ingin jatuh dalam kegelapan kemaksiatan

Melangkah terasa di atas awan tinggi, tak pernah
menyangka Guntur akan melakukan semua itu. Ia meninggalkan
Rumah Guntur dengan diam-diam dan keputusasaan menerjang
jiwa rapuhnya.
Dua tahunan bersama Guntur dengan segala cobaan dan
rintangan, di jalan ia bertemu dengan Holid mantan pemilik
hatinya di masa dulu.
“Ami… kamu mau kemana? Kenapa kamu sendirian?”
Tetap terdiam tanpa jawaban, Holid bingung entah apa yang
terjadi dengan Amisya. Ia kemudian membawa Amisya ke taman
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di mana banyak remaja yang sedang kasmaran dengan nikmat
cinta, Amisya hanya mengikuti alur saja.
“Ami… tolong jangan buat aku khawatir, aku sadar
mungkin tak layak aku ingin tau masalah pribadimu, tapi jujur
perasaan aku sama kamu tetap di hatiku seperti apapun kamu,”
“Sudahlah Lid…aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa
atas apa yang menimpaku, aku akan jalani dengan kekuatan yang
aku punya Lid.” reflek Holid memeluk Amisya membuat
Amisya terkejut sejenak dan begitupun Holid yang dengan cepat
melepas pelukan itu.
“Mma…maaf Ami, aku tidak sengaja,” Amisya segera
bangkit lalu meninggalkan Holid menggunakan taksi menuju
Rumah Tante Ratna yang selalu sayang kepadanya. Dan
kebetulan Amisya bertemu dengan Violeta yang sedang
terbaring lemah pucat di atas kasur.
“Tante… Vi kenapa?” Bergegas ke dalam kamar di mana
Violeta terbaring, ia melihat di samping ada bayi mungil cantik
terbungkus rapi dengan kain hangat menangis saat ia
mendekatinya. Tante Ratna hanya memeluk Amisya disertai
tangis yang semakin mengencang.
“Tante tolong jawab, Vi kenapa?!!”
“Vi…Vio..leta, meninggal gara-gara pendarahan saat ia
melahirkan anaknya tadi pagi, dan Ryan juga belum tau karena
masih di Selong Lombok Timur”.
“Tidak tan… tidak mungkin!!! Viii…!!! Banguuuun, kamu
gak boleh tinggalin aku!!!” semakin kencang tangisan Amisya
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yang tak menerima semua itu. Holid pun datang karena memang
sudah tahu lebih dulu daripada Amisya, ia tidak begitu terkejut
namun kesedihan atas kepergian Violeta membuat semua orang
yang datang merasa terharu.
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10

Remuk

Pagi jumat Violeta dihantar ke dalam ‘peristirahatan terakhir’
yang akan menjadi tempat pesanggrahan yang ‘kekal’ tentunya
untuk semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tangisan
yang terus meliputi perasaan seorang Amisya ditinggal sahabat
terbaiknya. Mengapa Tuhan begitu cepat mengambil Violeta
yang sangat baik kenapa bukan aku saja yang duluan mati
karena sudah tak sanggup menghadapi dunia ini. Perkataan
yang semestinya tak terucap meski hanya di dalam hati saja.
“Ami… kita pulang yuk… sudah sore,”
“Kamu pulang saja Lid, aku masih mau di sini temenin Vi,”
“Tapi kasian Tante Ratna, seharusnya kamu yang
menghibur dia… bukannya kamu sayang Tante? Dan Vi juga
akan lebih tenang jika bundanya tenang juga. Yuk…” bujuk
Holid.
Pulang jua seorang Amisya menuruti nasihat Holid. Pakaian
serba hitam melekat di tubuh Amisya yang sedikit kekurusan
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mungkin beban pikiran yang terlalu banyak sehingga lengkuk
pinggang semakin terlihat jelas.
Tak heran sebab suami yang sangat ia sayang dan percaya
ternyata menghianatinya sangat membuktikan ternyata Guntur
juga tak datang melayat ke Rumah Tante Ratna, benar-benar ia
tak perdulikan Amisya lagi. Ia kini semakin dekat dengan Ayu
Lasmi yang berjabat sebagai asisten di kantor bapaknya. Tante
Ratna mendekati Amisya dengan pelan sebab ia tahu apa yang
sedang menerpa rumahtangganya ditambah lagi dengan
kepergian Violeta, sungguh malang nasib Amisya ditakdirkan di
dunia ini.
Guntur sungguh penghianat…! Ujar tante Ratna dalam
batinnya begitu kasihan terhadap Amisya yang sudah ia anggap
anak sendiri. Ingin rasanya ia menampar Guntur yang tak
bertanggungjawab itu. Lalu ia tetap mendekati Amisya yang
merenung lepas di depan jendela kamar Violeta semasa
hidupnya.
“Nak… ada yang ingin tante sampaikan. Penting,”
“Iya tante, apa itu?” segera mengusap airmata yang
melembapkan matanya.
“Jadi Violeta sempat meminta agar anaknya kamu yang
urus, ia mau anaknya kamu yang buatkan nama juga.”
Terdengar suara tangis bayi mungil setelah Amisya
menyetujui keinginan Violeta. Ia pun sangat senang bisa
dipercayakan oleh Violeta untuk merawat anaknya begitupun
Tante Ratna dan Amisya langsung menghampiri bayi yang
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berjenis kelamin perempuan itu, memeluk bayi itu erat layaknya
anak yang keluar dari rahimnya sendiri.
Sejenak pembantu rumah Tante Ratna memanggil Amisya
karena ada yang datang menemuinya, sangat berharap yang
datang adalah suaminya namun salah, justru yang menemuinya
adalah bapak mertuanya. Terharu hebat menelan perasaan
Amisya diawali dengan salam duduk berhadapan namun bapak
mertuanya sedikit heran saat melihat Holid juga di sana, selain ia
datang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya
Violeta ia juga datang ingin mengetahui permasalahan yang ada.
“Kamu kok tidak menyelesaikan secara baik-baik, Nak,”
“Mmm… biarkan saja Pak, aku sudah tahu semua apa yang
menimpaku dan aku sadar kalo ia juga akan begitu,”
“Tetap saja caranya itu salah, kalo ia mau nikah lagi kenapa
nggak ngomong langsung saja sama kamu, iya kan?”
Amisya tersenyum dengan kata-kata bapak mertuanya,
sebab itulah sebenarnya yang ia inginkan dari Guntur bukan
harus menghianatinya, dan kalaupun ia akan nikah lagi ia akan
mencoba ikhlaskan. Ia sadar akan dirinya yang mengidap
penyakit kanker rahim dan penyakit menular yaitu HIV/AIDS.
Tiba-tiba Holid menghentak Bapaknya Guntur yang dasarnya
adalah om ia sendiri.
“Anak om itu nggak punya otak tau gak! Penghianat dan
penjilat,”
“Holid,” potong Amisya terhadap ucapan tersebut.
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“Sudah lah Ami, meskipun kamu seperti ini, asal om tahu
juga satu hal, aku sayang sama Ami.”
Amisya tak tahan mendengar kelancangan mulut Holid
yang ujungnya akan menambah masalah.
“Cukup Lid…!!! Tolong, kamu bukan siapa-siapa dan…
dan nggak pantas kamu ngomong seperti itu sama Bapak!!!”
Holid beranjak meninggalkan tempat itu, Tante Ratna tidak
ingin keluar karena ia tidak mau ikut campur dan ia juga masih
merasa kehilangan atas meninggalnya Violeta anak tunggalnya
itu. Amisya juga hanya dapat meminta maaf atas kelakuan Holid
“Pak… aku minta maaf ya atas kelakuan Holid tadi”
“Iya nggak apa nak, wajarlah… karena memang itulah
faktanya kan? Dan kalo begitu bapak pulang dulu ya… salam
buat tantenya,”
“Iya pak… dan mungkin besok aku akan pulang k erumah.
Salam buat semua,”
“Iya nak,”
“Hati-hati ya,”
“Iya, kamu juga jaga diri baik-baik.”
Terlempar senyuman dari bibir pucat Amisya tuk
mengucapkan selamat jalan kepada bapak mertuanya yang telah
melaju di atas jalan raya terbasahkan oleh hujan kemarin,
menyejukkan namun berduka lara.
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“Aku gak suka kamu berkata seperti itu lagi, Lid. Kamu
juga nggak berhak atas apa yang telah menjadi takdirku,”
“Tapi Mi…!!”
“Sudah…!!! Stoop!!! Dan lebih baik sekarang kamu pulang
saja, aku lagi pengen sendiri.”
Holid terdiam tanpa ucapan permisi meninggalkan rumah
itu. Ia sangat mengharapkan Amisya dapat mengerti perasaan
yang ia punya namun ternyata sangat sulit mencairkan batu yang
padat. Amisya terus merawat anak yang kini sebagai anaknya,
terkadang dengan ia terus bersama anaknya ia merasakan
ketentraman, ia memberi anak angkatnya dengan nama Navisya
Aryansyah gabungan antara namanya sendiri, Violeta dan
bapaknya yang kini masih di jalan menuju rumah ingin melihat
putrinya.
Tak lama kemudian datang suara taksi berhenti di depan
rumah, Tante Ratna dan Amisya menyambut Ryan dengan
terlihat ceria.
“Vi mana Bu…? Kok gak keliatan?”
Sembap mata sudah mulai tergenang airmata, tak dapat ia
menahan kesedihan dan rasa kehilangan yang begitu dalam, tak
kuasa Ia pun tak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya telah
terjadi. Amisya sangat mengerti apa yang dirasakan tantenya,
Ryan semakin bingung. Namun sejenak ia menoleh ke samping
di mana posisi Amisya sedang menggendong Navisya.
“Ini pasti anakku ya Ami…?”

Runtuhnya Istana Tuhan

97

“Mmm… iya Yan, dan aku sudah kasi nama,”
“Waah… bagus dong, trus namanya siapa?”
“Namanya… Navisya Aryansyah”
Merenung sejenak sambil menghayati nama yang sudah
dibuat oleh Amisya buat anaknya.
“Mmmm… bagus bagus… makasih ya Ami”
Amisya menarik nafas dalam-dalam untuk menceritakan
apa yang sebenarnya terjadi, begitu tegang rasa-rasanya tak
sanggup akan ia ceritakan. Apakah yang akan terjadi. Namun ia
tetap bertekad menceritakan dari awal kejadian sampai akhir.
Saat sekarang, sungguh Ryan terpukul atas meninggalnya istri
tercintanya tersebut. Seakan ia hysteris namun ia pun dapat
menahan dan menyetujui amanat istrinya kalau anak itu akan
dirawat oleh Amisya, malah ia sangat bersyukur agar anaknya
merasakan kasih sayang seorang ibu.
Berhamburan sampah seperti tak terurus, kemanakah semua
orang? Tampak sepi setelah ia meninggalkan rumah Guntur
seminggu lamanya. Tapi terlihat ada mobil di bagasi yang biasa
digunakan oleh suaminya. Amisya sungguh malang sebab masa
lalu yang pernah menjadi seorang PSK murahan. Hari-hari ini ia
selalu merasakan sakit seluruh organ tubuhnya namun ia tak
ingin memperdulikan. Semua penghuni rumah ternyata sedang
keluar daerah karena merasa penat di kota kelahiran mereka
yaitu Mataram NTB.
“Assalamu’alaikum…” sahutan Amisya melangkah masuk
ke depan pintu namun tak seorang pun menjawab. “Tapi kok
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pintu nggak dikunci kalaupun semua orang keluar?” Pikir
Amisya.
Amisya terus melangkah ke dalam kecuali gemuruh suara
speaker di lantai dua yaitu posisi kamar, bisa jadi Guntur
menonton film pakai infocus, pikir Amisya.
Namun setelah sampai di rumah ia sedikit terhibur, hati
tenang memasuki kamar terbalas dengan hati tersentak keras
melihat kelakuan suaminya sendiri, hampa dan akhirnya
mendekati apa yang ia lihat saat itu. Guntur pun sedikit terkejut
saat melihat Amisya datang menyaksikan ia tidur dengan Ayu
Lasmi.
“Aku tak menyangka Gun kamu akan seperti… aku sadar
diri bahwa aku nggak mungkin bisa seperti istri-istri lainnya,
tapi…”
“Mi… kamu nggak ngerti apa yang aku rasakan!”
“Gun… apa yang nggak aku mengertikan? Tapi kenapa
kamu tidak ngomong langsung dan menikahi Ayu secara sah,
aku ikhlas… tapi apa, Kamu malah menghianati aku Gun!!” ujar
Amisya yang menangis tersedu di hadapan suaminya dan Ayu
tak melepas Guntur semakin menyakitkan Amisya rasanya.
Dan mana mungkin aku akan dapat bertahan dengan
keadaan seperti ini. Aku bukan orang yang tangguh seperti
orang lain. Pikir Amisya pasrah. Sepulang Amisya dari rumah
suaminya ia mencari ketenangan di ujung dunia. Entah dengan
siapa lagi aku akan mengadu lagi di kota Mataram NTB. Violeta
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kini sudah tiada lagi yang selalu ada untukku. Ujar dalam hati
Amisya.
“Ehhh… Ami kamu ngapain di sini?” Amisya langsung
menoleh kea rah suara yang tepat berada di belakangnya.
Terlihatlah sosok Holid menghampirinya lagi saat ia termenung
di depan pantai menghentakkan ombak yang begitu besar
begitupun angin. Terkejut kenapa meski Holid sih yang harus
menghampiri!! Aku sangat mengharapkan Guntur… Amisya
membatin kesal.
“Loh loh… kok malah bengong sih. Ada masalah?” Holid
duduk di sebelah Amisya dan kemudian menatapnya dengan
pelototan mata yang tajam lalu memegang tangan Amisya.
“Aku tahu apa yang kamu hadapi sekarang, Ami… dan aku
siap menggantikan Violeta di benak kamu kapanpun. Kamu
nggak usah sedih,”
“Apa gunanya aku hidup Lid, aku benci dengan jalan
hidupku,”
“Aku gak mau mendengar kamu ngomong kayak gitu lagi
Ami… kamu pikir hanya kamu yang seperti ini? Yang lebih
susah banyak Ami,”
“Kamu pikir mudah menjalani hidup yang serba salah
seperti ini? Dan kamu sendiri sudah tahu aku sebentar lagi akan
mati!!” ujar Amisya dengan nada keras di hadapan Holid yang
kemudian merangkulnya yang menangis tiada henti membasahi
wajahnya yang pucat. Shall yang melingkar di lehernya pun tak
dapat menutupi kurus tubuhnya.
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“Aku sayang sama kamu… aku nggak mau terjadi apa-apa
dengan kamu, kamu masih bisa tanpa Guntur!!”
Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik dan perempuan
setengah baya menghampiri Amisya dan Holid membuat mereka
terkejut dan pelukan itupun terlepas cepat.
“Ayu… Bunda…” Amisya menyapa terkejut entah apa
maksud kedatangan dari kedua orang yang ia kenal itu.
“Nah… sudah jelas kan Bun, dasar perempuan tak tahu diri.
Ehh… nyadar dong perempuan menular,”
“Apa yang Bunda lihat tak seperti yang ada dalam pikiran
Ayu untuk semakin merusak kepercayaan Bunda padaku,”
“Maksud kamu apa? Haaah…!” Bunda
menghentikan pertikaian antara Amisya dan Ayu.

mertuanya

“Sudah… sudah…!!! Dan kamu Ami, asal kamu tahu bunda
tak pernah suka sama kamu karena memang awal sudah tahu
bagaimana kamu, bukan Ayu saja tetapi tante Helistiya pun
sangat kecewa Guntur harus menikahi seorang pelacur,” katakata Bunda Mertua amisya sangat menusuk hati Amisya dan
Holid.
“Tante cukup…! Dan sekarang aku minta tante pergi dari
sini…! Memang sesuci dan sebaik apakah tante!! Bukannya
tante juga dulu mantan PSK yang kemudian di ambil oleh Om
dan itupun karena Om kasian,”
“Cukup…! Urus saja pelacur kamu…!”
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Dua orang itu akhirnya meninggalkan Amisya dan Holid.
Amisya terdiam merenung menangis mendengar semuanya.
Namun Holid tak ingin melihat Amisya berdiam diri.
“Sekarang aku antar kamu pulang ya… kasian tante Ratna
dari tadi tanyain kamu terus,”
“Iya…”
Dalam perjalanan pulang Holid mengajak Amisya mampir
di mall untuk menghibur Amisya agar lebih terhibur tidak
murung lagi. Kasian Amisya aku nggak nyangka hidupnya akan
seperti ini malangnya, ujar Holid sambil menatap Amisya yang
telah layu.
“Ami kamu ingat nggak itu kan hobi kamu dulu… apa-apa
selalu saja ala Mataram NTB, hahaha…” ucap Holid menunjuk
ke arah makanan favorit Amisya yang memang sangat
mengagumkan kota Mataram NTB.
“Lid…” tiba-tiba ia memanggil Holid yang fokus
memperhatikan tempat mana yang bisa buat Amisya tenang dan
tertawa lagi. Ia terkejut dan sepontan menjawab
“Iya Ami… ada apa?”
“Aku mau balik ke Selong Lombok Timur, aku ingin ke
makam mendiang Bunda dan Bapak.”
Holid tak langsung menjawab, ia termenung lama berpikir
melihat keadaan Amisya yang tak memungkinkan ke sana.
“Tapi kamu nggak mungkin menetap di sana Ami, kamu
sama siapa nanti?”
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“Kan ada Putra… kamu mau atau nggak mengantarku,
Lid?”
“Mmm… begini saja sekarang selesai belanja, kita pulang
lalu kasih tahu Tante Ratna dulu ya.”
Amisya mengangguk sedikit, ia pun teringat dengan
Navisya yang ia tinggalkan sudah lama sekali. Ia sedikit
semangat saat mengingat Navisya anak dari Violeta yan kini
menjadi anaknya sendiri.
Sedikit terlupakan masalah yang ada setelah ia bertemu
hingga tertidur dengan Navisya bayi mungilnya. Merawat dan
menjaga dengan kasih sayangnya membuat Navisya pun selalu
nyaman dalam pelukan bundanya. Tante memanggil Amisya
untuk makan malam karena Amisya belum makan dari kemarin.
“Sayang… yuk makan dulu, lagiankan Navisya sudah
tidur,” ajak tantenya namun Amisya tak dapat menjawab karena
saat ia bangun dari tidurnya tiba-tiba terjatuh pingsan. Amisya
sangat pucat dan tubuhnya sangat dingin seperti mayat. Sungguh
tante Ratna terkejut dan khawatir memanggil pembantu yang
sedang di lantai dasar masih mempersiapkan untuk makan
malam.
“Bi… bi… tolooooong…!!! Cepetan ke kamar Amisya
biii…” teriak Tante Ratna yang benar-benar khawatir dengan
keadaan Amisya.
“Astaghfirullah… non Amisya kenapa Bu?”
“Sudah nggak usah tanya dulu, jaga di sini aku mau panggil
ambulance dulu,” ujar Tante Ratna yang kemudian berlari
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dengan menuruni banyak tangga. Aku nggak mau kehilangan
orang yang aku sayang untuk yang kedua kalinya, apakah
kanker rahim itu yang membuat Amisya begitu? Kata-kata yang
menari dalam pikiran Tante Ratna.
Beberapa menit kemudian ambulance datang lalu membawa
pergi Amisya. Navisya dititipkan kepada pembantu oleh Tante
Ratna.
“Ouh iya bi, nanti kalau ada apa-apa panggil security dan
tolong jaga Navisya ya. Aku pergi dulu…”
“Iya bu… hati-hati.”
Mereka terus melaju membawa Amisya, namun sungguh
terlihat macet total jalanan di kota Mataram NTB sebab malam
minggu adalah malam hiburan untuk kalangan remaja, kesal
Tante Ratna tak terkendali tetapi sejenak ia merasa lega sebab
Holid menelepon.
“Halo, malam Tante…” namun tanpa menghiraukan kata
sapaan Holid, Tante Ratna terus saja memberi tahu keadaan
Amisya yang membuat Holid terkejut minta ampun.
“Terus sekarang tante lagi dimana?”
“Ini baru sampai di Rumah Sakit, Lid,”
“Ya tante, tapi di Rumah Sakit mana?”
“Di Rumah Sakit Pertiwi, cepetan Lid ya…”
“Iya, Tante tenangkan diri saja dulu, jangan nangis.”
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Beberapa menit kemudian Holid datang menggunakan
sepeda motor karena ia hapal bagaimana buruknya jalanan di
kota Mataram NTB saat malam minggu.
“Maaf nak tante jadi ngerepotin kamu,” ucap Tante Ratna
terhadap Holid.
“Gak apa kok Tan, lagian aku juga sayang sama Amisya.”
Kenapa justru Holid yang sempat dianggap bajingan oleh
Amisya yang perduli betul dengan keadaan Amisya. Guntur
sungguh tak dapat dipercaya. Ujarnya dalam hati sambil
menunggu kepastian dokter yang sedang memeriksa Amisya di
ruang UGD.
“Keluarga Amisya mana…?” panggil Dokter.
“Iya, aku tantenya, Dok. Bagaimana dengan anakku?”
“Kita bicarakan di ruangan saya saja Bu,” Dokter itu pun
mengajak Tante Ratna ke ruangannya. “Mari Bu, silahkan
masuk…”
“Terima kasih Dok”
“Mohon maaf sebelumnya Bu, kanker rahim yang diderita
anak ibu sudah stadium empat. Dan kami tidak menjamin apakah
ia dapat bertahan sampai sebulan atu tidak, karena dampak dari
penyakit menular HIV/AIDS juga benar-benar sudah merusak
semua organ di dalam tubuh anak ibu”
“Aa..aapakah masih bisa ditolong Dok, mungkin dengan
operasi atau apa… yang penting selamatkan anak saya Dok,”
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“Itu pasti Bu, kami akan tetap berusaha untuk kesembuhan
anak ibu. Tapi bantulah dengan do’a, mungkin ada mu’jizat dari
yang Kuasa, Bu,”
“Iya dok… terima kasih, kalau begitu saya keluar dulu.”
Hampa perasaan Tante Ratna, begitupun Holid yang tahu
dari Tante Ratna. Mereka tetap menunggu Amisya pulih namun
setelah dua hari tertidur Amisya baru dapat membuka mata
melihat suasana sepi dalam ruangan tetapi sedikit gemuruh di
luar sana. Ia terkejut saat melihat bahwa ia terbaring di Rumah
Sakit. Apa yang terjadi padaku? Mungkin aku sudah mati. Pikir
Amisya setengah sadar.
“Sayang… kamu sudah sadar, syukurlah…” kata tantenya
dengan menggendong Navisya yang menangis saat dibawa ke
dalam melihat keadaan bundanya.
“Sini tante aku pengen gendong Navisya, dia baik-baik saja
kan?”
“Iya, kamu istirahat saja Ami, Navisya menangis kan biasa.
Biar dia sama Tante saja dulu ya…” bujuk Tante Ratna yang
diam-diam tak sadar akan airmata yang bercucuran dipipinya
saat mencium kening Amisya.
“Tante kok nangis, sini tolong aku pengen banget gendong
Navisya, pleace Tan…”
Akhirnya Tante Ratna menyerahkan cucunya kepada
Amisya yang sangat lemah tak berdaya. Navisya terlihat
tersenyum saat di pangkuan bunda angkatnya tersebut. Amisya
meneteskan airmata begitu derasnya menatap bayi mungil di
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depannya. Ia pun teringat akan adiknya yang kini di Selong
Lombok Timur tinggal sendiri. Rasanya Amisya sangat kangen
dan ingin bertemu. Kembali menatap wajah bayi mungilnya
membuat ia semakin semangat untuk hidup.
“Tante… kalau aku punya umur panjang, aku sangat ingin
merawat dan menjaga Navisya dengan baik. Biar ia tak
sepertiku…” kata-kata Amisya membuat semua orang yang saat
itu datang menjadi terharu.
“Ssssstttttt… kamu gak boleh ngomong begitu Nak, kamu
akan tetap merawat anak kamu kok…” dengan pelukan dan
tangisan Tante Ratna tak dapat membendung perasaan sedih dan
harunya terhadap Amisya, Begitupun Holid.
Sungguh merpati putih telah merasakan rapuhnya rambut
satu persatu dalam diri, selalu berharap kapankah Guntur akan
melihat ketulusan hatinya selalu mencintai. Apalah daya untuk
mengungkapkan semua terasa hanyut dalam sungai gangga. Tak
sedikitpun ternyata Guntur peduli kepadaku. Keluh Amisya
dalam lubuk hatinya. Sakit sungguh perih yang ia rasakan
sampai terasa menggerogoti seluruh badan. Amisya langsung
dibawa ke ruang operasi. Degub jantung semua terdengar seolah
tercopotkan hari itu. Hanya kejaiban Tuhan lah menjadi andalan.
“Dok… aku mohoon, tolong selamatkan anak saya!”
“Insya Allah, dan bantulah kami dengan do’a bu… semua
Tuhan yang atur.”
“Iya dok…” kekhawatiran Tante Ratna begitu dalam, ia
sangat takut kehilangan lagi. Dan Putra pun sangat terkejut
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sesampainya di Rumah Sakit melihat keadaan kakak satusatunya, ia sungguh dendam akan Guntur. Holid pun begitu,
ingin rasanya ia membunuh Guntur sepupunya.
Tak lama kemudian terlihat sosok Guntur dan bapaknya
mengunjungi Rumah Sakit, semua terdiam melihat
kedatangannya kecuali Holid yang lansung menonjok wajah
Guntur hingga babak belur.
“Sudah…!! Jangan kalian kayak anak kecil, ini Rumah
Sakit,” tegas Tante Ratna marah dengan kelakuan Holid. Namun
tak heran jika ia berbuat sedemikian rupa. Terlalu kecewa ia
terhadap sepupunya yang sangat tak bertanggungjawab.
“Kamu apa-apaan sih Lid…!!!” bentak Guntur kesal.
“Ooooouuh, kamu masih nanya apa? Dasar bajingan!! Lihat
istri kamu!!”
“Cukup… kalo kalian cuma datang bikin rebut, lebih baik
kalian pergi dari sini.”
Setelah itu keadaan sedikit aman saat semua tenang akan
tetapi ternyata kedatangan Guntur dan bapaknya justru ingin
memberi tahu Amisya tentang pernikahan Guntur dan Ayu
Lasmi, namun nggak mungkin aku akan memberi tahu Amisya
dan semua kalo keadaan seperti ini. Pikir Guntur. Ia sebenarnya
tak begitu cinta kepada Ayu namun apalah hendak dikata nasi
telah jadi bubur, Ayu sedang mengandung darah dagingnya.
Guntur masih sayang pada Amisya namun ia tak bisa menerima
kenyataan kalau ia akan ditinggal mati oleh Amisya dalam waktu
dekat.
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“Tante… ada yang mau aku bicarakan, rasanya nggak
mungkin dengan keadaan ini. Akan tetapi, aku harus bicara.”
Tante Ratna mengerutkan kening, penasaran dengan apa
yang ingin Guntur bicarakan sampai terlihat kaku di depannya.
Bapaknya Guntur hanya diam lalu menunduk, yang sebenarnya
sangat merintih melihat apa yang terjadi dengan anaknya karena
ia sangat sayang pada Amisya.
“Sebelum Guntur bicara, saya pribadi minta maaf Bu,”
ungkap Bapaknya Guntur malu akan kejadian ini.
“Iya, tapi apakah yang mau kamu bicarakan, Gun?”
Dengan degub jantung tak menentu ia tetap harus tegas,
“Jadi begini Tan, aku rasa Tante mengerti apa yang aku rasakan.
Aku masih sayang sama Amisya. Tapi, nggak tau mengapa setan
apa yang merasukiku hingga aku tetap bersama Ayu dan
sekarang aku akan menikahi dia, Tante…”
Sangat terkejut lah Tante Ratna saat mendengar pengkuan
Guntur, entah apa yang akan terjadi kalau Amisya tahu hal ini.
Sedangkan ia tahu betul kondisi Amisya. Putra adik Amisya
satu-satunya yang sempat mendengar semua ungkapan Guntur
langsung melabrak dan melayanglah tonjokan yang kedua dari
adik iparnya sendiri.
“Benar-benar bajingan…!!! Gak punya hati banget jadi
orang! Lihat kakakku…!! Dan sekarang kamu pergi dari sini!!”
Datang Bapaknya Guntur menengahi antara Guntur dan
Putra yang sedang emosi berat, dan tidak sempat menjawab
Tante Ratna segera berlari saat melihat Dokter keluar masuk
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dengan wajah gundah gulana dari ruangan di mana tempat
Amisya di operasi.
“Dok… apa yang terjadi dengan anak saya?” teriak Tante
Ratna namun tak dapat para Dokter bicara karena keadaan
sedang kritis, Amisya lemah dan membutuhkan donor darah. Ia
mengalami pendarahan yang hebat.
Semua galau tak terarah, Guntur dan Bapaknya pun menjadi
khawatir setelah mendengar keadaan Amisya dari Dokter yang
menangani. Bapaknya Guntur tak peduli lagi dengan keadaan
anaknya sendiri. Mondar mandir hanya di depan pintu ruang
operasi namun tak kunjung selesai dikacaukan oleh kedatangan
Ayu yang merasa tidak dihargai oleh Guntur yang berdiam diri
menunggu Amisya.
Ayu mengamuk “Gun… sekarang aku minta kamu pulang,
kamu sudah janji akan menceraikan si pelacur itu kemarin,
tapi…”
“Stop…!!! Cabut kata-kata kamu yang tadi, atau…”
“Atau apa?” tegas Ayu garang dengan kelakuan Guntur.
“Atau aku tidak akan bertanggungjawab dan menggugurkan
kandungan kamu…!!!” Emosi yang tak dapat di kendalikan lagi,
membuat Guntur membuka yang seharusnya ia rahasiakan dari
semua orang. Betapa terkejut hati semua orang yang mendengar.
“Ouuuhh… jadi itu sebabnya kamu ingin menikah, Gun?”
Ternyata dia lebih menjijikan dari seorang Amisya yang selalu
kalian sebut pelacur!” ujar Holid kecewa dengan semuanya.
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“Apa maksud kamu bicara begitu Lid…?” tanya Guntur
penasaran.
“Iya ya ya… tidak mengerti juga, jelas dia lebih menjijikan
ternyata termakan omongan sendiri mengatakan Amisya pelacur,
laaaa dia! Pelacur dan penjilat pasaran!!” Ayu membalas katakata Holid yang tak menerima.
Namun tak dapat ia membalas sebab Tante Ratna benarbenar stress melihat semua itu. Putra yang tingkatan
emosionalnya masih labil tak sadarkan diri menampar Ayu
Lasmi di depan semuanya.
“Aeehh… kamu siapa berani menampar aku!! Dasar…!!
aku laporin kamu ke polisi baru tau rasa!!” ancam Ayu kepada
Putra tapi sayang Putra tak takut dengan ancamannya.
“Eeeh… asal kamu tahu yah, sekali lagi kamu mengatakan
kakakku seperti itu, ini… akan aku tancapkan ke dalam mulut
kamu yang songong, paham…!! ” dengan menunjukan pisau
kecil di depan mata Ayu yang semakin ketakutan dan minta
perlindungan pada Guntur, tetapi Guntur pun sudah tak tenang.
Holid tersenyum melihat Guntur yang seperti orang bodoh dan
tolol, ia melihat perubahan Guntur begitu buruk. Tante Ratna
sudah tidak tahan melihat semuanya.
“Kalian sungguh kejam ya… tak pernah bisa menghargai
Amisya, dan maaf kalo aku mengusir kalian bertiga… dan untuk
kamu Gun terserah, karena Amisya sudah tidak pedulikan
kamu!!”
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Malu yang dirasakan Bapaknya Guntur yang berniat datang
ke sana secara kekeluargaan namun menjadi runyam gara-gara
Guntur, makanya ia lebih memilih diam karena percuma ia akan
bicara sebab semua dalam emosi yang tinggi.
Sedih dan galau mengecam perasaan Tante Ratna, Holid
dan Putra. Karena belum ada tanda dari Dokter bagaimana
keadaan Amisya di dalam ruangan setelah ditransfusikan darah.
Mereka tetap sabar meski ketenangan terasa jauh dari pikiran
dan perasaan.
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11

Berpisah

Tenggelam matahari saat Burung Dara berkicauan di atas
langit nan biru, tak sedikitpun awan hitam berpesta di muka
bumi ini. Sore itu ketika Holid menyingkap tirai kaca ruang
tempat Amisya terlentang airmata bergelinang ingin terjatuh,
terkejut dengan tangan yang menepuk pundak dari belakangnya
mengajak ia masuk sebab operasi berjalan lancar dan Amisya
pun sudah dipindahkan keruangan nomor 09 lantai dasar.
“Tante… kapan Amisya akan bangun?” tanya Holid yang
disambut lagi dengan Putra.
“Iya tante… aku kangen sama kakak Ami,”
“Mmm… kalian nggak usah sedih ya, Amisya akan bangun
kok, tapi belum waktunya.”
Mereka terdiam sambil menatap wajah Amisya yang
membisu mematung. Holid tampak murung saat mengingat
semua kejadian siang tadi dengan Guntur. Seandainya aku
mengungkapkan apa yang aku rasakan terhadap istrinya
mungkin ia marah. Pikir Holid. Sembari ia tertidur di samping
Amisya dengan menggenggam tangan yang penuh akan jarum
113
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menusuk Amisya untuk kesembuhannya. Namun terbangun oleh
Tante Ratna yang pamit pulang sebentar.
“Nak… Tante titip Amisya dulu ya, Tante mau pulang
sebentar,”
“Iya tante… hati-hati ya,”
“Iya… terima kasih, Tante jalan dulu.”
Holid terlalu kecapean dari kemarin menjaga Amisya, ia
pun melanjutkan tidur di samping Amisya. Merasakan dunia
kembali dalam keadaan semua organ terasa lemah, akan tetapi
dengan pelan ia membuka mata melihat sisi Rumah Sakit dengan
oksigen masih menutup mulutnya. Terasa tangannya tergenggam
orang dan ternyata Holid masih menutup mata di samping
Amisya. Amisya menggerakkan tangannya membuat Holid
terbangun sungguh bahagia perasaannya.
“Ami… kamu sudah bangun… tau nggak Putra datang ke
sini, tapi dia sama Tante Ratna pulang sebentar katanya tadi.”
Namun ia hanya tersenyum lalu kemudian membangkitkan
tubuhnya dan meminta holid membantunya membuka oksigen
yang masih melekat di mulut.
“Lid… Guntur nggak pernah ke sini?” tiba-tiba
menanyakan suaminya. Kok malah Guntur sih yang ditanyakan
Ami… kan sudah ada aku di depan kamu. Protes Holid dalam
hati.
“Mmm… nggak pernah Ami, kenapa?”
114
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Amisya terdiam menyesal, terdiamlah antara Holid dan
Amisya. Di balik diam mereka datanglah seorang perempuan tua
lagi dihadapan Amisya “ Tante Helistiya?” ujar Holid.
“Ouh Amisya… syukurlah kamu sudah sadar sayang, tante
khawatir. Dan langsung memeluk tubuh Amisya yang masih
belum stabil. Amisya bingung karena ia tahu bagaimana Tante
Helistiya benci kepadanya namun entah setan apakah yang
merasuki sehingga sadar akan keadaan Amisya.
“Ami… maafin Tante ya selalu buat kamu susah, Tante
terlalu memandang kamu secara pekejaan di masa lalu.”
“Iya tante…” jawab Amisya singkat.
Akan tetapi beda dengan Holid yang terlihat ada
kejanggalan saat melihat tantenya menjenguk Amisya ke Rumah
Sakit, rasa khawatir semakin membangkit melihat Tantenya
dekat dengan Amisya yang tak punya tenaga. Holid selalu ingat
pesan Dokter yang merawat Amisya kalau untuk sementara
jangan memberikan Amisya informasi yang sekiranya dapat
menjadi beban dan dapat membuat ia menjadi stress karena
sangat berpengaruh bekas operasi kemarin.
Tante Helistiya tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas
berhias indah yang tertera atas nama Ayu Lasmi dan Guntur.
“Ouh iya… jangan sampai nggak hadir yah, ini kan
pernikahan suami kamu, Guunturr… hahaha…” ia pun mengejek
Amisya kembali. “Iiiikhhh… kok lama-lama aku jadi khawatir
kalo aku lama-lama di sini aku bisa tertular nanti, jadi tante
pulang dulu ya… kalo mati hubungi tante!!”
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Melayanglah tamparan Tante Ratna ke wajah putih Tante
Helistiya. Tante Ratna yang sempat mendengar semua perkataan
dari Tante Helistiya menjadi garang.
“Eeeehhh… bu, apaaan kamu main tampar saja! Kamu pikir
kamu siapa!”
“Aku memang bukan siapa-siapa, oooouh tapi jangan mainmain Bu kalau kamu seperti itu sama Amisya. Dan salam aku
buat semua keluarga agar secepatnya menyelesaikan peceraian
mereka!!”
“Tanpa disuruh juga akan diceraikan si pelacur itu…! Inget
itu…!” dan ia segera pergi dengan kesal telah ditampar dan ia
pun melangkahkan kaki dari Rumah Sakit. Sungguh tak
menyangka akan seperti ini kejadian yang menimpa. Amisya
sangat ingin jujur tentang semua yang terjadi di masa lalunya
namun ia terlalu pahit dan ia terlalu pengecut menghadapi resiko
atas apa yang akan terjadi.
Tante Helistiya begitu marah dan sangat membenci Amisya,
sebab hanya dialah yang tahu semua yang terjadi di masa lalu
kelam Amisya. Tak layak jika semua orang menyalahkan kondisi
Amisya, ia lemah tak berdaya menatap sehelai kertas di depan
matanya atas nama suaminya sendiri dan orang lain.
Hari pernikahan terlaksanakan hari itu, tampak ramai dan
terpancarkan kebahagiaan untuk semua. Rumah Sakit begitu
ramai tak kunjung Amisya dapat keluar, ia tak dapat menahan
ingin melihat acara suaminya sendiri dan semua saluran infus
serta saluran darah ia buka lalu berlari menuju jalan samping
Rumah Sakit. Hari itu Holid belum datang begitupun Tante
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Ratna yang masih menurus Navisya cucunya, hanya Putra saja
yang di sana tetapi Putra keluar untuk membeli makanan, ia
sangat terkejut saat melihat kakaknya sudah tidak ada di dalam
kamar itu.
“Suster… suster… tolong sus… kakakku kemana sus!!”
berlari dengan bolak balik ke sana ke mari memanggil Dokter
dan Suster yang akhirnya melihat pasiennya sudah tidak ada.
Putra segera menelpon Tante Ratnanya.
“ Halo… Tante?”
“Iya Putra… ada apa? Ada yang mau Tante bawain?”
“Ka…kakakku, Tan…”
Bingung yang membuat perasaannya menjadi khawatir,
“Kenapa dengan kakaknya sayang!!”
“Kakak Ami hilang, Tan…”
Tante Ratna sangat terkejut mendengar pernyataan Putra,
“Ya sudah Tante segera ke sana sekarang…”
Setelah telepon dimatikan Tante Ratna segera bersiap-siap
untuk berangkat ke Rumah Sakit Pertiwi di mana tempat Amisya
dirawat.
Sesampai di Rumah Sakit, ia melihat Putra murung dan
sedih. Kemudian mereka terus mencari Amisya kesemua sisi
Rumah Sakit dengan bantuan security setempat, namun tak
ditemukan.
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Dengan pakaian khusus Rumah Sakit Pertiwi warna blue
bawah atas yang masih melekat, rambut ikal lebat panjang tak
terikat melambai tanpa pernah tersentuh sisir menemani langkah
terlunta-lunta menghentikan taksi. Menangis tersedu membuat
matanya bengkak. Tuhan… aku tak butuh kehidupan yang
seperti ini… ambillah nyawa ini, untuk apa aku hidup jika
memang akan menderita saja. Ujar Amisya dalam hatinya
sendiri.
Tak lama kemudian ia sampai tujuan yaitu Rumah Guntur
di mana orang-orang melihat kehadiran Amisya dengan pakaian
seperti itu tampak heran dan kebingungan. Bapaknya Guntur
segera menghampiri Amisya, dan Tante Helistiya sangat marah
melihat adik iparnya yaitu Bapaknya Guntur menghampiri
Amisya. Ia semakin teringat atas apa yang pernah ia lihat malam
beberapa tahun silam.
“Mas. Biarkan sudah…!” tegas Tante Helistiya membawa
Bapaknya Guntur. Amisya semakin mendekat sedikit demi
sedikit menuju pelaminan mewah yang diduduki seorang putri
dan pangeran tampan. Sungguh Amisya sudah tak peduli
dengan semua duri menusuk jantung, ia hanya ingin menatap
ulang seseorang yang pernah menyalurkan energi berbentuk
semangat walaupun hanya sekedar beberapa tahun saja. Guntur
semakin tak kuasa melihat kehadiran Amisya dalam keadaan
seperti itu.
“Gun… aku cuma ingin mengucapkan selamat buat kamu,
aku tak menyangka kamu akan memberikan racun yang begitu
membunuhku, aaa…akku… berharap semoga kamu bahagia.”
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Guntur segera mengangkat Amisya yang terjatuh lemah
lemas pucat dihadapannya, marah tak terkendalikan seorang Ayu
Lasmi sampai mendorong Amisya yang terjatuh bergulingan ke
bawah panggung pelaminan.
“Eeeehhh pelacur, nggak ada puasnya ya kamu merusak
keluarga orang!! Nikmatin aja nasib kamu itu…! Dan sekarang
kamu pergi dari sini, karena di sini cuma kamu yang termasuk
orang kotor menjijikkan!”
“Cukup…!!! Kamu adalah pengantin jadi Tante minta kamu
bisa mengendalikan emosi kamu!” tegas Tante Helistiya. Namun
Guntur tetap membantu Amisya bangkit sampai ia dapat berdiri,
ia tak menghiraukan Ayu istri keduanya. Begitupun Amisya tak
mempedulikan sama sekali.
“Gun… maafin aku telah merusak semuanya, terima kasih
atas nama yang kamu berikan kepadaku dulu awal kita jumpa,
‘bidadari tak bersayap’… benar katamu. Akulah seorang mantan
pelacur yang bergantung nasib kepada vagina. Aku sungguh tak
butuh hidup ini, Gun.”
Tak sempat Guntur menjawab kata-kata Amisya karena
Amisya langsung melangkahkan kakinya dengan kelemahan asa
jiwa dalam dirinya, tak mampu ia menjelma dalam wujud
kesucian raga dan hanya hina yang ada.
“Amisya…” mendengar suara yang memanggil namanya
dari belakang tak membuat langkahnya terhentikan ia terus
berjalan terseok.
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“Amisya… tunggu Nak!!” dan Bi Unah pembantu di
Rumah Guntur terus mengejar sampai ia dapat menghentikan
langkah Amisya.
“Nak… tolong kamu ambil ini, siapa tahu berguna,” Bi
Unah menyerahkan sebuah diary dalam ukuran standar untuk
Amisya. Tak mengucapkan apapun Amisya hanya menerima dan
melanjutkan langkahnya. Semua tamu merasa iba terhadap
Amisya yang begitu malang nasibnya.
Terik panas matahari menyengat tubuh Amisya, begitupun
Putra dan Tantenya yang tak menyerah mencari Amisya.
Namun, Amisya telah berada di rumah Tante Amisya membuat
pembantu menjadi terkejut melihat keadaan Amisya. Ia langsung
mencari Navisya.
“Navisya sudah tidur non… lebih baik sekarang non
istirahat saja ya…” ucap pembantu rumah Tante Ratnanya.
Namun Amisya tak berbicara sedikitpun dan hanya
melangkahkan kakinya menuju kamar Navisya. Ia menangis
meronta saat menatap wajah anaknya, maafkan aku Vi… aku
bukan orang yang dapat dipercaya, aku orang yang kotor dan
hina…! Aku tak sanggup menjalani semua ini, Tuhan hanya
mempermainkan aku…!!! Nak… maafkan bunda ya, bunda akan
meninggalkan kamu. Ujarnya dalam hati dan tiba-tiba ia pun
pingsan karena tubuhnya terlalu lemah tak berdaya.
Tante Ratna, Putra dan Holid pun akhirnya pulang setelah
mendapat informasi kalau Amisya sudah di rumah dalam
keadaan pingsan. Semua terharu menangis dengan jalan hidup
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Amisya. Ia terlentang pingsan di samping Navisya yang tertidur
pulas lalu semua memanggilkan Amisya dokter untuk di periksa.
Setelah diperiksa Amisya terbangun, wajah yang begitu
pucat, bibir yang terlihat putih tak pernah menyentuh makanan
sedikitpun. Dokterpun menyarankan Amisya dibawa ke Rumah
Sakit namun Amisya tetap menolak karena baginya hidupnya tak
perlu diselamatkan sebab penderitaan yang ia lalui sejak dulu
hingga sekarang yang ia rasakan tiada henti.
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Di Mana Tuhan Berada?

Semua telah terbongkar Tante Helistiya, semua penghuni
rumah menjadi hambar dan tak menentu. Kacau balau dalam
masalah yang tak disangkakan. Guntur merasa kecewa dengan
kelakuan Bapaknya dan Amisya.
“Aku nggak menyangka bapak akan seperti itu, ada
hikmahnya aku menceraikan Amisya.”
Namun bapaknya tidak berkata apa-apa. Bundanya semakin
benci dengan Amisya rasanya ia ingin makan Amisya mentahmentah.
“Itulah sebabnya kenapa aku begitu benci dengan pelacur
itu…!! Tapi semuanya hanya menyalahkan aku saja.” ujar Tante
Helistiya dengan semangat menceritakan semua tentang kakak
iparnya yang pernah meniduri Amisya dulu saat Amisya masih
menjadi PSK.
Berbeda dengan Amisya yang sakit-sakitan membuat Tante
Ratna semakin khawatir tak tahu lagi akan berbuat apa kepada
Amisya yang tak dapat menghargai kehidupan dengan
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selayaknya manusia yang sempurna untuk menempuh segala
problematika kehidupan.
Tak urung waktu semakin menyempitkan relung hidup
Amisya di dalam lembah berduri menusuk dengan indah.
Ia tetap menjalankan hidup sebagaimana mestinya, penyakit
yang ia alami semakin menjalar hebat dalam tubuhnya. Pasrah
yang selalu menjadi kata akhirnya, setelah satu tahun lamanya ia
menjalani hidup dengan keadaan sakit-sakitan ia selalu merawat
Navisya anaknya dan melanjutkan hobi menulisnya sejak kecil
dulu.
Pagi menjelang siang di hari selasa, dunia sedikit terbuka
bagi Amisya yang sepakat akan keluar jalan-jalan ke tempat
yang dapat menyejukkan hati.
“Tante… baju Navisya yang merah itu mana? Kok nggak
ada?” teriak Amisya dari dalam kamar yang sedang mencari baju
Navisya.
“Coba cari saja dulu… mungkin terselip.” jawab Tante
Ratna dari luar kamar Amisya.
“Ouh… iya nih aku sudah temukan.” Dan ia pun segera
siap-siap untuk berangkat bersama Tante Ratna, setelah berada
dalam mobil, Holid tiba-tiba datang bersama seorang perempuan
cantik membuat Amisya dan tantenya kembali keluar dari dalam
mobil.
“Holid… tumben kesini Nak?” tanya Tante Ratna heran.
“Iya tante… ouh iya kenalkan calon istri aku Tan, Ami…”
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“Ouh…Tante Ratna…”
“Aku Amisya dan ini anakku Navisya…”
“Aku Husna… senang berjumpa dengan kalian.” senyum
ramah tamah mengundang keakraban diantara mereka. Dan
Amisya pun lebih dahulu masuk ke dalam mobil karena panas
yang tidak memungkinkan untuk navisya.
“Mau ke mana Tante sekarang…?”
“Mmm… ini, Tante mau ngajak Amisya jalan-jalan, Lid,”
“Wah… iya sudah maaf tante aku jadi menghalangi
jalannya, iya sudah kalo begitu kita samaan saja Tan, gimana?”
“Boleh… ayo…” ajak Tante Ratna yang dengan senang hati
mengajak Holid dan calon istrinya.
Selama di perjalanan perasaan Amisya tak menentu, gelisah
dan khawatir.
“Tante… kita pulang saja, perasaanku tidak enak sekal,”
“Aduh sayang… ini sudah mau sampai, masa pulang.
Lagian itu cuma perasaannya saja gara-gara kurang sehat
munngkin Nak…” ucap Tante Ratna yang seolah tak percaya
dengan ucapan Amisya. Namun Amisya juga tetap merubah
perasaannya dengan tarik nafas berkali-kali agar sedikit tenang
dan nyaman. “Ayo Nak, turun… kita sudah sampai…” terdengar
ajak Tante Ratna. Gembira terpancar di wajah Amisya dan Tante
Ratna setelah melihat besar gelombang ombak di lautan yang
luas.
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Masih berdiri di pinggir jalan mengambil barang-barang
dan bekal di pinggir pantai tak pernah terduga saat Amisya
menyebrangi jalan raya menuju pantai sejenak tertabrak bersama
Navisya yang saat itu sedang menggendongnya. Sungguh
terkejut hati Tante Ratna yang melihat peristiwa di depan
matanya sendiri, begitupun Holid.
“Ami. Navisya…!!” teriak Tante Ratna.
Yang kemudian banyak mengundang warga setempat
melihat dan menolong. Amisya dan Navisya anaknya segera
dibawa ke Rumah Sakit yang posisinya tidak jauh dari pantai
tersebut. Kekhawatiran melingkupi perasaan Tante Ratna, ia
sangat menyesal tidak mengikuti permintaan Amisya padahal itu
pertanda. Aku yang bersalah atas semua ini. Pikir tante Ratna.
Kenapa Amisya tak pernah dapat merasakan ketenangan?
Apakah mungkin ia akan seperti ini terus sampai ajal
menjemputnya?? Pikir Holid saat merenung diam di samping
Husna calon istrinya. Aku mencintainya tulus… namun aku tidak
mungkin mengecewakan keluargaku untuk memutuskan
perjodohanku dengan Husna demi Amisya. Ujar Holid lagi
dalam hatinya.
“Keluarga Amisya…??” panggilan dokter membangkitkan
mereka yang lemas terkejut dengan kejadian tadi.
“Saya Dok… bagaimana keadaan anak dan cucu saya,
Dok?” tanya Tante Ratna tak sabar ingin meihat bagaimana
keadaan Amisya dan juga Navisya.
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“Cucu ibu baik-baik saja, dan begitupun anak ibu… hanya
saja saya menyarankan lebih baik anak ibu segera dibawa ke
Rumah Sakit besar, sebab…” terpotong suara Dokter dengan
pertanyaan Tante Ratna.
“Sebab kenapa, Dok… cepat katakan!!”
“Sebab kanker rahim dan HIV/AIDS yang sudah menjalar
hebat ditubuhnya, kami tidak bisa membantu di sini.”
Diam dan menangis mendengar pernyataan tersebut
membuat Holid bersedih melihat Tante Ratna.
“Sabar tante… dan mau tidak mau kita harus membawa
Amisya ke Rumah Sakit besar, agar dapat ditangani dengan
baik.”
“Tapi kamu tahu sendiri Amisya itu seperti apa dan
bagaimana wataknya Lid…dan Tante pun sudah terlanjur janji
tidak akan membahas masalah penyakit itu, apalagi akan
membawanya… bisa-bisa…” terpotong dengan bisikan Holid
yang membuat Tante Ratna semakin meringkuk sedih.
“Sssttt… sudah Tan… sekarang kita berdo’a saja untuk
kesembuhan mereka yah…”
“Iya Nak…” dan mereka langsung masuk ke kamar di mana
tempat terlentangnya tubuh kurus tinggi dan putih langsat itu,
siapa lagi kalau bukan Amisya dan di sampingnya bayi mungil
yang semakin tumbuh sehat.
Sejenak kemudian Amisya terbangun, dan terkejut saat
melihat dirinya telah bermimpi di Rumah Sakit kembali. Ia pun
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menatap ke arah kanan dengan tatapan penuh syukur melihat
anaknya selamat dari tabrak lari pagi tadi. Ia pun bangun dan
langsung memboyong anaknya dengan penuh kasih sayang.
“Aku mau pulang sekarang tante…” dan Amisya segera
membereskan barang-barangnya meninggalkan kamar itu tanpa
basa basi lagi, dan Tante Ratna sudah tidak dapat berkata apaapa lagi sebab ia sudah hapal betul karakter seorang Amisya.
Dengan wajah pucatnya Amisya menangis tersedu menatap
wajah anak kecil yang selalu memberinya semangat dengan
senyuman manis.
Adakah aku akan dapat membesarkan dan membahagiakan
Navisya jika keadaanku seperti ini…? Pertanyaan inilah yang
selalu terlontar dalam benak Amisya.
Beberapa menit kemudian mereka sampai rumah tepat
pukul 01.30 siang hari,
“Tante, Ami… kalo begitu aku pulang dulu ya… dan kamu
Ami, istirahat aja dulu. Nanti aku ke sini lagi,” ucap Holid yang
disambung lagi dengan ucapan Husna.
“Iya Ami… semoga lekas sembuh ya… dan tante kami
pulang dulu ya.”
“Kalian juga hati-hati di jalan.” mobil hitam berkilau itu
secepat kilat menghilang di hadapan Amisya dan juga Tante
Ratna.
Malam yang begitu suram akan gemuruh angin di luar sana,
merinding tubuh tak menentu dikalangan ruh suci dihamparan
dunia. Terbuka jendela kamar karena kerasnya angin, terbangun
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Amisya dari tidur dengan sehelai baju tidur tipis putih
menonjolkan bentuk tubuh yang tak berisi hanya tulang saja.
Rambut terurai melayang saat di depan jendela terbuka, ia
nikmati sejenak kerasnya angin mebuatnya termenung. Apakah
arti dari semua ini…? Akankah musibah akan kembali menerpa
ataukah mungkin angin ini membawa sepercik kebahagiaan
untukku? Dalam hati nuraninya terus bertanya-tanya sambil
menutup kembali jendela tersebut.
Terlihat pulas di samping anaknya. Security terbius, seorang
yang bercadar sehingga dapat masuk ke dalam rumah itu. Semua
berjalan lancar Navisya terbunuh dengan tangan Amisya sendiri
yang pada hakikatnya bukan itu yang sebenarnya terjadi.
Sungguh terkejut perasaan Amisya melihat bercucuran darah di
tangannya dengan pisau masih melekat erat ia pegang, Navisya
sudah tak bernyawa lagi karena tusukan yang telah dilakukan
Amisya. Tante Ratna sangat tidak menduga akan hal ini dan ia
pun segera menelepon polisi untuk segera kejadian itu
ditindaklanjuti.
“Tante… apa yang tante lihat tidak benar…!!!”
“Dasar gila… aku nggak menyangka kamu akan seperti
ini…!! Benar-benar nggak punya akal kamu,”
“Tapi Tan.” Namun Amisya segera dibawa kekantor polisi
untuk diminta penjelasan lebih jelas.
“Asal tante tau… aku sangat sayang sama Navisya…!!!”
teriak Amisya yang suaranya terhilangkan oleh laju mobil polisi
malam itu. Tante Ratna sungguh histeris melihat berlumpuran
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darah membasahi tubuh cucu satu-satunya yang kini tidak
bernyawa lagi.
“Ini semua gara-gara perempuan gila itu……!!! Dasar
terkutuk kamu Amisya!!!” berlutut menangis di hadapan
cucunya “Aku tidak menyangka akan seperti ini…!! Vi… kamu
menyerahkan anakmu pada orang sinting!! Amiii… aku benci
sama kamu!!!” teriak Tante Ratna memeluk Navisya.
Mendengar berita tersebut Bundanya Guntur sangat
gembira layaknya orang yang baru mendapatkan uang tunai
miliyaran, rasain kamu Amisya…! Kamu pelacur yang telah
menggoda suamiku dan aku tidak akan membiarkan kamu
bahagia…!!!” tertawa terbahak dan Bapaknya Guntur pun curiga
dengan tingkah laku istrinya.
“Ibu kenapa? Kelihatannya senang sekali pagi ini…”
“Tidak ada Pak… ini Ibu sudah buatkan teh, diminum yuk.”
ajak Bundanya Guntur yang tampak ceria pagi itu. Tiba-tiba
telepon di ruang tamu berbunyi dengan segera Bundanya Guntur
berlari untuk menerima panggilan itu, dan Bapaknya Guntur
semakin curiga karena tidak biasanya seperti itu. Apa yang
terjadi Tuhan… kenapa perasaanku tidak enak sekali pagi ini.
Ujar Bapak Guntur semakin kuat rasa curiganya.
“Dari siapa Bu?”
“Bukan siapa-siapa Pak, itu cuma salah sambung…”
“Tapi kok kayaknya akrab begitu?”
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Dengan kesal Bundanya Guntur menatap tajam suaminya
karena sangat memaksa sekali melihat ia akan jujur kalau yang
sebenarnya menghubungi tadi adalah orang suruhan untuk
membunuh Navisya semalam “Bapak apaan sih… bapak masih
memikirkan si pelacur itu??? Ouh… ternyata!!! Bapak masih
ingin membayar dia untuk memuaskan bapak! Begitu?
“Ibu ini ngomong apaan? Kenapa hanya itu saja yang
menjadi sumber masalah? Itu kan masa lalu,”
“Emang kenapa Pak?!! Gak senang…?”
“Iya…!!”
“Itu tandanya Bapak masih memikirkan…!!” Tersentak
kata-kata Bundanya Guntur dengan sentakan suaminya yang tak
terkendali. “Sudahlah Bu. Bapak capek” ia pun langsung masuk
ke dalam kamar karena merasa lelah dengan kelakuan istrinya.
Berbeda dengan nasib Amisya yang saat ini sedang
meringkuk di dalam penjara sebab fitnah kalau ia yang telah
membunuh Navisya anak angkatnya sendiri, namun ia hanya
pasrah terhadap apa yang terjadi pada diriya sendiri. Hidup
sudah tak berarti lagi baginya sebab penderitaan yang selalu
menerjang.
Lemas, pucat dengan kulit yang kekuningan seperti manusia
yang tanpa darah membelenggu. Siapakah yang tega berbuat
seperti ini? Aku bersumpah… siapa pun yang membunuh
Navisya aku akan bunuh bagaimana pun caranya.!!! Pikir
Amisya dalam hatinya yang terus merengkuh kesakitan dengan
keadaan tubuhnya dan dendam yang sangat membara.
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Tiba-tiba datang seorang penjaga dalam ruang jeruji besi
memanggil Amisya karena ada seseorang yang datang
menjenguknya. Dan itu ternyata adalah Guntur. Amisya terkejut,
ia mendekatinya selangkah demi selangkah sampai bertatapan
wajah.
“Sungguh malang nasib kamu… mmm… untung saja aku
ceraikan kamu, nggak aku sangka kamu juga pernah tidur sama
bapakku sendiri, dasar pelacur kacangan!”
“Terserah kamu mau ngomong apa… terima kasih telah
meluangkan waktunya ke sini.” Yang kemudian Amisya masuk
ke dalam meninggalkan Guntur dan Ia pun semakin kecewa
melihat sikap Guntur seperti itu. Kepercayaannya terhadap orang
sangat minim sekali. Namun setelah ia di dalam jeluji besi gelap
dan hitam ingatan terhadap Navisya yang terbunuh bukan
olehnya terngiang kembali, Navisya….!!! Navisya….!! Teriaknya
dalam hati sambil meremas-remas kain yang ada di tangannya
dengan bercucuran airmata melabuhkan seluruh kebencian dan
dendam membuat ia semakin garang layaknya harimau ingin
menerkam seribu penghianatan dan kejahatan.
Tante Ratna sangat terpukul dengan kejadian tiga bulan
yang lalu, ia sangat dendam dengan Amisya yang ia pikir adalah
pembunuh cucu satu-satunya. Kini ia terlentang sakit-sakitan
setelah kejadian itu ia syok berat tak menyangka Amisya akan
melakukan hal sekeji itu.
Hari itu pembantu di rumah Guntur tiba-tiba datang
menjenguk Amisya. Amisya pun keluar dengan kawalan dari
polisi dan ia sangat terkejut melihat yang datang adalah
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pembantu rumahnya Guntur. Ia pun langsung dirangkul erat
karena pembantunya Guntur dengan jelas mendengar kalau
Bundanya Gunturlah yang sengaja merencanakan semua itu
untuk menjebloskan Amisya ke ruangan yang di hiasi besi-besi
keras itu.
“Bibi kenapa…?”
“Maafkan Bibi tidak membantu Non dari kemarin…”
“Maksud bibik…?”
Namun seorang pembantu itu semakin meringkuk sedih
dalam pelukan Amisya, merasa kasihan melihat Amisya yang
tidak bersalah menjadi korban majikannya sendiri.
“Bi… sudah ya, hidup ini memang indah bagi
pengagumnya, tapi kecuali aku bi… tidak ada yang dapat di
percaya lagi di dunia ini. Aku akan percaya Tuhan? hahahaha…”
tertawa terbahak namun airmatanya mengalir berlinang tak kuasa
menahan rasa sakit hatinya terhadap apa yang menjadi ketentuan
hidupnya.
“Tuhan itu hanya sebutan belaka Bi… nggak ada Tuhan di
dunia ini…!!”
“Sudah Non… nggak baik ngomong seperti ini, istighfar
Non…”
“Maaf bi… Aku muak dengan kata Tuhan, persetan dengan
nama itu….!!!”
“Sudah… istighfar Non, aku akan membantu Non Amisya”
“Maksud bibi…?”
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“Bibi tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini semua
terhadap Non Amisya.”
Amisya sangat terkejut dan semakin penasaran karena
siapapun itu ia akan membalas dengan nyawa juga.
“Siapa itu Bi… cepat katakan…!” tegas Amisya semakin
memegang erat pundak pembantu itu.
“Di…diid…diaaa, dia adalah bun… Bundanya den Guntur
Non…”
Sungguh terkejut hati Amisya yang tak pernah ia
menyangka Bundanya Guntur akan sekejam itu terhadapnya.
Lemas namun dendam sangat membara di lubuk hatinya saat
wajah bayi mungil yang tak berdosa menjadi korban atas dosa
hidupnya.
“Sungguh Bi…??”
“Sungguh Non… Bibi dengar sendiri saat orang suruhannya
itu datang ke rumah mengambil uang bayaran.”
“Benar-benar tidak punya hati,”
“Tapi Non sabar saja… Bibi siap jadi saksi Non.”
“Nggak perlu Bi… biar aku yang menangani semua ini.
Aku tahu apa yang terbaik untuk mereka.”
“Maksud Non…?”
Namun tak dapat Amisya menjawab karena waktu jam
besuk sudah habis, dan Polisi membawa Amisya masuk lagi ke
dalam penjara tersebut. Amisya sangat senang mendapatkan
informasi itu.
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Mmm… tidak akan aku biarkan dia lolos dari tanganku,
nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku harus bisa keluar dari
tempat ini untuk sementara, tunggu pembalasanku tua
bangsat..!!! Tegas dalam hatinya semakin memanas.
Tertunduk diam terus berpikir untuk keluar dari tempat itu,
hamparan rambut tak terikat dan tak teratur, kulit semakin kusut
kurus memucat, tinggal tulang belulang menjadi teman dalam
dirinya. Semakin lama ia sering merasakan rasa sakit akibat dari
kanker dan HIV/AIDS yang terus menjalar dalam tubuhnya.
Namun ia sudah tidak perdulikan akan hal itu dan ia hanya ingin
membuktikan bahwa ia tidak bersalah kepada tantenya.
Minggu pagi semua tahanan bergotong royong untuk
membersihkan lingkungan penjara itu, namun sedikit demi
sedikit Amisya semakin tersisihkan dari tahanan lainnya.
Bagaimanapun aku harus keluar dari sini… Ujar dalam hatinya.
Dan pada akhirnya ia dapat membuka gerbang tersebut, dengan
segera ia berlari menuju bawah jembatan besar untuk mengganti
pakaiannya. Karena tidak mungkin ia akan tetap menggunakan
pakaian tahanan.
Berjalan lunglai lemas, tetap berusaha melangkahkan
kakinya. Senyum semangat tetap terpancar di bibir pucatnya,
dengan baju warna hitam kusut dan celana jeans pendek sampai
lutut compang camping tak ia hiraukan, rambut tetap terurai
tanpa ikatan membuat ia terlihat layaknya orang gila dan
pengemis jalanan. Ia terus berjalan untuk menempuh rumahnya
Guntur ingin menikmati segarnya darah kejahatan di dunia.
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13

Dendam yang Terbayar

Media cetak pagi itu sangat membuat Tante Ratna terkejut
melihat kabar bahwa tahanan pembunuhan bayi tiga bulan yang
lalu lepas dari penjara. Dan foto Amisya pun disebarkan
sejabotabek oleh Polisi. Ya Allah Amisya… Tante tidak
menyangka kamu akan segila ini. Ujarnya dalam hati.
Dan bukan Tante Ratna saja, akan tetapi keluarga Guntur
sangat terkejut juga dengan kelakuan Amisya yang kabur dari
penjara.
“Dasar perempuan gila.” ujar Bundanya Guntur yang
sedang duduk membaca Koran.
“Mmm… iya, nggak nyangka dia akan gila kayak gitu Bu,”
“Ayu… kamu kalo’ lihat dia, langsung saja telepon Polisi
ya,”
“Pasti Bunda… enak saja Dia mau kabur, dasar pembunuh
gila.”
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Tiba-tiba terdengar suara mobil Guntur yang baru pulang
dari luar daerah bersama Bapaknya untuk melihat perusahaan
yang ada di Selong Lombok Timur.
“Eh eh eh... Gun, Pak… sini deh, pasti belum lihat Koran
hari ini kan??”
“Mmm… iya, ada apa emangnya Bunda?” tanya Guntur
penasaran.
“Si pelacur yang telah membunuh anaknya itu kabur dari
penjara.”
“Sungguh Bun…?”
“Aduh… kok nggak percaya begitu, sini makanya baca.”
ditariknya tangan Guntur agar cepat melihat informasi itu.
“Waduuuh… nekad sekali sih Amisya.”
Dan sejenak ia terdiam bersama Bunda dan Istrinya.
Berbeda dengan Holid setelah mendengar berita itu, ia
langsung ingin mencari Amisya namun orang tua dan calon
istrinya tidak menggizinkan. Ia sangat terpukul melihat semua
yang dijalani Amisya. Kenapa harus kabur Ami… aku pasti
bantu kamu, tapi… Jeritan dalam hatinya. Dan ia tak dapat
berbuat apa-apa lagi karena sudah terlanjur berjanji tidak akan
membantu Amisya kepada kedua orangtuanya.
Hari telah usai dan malam tiba mengguncang rencana yang
telah direncanakan Amisya untuk membalaskan dendamnya
terhadap keluarga Guntur. Masih dengan pakaian kusutnya
Amisya duduk di depan pagar rumah keluarga Guntur. Amisya
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sudah tidak perdulikan akan kelangsungan hidupnya dan resiko
yang akan ditanggungnya sebab dendam yang membara.
“Kalian boleh senang-senang malam ini, sebelum aku
mencengkam jantung kalian yang tak berguna untuk dunia!” ujar
Amisya menatap tajam sekeliling rumah mewah dan besar.
“Pak… kok ibu sudah ngantuk sekali, bapak tidak tidur?”
“Iya Bu… Bapak juga ngantuk, ayo…!”
Angin semakin kencang seakan merombak seluruh
bangunan di kota Mataram NTB, lampu disemua sudut rumah
tersebut telah padam membuat Amisya sudah tak sabar ingin
menikam semua penghuni rumah.
Semakin wajah lucu Navisya melayang di hadapannya
semakin garang ia ingin segera masuk ke dalam rumah itu, pisau
dan tembakan dengan peluru super full di genggamannya mulai
mengajak kakinya menelusuri sisi rumah itu. Ia pun dapat
menyelundup masuk ke dalam kamar Guntur dan Ayu, membuat
pasangan itu bangun terkejut melihat sosok Amisya sudah di
hadapannya.
“Kamu mau ngapain kesini? Dasar perempuan gila’!!”
Tertawa dengan keras dan lepas Amisya yang semakin
membuat mereka takut “Iya…!! Aku memang gila… dan asal
kalian tahu, dengan kegilaan ini aku menginginkan nyawa
kalian!”
“Dasar sinting.” ucap Ayu yang segera mengambil telepon
untuk menghubungi kantor polisi, akan tetapi sayangnya ia
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tertembak oleh Amisya. Guntur terkejut dan ingin merampas
Amisya namun ia pun tak mampu dan pisau di tangan Amisya
juga segera menusuk pas di dada Guntur mantan suaminya dulu.
Tergeletak lah dua mayat sekaligus tanpa ada yang mendengar
jeritan dan suara tembakan itu karena rumah yang begitu megah,
besar, dan mewah.
“Semoga kamu… dan kamu… mendapatkan syurga, oke”
tegas Amisya yang kemudian melanjutkan langkahnya dengan
santai tanpa ragu dan khawatir menuju kamar kedua orangtua
Guntur yang memang menjadi tujuan utama sebenarnya.
Setelah Amisya melihat wajah kedua orangtua Guntur ia
semakin teringat atas semua kelakuan atas fitnah yang dilakukan
Bundanya Guntur terhadap dirinya sendiri.
“Ouh… Bunda dan Bapak terhormat dan suci… selamat
malam. Kaget dengan kehadiran seorang pelacur…??” dengan
meneteskan airmata.
“Dasar gila! Ngapain kamu kesini..?”
Terkejut dan gemetar seluruh tubuh melihat pisau dan alat
tembak di genggaman Amisya, dan Amisya sudah seperti orang
yang kesurupan setan pemangsa.
“Heeeh! Kamu pikir aku tidak tahu siapa yang telah
menyuruh membunuh anakku! Kamu sungguh tidak punya hati
Bunda tersayang!!”
Bapak Guntur bingung. “Maksud Nak Amisya apa?” Bapak
benar-benar tidak mengerti… “Dan siapa pelakunya Nak?”
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Dengan tatapan mata yang semakin mengerikan di hadapan
Bundanya Guntur membuat ia semakin gemetar
“Nyawa harus dibayar nyawa !”
Amisya melukai Bundanya Guntur, dan Bapaknya Guntur
berlari keluar dan menelpon adik iparnya yaitu ibu Helistiya
namun tidak sempat mengatakan panjang lebar dengan cepat
nyawa terenggut pisau Amisya. Bundanya Guntur terus berlari
untuk mencari perlindungan.
“Berlari dan teriaklah sepuasnya tua Bangka…!!!”
Berteriak memanggil Guntur dan menantunya, “Gun,
Ayuuu… tolong bundaaa!”
Dengan tertawa semakin membesar, “Percumaaa…!
Semuanya sudah menjadi makanan pisau yang cantik ini
Bun…!!”
“Maafin bunda Nak… maaf… tolong jangan bunuh
Bunda…”
“Sudah terlambat… mulut kamu sudah terlalu berbulu
anjing, dan buat apa aku membiarkan seorang yang telah
membunuh anakku hidup? Tidak mungkin…”
Pisau melayang dengan cepat namun datang tante Helistiya
ingin menghentikan semua itu.
“Stooooop… sudaaah!! Tolong jangan lakukan itu Ami.
Tante mohon…”
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“Oooouh… Tante… Tante yang terhormat!! Kamu tentunya
sudah tahu dong mengapa aku harus membunuh Tua Bangka
ini…!!”
“Tante tidak tahu apa-apa nak…”
“Haaaakh… Naaak? Tidak salahkah napas kamu panggil
anak!!” teriak Amisya yang sudah tidak tahan melihat semua
bayangan yang selalu menghantui sehingga ia kembali ingin
menusuk jantung Bundanya Guntur yang saat itu masih di
tangannya.
“Tidaaaak…!!! Jangaaan…!!” terlihat sosok Tante Ratna
yang datang dengan keadaan yang sakit lemah dan pucat
membuat Amisya kembali di rundung kemarahan.
“Maaf tan… aaa…asal tante tahu, dia ini tidak pantas
ditetapkan di dunia!! Di..didia.. terlalu kejam. Dan nyawa harus
dibalas nyawa!!”
“Jangan Nak… dan maafkan tante tidak percaya sama
kamu, tolong… Tante sudah tahu kejadian semuanya Nak, jadi
biarkan yang berwajib saja yang menangani Nak, ya…!!”
“Maaf… Tan, ini untuk Navisya.”
Tamatlah riwayat semua penghuni di dalam rumah tersebut
dengan kisah yang mengenaskan. Yang tidak bersalah dan tidak
tahu akan kelakuan Bundanya Guntur menjadi korban juga.
Semua lemas dan lemah melihat kejadian yang sangat tragis.
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Amisya senang dan bahagia telah memusnahkan semua
orang dan membanjirkan rumah mewah itu dengan darah-darah
dendam membara.
“Sekarang aku minta kalian lapor saja ke polisi…
secepatnya.”
Namun semua yang menyaksikan kejadian itu hanya
termenung tak berkata apa-apa. Tante Ratna hanya terdiam
namun linangan airmata tak henti.
Keluarlah adiknya Guntur dari kamar, dan pingsan melihat
akan seramnya peristiwa larut malam itu. Begitupun tante
Helistiya sudah tidak sadarkan diri dan keduanya langsung
dibawa ke Rumah Sakit.
Namun Amisya sudah tidak terlihat lagi di tempat saat
melihat mobil polisi datang.
Pagi hari saat Holid sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan
untuk acara pernikahannya dengan Husna, ia diam sejenak dan
memperhatikan bahwa memang benar semua keluarga Guntur
telah meninggal dan itu semua gara-gara Amisya.
“Tidak… tidak mungkin ”
“Tidak apa Nak…?” mengahampiri Holid yang terdiam di
depan TV.
“Ouh… tidak mungkin, Tante kamu meninggal, Nak”
“Aku harus pergi sebentar Bu…”
“Lid… Holid…!”
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Akan tetapi Holid tetap berlari keluar dan melaju dengan
menggunakan mobil hitam berkilaunya, ia sangat yakin ditempat
biasalah tempat Amisya bersandarkan diri jikalau ada masalah.
Namun ternyata tidak terlihat sedikitpun jejak Amisya. Ia pun
kembali pada sore hari setelah putus asa mencari Amisya ke
rumah Tante Ratna.
“Tante… maafkan aku baru bisa menjenguk,”
“Tante sedih… tan…tante… tidak tahu harus bagaimana
Nak.”
“Iya tan… aku sudah tahu kok kejadiannya.”
“Iya… Tante benar-benar tidak menyangka Amisya akan
senekad itu Nak.”
Holid terdiam haru mendengar keluhan Tante Ratna yang
kondisinya sudah tidak stabil. Tiba-tiba deringan handphone
merubah suasana karena yang menghubungi holid adalah Husna
calon istri yang akan ia persunting besok hari kamis.
“Iya Na…”
“Kamu apaan sih Lid…!”
“Maksud kamu…?”
“Kenapa kamu lebih mementingkan masalah Amisya yang
bukan siapa-siapa, niat nggak sih nikahin aku?!”
“Jaga omongan kamu Na… Amisya itu sangat penting juga
buat aku.”
“Ouuh… begitu! Sekarang kamu lebih pilih Dia atau Aku?”
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“Sudahlah… aku lagi pusing, dan jangan tambah masalah.”
Ditutupnya komunikasi yang ia anggap tidak penting, ia
sangat kesal dengan sikap husna yang tidak bisa menjaga
omongannya.
Lagi-lagi dering handphone membuat Tante Ratna tidak
enak hati berbicara lagi.
Holid menerima panggilan itu karena ibunya yang
menelpon dan ia sangat hapal itu adalah pengaduan Husna.
Nggak dewasa sekali… Pikirnya.
“Iya buk… ada apa?” sengaja dengan logat tidak pernah ada
masalah.
“Ibu mau kamu pulang sekarang juga.”
“Tapi Bu…”
“Tidak ada tapi-tapian… sudah pulang saja.”
“Bu…”
Tapi sudah terburu dimatikan oleh ibunya.
“Sudah Nak… kamu pulang saja ya, nggak baik seperti ini
menjelang hari pernikahan.” tegas Tante Ratna untuk kebaikan
Holid dan keluarganya.
Dan Holid pun menuruti nasihat Tante Ratna yang
menyuruhnya pulang, namun tetap saja di hati dan pikirannya
adalah di mana dan bagaimana keadaan Amisya yang belum bisa
ia temukan.
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Kamu di mana Ami… aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa.
Ujarnya dalam hati. Melaju terus sampai depan rumahnya.
Sampai kapan semua ini akan berlanjut tragis.
“Jadi begini…?” tegas Ibunya langsung menyambut dengan
tidak sedap sekali menurut Holid.
“Sudahlah Bu… aku selalu menuruti keinginan ibu, dan
tolong sekarang ini biarkan aku sendiri dulu.”
Melangkahkan kakinya menuju kamar, merebahkan
tubuhnya sejenak untuk dapat merasakan ketenangan.
Kota Selong Lombok Timur yang terlihat sudah sesak akan
penghuni makhluk hidup dan polusi yang sudah merusak
keindahan kota tersebut, bangunan-bangunan megah berlombalomba untuk semakin mengembang dan terkenal.
Tidak sedikitpun berpengaruh bagi Amisya, baginya biasa
saja dan semua ini sangat mudah untuk dihancurkan. Senyuman
merekah lebar saat ia melihat sepintas sekolah di mana ia
menjalani segala keindahan pada masa itu. Tidak ia sangkakan
akan kembali ke asal semulanya. Ia sangat senang namun
sejenak terkejutkan dengan panggilan seorang sopir bajai.
“Mbak mau kemana…?”
“Antarkan aku ke kuburan besar Pak.”
“Baik Mbak…”
Langsung berjalan dengan kecepatan sederhana, mata sayu
kembali terlihat. Rambut acak dan pakaian merah kusut dengan
celana panjang sedikit kotor. Namun ia santai saja baginya
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apalah arti semua itu kalau jalan hidup seperti ini, inilah yang
di inginkan Sang Pencipta. Pikirnya.
Airmata bercucuran hebat saat melihat tertulis di sebuah
batu nisan atas nama Bunda dan Bapaknya,
“Bunda… Bapak… maafkan aku… aku tidak bisa menjadi
yang kalian inginkan, Mmm… ka… kalian lihat aku sekarang
sudah dewasa. Tapi ta… tapi aku juga tahu Bunda sama Bapak
pasti sangat kecewa dengan apa yang aku lakukan. Aaakuuu
seorang PSK Bun… aku sudah tidak percaya dengan Tuhan.”
Angin puting beliung datang menyambar tubuh hina dan
kotor tersebut, hujan pun mengguyur rumah tanah yaitu kuburan
rumah tetap. Amisya tak sedikitpun merasa khawatir dan takut.
Datang seorang penjaga kuburan “Nak… ayo pulang, nggak
baik hujanan di sini.”
“Aku sudah terbiasa.” jawabnya singkat membuat penjaga
semakin terharu.
“Ya sudah, Nak… kalau mau Bapak tinggal di sebelah
kuburan ini, ada rumah pagar kumuh, bapak pulang dulu ya.”
Amisya hanya menjawab dengan anggukan saja, tubuhnya
yang sudah lemah tak berdaya bagai daun yang lemas terkena
api seperti itulah Amisya saat ini.
“Bunda… aku akan menemuimu sebentar lagi.”
Dan ia pun kembali melangkahkan kakinya perlahan,
kedinginan karena hujan semakin membesar dan deras
menghantam tubuhnya yang tinggal tulang. Rebah sekujur tubuh
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lunglai terguyur hujan deras membuat kakek-kakek penjaga
kubur tadi merasa khawatir dan segera ia membawanya ke dalam
rumah yang sangat terlihat kumuh yang pada dasarnya tidak
layak untuk ditempati, namun hanya inilah yang kakek itu
punya.
“Nak… untuk sementara kamu istirahat saja dulu disini,”
ujar seorang kakek penjaga kuburan saat Amisya sudah terlihat
mengedipkan mata.
“Tidak usah Kek… terima kasih ya, aku tidak apa-apa kok.”
Berjalan kembali meninggalkan tempat itu, ia terus mencari
alamat tempat tinggal adiknya. Di mana kamu Putra…kakak
lelah, kayaknya nyawaku akan berakhir di sini. Pikirnya.
Disambut dengan malam yang begitu indah di kota Selong
Lombok Timur kembali ia rasakan meskipun dengan keadaannya
yang sudah kritis namun ia tetap menawarkan senyum pada
seluruh jagad raya.
“Kakak!”
Amisya membalikkan badan dengan cepat layaknya kilat
setelah mendengar yang memanggil adalah orang yang sangat
tidak asing lagi di telinganya.
“Putra… adikku…” dengan merangkul tubuh adiknya yang
kemudian mengangkatnya.
“Mengapa kakak seperti ini?”
“Beginilah hidup kakak Dik… dan kakak menemuimu
bukan untuk merepotkanmu.”
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“Sudah… sudah kak, aku malah sangat senang kakak mau
kembali ke sini, dan sekarang lebih baik kita pulang saja yuk
Kak.”
“Iiya…” jawab singkat Amisya yang seakan sudah dalam
keadaan tidak bernyawa lagi.
Dengan sepeda motor ia dapat menempuh perjalanan yang
lumayan jauh, tiba di rumah yang dulu adalah tempat di mana ia
sering bermain di masa kecilnya bersama Violeta kini sedikit
berubah. Karena memang sudah belasan tahun Amisya
meninggalkan daerah kelahirannya yaitu kota Selong Lombok
Timur Pusat.
Larut malam terasa dingin, Amisya terus batuk hingga
mengeluarkan darah yang sangat banyak dari dalam bibirnya.
Shall peninggalan bundanya ia gunakan untuk menutup lehernya
yang jenjang.
Jantung terasa dicabik-cabik hingga ia teriak histeri tidak
menahan sakit, Putra terbangun dan sangat terkejut melihat
peristiwa itu.
“Kakak Ami.” dan ia pun segera berteriak meminta
pertolongan. “Tolooooong… toloooong… kakak kenapa?
Bangun kakak!” tubuh itu semakin Putra rangkul, namun ia takut
akan terjadi apa-apa dengan kakak satu-satunya ia pun segera
memanggil Tante Ratna melalui via telepon.
“Halo Tante…”
“Iya Nak… ada apa? Kok malam-malam begini telepon?”
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“Ka… ka… kakak Amisya Tan,”
“Haaaah… kakak kamu kenapa? Dan apa dia di sana?”
“Iya Tante, ta tapi… dia sekarat, pokoknya aku minta
tolong tante datang sekarang juga,”
“Eemm… baik Nak, jaga kakak kamu dulu sementara tante
datang.”
Ia pun segera berangkat pada larut malam itu juga, dan
Amisya sungguh tidak dapat menahan rasa sakit yang ia derita
sejak dulu. Semua warga datang untuk menolong namun Amisya
tetap tidak ingin di bawa ke Rumah Sakit.
“Ini ad…alah permintaan kakak yang terakhir Dik, tolong
jangan pernah akhiri hidup kakak di sana, iiizzinkan kakak
tertidur lelap di sini…”
Semua warga sangat terharu atas permintaan Amisya yang
sangat menginginkan akhir hidupanya di rumah tua itu.
“Kakak jangan berbicara seperti ini, kakak pasti sembuh
kok.”
Dengan beribu tangisan dari orang-orang yang menyaksikan
malam itu.
“Tidak dik… kakkkaaak… hanya minta tolong sama kamu,
jadilah orang yang mau berkorban untuk kebaikan serta
belajarlah menjadi ooorrang yang selalu ikhlas.”
Namun tak kuasa Putra mendengar dan melihat kakaknya
yang seperti itu, hanya airmata yang mampu ia tuangkan untuk
menjawab segala keinginan kakaknya.
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Tak lama kemudian, setelah beberapa jam ia pun meninggal
dunia setelah ia lama merasakan sakitnya sekarat.
“Tiiidaaakk…!!! Kak Ami… jangan tinggalkan aku!! Aku
sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sini…!!!” 
Hamparan angin yang semakin melelapkan tidur panjang
seorang Amisya setelah berbagai cobaan hidup ia hadapi dan
jalani. Makhluk yang sungguh penuh dengan keputusasaan kini
telah berakhir di alam yang berbeda.
Datang lah kemudian Tante Ratnanya dan Holid, terkejut
bukan main.
“Tidak mungkin… tidak… tidak mungkiiin.” Holid seolah
tidak percaya dan tidak menerima semua itu.
“Sudah Nak… sudah, ikhlaskan dia biar tenang di alam
sana.” Walau terasa perih dan kehilangan akan tetapi, aku tidak
boleh terlarut dalam kesedihan juga. Pikirnya.
“Tante… kenapa Tuhan mengambil kakakku begitu cepat,”
“Sabar nak… Tuhan itu adil, kita do’akan saja semoga
kakak kamu di terima disisi-Nya.”
Sedikit meredam rasa yang sempat menggugah perasaan
semua orang yang sangat menyayangi Amisya. Tanpa disengaja
Holid menemukan sebuah lembaran yang pernah ditulis oleh
Amisya.
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Aku adalah manusia yang angkuh akan nasib.
Aku tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang orang tua
Serta Tuhan setelah permainan malam aku lakoni…
Aku mohon untuk semua… taruhlah tubuhku didalam liang
kubur
Bundaku…
Berilah aku ketenangan bersama mereka…
Maafkan atas semua liku-liku hidup
Yang telah merugikan semua orang…
Holid… Tante Ratna… dan Putra adikku…
Maafkan aku…
Maafkan aku…
Amisya sayang kalian….
Senin sore tanah merah telah menutup semua kehidupan
Amisya di dunia yang fana, segala masalah dan tragedi yang
terjadi kini telah usai untuk Amisya. Semua telah mengikhlaskan
Amisya termasuk ibu Helistiya dan adiknya Guntur yang
dasarnya akan menjebloskan Amisya lagi ke dalam penjara,
namun ia telah lebih cepat dihakimi oleh kekuatan Tuhan Yang
Maha Esa. Tepat seperti amanat terakhirnya Amisya dikuburkan
di dalam liang kubur almarhumah bundanya yang telah
meninggal belasan tahun lalu.
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Namun dengan semua kejadian yang telah dialami Amisya
selama hidupnya cukup sebagai pembelajaran hidup saja bagi
semuanya, terutama bagi adiknya sendiri yaitu Putra.
Bagaimanapun juga Amisya tetap adalah kakaknya. Kini dengan
dasar mengidap penyakit HIV/AIDS dan kanker rahim yang
terlalu menjalar di semua organ tubuhnya sehingga ia pun harus
menutup mata sampai tertidur pulas di dalam kubur tanah merah
asal mula seorang makhluk ciptaan khususnya manusia, dan
Amisya pun tersenyum.
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