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Kata Pengantar
DR. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, SpPD-KPTI, FINASIM
Assalamualaikum
Selamat untuk mbak Asti yang berhasil menuangkan pengalaman dan pemikiran mbak Asti tentang bagaimana bisa "survive"
dari serangan virus HIV yang tidak pernah terbayang sebelumnya.
Sebagian besar pasien yang terinfeksi HIV, pada saat pertama kali mengetahui dirinya terinfeksi HIV akan menolak "tidak
mungkin saya terinfeksi HIV", "saya orang baik, bersih, tidak
mungkin terinfeksi virus HIV", "Hidup saya tidak lama lagi", karena sebagian beranggapan bahwa jika terinfeksi HIV maka segera menjadi AIDS dan meninggal dunia. Bagaimana pandangan
keluarga saya, apakah dapat menerima kehadiran saya yang
terinfeksi HIV. Bagaimana dengan teman dan lingkungan tempat
tinggal serta tempat kerja saya, apakah mereka mau menerima
kehadiran saya?
Sebagian pasien yang pertama kali mengetahui status infeksi HIV mengalami depresi dan kecemasan. Tidak terkecuali
dengan Mbak Asti. Akan tetapi mbak Asti bisa melewati keadaan
ini dengan baik berkat dukungan keluarga yang luar biasa, dukungan teman-teman sebaya di Kelompok Dukungan Sebaya
(KDS) BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) Kota Semarang, dan semangat juang mbak Asti dalam menerima.

1

Mbak Asti termasuk ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang
mempunyai pandangan positif terhadap Allah. Mbak Asti selalu
berfikir bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, di dalam
kesulitan yang diberikan Allah akan ada kemudahan. Sifat berfikir positif inilah yang membantu mbak Asti keluar dari kesulitan
menghadapi kondisi fisik yang lemah, keadaan psikis yang berat.
Dan mbak Asti mampu merekam serta menuliskan kembali
dalam bentuk buku yang enak dibaca, alur ceritanya mengalir,
sehingga mudah diikuti oleh pembaca dan cenderung untuk terus dibaca hingga selesai.
Pengalaman dan kelebihan mbak Asti dalam menulis cerpen
sangat membantu dalam meningkatkan kualitas tulisan ini.
Buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca oleh semua
orang yang mempunyai perhatian terhadap dukungan, pencegahan, dan pengobatan terhadap pasien HIV-AIDS.
Selamat dan sukses untuk mbak Asti. Tetap sehat dan semangat untuk bermanfaat bagi orang lain.
Semarang, 14 Juni 2016

DR dr Muchlis Achsan Udji Sofro, SpPD-KPTI, FINASIM Ketua Tim
HIV-AIDS RSUP Dr Kariadi Semarang HIV-AIDS, BKPM Semarang
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Ass.Wr.Wb. Selamat Mbak Asti, impian yang selama ini diangankan akhirnya menjadi kenyataan, dengan terbitnya buku ini.
Mbak Asti mewakili satu perempuan yang terinfeksi di dunia ini,
seorang perempuan yang harus menerima kenyataan sakit ketika
mengantar suami periksa, penyakit yang resiko penyebabnya tidak pernah terpikirkan. Mbak Asti merupakan potret perempuan
yang menerima sakit dengan ikhlas, sabar, dan tetap merawat
pasangan dengan sangat luar biasa. Sehingga pasangan bisa
kembali bangkit. Pengalaman ini juga menjadi senjata Mbak Asti
untuk memotivasi perempuan lain. Sampai hari ini Mbak Asti
masih aktif di Kelompok Dukungan Sebaya Arjuna Plus BKPM
Wilayah Semarang. Jauhnya jarak Jogja – Semarang tidak
menjadi halangan, karena sudah dirasakan ikatan batin dengan
teman-teman yang berkumpul di sini. Mbak Asti juga menjadi
semangat petugas berjuang untuk mendampingi. Tanpa energi
yang diberikan, mungkin kami tidak bisa melakukan pengabdian
yang terbaik. Satu hal yang selalu kami ingatkan adalah, menjadikan penyakit ini bukan sebagai musibah tetapi sebagai karunia
dari Allah karena telah memilihnya dan menjadikannya bidadari
yang cantik, bukan hanya di dunia tapi juga di surga, in shaa
Allah. Tetap semangat, Mbak Asti, dan terus berjuang.
Wass,wr.wb.
Upik Krisnawati, SKM, Manager Kasus BKPM Wilayah Semarang.
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Bismillah... Mengenal Mbak Asti yang melekat adalah ikhlas
jalani semua. Selalu tersenyum dan membawa ceria di manapun
berada.
Esti Budi Utami Spsi, PKBI Jawa Tengah.

Pengalaman adalah bagian dari kehidupan sejarah, yang
wajib diberikan untuk memberikan pendidikan kebenaran. Yang
akhirnya ikut terkubur.
ARIE Lensa, Ketua Lentera ASA, Semarang.
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PERSEMBAHAN
Bismillaahirrahmaanirrahiim.....
Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhaanahu
wata’ala, yang menggenggam jiwaku, yang selalu memberiku
anugerah tak terhingga di setiap detik kehidupanku, bahkan disaat aku jauh, sehingga lupa bersujud.... Selalu saja kurasakan
Kebesaran dan Kasih sayang-Mu. Ampuni aku, ya Allah Maha
Suci...
Tulisan ini kubuat bukan untuk membuka aib diriku atau siapa pun. Aku ingin menuangkan apa yang sudah kualami dalam
bentuk seperti ini. Pasti masih banyak kekurangan. Mohon maaf
pada semua pihak yang mungkin tidak berkenan.
Ucapan terimakasih untuk dokter Muchlis, yang tidak pernah
lelah menjawab pertanyaan kami di Kelompok Dukungan Sebaya
dengan senyum ramah yang tidak pernah lepas dan gurauan
yang menyejukkan hati semua ODHA sehingga membuat kami
merasa dihargai. Terimakasih untuk semua dokter di BKPM Semarang.
Matur nuwun sanget buat Mbak Upik Krisnawati SKM, yang
ibaratnya aku lahir sebagai bayi (saat mengetahui status positifku), Mbak Upik yang ‘menggendongku’ dan menenangkanku
dengan kata-kata yang jelas dan tegas, juga memberi informasi
yang tidak akan pernah ada mungkin kalau aku browsing internet
karena galau begitu menerima kenyataan status positif suamiku
dan aku.
Terima kasih untuk Bu Umi, yang pertama kali memberi konseling untuk aku dan suamiku, dengan suaranya yang lembut
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keibuan yang menyejukkan hati yang mau tak mau pasti mendadak tersentak oleh kenyataan...Hmmm..."pahit" begitu kami
menerima amplop berisi kertas hasil test darah yang bertuliskan
reaktif.
Terima kasih untuk para anggota KDS Arjuna Plus, aku sayang kalian semua.... Terutama Kosiyah (yang kesabarannya betul-betul mengagumkan, perempuan sederhana yang luar biasa),
almarhum Stef (yang banyak membagi cerita hidupnya), Aris
(yang selalu menungguku juga menulis tentang kisahnya), Widhy
(yang katanya selalu kangen bertemu dengan teman-teman dipertemuan KDS Arjuna Plus setiap tanggal 14 tiap bulan), almarhumah Maya (yang menginspirasiku bikin puisi "Perempuan
dalam Labirin"). Banyak sekali teman KDS yang sulit kusebutkan satu per satu. Semoga teman-teman juga bisa lebih terbuka,
minimal kepada keluarga, karena keluarga itu penting banget.
Seandainya orangtuaku masih di sini (semoga Allah Subhaanahu wata’ala memberi tempat yang terbaik buat bapak dan
ibu, Aamiin), pasti mereka juga akan tetap menyayangiku apa
pun dan bagaimana pun aku. Tanpa dukungan keluarga besarku,
kakak-kakakku semua, juga para ipar dan adikku, pasti aku rapuh. Dukungan kalian tak pernah surut. Mbak Yani dan semua
kakakku, yang tak pernah mengabaikanku.
Dengan sepenuh hati dan segenap cinta: terima kasih Mas
Anwar, Mikhail dan Nadine Farah, serta Karla-Jody-Rafly ( kalian
hartaku paling berharga).
Peluk hangat dan terima kasih untuk Mbak Esti, yang pernah bilang: "Selamat mengepakkan sayapmu...", selalu kuingat
jasamu mengenalkan aku dengan dunia yang lebih luas.
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Untuk semua ODHA, tetap semangat...!!! Tetap patuh minum ARV, tetap selalu berpikir positif dan berperilaku positif bila
kalian sayang diri kalian sendiri dan keluarga. Terinfeksi HIV,
bukan akhir segalanya. Ambil hikmahnya, dan berprasangka
baiklah kepada Allah Swt. Terima kasih tak putus buat Mas Arie
(Ketua Lensa yang terbaik-terbaik), Mas Ardik (yang pertama
kutemui saat wawancara di Griya ASA pkbi kota), Pak Pascalis (yang dukungannnya mengawaliku sebagai Peer Support),
Dokter Bambang dan Dokter Yoga (yang juga turut menjadi
guru kehidupanku di PKBI Kota Semarang), Ibu Elisa Widyastuti
(yang membuatku mengenal PKBI Jawa Tengah), Mbak Rully
(pengalamanmu memukauku, dan kata temanku Jini, kau adalah Malaikat), Mas Andi (yang membuatku jadi lebih mengenal
komunitas LSL), Estika (yang menjadi Cheers Leaderku untuk
menyelesaikan tulisan ini), Mas Aghoest Bezher (kakak kelasku
di Dunia Per-HIV-an, karena dia mengetahui status R-nya di
tahun 2000, Inspirasi Sehat untukku), teman-teman Alumnus
BBC’90 (yang tak lelah menyulut semangatku; Sadewa dengan
ucapan selamat pagi tiap hari yang disertai doa untuk semua,
dan Drg. Maruli Togatorop yang penting banget kontribusinya
demi mengemas MASHED POTATOES ini hingga layak tersaji.
Pokoknya tanpa kalian aku tidak akan bertambah pengalaman.
Juga terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Mohon maaf atas keterbatasan tempat dan
ingatanku.

Salam Sayang, ASTI
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Kisah ini berawal dari adanya virus. Yang katanya memiliki
kemampuan unik bereplikasi. Yang konon bisa menyerang semua membran. Yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ahhh... Apa dan bagaimana pun, virus itu sudah ada dalam
tubuh. Pertama tahu, pasti terkejut. Walaupun reaksi tiap orang
berbeda. Dan kadar keterkejutan masing-masing pasien juga
pasti berbeda. Kupikir virus itu hanya ada di film-film dan novel-novel. Ternyata aku telah menjadi ‘pemeran film’ dan ‘tokoh
cerita novel’ tersebut. Bersama suami tercinta. Bersama temanteman di Kelompok Dukungan Sebaya ARJUNA Plus. Tapi aku
tidak mau larut dalam sedih. Hidup harus berlanjut. Pernah aku
dapat SMS tausiah dari Bin Baz: "Nabi bersabda: Ketahuilah
apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset
darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak
akan menghampirimu." (auw kama qoola rosulullaah
sallallahu alaihi wasallam)
Ketika aku mengawali tulisanku ini cukup panjang, ini bukan
tanpa alasan. Latar belakang kehidupanku, mengenai hubungan
di dalam keluarga, bahkan bagaimana pertemuanku dengan Anwar pun seringkali ditanyakan para mahasiswa yang melakukan
tugas penelitian maupun saat testimoni. Sedangkan kegiatanku
di LSM, adalah tahap selanjutnya setelah aku terlibat aktif di
dalam KDS. Kalaupun ada yang tidak berkenan, aku mohon
maaf sebesarnya. Aku hanya berbagi cerita mengenai hidupku
setelah mengetahui status positif HIV-ku. Obsesiku; terhapusnya stigma pada ODHA dan keluarganya. Tidak ada yang salah
dalam hidupku, hanya karena orang menyebutku ODHA. Tidak
perlu malu bagi ODHA, karena terinfeksi HIV bukan suatu
kejahatan.
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LOVE

YOUR WORK

If you don’t like work, you’ll need three times the energy
To force yourself to work, to resist the force
And finally to work
If you love your work, you desire to do it
Will be like a wind, to propel your ship
With much less fuel
If you enjoy your work, you’ll work and work
Without counting the hours
(HL.Nery)
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31 Maret 2011
Sejak pagi ada kegelisahan di lantai 7. Kasak-kusuk mulai
terdengar dari toilet, hingga ruang pantry karyawan. Setiap pagi
selalu ada yang membawa sarapan pagi, entah masakan rumah
maupun beli di suatu tempat untuk dimakan di kantor, tepatnya
di pantry khusus karyawan yang letaknya dekat dengan ruang
kerja outbound call atau OBC. Mereka membawa sarapan pagi,
supaya tidak terlambat masuk kerja, karena tepat pukul 08.00
WIB, setiap OBC harus sudah membuka loginnya di komputer
masing-masing yang terhubung juga dengan telepon yang digunakan untuk menelpon para pelanggan dan semua percakapan
itu direkam secara otomatis, sehingga sewaktu-waktu bisa didengarkan SPV 1, manajer maupun pelanggan yang ada kepentingan untuk mendengarnya. Misalnya pelanggan yang komplain.
Ada juga yang sarapan pagi dengan mengambil makanan yang
dijual salah satu karyawan dan diletakkan di rak kecil di atas meja
dekat televisi, dan cara membayarnya pun dengan memasukkan
uang ke laci kecil yang disediakan dan dengan kejujuran masingmasing boleh mengambil kembalian bila memang uangnya perlu
kembalian.
"Sebenarnya ada apa?" Aku berbisik pada Santi, yang ‘dituakan’ teman-teman dengan dipanggil ‘mbokde’.
Santi menyendok bubur ayamnya tanpa semangat, "Ah, kita
lihat saja nanti, Mbak."
"Kalau memang ada yang di-cut, seharusnya diberitahu
jauh-jauh hari, atau paling tidak diberitahu sebelum awal bulan,
1. Supervisor
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lebih bagus lagi akhir bulan ini, karena kasihan kalau anak kost
dia kehilangan pekerjaan sedangkan pada awal bulan dia harus
siap-siap membayar uang kost lagi. Nah kalau di-cut mendadak,
mau bayar pakai apa? Gaji terakhir? Lha seterusnya tinggal di
mana...?"
Pendapatku ini disanggah Weni dengan kalimat, "Atasan
lebih senang memecat tiba-tiba kok! Mau gimana lagi...???"
"Aduuuh... Jangan-jangan ini bihun goreng terakhirku," kata
Weni kemudian, yang langsung disesali teman-teman. Nggak
enak banget dengernya. Bihun terakhir.
"Diralat aja, bihun goreng Mbak Uli yang terakhir kali aku
makan di sini, kalau di luar kantor yang bikin bukan Mbak Uli."
Terdengar koor tertawa.
"Katanya ada dua puluh orang di-cut..."
"Tapi kok ada anak-anak baru yang masuk training...?"
"Ah, itu kan mereka nanti dikasih pekerjaan lain. Kayaknya
bagian up grade."
"Kenapa harus pakai karyawan baru yang belum tau apaapa, kenapa tidak pakai karyawan lama yang sudah paham kondisi kerja."
"Anak baru gak banyak nuntut, tau’....!!"
"Ah, perasaan kita-kita ini juga nggak banyak menuntut..."
"Itu kan menurut perasaanmu. Kenyataannya, ya menuntut...."
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"Kerja apa kita ntar...???"
"Jangan putus asa gitu, rejeki bisa dari mana saja. Bukan
cuma dari kantor ini."
"Katanya kalau masih punya famili di kantor ini, entah pak
de, bu de, oom, tante, dan bagus lagi kalau orangtuanya masih
menjabat di kantor ini, nggak bakalan di-cut."
Ada yang tidak setuju ini, berkata, "Siapa bilang...? Buktinya
ada kok yang lama bertahan bekerja di sini karena benar-benar
prestasinya. Padahal tak ada saudara satu pun di kantor ini."
Yang setuju menyahut, "Eh, iya kok... Betul! Tuh, Handy dan
Sandy, gimana? Santai-santai aja, kan? Malahan Handy udah
‘diselamatkan’ Bu V bulan lalu dengan dipindahkan ke lantai 3.
Maklum, masih adik ipar gituuuu...."
Beberapa orang mengangguk-angguk. Yang lain mencibir.
Ada yang tanpa ekspresi. Juga ada yang tidak peduli. Mungkin
yang tidak peduli ini berpikir, ‘mo di-cut kek, di-chop-chop kek,
terserah... Egp2 Orangtuaku masih bisa mampu membiayai hidupku’. He he he...
Mendekati pukul 08.00, pantry sepi. Semua kembali ke meja
kerja masing-masing.
Diam-diam aku mulai gelisah. Hanya saja aku pura-pura tenang. Dan saat jam istirahat, lepas pukul 12.00, aku bercanda
dengan Sandra, temanku yang cantik putih berwajah sedikit Arab
namun agak gemuk itu. Kami berdiri berdampingan seolah dua
finalis dalam ajang kompetisi menyanyi yang akan dieliminasi.
2. Emang Gue Pikirin
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Tangan kami saling menggenggam erat.
"Yang harus pulang adalah....."
"Maaf..!! Asti, Sandra,... Kalian harus pulang malam ini."
Spontan kami berpelukan dan pura-pura menangis.
"Wong edaaaan 3...!!!" Seorang teman tertawa melihat ‘kegilaan’ kami.
Sempat kulihat Santi duduk diam. Dia sejak pagi malas diajak bercanda. Pasti ada sesuatu yang diketahuinya. Lalu seperti
biasa aku bergabung untuk mengobrol dengan teman-teman
yang lain. Kami dari kantor penyedia tenaga outsourching yang
sama, ada 40 orang namun terbagi dalam dua shift. 20 orang
bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB, dan 20 orang
bekerja dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Kami
bekerja di lantai 7 gedung BUMN yang ada 8 lantai ini, dan
bekerja di dalam sebuah ruangan luas yang berisi tidak kurang
dari 100 orang karyawan. Kami yang 40 orang perempuan ini
cukup paham bahwa kami hanya karyawan outsourcing, jadi
sewaktu-waktu memang kami pasti di-cut. Sebelumnya sudah
ada beberapa teman yang resign. Entah memang karena alasan
yang kuat, atau karena mereka tidak mau mengalami sakitnya
hati karena di-cut. 
Tepat pukul 13.00 WIB, kami mulai membuka login kami
masing-masing, misalnya aku dengan login: AS060970. Mulai
mengecek data pelanggan, lalu menelpon.
"Selamat siang.... Saya Asti dari PT *****...."
3. Orang gila
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"Mau nawarin itu, ya?"
"Mohon maaf ibu, saya hanya ingin menyampaikan informasi,
bahwa....."Bla-bla-bla... Bla-bla-bla...
Beginilah tugas kami, harus sopan, ramah dan sabar saat
menghubungi pelanggan, supaya image kantor ini juga bagus.
Suara kami juga harus jelas dan dengan tekanan yang pas didengar. Mungkin terdengar gampang, tapi butuh kesabaran yang
ekstra karena karakter tiap pelanggan berbeda. SPV kami pernah bilang, "Kalian adalah duta kantor ini. Buruk kalian di mata
pelanggan, berarti buruk pula kantor ini."
Sebelum mulai bekerja kami semua melalui proses training
sekitar 4 hari. Yang paling mengesankan bagiku adalah, karena
kami harus selalu sabar dengan mengucapkan. ’ Ya, bapak/ibu
Z saya mengerti....’, ‘Ya, saya paham...’,’Mohon maaf bapak/
ibu X...’,.... Bayangkan bila kalimat-kalimat itu diterapkan saat
pasangan kita marah...’Ya, Mas.... Saya Paham’..., ‘ Mohon
maaf, Mas...’,... ‘Baik, Mas... Saya Mengerti..’... Dan seterusnya. Gimana menurutmu...?
Entah mengapa, mungkin karena kegelisahan banyak orang
sejak pagi, aku kurang semangat menelpon. Menenggelamkan
tubuhku di kursi kerja yang empuknya tak seempuk nasib para
tenaga outsourcing. 
Sempat kulihat juga Okta yang malah tidur di meja kerja. Hari
ini para SPV tumben tidak berpatroli. Biasanya setiap gerakan
kami diawasi. Bahkan kalau perlu, maaf, kentut pun direkam.
Ada ‘kesalahan’ (menurut mereka), segera di-coaching dan harus tanda tangan.
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"Semua agent SXM, berkumpul di ruang meeting," kata salah seorang SPV yang tidak usah kusebutkan namanya.
Kulihat Pak Made sudah memasuki ruangan terlebih dahulu.
Tepat pukul 15.00 WIB, kami 20 orang yang shift pagi ditambah
dengan 20 orang yang shift sore, berkumpul untuk mendengarkan pengumuman yang disampaikan dengan perlahan tapi pasti
dari Pak Made, bahwa dengan terpaksa 20 nama yang akan
disebutkan nanti, mulai bulan depan atau besok pagi tidak bisa
bekerja di kantor ini lagi. Mungkin bisa dibantu Pak Made di
kantor yang lain. Dan dari 20 nama yang disebutkan, namaku
disebut pertama. Tidak ada nama Santi. Ternyata Santi sudah
tahu informasi mengenai nama-nama agent yang di-cut dari
Pak Adi, asisten Pak Made itu, makanya dia memilih diam. Lalu
nama-nama yang disebut lagi: Ditta, Sandra, Okta, Weni, Pramesti,...... Ah, ternyata benar-benar 20 nama yang disebutkan.
Yang aku herankan, Yani yang termasuk karyawan yang bagus
kerjanya karena bisa meyakinkan cukup banyak pelanggan untuk bertahan, toh tetap juga di-cut. Padahal sudah cukup lama
juga bekerja di sini. Hujan tangis pun tak terbendung. Kamipun
saling berpelukan. Persis adegan eliminasi dalam ajang pencarian penyanyi berbakat di televisi. Aku merasa sedih, karena
akan kehilangan teman-teman yang sudah dekat, dan menyadari
mulai bulan depan sudah tidak ada lagi penghasilan atau gaji
tetap tiap bulan dari hasil keringatku sendiri.
"Mbak As... Nanti aku kangen ayam bakar dan rendang buatanmu...." Rita memelukku. Rita, termasuk yang masih bertahan,
jadi masih bisa bekerja sampai tiga bulan ke depan untuk kemudian dievaluasi lagi. Padahal banyak yang bilang Rita agak O’on.
Dan menurut teori kekasih Titi, bahwasanya semakin besar dada
15

perempuan, semakin kecil otaknya.  Ini jangan dipercaya...
Mungkin karena Titi dadanya kecil, dan pacarnya membela dia
doang... Apalagi Titi sedang menyelesaikan S2. Pastilah tidak
O’on... . Kenyataannya, banyak yang berdada besar, cerdas
juga... 
Dan Rita bertahan, mungkin karena penurut, apa pun kata
SPV, dia tidak pernah protes.
"Tempat tinggalku masih sama, kamu masih bisa datang,"
jawabku. Entahlah kadang orang hanya basa-basi di depan
kita. Untuk ini, aku cukup peka, karena aku tipe manusia yang
apa adanya, cara berpikirku kadang masih kanak-kanak. Entah
mungkin karena terobsesi tokoh Peter Pan, tetap menjadi anakanak itu asyik.
Ketika kami semua yang tereliminasi berpamitan pada para
SPV, aku sempat berseloroh, "Mbaaaak.... Aku besok nggak
masuk kerja, tapi nggak usah ganti hari yaaaaa...."
Si Mbak SPV nyengir.
Ya, biasanya kalau kami tidak masuk kerja, harus mengganti
di hari lain. Misalnya di hari Minggu. Kalau dipikir-pikir kami tidak boleh sakit? Harus sehat terus? Aneh kan... Beginilah kami
orang kecil, harus menurut aturan yang berlaku kalau masih ingin
perkerjaan... Ya, tapi secinta apa pun aku dengan pekerjaanku,
semanis apa pun goresan kenanganku dengan teman-teman
kerja, mulai besok aku tidak lagi bekerja di lantai 7 ini.
Sebagian besar teman-teman masih duduk-duduk dan
mengobrol di lobby kantor. Aku memilih pulang. Beberapa teman
yang masih bertahan memelukku sebelum aku keluar dari Lobby.
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Dan ketika aku menghampiri suamiku yang menjemputku
dengan motornya bersama Mikhail dan Farah, kukatakan langsung bahwa mulai besok, aku tidak kerja. Suamiku menghiburku
dengan berkata, "Tidak apa. Kamu malah bisa istirahat di rumah,
juga lebih tenang mengurus anak-anak..." Hiks-hiks-hiksss.... 
Sediiiihhh tauuuuu...
Aku berusaha ikhlas menjalani hari-hari menganggurku di
rumah. Mencintai pekerjaanku di rumah seperti menyapu, mengepel, memasak, menyeterika,...Hmmm, bukannya kemarinkemarin aku juga melakukan semua itu, yang kulakukan di luar
jam kantor??... Yaaa perempuan harus siap jadi Wonder Woman,
jadi Super Mom. Wejangan dari mendiang ibuku; menjadi ibu
tidak boleh mengeluh saat lelah. Filososi yang sulit diterapkan,
tapi banyak benarnya. Karena dengan mengeluh, justru kita tambah lelah, dan tidak menyelesaikan masalah.

5 April 2011
"Minta tolong ya, Mbak Asti... Masakin 35 kotak nasi rendang untuk ibu-ibu pengajian di rumahku..," Santi ke rumahku
dengan suami dan anaknya.
"Ok.... Dengan senang hati, Mbak Santi..." jawabku. Aku
senang sekali temanku masih memercayakan pesanan nasi kepadaku. Ada kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Mungkin
juga sebagai bentuk kepedulian temanku kepadaku yang baru
saja menganggur ini. Itulah gunanya hubungan baik dengan si-
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apa pun, saat kita susah selalu ada yang peduli. Sebisa mungkin
aku selalu ingin menjaga hubungan yang baik.

7 April 2011
Menjelang maghrib, aku dan Mas Anwar bersiap mengantar
pesanan ke rumah Santi. Cukup jauh dari tempat tinggalku. Manusia berencana, tapi kepastian memang milik Tuhan. Rencana
kami, maghrib nanti 35 kotak nasi rendang ini sudah diterima
Santi. Namun sang penentu segalanya adalah Tuhan. Tidak ada
kejadian sekecil apa pun dan sefatal apa pun, yang terjadi
di luar rencana-Nya. Artinya, semua peristiwa terjadi sesuai
kehendak dan skenario-Nya.
Demikian juga peristiwa yang menimpa kami. Saat motor
kami keluar dari gang Siwalan hendak menyeberang jalan, tanpa
kami duga, sebuah motor melaju kencang dan menabrak motor yang dikendarai Mas Anwar. Tabrakan cukup kencang. Aku
menjerit. Tiba-tiba nasi kotak jatuh sebagian di jalan. Suamiku
jatuh dari motor dan tampak terduduk memegangi kaki kanannya
yang ditekuk. Darah mengucur dari jari kelingking kaki kanannya. Aku gugup. Sebenarnya mobil di dekat kami menyeberang
sudah berhenti, tapi motor itu tetap melaju kencang sehingga
tidak bisa menghindari menabrak kami. Orang-orang membantuku ke pinggir jalan. Mereka juga membantu memunguti nasi
kotak yang masih bisa diselamatkan. Aku tidak luka sedikit pun.
Tapi Mas Anwar...
"Maaaasss..!!" teriakku panik. Kulihat dia nyengir kesakitan.
Dua lelaki membantu suamiku berdiri. Jalan dekat perem-
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patan Bangkong ini memang ramai. Cowok yang menabrak dibantu beberapa orang membawa motor suamiku ke pinggir jalan.
Ada yang memberi kami segelas teh hangat untuk menenangkan
diri dari rasa terkejut.
"Mbak, nggak pa-pa...?" Cowok penabrak bertanya kepadaku. Aku menggeleng. Memang aku baik-baik saja, hanya
kaget. Tapi suamiku yang tampaknya parah.
Cowok itu akan membawa Mas Anwar ke Rumah Sakit terdekat, dan siap bertanggung jawab atas pengobatan suami juga
kerusakan motor kami. Namanya Deva. Sudah meminta maaf
atas perbuatannya yang tidak sengaja. Ternyata Deva tadi sedang buru-buru dari arah Jomblang, hendak mengantar album
kompilasi ke rumah temannya. O, anak band rupanya. Masih
kuliah juga.
Ayah Santi datang ke tempat kejadian, untuk mengambil
nasi kotak yang bisa dibawa. Dan Mas Anwar pun segera dibawa
ke RS. Roemani. Jari kelingking kaki kanannya patah. Jadi perlu
dijahit dokter.
Santi sempat menelponku menanyakan kabar suamiku. Dia
sangat prihatin. Aku langsung minta maaf atas kejadian tak diduga ini. Nasi jadi berkurang. Tapi kata Santi, nasi kotak yang
masih bisa dimakan jumlahnya lebih banyak. Tapi aku menyesal
tidak bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan. Customer
Care, gitu lohh... Aku dan Mas Anwar terbiasa bekerja dengan
hati, sesederhana apa pun yang kami kerjakan. We do our best.
Karena dengan cara ini kami bisa bahagia. Kebahagiaan bisa
didapatkan dari hal-hal yang dianggap sepele oleh orang. Ter-
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masuk memberi yang terbaik untuk orang lain, pasti kita akan
bahagia.
Hari-hari selanjutnya, beberapa teman kerja bergantian menjenguk suamiku. Baik teman yang masih bertahan, maupun yang
sudah di-cut. Aku jadi terharu dengan perhatian mereka.
Sejak kejadian kecelakaan itu, Mas Anwar mulai batukbatuk, dan tampak kurus sekali. Karena kakinya masih sakit, dia
tidak bisa mengendarai motor. Mikhail berangkat sekolah dengan
diantar becak langganan komplek perumahan. Ya, kami tinggal
di rumah dinas Bapakku almarhum yang masih bisa ditempati.
Tetangga kiri kanan dan belakang rumah, orangtua mereka dulu
juga bekerja di kantor yang sama dengan Bapakku, yang terletak
di jalan Pemuda. Sekitar tahun 80-an hingga 90-an. Sebagian
ada yang sudah meninggal.
Berhari-hari Mas Anwar tampak mulai muram wajahnya. Batuknya tak kunjung sembuh. Nafsu makannya berkurang. Aku
hanya membelikan dia obat batuk, karena obat dari dokter di RS
Roemani juga sudah habis. Tapi batuknya tetap tidak kunjung
sembuh.

25 April 2011
Ada sms dari Vidya:----Teman-teman silakan bawa lamaran
ke lantai 3 ya...Di lantai yang sama, tapi tidak di bawahi Pak A,
kok. Gaji standart UMR. Cepat ya. Langsung hubungi saja Mbak
Ayu-----Semua teman yang akhir Maret di-cut, sudah dihubungi
Vidya. Sebagian besar datang ke lantai 3. Ternyata ada PT dari
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Jakarta yang menempati salah satu ruang di lantai 7. Jadi setelah melewati wawancara di lantai 3, kami bekerja di lantai 7.
Lantai yang sama, tapi beda ruang. Tentu saja senang sekali
bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Dan kami memang
masih butuh pekerjaan. Apalagi aku, suamiku sakit saat ini, berarti aku memang tetap harus bekerja. Untuk sementara suami
istirahat di rumah, karena untuk berjalan pun masih susah payah,
ditambah sakit batuk.
Ya, pada dasarnya aku senang bekerja, dan selalu mencintai
pekerjaanku. Misalnya, sekitar tahun 2000 – 2004 aku pernah
bekerja di kantin sebuah Universitas Negeri di Jogja (dengan
upah 10.000 Rupiah per hari, dan aku menikmatinya. Gimana
gak menikmati... Ketika Lisa mengajakku ke Kafe, aku ‘ayuk’
ajaaa.... Dan menikmati secangkir kopi yang harganya sama
dengan upahku.. Ha ha ha...). Aku pernah buka warung nasi
padang, juga pernah bekerja sebagai tenaga outsourcing di salah satu BUMN di Jogja dan kemudian dilanjutkan di Semarang.
Sekitar awal tahun 90-an, aku juga aktif mengirim cerita pendek
di majalah remaja terbitan ibukota, dan pernah menulis cerita
bersambung di harian terbitan Semarang.
Intinya, aku suka bekerja. Asalkan aku mampu melakukannya. Dan tidak pernah terlintas rasa gengsi. Toh aku melakukan
pekerjaan halal. Kenapa harus gengsi. Love my work. Walaupun
orang memandang aku belum sukses dari segi materi, tapi aku
menikmati dan bersyukur dengan kehidupanku. Kalaupun ada
saat aku berhenti dari pekerjaanku, itu adalah bagian dari risiko
bekerja. Yang penting aku masih ada semangat. Walaupun usiaku mulai masuk kepala empat.
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Aku mengenal Mas Anwar, Agustus 2004, saat aku bersama Lisa sahabatku yang mahasiswa semester akhir di UPN
Veteran, jurusan Hubungan Internasional, membuka angkringan
lesehan, dengan nama Angkringan Bambu. Angkringan itu persis
di bawah flyover Janti, atau banyak orang bilang jembatan janti.
Mas Anwar membantu kerabatnya yang bisa dipanggilnya
Paman, bekerja di Bengkel cuci motor, mobil, dan karpet. Dan
tempat itu ada di sebelah kanan jalan kalau dari arah Utara, atau
di seberang angkringanku. Sebenarnya dia sudah sejak tahun
2002 berada di situ, tapi baru bertemu aku pertengahan 2004.
Menurut ceritanya dia di situ adalah karena disuruh Mamanya.
Agar menjauh dari teman-temannya yang memengaruhi memakai narkoba. Pernah disuruh bekerja di bengkel Kakeknya di
Riau, pernah di Bali juga. Tapi masih saja ada teman yang mengajaknya memakai narkoba. Mas Anwar baru benar-benar tidak
memakai narkoba, begitu berada di Jogja. Mas Anwar yang baru
berusia 26 tahun, rajin sekali bekerja. Walaupun penghasilan
tidak seberapa. Aku saat itu sudah berusia 34 tahun.
Ya, kami mulai saling mengenal. Tentu saja atas dukungan
teman-temanku. Lisa dan pacarnya, Bogi. Juga Rodi, salah satu
teman Lisa yang mantan petinju. Tak ketinggalan penjual nasi
goreng yang ada di dekat angkringan, juga ikut mendukung.
Cinta bersemi di bawah flyover... Di tengah aroma makanan,
suara lalu lalang kendaraan, lampu-lampu jalan,...
Saat itu sebenarnya aku sudah bekerja di kantin sebuah Universitas Negeri, dari jam 07.00 sampai 14.00 WIB. Kemudian
jam 17.00 – 24.00 WIB di Angkringan Bambu bersama Lisa,
Bogi, dan Rodi. Kawan, bisa dibayangkan ya, betapa lelahnya.
Tapi aku tetap menjalani dengan senang. Kalau sudah senang
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melakukan pekerjaan, semua akan terasa ringan. Apalagi, aku
juga bersama teman-teman yang senang bercanda.
Terkadang, temanku kursus Bahasa Perancis yang lain juga
datang, seperti Fauzi misalnya, (yang pernah ke angkringan hanya mau curhat tentang cewek berjilbab, berkacamata minus,
dan berjerawat sedikit di pipinya----kata Fauzi, itu sexy... ). Dan
belakangan hari baru aku tahu, Mas Anwar Ge-eR, karena sebelum mengobrol dengan Fauzi, aku mengenalkan dia ke Fauzi.
Dia merasa dianggap spesial. Hmm...Padahal aku melakukan itu
karena masalah sopan santun saja, sebab sebelum Fauzi datang
aku memang sedang mengobrol dengan dia. Jadi wajarlah aku
kenalkan dulu, sebelum aku mengobrol berdua dengan Fauzi.
Dan takdir menentukan kami menikah pada 20 Februari
2005. Temanku Atika, mahasiswa UGM Fakultas Ilmu Budaya
jurusan bahasa Prancis yang kukenal saat kursus di Lembaga
Indonesia Prancis atau LIP, membalas SMS undangan pernikahanku dengan kata-kata:"Siapa laki-laki yang mendapat musibah
itu, As...??" Ahahaha...!! 

MEI 2011
Ternyata atasan baru kami pembohong. Gaji pokok tidak ada.
Uang transport ataupun uang makan tidak ada. Bicaranya berbelit-belit saat kami minta penjelasan. Intinya, dia akan memberi
uang, kalau ada pelanggan yang setuju. Itupun hanya 50.000
rupiah per pelanggan. Nah, tinggal dikalikan saja, dapat berapa
pelanggan selama satu bulan. Kalau tidak ada sama sekali? Ya
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tidak dapat sepeser pun. Serupiah pun. Kalau sistemnya seperti
ini, harusnya bebas mau masuk jam berapa pun. Tapi kami disuruh datang jam 08.00 dan pulang jam 17.00 WIB.
Aduuuuhhh.... Orang bego mana yang mau diatur seperti itu.
Maka aku dan beberapa teman sepakat: Resign. Silakan yang
masih mau kerja dengan cara demikian. Tapi kami butuh uang.
Walaupun tempat tinggalku dekat, kalau jalan kaki hanya makan
waktu 15 menit ke kantor, tapi aku tidak mau kerja dengan cara
demikian. Kerja kok gak jelas...
"Tuh... Mbak penjual pecel, cuma duduk di dekat pos satpam,
dapat duit dari dagangan pecelnya. Nah, kita...?" Aku emosi.
Tapi ditertawakan juga oleh temanku, kenapa analoginya penjual
pecel. Emang Mbak Asti mau jualan pecel? Ledek temanku.
Boro-boro mau jualan, cara membuatnya aja tidak bisa. Aku
juga tidak doyan pecel. Hanya suka aroma daun jeruk pada ulekan
bumbu kacangnya saja.
Grace, gadis ambon tapi putih itu sempat memerah matanya
menahan tangis, "Nanti aku nggak ketemu Bu Asti lagi... Nanti
aku kangen masakan Bu Asti... Kemarin Ibu masak iga brongkos, enaaaaaak buangetttt..."
Aduh, cah ayu... Kupeluk Grace yang selalu memanggilku
ibu itu.Ya, aku memang paling tua di antara temanku. Aku sudah 41 tahun di bulan September tahun ini. Yani 38 tahun. Tapi
jangan heran, aku lebih akrab justru dengan teman-teman yang
usia 20-an tahun. Aku pernah cekikikan dengan Sekar saat meja
kerja kami menurut mapping jadwal hari itu memang bersebelahan, nomor 7 dan 8. Padahal bagi orang lain yang mendengar
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cerita kami mungkin heran dan mengatakan: ’Ah, apanya yang
lucu.’ Memang hanya sebuah cerita yang gak penting sih. Aku
juga lupa apa yang kami tertawakan saat itu. Tapi setidaknya itu
bukti, aku bisa bergaul dengan teman yang usianya terpaut jauh
dengan usiaku. Kalaupun yang memanggilku ‘ibu’, hanya Grace.
Ada SMS dari Irene, temanku yang tidak ikut di-cut. Sms
yang bertujuan memberiku semangat. Sms Irene: Kita sama2
brjuang, walopn dibidang yg berbeda. Tetap semangat, ya.
Maaf kalo ada salah kata. Mba Asti lebih dari sekadar jadi
teman ngobrol. Hadirnya guncangan tersebut krn sesungguhnya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi.
Bahkan kenangan peristiwa yg tlah membuat parah hdup
kita, dapat dijadikan sbg tugu peringatan hidup yg manis.
Cara pandang yg optimis memang akan membuat hidup
kita tegar dan tabah serta senantiasa penuh harapan. Jika
kita ingin melihat pelangi, hrs sabar. Di negara bagian
Alabama AS terdpt kota penghasil kapas terbesar di AS.
Hingga suatu ketika kumbang kapas Meksiko datang memusnahkan tanaman kapas.... Maka hancurlah perekonomian penduduknya. Namun akhirnya mereka mengganti
dengan tanaman sayur. Hingga kemudian negara tersebut
menjadi penghasil sayur terbesar.... Dan penduduknya semakin makmur.
Sebuah SMS terpanjang yang pernah kuterima selama ini.
Namun cukup memberiku semangat. Pasti semua ada hikmahnya, walaupun aku tidak bekerja di BUMN itu lagi. Dan apa
hikmah itu, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Waktu akan
terasa lama, kawan.... kalau kita menunggu tanpa berbuat apa
pun. Sambil menunggu, melakukan hal-hal positif.
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Entah kapan aku mengganti tanaman kapasku.....
Hari-hari bergulir, dan aku kembali menjadi ibu rumah tangga
full time....Dan, ibu rumah tangga juga profesi lho, Kawan. Tanpa
gaji. Tanpa batasan waktu kerja. Yang menggaji, Tuhan. Tidak
ada batasan mulai dan selesai jam berapa. Lebih berat, kan..?
Mikhail anakku yang masih 5 tahun dan bersekolah di TK Kartika, kritis menegurku,"Kok Mama nggak kerja?"
"Mikhail senang Mama kerja?"Aku membelai rambutnya yang
mirip ayahnya.
"Kan aku bisa dibeliin mainan baru, diajak ke KFC,..."Jawabnya polos. Kukecup pipinya yang berlesung. Dasar anak lucu.
"Mama nggak usah kerja," celetuk Farah, si bungsu.
"Kenapa,sayang?"
"Biar aku bobok siangnya dikelonin Mama..."
Anak-anak memang masih jujur apa adanya. Kalau kita
orang dewasa bersikap apa adanya, malah dianggap aneh. Kata
orang, harus memakai topeng. Semakin tebal, semakin bagus.
Anak-anakku, doakan Mama bisa cari uang, yaaa.... Jadi anak
yang soleh dan solehah. Aamiin.
Aku mencoba melamar ke kantor XXX, yang terletak di jalan
Teuku Umar, di Call Centernya. Tapi nasib baik belum berpihak
kepadaku. Sementara itu suamiku terlihat tambah kurus, dan
masih batuk. Pernah dia marah tak jelas. Aku juga terbawa
emosi. Huft...
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Hingga pada tanggal 24 Mei 2011, Mas Anwar bilang pengen ke Jogja. Kangen anak-anak katanya. Ah, aku menahan
sesak dada karena terharu. Suamiku kangen tiga anak tirinya.
Ya, saat dia menikahiku tahun 2005, aku adalah janda cerai
dengan tiga anak, yang berusia 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun,
yaitu Kirana, Hamid, dan Ramadhan. Saat ini mereka sudah
berusia 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Dan mereka sangat
dekat dengan ayah tirinya. Bagi mereka, bapak adalah suamiku
itu. Dan aku pernah melihat suamiku makan sambil diam-diam
menangis, karena tiba-tiba teringat anak-anak. Suamiku sering
masak buat anak-anak saat kami berkumpul.
Ya Allah, tidak pernah salah yang Kau tentukan. Aku mendapatkan suami yang juga sayang pada anak-anakku setelah tujuh
tahun aku bercerai. Perceraianku tahun 1998, seiring dengan
riuhnya reformasi negeri ini, memang menyakitkan. Bukan masalah aku kehilangan suami, tapi aku harus kuat menyandang
gelar janda cerai. Karena banyak orang bilang, janda mati lebih
terhormat daripada janda cerai. Huh... Letak kehormatan perempuan bukan karena dia ditinggal mati, kan? Dan aku tidak
pusing dikatakan tidak terhormat. Yang aku pikirkan, kelanjutan
hidup anak-anak dan aku. Ini tidak lepas dari dukungan keluarga
besarku. Mereka ikut memperhatikan kami.
Saat 20 Februari 2005 aku menikah dengan Mas Anwar,
tentu saja ada saudara kandungku yang tidak setuju, karena mereka hanya tidak ingin aku sakit hati lagi, tidak ingin aku susah
lagi. Bahkan adikku Nana mengirim email panjang kepadaku
yang intinya mengharapkan aku menunda menikah, dengan
menggunakan 3 jurus; koleksi, seleksi, baru resepsi... Dari
‘kubu’ yang setuju tertawa, yaitu Mas Tri, kakakku no 3, berkata
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menyanggah pendapat Nana; "Asti itu janda, tapi bukan janda
selevel Tamara Bleyzinski, Anisa Banowati, Wulan Guritno....
Anaknya Asti ada 3, Asti biasa aja atau tidak cantik,.. Lah trus
kalo harus pakai 3 jurus itu,... Kapan dapat jodohnya??... Menjanda udah 7 tahun. Aku aja heran, Anwar mau...He he he...".
Ucapan realistis kok  Aku sama sekali tidak marah. Ucapan
Mas Tri masuk logika.
Ya sudahlah semua pendapat benar. Aku sendiri yang harus
mempertimbangkan. Karena akulah yang menjalani. Keluarga
besarku hanya ingin aku bahagia.
Biarlah hidup ini berjalan, sesuai skenario hidupku. Daun
yang jatuh pun sudah ada catatannya, apalagi skenario hidupku.
Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Walaupun aku belum
tahu, hikmah apa di balik aku harus di-cut dari pekerjaanku sebagai outbond call.
"Mas sudah kuat pergi ke Jogja?" tanyaku, memastikan kesehatan suamiku. Aku agak tidak yakin melihat badannya yang
makin kurus dalam kurun waktu dua bulan ini. Aku hanya tahu,
dia batuk-batuk sejak kecelakaan tanggal 7 April itu. Dan obat
batuk sirup yang kubelikan sudah habis diminumnya, tapi batuknya tak kunjung sembuh.
"Sudah, Yank... Aku sudah sehat,kok..." Suamiku sejak awal
pacaran, Oktober 2004, sampai menikah Februari 2005 dan dikaruniai dua anak, selalu memanggilku ‘Yank’. Kependekan dari
"Sayang" yaaaa..., bukan peyang... :-p
"Jangan paksakan, Mas..."
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"Aku kuat, Yank..."
"Gimana kalau naik Travel aja? Aku telpon Pak Sigit, ya?"
Mikhail yang sedang bermain mobil-mobilan langsung teriak,
"Ya...!! Naik travel aja, Maaa...!! Naik motor capeeekk...!!"
Tapi Mas Anwar menggeleng-geleng, "Kita naik motor.."
"Travel!" Mikhail masih bersikeras dengan pendapatnya, "Kan
enak, Ayah! Travelnya Pak Sigit kan Avanza..."
Mikhail hafal menyebut merek-merek mobil. Sejak usia setahun, dia sangat tertarik mobil. Dari kejauhan dia tahu, mana
Pajero, Xenia, APV, CRV, Nissan,...dan lain sebagainya. Bukan
semata-mata membaca ya. Karena dari jauh pun tidak terlihat
tulisan merek mobil tersebut. Dan Mikhail baru bisa membaca
saat 4 tahun. Bahkan dia hafal velg masing-masing mobil. Ketika
menggambar mobil pun, begitu detil.
"Naik motor aja, Abang.." Farah yang masih 3,5 tahun ikutikutan bicara.
Aku tertawa saja sambil menyapu lantai, mendengar kedua
anakku berceloteh. Yang jelas, Ayahnya tetap berpendapat naik
motor. Ini tidak bisa dibantah.
Malam harinya, aku menyuruh Ayah dan anak-anak tidur lebih
awal, karena lepas subuh kami akan berangkat ke Jogja. Namun
aku tidak bisa tidur terlalu lelap. Alarm ponselku selalu berbunyi pukul 01.30 WIB. Jadi aku ada waktu persiapan setengah
jam untuk melakukan shalat tahajud. Kuusahakan melewatkan
malam-malam, khususnya di sepertiga malam, dengan khusuk
berdoa kepada Allah. Walaupun aku bukan manusia yang sangat
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taat beribadah, aku percaya pada kekuatan doa. Menyadari kebodohanku mengenai agama itulah, kumasukkan ketiga anakku,
Kirana, Hamid, dan Ramadhan, di pondok pesantren sekaligus
sekolah berasrama, di Jogja. Selain mendapatkan pelajaran
umum seperti matematika dan sebagainya, mereka mendapat
pendidikan agama dengan porsi lebih banyak.
Alhamdulillah... Hanya rasa syukur yang harus kuucapkan
kepadamu ya Allah.. Semua anugerahmu begitu besar. Aku
bukan apa-apa tanpa lindungan-Mu ya Allah. Aku bukan siapasiapa di hadapan-Mu. Hamba-Mu ini terlalu hina, namun tetap
ingin Kau ampuni, ya Allah... Amin, Amin... Ya Robal a’lamin.
Sehatkan suamiku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku, ya
Allah... Amiiiin....
Malam sunyi, sangat syahdu untuk berdoa. Setelah melipat
mukena, aku kembali berbaring di sebelah suamiku. Ah, Mas Anwar... Kucium keningnya. Kalau kamu bukan laki-laki yang baik,
tentu tidak akan menikahiku, yang kau temui sudah menjadi janda
dengan tiga anak. Usiamu juga lebih muda dari aku, terpaut delapan tahun. latar belakang kita juga berbeda. Kamu dari Padang,
Sumatera Barat (walaupun lahir dan domisili di Jakarta dengan
orangtuanya). Aku dari Jogja. Memang perjalanan rumah tangga
kami tidak mulus. Ada guncangan, batu kerikil, hingga badai. Namun satu hal, kami saling mencintai. Tidak ada perempuan lain
di hatinya. Aku tahu betul itu. Jadi apa pun permasalahan rumah
tangga kami selama enam tahun ini, tidak ada alasan bagi kami
untuk berpisah. Karena kami saling cinta. Semua masalah ada
solusinya, kecuali selingkuh.
Bagaimana pun aku tetap ingin mempertahankan rumah
tanggaku, karena aku yakin kami saling mencintai. Enam tahun
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kulewati hidup bersamanya. Dan tak mungkin aku menyudahinya
begitu saja. Aku tidak pernah ingin mengguncangkan Arsy yang
kedua kalinya. Mas, kucintai kamu karena Allah.
Kuhela napas panjang. Bismillah... Aku memejamkan mata
untuk tidur sejenak.

25 Mei 2011
Suamiku membangunkanku untuk shalat subuh. Kemudian,
perlahan kubangunkan Mikhail dan Farah. Tentu anak kecil memang sulit bangun pagi. Apalagi masih subuh. Tapi kubisikkan di
telinga mereka... Bahwa kita akan ke Jogja. Bertemu Pakde dan
Bude dan kakak-kakak. Perlahan mereka mau bangun. Satu
per satu kumandikan dengan air hangat. Setelah badan dikeringkan handuk, kuolesi minyak telon di punggung, dada, dan
perut mereka. Lalu kukenakan mereka baju yang hangat. Kepala rapat ditutup topi. Sipp... Tinggal berangkat. Cuuuszzz.....
Biarpun sudah pukul 06.00, gak masalah. Memang sih, tidak
sesuai rencana berangkat jam 05.00. Maklum, membangunkan,
memandikan, dan sebagainya sudah memakan waktu lama....
Motor kami melaju melintasi simpang lima, belok ke jalan
pahlawan, dan meluncur ke arah perempatan Siranda. Dingin
mengelus pipiku. Tanganku memeluk kedua anakku di tengah,
dan memegang pinggang Mas Anwar erat. Jalan agak lengang
karena masih pagi. Dan lenganku harus kuat menyangga kepala
anakku yang pasti berat, karena mereka masih mengantuk.
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Anak-anakku, sabar ya, Nak... pasti suatu saat Mama akan
bisa mengganti tanaman kapas kita yang sudah hancur. Entah
dengan tanaman apa..... Percayalah, Nak. Allah akan tetap
memberi kita rizki. Amin.
Akhirnya, tepat pukul 09.00 WIB, kami sudah beristirahat
di Banaran Cafe. Sebuah kafe yang sajian khasnya kopi dan
teh. Berada di desa Gemawang, yang posisinya setelah Ambarawa kalau dari Semarang. Tepatnya pada ruas jalan menuju
Magelang-Jogja, Kabupaten Semarang. Sebuah resto di daerah
perbukitan yang berhawa sangat sejuk. Sayang sekali, tempat
favoritku, yang berada di dalam resto dan dekat jendela yang
menghadap tempat bermain anak-anak sudah ditempati orang
lain. Terpaksa kami memilih tempat lain, agak disudut. Tentu saja
aku jadi kurang leluasa melihat anak-anak bermain di luar. Ya,
sudahlah... yang penting kami istirahat di Cafe favorit kami. Kopi
dan tehnya betul-betul enak. Kalau biasanya aku memilih kopi,
kali ini aku memilih teh pocinya. Sedangkan anak-anak, orange
juice. Makanan yang dipilih anak-anak, nasi goreng. Sedangkan
Mas Anwar memilih pesan nasi ayam goreng kampung dan ice
banana tea (nggak tahu rasanya, karena aku kurang berani mencoba...). Aku cukup makan cemilan snack saja, yaitu mendoan
dan pisang goreng...yang masih panas...Sedaaaap
Sambil menikmati teh, aku memandang suamiku, "Mas capek?"
"Kan ini lagi istirahat, Yank..."
Aku melihat wajahnya yang tampak kelelahan tak seperti
biasanya di hari-hari lalu. Aku tahu betul, bagaimana kondisi
fisiknya. Mengendarai motor maupun mobil ke luar kota, bukan
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hal asing baginya. Kami pernah melakukan perjalanan dari Jogja
ke Bali. Saat itu Mikhail masih berusia 8 bulan. Jangan bayangkan Mikhail rewel. Dia justru hepi banget. Malahan belajar jalan
dipasir pantai Kuta.
"Mas nggak kayak biasanya."
Akhir-akhir ini dia juga jarang tertawa. Seperti ada yang dirasakan. Sesuatu yang kami berdua sama-sama belum mengetahui. Entah apa.
Tiba-tiba aku ingin ke toilet, "Mas, titip anak-anak, ya... Tuh,
Mikhail masih di luar main ayunan.... Aku ke toilet dulu."
"Hayooo... Mau kabur, yaaa... Biar gak bayar yaa...?"
APA??!!... Ha ha ha....! Itu kan taktik kuno dalam film komedi jadul. Pura-pura ke toilet, padahal berniat kabur. Ada-ada
saja suamiku... Hmm, tentu saja aku tetap ke toilet.
Ketika aku kembali dari toilet, anak-anak sedang makan.
Kulihat Mas Anwar sudah selesai makan, tapi makanannya tidak
habis. Hanya banana tea-nya yang habis.
"Mas, kok makannya tidak dihabiskan?"
"Perutku nggak nyaman, Yank.., lidahku juga nggak merasakan enaknya makanan. Kalau aku paksa menghabiskannya,
nanti malah muntah, Yank.."
Ya sudah. Begitu anak-anak juga sudah selesai makan,
aku segera membayar di kasir. Lalu kami bersiap melanjutkan

33

perjalanan. Motor melaju meninggalkan Banaran. Jalan masih
panjang, berliku, dan sesekali naik turun. Seperti kehidupan ini.
Berliku. Kadang naik, kadang turun.
Kebersamaan kita ini, membuat kita kuat ya, Yank... Iya,
Mas.
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TB OR NOT TB
Welcome to Janti...!! Bien Venue..!! Pertigaan jalan yang selalu ramai lalu lintas kendaraannya. Halte Trans Jogja sudah ada
di bawah Fly Over. Ya, orang bilang jembatan Janti. Walaupun
banyak yang bilang juga Fly Over. Apa pun namanya, dialah saksi
pertemuanku dengan kekasihku.  Akulah perempuan di bawah
jembatan Janti, yang saat itu tiap malam membuat wedang jahe,
kopi jahe, kopi hitam,... Pokoknya minuman ala angkringan. Sementara Lisa melayani pembeli yang memilih lauk untuk nasinya,
dan Bogi mengipas lauk yang dibakar di atas anglo. Aroma bakaran khas angkringan.
Betapa terkejutnya kakakku saat kami tiba di rumah besar.
Rumah besar peninggalan Emak, demikian kami memanggil
nenek kami, yang separuh bangunannya terpotong untuk pembangunan jalan, dan di depan rumah sudah ada tanjakan jalan
layang. Jadi sudah lenyap pohon-pohon dan tanaman asri demi
pembangunan Fly Over dan pelebaran jalan Janti.
Mbak Yanti yang biasa memanggil suamiku "méték" Mak
Etek atau berarti Paman dalam bahasa Minang, seketika berucap, "Ték...!! Kamu kok kurus banget... Jangan-jangan sakit
dalam. Besok ke BP44, ya. Nanti aku telfon Pak Rahman, temanku. Dia di bagian rontgen."
"Batuk juga, ya?" tanya suami Mbak Yanti.
Menurut Mbak Yanti, yang penting diperiksa dulu, karena
dia pun pernah mengalami berat badan turun drastis dan batuk
cukup lama.
4. Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru
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26 Mei 2011
Aku dan Mas Anwar ke BP4, menemui Pak Rahman. Lokasinya di Kota Gede, tempat yang menurutku indah dengan banyak
bangunan kuno dan toko-toko kerajinan Perak. Eksotisnya Kota
Gede ditambah lagi dengan sebuah toko cokelat yang pemiliknya
berasal dari Belgia....membuatku menulis goresan: "menunggu
Thierry, dan daun pun jatuh...".
Di BP4, suamiku membuat dokter bingung. Entah karena
apa, pemeriksaan dahak dan rontgen, belum cukup. Suamiku
harus menjalani pemeriksaan tambahan. Dan baru bisa dilakukan, besok Jumat. Dalam hatiku, aku galau: Apakah yang diderita Mas Anwar berbeda dengan Mbak Yanti dulu? Lalu apa,
kalau bukan penyakit yang terkait dengan paru-paru??
Hhh... Ya kami harus manut5 aja sama dokter. Kan beliau
yang terbiasa melakukan tugasnya menghadapi pasien-pasien.
Dokter meminta kami besok datang lagi, untuk pemeriksaan
lanjutan.
Yang penting suamiku bisa sehat kembali. Aamiin.

Jumat, 27 Mei 2011
Suamiku menjalani test mantoux. Namun hasilnya baru bisa
kami terima dua hari lagi. Karena dua hari lagi jatuh pada hari
Minggu, tidak ada pilihan lain kami baru mengetahui hasilnya
pada hari kerja, yaitu hari Senin.
5. Patuh

36

Ada pertanyaan menggelayut dalam pikiranku: "Ada apa dengan Mas Anwar?" Tapi aku tidak mau suamiku tahu aku sedih.
Tetap kuajak dia bercanda, walaupun tawa terdengar sumbang.
Mas anwar makin sering batuk dan napasnya terengah-engah.
Kamu kenapa,Sayang...? Ingin rasanya aku menangis.

Senin, 30 Mei 2011. Masih di Jogja.
Aku dan Mas Anwar datang lagi ke BP4. Dengan sabar,
dokter perempuan itu menjelaskan, bahwa ada kemungkinan
sebaiknya suamiku menjalani perawatan di Rumah Sakit. Benar ternyata, sakit suamiku cukup serius. Namun aku menahan
tangisku, karena tidak ingin suamiku cemas. Dia sudah cukup
menderita merasakan batuk, dadanya sakit, napasnya terengahengah. Tidak perlu aku menambah bebannya dengan menangis.
Gak penting. Yang lebih penting adalah memikirkan tindakan
terbaik selanjutnya untuk suamiku.
"Jadi Mas Heru Anwar tinggal di Semarang? Nanti saya
buatkan surat pengantar untuk diserahkan BP4 di Semarang,
ya. Tolong disampaikan di BP4 Semarang, agar Mas Heru Anwar menjalani pengobatan di sana," kata dokter, sambil menulis
dilembaran kertas.
"TBC, dokter?"
"Nanti akan diperiksa lagi di Semarang. Karena yang membuat saya bingung..." Dokter menunjuk foto rontgen, "Ini hasilnya
cukup buruk...Tapi di dahak hasil negatif..."
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"Lalu TBC atau bukan, Dokter?" Aku bingung, minta penjelasan.
"Ada kemungkinan TB, tapi nanti di Semarang akan diperiksa
lagi. Saya tidak mau salah diagnosa. Harus hati-hati, Mbak...
Dan di dalam darah juga ada kemungkinan TB. Alhamdulilah
cepat dibawa ke sini. Karena kalau sampai tidak diketahui, yang
ada di darah bisa terbawa ke otak, dan pasien bisa saja tibatiba tidak sadarkan diri... Tapi nanti di Semarang akan diperiksa
lebih teliti lagi. Sabar ya, Mbak...", Dokter tersenyum, berusaha
menenangkan aku.
"Apakah penyebabnya karena merokok, Dokter?" Aku mulai
mencari kesalahan ada pada rokok.
"Bakteri."
"Tapi merokok juga bisa,kan?"
"Ya, bisa mendukungnya untuk memperparah keadaan...
Memperburuk kondisi kesehatan. Karena bakteri berkembang
lebih cepat dalam kondisi daya tahan tubuh menurun."
Kami pulang dengan membawa surat pengantar dan obat
sementara untuk sedikit meringankan sakit Mas Anwar. Ya Allah... Ampuni kami yang terkejut dengan kenyataan ini. Hikmah
yang bisa diambil adalah, sejak tanggal 26 Mei 2011, Mas
Anwar sudah tidak merokok lagi. Sebungkus rokok filter yang
dibelinya di Banaran Cafe, hanya sempat diambil satu batang. Itu
pun rasanya sudah tidak enak, katanya.
Mbak Yanti dan Mas Eddy suaminya, turut prihatin melihat
kondisi Mas Anwar. Apalagi tahu disarankan dokter untuk op-
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name. Padahal saat Mbak Yanti mengalami sakit tbc, dia cukup
rawat jalan. Minum obat selama 6 bulan. Anaknya yang memberi
semangat minum obat agar cepat sehat.
Kondisi Mas Anwar tampaknya lebih parah. Kalau kata Mail
di serial Upin Ipin, napasnya sudah terhégéh-hégéh. Batuknya
makin menjadi. Sempat minta dibelikan degan ijo. Dan setelah
minum air degan ijo, saat batuk juga mengeluarkan muntahan
seperti cincau dalam es Cappucino Cincau. Bulir-bulir hitam.
Ahh... Darahkah?
Ini Tbc atau "tbc"...??? TB or not TB...???
Tanyaku tenggelam dalam tatapan kekasihku," Sakit, Yank....
Dadaku sakit..."
Aku menghela nafas, "Habis minum obat dari dokter, tidur
aja dulu ya, Mas..?"
Menyesal aku, membiarkan Mas Anwar memilih naik motor
ke Jogja. Namanya menyesal, tidak pernah di awal, pasti selalu
di akhir.
"Kangen anak-anak, Yank..."
"Iya, sebelum pulang besok, kita mampir ke sekolah anakanak... Mas istirahat dulu, ya..."
Apa yang terjadi dengan kamu, Mas...??? Kita sama-sama
belum tahu.
Ingat tidak, Mas... Pertama pacaran pada 26 November
2004, kamu bilang," Aku bukan orang Jawa, Yank... Jangan
panggil aku MAS. Panggil aku Abang."
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Tapi aku menjawab, lidahku ini lidah Jawa. Kalau bilang
‘Bang’, kok huruf B-nya jadi tebal. Ha ha ha.... Eh, tau gak,
Mas... Anggun C. Sasmi yang punya pasangan Bule aja, tetap
memanggil pasangannya "MAS". Biarpun aku tidak ditakdirkan
dengan pria Barat, aku bahagia ditakdirkan dengan cowok dari
Sumatera Barat. 
Apaan sih ini.... Ahhh... Menghibur diri dengan mengenang
romansa cinta itu. #Halahhh....
Biarin orang bilang aku lebay. Aku mencintai kekasihku,
walaupun dia bukan lelaki yang paham ketika aku menggebugebu menceritakan misalnya tentang pembacaan Serat Centhini
dalam bahasa Prancis oleh Elizabeth Inandiak di LIP, Lembaga
Indonesia Perancis, di Sagan. Itu karya besar, Mas... Disusun
pada zaman Sri Mangkunegoro V –abad XIX dengan setting cerita zaman Sultan Agung (abad XVII). Pertempuran yang paling
berbahaya adalah menempuh asmara antara kekasih dan terkasih dalam senggama. Amongraga dan Tambangraras melewatkan 40 malam dalam kamar pengantin tanpa bersetubuh. Malah
dijawab dia: kalau aku gak bisa,Yank. Masak aku diem aja, ya
aku menyetubuhimu dong...... Hadeehh, yang nyuruh seperti itu
juga siapa... Kekasihku juga tidak peduli, saat aku memandang
takjub bunga-bunga kuning yang selalu memenuhi pohon Randu
Alas kesukaanku yang berdiri kokoh di depan museum Affandi.
Kalau pertengahan tahun, selalu ada bunga-bunga itu, Mas....
Kekasihku juga tidak mengerti saat aku berseru bahagia melihat
pelangi. Aku dibilang kampungan, gapapa, Mas.. Yang penting
aku ekspresikan yang aku rasakan, toh tidak merugikan orang
lain.
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Aku mencintaimu, Mas... Walaupun kamu lelaki sederhana.
Tapi kamu memiliki cara mencintai dan menyayangi yang luar
biasa. Karena kamu pula, aku jadi semangat sekali belajar masak
Rendang, dengan browsing internet, bertanya Mama mertua,
bertanya kakak ipar (Elly), dan... membeli satu persatu rendang
di seantero Jogja, untuk studi banding. Lalu salah satu sahabatku bilang: Tidak ada rendang yang sama, rendangmu sudah
khas, As... Jadi jangan dibandingkan dengan rendang orang lain.
Ahh... Cerminan rasa tak percaya diriku.. Dan sahabatku membantuku menghilangkan itu.
Adakah cara menghilangkan kegalauanku memikirkan tbc
atau "tbc" ini.... Mengapa pemeriksaannya tidak sesimpel kakakku dulu? Cek dahak, dirontgen, trus dikasih obat untuk pengobatan tanpa putus selama 6 bulan. Selesai. Kenapa ini tampak
ribet pemeriksaannya. BTB? Bukan Tb Biasa...?? 

31 Mei 2011
Ketika aku dan Mas Anwar pulang dari sekolah Kirana,
Hamid, dan Ramadhan, Mikhail masih asyik bercanda dengan
"Nyak"-nya, demikian dia menyebut Mbak Yanti. Sejak mulai bisa
bicara, Mikhail sendiri yang memanggil "Nyak", sebagai sebutan
sayang untuk Bude-nya itu.
"Mikhail di sini aja, sama Nyak, nggak usah pulang Semarang...." kata Nyak.
"Iya, di sini aja.." jawab Mikhail, "Tapi sama Mama..."
"Lhooo.... Mama biar aja pulang.."
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Ya gimana nggak akrab dengan Nyak, waktu aku masih kerja
di PT ****** di Jogja sebagai Outbond Call, Mikhail dan Farah
sering aku titipkan kakakku.
"Semangat ya, Ték..." kata Mas Eddy, suami Mbak Yanti,
"Nggak usah dipikirin sakitmu. Nanti kalau sudah dikasih obat,
diminum teratur. Tuh, Nyak juga bisa sehat dan gemuk lagi. Bisa
sembuh, Inshaa Allah..Amiiiin."
Dan setelah mengobrol sebentar, aku mencium tangan dan
memeluk Nyak. Anak-anak diciumin Pakde Bude mereka. Mas
Anwar bersalaman dengan kakakkku dan suaminya, sambil berpamitan.
"Nggak usah ngebut. Kalau capek, istirahat, jangan dipaksain, Ték..."
"Ya, Mbak..." jawab Mas Anwar dengan suara lirih.
Anak-anak teriak, "Daadaaaah..., Nyaaaak...!!! Daaadaaaahh...PakDeeee...!!!"
Motor melaju meninggalkan Janti. Tempat dimana kami
pertama bertemu dan mulai menjalin cinta. Motor terus melaju
sampai jalan Magelang, hingga melintasi batas provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Antara akhir tahun 2010
sampai awal 2011, kami tidak berani lewat Magelang. Kalau
ingin ke Jogja, dari Semarang kami langsung menuju Solo. Jadi
melalui Salatiga dan Boyolali. Letusan Merapi yang terjadi Oktober-November 2010 memang dahsyat, hingga menelan korban
lebih dari 200 orang.
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Motor kami sudah melewati Magelang, saat kami mampir di
warung sate Mbah Kiswo, untuk istirahat dan makan siang. Dan
saat pesanan sudah datang, tiba-tiba ponsel Mas Anwar berbunyi. Elly, kakakknya, menelpon. Sementara mereka mengobrol,
aku membantu anak-anak makan sate kambingnya. Sesekali
aku memandang wajah suamiku yang makin tirus. Mas, kamu
kurus sekali hanya dalam hitungan hari. Sebenarnya ada apa,
Mas?? Kalau memang Tbc... Kok dokter masih ragu-ragu... Kok
di dahak katanya hasilnya negatif.... Kok harus test manthoux...
Kok...Kok... Please dech, As... Gak perlu bertanya. Dan aku
juga tidak menunjukkan kecemasanku, karena aku tidak mau
suamiku semakin tidak bersemangat.
Selesai perbincangan dengan kakaknya, Mas Anwar kuingatkan untuk melanjutkan makannya. Ia sudah pesan tongseng
kambing. Kalau dalam kondisi badan sehat, aku yakin dia pasti
semangat sekali makan tongseng kesukaannya. Tapi saat ini
kondisi berbeda. Dia begitu lemas.
"Mas, tetap makan ya, biar pun sedikit nggak pa-pa. Yang
penting Mas makan, ya..." Aku berusaha membujuknya.
Episode makan tidak habis, seperti di Banaran Cafe tempo
hari terulang kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan, setelah
aku meminta anak-anak ke kamar kecil, agar tidak rewel diperjalanan karena pengen pipis. Perjalanan masih melewati jalan
yang menanjak, menikung, dan berbelok. Kali ini Banaran Cafe
hanya kami lewati. Motor terus melaju. Pemandangan tanaman
kopi menyejukkan mata.
Dan tidak sampai dua jam kemudian, kami sudah sampai di
Semarang. Tentu saja Mas Anwar sangat lelah. Setiba di rumah,
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langsung dia masuk ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan
tangan, kemudian masuk kamar tidur untuk merebahkan tubuhnya, sambil memintaku menyelimutinya.
Aku segera membereskan baju-baju kotor kami untuk kucuci,
dan memandikan anak-anak. Setelah berganti baju, mereka harus tidur. Semua memang harus istirahat. Kami lelah. Terutama
batinku. Aku belum memahami kondisi pasti suamiku. Aku gelisah, cemas, dan stres. Tapi di depan suami dan anak-anak, aku
harus tetap kuat dan bisa diandalkan. Aku harus tersenyum. Ya
Allah... ijinkan aku menangis di hadapanMu... Biarlah kubasahi
sajadah saat kubersujud di sepertiga malam indahMu ya Allah...
Aku hamba-Mu yang hina. Namun ijinkan aku menuangkan beban ini ya Allah...
Tengah malam hingga hampir dini hari Mas Anwar masih batuk-batuk di sela-sela tidurnya. Tidurmu tidak nyenyak ya, Mas...
Kucium keningnya. Maaf Sayang, aku tidak bisa mengurangi
beban sakitmu....

1 Juni 2011
Setelah mengantar Mikhail ke sekolah TK di Kusumawardhani, aku dan Mas Anwar mencari alamat BP4 Semarang, tentu
saja Farah ikut. Mas Anwar perlahan mengendarai motor. Dokter
di BP4 Jogja kemarin hanya memberi petunjuk bahwa letaknya
di dekat tempat tinggalku. Jadi ya kami berkeliling dari jalan Kusumawardhani, ke Singosari, kemudian sampai sekitar Pleburan.
Tapi kok tetap tidak ketemu, ya... Susah juga mencarinya kalau
alamat tidak tertulis jelas. Di amplop rujukan warna coklat itu
hanya tertera kepada BP4 Semarang.
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Mas Anwar menghentikan motor di sebuah tikungan, dan
bertanya kepada seorang tukang becak, yang kemudian menjelaskan bahwa letaknya dekat SMP 3 Kampung Kali.
"Aku tahu, Mas... SMP 3 sekolahku dulu," kataku, karena
aku memang menyelesaikan sekolah menengah pertamaku di
SMP 3 Semarang. Lalu aku memberi petunjuk arah, langsung
motor melaju perlahan lagi sampai ke perempatan, menuju Ki
Mangun Sarkoro luruuuus... kemudian menyusuri Kampung Kali,
dan tepat di depan SMP 3, kami berhenti. Mana BP4 nya??
Kami bertanya lagi kepada tukang jualan Mangga. Bapak
itu menunjuk arah ke jalan KH Dahlan. Depan Rumah Sakit
Telogorejo katanya. Ya sudah kami ke arah sana, putar balik.
Seharusnya tadi dari jalan Ki Mangun Sarkoro langsung ke kiri...
Tapi karena dari awal yang dituju SMP 3, ya kami ke kanan. He
he... Salah deh. Emang juga belum tahu, nggak pa-pa.
Akhirnya kami sampai... Ternyata yang terpampang di papan
adalah tulisan BKPM6. Persis berhadapan dengan Rumah Sakit Telogorejo. Setelah memarkir motor, aku langsung ke loket
pendaftaran, sedangkan Mas Anwar aku suruh duduk bersama
Farah. Aku tahu dia lelah sekali. Napasnya saja sudah ‘terhegeh-hegeh’ lagi...
"Bu, ini surat pengantar dari BP4 Jogja..." Aku menyodorkan
amplop coklat itu, "Saran dari dokter di Jogja, kami lebih baik
berobat di sini, karena domisili kami di Semarang..."`
Ibu itu mengangguk-angguk, lalu meminta identitas suamiku,
dan menyuruh kami ke loket 11. Artinya kami harus ke lantai 2.
6. Balai Kesehatan Paru Masyarakat
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Dan aku harus sabar menunggu suami yang pelan sekali menaiki
anak tangga satu demi satu. Dia tidak mau digandeng, masih
kuat katanya.
Sampai di depan loket 11, kami menunggu panggilan. Mas
Anwar duduk di bangku kayu itu, bersama pasien yang lain.
Wajahnya tampak kuyu, lesu, tak bercahaya, suram... Sangat
tirus. Aku merasa, hanya hitungan detik dia mulai berubah dan
makin kurus. Ahhh... Aku pedih mendeskripsikan demikian.
Perlukah menunggu waktu yang bicara lagi...?? Dia akan bicara
apaaa..??? Kapaaann...???
Saat tiba dipanggil dokter, Mas Anwar mau aku gandeng
menuju ruang dokter. Kuserahkan juga foto rontgen suamiku.
Dokter mengamatinya. Lalu menanyakan ini-itu yang terkait
dengan pemeriksaan di BP4 Jogja. Aku kembali menegaskan
apakah betul yang diderita suamiku adalah TB7...?? Kenapa harus melalui proses pemeriksaan lebih lama dari kakakku yang
juga pernah TB...? Tentu saja aku sempat galau, sebenarnya TB
atau bukan TB...
"Mas Heru Anwar ini benar TB, Mbak...," Pak Dokter tersenyum," Tapi TB yang dialami Mas Heru ini, kalau dilihat dari foto
rontgen memang tidak khas."
Khas... Kayak makanan aja...Makanan khas dari daerah.....
Dan ini tidak khas.
"Di dalam dahaknya, tidak ditemukan BTA positif. Tapi dilihat
dari foto rontgen, ya tidak bagus..."
7. Tuberculosis
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"Saya bingung dokter, kenapa kok TB suami saya, beda
dengan TB yang dialami kakak saya. Sepertinya TB ini tidak sesederhana yang dialami kakak saya."
Pak Dokter tersenyum, "Ya, nanti ada konseling dengan Bu
Umi, ya...Terkait dengan semua ini. Atau TB yang tidak sederhana menurut bahasa Mbak Asti."
"Tapi dikasih obat TB?"
"Ya, obat TB tetap diberikan, atau disebut OAT8. Obat ini
untuk pengobatan pertama kali, diberikan untuk 15 hari. Tidak
boleh satu hari pun tidak minum. HARUS diminum tiap hari, selama 6 bulan. Kalau nanti hasil rontgen bagus, ya pengobatan 6
bulan berhasil. Jadi tolong suaminya nanti diawasi betul selama
pengobatan TB. Kesembuhan pasien, tergantung pada kepatuhan pasien dalam minum OAT. Mbak Asti menjadi PMO9, ya..."
Siap, dokter. Dan kami pun juga harus siap di ruang konseling. Berhadapan dengan Bu Umi yang bersuara lembut selembut wajahnya. Halahh... Eh, serius... Bu Umi itu suaranya benarbenar lembut, makanya mungkin dia pantas menjadi konselor.
Bayangkan saja kalau seorang konselor suaranya parau atau
cempreng misalnya.
Nah, tapi... Ada tapinya... Di balik suara nan lembut itu, ada
saran yang sedikit membingungkan aku, yaitu saran untuk test
HIV10. Buat apa coba? Hanya karena berat badan Mas Anwar
turun 13kg? Dari 55kg turun menjadi 42kg. Hanya karena TB
yang tidak khas itu tadi? Ah, nggak usahlah.
8. Obat Anti Tb
9. Pengawas Menelan Obat
10. Human Immunodeficiency Virus
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"Maaf Bu Umi, kami belum menjemput Mikhail, anak kami.
Mungkin lain kali aja ya, Bu..."jawabku, tanpa menunjukkan kekesalanku.
Bu Umi yang berkerudung biru cantik itu tersenyum manis,"Ya, Mbak. Silakan nanti tanggal 15 Juni ke BKPM lagi, karena
OAT ini untuk diminum selama 15 hari. Jangan sampai satu haripun tidak minum, ya..."
"Ya, Bu.."
"Tiap kali minum, 3 butir obat. Usahakan saat perut kosong,
atau satu jam sebelum makan malam. Kalau nanti urin berwarna
merah, tidak masalah. Itu efek obat saja."
"Ya, Bu..."
"Mbak Asti juga silakan menandatangani ini..., "Bu Umi menyodorkan surat persetujuan bahwa kami mau melakukan pengobatan TB selama 6 bulan, dan dalam jangka waktu tersebut
kami tidak pindah domisili, agar pengobatan TB tuntas. Sedangkan aku sebagai PMO. Tugasku mengawasi kepatuhan pasien
minum obat TBnya. Mungkin ada kekhawatiran dari pihak BKPM
pengobatan TB tidak tuntas, apalagi walaupun domisili kami di
Semarang, KTP kami masih KTP Jogja. Tentunya kesembuhan
pasien menjadi tanggung jawab mereka, wajarlah penandatanganan surat persetujuan itu.
Dari BKPM, kami langsung menjemput Mikhail. Kemudian
membeli makanan untuk makan siang, di sekitar Undip (Universitas Diponegoro) tepatnya jalan Hayam Wuruk.
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Setiba di rumah, rasanya lelah sekali. Mas Anwar langsung
merebahkan badannya. Dan aku meminta anak-anak jangan
masuk kamar ayahnya dulu, karena ayah perlu istirahat.
Sedikitnya aku lega. Memang benar suamiku kena TB. Lega
karena ada kejelasan, bukan karena TBnya. Kegalauan tentang
TB atau bukan sudah terjawab. Mas Anwar sudah mendapat
OAT.
Mulai 1 Juni ini, pengobatan TB dimulai. Diminum setengah
jam sebelum makan malam. Tiga obat langsung diminum. Kata
dokter, pemberian dosis obat dipertimbangkan dari berat badan
juga. Obat ini kami dapatkan gratis dari Pemerintah. Di dalamnya terdapat kandungan rifampicin, isonized, pyrazinamide, dan
ethambutol hydrochloride. TB memang termasuk penyakit tertua
yang mematikan, namun dengan pengobatan teratur, TB dapat
disembuhkan. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium Tuberculosis. Siapa saja dapat terkena TB, karena pada dasarnya
semua orang ada bakteri TB di dalam paru-parunya, namun
dalam keadaan dormant atau tidur atau disebut juga TB laten.
Namun pada kondisi menurunnya daya tahan tubuh, maka TB
Laten tersebut dapat berkembang menjadi TB aktif. Beberapa
faktor yang menurunkan daya tahan tubuh, misalnya: kurang
gizi, infeksi HIV, diabetes, penggunaan obat tertentu dalam
jangka panjang.
Nah. Faktor kedua tersebut yang membuatku masih galau. Namun aku tidak mengatakan perasaan itu pada suamiku.
Biarlah aku pendam sendiri, sampai nanti kami harus ke BKPM
lagi. Lagipula tidak ada pentingnya memberitahu ke suami, nanti
malahan dia bertambah sakit. Biarlah dia hanya tahu bahwa dia
sakit TB. Ya, TB. TB aja. Tidak ada embel-embel yang lain.
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Suamiku minum obat TB pada sore hari, sekitar jam 17.00.
Namun sekitar 5 jam setelah itu, dia bolak-balik masuk ke kamar
kecil. Buang air kecil dan mual. Akhirnya dia mengeluh tidur malamnya terganggu.
Hari-hari selanjutnya, obat diminum tetap sebelum makan,
tapi dimajukan lebih malam, agar ketika mondar-mandir ke kamar kecil sudah menjelang pagi. Aku mengikuti apa pun mau dia,
asalkan obat itu diminum.
Selain mual, juga timbul rasa gatal di seluruh tubuh. Mulai
dari kulit kepala sampai telapak kaki. Mas Anwar mengeluh dengan gatal disekujur tubuhnya, maaf, sampai ke kemaluannya.
Aduuuuhhh... Aku harus gimana, Mas...?? Kucoba memberinya
bedak salicyl. Tapi dia mengeluh karena kulitnya jadi terasa kering.
Aku sempat memberinya lotion beraroma cokelat, yang kata
iklan di televisi bisa melembabkan selama 24jam. Kok kayak mini
market waralaba aja.... 24 jam. Ternyata tidak juga meredakan
gatal mas Anwar. Hmmm... Akhirnya pilihan jatuh pada minyak
tawon. Cara tradisionil kadang gak ada matinya...
Setiap habis mandi pagi dan sore, Mas Anwar aku baluri
tubuhnya dengan minyak tawon. Adem katanya. Syukurlah bila
meringankan kehebohan gatalnya. Tapi mualnya masih ada. Ya
mau gimana lagi, Mas. Efek samping obat mau tidak mau dialami. Sabar ya, mas...
Di sebelah suamiku berbaring maupun duduk, aku sediakan
tempat khusus untuk membuang ludah. Jadi dia tidak susah payah ke kamar kecil. Kasihan sekali aku melihat suamiku tampak
tersiksa dengan rasa mual.
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Aku juga harus lebih menjaga diriku dan anak-anak, mencegah penularan TB. Alat makan dan minum Mas Anwar untuk
sementara kupisahkan dari kami bertiga, sampai nanti pengobatan TBnya selesai. Sebab pasien TB dapat mengeluarkan
kuman TB dalam bentuk droplet yang infeksius (partikel kecil
yang menular) ke udara pada waktu pasien TB tersebut batuk
(sekitar 3000 droplet) dan bersin (sekitar 1 juta droplet). Droplet
tersebut dengan cepat menjadi kering dan menjadi partikel yang
sangat halus di udara. Pada umumnya droplet infeksius ini dapat
bertahan dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Pada keadaan gelap dan lembab kuman TB dalam droplet tersebut dapat
bertahan hidup lebih lama. Sedangkan jika kena sinar matahari
langsung maka kuman TB tersebut akan cepat mati.
Tiap pagi, jendela dan pintu rumah kubuka lebar, agar udara
bersih masuk. Aku juga mengingatkan suamiku untuk menutup
mulut dan hidung pada waktu batuk/bersin dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau masker. Dan tidak boleh membuang
tisu maupun masker bekas di sembarang tempat.
Suatu hari, Mas Anwar ingin makan soto di dekat Undip,
atau jalan Hayam Wuruk. Persis di depan sebuah mini market
waralaba. Aku menemaninya makan di sana. Tapi di tengah kami
makan, hampir tiada hentinya suamiku batuk-batuk. Ibu pemilik
warung soto sempat bertanya, apakah suamiku masuk angin.
Aku jawab saja: iya. Hhh... Sakit masuk angin dikerokin juga hilang, Bu. Ini TB, yaaa... Pengobatan teratur 6 bulan tanpa henti
satu hari pun. Ya sudahlah, ibu itu tidak perlu tahu.
Batuk, mual, gatal,... Menjadi keseharian yang belum usai.
Aku berharap suamiku sabar menghadapi sakitnya. Tidak ada
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sakit yang enak, Mas. Semua orang sakit, pasti merasakan tidak
enak. Apalagi sakit hati....
"Sakiiiiitt, Yaaaank..." Suamiku menunjuk dadanya, ketika
suatu malam kami sedang menonton televisi bersama anakanak, "Sakit banget..."
"Mas, berdoa saja pada Allah. Doa orang sakit pasti didengar. Sabar ya, Mas..." Aku mengelus dada suamiku. Lalu kucium pipinya, "Aku yakin, Mas bisa sehat kembali. Kan sudah
dapat OAT dari dokter."
Di tengah suara terengah-engah napasnya, suamiku menjawab, "Iya, Yank...."
"Tanggal 15 Juni nanti, kita ke Bkpm lagi, Mas. Ambil OAT
yang berikutnya."
Ya, aku hanya bisa mendoakan suamiku agar diberi kesabaran. Mas, lagi disayang Allah. Aku hanya bisa mendoakan,
agar Allah SWT meringankan sakit suamiku. Amiiin....Aku juga
mohon kesabaran diriku, ya Allah... Karena sebagai manusia
biasa, aku juga punya banyak kekurangan.
Kejelasan tentang TB, memang sedikit melegakan hatiku,
karena beberapa saat cukup dibingungkan dengan TB or not
TB. Namun tahap selanjutnya yang akan kami lewati. Yaitu test
HIV. Kenapa dianjurkan...??? Apa hubungannya TB dengan
HIV... Dan mengapa Mas Anwar diminta untuk test HIV, hanya
karena berat badan turun 13 kg dalam waktu dua bulan, mantan
penasun, dan jelas ada TB milier.
Waktu yang akan bicara... menjawab tanyaku.
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LO, GUE....R !
15 Juni 2011
Sesuai jadwal yang diatur dokter, kami datang lagi ke BKPM.
Sengaja Mikhail kami ajak juga, supaya tidak bingung harus
menjemputnya. Kami langsung ke lantai 2 dengan lift. Bu Umi
menyambut kami dengan ramah, dan langsung mengajak ke ruang konseling. Selain menjelaskan tentang OAT yang nanti akan
diberikan untuk satu bulan, beliau juga akan membicarakan lebih
lanjut terkait dengan kondisi Mas Anwar.
Aku sempat bercerita mengenai kecelakaan kecil yang
mematahkan jari kelingking kaki kanan Mas Anwar tempo hari.
Kutunjukkan jari kelingking yang sudah dijahit itu.
"Setelah kecelakaan itu, Mas Anwar mulai menurun sekali
kesehatannya, Bu Umi... Mulai batuk-batuk, dan tambah kurus.
Lalu saya bawa ke Bp4 di Jogja itu."
"Masa lalu Mas Heru bagaimana, Mbak Asti...??"
Harap diketahui, nama lengkap suamiku Heru Anwar, jadi
banyak yang memanggil dia Heru, juga waktu di sekolah dulu.
Mmm.... Masa lalu... di sekolah gitu? He he...
Bu Umi tampak berhati-hati saat melanjutkan pertanyaannya, "Ya, masa lalu dulu... Gimana kira-kira...?"
Hellooo, ibuuu... Masa lalu itu ya dulu, bukan sekarang...
hadehhh...
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"Mungkin dulu pernah ‘berpetualang’, sebelum menikah
maksud saya..."
Hampir saja aku tertawa dan mencetuskan ucapan: "Emangnya suami saya Bolang, apa...??" Hmm, ‘Bocah Petualang...,
tapi toh aku tidak jadi tertawa, dan berkata serius, bahwa suamiku dulu sebelum bertemu aku, pernah menggunakan narkoba
suntik. Penjelasanku itu ditambahkan suamiku, ia memakai putauw, berkisar dari tahun 1997 hingga 2002.
"Ooo.., jadi dulu pemakai narkoba, ya," Bu Umi tersenyum.
"Iya, Bu... Ya itu tadi, kalau ditanya petualangan masa lalu
yang dulu itu...."Aku tersenyum juga.
Bukan berpetualang dari satu perempuan ke perempuan
yang lain hanya untuk melakukan hubungan seks. Aku tahu kok,
laki-laki seperti apa suamiku. Kalau agak temperamen tinggi; iya.
Tapi dia bukan tipe pi-el-e-way... bi-o-way, bi-o-way... He he
he...
"Begini, Mbak Asti... Karena dulu Mas Heru pemakai narkoba suntik, dan kondisi badannya seperti ini, saya anjurkan hari
ini test HIV, ya...?? Kalau ternyata hasilnya negatif, ya alhamdulillah. Kalau positif, nanti kita bicarakan lagi karena di sini ada
pendampingan untuk pasien yang positif HIV. Yang penting, kita
segera tahu hasilnya, Mbak Asti... Kondisi Mas Heru sudah makin memburuk, Mbak.... Kasihan kalau belum ada kepastian."
Ada sentuhan lembut di tanganku. Mas Anwar menggenggam tanganku "Yank, aku test HIV, ya."
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Oh. Ya, Mas...Aku mengangguk. Tersenyum. Apa pun, asalkan terbaik untuk kesehatanmu, kenapa nggak? Dan suamiku
segera diambil darahnya di pembuluh vena. Hasil test darah
suamiku nanti yang akan menentukan, apakah aku juga ditest
atau tidak.
Sebenarnya, kami bisa menunggu hasilnya hari itu juga. Tapi
suamiku tampak sangat kelelahan, dan makin gelisah. Sambil
masih terengah-engah, Mas Anwar berkata, "Yaaank... Kita boleh gak... Ambil... hasilnya besoookk...?"
Segera kuhampiri Bu Umi yang keluar dari ruangan, dan mengatakan keinginan suamiku. Alhamdulilah beliau mengijinkan,
dan berjanji akan menelponku besok pagi. Barangkali karena Bu
Umi juga kasihan melihat kondisi Mas Anwar yang sangat lemah.

16 Juni 2011
Sekitar pukul 09.00, Bu Umi menelponku, namun tidak
memberitahu hasil test HIV. Beliau hanya mengatakan bahwa
kami ditunggu di BKPM untuk membicarakan hasilnya. Saat
aku bertanya bagaimana hasil test darah kemarin, Bu Umi enggan menjawab dan tetap mengatakan lebih baik di kantor saja.
Hmmm... Sok misterius ibu satu ini... Kayak di sinetron-sinetron
aja. Gak seneng aku... Hhhh.
Kami sengaja berangkat dari rumah jam 10.00, sambil menjemput Mikhail di TK lebih dulu, kemudian langsung meluncur ke
jalan KH. Dahlan.
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Dan masih seperti di sinetron-sinetron, sikap Bu Umi masih
sok-sok rahasia gitu, saat menemui kami di ruang konseling.
Ditangannya ada amplop putih yang berisi hasil test darah. Cukup lama beliau mengajak kami bicara hal lain, seolah-olah untuk
memperlambat waktu. Amplop itu tidak langsung diberikan kepada kami. Hhh... Ketika aku hampir saja mengatakan; ’Bu,
jadi memberitahu hasil test nggak,sih?’, detik itu juga Bu Umi
membuka amplop, dan perlahan membuka kertas yang terlipat
rapi itu... yang isinya akan mengubah duniaku... *Halahhh...*
"Mbak Asti, Mas Heru... Ini hasil test darah untuk mengetahui virus HIV ada atau tidak di dalam darah Mas Heru...," Bu
Umi seperti menahan napas sejenak, lalu meneruskan, "Dan
ternyata... Hasilnya adalah... Reaktif."
O, Reaktif... Mmm.. Nah, lho.. Reaktif tu apa yak? Aku
tersenyum, dan tanpa malu bertanya kepada Bu Umi. Beliau
dengan sambil tersenyum juga menjawab, "Reaktif, maksudnya
adalah positif."
Ooo... Positif. Ok. Aku mengangguk-angguk. Jadi Reaktif
adalah positif. Lho. Ntar dulu...HAH...??!!! Po..si...tif... Aku menatap Bu Umi, "Maksudnya..."
"Jadi di dalam darah Mas Heru Anwar memang ada virus
HIV..." Bu Umi menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Membuat
aku menoleh ke suamiku.
Mas Anwar menatapku, "Maafkan aku, Yank... Kamu marah?"
Aku segera tersenyum, menggenggam tangannya, "Marah??
Gak-lah, Mas... Aku cuma kaget sedikit."
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"Yang sabar ya, Mbak Asti.. Mas Heru...," kata ibu Umi seolah ikut prihatin, atau memang bener-bener prihatin. Barangkali
beliau sudah biasa menghadapi pasien seperti kami, semula
hanya berniat untuk mengobati TB, eh ternyata setelah melalui
VCT1, mengetahui hasil positif HIV.
Sambil menghela napas dan melepasnya perlahan, kugenggam tangan suamiku, lalu berkata, "Okey... Kalau memang hasilnya positif, ya sudah...Tapi jujur kami bingung harus bagaimana
dan apa yang harus kami lakukan, Bu Umi."
Bu Umi tersenyum, menjawab, "Alhamdulilah penerimaan
kalian saat mendengar hasil test HIV sangat baik, walaupun saya
tahu tentu kalian sangat shock menghadapi cobaan ini. Langkah
pertama yang harus dilakukan adalah, nanti Mbak Asti juga dicek
darahnya. "
Aku...?? Lho, kan aku nggak pake narkoba, kok juga ikut
ditest darah? Yang bener aja, Bu. Langsung deh aku menggeleng-geleng, "Jangan sekarang deh, Bu... Kapan-kapan aja,
sekarang belum siap..."
Kayak ditawarin apa, kok kapan-kapan... He he...
"Yank, kamu cek juga ya? Nggak pa-pa," bujuk suamiku.
"Bulan depan aja, ya," Aku tertawa. Tapi kok terdengar sumbang ya? Hmmm....
"Ya sudah, kalau belum bersedia, saya tidak memaksa," kata
Bu Umi, "Nanti Mbak Asti dan Mas Heru selanjutnya bertemu
1. Voluntary Counseling and Testing
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dengan Mbak Upik, ya. Beliau adalah Manajer Kasus, yang akan
mendampingi ODHA2 di BKPM ini. Mari ikut saya.."
Wah, ada manajernya segala... Serasa artis... :-p
Kami mengikuti Bu Umi ke sebuah ruangan, masih di lantai
2 juga. Di dalam ruangan itu, kami dipersilakan duduk disebuah
bangku panjang untuk menunggu Mbak Upik.
"Tunggu di sini, ya..." kata Bu Umi sebelum pergi meninggalkan kami dalam sejuta kegalauan 
Hmmm... Ya iyalah galau. Seumur-umur baru kali ini berurusan dengan virus HIV, yang dulu hanya kabar-kabur yang
melintas begitu saja, bahkan mungkin jadi bahan bercandaan.
Dan saat ini, situasi di sini tidak bisa untuk bercanda, Guys...
Suamiku berbisik lagi, minta maaf. Aku tersenyum tulus benarbenar memaafkan. Sambil membelai kepala Mikhail dan Farah.
Ahh... Mereka masih terlalu kecil untuk tahu masalah ini. 5 tahun
dan 3 tahun. Duh, Gusti Allah Yang Maha Agung… Cobaan apa
lagi ini, pasti tetap yang terbaik buat kami. Tidak akan Engkau
memberi cobaan, bila kami tidak kuat menerimanya.
Akhirnya tak lama kemudian, masuklah Mbak Upik, yang
seperti Bu Umi, juga mengenakan hijab. Hanya saja, Mbak Upik
lebih kecil dari Bu Umi. Kuperkirakan usianya kurang lebih tiga
tahun di atasku. Kami disapanya ramah, seolah sudah lama kenal. Dengan senyum mengembang yang menghangatkan, Mbak
Upik bertanya, apakah kami berkenan didampinginya. Kalau
kurang nyaman, akan dicarikan pendamping yang lain. Segera
kujawab, "Masalah didampingi siapa pun, kami nyaman-nyaman
2. Orang Dengan HIV dan Aids
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aja, Mbak. Yang bikin nggak nyaman, ya penyakitnya."
*Butuh proses bagiku, untuk berkata: HIV bukan penyakit, HIV adalah nama virus. Jadi please dech ach... Jangan
bilang: jauhi penyakitnya, bukan orangnya. LHA, emang
semua yang terinfeksi HIV, orang berpenyakitan???*
Mbak Upik tertawa, "Ya, betul. Tapi memang mau nggak
mau, harus dihadapi dengan sabar, ya. Serahkan segala sesuatu
hanya kepada Allah Subhaanahu Wata’ala. "
"Ya, Mbak. Tapi, apa yang harus kami lakukan nanti? Kondisi
Mas Anwar sudah seperti ini."
"Masalah sudah di stadium berapa, tidak usah dipikirkan.
Gak penting. Yang lebih penting adalah, memikirkan langkah
selanjutnya. Nanti Mbak Asti harus test HIV juga."
"Mmm... Kalau lain waktu..??"
"Mbak Asti, setelah pasien ditest HIV dan hasilnya positif,
harus dilakukan cek CD43, untuk mengetahui kekebalan tubuh.
Jadi kalau Mbak Asti ditest sekarang, bisa langsung diketahui
hasilnya dan kalau memang positif nanti akan dicek CD4 nya
juga. Ini penting, Mbak. Nggak bisa nanti-nanti. Masalahnya,
status HIV anak-anak ini juga harus diketahui. Dan, anak bisa
tertular dari ibu, bukan dari ayah. Makanya, Mbak Asti harus segera ditest HIV. Masalah hasil soal nanti. Kalo toh negatif,
alhamdulilah. Seandainya demikian, anak-anak tidak perlu ditest
HIV."
3. Cluster Differentiation4; salah satu tipe sel darah putih yang bertanggung
jawab mengendalikan atau mencegah infeksi
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Ok... Ok...
Bertubi-tubi informasi baru. Pertama yang masuk... Mycobacterium Tuberculosis. Dan si Miko ini diam-diam menggerogoti paru-paru dan tubuh suamiku. Ternyata si Miko masuk
untuk menyebabkan TB yang merupakan IO4 yang mencuri kesempatan menumpangi badan yang melemah karena daya tahan
tubuh melemah dengan berkurangnya CD4 yang diserang oleh
HIV.
Ah. Itu belum cukup. Masih ada lagi kosa kata baru dalam
kehidupanku: MK5, yang akan mendampingi, bila seseorang sudah melakukan VCT yaitu adanya konseling, lalu dengan suka
rela test HIV yaitu diambil darahnya pada pembuluh darah vena
dan hasilnya REAKTIF atau positif HIV. Hmm... Gitu ya. Ok. Lalu
kosa kata terbaru hari ini CD4.
Dan aku memang sudah seharusnya mau ditest HIV hari ini,
karena aku adalah istri Mas Anwar, pastinya sudah pernah melakukan hubungan seks dengan Mas Anwar, jadi bisa saja tertular.
Kalau aku juga positif HIV, maka kami berdua diambil darahnya
lagi untuk dicek CD4 kami.
Karena hari masih cukup pagi, belum juga dhuhur, kami menunggu hasil test HIV-ku. Membuka hasil test, masih di ruang
konseling dengan konselor Bu Umi, namun kali ini Bu Umi langsung membuka hasil di depanku tanpa kalimat pembukaan yang
panjang. Hasilnya: REAKTIF.
OK.
4. Infeksi Oportunistik
5. Manager Kasus
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"Mbak Asti, juga terinfeksi HIV."
Ya.
"Mbak..."
"Ya, Bu Umi... Ok..." Aku tersenyum.
Mas Anwar memandangku dengan wajah semakin kuyu,
suram, dan cemas, sambil berbisik, "Maafkan aku, Yank... Kamu
jadi kena juga..."
"Nggak pa-pa, Mas..."Aku tersenyum, namun ada kegalauan
tersisa... Bagaimana anak-anak? Anak-anak tetular dari ibu,
bukan dari ayah.
Kami berempat kembali ke ruang pengambilan darah. Kali
ini anak-anak yang diambil darahnya. Mereka tidak menangis,
karena aku mengalihkan pandangan mereka dari jarum, dengan
mengajak bercerita. Semakin melegakanku, seperti ada batu
besar keluar dari dadaku... ketika Bu Umi memberitahu bahwa
hasil test darah anak-anak: Non Reaktif atau Negatif.
Alhamdulilah... Ya Allah, hamba ikhlas dengan yang terjadi
saat ini di tubuh hamba... Puji syukur kepada-Mu, karena anakanak hamba tidak terinfeksi. Tidak perlu menanggung apa yang
tidak perlu mereka terima. Biarkan mereka tumbuh sehat ya
Allah, bisa beribadah dan belajar dengan baik.
Untuk hasil test CD4ku; 280. Bu Umi sempat berkata, "Mbak
Asti ini kondisi kesehatan tubuhnya cukup bagus, dengan CD4
280, tanpa sariawan, jamur di mulut, atau IO lainnya. Mbak Asti
untuk selanjutnya tetap menjaga kesehatan, ya..."
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Ya. Aku dengan kondisi cukup sehat. Tapi suamiku... CD4nya; 4. Ya, 4. Jumlah normal CD4, antara 500-1500. Kalau
diterjemahkan dengan bahasa sederhana, CD4 adalah tentara
dalam tubuh. Hmm... dengan tentara suamiku hanya 4, bagaimana kondisi tubuhnya nggak kayak gitu... 
Allah Maha Pengatur semuanya. Menentukan aku harus mengetahui status baru kami pada tanggal 16 Juni 2011. Di saat
pertemuan diadakan di BKPM. Menurut cerita Bu Umi, biasanya
pertemuan diadakan tiap tanggal 14, namun karena Mbak Upik
ada keperluan di Jepang, maka pertemuan baru diadakan hari
ini... Tepat di saat aku mengetahui status.
Pertemuan tersebut diadakan khusus untuk ODHA dan pasangan maupun keluarganya, menjadi ajang pertemuan sesama
ODHA dan Ohida bisa sharing, dan kami juga bisa mendengarkan materi yang disampaikan dokter. Mbak Upik memperkenalkan KDS6 Arjuna Plus kepada kami. Ya, kami secara otomatis
menjadi anggota KDS. Di mana orang-orang seperti kami berkumpul di BKPM. Untuk hari ini diadakan di aula lantai 3.
Daun yang jatuh sudah ada catatannya, apalagi skenario
hidupku ini. Memang sudah diatur oleh Allah SWT, pertemuan
KDS tanggal 16 Juni ini, juga dihadiri oleh Bu Yuni. Beliau hadir dari Jakarta untuk memberi semangat teman-teman ODHA
dan mengingatkan mengenai pentingnya kepatuhan minum obat
kami, yaitu ARV7. Obat yang harus kami minum sesuai dengan
aturan dokter, dan fungsinya untuk menekan replikasi virus HIV.
Kami harus menelan ARV selamanya. Bu Yuni sudah lebih dari
17 tahun menggunakan ARV, dan badannya sehat.
6. Kelompok Dukungan Sebaya
7. Anti Retroviral
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Selain itu Dokter Muchlis juga menceritakan tentang mbak
Linda, salah satu anggota KDS Arjuna Plus yang baru saja meninggal dunia. Dokter Muchlis yang tampak ramah dan humoris
itu berkata, "Mungkin saat ini Mbak Linda sedang melihat kita
yang ada di ruangan ini, dan tersenyum bahagia. Karena, memang sudah lama Mbak Linda menginginkan bertemu Tuhan.
Mengapa saya katakan begini? Karena Mbak Linda memang sudah tidak mau minum ARV, sejak 6 tahun yang lalu. Jadi Tuhan
sudah memberi Mbak Linda waktu untuk hidup, selama 6 tahun.
Mbak Linda sebulan sekali tetap datang ke KDS untuk mengambil obat, tapi tidak dia minum. Biarpun sudah saya bujuk;’Ayo
diminum obatnya, Mbak... Saya tungguin....’ Tetap tidak mau. Ya
sudah, berarti memang Mbak Linda memilih tidak minum. Memilih bertemu Tuhan. Saya boleh kan, memohon kepada bapak
ibu, mbak mas, adik, semuanya saja, tolong obatnya diminum.
Biar tetap sehat, bisa bekerja dan aktifitas lainnya dengan baik.
Diminum, ya..."
Saat itu ada pertanyaan yang ingin kuajukan kepada Dokter
Muchlis, tapi urung melihat sekitar 40 orang yang hadir. Aku tidak
ingin mereka pesimis dengan pertanyaanku. Karena aku ingin
bertanya: "Dokter, apakah ARV hanya untuk menunda....
kematian???"
Daripada aku nanti dipelototin orang-orang karena pertanyaan tololku, aku memilih diam. Sambil tetap menyimak ucapan
Dokter Muchlis. Beliau juga mengajak kami berdoa untuk almarhumah Mbak Linda. Semoga beliau tenang di alam sana, serta
diterima segala amal baiknya oleh Allah Swt. Aamiin.
Di sela-sela aku mendengarkan ucapan Dokter Muchlis, aku
sesekali menoleh ke suamiku. Wajahnya tampak lelah. Kuajak
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bicara juga tidak menjawab. Tiba-tiba Mbak Upik menghampiri
kami, lalu meminta nomer hpku. Kata Mbak Upik, Mas Anwar
minum OAT dulu. ARV belum diberikan. Sebenarnya kalau melihat CD4 ku, aku sudah memenuhi syarat terapi ARV, karena di
bawah 350. Tapi belum diberikan hari ini.
Ahh... Aku telah memasuki dunia baru. Hidup ini penuh
kejutan. Hidup ini penuh inspirasi. Hidup ini indah. Hidup ini
berharga. Aku menganggap diriku telah masuk kelas baru, yaitu KDS, kelompok dukungan sebaya. Dan sekolah baru, yaitu
BKPM. Hidup ini penuh pembelajaran. Aku hari ini belajar dari
pengalaman Bu Yuni dan Mbak Linda. Masalah nyawa memang
urusan Tuhan, tapi setidaknya manusia berusaha untuk hidupnya, bukan hanya pasrah yamg menyerah. Toh, tanpa ada HIV
pun, orang juga bisa mati. Jangan mengkambinghitamkan
takdir, untuk memaafkan yang kamu lakukan.
Dan di hari pertama bergabung dengan komunitas ODHA
ini, Mbak Upik meminta anggota baru KDS memperkenalkan
diri. Selain pasangan suami istri Pujianto dan Kosiyah, kami juga
harus memperkenalkan diri. Aku memangku Farah yang mulai
mengantuk, jadi Mas Anwar berdiri sendirian memperkenalkan
diri; "Nama saya Heru Anwar, umur 32 tahun, status menikah,
anak saya dua, masing-masing umurnya 5 tahun dan 3 tahun.
Alamat rumah di jalan Erlangga."
Hari yang melelahkan. Ketika tiba waktu pulang, kami semua
saling bersalaman. Aku ambil hikmahnya saja, tambah saudara... Tapi jujur, sedikit agak mengejutkan saat aku menyadari
bahwa dalam komunitas ini ada beberapa waria. Biasanya, aku
melihat mereka di luar kehidupanku. Tapi mulai saat ini, mereka
ada di kehidupanku. (Kelak, aku memiliki teman waria yang baik,
lucu, asik, dan seru...).
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Sepulang dari acara KDS, di rumah kami langsung tidur karena lelah.

17 Juni 2011
Aku terbangun dari tidurku oleh jemari tangan mas Anwar
yang membelai rambutku, dan aku pun bertanya, "Ada apa,
Mas...?"
"Maafkan aku ya, Yank.... Gara-gara aku, kamu juga kena
HIV"
"Iya...Iya...Kan aku juga udah bilang ga pa pa.... Aduh, masih
ngantuk, Mas... Masih pagi banget nihhh..." Lagian semalaman
suamiku kan berkali-kali membangunkan aku. Yang minta mi
instan-lah, yang batuk-batuk sampai sakit dadanya-lah, yang
minta diolesin minyak tawonlah,...
Segera menarik selimut lebih rapat. Masih ngantuuuuuk....
Entah apa yang dilakukan suamiku. Mungkin merenungi
apa yang telah terjadi. Yang jelas dia memang menyayangiku.
Ini yang membuatku tetap menghargainya sebagai suami yang
baik. Apa pun keadaaannya.
Dan apa pun yang terjadi, aku mau atau tidak mau, siap atau
tidak siap, saat ini mulai menyadari ada virus HIV dalam darahku
dan suamiku. Pemakaian jarum suntik narkoba yang bergantian, telah menyebabkan suamiku tertular virus HIV,
yang sudah menularkan kepadaku. HIV merupakan jenis retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan
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dengan kejam juga merusaknya, sehingga si penderita mudah
terjangkit penyakit infeksi. Dan infeksi oportunistik yang dialami
suamiku adalah TB. Jadi suamiku sudah sampai pada tahap
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), sedangkan aku
terinfeksi HIV. Virus HIV dalam darah kami memiliki kemampuan
untuk bereplikasi. Virus ini ada dalam darah, cairan sperma, cairan vagina.
Tanpa ART8, perkembangan dari HIV menjadi AIDS, secara
umum bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Dan 3 hingga 6
bulan sejak tertular, adalah periode jendela (Window’s Periode),
dimana pada masa ini ada kemungkinan bila test dilakukan hasilnya masih negatif, namun pasien mampu menularkan HIV ke
orang lain, terutama lewat hubungan seksual, jarum suntik pada
IDU (Injecting/Intravenous Drug User), dan transfusi darah. Seseorang bisa saja tampak sehat, padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV. Seperti yang terjadi pada suamiku, dia sudah
berhenti memakai narkoba sejak tahun 2001. Kemudian tahun
2004 bulan Agustus bertemu aku. Mulai pendekatan Oktober,
dan jadian kami 26 November. Tidak menunggu pacaran lamalama, Mas Anwar serius menikahiku pada Februari 2005. Jadi
kalau dihitung-hitung sejak dia berhenti memakai narkoba, di
tahun ke-10, dia mulai ambruk...bruk...bruk. Begitu ambruknya,
sampai CD4 suamiku hanya 4, sedangkan aku 280. Normalnya
berkisar 500 sampai dengan 1500. Tapi untuk sementara ini
kami belum diberi ARV atau Antiretroviral.

8. Terapi Antiretroviral
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18 Juni 2011
Mas Anwar tetap tekun minum OAT-nya. Tapi napsu makannya mulai semakin menurun. Minta bubur ayam, tapi hanya makan satu sendok. Minta sup buah, juga hanya mau kusuapi tiga
sendok. Hingga akhirnya dia bilang, pengen makan soto Pak
Parto di Wonodri. Kau tahu, Kawan... Lokasi warung soto kecil
tapi besar namanya itu, mengharuskan kita naiiiiiiik..... Ya, sebenarnya gak naik-naik amat. Tapi untuk orang yang sedang sakit
parah, harus mengendarai motor, memboncengkan istrinya pula,
yah lumayanlah cukup melelahkan dia. Kalau ditanya, kok bukan
aku yang memboncengkan suami yang sakit...? Ya karena aku
tidak bisa mengendarai motor. Terserah apa pendapat orang...
(yang biasanya heran, atau bertanya; "Apa karena pernah jatuh,
jadi trauma?"...) hadehhhh.... Gak bisa ya gak bisa, gak ada
hubungannya dengan pernah jatuh, atau trauma. perceraian aja
gak bikin aku trauma untuk menikah lagi, apalagi hanya masalah
jatuh*....
Segarnya kuah soto Pak Parto mungkin membuat Mas Anwar jadi mau makan. Dalam satu hari, makan pagi-makan siangmakan malam... suamiku mengajak ke Pak Parto. Aku dengan
senang hati menemani, yang penting dia mau makan. Walaupun
aku juga agak heran, gak kayak biasanya, dia ‘tergila-gila’ soto.

19 Juni 2011
Masih belum bosan dengan soto Pak Parto. Walaupun masih
mengeluhkan dadanya yang sangat sakit. Dalam kegelisahanku
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dengan kondisi Mas Anwar, menyelinap perasaan ingin menyampaikan kondisinya yang makin memburuk kepada keluarganya. Berdasar pertimbangan, masalah ini tidak mungkin aku
simpan sendiri, bagaimana kalau sampai ‘ada apa-apa’ menimpa
suamiku. Toh, nanti aku juga yang disalahkan, kenapa tidak
memberitahu keluarganya. Pertimbangan lain, aku juga sudah
meminta saran Mbak Upik, sebagai manajer kasusku. Keluarga
sebaiknya tahu, jawab beliau. Ok. Menimbang kedua hal tersebut, mengingat aku juga manusia yang banyak kelemahan jadi
tidak mungkin menyimpan rahasia sendiri, maka memutuskan:
memberitahu Elly, kakak sulung suamiku, dengan harapan dia
juga menyampaikan kepada keluarganya. Bismillah....
Dan tak lama setelah aku memberitahu Elly, dia menelpon
Mas Anwar. Aku mendengarkan percakapan mereka sambil
mengerjakan perkerjaan rumah... Sesekali aku melirik suamiku.
Terselip kekhawatiran... Apa tindakan keluarga suamiku selanjutnya... Ahhh...
Benar, kan. Setelah pembicaraan itu selesai, Mas Anwar
bilang bahwa Mama dan Papanya akan ke Semarang. Kok mendadak... Jangan-jangan mau menjemput suamiku untuk dibawa
ke Jakarta. Ya Allah, serepot apa pun aku mengurus suamiku
yang sakit, jangan pisahkan kami. Biarkan tetap di sini bersamaku dan anak-anak.

20 Juni 2011
Terakhir makan di Soto Pak Parto, untuk bulan ini. Karena,
mereka akan piknik sekeluarga ke Jogja. Aku kecewa. Tapi ya
masa mau melarang orang piknik...
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Malam harinya, suamiku tenang tidurnya karena tidak bolakbalik ke kamar kecil. Jadi aku juga bisa tidur dengan tenang. Namun aku terbangun tepat pukul 01.00 WIB. Kemudian langsung
menyetel televisi, dan tepat saat menganti ke channel An-Teve...
Ada film horor indonesia, yang tidak terlalu jelas ceritanya tentang
apa, sepertinya juga sudah hampir selesai. Pemeran utamanya
Andy Soraya. Yang membuatku tersentak... (halahhh...), aku
membaca tulisan: ASTI HARUS MATI..., yang ditulis disebuah
cermin rias dengan warna merah darah. Ilfil tau’ liatnya... Di saat
suami lagi sakit parah, dan kami berdua baru saja mengetahui
status HIV positif kami, tiba-tiba melihat tulisan kayak gitu. Aneh,
kan...?? Nyindir aku juga gak mungkinlah. Kenal juga enggak...
01.30 WIB. Pada akhir film, ada Deswita yang ketiduran dibioskop. Ah, gak taulah film apa itu. Bangun tidur dini hari hanya
untuk melihat tulisan yang...menohok.. Aaaarrrgghh....
Pukul 02.00 dini hari, kedua orangtua suamiku datang dari
Jakarta. Kereta api ekonomi memang dini hari sampai di Semarang. Mereka naik taksi dari stasiun Poncol.
Ketika menjelang jam 7, waktunya sarapan pagi, seisi rumah
menikmati bubur ayam. Tapi suamiku tidak mau.
Karena Soto Pak Parto tutup, Mas Anwar tidak mau makan.
Sulit juga memaksanya untuk makan. Tapi OAT tetap dia minum.
Walaupun masih dengan efek samping mual dan gatal sekujur
badan. Ya, sekujur badan yang makin mengurus....  Badan
kurus yang membuat terkejut Mama dan Papa.
Yang kukhawatirkan benar terjadi. Aku sedang meletakkan
dua cangkir teh panas di meja, ketika mendengar Mama berkata,
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"Pulang ke Jakarta, War. Biar ada yang urus. Dekat Mama juga.
Ada Elly. Kamu udah kayak gini sakitnya..."
Aku berdebar menunggu suara suamiku menjawab ajakan
Mamanya, sambil membereskan mangkok kotor bekas sarapan
bubur ayam.
"Nggak, Ma..." jawab suamiku dengar suara lemah, masih
tetap berbaring di atas kasur yang digelar di ruang tengah, agar
dia tidak bosan di dalam kamar terus menerus.
"Udah kurus begini badanmu, War," Mama masih membujuk,
"Pulang ke Jakarta, ya...?"
Papa ikut bicara, "Besok di Jakarta, kalau semua ke Padang, lo di rumah aja, ntar ada yang nemenin. Elly udah beli tiket
PP ke Padang."
Mama meneruskan dengan cerita nikahannya saudara mereka yang pernah mengasuh anak-anak Elly, bulan depan diadakan pestanya dikampung mereka di Padang.
"Ya udah pada pergi aja sana, kan gue nggak ikut..." jawab
Mas Anwar.
"Lo ikut Mama pulang, ya?" Mama masih membujuk suamiku, "Ada Elly, jadi dekat kalau mau ngurusin lo."
"Anwar di sini aja, Ma... Ada bini gue yang bisa ngurusin..."
Walaupun suaranya lemah, tapi Mas Anwar tampak keukeuh
dengan pendiriannya tidak mau ikut pulang ke Jakarta.
"War, ada tetangga dekat rumah yang tahu obat buat sakit
kayak kamu gini..."
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"Di sini dokter juga udah kasih gue obat..."
"Lo kurus begini..."
"Emang di iklan Tipi, minum obat langsung sembuh...??"
Hampir saja aku tertawa. Di saat debat dengan Mamanya,
suamiku kok ya masih bisa sedikit bergurau.
Mama mulai mengalihkan pembicaraan, tidak membujuk lagi.
Dan aku menghela napas lega mendengar jawaban suamiku.
Aku bangga dia mengandalkanku.
Dan setiap kali aku terlalu lama di dapur atau di ruang lain
dimana dia tidak melihatku, suamiku akan memanggil-manggil
aku, "Yaaaaaank... Kamu di mana....??"
Padahal kan sudah ada Mama....
Saat aku mencuci piring gelas, Mas Anwar memanggilku,
"Yaaaank.... Sini, Yaaaank..."
"Lagi nyuci piring, Maaaas..!!!" Suaraku berusaha mengalahkan suara air yang mengucur dari kran.
"Ke sini, Yaaank..."
"Nih cucian piringnya gimanaaa...??!!!"
"Ditinggal aja, biarin..." kata suamiku, saat aku menuju tempat dia berbaring. Kran sudah kumatikan.
"Mas..."
"Jangan jauh-jauh, Yank... Aku pengen liat kamu terus..."
Sepasang mata yang sayu menahan sakit itu memandangku.
Aduh.
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"Ada Mama, kalau Mas butuh apa-apa, bilang Mama.."
Mas Anwar dengan napas semakin terengah-engah karena
baru saja sedikit berteriak memanggilku, langsung menggeleng
dan menarik tanganku, "Aku mau kamu dekat aku, Yank..."
Duh, Gusti... Kubiarkan pekerjaan didapur menumpuk, asalkan suamiku senang. Aku ingin selalu bersamanya, apa pun
yang terjadi, baik senang maupun susah. Aku takut kehilangan
dia, Tuhan... Seperti dia juga tidak mau kehilangan aku...
Hari berikutnya, kerepotanku tertolong dengan kehadiran
ketiga anakku; Kirana, Hamid, Ramadhan. Bapak kandung mereka, atau mantan suamiku, menjemput mereka dari sekolahnya,
dan mengantarkan ke Erlangga. Apalagi ada Sofie juga, teman
Kirana. Dengan adanya kakak-kakak, Mikhail dan Farah ada
yang menemani. Ketiga anakku yang sekolah di Bin Baz.
Aku lebih fokus merawat suamiku. Semakin lama, kondisi
semakin memburuk. Mas Anwar harus dibantu juga saat mandi.
Aku mengikuti anjuran Mbak Upik, manajer kasusku, untuk
menggunakan sabun bayi cair. Supaya kulit lembut atau tidak
mudah iritasi. Sebab dengan kondisi kulit yang cenderung mudah
gatal, pasien akan menggaruk. Kalau menggaruknya sampai lecet, bisa menimbulkan luka kecil yang cukup berbahaya, karena
dapat menjadi celah bakteri untuk masuk. Ini akan memperparah
kondisi pasien Aids yang memang sudah memburuk.
Pernah saat aku membantu suamiku mandi, dia bertanya,
"Yaaank... Kok kamu mau ngurusin aku... Kamu capek kan,
Yank...??"
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Sambil menuang sabun baby cair ke telapak tanganku, lalu
mengusapkan ke badan suamiku, aku berkata, "Ya iyalah aku
mau, Mas.. Aku kan istrimu, tooo... Masa nggak mau ngurusin
Mas..."
Sampai kapan pun, aku ingin menjadi pasangan jiwamu. Seperti kamu gak mau jauh dariku. Kami gak pernah peduli orang
bilang lebay, beginilah kami.

23 Juni 2011
Mama masih membujuk anaknya nomer 3 itu untuk mau dibawa pulang ke Jakarta, dan suamiku masih keukeuh tidak mau
ikut. Sampai Elly, kakak sulungnya, menelponnya.
"Liii... Gue udah diurusin Asti di sini..." jawab suamiku, ketika
Elly masih juga membujuknya mau dibawa Mama ke Jakarta.
Aku tidak tahu apa ucapan Elly, tapi suamiku menjawab lagi,
"Iya, Liii... Gue tau Asti repot ada Mikhail sama Farah, masih
kecil-kecil... Tapi ini Kirana juga lagi liburan... Bantu ibunya di
sini... Lo nggak usah kuatir, Liii..."
Aku tersenyum bahagia, dan bangga dengan ketegasan suamiku untuk tetap bersamaku.
Siang itu, Mama mengajakku ke pasar peterongan. Hanya
ingin jalan-jalan saja, dan akan membeli sesuatu buat cucucucu, kata beliau. Harap tahu saja, Mama mertuaku ini, juga
perhatian pada Kirana dan adik-adiknya, seperti terhadap cucu
kandungnya. Inilah yang membuatku nyaman. Kirana dan adikadiknya tidak berbeda di mata suami dan mertuaku.
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Papa juga keluar, namun beda arah dengan aku dan Mama.
Kata Papa sekalian ke stasiun Poncol untuk memesan tiket kereta pulang ke Jakarta. Mas Anwar di rumah ditemani anak-anak.

24 Juni 2011
Kondisi suamiku semakin memburuk. Kadang memegang
dadanya sambil menahan sakit, dan menggenggam tanganku
sambil berkata dengan susah payah, "Yaaaank... Sakiiit..."
Aku berdoa semampuku. Makin panik ketika Mas Anwar
tampak lemas, dan terpejam. Aku memanggil anak sulungku,
Kirana. Dan Kirana memegang jari jemari kaki suamiku, lalu
berbisik, "Masih hangat... In shaa Allah Ayah masih ada tanda
kehidupan..... "
Tapi aku malah semakin cemas, lalu kubujuk suamiku agar
mau dibawa ke rumah sakit. Jawabannya hanya gelengan kepala yang lemas. Dengan suara perlahan, dia berkata bahwa
kalau dibawa ke rumah sakit, gimana dengan biayanya, nanti
juga takut aku tambah repot. Kujelaskan padanya bahwa tidak
ada yang repot. Sudah menjadi kewajibanku sebagai istri untuk
membawa suami ke rumah sakit, kalau memang kondisi sudah
sangat parah.
Kirana turut membujuk ayah agar mau dibawa ke rumah sakit. Sementara itu aku menelpon Mbak Upik, mengatakan bahwa
Mas Anwar akan kubawa ke RSUP.Dr.Kariadi kemudian aku menyiapkan tas berisi keperluan Mas Anwar, seperti baju, celana,
sarung, dan alat mandi.
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Lepas ashar, kutinggalkan anak-anak untuk mengantar suamiku ke rumah sakit. Di dalam taksi juga ada Mama dan Papa.
Tapi mereka hanya sebentar di dalam rumah sakit, karena telanjur sudah beli tiket kereta, jadi segera ke stasiun. Sempat menemaniku di IGD (Instalasi Gawat Darurat), menungguku di loket
pendaftaran pasien, lalu mengantar Mas Anwar yang didorong
ranjangnya oleh perawat menuju radiologi, lalu kami ke ruang
C3, ruang untuk pasien penyakit dalam, kelas 3. Ruang pasien
Reaktif ada di paling ujung, dengan pintu langsung menghadap
ke luar teras, tidak seperti ruang pasien lainnya yang pintunya
menghadap lorong. Kesan yang kutangkap, ruang C3 begitu
terpencil... Hhhh..
Mama memelukku, pamit pulang ke Jakarta, sambil menyelipkan sekadar uang jajan kata beliau, di genggamanku. Aku
mencium tangan Mama, lalu mencium tangan Papa. Kata Papa,
yang sabar dan jangan lupa berdoa. Iya, Pa. Mama menambahkan, jangan lupa kirim kabar mengenai kondisi Mas Anwar. Iya,
Ma. Ditambah lagi, kalau nanti Anwar berubah pikiran mau pulang ke Jakarta, langsung menelpon Elly saja. Iya, Ma.
Kulepas mertuaku di pintu depan C3, karena mereka melarangku mengantar sampai keluar. Hati-hati ya Ma, Pa... Salam
buat Kak Elly sekeluarga, dan adik-adik.
Kuhela napas menatap punggung mertuaku. Aku... kini
sendiri menjaga suamiku. Rasanya lorong ruang C3 bertambah
sunyi. Adzan maghrib terdengar sayup-sayup. Aku bergegas
ke kamar di mana suamiku dirawat. Di dalam kamar yang tetap
membuatnya sulit tidur, hingga dia mengeluh.."Yaaaank... Enak
itu.... Mas Pujianto...bisa tidur... Hhh.. Akuu... Hhh... Susah....
Mau tidur... Yaaank... Hhhh..."
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"Eh, Mas...," aku berbisik ke telinga suamiku, "Bersyukur
seharusnya. Hanya nggak bisa tidur. Itu, Mas Pujianto, sudah
terkena toksoplasmosis.... Kalau Mas kan hanya TB dan sariawan juga sedikit. Kondisi Mas lebih bagus... Berpikirlah positif."

25 Juni 2011
Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia,
sehingga manusia tersebut mudah terserang berbagai penyakit. Timbullah IO atau infeksi opportunistik, seperti yang dialami
suamiku, yaitu TB. IO lainnya yang dapat juga dialami pasien
pada tahap Aids, misalnya; thypus, diare, sariawan tak kunjung
sembuh, radang lambung, IMS (infeksi menular seksual), dan
lain-lain. Ada yang dapat kusyukuri di saat menyedihkan ini, karena Mas Anwar ‘hanya’ mengalami IO yaitu TB dan sariawan.
Itu pun sariawannya hanya sedikit di bibir.
Pasien di sebelah Mas Anwar, adalah Pujianto, mengalami
IO; thypus, namun kata istrinya, Pak Pujianto yang seusia suamiku itu juga diserang toksoplasmosis hingga perlu menjalani CT
Scan. Karena kami sama-sama anggota Kds Arjuna yang bergabung dalam waktu yang sangat berdekakatan, obrolan mengalir
lancar dan akrab.
Kosiyah, istri Pujianto, masih sangat muda. Cantik, ramah,
dan kalem. Pihak keluarga Kosiyah belum tahu status Pujianto.
Namun pihak keluarga Pujianto sudah tahu. Jadi mereka ikut
menjaga Pujianto, yaitu Pak De, dua kakak laki-laki, dan satu
kakak perempuan. Mereka juga ramah dan baik.
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Saat aku sedang mengobrol dengan Mbak Anna, kakak Pujianto, ponselku berbunyi. Bergegas kuangkat, begitu tahu Elly
yang menelpon. Elly ingin bicara dengan Mas Anwar. Kuberikan
Hp pada suamiku, "Mas, Elly pengen ngomong sama Mas."
"War, lo ke Jakarta, ya..." suara Elly terdengar jelas karena
speaker dinyalakan, "Kata Mama, sakit lo udah parah banget,
War..."
"Gue tetap di sini, Li.."
"Biar dekat Mama, War. Bisa diurusin Mama."
"Bini gue di sini juga ngurusin gue, Li.."
"Tapi di Jakarta dekat keluarga, War..."
"Lo lupa gimana Safrul? Pulang ke Jakarta, seminggu trus
meninggal. Dibawa nggak ke dokter...??? Di sini ada dokter
yang ngasih obat, ada Asti yang ngurusin gue, Li... Pokoknya
gue tetep di sini sama Asti dan anak-anak..."
"Ya udah, War... Masalah Safrul namanya juga takdir Allah."
Percakapan mereka berakhir. Sebagai catatan, Safrul adalah
adik suamiku. Pernah datang ke Jogja pada bulan Juli 2007.
Namun pada akhir 2007, mulai sakit, bermula dari luka kecil di
kakinya yang tak kunjung sembuh. Katanya sih, luka itu berawal
dari garukan yang menimbulkan lecet. Januari 2008, Safrul semakin memburuk kondisinya. Pamannya sempat bilang, sudah
dibawa ke puskesmas dan dikasih obat. Awal Februari 2008,
Safrul pulang sendiri ke Jakarta dengan kondisi badan sangat
kurus dan batuk-batuk. Seminggu di Jakarta, Safrul meninggal.
Tanpa VCT, tanpa mengetahui status. Bukan main tebak, tapi
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kalau dilihat dari perilakunya, dia pernah memakai narkoba suntik juga, ada kemungkinan pula Safrul juga reaktif. Walahualam.
Tapi sangat disesalkan, kenapa Safrul tidak dibawa ke dokter,
malah dibawa ke pengobatan alternatif...??? Memang, mati itu
takdir. Tapi berusaha untuk kesembuhan dengan periksa ke dokter, boleh kan...?
Mungkin kejadian di bulan februari 2008 itu masih membekas di hati suamiku.
Malam harinya, setelah aku memohon petunjuk Allah Swt,
aku mengirim SMS kepada Mbak Yani, kakakku di Jakarta. Hanya mengabari bahwa suamiku opname di RSUP (Rumah Sakit
Umum Pusat). Kariadi. Itu saja. Mas Anwar pernah bilang, dia
takut aku memberitahu keluargaku kalau kami terinfeksi HIV.
Alasannya, dia takut aku disuruh menjauh darinya. Aku sempat
tertawa, dan menjelaskan, bahwa semua akan baik-baik saja,
kalau pun suatu saat mereka tahu. Karena.....Keluargaku menyayangiku tanpa syarat.... #kangenMereka...ahhhhh

26 Juni 2011
Aku sedang dalam perjalanan ke Erlangga pada lepas waktu
ashar, saat Mbak Wati menelponku, bahwa mereka sedang otw
ke Kariadi. Cepat kujawab, aku pulang dulu sebentar, hanya
mengambil baju bersih, dan menaruh baju kotor.
"Yang di rumah sakit siapa..?"
"Sofie, teman Kirana. Tapi nanti malam yang jaga tetap aku,
anak-anak harus di rumah semua."
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"Kamar Anwar di mana..?"
"C3, ruang isolasi."
Aku sudah berada lagi di Kariadi, berjalan di koridor menuju
bangsal penyakit dalam, ketika rombongan keluargaku datang.
Mereka hanya beberapa langkah di depanku. Aku memanggil
salah satu kakakku.
Ada Mbak Wati, Mbak Yanti, masing-masing kakak no 2
dan 5, lalu Mas Harto, sepupu kami, dan Mas Sentot, Mas Edi,
masing-masing suami kakakku. Selain itu ada juga Safira, keponakanku, atau putri bungsu Mbak Wati.
"Yani tadi pagi sms aku," kata Mbak Wati.
Sambil mengobrol, kami memasuki ruangan C3. Betapa
terkejutnya kakak-kakakku melihat kondisi Mas Anwar. Mbak
Wati langsung bilang, "Makanya, jangan sering pergi jauh naik
motor. Ini akibatnya... Angin pasti. Ya, kan...?? Dulu kalian gimana, boncengan naik motor sampai Bali. Itu kan jauh.... Hobi
kok membahayakan kesehatan..."
Segera kutarik tangan Mbak Wati agak menjauh, persis di
depan pintu kamar mandi. Sedikit berbisik, kukatakan,"Masalahnya bukan hanya naik motor ke luar kota. Gak sesederhana itu,
Mbak..."
"Trus...?"
"Mmm..."
"Apa, As...??"
"Mas Anwar terinfeksi HIV Positif...."
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"APAAAA....???!!!"
Safira langsung mendekati kami, melihat Mamanya menangis. Direngkuhnya bahu Mamanya, sambil berbisik, "Mama
jangan keras-keras..."
Tak peduli ucapan putrinya, Mbak Wati bertanya,"Kamu gimana, As...??"
"Aku juga positif. Tapi alhamdulilah anak-anak nggak tertular..."
"Trus piye, As...?? Itu kan penyakit bahaya... Mematikan.
Ngeri lho,As..." Wajah kakakku tampak prihatin. Heeeey... HIV
nama virus, Mbaaaak... Tapi kalau udah tahap Aids, ya banyak
penyakit yang disebut sebagai infeksi oportunistik itu tadi....
Aku tersenyum, berusaha menenangkan kakakku. Kujelaskan bahwa nanti kami akan diberi obat ARV, semacam terapi
untuk menekan replikasi virus, sehingga tidak berkembang pesat
membunuh CD4 kami. Kami minum selama kami hidup. Ya, selama-lamanya.
"Yo wis9... Diminum lho, kalau sudah dikasih dokter nanti."
Ya, Mbak. Aku masih ingin hidup. Masih ingin mengurus
anak-anak, syukur-syukur bisa melihat cucu-cucuku nanti. Amiiiin.. ya Allah....
Keluargaku berdoa untuk kesembuhan Mas Anwar, yang
memimpin doa Mas Harto. Kemudian mereka berpamitan pulang.
Mbak Wati memelukku sambil menyelipkan amplop di genggam9. Ya sudah
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anku, "Semoga ada manfaatnya, As... Hati-hati, ya. Yang sabar.
Allah memberi ujian, karena kamu mampu melewatinya." Aamiin
In shaa Allah.

27 Juni 2011
Nana, adikku yang sedang berada di Zelenogorsk, Rusia,
menelponku. Sebelumnya dia sudah menelpon Mbak Yani, tapi
karena nangis-nangis terus, maka Mbak Yani menyuruhnya menelponku langsung.
Pagi itu rasanya makin cerah karena mendengar suara rindu
adikku. Dia menanyakan kondisi Mas Anwar. Terdengar sangat
khawatir. Ya, dengan Cd4 hanya 4 dan IO yang parah, siapa
yang tidak khawatir. Supaya adikku lebih paham lagi dengan
kondisiku dan Mas Anwar saat ini, kuberikan nomer ponsel Mbak
Upik kepadanya. Biar Nana puas menanyakan apa pun perihal
status baru dalam hidupku ini. Menjadi perempuan reaktif...
Namun aku ikhlas ya Allah... Apa pun yang Kau tentukan,
pasti yang terbaik. Pasti. Aku meyakini ini. Mau rizki, musibah,
senang, susah.... Semua yang terbaik. Bersyukur dengan segala
yang terjadi, akan membuat hati tenang.
Dan, malam-malam begitu kelam. Dinding-dinding kamar
rumah sakit tampak suram. Seolah menjadi saksi dua sosok manusia yang sedang berbaring saat ini. Yang satu mengeluhkan
sakit dadanya karena TB menggerogoti paru-parunya, yang satunya lagi hanya bisa terbaring diam didera salmonela dan tokso.
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Pantaskah dipertanyakan; siapa yang bertahan hidup...??
Kutumpahkan tangisku di sajadah. Aku lemah di hadapanMU
ya, Allah... Biarlah Engkau yang menentukan. Namun izinkan
hambaMu meminta, mohon ampun...Hamba ingin mengasuh
anak-anak dengan suami hamba. Hamba takut bila harus hidup
tanpa suami hamba, ya Allah... Ampuni permintaanku ini.
Aku tersentak, dan bangkit dari sajadah, saat mendengar
suara Mas Anwar, "Yaaank... Infusku mau habis.. Bilang perawatnya, Yank...."
Bergegas aku melintasi lorong kelam ruang kelas 3 ini, menuju ruang jaga perawat.
"Mbak, tolong infus suami saya sebentar lagi habis."
"Ya, Mbak... Nanti saya ke sana."
Aku tak mau beringsut, tetap menunggu perawat jaga itu
bersamaku ke kamar. Aku yakin, kalau aku langsung ke kamar,
belum tentu dia bergegas cepat mengambil botol infus baru.
"Nanti saya ke sana, Mbak..."
Aku diam.
Tak berapa lama kemudian perawat itu bertanya, "Nama suami siapa, Mbak? Di ruang mana?"
"Nah..! Coba tadi saya langsung ke kamar, Anda bingung
kan mau ke kamar siapa dan di mana?" Aku nyengir jengkel,
"Makanya mending sekarang saja, ikut saya ke kamar Pak Heru
Anwar. Di ruang isolasi. Infusnya sudah habis-bis-bis-bis... jadi
nggak bisa pake nanti-nanti...!!"
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Perawat itu minta maaf, segera bergegas mengambil botol
infus.
Maklum, kawan. Ini kelas 3. Kita sebagai penjaga pasien
harus aktif. Entah itu masalah infus maupun tabung oksigen.
Sabar, sabar,.... #SeharusnyaKitaSabar.. He he... Tapi bukan
berarti saya galak, kan...? Aku hanya sedang ditunggu suamiku
yang membutuhkan infus. Tidak ada maksud buruk.
Lega rasanya, akhirnya infus terpasang. Alhamdulilah. Ya,
kami hanya menuntut hak yang seharusnya didapat pasien. Biarpun kelas 3, kami membayar. Nggak ada salahnya kan, kalau
saya ingin suami saya dilayani dengan semestinya sebagai pasien.
Malam di Rumah Sakit menjadi malam yang teramat kelam.
Mungkin aku nyaris tidak tidur, karena hampir setiap waktu Mas
Anwar memanggilku, mengeluhkan dadanya yang sakit atau badannya yang gatal. Atau hanya ingin minta dikipasi.
Kumbang telah memusnahkan tanaman kapas.... Entah apa
yang akan ditanam di tanah ini.
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600 Km
Pernah kita tempuh
Jogja – Jakarta
Jogja – Denpasar Bali
Tertawa di atas motor
Bertemu orang-orang yang belum pernah kita kenal
Dan mungkin tak akan kita jumpai lagi
600 Km, cinta kita cukup jauh berjalan
Jangan pernah berhenti, Sayang….
Saat ini aku butuh semangat hidupmu
Hadapi sakitmu dengan menggenggam tanganku
Nanti, kita tempuh lagi jarak 600 km…
Bahkan 1000 Km,
2000 Km, 3000 Km….
Lebih jauh lagi
Berjanjilah!
(di Ruang C3, RSUP. Kariadi)
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28 Juni 2011
Suamiku, kekasihku, belahan jiwaku,... Memang sedang
membutuhkan semangat hidup. Dia harus minum obat TB tiga
butir sekaligus sekali minum. Menghadapi rasa sakit yang nyaris
tak tertahankan. Ditambah lagi, wajib menelan obat terapi untuk
virus HIV; ARV. Namun obat terapi masih aku letakkan dimeja,
belum aku buka.
Suatu pagi, kukejar dokter yang keluar dari kamar setelah
memeriksa suamiku, hanya untuk bertanya, "Dokter, sedikiiit aja,
ada tidak harapan suami saya untuk sehat lagi...?? Sedikit nggak
pa-pa, dok."
Dokter hanya tersenyum, dan menjawab, "Berdoa saja, ya...
CD4 hanya 4. Jadi kita doakan saja, biar Mas Heru Anwar bisa
sehat kembali."
"Tapi tetap ada harapan kan, dok?"
Dokter mengangguk. Ah. Aku yakin dia ragu...
Ingin aku teriak di lorong C3 itu. Entah apa yang kuteriakkan.
Aku merasa sesak dadaku. Aku merasa ada bulir basah yang
jatuh di pipiku. Segera kuhapus dengan punggung tangan, lalu
balik kanan kembali ke kamar suamiku.
Sebelum masuk kamar, aku harus memastikan airmataku
tak terlihat. Aku tidak mau suamiku melihatku menangis.
Tiba-tiba, dokter memanggilku lagi, mengajak bicara di
ruangannya. Beliau menanyakan apakah ARV sudah diminum
suamiku. Aku jawab; belum. Lho, kenapa??? Itu obat wajib. Aku
bingung takut salah, dok. Tadi ada info dari salah satu keluarga
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pasien, atau salah satu kakak Mas Pujianto, katanya obat ARV
wajib diminum tepat waktu, tidak boleh meleset sedetik pun, kalau tidak, virus akan semakin berbahaya dan mengerikan. Nah,
jadi aku takut sekali. Bayangkan saja... Sedetik aja terlambat,
virus sudah semakin berbahayaaaa
Dokter perempuan itu tersenyum, "Mbak, memang betul ARV
harus diminum pada jam yang sama, misalnya jam 8 pagi dan 8
malam. Atau, ada yang diminum tiap jam 8 malam. Dengan kata
lain, ada yang diminum tiap 12 jam, ada yang diiminum tiap 24
jam. Kalau terlambat, dikhawatirkan virus akan resisten, kebal
terhadap obat ARV, jadi akibatnya memang akan berbahaya bagi
pasien. Tapiiiii... ini obat dikonsumsi selamanya. Selama Anda
hidup. Diharapkan tidak bosan meminumnya, kalau mau tetap
sehat. Nah, seandainya stress hanya karena terlambat 5 atau
10 menit, justru yang sangat berbahaya adalah stress ini. Lebih
baik, hindari stress, dan menelan ARV dengan perasaan tanpa
beban, karena obat ini diminum selamanya. Ini lebih baik. Ok..?"
Ok. Pelajaran pertama minum obat: harus tanpa stress, karena diminum selamanya. Sippp...
Namun ucapan dokter selanjutnya, sedikit membuatku tersinggung, "Mbak, apakah ada kemungkinan tertular HIV dari
mantan suami? Saya lihat di catatan, Mbak Asti pernah menikah
sebelum dengan suami yang sekarang."
Aaaarrrrrggghh.....
"Tentu saja TIDAK MUNGKIN TERTULAR DARI MANTAN
SUAMI..., dokter. Saya bercerai tahun 1998. Lalu menikah lagi
tahun 2005. Saat ini sudah belasan tahun sejak bercerai. Dan
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kondisi mantan suami, sehat dan gemuk. Kalau dia yang menulari saya, ada kemungkinan sakit, atau mungkin malah meninggal bila tidak diketahui status HIV-nya. Dan kondisi saya saat ini,
CD4 lebih tinggi dari suami saya, dia hanya 4, dan saya 280.
Dia mantan pemakai narkoba, saya bukan. Tolong diteliti lagi
catatannya. Maaf, saya cukup tersinggung dengan pertanyaan
tersebut. Karena dalam menjawab setiap pertanyaan dilayanan
kesehatan, kami selalu menjawab jujur demi lancarnya pemeriksaan suami. Tapi saya maklum juga kalau dapat pertanyaan
seperti ini, karena mungkin demi pemeriksaan pasien juga."
Dokter tersenyum lagi, dan kami berjabat tangan. Sebelum
aku keluar dari ruangan, beliau berpesan agar aku segera memberikan ARV untuk suami. Agar virus bisa ditekan replikasinya,
dan untuk pengobatan TB-nya toh sudah dua minggu lebih.
Ternyata di kamar suamiku sudah ada Okta dan Sasa, teman
kerja yang sama-sama di-cut. Kami mengobrol seru, kangen
sudah lama tidak bertemu. Kemudian, saat akan pulang, mereka
minta aku antar. Bingung katanya, karena tadi parkir di bagian
depan rumah sakit, sedangkan kami ada di ruang yang dekat
belakang bangunan. Ok, aku antar mereka, sambil mengobrol
dan bercanda di sepanjang koridor panjang.
Usai mengantar teman-teman, aku sengaja keluar, menyeberang ke depan Rumah Sakit, masuk ke toko alat-alat kesehatan. Suamiku mengeluhkan bahwa nanti kalau di rumah tidak
ada oksigen gimanaaa.... Padahal aku butuh oksigen,Yank...Biar
napasku lebih nyaman. Cari yang kecil, Yank...
"Mbak, ada alat bantu bernapas? Semacam tabung oksigen,
yang kecil aja..." Aku bertanya ke penjaga toko.
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"Ada rekomendasi dari dokter? Jadi saya bisa tahu, alat yang
bagaimana yang dibutuhkan."
Aku menggeleng polos. Yang aku tahu, hanya Mas Anwar
ingin bisa bernapas dengan nyaman di rumah nanti.
"Maaf, kalau begitu saya tidak bisa melayani."
"Tapi, Mbak..."
"Tanya dokternya dulu, ya..."
Ok.... Aku keluar dari toko alat kesehatan tersebut dengan
langkah lesu. Kembali menyeberang jalan depan Rumah Sakit
yang lalu lintas sangat ramai, apalagi tepat di pertigaan traffic
light.
Sampai di ruang C3, di kamar suamiku dirawat... Alangkah
terkejutnya aku, melihat ranjang tempat suamiku berbaring sejak
tanggal 24 Juni, telah kosong. Aku bengong, bingung,... Dan
tak bisa berkata, hanya berdiri kaku.
Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, istri Mas Pujianto, atau
Mbak Kosiyah, tersenyum dan memberi penjelasan bahwa suamiku dipindah ke Ruang Reaktif yang di sebelah kanan. Baru
saja Pak Ngatno, kepala perawat yang memindahkan, karena di
kamar tersebut ada oksigen sentral, jadi kalau tabung oksigen
yang di dekat suamiku tiba-tiba habis isinya, tidak perlu panik.
Lebih simpel ada tabung oksigen sentral di dekat ranjang.
Oooo.... Udah deg-deg an jantung ini... Alhamdulilah, hanya
pindah kamar. Akupun berbasa-basi sebentar di teras kamar
dengan Mbak Anna dan Mas Hery, kakak Mas Pujianto. Sebenarnya mereka sudah cukup lelah menunggu Mas Pujianto yang
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tidak kunjung pulih. Apalagi, dokter yang masuk untuk memeriksa, kadang juga menurut kami aneh. He he...
Pernah, antara geli dan jengkel, kami membiarkan dokter
bertanya kepada Mas Pujianto;
"Mas Pujianto, ada di mana ini?"
"Di Rumah Sakit Kariadi."
"Kariadi ada di mana?"
"Semarang"
"Semarang ada di Provinsi mana?"
"Jawa Tengah."
Sip. Aku ikut lega mendengarnya saat itu. Tapi pertanyaan
mulai sulit...
"Sekarang tanggal berapa?"
"25 Juni"
"Mas Pujianto masuk ke Rumah Sakit tanggal berapa..?"
Hadeeeehhh, ya iyalah lupa. Apalagi saat dibawa, katanya
lagi pingsan.
"Mas Pujianto, coba hitung... 100 dikurangi 7, lalu dikurangi
lagi 7... Sampai 7 kali..."
Sumpah, aku aja bingung. Sampai aku diam-diam ikut menghitung...100-7=93... 93-7=86... 86-7= Hadehhhh. Bingung.
Aku bodoh sekali.... :-D
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Mungkin, karena dokter syaraf, jadi bertanya hingga seperti
itu. (Kelak kemudian hari, aku mendengar lagi pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada pasien yang kudampingi). Kalau Mas
Anwar hanya diketuk-ketuk dengan jari-jari tangan dokter, yakni
jari jemari tangan kiri menekan punggung, dan jari jemari tangan
kanan mengetuk punggung, sambil meminta Mas Anwar mengucapkan; delapan puluh delapan, sembilan puluh sembilan,...
Buat apa? Ya nggak tau... Mungkin nge-cek pernapasan
suamiku....*Yang jelas bukan karena itu nomer keberuntungan
dokter.. xi xi xi*
Aku pamit pada Mbak Ana, Mas Heri, dan Pakdenya Mas
Pujianto.. Kembali ke kamar ‘baru’ suamiku. Bersiap mandiin
Mas Anwar dengan washlap yang terlebih dulu dicelupkan di baskom berisi air hangat. Kata orang diseka. Biar seger ya, Mas...
Suamiku memandangku sayu, dan tanya aku tadi dari mana.
Kujawab, mengobrol dengan keluarga Mas Pujianto. Jangan
tinggalin aku lama-lama, Yank... Aku pengen liat kamu terus. Iya,
Mas... Sekarang diseka dulu... Sekalian ganti baju. Selesai seka,
tubuh dilap dengan handuk kering. Kemudian mengenakan baju
bersih, lalu kuolesi kaki, tangan, dan punggung dengan baby
lotion. Sedikit baby talk di ketiaknya. Biar tambah segar ya, Mas.
Aku berusaha tersenyum, walaupun kadang terenyuh perih memegang tubuh yang kurus itu. Ya Allah... Suamiku memang tidak
gemuk, tapi ini kok kuruuuuus banget.... Kasihan dia ya Allah....
Setelah suamiku berpakaian bersih, rapi dan harum bedak
bayi, barulah aku mandi. ‘Perawat’ juga harus bersih, rapi, wangi. He he...
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Malam harinya, pukul 20.00 WIB, aku menyiapkan ARV
untuk diminum suamiku. Duviral dan Efavirenz. Dokter sudah
menjelaskan efek samping, terutama Efavirenz... Biasanya akan
mengalami mimpi buruk. Manajer Kasus kami, Mbak Upik, juga
menekankan kemungkinan mimpi buruk. Duviral diminum pagi
dan malam. Sedangkan Efavirenz diminum malam. Ahhh...Obat
kok ya bikin nightmare...?? Aneh. Tapi kalo yang bilang dokter
dan manajer kasus, jelas gak mungkin bohonglah.
Menjelang pukul 02.30 WIB, artinya sudah masuk tanggal 29 Juni 2011, aku beranjak dari karpet yang kualasi kain,
bangun dari tidur untuk shalat tahajud. Dan selesai shalat...
Aku melihat suamiku menatap ke luar jendela. Tidak. Dia tidak
sedang melihat gerimis yang berderai di luar sana. Dia sedang
melamun. Tampak sekali dari pandangan kosongnya. Kudekati
dia perlahan, dan duduk di tepi tempat tidur. Lembut kusentuh
lengannya.
Mas Anwar menoleh ke arahku, lalu cerita tentang mimpinya.
Katanya, sempat dia terbangun jam 12 malam, lalu tidur lagi, dan
mimpinya berlanjut. Mimpi yang sama, tapi ada kelanjutannya.
Ah. Mimpi kok kayak sinetron... Kemudian, terbangun baru saja.
Inilah mengapa dia melamun. Mimpinya indah sekali. Seperti
berada di sebuah pesta pernikahan dengan adat Minang. Semua
orang yang berada di situ bicara dengan bahasa Minang, tapi tak
satu pun yang menyapanya. Seolah mereka tidak menyadari kehadirannya. Tapi Mas Anwar juga tidak menyapa mereka, seolah
mulutnya tak bisa bersuara. Indah mimpinya. Bukan nightmare
seperti yang sudah dikatakan dokter dan Mbak Upik. Ya, mimpi
indah...
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Tapi dokter dan Mbak Upik nggak bohong, mereka hanya
mengatakan pada umumnya pasien mengalami Nightmare.
Tidak ada aku di dalam mimpi itu. Tapi suamiku pun bukan
tokoh utama dalam mimpi itu. Mungkin di alam bawah sadarnya
dia ingin sekali ke kampung halamannya. Seperti dulu, saat kami
belum mulai pacaran, setiap kali bertemu di bawah Fly Over dimana aku dan Lisa membuka angkringan, sering diceritakannya
tentang Neneknya di kampung. Sampai terakhir dia ke sana,
Nenek meninggal. Ada cinta di matanya saat menceritakan Nenek. Walaupun Mas Anwar lahir dan tumbuh di Jakarta bersama
kedua orangtua dan saudara kandungnya, tapi tetap saja dia tak
pernah lupa bahwa dia berasal dari Pariaman, Sumatera Barat.
Apa pun yang ada dikampung halamannya, selalu membuat
rindu. Terutama Nenek.
Kelak, aku selalu mendengar mimpi buruk pasien dampinganku yang diberi Efavirenz. Apakah jarang sekali ada yang mimpi
indah? Dan suamiku termasuk yang jarang sekali itu. Ini aneh.
Dalam canda dengan teman-teman...: "Tergantung amal dan
perbuatan kita"... He he....
Hari berikutnya, Mbak Upik datang bersama Mas Wawan
teman KDS kami juga. Mbak Upik melihat kondisi Mas Anwar,
serta membawa OAT, jadi tanggal 1 Juli nanti kami tidak perlu ke
BKPM untuk mengambil OAT. Sempat diceritakan Mbak Upik,
bahwa Nana adikku menelpon beliau dari Zelenogorsk, Rusia. Ya
Allah, Nana.... Sedemikian cemasnya dia, sampai dibela-belain
menelpon MK-ku.
Mbak Tuti, kakak iparku, juga sempat menelponku untuk
menanyakan kondisi mas Anwar, sekaligus meminta maaf ka92

rena tidak bisa menengok ke Semarang. Tentu saja aku paham,
apalagi Mas Tri, kakakku, juga sakit. Kami saling mendoakan
dari jauh.
Kelelahan, kesepian, kesedihan selama menemani Mas Anwar opname, selalu terbayar dengan senyum anak-anak yang
ada kalanya juga datang menjenguk. Bahkan Ramadhan pernah
juga ikut tidur di Kariadi. Kirana menjaga adik-adiknya dengan
baik. Aku juga sudah berpesan, fokus perhatikan adik-adik, terutama Mikhail dan Farah. Masalah pekerjaan rumah, biar nanti
aku bereskan saja sepulang dari Rumah Sakit.
Suamiku pulang dari RSUP Kariadi pada tanggal 1 Juli
2011, dengan pertimbangan Kirana, Ramadhan, dan Hamid,
akan kembali sekolah pada tanggal 3 Juli. Jadi tentu saja tidak
ada yang menjaga Mikhail dan Farah, dan aku juga harus menyiapkan segala sesuatu seperti biasanya kalau mereka kembali
ke sekolah.
Karena Mas Anwar masih belum baik kondisinya, masalah
kepulangan anak-anak ke sekolah menjadi tanggung jawab Bapak kandungnya. Toh, biasanya selalu diurus suamiku dan aku.
Ini hanya karena suamiku masih sakit.

5 Juli 2011
"Taksi udah datang, Mas" Aku masuk ke ruang tengah, dan
melihat Mas Anwar sedang bersusah payah bangkit dari duduknya dikursi. Telapak tangan kanannya bertumpu meja, sedangkan tangan kirinya memegang punggung kursi.
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Segera kubantu suamiku berdiri dengan memegang lengannya. Suamiku melangkah sedikit demi sedikit. Aku membimbingnya sampai ke Taksi. Supir taksi yang melihat kami di beranda,
segera menghampiri dan membantu Mas Anwar masuk ke taksi.
Aku segera membuka pintu untuk Mikhail dan Farah juga. Kemudian bergegas mengunci pintu rumah.
Hari ini kami ke Kariadi, untuk jadwal kontrol periksa dokter. Perlu kesabaran yang tidak habis. Antrian cukup panjang di
rumah sakit. Belum lagi kondisi Mas Anwar yang seolah tidak
ada kemajuan. Masih dengan napas yang terengah-engah, dan
masih mengeluhkan dadanya yang sakit. Belum lagi ditambah
sariawan di bibir dan lidah.
Allah beserta hambaNya yang sabar....
Hari-hari masih panjang, Mas. Kita masih perlu ekstra sabar.
Terutama Mas, harus sabar menghadapi sakit yang masih mendera paru-parumu. Harus tahan dengan mual dan pusingmu.
Harus tetap tenang saat gatal mulai menyerang kulitmu. Karena
Allah sayang Mas. Kalau ujian bisa dilewati, Mas akan naik ‘kelas’. Gimana mau ‘naik kelas’, kalau ujian aja nggak pernah.
Beruntunglah Mas, masih diuji. Artinya masih disayang Allah.
Pulang dari rumah sakit, ada sesuatu menyambut kami diteras rumah. Cukup mengejutkan bagi kami. Apalagi dengan
kondisi Mas Anwar yang masih kurus, batuk-batuk, dan mual.
Bayangkan seandainya ini terjadi pada kamu..... Turun dari taksi,
dengan berjalan pelan-pelan menuju teras. Dan sebuah amplop
yang terkesan eksklusif karena dibungkus plastik rapi dan tebal,
tampak diselipkan seseorang di celah bawah pintu. Tentu mudah orang masuk halaman, karena kami memang tidak pernah
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menggembok pintu pagar. Semula aku mengira itu undangan
pernikahan atau undangan apalah. Ternyataaaaaaa... Aaaaaarrrrggghhh.....
Berikan Yang Terbaik, Untuk Terakhir Kalinya....
Harga Paket Makam...mulai 9 Juta-an per unit

Siapa yang akan dimakamkan...???!!! Trusssss, kalopun ada
di antara kami meninggal, lalu harus dimakamkan....apa ya dipemakaman semewah MOUNT CARXXX itu...??? Lha kami ini
siapa? Hadeeeeehhhh.
"Udah,Mas... Jangan dilihat lagi," Kugandeng Mas Anwar
masuk rumah, sambil melempar brosur iklan pemakaman itu.
Tapi kulihat, diambil lagi oleh Mikhail. Anakku kreatif... Barang
gak penting bisa jadi mainan.
Huh.... Ada-ada aja... Lagi situasi nggak nyaman begini,
kok tega-teganya yang ngasih brosur itu. Katakanlah dia tidak
tahu suamiku sakit, tapi kan bisa melihat juga bagaimana kondisi
rumah ini. Bukan rumah mewah. Gimana mau dimakamkan di
pemakaman mewah? Aneh, kan. Ya mungkin maksud mereka
hanya menyebar brosur aja. Masalah yang menerima berkenan
atau enggak, ya bukan urusan orang yang menyebarkan brosur
tersebut.

6 Juli 2011
Pertama kali aku minum ARV. Duviral Neviral. Mual dan pusing kualami sebagai efek samping.
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14 Juli 2011
Aku datang ke acara pertemuan KDS, tanpa Mas Anwar.
Karena dia perlu istirahat. Aku belum bisa mencair. Duduk saja
mengamati yang mengobrol, sesekali menegur sesama perempuan. Separuh pikiranku ada di rumah, khawatir Mas Anwar;
’ada apa-apa’.

19 Juli 2011
Aku bosan. Aku jenuh. Dua butiran putih, sepanjang kurang lebih 2cm dan 1cm, berbaring manis di telapak tanganku.
INI HARUS TIAP HARI KUTELAN?? Sepanjang usiaku...???
Hhhh... Duviral. Neviral. Heyyy...kamu siapa...???
"Yank, kalau kamu nggak mau minum obat, aku juga." Suamiku, kekasihku, mencium keningku.
Truz, aku harus gimana coba...?? Perjuanganku kemarinkemarin membangkitkan semangatnya, percuma dong... ;
cinta kita cukup jauh berjalan
Jangan pernah berhenti, Sayang….
Saat ini aku butuh semangat hidupmu
Hadapi sakitmu dengan menggenggam tanganku
Nanti, kita tempuh lagi jarak 600 km… Bahkan 1000 Km,
2000 Km, 3000 Km….
Lebih jauh lagi
Berjanjilah!
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Kupandangi lekuk alis tebalnya, kutelusuri hidung bangirnya
dengan bibirku, dan..... dia-pun masih butuh semangat hidupku.
"Kita sama-sama minum obat ini, ya Mas... Aku tadi cuma
becanda aja, kok. Gak bosen beneran. Aku janji, tetap minum
terus, tiap hari, pada jam yang sama, seperti kata dokter... Biar
virusnya bobok, dan gak bikin kita sakit."
Yaaa... Kalau nggak bobok, virus itu akan melemahkan kekebalan tubuh kita, jadi kita gampang sakit. Lalu banyak infeksi
oportunistik yang masuk, dan sakitlah kita. Kita harus sehat terus
ya, Mas. Berdua membesarkan anak-anak dan menua bersama.
Kalau kita mati, biarlah karena takdir, sudah tiba ajal kita. Bukan
karena "Gak Minum Obat"

13 Agustus 2011
Aku datang ke acara pertemuan KDS, yang ketiga kalinya.
Karena tanggal 14 jatuh pada hari Minggu, maka pertemuan
dimajukan pada hari Sabtu. Aku belum terbiasa dengan temanteman. Entah karena suami masih sakit, atau aku yang masih
galau, atau memang butuh waktu penyesuaian. Bukan hal mudah tentu, masuk ke suatu komunitas yang masih asing. Biasanya, orang masuk suatu komunitas, karena memang minat yang
sama, atau mungkin hobby yang sama, memiliki tujuan yang
sama.... dan sebagainya. Tapi kalau seseorang masuk ke komunitas ODHA, tentu tidak sengaja, dan pasti awalnya terpaksa.
Mana ada sih, orang bercita-cita; "Ahhh...Aku mau masuk komunitas ODHA." Dan saat ini, ketika aku sudah menyadari diriku
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odha, memang ada pilihan; aktif mengikuti kegiatan KDS atau
tidak sama sekali (jadi misalnya hanya keperluan mengambil
obat terapi ARV saja, tidak mau bergabung dalam pertemuan
maupun kegiatan dengan teman-teman sebaya). Aku memilih;
aktif bergabung di KDS. Walaupun masih merasa asing, tapi
aku merasa sudah menjadi bagian dari KDS. (Kelak kemudian
hari, aku mulai berkenalan dengan teman-teman dari KDS lain,
bahkan dari kota lain.)

14 Agustus 2011. Minggu.
Pagi, sebelum berangkat ke Jogja dengan mobil rental dari
Pak Agung, aku mengirim pesan ke inbox FB adikku Nana, yang
sedang berada di Zelenogorsk. Mengucapkan Happy Birthday
untuknya, juga cerita akan menjemput anak-anakku yang di
Binbaz, karena mereka mulai libur Ramadhan. Kalau kami menjemput dengan naik bis, ongkos perjalanan lebih banyak dari
menyewa mobil, dan jadi lebih repot. Apalagi juga untuk kenyamanan anak-anak, terutama Mikhail dan Farah yang masih kecil.
Dan pastinya tas-tas yang dibawa dari sekolah juga berat. Aku
juga mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian adikku.
Setelah menjemput anak-anak; Kirana-Hamid-Ramadhan,
kami mampir di rumah Nyak Yanti, lalu selepas maghrib berangkat ke Solo. Hei, ke Solo?? Ya, kami mau silaturahmi ke bude
anak-anak dari pihak Bapaknya, atau mantan kakak iparku. Selama aku bercerai, hubungan kami masih terjalin baik. Perceraianku tidak memutus silaturahmi kami. Tapi sebelum Solo, yaitu
di Kartasura, kami mampir di rumah Rafika, putri Mbak Yanti
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yang menikah April lalu. Jam 22.00... kami baru berangkat lagi.
Karena..... Mas Anwar sempat tidur di rumah Rafika. Tidak ada
yang tega membangunkan. Selain lelah juga efek dari obat yang
diminum, bikin ngantuk.
Sampai di rumah Bude Endang, betapa terkejutnya beliau
melihat Mas Anwar, setelah bersalaman dan memelukku, beliau
berkata," Bojomu ki loro tenanan iki, As.10.."
"Sakit ya beneran lah, Mbak..."
"Tapi aku nggak menyangka sampai sekurus ini...." Wajah
Mbak Endang tampak prihatin.
Aku tersenyum, "Mohon doanya saja ya, Mbak... Semoga
Mas Anwar cepat sehat lagi."
"Pasti kami semua di sini selalu doakan, As."
Ternyata tidur di rumah Rafika tadi belum cukup bagi Mas
Anwar. Di rumah Bude Endang ini, suamiku tidur lagi. Kasihan
Mas Anwar.... Tampak lelah sekali. Ya Allah... Beri dia kekuatan.
Aku tahu, saat menyetir mobil, Mas Anwar tetap fokus, walau lebih sering diam. Mungkin...dia diam karena menahan sakit.... 
Bukti kasih sayang Allah terlihat melalui perhatian dari Mbak
Endang... Ketika beliau meminta tolong seorang tetangganya
untuk menggantikan Mas Anwar mengemudikan mobil, jadi Mas
Anwar bisa tidur selama perjalanan ke Semarang. Sebenarnya
Mbak Endang sudah meminta kami menginap saja, karena sudah tengah malam, menjelang dini hari. Tapi Mas Anwar tetap
berniat pulang malam itu juga. Mbak Endang menyerah, tak
10. Suamimu sakit beneran ini,As
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kuasa lagi membujuk. Beliau membantu kami dengan caranya
saja. Uang untuk supir dan bensin sudah beres. Alhamdulilah.
Perjalanan ke Semarang berlanjut lagi, walaupun telah melewati
pukul 01.00 WIB.
Menjelang pukul 03.00 WIB, kami sudah sampai di Semarang. Dan aku menyarankan pak supir berhenti di Sukun, atau
depan sebuah swalayan besar. Karena di situ bisa langsung naik
bis Solo. Kalau mengantar kami sampai rumah, aku kuatir bingung siapa yang akan mengantar pak supir ke terminal. Ok.
Pak Supir pun turun, akupun mengucapkan banyak terima kasih.
Lalu Mas Anwar kembali mengemudikan mobil, sampai rumah.
Kami langsung sahur, setelah subuh baru semua istirahat. Capeeeeeek....
Kondisi Mas Anwar semakin membaik, walaupun perkembangannya perlahan-lahan. Mualnya mulai berkurang. Dan perubahan positif yang mulai tampak selain berhenti merokok, dia
mulai khusuk dalam shalatnya. Sering kutemukan dia menangis
saat berdoa dan dzikir sehabis shalat. Ya Allah, Engkaulah pemilik hati, dan yang mampu membolak-balik hati manusia.
Hanya rasa syukur yang kuucapkan berkali-kali dalam hati,
setiap kali Mas Anwar mengimami shalat. Bahagianya, bisa kumpul dengan anak-anak dalam ramadhan yang terindah ini, selama
aku menikah dengan Mas Anwar. Dan aku berharap, ramadhan
kami tetap indah. Amin.
Kebesaran hati suamiku juga tampak, ketika mengajak Ramadhan dan Hamid, mengantar menu buka puasa yang dimasaknya sendiri, untuk Bapak kandung anak-anak, atau mantan
suamiku. Kata Mas Anwar, dia tidak bisa membalas kebaikan
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Mbak Endang, jadi hanya bisa mengantar makanan saja ke adiknya Mbak Endang. Ok.
Dan Idul Fitri 2011, kami sambut dengan kesederhanaan,
namun kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun Mas Anwar belum mampu puasa sebulan penuh karena kesehatannya belum
memungkinkan untuk ikut puasa Ramadhan penuh.
Hari-hari berikutnya, Mas Anwar semakin membaik kesehatannya. Obat tetap diminum teratur. Tepat waktu. Tepat dosis.
OAT dan ARV. Bahkan kami sekeluarga bisa ikut hadir pada
acara halal bi halal KDS Arjuna Plus di Ngrembel, sebuah resto
di wilayah Gunung Pati Semarang. Aku, Mikhail, Kirana, dan
Farah ikut gabung dengan teman-teman di dalam angkot yang
disewa Mbak Upik, sedangkan beberapa teman sengaja naik
motor mereka sendiri, termasuk Mas Anwar yang memboncengkan Hamid dan Ramadhan.
Di tengah perjalanan, sekitar jembatan Kali Pancur yang sedang dibangun, ban motor Mas Anwar bocor. Kami yang lebih
dulu sampai di Ngrembel diminta Mbak Upik untuk menunggu
Mas Anwar, agar kami nanti bisa makan sama-sama. Tidak sampai setengah jam, suamiku datang.
Acara halal bi halal berlangsung cukup ramai, karena anggota KDS dari berbagai usia dan berlatar belakang berbeda.
Ketika melihat sekelompok kecil laki-laki dan perempuan yang
duduk bersama di sudut, seperti membentuk koloni sendiri,
(mereka anggota lama yang kemudian tak pernah terlihat lagi,
setelah beberapa bulan aku menjadi anggota KDS),..... Aku
menghela napas panjang. Apakah memang harus seperti itu?
Duduk mengobrol dengan suara keras, sambil merokok baik
101

perempuan maupun laki-laki, dan bercanda yang kelewatan...??
Hmm... Apakah memang berdekatan dengan hal-hal negatif...?
Mungkin aku salah menilai. Tapi mungkin juga karena aku masih
baru dalam ‘dunia’ ini?? Dan waktu yang bergulir, akan membuatku banyak belajar untuk tidak mudah men-judge siapa pun.
Hidup tidak hanya HITAM dan PUTIH. Tidak selalu ini Jelek, itu
Bagus. ----Kelak, aku punya kesimpulan dan jawaban sendiri
kalau ada orang yang berpikir seperti aku saat ini. ODHA sama
aja dengan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya yang
senang dugem ya tetap senang, yang senang ngaji ya tetap ngaji,
masing-masing punya dunia sendiri. Bukan karena ODHA, pasti
melakukan hal-hal negatif. Dan bukan karena menjadi ODHA,
orang harus bertobat. Siapa pun boleh tobat. Baik ODHA maupun bukan ODHA.
Prista, sahabat sejak bekerja menjadi tenaga outsourcing di
Jogja, masih sering maen ke rumah. Kebetulan sudah menikah
dengan Fajar, 26 Juni lalu, yang sudah kami kenal sejak mereka
belum pacaran. Ketika Prista minta diajarin masak garang asam
ayam, kami dengan senang hati ngajarin. Bahkan, tangan Mas
Anwar-lah yang mencampur bumbu ke dalam wadah yang berisi potongan-potongan kecil daging ayam. Di sini, aku merasa
penerimaan lahir batin dari sahabatku. Perlu kamu tahu, Prista
dan suaminya tahu dengan status positif HIV kami. Toh, mereka
makan dengan lahap, tanpa pikiran negatif, saat menyantap masakan yang dimasak kami. Ya, tidak ada yang berubah dengan
sahabatku hanya karena aku positif HIV. Jawaban Prista enteng
aja saat aku tanya kenapa dia tidak takut tertular; ’Kan aku gak
berhubungan sex dengan Mbak Asti...?’ hohoho... Ya iyalaaaaah...
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Nah. Jadi aku tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi
dari keluarga besar dan para sahabat. Ini yang baru kuketahui.....
Catatan adanya stigma, baru muncul pada bulan November,
saat aku, Mas Anwar, Mikhail, dan Farah, merayakan idul adha
pada 6 November 2011 di Jakarta. Anak-anakku yang lain
sudah kembali di sekolahnya. Stigma mulai kurasakan sebelum
aku berangkat. Ketika aku membaca SMS dari Mbak Yani; "As...
Nanti klo udh sampaiJakarta, jgn kerumahku dlu ya...
Maaf ya,As.... Suamiku blum bisa menerima kondisimu
yang sekarang."
Jatuhlah airmataku. Emang kondisiku kenapa..??? Aku baikbaik aja. Memang, aku positif HIV.. Tapi aku tidak sakit apa pun.
Aku sehat. Hanya Mas Anwar saja yang masih pengobatan OAT.
Justru aku dan Mas Anwar ingin menunjukkan bahwa setelah
minum OAT dan terapi ARV, kesehatan Mas Anwar semakin
membaik. Berat badan juga naik, walaupun hanya 1kg.
Dan....Kakakku hanya berani menemuiku di pintu pagar rumahnya. Ya sudahlah. Sebenarnya kalau kakakku sendiri tidak
ada masalah. Yang bermasalah ya suaminya. *Kelak kemudian
hari... Beliau menerima kami dengan menyuruh kami memasak*.
"Sabar ya, As..." Mbak Yuni memelukku, sebelum kami berpisah. Airmatanya menetes di pipiku. Aku tahu, dia sayang aku,
seperti saudaraku yang lain.
"Iya, Mbak.." Kutahan sesak dadaku.
"Seiring dengan waktu, mungkin dia akan bisa menerima
kalian..."
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Selalu, waktu yang akan bicara.
Hanya satu orang yang melakukan stigma dan diskriminasi
terhadap kami. Saudara yang lain, tidak. Jadi hal ini tidak aku
jadikan beban berat. Sedih, boleh. Tapi tidak boleh terlalu lama.
Banyak hal lain yang lebih baik yang masih bisa kami lakukan.
Dan kita tidak bisa memaksa orang lain harus menerima diri kita.
Memaksakan kehendak kita hanya akan menambah peluang kita
untuk kecewa.

30 November 2011
Masalah stigma dan diskriminasi ditayangkan di Metro TV.
Chatarina Widjaja sebagai ketua Indonesian Business Coalition
on AIDS (IBCA) membicarakan masalah penghilangan stigma
dan diskriminasi. Sedangkan Abdul Hamid Batubara, Presdir
PT Chevron Pacicfic Indonesia, membicarakan penanggulangan
HIV/AIDS dengan memberikan pengetahuan melalui training
untuk remaja.
Pernah juga aku menemukan tatapan aneh dan ungkapan
terkejut, saat seorang peneliti (entah itu dosen maupun mahasiswa), mengetahui aku tinggal di Erlangga.
"Hahhh.....??!!" Laki-laki berkumis tebal itu tak mampu menyembunyikan keterkejutannya saat aku menjawab di mana aku
tinggal.
"Kenapa HAH?" Aku balas bertanya sambil tersenyum
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"Biasanya yang saya tahu, ODHA tinggal di daerah kumuh.
Erlangga kan wilayah yang terkenal elite, dekat Simpang Lima
dan kantor Pemerintah."
"Itu sebenarnya rumah dinas almarhum Bapak saya, Pak.
Karena belum diminta kantor, ya saya tempati saja, hitung-hitung
daripada saya kontrak atau kost. Tetangga saya di situ juga banyak yang oranguanya sudah almarhum."
Ahhhh, ini bentuk stigma dan diskriminasi yak? He he...
Masa hanya karena masalah tempat tinggal bisa diketahui status HIV positifnya? ODHA yang dari kalangan elite juga banyak
keleuuussss...
Hhhhh... Aaaaaarrrrggghh...#Mangkelllllllll...... Emangnya
kalo ODHA harus tinggal di tempat kumuhhh?? Kesannya kok
ODHA itu miskin ya. Pak Dosen yang anehhh
Dan kalau ada yang ingin wawancara, Mbak Upik mempersilakan aku untuk diwawancara di kantor BKPM, atau di rumah.
Aku biasanya memilih di rumah saja. Ini juga yang bikin heran
para peneliti itu. Ihhh, orang pinter kok gampang ‘heran’... 
Mungkin karena banyak ODHA yang menolak didatangi
tempat tinggalnya, dengan alasan takut ketahuan orang lain.
Atau mungkin ada anggota keluarganya yang belum mengetahui
statusnya. Maka begitu tahu aku mau didatangi, malah mereka
heran.
Contoh salah satu persetujuan yang aku tandatangani:
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LAMPIRAN IV. PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN
(INFORMED CONSENT)
Bapak/Ibu yth.
Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dip
Semarang, akan melakukan penelitian tentang:
Perilaku Ibu Dengan HIV Positif Dan Dukungan Keluarga
Dalam Upaya Pencegahan
Penularan HIV&AIDS Di Kota Semarang
Sebagai gambar penelitian ini :
1. Latar belakang penelitian :
Kota Semarang menduduki posisi tertinggi dalam kejadian HIV dan AIDS di Jawa Tengah. Angka kasus HIV Kota
Semarang meningkat pada tahun 2010 secara kumulatif
menjadi 504 kasus HIV dan 146 kasus AIDS (KPA Kota
Semarang). Salah satu faktor penularan HIV tersebut adalah
melalui jalur penularan HIV dari ibu ke anak. Ibu rumah tangga
menduduki peringkat kedua dengan persentase sebesar
17,06% atau sejumlah 251 kasus. Untuk menanggulangi
kasus HIV dan AIDS melalui jalur penularan HIVdari ibu ke
anak, pemerintah menggalakkan program Prevention Mother-to-Child HIV Transmission/PMTCT. Keluarga sebagai
sendi masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis
dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial pada ibu
dengan HIV positif untuk tetap berjuang hidup dan mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi atau anaknya. Namun,
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dukungan tersebut dapat dipersepsikan secara berbeda oleh
individu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku
ibu dengan HIV positif dan dukungan keluarga dalam upaya
pencegahan penularan HIV&AIDS di kota Semarang.
2. Perlakuan terhadap subjek: Hanya wawancara mendalam
3. Kemungkinan risiko kesehatan: Tidak ada
4. Penjelasan terjaminnya subjek: Subjek akan terjamin kerahasiaan identitas dan tempat tinggal, serta tempat wawancara
yang representatif sesuai kebutuhan responden dan peneliti.
5. Partisipasi bersifat sukarela dan setiap saat subjek dapat
mengundurkan diri
Kami berharap Bapak/Ibu bersedia menjadi responden penelitian ini.
Semarang,...November 2011
Tim Peneliti

Secara pribadi, aku sih nggak keberatan menjadi subjek
penelitian (walau dalam hati aku berpikir bahwa aku; OBYEK.
Mungkin karena aku awam dalam bidang penelitian, ya aku nggak bisa juga membedakan mana subjek, mana objek.
Tapi ada yang membuatku heran aja, (emang mereka doang yang bisa HERAN..??) di antara para peneliti itu, ada yang
minta ijin mengambil foto kami berdua, tapiiiii... Kok kami harus
menghadap dinding... Lha emangnya menjadi ODHA itu suatu
tindak kejahatan, dimana kami harus malu...??? Aku masih be107

lum (ingin) protes. Masih nurut aja, tanpa banyak nanya. Kupikir;
"Ahh, ya sudahlah..."
Kelak, seiring dengan waktu aku mulai berani mengungkapkan pendapatku.
Selain di BKPM, RSUP Kariadi, dan Pertemuan KDS, aku
juga mulai belajar di tempat lain, di media lainnya. Entah itu dari
televisi, majalah, maupun koran. Ya, banyak sekali yang harus
kuketahui, walaupun mungkin banyak juga yang aku tidak paham. Yang terpenting di sini, aku berusaha memahami status
baru kami, dan dengan pemahaman yang benar, tentu membuat
kami nyaman. HIV bukan lagi momok menyeramkan, tapi kawan
baru. Ya, kawan baru yang kata dokter akan selamanya ada didarahku. ARV yang kuminum hanya bikin dia tidak bereplikasi,
dan bobok aja di dalam sumsum tulang. Nah, kalo aku pengen
tetep sehat, ya harus patuh minum ARV. Biar virusnya bobooooooook... terus.
2011. Aku belum terlibat dalam kegiatan di acara memeringati HAS11. Tapi aku mengikutinya dengan membaca kegiatan
tersebut, entah di koran maupun televisi. Ya, entah kenapa jadi
tertarik dengan berita-berita yang ada hubungan dengan ‘dunia
baru’-ku ini. Aku haus informasi mengenai "TEMAN BARU"-ku
ini. Ya.

2 Desember 2011
Kakakku Mbak Yani, bekerja di sebuah instansi pemerintah.
Aku diajak Mbak Yani datang ke acara "Pemilihan Mbak dan
Mas Duta Wisata Jawa Tengah". Kakakku sebagai tamu dari
11. Hari Aids Sedunia
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DKI Jakarta, mengantar Abang None Jakarta. Wuiiihh... Suenengnya... Bisa datang diacara besar yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah. Kakakku juga mengenalkan kami ke Abang
None. He heee... Sangat menghibur hati kami yang pernah tersayat-sayat bulan lalu karena stigma dan diskriminasi dari suami
kakakku.
Apa pun yang telah dilakukan suaminya, tapi kakakku tetep
sayang dan baik pada kami. Gak akan pernah berubah. Aku tahu
itu. Ya, aku juga tahu, aku tidak akan pernah kekurangan kasih
sayang dari keluarga besarku. Inilah energiku.
Hujan deras yang tercurah dari langit di atas PRPP (Pusat
Rekreasi dan Promosi Pembangunan) Jawa Tengah, tak menghalangi langkah kecil kami memasuki Gedung Merapi. Bismilah.
Hujan justru membuat tenang hatiku. Damai.....
Dan siapa yang tidak bangga mendapat kesempatan duduk
meyaksikan pemilihan duta wisata Jawa Tengah, bisa melihat
langsung bapak Gubernur berbicara. (Saat itu yang menjabat
sebagai Gubernur, masih Pak Bibit}. Ini kali pertama aku melihat
langsung beliau bicara, artinya tidak melalui televisi. Kelak, akan
ada pengalaman-pengalaman yang bagiku luar biasa, walaupun
mungkin hal sepele bagi orang lain. Cara pandang tiap orang
berbeda-beda, kan...?
Aku suka suara hujan yang kudengar dalam diam, saat aku
bergulung dengan selimut dalam kamar. Aku suka hujan, biarpun
basah karenanya. Aku suka, suka, suka hujan....  Seperti aku
juga suka kamu... Iya, kamu.... Kamu, Mas Anwar. Walaupun
juga ada "kamu"... Iya, kamuuu.... Virus dalam darah kami.
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MEMBIARKANMU ADA
Adamu, lewat suatu cerita yang tak ketauan endingnya, dan membuatku bersedih dalam detik-detik menunggu kekasihku di ruang C3, dengan vonis dokter,
"Banyak-banyak berdoa saja," saat kutanya masihkah
ada harapan hidup bagi suamiku, dokter?____Hingga
biaskan rasa yang belum ketauan warnanya, apalagi
CD4 suamiku hanya 4……
Adamu, mengalir melalui darah dan air mani, yang
kuterima pula atas nama cinta, yang terikat dalam
komitmen pernikahan, sehingga tak membuatku
menyesali keadaan, malah tiba-tiba menjadikan waktu
semakin bermakna, mungkin karena inilah rasa yang
dibalut ketulusan apalagi mengenang bagaimana
kekasihku menghempasku pada ciuman panjang……
Adamu, tak pernah diduga, karena siapa pun bisa
bertahan hidup tampak sehat sampai 10 tahun lebih,
dan saat itu diam-diam kau telah menggerogoti
badan penderita, yang membuatku semakin yakin dan
percaya pada kekuatan doa dan kasih sayang Tuhan,
apalagi saat ini sudah ada obat anti retroviral, membuatku bersyukur melihat semakin sehatnya kekasihku
setelah minum ARV.
Adamu, akan selalu ada, namun tak akan pernah bisa
memadamkan harapanku dan kekasihku untuk tetap
menjalani hidup, karena justru adamu membuat cinta
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kami semakin mendalam dari detik ke detik, dan apa
pun maknanya, retrovirus tetap ada dalam darah kami
Membiarkanmu ada, mungkin lebih baik, daripada aku
pusing bertanya-tanya…Karena memang tidak semua
tanya harus terjawab, seperti yang dialami sahabatsahabatku di KDS, tentunya di benak mereka ada
sejuta tanya karena adamu
Membiarkanmu ada, mungkin lebih baik, walaupun
adamu juga membuat mereka ada yang kehilangan
"matahari"-nya……
Aku hanya ingin mereka memahami, when the heart is
sad,the soul is glad, a sad heart gives the soul chance
of learning something
Aku hanya ingin mereka tahu, bahwa mereka tidak
sendiri, di sini kita bisa berbagi, hidup terlalu singkat
untuk meratapi dan menyesali yang sudah terjadi

Ya, kamu semakin sehat, Mas. Selain dengan Kepatuhan
ART, merokok pun sudah ditinggalkan, serta lebih mendekatkan
diri kepada Allah SWT, dukungan keluarga, dan ikhlas. Memang
kok, suamiku ikhlas menerima status positif HIV-nya. Tak sedikit
pun ada penyesalan, walaupun dia juga merasa bersalah telah
menulari aku. Namun karena dilihatnya aku hepi-hepi aja, dia
semakin ikhlas menerima statusnya.
Justru karena ikhlas itu, kami merasa tidak ada yang salah
dalam diri kami, karena kami ODHA. Dan kami pun mulai berani
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mengungkapkan pendapat kami, kalau ada yang ingin mengambil foto kami dengan menyuruh kami menghadap dinding;
"Kami bukan pelaku kejahatan, pelaku tindak kriminal, bukan
penipu, bukan penjahat, bahkan bukan koruptor.....dan apa pun
sebutan yang akan bikin kalian menganggap kami harus difoto
tanpa tampak wajah... Kami cuma ODHA, dan Heru Anwar hanya mantan pemakai narkoba. Please, jangan perlakukan kami
seperti manusia tak berharga. Silakan memotret kami, dan kami
akan tersenyum karena kami merasa tidak ada yang salah dalam
diri kami... Emang kenapa kalau saya ODHA...? Anda tidak saya
bikin repot, kan?"
Ya, kami merasa hidup kami BAIK-BAIK SAJA. Bahkan indah, seindah puisi. Seindah hujan. Seindah malam.
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PEREMPUAN-PEREMPUAN
ISTIMEWA
Kami perempuan-perempuan istimewa
Bukan karena kami cantik dan berpakaian menarik
Kami, perempuan-perempuan istimewa, karena kami
dapat diandalkan
Kami tahu, kapan harus menertawakan sesuatu
Kapan harus menghadapi sesuatu dengan serius
Kami tahu, apa yang harus diungkapkan, dan apa yang
harus dirahasiakan
Kami melihat dunia dengan kacamata positif
Bersikap jujur menghadapi segalanya
Selalu memberikan untuk keluarga, tak hanya waktu
namun juga diri seutuhnya
Kami adalah kombinasi unik dari kekuatan dan sensitifitas
Ya, suatu saat nanti kami ingin dianggap sama seperti
perempuan-perempuan lain yang sakit jantung, diabetes,
kanker, hipertensi, dan lain-lain…..
Tanpa takut dihujam stigma dan diskriminasi
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Kami ingin bisa berkata dengan tegas: Ya, saya terinfeksi
HIV, namun saya berusaha tetap sehat
Dengan gaya hidup sehat dan patuh minum Arv setiap
hari, seumur hidup kami
Toh, walaupun ada virus HIV dalam darah kami, kami tetap
perempuan istimewa
Bagaimana tidak istimewa, bila semua manusia di bumi ini
lahir dari rahim perempuan…
Peristiwa, teman-teman baru yang menjadi saudara, Manajer
Kasus, informed consent, wawancara, penelitian, dokter-dokter
yang baik, mahasiswa yang tampak ingin tahu tapi juga melontarkan pertanyaan "sok tahu", dan....undangan testimoni...
(yang kemudian hari kelak menjadi bahan ledekan sayang dari
teman-teman di LSM1..."menjual penderitaan"..xixixi)., merupakan pengalaman baru dan menyenangkan...Ahh...Dengan
semua itu.... Bagaimana aku tidak menganggap diriku menjadi
istimewa. Barangkali berlebihan ya. Hmm...Lebay..? Tapi aku
menganggap semua perempuan yang positif HIV adalah perempuan-perempuan istimewa. Sesuai deh dengan tema HAS tahun
2012; "Selamatkan Perempuan dan Anak dari HIV/AIDS"
Walaupun tema tersebut sempat diprotes salah satu teman
KDS yang Gay...;" Trus gimana dengan yang bukan perempuan..?? Gak usah diselamatkan..??!!"
Aku jawab sambil bercanda, "Ya diselamatkan, sih... Tapiiii
ntar-ntar ajaaaa..." Ha ha ha....
1. Lembaga Swadaya Masyarakat
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"Jahaaaaraaaaa kamu, Miiiiii...."
Aku ketawa. Biasa, kami mulai lebur dalam canda tawa. Aku
juga tak keberatan mulai ada yang memanggilku ‘Mami.’ Kelak,
panggilan semakin bervariasi.
Hmm... Aku harus belajar juga menyelami jiwa teman-teman
dengan orientasi seksnya Homoseksual. Bagaimana pun mereka adalah manusia juga seperti aku, apalagi di dalam KDS
ini mereka juga ODHA sepertiku. Ya bagiku tidak ada bedanya
bagiku, semua memiliki hak mendapatkan akses layanan kesehatan, baik laki-laki, perempuan, waria, gay, dan anak-anak.
Tapi memang cukup sulit meyakinkan teman-teman perempuan terutama, bahwa mereka itu istimewa. Tidak ada yang
salah dalam diri mereka hanya karena mereka positif HIV. Bagi
mereka, tetap AIB dan tidak ada yang bisa disyukuri.
Irene, sahabatku yang masih menjadi tenaga outsourcing
di BUMN tempatku bekerja dulu, sempat bertanya padaku saat
kami mengobrol di Erlangga beberapa waktu lalu, "Mbak Asti,
seandainya Mas Anwar nggak terinfeksi HIV, tapi kena yang lain,
apakah tetap juga berpikir positif dan tetap melakukan hal yang
sama..??"
"Iya dooong... Apa pun yang kami alami. Misalnya saat
pertama tahu kan kena TB?? Ya aku banyak mencari informasi
tentang TB, berusaha memberi semangat suamiku, dan tetap
berpikir positif dengan apa yang kami alami."
"Belum tentu semua perempuan akan bersikap seperti itu,
Mbak," Irene tersenyum, "Padahal kalau aku pikir, justru dengan
situasi kondisi sekarang, Mbak Asti dan Mas Anwar lebih tahu
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apa yang akan dilakukan. Ibarat kata orang lagi menyetir mobil,
tahu mau ke mana arahnya. Lain dengan aku misalnya... Dan
aku juga belum tentu nggak mati duluan, misalnya aku pulang
dari sini tahu-tahu ditabrak truk dan mati, siapa tahu...?? Kita
nggak pernah tahu kapan takdir mati kita, yang penting berusaha sehat dan menjalani hidup sebaik- baiknya. Kalau memang
usaha untuk sehat minum ARV... Ya diminum aja, kan...?"
Yoi. Betul bangeeeet itu.
Menginjak pertengahan 2012, aku masih menjadi bahan
skripsi, dan menandatangani sebentuk ‘perjanjian’... Nah, istimewa,kan??  Yaitu menandatangani sebuah ethical clearance.
KETERANGAN KELAIKAN ETIK
(Ethical Clearance)
Setelah mempelajari dengan seksama rancangan penelitian
yang diusulkan, dengan ini saya DR.Hastaning Sakti, M.Kes,
Psikologi, sebagai pembimbing skripsi, menyatakan bahwa penelitian dengan judul:
"Posttraumatic Growth Pada Wanita Dengan HIV/
AIDS"
Yang dilakukan oleh:
Nama: Nurandia Indriani
NIM: M2A008062
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan etik dan psikologis
untuk dilaksanakan, dengan catatan sewaktu-waktu pembimbing dapat melakukan pemantauan.
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Berikut ini adalah pernyataan peneliti:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: Nurandia Indriani
NIM: M2A008062
Sedang menjalankan skripsi dengan judul:
"Posttraumatic Growth Pada Wanita Dengan HIV/
AIDS"
Penelitian ini, saya lakukan dengan pendekatan kualitatif
dengan metode pengambilan data wawancara, kepada partisipan yang dalam hal ini adalah wanita dengan HIV/AIDS. Peneliti
menyadari bahwa pengambilan data melalui wawancara kepada
partisipan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait
dengan penyakit HIV/AIDS yang dideritanya, dampak, serta perubahan-perubahan yang dialami akan berdampak pada ketidaknyamanan perasaan dan kondisi kesehatan partisipan. Penelitian
ini bertujuan untuk menggambarkan posttraumatic growth (perubahan positif pascatrauma) yang dialami oleh wanita dengan
HIV/AIDS.
Segala data yang peneliti peroleh, menjadi rahasia peneliti
hingga akhir penelitian ini dipresentasikan. Untuk itu peneliti
mempunyai tanggung jawab untuk kerahasiaan identitas partisipan. Bentuk menjaga kerahasiaan yang dilakukan peneliti yaitu:
hanya menuliskan inisial nama, tidak mencantumkan tempat
kerja partisipan (jika bekerja pada suatu instansi), tidak menuliskan secara jelas alamat tempat tinggal partisipan, melakukan
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perekaman suara sebagai bukti pengambilan data (keterangan
lebih lanjut telah disebutkan dalam informed consent).
Sebagai peneliti, saya akan menghomati segala perasaan
partisipan dan akan menjaga nama baik almamater.

Demikianlah contoh ethical clearance yang melibatkan aku.
Itu semua menjadi bagian dari pengalaman baruku setelah aku
mengetahui status positif HIV-ku.
Dan wanita istimewa yang menjadi "bahan skripsi" Nurandia
adalah aku dan May. Kebetulan kami hampir bersamaan masuk BKPM, tapi perbedaannya adalah aku mengantar suamiku,
sedangkan May karena memeriksakan dirinya sendiri. Namun
menurut cerita May, dia pernah merasa tidak sadar hampir dua
bulan.
Aku dan May diwawancara di tempat yang berbeda dan waktu
yang berbeda. Kalau aku di rumah Erlangga, May di RSUD2 tempat di mana ibunya dirawat. Ya, May yang sudah janda itu harus
menjaga ibunya yang sedang sakit, bergantian dengan adiknya.
Aku dan May juga diharuskan mengisi sebuah diary dalam waktu
sebulan penuh. Boleh dengan tulisan, boleh dengan gambar.
Tapi harus diisi setiap hari.
Yang menarik bagiku adalah Diary itu... Lucuuuu, cantiiiik,...
Ternyata Nurandia membuatnya sendiri. Ahh, bener-bener specialnya aku dan May,yaaaa... He he.. Dibikinin buku harian khusus untuk kami. Udah aku bilang kan, kami memang perempuan
istimewa....  Iyalah... Kalau tidak, mana ada mahasiswa mau
2. Rumah Sakit Umum Daerah
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pun dosen yang meneliti kami... He he. Tapi sayangnya, diary
imut nan cantik itu harus kami kembalikan pada Nurandia. Ah,
namanya juga buat bahan skripsi..
May salah satu dari sekian banyak teman KDS yang sering
maen ke rumah Erlangga. Tanpa kami sadari, kami udah bikin
base camp gitu... Dan aku udah biasa mendengar keluhan
May. Dari zaman pertama bertemu di tahun 2011... Sampai
udah masuk 2012, keluhannya sama; "Kok bisa ya Mbak, aku
kena HIV...", "Aku ini kan bukan perempuan nakal ya, Mbak...",
"Anakku yang meninggal waktu aku lahirkan itu, barangkali juga
udah kena HIV ya, Mbak...", "Mbak, aku masih bisa punya suami
lagi gak...??" dan seterusnya... Buanyak buanget curhat-curhatnya. Bagaimana suaminya dulu memanjakan dia, bagaimana dia
tidak tahu apa-apa saat suami sakit, bagaimana dulu suaminya
punya usaha tempat foto copy dan warnet, bagaimana dia mulai
sakit setelah dua tahun suaminya meninggal... Hingga semua
yang dia keluhkan itu, aku wujudkan dalam bentuk puisi.

PEREMPUAN DALAM LABIRIN
Yang dia tahu, suaminya baik dan sayang
Ada saat tertentu memasak untuknya
Inilah rasanya dimanja suami
Yang dia tahu, suaminya sering pergi
hingga larut malam, bahkan sampai pagi
Ada saat tertentu mengurungnya
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dalam kesepian panjang
Inikah rasanya tak adil?
Yang dia tahu, suaminya tiba-tiba sakit parah
dan semakin kurus
Ada saat tertentu dia berharap sebuah keajaiban
Ingin sekali melihat suaminya sehat kembali seperti dulu
Bisa memanjakannya dengan masakan
yang dibuatnya sendiri
Bisa memeluknya dengan erat….
Ah, hangatnya pun masih terasa
Yang dia tahu……
Suaminya meninggal. Itu saja.
Setahun kemudian,
perempuan itu tersesat di dalam labirin
Ketika tuberculosis menderanya
Ketika hasil test darah membuktikan
bahwa dia positif HIV
Seribu tanya membayangi pikirannya:
Kenapa bisa? Sepertinya tidak mungkin…
Aku tidak percaya…
Aku bukan perempuan nakal…..
Masa iya????
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Apakah suamiku berkhianat….??
Semakin jauh perempuan itu berjalan dalam labirin…..
Menyadari ada perubahan pada kulitnya…
Menyadari dia (merasa) sendirian….
Perempuan itu terisak mengingat bayi mungilnya di surga
yang belum sempat dia timang
Ahhh…..kematian, tidak akan pernah mengakhiri cinta
Yang dia tahu, suaminya baik dan sayang.
Sepasang mata sendu May berkaca-kaca, berkali-kali dia
mengucap; ini aku, Mbak. Aku banget. Kok Mbak Asti tahu banget yang aku rasakan. Ya iyalah May. Kamu hampir setiap saat
ketemu pasti curhat, gimana aku jadi nggak hafal yang kamu
rasakan. Dan lepas dari semua itu, ini bentuk sayangku sama
kamu, May. Aku pengen kamu mulai lebih menerima dirimu dan
statusmu. Keluarlah dari labirin, May. Mulailah tersenyum pada
dunia, dan dunia juga akan tersenyum. Mmm... Iya, Mbak Asti ini
puisinya ‘gue banget’... Tapi... Labirin itu apa ya, Mbak? ----Hadehhhh....*Tutup Mata Ahh*.
Bukan hal gampang membuat orang agar bisa percaya diri.
May mengeluhkan bahwa dia akan sulit mendapatkan suami lagi.
"May, yang penting saat ini, kamu mempercantik dirimu, tapi
bukan untuk menarik bagi laki-laki. Kalaupun ada yang tertarik,
alhamdulilah. Tapi mempercantik diri, untuk diri sendiri. Kalau
kita merasa kita udah cantik, kita jadi pede, May."
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Dan May tetap mengeluh, apa iya masih ada yang mau.
"May, aku nggak asal ngomong. Aku pernah menjadi janda
juga..."---Ahh, tapi kan waktu itu aku belum menjadi ODHA...,Hmm, yang penting aku bisa sekadar memberi saran untuk May, "May, baru 7 tahun kemudian aku bertemu Mas Anwar.
Sambil ‘menunggu jodoh’, aku melakukan kegiatan positif, May.
Belajar bahasa Prancis. Aku juga rajin luluran sendiri di rumah.
Bukan untuk siapa pun. Tapi untuk diriku sendiri. Kamu gak harus belajar bahasa Prancis atau luluran. Bisa cari sendiri kegiatan
positif lain yang bikin kamu senang."
May masih mengeluh lagi, janda kan sulit dapat jodoh lagi.
"May, kamu masih mending, janda tanpa anak. Aku dulu jadi
janda dengan 3 anak, May. Okey, kamu mungkin akan bilang,
dulu aku janda tiga anak tapi bukan ODHA. Kamu juga lihat kan,
teman kita Mus. Dia janda tiga anak. Tentu masalah Mus lebih
rumit dari kamu, May. "
May mengeluh. Selalu mengeluh. Dan aku selalu berbusabusa memberi semangat. Mungkin celotehku hanya menguap di
udara. Nggak pa-pa. May masih galau. Mengingat selalu suaminya dan anaknya yang meninggal.
May masih di dalam labirin.
Tapi terkadang aku juga mengeluhkan ‘hukum alam’; bahwa
laki-laki biasanya cenderung lebih menyukai perempuan cantik....
Kebetulan saja aku beruntung, dengan wajah pas-pasan (kalau bilang jelek, seperti tidak mensyukuri ciptaan-Nya), ada laki-
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laki baik yang bagiku lumayan ganteng untuk mau menikahiku,
dengan tiga anak pula...!! Ah. Mungkin inner beauty aku... :-p
Kembali ke masalah ‘hukum alam’... Biasanya memang teman-temanku yang cantik lebih cepat mendapatkan jodoh lagi...
Ada sih, yang pas-pasan sepertiku. Tapi mungkin dia lebih santai
menghadapi hidup, dan kebetulan juga Allah memberi jodoh untuknya lebih cepat.
Kalau menurut Nurandia, aku adalah contoh wanita positif
HIV yang bisa melewati masa-masa sulit saat menerima status
reaktif, sedangkan May adalah contoh wanita yang belum bisa
melewati traumanya. Semua juga terlihat dari Diary yang kami
isi. Buku May masih banyak yang kosong, kalaupun ada yang
ditulis, semua tentang kesedihan. Padahal, keluarga May sudah
mengetahui dan menerima status positif May.

Pertengahan tahun 2012, atau tahun ajaran baru.
Mas Anwar dan anak-anak mulai tinggal di Jogja. Aku sendiri
di Erlangga. Sediiiiiih buanget rasanya. Tapi Mikhail nggak mau
sekolah di Semarang, dia bersikeras sekolah di Binbaz. Mungkin
karena sudah terbiasa ke sana, menjenguk kakak-kakaknya.
Dan Mas Anwar justru memintaku tetap di Semarang saja, sementara masih bisa menempati rumah itu. Apalagi suamiku juga
masih ingin aku mengambilkan ARVnya di BKPM, tiap tanggal
14.
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14 Juli 2012
Menjelang Ramadhan. Pertemuan KDS Arjuna diisi materi
yang terkait dengan puasa Ramadhan. Apa yang disampaikan
oleh Dokter Muchlis, telah kucatat hingga suatu saat bila ada
yang menanyakan masalah minum ARV pada saat Ramadhan,
aku bisa menjawab berdasar catatan dari materi Dokter. Tentu
saja aku memaklumi kebingungan pasien HIV, karena ARV yang
diminum harus sesuai jadwal. Ada yang diminum tiap 12 jam,
ada yang tiap 24 jam. Atau, ada yang sehari dua kali, ada yang
sehari sekali. Jadi diminum pada jam yang sama. Misal, minum
ARV jam 8 pagi dan jam 8 malam. Atau ada yang hanya diminum
saat malam, pada jam yang sama.
Catatanku adalah....
Manfaat puasa: lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT,
memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki metabolisme, mengurangi kerja organ semua tubuh, meningkatkan daya
tahan tubuh terhadap serangan penyakit (termasuk HIV). Selain
itu, dengan berpuasa sistem imun meningkat. Syarat ODHA
boleh berpuasa; CD4 lebih dari 200, tidak ada IO, dan ikhlas
berpuasa. Bila ada semangat untuk lebih dekat pada Allah SWT,
tentunya siap untuk berpuasa.
Masalah jam gimana, dokter? Jawab dokter, selama syarat
di atas terpenuhi, masalah jam bukan masalah besar yang harus
diperdebatkan. Untuk ARV pagi, diminum saat sahur, untuk ARV
malam diminum saat berbuka. In shaa Allah, CD4 malah naik karena kita menjalankan ibadah dengan ikhlas, dan puasa ramad-
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han adalah kewajiban setiap muslim. Namun lebih baik lagi bila
mulai menyesuaikan jam minum obat, dengan mulai mengubah
jamnya perlahan kurang lebih dua minggu sebelum ramadhan.
ARV, obat yang diberikan dokter untuk terapi, tidak merusak
tubuh, karena dengan dosis terapi.
Kesepianku tanpa suami dan anak, mulai kuisi dengan sering datang ke BKPM, khususnya ruangan konseling dan ruang
Mbak Upik. Ada saat kami mengobrol, atau Mbak Upik memintaku mengobrol dengan pasien baru, terutama yang perempuan.
Mbak Asti, ini ada teman baru, yang dialami mirip Mus. Maka
kuhadapi dia sebagaimana Mus. Lalu, di lain hari... Mbak Asti,
dia seperti May. Okey, kuajak bicara dia seperti dengan May.
Namun ada saatnya juga, orang yang punya kisah sendiri dan
tidak mirip teman lain. Selain sesama perempuan, aku juga
memberi dukungan untuk teman baru KDS yang gay, waria,
maupun anak-anak. Tanpa kusadari, aku melakukan dukungan
untuk teman sebaya.
Rumah di Erlangga juga tanpa kusadari menjadi semacam
base-camp. Teman-teman KDS Arjuna, senang berkumpul di
sini, bahkan sampai menginap. Terutama, Aris, Rini, dan Stef.
Kami merasa sudah menjadi saudara.
Bahkan Mbak Yah, yang suaminya dulu pernah dirawat
bareng Mas Anwar, beberapa kali menginap di Erlangga, saat
menjelang acara pertemuan KDS. Jadi kami berangkat bareng
di pagi hari, ke BKPM. Mbak Upik bahagia sekali menceritakan
hal ini kepada para mahasiswa yang menjadi tamu di KDS. Mbak
Upik terkesan dengan kedekatan kami, walaupun tidak diatur
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olehnya, ternyata kami banyak yang mulai dekat sebagai saudara. Ya, semua mengalir begitu saja dan... indah
Karena itu aku juga menulis sebuah cerita pendek tentang
Mbak Yah:
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PEREMPUAN BIASA
DENGAN VIRUS LUAR BIASA
Aku hanya perempuan biasa. Mungkin karena tinggal di kota
kecil dan tidak berpendidikan tinggi. Cita-citaku juga sederhana,
menjadi isteri dan ibu yang baik, itu saja. Ya, ada yang bilang
cita-cita yang mulia. Namun ada pula yang bilang, naïf. Terserah
mereka, aku hanya ingin menjalani hidup dengan cara biasa saja,
atau tidak neko-neko kata orang jawa.
Satu dari cita-citaku terwujud, ketika 19 April 2010 aku
menikah dengan seorang laki-laki biasa juga. Dusun kami bersebelahan, jadi dia bukan orang jauh. Namun pekerjaannya
sebagai supir truk kadang membuat kami berjauhan. Sehingga
ada saat di mana aku kesepian. Apalagi kami belum dikaruniai
anak. Sebenarnya aku tak banyak menuntut pada suamiku. Tapi
apakah aku salah bila ingin dia di rumah saja saat pulang kerja?
Terkadang suamiku masih saja pergi lagi dengan alasan main
ke rumah temannya. Ah, sudahlah. Aku ingin menjadi istri yang
baik.
Dan bagaimana pun, suamiku tetap suami yang baik di
mataku. Kadang dia memboncengkan aku dengan motornya,
menyusuri kota kami yang kecil tapi cukup ramai. Maklum, kota
kami berada di wilayah pantai utara pulau Jawa.
Menjelang satu tahun pernikahan kami, suamiku jatuh sakit.
Badannya panas. Diagnosa dokter: thypus. Kemudian bulan berikutnya suamiku mulai sembuh. Kami sempat pergi berdua naik
motor, hingga keluarga mertua marah. Mereka marah karena
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sayang tentunya, khawatir dengan kesehatan suamiku. Namun
tidak lama kemudian suamiku sakit lagi. Kali ini suamiku disarankan pihak rumah sakit untuk menjalani test HIV. Dari hasil test
membuktikan suamiku terinfeksi HIV/AIDS. Akupun harus menjalani test, ternyata virus dari suamiku sudah menginfeksiku pula.
Ya, Tuhan….. Engkau pemilik kehidupan ini. Hanya kepada
Engkaulah kuserahkan kesedihan kami. Tidak ada sebersit pikiranpun menyalahkan suamiku. Tidak ada manusia yang luput
dari dosa. Aku tetap mengurus dan merawat suamiku yang sakit, dibantu keluarga besar suamiku. Tepat 29 Maret 2011, aku
mengetahui status HIV positif kami. Belum genap setahun usia
pernikahan kami, belum terwujud cita-cita keduaku, menjadi ibu
yang baik, suamiku harus terbaring sakit dengan kondisinya yang
kian parah.
Aku memang perempuan biasa, dengan cita-cita yang biasa. Aku tetap bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk
menjadi istri yang baik. Menjaga suami di RS.Kariadi, di sebuah
kamar isolasi, kulalui waktu dengan terus tersenyum. Karena aku
ingin suamiku melihat wajahku cerah, agar dia juga termotivasi
untuk sembuh. Dia tekun menuruti anjuran dokter minum obat
ARV. Tentu saja harus dibantu aku ataupun salah satu kakak
iparku.
Namun kondisi suamiku makin parah. Tubuhnya makin
kurus. Berat badannya yang semula 65 kg, kini hanya 42 kg.
Otaknya juga diserang virus. Suamiku menjalani pemeriksaan CT
scan. Betapa awamnya aku dengan virus HIV/AIDS. Dan aku
perempuan biasa ini harus menerima virus "luar biasa" di dalam
darahku.
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Awal Juli, suamiku pulang ke rumah, kembali ke kota kami.
Tak ada kesembuhan yang berarti. Kondisi suamiku semakin
memprihatinkan. Aku tetap sabar mengurusnya. Dan memang
harus ekstra sabar. Karena pernah juga suamiku membuang
urinnya yang sudah ditampung di wadah khusus, ke atas kasur.
Kasur pun basah oleh urinnya. Tentu saja aku tidak marah. Suamiku tidak menyadari yang dilakukannya.
Pada 6 agustus 2011, aku harus menerima kenyataan pahit. Suamiku tercinta meninggal. Selamat jalan kekasih…. Aku
kehilangan dirimu untuk selamanya. Aku hanya berharap kau
mendapat tempat terbaik disisiNya. Amin.
26 tahun usiaku. Banyak orang bilang aku masih terlalu muda
dan cantik, untuk menjadi janda dari suami yang terinfeksi HIV/
AIDS. Dan Cd4 yang semakin menurun (semula 400), membuatku harus minum obat Arv juga. Tidak ada yang kusesali. Aku
tetap punya cita-cita………menjadi ibu yang baik. Pasti suatu
saat nanti Tuhan akan memberiku jodoh. Seseorang yang akan
menerimaku apa adanya. Amin.
(Tetap semangat, Mbak Yah).

Dan kalimat-kalimat terakhirku untuk Kosiyah dalam tulisanku itu, adalah doa yang diwujudkan Allah SWT. Kosiyah
memang istimewa, kan? Dia cantik sekali...  Hebatnya lagi,
sempat ada dua kali laki-laki yang mendekatinya walaupun dia
terus terang mengenai status positifnya. Pacarnya yang pertama
sudah diajaknya ke pertemuan KDS. Tapi mungkin belum jodoh,
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hubungan mereka putus. Akhirnya Mbak Yah menikah pada 2
November 2012, dengan pacar keduanya, yang juga diajak ke
pertemuan KDS. Mereka masih tetangga desa. Dan aku datang
lho ke pernikahannya..., dengan Mbak Upik, Atiek, Mas Wawan,
Aries, Widhy, Stef, May. Perjalanan ke Lasem jadi seruuuuu...
dan mempererat persahabatan serta persaudaraan kami.
Lasem itu kota kecil yang dekat dengan Rembang. Makanan
khasnya Lontong Tuyuhan. Mmm... Kurang tahu seperti apa,
mungkin semacam opor ayam dengan lontong, ya. Seperti yang
kami nikmati di rumah Kosiyah...
Yang kecewa dan patah hati dengan pernikahan itu, Aris dan
Stef. Ha ha ha... Tambah kecewa lagi, karena sampai di rumah
Mbak Yah... Acara sudah selesai... :D Punah sudah harapan
Stef, yang udah ngarep banget mau narik kabel... alias nyanyi.
Di benaknya, ada solo organ. Oalah, Stef... Tau gak sih loooo...
Organ aja nggak ada... :-D Ho ho ho...
Tapi kami tetap disambut hangat dengan keramahan khas
orang desa, juga dengan lontong opornya. Mbak Anna dan kakak-kakak Mas Pujianto almarhum ternyata juga masih ingat
aku. Dan ketika pak supir mobil sewaan kami ditawari kopi, aku
langsung minta kopi juga... Kopi Hitam. Aseeek...
Selesai makan opor, kami mengobrol akrab sambil makan
bolu kukus, dan cemilan khas desa. Seru, asik, lucu... Kenangan indah bagiku, menikmati kopi hitam, di Lasem. Mbak
Yah memintaku menginap. Kapan-kapan ya, Mbak... (Walaupun
aku tahu, dia lebih muda dariku, tapi aku menghormati dengan
memanggilnya ‘Mbak’ ).
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Dalam perjalanan pulang dari Lasem... Mbak Upik sempat
mengajak diskusi tentang gandeng tangan dengan mahasiswamahasiswa dalam memeringati HAS 2012. Rencana akan membuat kue yang membentuk pita merah sejumlah 2012. Auwww....
Aku bergairah sekali rasanya. Excited....
"Oiya Mbak... Aku belum cerita, ya? Tanggal 24 Oktober
diajak Mbak Esti..Testimoni di Dinsospora."
Mbak Upik tentu saja mengenal Mbak Esti. Kalau Mbak Upik
pendampingan ODHA di BKPM, Mbak Esti di PKBI3 Jawa Tengah. Kata Mbak Upik, "O iya, pernah minta tolong aku untuk
mencarikan ODHA ibu rumah tangga, tapi kok mendadak banget, ya aku biarin aja. Ternyata langsung ketemu Mbak Asti?"
"Sebenarnya Mbak Esti meminta Mbak Atiek..." Ucapanku ini
dilanjutkan Atiek. Dia memang diminta Mbak Esti, untuk mengisi
permintaan testimoni ODHA ibu rumah tangga di Dinsospora,
tapi karena tidak bersedia dengan alasan ada acara keluarga,
maka Atiek memberikan nomer ponselku dengan persetujuanku
lebih dulu.
Ya, akhirnya pada 24 Oktober tersebut, Mbak Esti menjemputku di Erlangga. Lalu diajaknya ke acara yang diadakan
Dinsospora, yaitu: Pencegahan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi
Generasi Muda Th.2012. Sebelum acara mulai, Mbak Esti
sempat menanyakan, rambu-rambu apa yang harus dipenuhi,
misalnya apakah nama disamarkan... Lalu apakah tidak boleh
ada yang memotret, atau... mau mengenakan topeng??
3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
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"O, santai aja lah, Mbak Esti... Nggak usah pakai topeng lagi,
saya kan bukan pelaku kejahatan, ya artinya saya juga nggak
merasa malu dengan diri sendiri, biarpun muka pas-pasan bukan
berarti harus pakai topeng kan..?" Aku tersenyum.
"Nama disamarkan nggak?"
"Nggak usah, nama dari orangtuaku cukup bagus, Mbak...
Biar aja tetap pakai nama ASTI."
Tatapan heran tersirat dari pandangan Mbak Esti. Tapi kemudian Mbak Esti tersenyum, dan segera berkata, "Okeeeey....
Hmm baru kali ini aku ketemu ODHA cuek. He he....."
Ha ha ha... kami tertawa bersama sambil menaiki tangga ke
lantai dua. Sampai di atas, aku dipersilakan duduk dekat panitia
yang lain, sedangkan Mbak Esti langsung ke depan. Tak lama
setelah dia bicara di depan, aku dipanggilnya. Cepat kuhabiskan
isi air mineral gelasan yang diberikan Mbak Esti padaku tadi.
Aku tidak biasa membuang-buang air tanpa sebab penting....
Banyak di belahan bumi lain yang kekurangan air. Jadi aku lebih
menghargai air yang aku minum maupun yang aku gunakan,
atau menggunakan air sesuai keperluan.
"Mbak Asti akan cerita tentang apa yang dialaminya... "Mbak
Esti menoleh ke padaku, "Bersedia kan, Mbak?"
Aku mengangguk.
"Silakan Mbak Asti, mau duduk atau berdiri, silakan..."
Sejenak aku memandang ke seantero ruang. Kecuali panitia,
semua anak remaja dengan usia berkisar 16 dan 17 tahun. Sekitar 80 remaja dari beberapa kota di Jawa Tengah. Pandangan
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mereka tertuju padaku, siap menyimak cerita tentang seorang
ODHA ibu rumah tangga. Berawal dari memeriksakan suami ke
BKPM, lalu dikonseling karena suami mantan pemakai narkoba
suntik. Di sini yang aku tekankan adalah; jangan pernah mencoba narkoba, walaupun hanya niat mencoba. Lebih baik jauhi
narkoba. Lalu menceritakan sakitnya suami sampai diopname di
Rumah Sakit. Aku merasa, ceritaku biasa-biasa saja, tapi ada
remaja putri dari Sragen yang terharu... Dan oleh Mbak Eti, gadis
itu diminta maju menghampiriku, berkenalan denganku.
"Peluk Mbak Asti juga boleh ya, Mbak...," kata Mbak Esti.
Aku tersenyum, menyambut pelukan dan ciuman pipi gadis itu.
Selesai aku bercerita, panitia membuka kesempatan tanyajawab. Aku menjawab dengan jujur dan apa adanya. Tidak ingin
mendramatisir. Pertanyaan masalah psikologisku dan fisikku
dengan menerima status positif HIV ini, semua kujawab apa
adanya.
Acara berakhir, aku diantar pulang Mbak Esti sampai rumah
Erlangga. Dan sore harinya, aku segera ke Jogja dengan naik
bis patas. Rencananya akan ke Tegal dengan Mbak Yanti, Mas
Anwar, dan anak-anak. Sudah ada janjian mau ketemu Mbak
Yani sekeluarga. Nah, tau nggak... Kenapa aku ada janji dengan
keluarga Mbak Yani di Tegal?
Stigma dan diskriminasi yang kualami setahun yang lalu,
ingat kan? Yang menyebabkan aku tidak leluasa bertemu Mbak
Yani... Yang membuatku menangis di balik pintu kamar mandi
kayak di film-film.... Yang membuatku hanya bicara di pintu pagar
rumah Mbak Yani, karena tidak diijinkan masuk oleh suaminya
hanya karena kami... ODHA. Semua itu sudah hilang. Memang,
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kakak iparku tidak secara langsung meminta maaf. Tapi dari cara
beliau menyuruh kami datang ke rumah ibunya dan menyuruh
kami nanti memasak, artinya beliau sudah menerima kami tanpa
melihat status positif HIV kami.
Ya. Hanya dalam waktu satu tahun, kakak iparku sudah
menerima kami. Aku dan Mas Anwar berkolaborasi membuat
rendang dari 7 kg daging, atas permintaan beliau. Semangaaaaat......!!
Bukankah memang waktu yang bicara...? Dan waktu telah
membuktikan bagaimana stigma dan diskriminasi dari kakak
iparku telah terhapus seiring waktu. Alhamdulilah....
Mungkin saja, kakak iparku sudah mengetahui informasi
yang benar mengenai HIV dan Aids. Entah itu berupa leaflet,
atau dari media televisi dan koran. Apa pun itu, yang jelas beliau
sudah mengubah sikap menjadi lebih peduli.
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JANGAN SEBUT AKU;
MAWAR
Sebenarnya testimoni di acara Pencegahan Narkoba dan
HIV/AIDS Bagi Generasi Muda Th.2012 pada 24 Oktober
itu, bukan yang pertama. Nah, pertama kali justu diajak oleh
Mbak Upik. Beliau menelponku pada Sabtu Siang tanggal 6
Oktober 2012. Padahal saat itu aku sedang menjenguk Mas
Anwar dan anak-anak di Jogja. Ada ibu-ibu muslimat NU ingin
mengobrol denganku. Aku sempat menjawab, kalau ada teman
lain yang sanggup datang, aku tidak usah saja. Tapi Mbak Upik
tetap setengah memaksa; "Pokoknya aku berharap Mbak Asti
mau datang, karena ibu-ibu pengajian itu sangat ingin tahu apa
yang dirasakan dan dialami Mbak Asti. Ya nanti Mbak Asti kayak
ngobrol biasa saja, seperti dengan mahasiswa yang datang ke
BKPM itu lho, Mbak..."
Ok. Jam berapa? Jam 9 pagi. Ok... HAH..??!! Waduh, jam
9 pagi harus sudah di Balai Kota di Semarang? Trus jam berapa
aku dari Jogja. Aku segera menelpon sebuah Shuttle yang ada
jadwal ke Semarang tiap dua jam. Ok, aku dapat jam keberangkatan; 04.00 WIB, dari Jogja. Mas Anwar sempat menggerutu.... Kepagian itu, Yank... Dan aku cuek aja. Walaupun
aku belum tahu apa yang harus kulakukan, bagaimana situasi
di sana nanti, tapi entah mengapa aku merasa ada tanggung
jawab untuk hadir. Mereka, ibu-ibu itu ingin tahu, jadi apa salahnya aku memberitahu, supaya mereka tidak mendapat informasi
yang mungkin keliru. Bukan masalah sok-sok-an... Aku hanya
mengikuti kata hati.
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7 Oktober 2012
Aku sudah di Erlangga, tepat pukul 07.00 WIB. Segera
mandi dan bersiap ke Balai Kota. Sengaja kukenakan blus putih lengan panjang dan celana panjang jeans, dengan kerudung
atau jilbab yang sama warnanya dengan jeans. Aku pikir, sopan
dan agak formal, tapi aku bisa tetap merasa santai.
Tepat pukul 09.00 WIB aku sudah turun dari Taksi, di depan Balai Kota. Baru saja Mbak Upik menelponku, bahwa acara
dimulai jam 10. Hadehhh... Ya sudahlah, sudah telanjur di sini.
Aku mengisi waktu menunggu satu jam ini, dengan jalan-jalan di
halaman Balai Kota yang kebetulan sedang ada bazaar.
Dan tepat pukul 10.00, aku sudah bertemu Mbak Upik di
depan gedung tempat diadakannya acara dengan ibu-ibu muslimat NU. Kemudian Mbak Upik mengajakku masuk ruangan.
Kami bersalaman dengan beberapa ibu yang berpakaian muslim
cantik-cantik itu. Lalu kami dipersilakan duduk di deretan depan.
Aku baru ‘ngeh’...ternyata ini acara seminar. Kirain hanya acara
mengobrol santai. Ya sudahlah. Sudah terlanjur duduk, dan kubiarkan dadaku berdebar kencang. Ini, pengalaman pertama aku
harus bicara mengenai status positif HIV-ku di depan lebih dari
seratus orang, dalam acara resmi pula. Hhhh.... Sanggupkah
aku mengatasi nervous ini. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini... Tenangkan debar dadaku.
Dan....waktu untukku berbicara pun tiba. Mau tidak mau,
siap tidak siap, aku harus berdiri di depan ibu-ibu dan beberapa
bapak itu. Bismillah. Sesaat aku melirik Mbak Upik yang tengah
menjelaskan sekelumit tentang aku, sebagai ODHA yang didampinginya sejak 16 Juni 2011. Bantu aku, Mbak... Sempat aku
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berbisik demikian. Mbak Upik tersenyum, memberiku dukungan.
Kuhela napas sebentar, menghembuskan perlahan... Kupandang
seantero ruangan... Ada sebersit rasa cemas, jangan-jangan di
antara ibu-ibu itu ada yang pernah menjadi teman SMPku..? Aku
kan pernah melewati masa-masa SMP di Semarang. SMP 3.
Bismillah... Kalaupun ada, aku tak peduli. Toh, tidak ada yang
aku rugikan, hanya karena aku menjadi ODHA.
"Assalamualakum Warahmatulahi wabarakatuh...," Aku
mengucap salam.
Semua menjawab salamku.
"Nama saya Asti. Saya mengetahui status positif HIV saya,
tanpa sengaja, karena waktu itu, saya mengantar suami berobat TB ke BKPM. Tapi karena berat badan suami turun 13kg,
kondisi badan parah, dan suami saya pernah memakai narkoba
suntik... Maka kami dikonseling untuk test HIV..." Bla-bla-bla....
dan seterusnya. Cerita bergulir. Lancar.
Alhamdulilah. Aku bisa selesaikan testimoniku, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan padaku. Mbak
Upik mengantarku pulang dengan taksi, tapi karena ada acara
keluarga beliau langsung pulang setelah aku turun dari Taksi.
Matur nuwun, Mbak Upik... Sudah membuatku berani testimoni
di depan banyak orang dengan lancar.
Ya, inilah testimoni pertama. Dalam acara Seminar HIV/
AIDS dan Reproduksi Wanita di Balai Kota Semarang.
Setelah testimoni bersama Mbak Upik, selanjutnya pada 23
Oktober 2012 aku ke Balai Kota lagi namun bukan untuk testi-
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moni, tapi karena diminta Mbak Upik memenuhi undangan dari
Peka atau Peduli Kasih untuk mewakili KDS Arjuna Plus. Di situlah pertama kali aku bertemu teman-teman KDS dari kota lain.
Terutama, Memey. Perempuan itu rambutnya panjang, ramah
sekali karena semua teman perempuan mendapat cipika-cipiki
darinya. Sikapnya hangat, seolah kami sudah lama kenal. Selain Memey, aku terkesan dengan Pak Bambang Nugroho yang
memberi motivasi. Banyak manfaat yang kuperoleh dari pertemuan itu. Aku sempat berpikir, harusnya May yang ikut acara ini,
supaya dia mendapat dorongan untuk berpikir positif. Tapi kata
Mbak Upik, May baru saja ikut Pelatihan TB, makanya aku yang
disuruh mengikuti pertemuan ini.
Setelah testimoni pertama pada 7 Oktober 2012, testimoni
yang kedua adalah 24 Oktober, bersama Mbak Esti di Dinsospora.
Dan dengan perkenalanku dengan Mbak Esti ini, aku juga diajak
Mbak Esti untuk mengisi acara di Female Radio pada tanggal 19
November 2012. Bersama Mbak Esti, turut pula Mbak Fuji, yang
sengaja pengen ketemu aku karena mendengar cerita dari Mbak
Esti, "Ada ODHA irt1 yang cereweeeeet..." Ha ha ha... Lha apa
aku makhluk aneh?
Nggak Mbak Fuji, nggak penyiar radionya. Sama-sama heran ada ODHA kok cerewet dan ceria. Lho. La piye to... Lha,
gimana to... Emang harus terpuruk, lesu, sedih, dan merana...?
Hadehhh... Aku ya nggak mau kayak gitu. Ini hidupku. Aku yang
mau membuatnya ceria. Kalau masa sedih, sudah kulewati saat
suami sakit. Masa harus sedih terus....Lagian mereka ini ketemu
ODHA yang dibayangkan seperti itu, di mana? Atau di Rumah
Sakit? Ya iyalah sedih, merana, dan menangis. Eh, masih di1. Ibu Rumah Tangga
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bantah lagi...;Tapi kan biasanya takut mau bicara. Emang kalau
berani bicara nggak boleh? Mereka tertawa.
Terserah.
Dalam studio radio itu, ada pertanyaan dari penyiar radio
yang harus kujawab dan didengar para pendengar radio tersebut, antara lain adalah;
1. Kapan Anda tahu status HIV Anda, dan bagaimana penerimaan orang-orang di sekitar Anda? Adakah perubahan?
2. Apa perubahan terbesar dalam diri Anda, baik positif maupun
negatif sejak Anda terinfeksi HIV?
3. Sehari-hari, apa kegiatannya?
4. Apa yang menjadi motivasi hidup Anda sekarang sebagai
seorang ODHA, dan apa harapan ke depan?
5. Apa saran Anda untuk perbaikan program pemerintah dalam
mengatasi epidemi AIDS?
Tentu saja ada selingan iklan dan lagu, dan Mbak Esti juga
diberi pertanyaan-pertanyaan sebagai pedamping ODHA.
Begitulah. Setelah dua kali testimoni mengenai status HIVku, aku mendapat pengalaman Talk Show di radio, seputar
kampanye "Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan
Seksual dan HIV-Aids", 19 November 2012.
Ternyata tidak sampai di situ saja.
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Tiga hari kemudian, tepatnya hari Kamis, tanggal 22 November 2012, Mbak Esti kembali menghubungiku, awalnya
menelponku, mengatakan ada yang ingin wawancara. Wartawan
dari sebuah harian terkenal terbitan Semarang.
"Wartawan itu pengen ngobrol sama Mbak Asti... Terserah
mau ngobrol di mana."
"Aku sih sama sekali nggak keberatan, Mbak Esti... Tapi...-"
Ya, aku sama sekali tidak keberatan diwawancara. Namun tibatiba ingat, aku ini anggota KDS Arjuna. Di situ ada teman-teman
dan Mbak Upik. Kalau aku testimoni di Balai Kota dengan Mbak
Upik, dan di Dinsospora dengan Mbak Esti, bahkan Talk Show di
Radio, mungkin tidak banyak yang terlibat. Hanya diriku sendiri,
dan yang mendampingku. Tapi kalau wawancara.... Lalu dimuat
di Koran... Trus ada anggota KDS yang membacanya. Ah. Kenapa aku merasa jadi nggak nyaman, ya...., "Mbak, aku nanya
Mbak Upik dulu, ya...."
Mbak Esti setuju, dan menunggu jawabanku hari itu juga.
Sementara itu, ada kegalauan yang ‘aneh’ dalam diriku, seperti
ada pergulatan batin, antara aku dan ‘aku’; Emang. kalo jadi
ODHA nggak boleh sembarangan bicara tentang status positif
HIV-nya? Emang, kalo jadi ODHA nggak boleh membuka status
positif HIV-nya tanpa ijin? Lho. Emangnya, bikin malu ya, kalau
bicara status positif HIV...?
Kecamuk pikiran itu akhirnya membuatku bilang ke Mbak
Upik, dan akhirnya beliau memintaku menerima wawancara itu
di kantor BKPM. Karena tempatnya lebih netral, kalau memang
aku galau. Ya, maka siang itu aku menerima wawancara di ruangan Mbak Upik, di lantai 2. Ketika Mas Wartawan menanyakan
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apakah namaku ditulis dengan nama samaran? Aku menjawab;
pakai namaku aja, Mas. Nggak usah pakai nama samaran...
Masa disamarkan jadi Tamara Bleyzinski? Wkwkwkwk....
Ya aku bukannya pengen nge-top atau apalah... Tapi kan,
hanya tulisan saja? Tanpa foto? Jadi ya kalau ditulis nama asli
pun pastinya orang juga nggak langsung tahu bahwa itu aku.
Apalagi selain aku, juga ada cerita ibu rumah tangga yang lain.
Dan aku juga merasa tidak ada hal yang harus kututup-tutupi
dan tidak ada hal yang memalukan... Jadi kenapa harus pakai
nama samaran?
Siang itu, aku pulang ke Erlangga dengan lega, karena merasa mengambil keputusan yang tepat. Bicara dengan Manajer
Kasusku, yaitu Mbak Upik. Dan aku sempat tersenyum bangga,
ketika Mbak Upik bilang ke Mas Wartawan bahwa tidak semua
pasangan yang sama-sama positif HIV, akan berantakan rumah
tangganya... Masih banyak yang rumah tangganya harmonis,
salah satu contoh ya Asti dan Anwar. Alhamdulilah, kami pengen
selalu rukun selamanya, ya Allah... Aamiin.
Di bawah langit biru aku bersumpah diriku tanpamu, apa artinya...... #ArtiCintaMellyGoeslaw#

25 November 2012
Namaku Asti. Aku tidak pernah malu dengan nama ini.
Orangtuaku memberi nama ini tentu dengan kasih sayang dan
doa. Tentu sangat menjengkelkan bila orang mengganti nama
kita. Sedangkan duluuu pada tahun 90-an, pertama kali aku
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mengirim cerita pendek ke Majalah Remaja ANEKA saja, redaksi meminta ijinku untuk memuat cerpenku dengan namaku
sebenarnya karena kebetulan waktu itu aku iseng mencantumkan nama samaranku; Brownies... (hanya karen aku suka
brownies...). Artinya, namaku juga pantas kan, untuk dimuat di
majalah? Terbitan ibu kota lagi...
Dan Mas Wartawan yang tempo hari mewawancaraiku di
BKPM, ternyata menyematkan nama samaran untukku;...Sebut
saja perempuan itu MAWAR.
Apaaaa...???!!!! Namaku menjadi MAWAR....??!!! Lha
emangnya apa aku ini korban perkosaan? Tapi kulihat semua
nama perempuan di koran itu, khususnya yang ada dalam tulisan
memperingati HAS 2012, disamarkan dengan nama bunga semua; ada yang kemuning, dahlia, melati, anggrek,....
Tapi nama Mbak Upik, tidak disamarkan. Lengkap-kapkap... Plus titel SKM-nya. Aku menggerutu di depan Mbak Upik,
sambil menyodorkan koran Minggu itu, pada hari Senin aku ke
BKPM. Mbak Upik tertawa melihat aku ngomel.
"Mungkin menyangkut kode etik jurnalistik, Mbak..." kata
Mbak Upik tersenyum, "Mereka kan harus hati-hati saat menulis
berita, apalagi ini tentang ODHA. "
"Kalaupun ditulis namaku, pasti banyak yamg nggak tahu.
Kan nggak ada fotonya," Aku tetap jengkel.
"Ya nggak pa-pa,Mbak...Nama ‘Mawar’ juga bagus...Ha ha
ha..." Mbak Upik tertawa, masih sengaja menggodaiku.
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Hari ini, aku dan Mbak Upik meneruskan rapat kecil-kecilan
kami.
Ya, kami di KDS mau bikin peringatan HAS 2012 pada tanggal 1 Desember nanti. Stef dan Mbak Upik bikin proposal, aku
bikin puisi-puisi dan cerpen yang sangat pendek tentang temanteman, lalu kami sengaja membuat kaos untuk dijual kembali.
Kira-kira empat minggu sudah, kami bekerja bareng-bareng. Ya
merencanakan ini-itu, menjual kaos, menyodorkan proposal,...
Auuw seruuuunyaaaa.....
Dan di tengah-tengah kesibukanku dengan Mbak Upik dan
KDS Arjuna Plus, aku sempat menerima kedatangan Nana,
adikku yang pernah menelponku dari Zelenegorsk. Mulai 22
Agustus 2012 dia sudah di Indonesia. Kebetulan Nana yang
menjadi Manajer disebuah BUMN di negeri ini, menjemputku di
tengah derasnya November Rain.... saat aku lagi rapat dengan
Mbak Upik, Stef, Aris, May, dan mahasiswa-mahasiwa perguruan tinggi negeri yang akan gandeng tangan dengan kami
dalam memperingati HAS 2012. *Walau sempat diprotes Aris;
aku nggak mau gandeng tangan... Aku maunya cium bibir* wkwkwkwk.....Mentang-mentang Aris liat cowok-cowok ganteng
mahasiswa itu... Hadehhh...
Aku segera minta ijin pulang lebih dulu karena adikku datang.
Tak peduli dengan protes-protes Aris, aku berlari menuruni anak
tangga. Udah sore begini, lift udah distop. Harus lewat tangga.
"Haaaiii..." Aku menyapa adikku, sambil cepat-cepat masuk
mobil setelah berlari kecil menembus hujan deras. Payungku tak
mampu menahan bajuku tetap kering.
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"Acara apa, Mbak?" Teman Nana yang ada di dalam mobil
bertanya padaku... Aku baru akan menjawab; rapat HAS, tapi...
"Oh, Mbak Asti ada sedikit kerjaan sampingan bantuin
temannya di sini...", Nana sudah menjawab dengan cepat,"
Kakakku ini kan gaulnya juga dengan mahasiswa kedokteran,
mahasiswa kesehatan masyarakat, juga mahasiswa psikologi...
Iya kan, Mbak..??"
Aku mengangguk. Iya aja deh... daripada ‘benjol’. Xixixixi
Hmmm...Tapi...Apa sih salahku kalau aku menjawab jujur??
Aku akan bangga cerita bahwa aku terlibat di dalam memperingati HAS. Hari Aids Sedunia. Seluruh dunia memeringati... Dan
aku menjadi bagian di dalamnya. Aku bangga. Apa adikku malu?
Ahh, pertanyaanku tenggelam dalam percakapan riuh Nana
dan teman-temannya. Mungkiiiin Nana belum siap mereka tahu
aku...ODHA?
Malam itu, aku tidur dengan Nana di Mess Kantor BUMN
tersebut, di Tegal sari. Letaknya tidak jauh dari Erlangga. Kami
mengobrol tentang apa saja... Apalagi dia sekarang udah divorced... Jadinya makin tambah banyak yang diceritain. Ada cerita
tentang laki-laki yang mulai dekat juga. Hmm, sebenarnya kisah
divorce bukan cerita yang bagus... Tapi aku cuma support adikku
aja, seperti biasalah kami satu keluarga besar selalu saling
support. Saat kami menikah pun tidak berpikir untuk bercerai
dengan pasangan kami. Semua terjadi dengan alasan tertentu
dan karena...takdir.
Esok harinya, adikku yang sukses dalam karir itu, meninggalkan Semarang. Aku tidak mengantarnya sampai bandara,
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karena memang Nana tidak membiarkan aku mengantarnya.
Nanti Mbak Asti capek, kata adikku. Menjelang siang, aku sudah
kembali berakitivitas membantu Mbak Upik.
Ahhh.. Senangnya, teman. Setahun setengah aku mengetahui status positif HIV-ku, aku sudah terlibat jauh dengan KDS
Arjuna Plus, dekat dengan teman-teman, dan tentu saja ikut
memeringati HAS 2012.
HAS akan kami mulai acaranya sejak Sabtu sore. Aku sempat menerima telpon dari Mbak Esti, yang memintaku untuk
testimoni di PKBI, di depan mahasiswa sebuah perguruan tinggi
negeri. Tapi dengan halus aku tolak, karena aku sudah memberikan waktuku untuk HAS dengan KDS Arjuna.
Acara berlangsung seru, meriah, dan asik, walaupun dalam
kesederhanaan. Tamu undangan seperti para dokter, dosendosen serta mahasiswanya, wakil dari puskesmas, dan Sekretaris KPA2 kota datang. Pembukaan, pembacaan doa, teatrikal,
musik, pembacaan cerpen dan puisi oleh beberapa dokter, dan
penutup... Berlangsung lancar. Sukses.
Malam itu, panitia tidur di BKPM lantai 2. Di ruangan VCT.
Karena esok pagi kami akan melakukan jalan sehat dengan
masyarakat sekitar. Dan acara menginap bersama di ruangan
cukup luas, seru dan lucu. Mbak Upik tidur. Aku, Aris, dan Rini
malah ngobrol sambil tebak-tebakan sampai dini hari. Belum
lagi saat Kosiyah minta diantar ke kamar kecil... Aku dan Rini
menunggu di luar sambil ngobrol...tiba-tiba ada bunyi dentam
keras ditutupnya pintu ambulan yang diparkir di bawah. Seketika
kami menjerit dan berlari masuk ruangan. Kosiyah yang baru saja
2. Komisi Penanggulangan Aids
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keluar dari toilet juga ikut berlari menyusul, sambil bertanya, "Ada
apa, Mbak?"
Di dalam ruangan kami ketawa keras. Stef yang sudah tidur,
berteriak menegur kami. Xixixixi... Aku, Rini, Aris dan Kosiyah
cekikikan.
Malam itu, setelah mendengar dentam keras pintu ambulan,
kami langsung tidur. Ah, sudah menjelang pagi rupanya. Yang
penting merem sesaat.
"Maaaaaay....!!! Ariiiiis...!!! Kosiyaaaaaah...!!! Riniiiiii...!!!!
Dyaaaaaaaahh...!!! Ayo banguuuuuun...!!! Cepaaaaat, banguuuuuun...!!! Beresin panggung, dan siap-siap untuk jalan sehat...!!!
Ayooooo, banguuuuun...!!!"
Belum lama tidur, sudah diganggu teriakan Stef. Hadeeehhhh.... Suaranya kok malah jadi kayak Emak-emak....
"Astiiiiii...!!! Ayo bangun, pemalaaaaaas...!!!"
Aku pura-pura nggak denger.
Adzan subuh terdengar. Ruangan mulai riuh, karena Mbak
Upik bangun, lalu Mbak Dyah. Dan Widhy yang tidur di ruangan
periksa dokter, keluar. Kami semua harus bersiap mandi. Siap
untuk jalan sehat.
Uh. Masih ngantuuuuuk.....
HAS harus dilanjutkan pagi ini. Jalan sehat, beramai-ramai
dengan masyarakat sekitar, yang start dari depan BKPM, lalu
lurus terus sampai Simpang Lima kemudian belok kiri. Stef berteriak-teriak dengan pengeras suara tentang acara yang diada-
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kan di halaman BKPM dalam rangka memeringati HAS 2012.
Kue membentuk pita merah sebagai lambang HIV/AIDS telah
menghias depan BKPM. Juga akan ada teatrikal lagi dihalaman
BKPM, kemudian disediakan solo organ untuk mengiringi siapa
pun yang menyanyi, dan yang paling ditunggu pastinya pengumuman door prize.
Alhamdulilah, ya Allah... Kau berikan kelancaran acara kami
memeringati Hari Aids Sedunia 2012. Segala puji syukur hanya
kepadaMu juga ya Allah... Kau berikan aku sahabat-sahabat,
saudara-saudara, di dalam KDS Arjuna Plus. Kami saling menyayangi karena Engkau ya Allah... Sehatkan aku dan temanteman, sehatkan keluarga kami, sehatkan pasangan kami, dan
berilah kami sisa umur yang bermanfaat... Aaamiiin....
Allah juga Maha Tahu segalanya...Termasuk keberatanku
bila ada yang menyebutku; MAWAR. Karena aku punya nama
sejak lahir, dari orangtuaku. Dan aku merasa tidak ada yang salah dalam hidupku hanya karena aku menjadi ODHA. Namaku
tetap; ASTI, bukan MAWAR.
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“KEPAKKAN SAYAPMU,
LEBIH TINGGI.....”
Aku hanya ODHA. Orang Dengan HIV Aids. Lepas dari opini
bahwa sebutan tersebut adalah bentuk lain dari stigma, aku tetap tidak bisa memungkiri, bila ada yang bilang aku ODHA. Dan
jujur, aku tidak marah dan tersinggung. Walaupun orang yang
terinfeksi HIV belum tentu pada tahap Aids.
Tidak ada yang aku banggakan hanya karena aku ODHA.
Namun juga tidak ada yang perlu aku sesali. Justru banyak hal
yang bisa aku syukuri, tanpa bermaksud meng-eksploitasi keODHA-anku.
Aku masih ingat percakapanku dengan Mbak Esti, tentang
diriku dan teman-temanku di KDS Arjuna. Saat itu, sambil memegang kemudi mobilnya, sesekali Mbak Esti menoleh padaku.
"Seandainya banyak Asti-Asti yang lain yang berani bicara,
tentu akan membantu sosialisasi HIV&AIDS, dan bisa mengikis
stigma dan diskriminasi..."
"Tapi open status memang nggak bisa dipaksakan ya,
Mbak..."
"Iya, siiih..."
"Mbak Asti akrab dengan teman-teman yang gay, ya?"
"Iya, Mbak. Tapi akrab juga kok, dengan yang ibu rumah
tangga kayak aku."
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"Tapi setahuku, biasanya gay nggak bisa akrab dengan ibuibu.."
Owh... Gitu, ya. *Lha aku ini, ibu-ibu bukan,sih...*... xi xi xi
"Mungkin, Gay nggak akrab dengan ibu-ibu itu hanya mitos... Ha-ha-ha..."
Mbak Esti tertawa juga.
Ya, aku memang hanya seorang ODHA. Yang bagi sebagian
besar masyarakat kita, orang seperti aku akan dipandang sebelah mata, atau malah dituding tidak bermoral. Aku tak peduli itu,
karena selama ini lingkunganku; okey-okey aja.
Tahap testimoni berikutnya, 13 Desember 2012, aku diundang pada "Seminar Aids dalam Rangka Peringatan Hari Aids
Sedunia 2012; Saatnya Laki-laki Berperan" yang diadakan oleh
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Jejaring LSM Peduli HIV & AIDS
Jawa Tengah. Sedikit catatan di sini, aku agak saltum atau salah
kostum, karena walaupun atasanku blus putih lengan panjang,
bawahannya aku mengenakan celana jeans. Padahal undangan
lainnya mengenakan batik. Aku minta maaf pada Mbak Esti.
Namun saat beliau mengenalkan aku dengan salah satu narasumber yang berasal dari Jogja, aku mulai iseng mencari pembenaran, "Naaah ini Masnya juga pakai jeans."
"Waaaah, ya udah... Sama-sama dari Jogja ya kompak..!"
sahut Mbak Esti, pura-pura jengkel.
Aku tertawa. Kemudian berkenalan dengan laki-laki agak
gondrong itu. Namanya Mas Gama. ------Dialah yang "berjasa"
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mengenalkanku dengan komunitas ODHA di Jogja, terutama
mengenalkanku dengan Mbak Nur diadjeng dan Mbak Krisna
Nyi Blorong.
Dalam acara seminar tersebut, juga hadir Mbak Upik, MKku. Sempat beliau sms aku, yang isinya mengatakan rasa terharunya karena aku menyebut namanya dalam testimoni itu. Ya
iyalah, Mbak Upik. Bagaimana pun, Mbak Upik sudah menjadi
bagian dari "Kisah" ini. Tidak mungkin aku tidak menyebut nama
Mbak Upik.
Aku hanya ODHA. Dan menjadi ODHA, bagi orang lain tentu
bukan sebuah prestasi. Tapi aku menikmati tahapan hidupku ini,
misalnya dengan cara berkenalan dengan teman-teman KDS di
Jogja. Mas Gama yang memberi nomer Hp Mbak Nur. Kebetulan
seusai pertemuan KDS Arjuna 14 Desember, aku langsung ke
Jogja. Dan setelah berkenalan melalui sms dengan Mbak Nur,
kami bertemu di acara KDS Diadjeng. ------Saat kuceritakan
pertemuanku dengan Mbak Nur Diadjeng, tanpa kuduga Mbak
Esti memotivasiku dengan mengatakan; "Kepakkan Sayapmu
lebih tinggi..."
Mbak Esti, salah satu dari sekian banyak orang yang menghargaiku, walaupun aku hanya ODHA. Membantuku tidak minder dengan status positif HIV-ku.
Kesanku saat bertemu dengan teman-teman KDS Diadjeng;
Kereeeeen...
Ya gimana aku nggak bilang keren, kalau di dalam ruangan
sekretariat yang sederhana itu, aku melihat cewek-cewek positif
HIV yang mampu mengadakan sendiri pertemuan KDS. Mereka
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tetap menjadi diri sendiri. Yang penampilan berhijab, yang tanpa
hijab, yang bertato dan merokok, yang pendiam, yang cerewet,
yang.... Ya, semua asik-asik aja. Aku tidak banyak bicara, hanya
mengamati kagum. Untuk nama diadjeng, karena mereka semua cewek. Aku dijelaskan Mbak Nur, kalau untuk cowok, ada
KDS Dimas.
Suamiku sempat bilang saat mengantarku ke pertemuan
diadjeng, "Ngapain, Yank... Kita kan udah ikut Kds Arjuna..."
Segera kujawab, "Mas, betul kita anggota KDS Arjuna. Tapi
inget kan, KTP kita Jogja. Kita kan tinggal di Jogja, walaupun
aku masih di Semarang. Mungkin, ini mungkiiiin lho, Mas... Suatu saat kita membutuhkan dukungan teman-teman sebaya di
Jogja, setidaknya kita udah kenal. Jangan sampai kita mencari
mereka hanya karena tiba-tiba butuh dukungan..."
Sebagai ODHA, kita nggak pernah tahu ke depannya. Entah
nge-drop atau apalah. Minimal sudah kenalan dengan temanteman Jogja.

22 Desember 2012
Mengikuti acara di Gedung Ismangoen, UGM, Fakultas Kedokteran, dalam rangka Hari Ibu dan HAS 2012. Ada sharing
dengan teman-teman dan para mahasiswa. Juga lomba memasak Spagheti Carbonara. Aku satu kelompok dengan Mbak
Krisna. Pokoknya seru, dehhh... Nggak menang sih, tapi kan
seru bisa ketawa-ketawa, walaupun semua teman baru.
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Kebetulan, keluarga besarku liburan akhir tahun di Jogja. Seneeeeeng banget, karena aku bisa ikut ke museum Ullen Sentalu----yang bangunannya artistik dan cantik. (Aku mengagumi
puisi-puisi cinta Gusti Nurul---atau Gusti Raden Ayu Siti Nurul
Kamaril Ngarasati Kusumawardhani, tapi sayangnya nggak sempat mencatat karena guidenya segera menggiring ke ruang lain,
dan tidak diijinkan memotret). Selain itu juga ada acara menonton sendratari Ramayana di Prambanan (yang pengen banget
aku lihat saat SMA, ternyata baru kesampaian 2012). Ini karena
diajak Nana. Semua acara dengan biaya Nana.
Akhir tahun yang seru dan asik....
Namun aku tidak melewati malam Tahun Baru di Jogja. Karena..... Stef dan Aris ribut sms dan menelponku, memintaku ke
Semarang melewati malam Tahun Baru bersama mereka.
Aris: "Miiii... Cepat ke Semarang. Kita bikin acara di Erlangga
ya,Miiii..."
Stef: "Bundaaaaa.... Malam Tahun Baru harus di Semarang
lho, Bund..."
Aku sih tergantung ijin suami. Karena Mas Anwar tidak
perduli dengan peringatan Tahun Baru, aku diijinkan pulang ke
Semarang bersama Farah dan Hamid.
Stef dan Aris yang sibuk menyiapkan jagung dan ikan untuk
dibakar, termasuk juga tempat bakarannya. Tugasku? Hmmm,
cukup menelpon teman-teman untuk ke Base Camp kita di Erlangga.
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Hasil menelpon: Maya masih jaga ibunya yang opname di
Rumah Sakit Ketileng. Syifa di Bali. Atik di Jakarta. Rini tidak
bisa, karena dari Purwodadi nggak ada yang mengantar ke
Semarang. Widhy ada acara dengan teman-teman kantornya.
Teman-teman lainnya juga; tidak bisa.
Ok. Acara tetap berlangsung. Walaupun malam itu, Aris
sempat menjerit ketakutan masuk rumah, hanya karena Farah
bilang, "Mas Aris, kok itu ada anak kecil...", sambil menunjuk
rumah kosong tetangga depan. Aris menyusul aku dan Stef yang
sedang menyiapkan bahan-bahan yang akan dibakar. Tugas Aris
menyiapkan api, digantikan oleh Hamid.
HAPPY NEW YEAR 2013. Kami berdoa bersama. Mengucap doa yang terbaik untuk keluarga dan teman-teman. Tahu
nggak resolusiku tahun ini? Mengunjungi 6 kota. Malah diketawain Aris.....Lha emangnya Ummi ini Trio Macan, mau konser di
6 kota?? Hadeehh Aris, ya nggak harus konser-lah.
"Bikin studi banding KDS di kota lain juga bisa, Bunda..."
Celetuk Stef.
"Yup. Ide bagus..." Aku tersenyum.
"Bunda kan udah melihat KDS Diadjeng, mungkin perlu juga
di kota-kota lain."
"Sip, sip... Kita susun rencana selanjutnya, ya.."
Malam Tahun Baru yang unik, dengan orang-orang yang
unik, dan pikiran unik. Kunikmati saat-saat ini, karena mungkin
tak kan terulang lagi.... Tak kan terulang lagi....
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1 Januari 2013
Pagi harinya, kami ke Pasar Johar. Entah pikiran dari mana,
saat kami di dalam angkot, terbersit ide konyol membohongi
teman-teman, bahwa kami melewatkan Malam Tahun Baru di
Jogja. Bohong kompak pun direncanakan. Di Johar, beli batik
ungu. Aku sih menyerahkan pilihan pada dua temanku yang cerewetnya melebihi aku yang perempuan ini...
"Kita beli empat, ya Miiii... Satu buat Maya."
"Dari Johar kita ke rumah Maya, ya Buuuund..."
Ok.
Sisa kantuk semalam, kutuntaskan di dalam Bis Damri yang
meluncur ke Pucang Gading. Tapi sampai rumah Maya, kantukku hilang. Kami seru mengobrol... Dengan kebohongan kompak kami... xi xi xi. Ini lho May, batik beli di Malioboro. Dengan
perjanjian, batik ungu dipakai pada pertemuan KDS 14 Januari
nanti. Okeeeyyy...

2 Januari 2013
Menata ruang KDS di BKPM bersama Stef dan Aris. Tahun
Baru, suasana baru, agar memberi semangat baru teman-teman.
Kuletakkan cermin kecil cantik, di meja kerja Mbak Upik. Karena
aku sering melihat Mbak Upik harus ke luar ruangan untuk mencari cermin.
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3 Januari 2013
Innalilahi wa innailaihi rojiun.... Ibu Maya meninggal. Aku menelpon Maya, begitu membaca sms dari Maya sore itu. Mengucapkan bela sungkawa.

4 Januari 2013
Takziah ke rumah Maya bersama Mbak Upik, Stef, dan Aris.

6 Januari 2013
Minggu pagi yang cerah. Mumpung sedang tidak hujan, aku
dan Hamid (anakku yang nomer dua) jalan ke Mall dekat Simpang Lima. Naik becak hanya 5 menit. Sekedar window shopping dan makan. Di tengah makan, aku cerita pada anakku yang
mulai tumbuh remaja itu, bahwa aku menyaksikan Mall Ciputra ini
dibangun. McD sudah ada di awal pembangunan. Sekitar 1992.
Di tahun-tahun sebelumnya, masih ada GOR. Apalagi di saat
aku masih SMP, sering kulewati tempat ini saat pulang sekolah.
Kadang mampir di toko kaset yang ada di situ.
"Kalau Masjid Baiturrahman, sudah lama ada?" tanya Hamid.
"Masjid sudah ada lama. Sebelum ada Mall ini, sudah ada
masjid."
Lalu kami jalan lagi, ingin ke Gramedia. Jadi, menyeberang
melewati Masjid. Dan di depan Masjid, kami berhenti sesaat untuk membaca koran umum yang ditempel. Tanpa sengaja, aku
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melihat tiga artikel yang ditulis Dokter Muchlis; "Perempuan Mudah Terserang IMS1", "Tips Pengobatan IMS", dan "Antara Bejo
dan Tidak Bejo."
Waaaah... Kereeen, kereeeen.... Tapi sayangnya koran itu
tidak bisa diambil... Karena memang dipasang untuk umum di
dalam kaca. Dan sore itu, aku kesulitan mencarinya. Selalu dijawab; Habis. Sampai aku ke agen koran di Erlangga, juga habis.
Aku jalan ke Wonodri. Kiosnya tutup. Capeeek jalan kaki... .
Lalu berhenti di jalan Hayam Wuruk untuk minum es teh di Warteg Barokah. Pucuk dicinta ulam tiba.... Koran Minggu yang aku
cari, ternyata tergeletak di meja Warteg. Aku nyaris memekik
kegirangan... He he...
"Mas, koran ini saya beli, ya?"
Mas Warteg tersenyum, "Ambil aja, Mbak. Aku juga cuma
dikasih orang, kok..."
"Matur nuwun, Mas... Mugi-mugi warungipun tambah laris..."
Terima Kasih, Mas. Semoga warungnya tambah laris.
"Aamiin...."
Akhirnya, aku bisa mendapatkan koran yang aku inginkan.
Walaupun harus dengan bersusah-payah, karena seolah tiba-tiba
saja kios koran banyak yang tutup, atau kalaupun buka dijawab;
"Habis". Pulanglah aku dengan gembira.
Kenapa aku menggebu-gebu mencari koran yang memuat
artikel Dokter Muchlis? Karena aku memang hobby membuat
kliping. Apa pun yang menarik untukku. Dan percaya boleh, ti1. Infeksi Menular Seksual
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dak juga boleh, aku sudah menempelkan artikel tentang HIV,
sebelum aku mengetahui status positif HIV-ku.
Tentu saja aku tidak lupa sms ke Dokter Muchlis, setelah
membaca ketiga artikel tersebut.
Balasan Dokter Muchlis:
__Mbak Asti, matur nuwun atas perhatiannya. Tetap sehat
dan semangat ya. Walau "tidak bejo". – pesan dari: dr.Muchlis
08122******. Diterima pada 05:51;42 pm. 06/01/13
Aku jawab :
__Saya tetap merasa "bejo", dokter. Karena jadi kenal dengan dokter, Mbak Upik, dan teman-teman KDS. –
Balasan Dokter Muchlis:
__Alhamdulilah, dengan cara melihat seperti itu, Mbak Asti
akan sehat dan bermanfaat. Doakan saya juga sehat ya, Mbak.
–pesan dari: dr.Muchlis 08122******. Diterima pada: 05:58;40
pm. 06/01/13
Aku jawab:
__Saya selalu doakan dokter tetap sehat, supaya bisa ketemu kami semua anggota KDS di tanggal 14. Saya selalu senang bisa bertemu dokter.
Balasan Dokter Muchlis:
__Kok sama ya? Saya juga senang bisa berkomunikasi dengan teman-teman.—pesan dari: dr.Muchlis 08122******. Diterima pada 06:02;27 pm. 06/01/13.
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Senin, 7 Januari 2013
Menemani Atiek mengambil suplemen di Poli VCT RSUP
Kariadi. Mengikuti program Dokter Masrifan. Pengumpulan
data dan pemeriksaan/pengambilan darah sampel untuk
penelitian; "Pengaruh Suplementasi Selenium pada Progresivitas Penyakit HIV yang mendapat pengobatan ART".
Aku sudah mengambil suplemenku pada tanggal 2. Sementara Atiek mengikuti tahap pengambilan suplemen dengan
menimbang berat badan, pengambilan darah, dan interview...Di
dalam ruang tunggu Poli VCT, terjadi percakapan antara aku dan
salah satu dari dua cewek berseragam putih, atau siswa sekolah
perawat.
A: "Mbak, periksa apa?"
B: "Nggak periksa. Cuma antar teman ambil suplemen."
A: "Mbak positif?"
B: "Ya."
A: "Mbak tertular dari siapa?"
B: "Suamiku. Dia mantan pemakai narkoba suntik".
A: "Mbak, kalau ada perempuan positif tapi bukan tertular dari
suami, apakah karena melakukan SEX BEBAS??"
B: "......................." Aaaarrrrrgggghh
A: "Mbak, saya hanya tanya..."
B: "Ya. Saya juga hanya jawab... Mbaaaaaaak...!! Saya nggak
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peduli latar-belakang KENAPA seseorang positif. Bagi saya
itu privasi mereka. Kecuali mereka sendiri yang cerita..!! Bagi
saya, lebih penting memberi semangat teman patuh minum
obat dan menjaga kesehatan. Nggak ada urusan dengan
masa lalu mereka. Saya heran, kok Mbak-nya yang pake seragam begini bisa nanya kayak gitu. Kalau yang nanya orang
awam di luar sana, saya nggak heran...!!"
Hmm... rasain ya, Asti marah-marah. Eeeeeh... Dia masih
nanya-nanya lagi, apakah itu yang sakit ibu atau baby yang digendong... sambil menunjuk ibu muda yang duduk di sofa.
"Bukan hak saya untuk menjawab!!"
B*go... Katanya anak kuliah... Hellloooo.... Ini ruang di Poli
VCT. Pikir sendiri, doooong.....

Selasa, 8 Januari 2013
"Mbak Asti di rumah?"
"May, aku di rumah. Tapi lagi ada banyak ketikan. "
"Malam ini, aku tidur di tempatmu ya,Mbak?"
"Waduuuuhh... Ini aku banyak yang harus aku ketik, May...
Dan besok siang aku ada rencana mau ke Lamper sama Atiek."
"Yo wis2."
Telfon ditutup. Kuletakkan ponselku di meja.
2. Ya Sudah
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Pukul setengah satu dini hari, Mbak Upik sms: "Adik Maya
sms, Maya marah dan ke luar rumah."
Waduh. Piye to bocah kuwi. Gimana anak itu. Segera kukabari Aris dan Stef.
Setelah aku telfon tidak aktif, aku sms Maya. Lama baru
dijawab bahwa dia berada di tempat saudaranya di Ungaran.
Tapi kata Aris, Maya sms kepadanya bahwa dia berada di rumah
temannya. Mana yang benar...??
Maaaay, Maaaay..... Bisa nggak sih, berpikir positif dan bertindak positif.... Bukannya aku marah. Aku sebenarnya sedih.
Sedih karena kamu sulit sekali diajak berpikir positif. Aku sudah
menganggapmu saudara, May. Sama seperti yang lain. Aris,
Stef, Atiek, Widhy,... dan yang lain.
Tahu nggak sih, May.... Sebelum kamu menjawab smsku
tadi, aku benar-benar cemas dan gelisah. Memikirkan kondisimu
di luar sana. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja, May...

Kamis, 10 Januari 2013
Kami berempat; aku, Stef, Aris, dan Maya... Menata ulang
ruang kerja Mbak Upik di BKPM. Kami ingin Mbak Upik semakin
semangat bekerja mendampingi teman-teman, dan tidak bosan
dengan ruangannya. Memang sih, kami menata dengan sederhana. Hanya menggeser meja dan kursi. Meletakkan cermin
kecil pink di meja Mbak Upik, supaya ada nuansa baru walaupun
hanya sentuhan sederhana.
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Saat usai jam kerja, Mbak Upik mengajak kami berempat
ke Citra. Rencananya mau nonton film "5Cm.". Anggap saja
menghibur Maya. He he... Tapi ternyata Film-nya sudah selesai.
Akhirnya hanya makan bersama aja di Food Court. Sambil makan, kami mengobrol dan ketawa. Apa saja bisa menjadi bahan
obrolan, tidak ada habisnya. Ah. Indahnya kebersamaan. Kebersamaan yang belum tentu selamanya... 
Ya Allah, apa yang kami lakukan sangat sederhana. Sekadar
membuat satu sama lain bahagia. Itu saja. Walaupun dengan hal
sederhana. Karena menjadi "bahagia", sangat penting bagi kami.
Membantu kami tetap sehat, selain juga didukung dengan ARV
tentunya. Memang dukungan keluarga teramat penting, tapi tidak semua mendapatkannya. Aku termasuk ODHA yang sangat
beruntung karena keluarga besarku memberi dukungan.
Pada 14 Januari, kami berempat mengenakan batik ungu
kami yang kembar. Widhy protes, kenapa dia tidak dapat batik
itu. Aku tertawa, maaf ya, Widh. Dana terbatas... Jadi tidak bisa
belikan buat Widhy. Maunya sih, kembar dengan semua anggota
KDS.
Pertemuan kali ini, kami membagi puding untuk temanteman semua. Puding kasih sayang. Ya, memang ada snack dan
makan siang. Tapi tidak ada salahnya kan, berbagi puding. Itu
tadi, melakukan hal sederhana, agar kami juga saling berbagi
bahagia.
Pada jam 5 sore, 15 Januari, aku ke Jogja Mikhail sudah
menelponku, "Mama... Kapan Mama ke Jogja...??" Hingga
tanggal 19 Januari, aku masih di Jogja. Bahkan sempat bertemu
dengan Nana adikku, makan siang di Bale Ayu, Timoho. Tapi ma164

lam harinya aku sudah membeli tiket Shuttle ke Semarang untuk
tanggal 20 Januari. Mbak Upik memintaku mengikuti Study Club
TB dengan teman-teman di Rumah Makan "Andeng-Andeng".
Ok. Aku selalu siap, kalau itu untuk KDS Arjuna. Komunitas
tempat aku merasa dibutuhkan, tapi aku juga membutuhkan.
Komunitas yang bukan berdasarkan minat maupun pilihan kami
saat memasukinya, namun akhirnya kami menyayangi komunitas
ini. Tempat saling berbagi cerita suka duka, informasi, dan saling
memberi dukungan. Tempat di mana aku juga belajar menerima
kekurangan seseorang dan tidak menghakimi.

14 Februari 2013
Ini bulan ke duapuluh aku mengikuti pertemuan KDS. Aku
hanya satu kali ‘membolos’ saat diminta Nana menjaga rumahnya di Jakarta, pada bulan Ramadhan 2012, karena dia ingin
umroh. Katanya untuk menenangkan diri dari banyak permasalahan hidupnya.
Ada yang menyesakkan dadaku pada 14 kali ini. Ketika aku
masuk ke ruang Mbak Upik sambil membawa kotak makan berisi
roti tawar isi coklat spesial untuk Mbak Upik, aku mendengar
kabar duka.
"Mbak Asti, Jenisa meninggal..." kata Mbak Upik sambil menerima kotak roti.
Aku bengong...
"Jenisa meninggal, Mbak Asti..." ulang Mbak Upik.
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Tunggu. Bulan lalu, dia masih ke rumah, seperti biasa dengan teman-teman menjadikan rumah Erlangga menjadi Base
Camp... Jenisa masih mengobrol dengan kami, tersenyum dan
tertawa. Tapi memang, dia kurus sekali...
Dan sempat bilang; "Aku bisa bertahan nggak, yaa..."
Barulah aku tersadar, dan menangis. Kenapa Jenisa meninggal ya, Allah... OK... Ini takdir. Ampuni aku yang menangis
sedih. Ya Allah... Apakah harus selalu kudengar si A meninggal...
Kemudian di lain hari si B meninggal. Kemudian si C meninggal.
Kenapa aku jadi galau, ya Allah...
Jenisa... Jenisa... Maafkan aku yang mungkin tak sempat
membuatmu bahagia. Ampuni aku ya Allah, bila aku ada salah
pada Jenisa. Ampuni dosa-dosa Jenisa ya Alah.... Terima amal
kebaikannya, aamiin.. Engkaulah Maha Pengampun...
Pertemuan KDS hari itu, diliputi duka. Tidak ada yang aneh
dalam setiap kematian. Tapi bila kematian itu menimpa salah
satu teman kami, begitu rumit cerita yang menyertainya. Dan
setiap dari kami, memiliki cerita yang berbeda. Satu hal yang
paling penting bagiku saat di depan temanku adalah; Kamu temanku, sama-sama positif HIV, tapi aku tidak peduli apa latar
belakangmu, apa sebab kamu tertular, dan dari mana kamu tertular,... Kamu temanku, titik.
Selesai pertemuan, aku membersihkan karpet tempat kami
semua duduk. Tidak lama kemudian, wajahku gatal sekali dan
memerah. Untunglah dokter Desi bagian spesialis kulit belum
pulang. Segera beliau memberiku obat, sambil berkata bahwa
aku kena tungau dari karpet. Kebetulan tadi pagi juga aku yang
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menggelar karpet itu, jadi memang sudah bersentuhan dengan
karpet kotor sejak pagi.
"Mamiiii... Itu pasti karena kamu banyak dosa..." Ledek
Widhy... Teman yang lain tertawa.
Bahkan ditambahi oleh Stef, "Bunda, itulah hukuman bagi
orang yang senang membicarakan keburukan orang... Azab itu,
Buuuund..."
Ho ho ho.... ‘Aku kena azab’ dengan tungau....
Ok. Aku nyengir aja. Biasalah. Kami kan memang sering
saling meledek. Yang penting dokter Desi sudah kasih obat.
Februari ini, aku agak nge-drop. Setelah gatal kena tungau
itu, aku terkena flu berat diiringi batuk dan demam. Entah karena
aku sempat kehujanan beberapa kali, baik saat di Jogja maupun
di Semarang, atau aku kecapekan mondar-mandir SemarangJogja. Entahlah. Tapi seingatku, aku memang sering flu sejak
kecil.
Karena kondisi kesehatanku sedang tidak bagus, aku tidak
bisa ikut Mbak Upik dan teman-teman ke acara pernikahan Rini
di Purwodadi.
Stef sempat berpamitan ke Medan untuk bekerja di sebuah
resto besar. Sebenarnya sempat juga dia cerita bahwa ada
tawaran untuk bergabung di LSM, untuk mendampingi orangorang yang juga positif HIV. Tentu saja aku langsung mengusulkan, bagaimana kalau aku saja. Eh, malah dijawab bahwa yang
dicari itu adalah mereka yang masih muda dan bisa naik motor.
Weeeiitsss... Ini lowongan sales apa ya...?? He he...
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Suatu hari, di awal Maret, aku ditelpon seseorang yang
katanya mengetahui nomer Hp-ku dari Stef. Beliau bernama
Pak Pascalis. Memintaku untuk hadir di acara ibu-ibu gereja di
Ungaran, pada 7 Maret 2013. Dan pada tanggal tersebut, aku
datang sendiri ke Ungaran. Sampai di ujung jalan yang ditentukan, Pak Pascalis menjemputku, dan membawaku ke rumah milik salah satu dari ibu-ibu yang aku temui. Mereka menyambutku
ramah. Kami mengobrol santai.
Aku menceritakan tentang awal mengetahui status... (Kelak,
cerita seperti ini akan terus kuulang, karena selalu saja ada yang
bertanya, entah untuk keperluan penelitian, atau hanya karena
kepo doang...). Juga dengan senang hati aku menjawab semua
pertanyaan. Mereka memerlukan jawaban sebenarnya, bukan
hanya apa yang mereka baca di media ataupun yang dijelaskan
tenaga medis misalnya. Disela-sela acara itu, aku sempat menyampaikan keinginanku untuk mendedikasikan sebagian waktuku untuk teman-teman sesama ODHA. Hmm... *Sok-sok-an
yaaa ucapanku ini*  Ya, intinya aku ingin mendukung temanteman semampuku.
Tanpa kusadari, 7 Maret ini juga merupakan moment penting dalam hidupku. Terutama keterlibatanku dalam dunia LSM
yang bergerak dalam penanggulangan HIV dan Aids. Ya, dalam
kehidupan ini, satu dan yang lain pasti ada kaitannya walaupun
kita sering kali tidak menyadari. Memang tidak ada "kebetulan".
Semua sudah seharusnya terjadi.
Apa pun itu....
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14 Maret 2013, Kamis Pahing.
Seperti tanggal-tanggal pertemuan KDS sebelumnya, aku
selalu datang pagi, lebih pagi dari teman-teman lain. Tumben,
pagi ini ruang untuk pertemuan rapi dan bersih. Jadi aku tidak
usah tergesa-gesa mengambil sapu ataupun membersihkan
karpet...Apa yang kulakukan ini pernah dikritik Maya, "Ngapain,
Mbak... Capek-capek nyapu. Kan udah ada OB..."
Aku tersenyum, langsung menjawab, "Office Boy, tetaplah
manusia. Apa salahnya membantu tugas mereka? Dan tahu tidak, aku melakukan semua ini sebenarnya untuk diriku sendiri,
bagian dari terapi kesehatanku. Kalau aku membuat orang lain
bahagia, aku juga bahagia. Memberi tidak pernah membuat kita
jadi rugi..."
Hari ini ada beberapa mahasiswa yang membantu Mbak
Upik. Termasuk melakukan Screening TB padaku. Haduuuh....
Aku nggak mau ah, di-SUSPECT TB. Okey, aku memang batuk
udah dua minggu. Tapi ini batuk karena flu... Dan sejak kecil aku
alergi dingin. Hari-hari yang lalu sering kehujanan, termasuk pulang takziah...Dari Pucang Gading karena ayah Maya meninggal.
"Pokoknya, ini hanya batuk dan flu. Bukan suspect TB...!!"
"Iya, Mbak... Iya..."Mahasiswa itu tertawa, "Tenang aja, tidak
aku suspect...He he.."
Yang istimewa pada pertemuan KDS kali ini adalah, kedatangan tamu dari Spiritia, Bang Daniel. Beliau memberi motivasi,
dan menganjurkan kami untuk saling mengenal setiap teman
KDS. Aneh kan, kalau satu KDS kok tidak mengenal.
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Sore harinya, aku ke Jogja. Tapi ke Semarang lagi tanggal
16 Maret. Pada 17 Maret 2013, adikku Nana datang ke Erlangga bersama calon suaminya. Kebetulan sekalian ada acara
pernikahan putri Sylvie, teman SMP Nana. Jadi sore harinya
mereka juga langsung pulang ke Jakarta.

19 Maret 2013
Pak Pascalis menelponku, menanyakan apakah aku mau
untuk bergabung di LSM. Beliau mengatakan juga, yang aku
lakukan nanti tidak berbeda jauh dengan yang biasa aku lakukan
dengan teman-teman di KDS Arjuna. Hmmm... Tapi saya hanya
lulusan SMA, Pak. Gak masalah, Mbak Asti. Tapi saya sudah 40
tahun lebih umurnya. Gak pa-pa, Mbak... Gak bisa naik motor...
Ha ha ha... Iya, santai aja. Yang penting Mbak Asti membuat
surat lamaran dan lampirannya, lalu membawa ke Argorejo. SK
ya, Mbak. Okeyyy. *Sambil mikir, SK di mana ya? Iya, aku tahu di
Semarang Barat, tapi sebelah mana ya....*.
Toh pun demikian aku tetap berkata, "Okey, siap, Pak Pascalis..."
Dan esok harinya, 20 Maret aku dengan semangat 2013,
berangkat meluncur di dalam angkot, menuju Semarang Barat.
Tanpa rasa malu, cuek aku bertanya, "SK di mana?" walaupun
aku tahu itu nama lokalisasi terkenal di Semarang. Sunan Kuning. Sampai di sana, aku melangkah mencari kantor Grisa PKBI
Kota. Sesuai informasi, di Gang 6. Hari itu kulalui interview singkat dengan Mas Ardik.
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Ar: "Mbak Asti, teman-teman di Arjuna, umumnya berlatar
belakang apa?"
As: "Macam-macam, Mas... Ada yang waria, gay, anakanak, tapi memang sebagian besar ya ibu rumah tangga.
Ar: "Di sini nanti yang dilakukan hampir sama seperti Mbak
Asti dengan teman-teman di Arjuna. Kalau misalnya di sini harus
mendampingi mbak-mbaknya... Gimana?"
As: "Ya nggak masalah, Mas... Bagi saya, mereka sama aja,
kok. Kebetulan aja saat ini pekerjaan Mbak-Mbaknya seperti
ituuu... Tapi kita kan nggak pernah tahu, bagaimana akhir hidup
seseorang...siapa tahu sudah lepas dari pekerjaannya saat ini."
Di Kantor Grisa PKBI Kota itu, aku sempat melihat seorang
laki-laki yang sepertinya tidak asing... Hmm... Aku pernah lihat
di mana, ya. Keluar dari ruangan Mas Ardik, laki-laki itu masih
mengajar mahasiswa kedokteran entah dari Universitas mana.
Yang jelas banyak sekali, hingga aku harus berkali-kali bilang,
"Misiii.... Misiiii..." Untuk numpang permisi lewat. Maklum, semua ada di ruangan dengan duduk lesehan. Ah ya... Aku baru
ingat, aku melihat laki-laki tadi ada di dalam koran yang aku baca
tanggal 19 Maret 2013....Dengan judul tulisan; 13 tahun mengabdi di lokalisasi.
Ya. Lokalisasi inilah yang aku masuki sekarang. Sunan Kuning. Tempat yang sering disebut: Resosialisasi Sunan Kuning.
Dan laki-laki itu biasa dipanggil; Mas Arie
Sayapku tak kan terkepak, tanpa dukungan keluarga dan
para sahabat. Dan yang terpenting, atas ijin-Mu ya Allah...Maha
Pemilik Hidup...
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MENJADI DEWI
Menjelang dua tahun aku mengetahui status reaktif-ku, aku
mulai mengenal bahwa ada sebuah kelompok dukungan sebaya,
yaitu KDS Dewi Plus. Dibentuk untuk teman-teman di Sunan
Kuning, terutama bagi #MbakMbaknya yang positif HIV atau
Reaktif. Aku jadi semakin paham mengapa tema HAS tahun lalu
adalah Selamatkan Ibu dan Anak dari HIV dan Aids. Kaos merah
yang aku peroleh dari PKBI Jawa Tengah juga bertuliskan tema
tersebut. Mbak-Mbak di sini yang positif HIV sangat sedikit.
Bandingkan saja dengan sekitar 750 wanita pekerja seks, yang
positif HIV tidak lebih dari 25 orang, itu pun dengan catatan ada
yang meninggal, atau pergi. *Maaf untuk jumlah bisa sewaktuwaktu berubah, oleh kondisi yang belum diketahui dengan pasti*.
Nah. Mengapa yang terbanyak justru ibu rumah tangga?
Mereka ada di tempat aman, namun justru lebih rentan tertular.
Sebab mereka tidak mengenakan kondom saat berhubungan
dengan suami, yang mereka pasti mikirnya; "dengan suami sendiri, kok..." Sedangkan #MbakMbaknya di SK, ada wajib kondom
100%, sebagai pencegahan penularan IMS (Infeksi Menular
Seksual) seperti misalnya gonore, dan pencegahan penularan
HIV. Kalau toh pun ada yang terkena virus HIV, pastinya ada
saat-saat dia tidak mengenakan kondom, entah dengan tamu
maupun dengan pacar. Memang biasanya Mbak-mbaknya WPS
sering tidak menggunakan kondom justru saat hubungan seks
dengan pacar maupun suami. Mereka pikir, ‘aman’ dengan suami sendiri. Padahal belum tentu juga kan, siapa yang menjamin
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suami atau pacar mereka tidak berhubungan seks dengan wanita
lain? Nah, dengan tamu, mereka malah berusaha mengenakan
kondom 100%. Lha kalau ibu rumah tangga, kan tidak ada peraturan dari RT atau RW misalnya.... Harus menggunakan kondom
100%.
Sebelum aku "menjadi Dewi" di awal April, aku melalui harihari yang padat dan heboh.... *Sesuai dengan kutipan; Isi Pagi
harimu dengan sebaik-baiknya, atau akan terlewat begitu
saja*....Rentetan keseruan ituuu... adalah;

21 Maret; 12.30 WIB
Sampai di pool shuttle TransJy udah ketinggalan armadanya.. Jadilah aku mengejar dengan naik becak, karena pak supir
sudah ditelpon kantor, akan menungguku di depan gereja Kathedral. Dan becak pun meluncur melintasi jalan Imam Bonjol,
lalu meluncur di tengah ramai kendaraan di Tugu Muda. Tunggu
akuuuu, Pak Sinyooooo....!!!..

22 Maret; Jumat
Mas Tri kebetulan juga lagi di Jogja. Kesempatan deh, minta
dipijat dan diterapi kakiku dengan koyo... Catatan dari Mas Tri:
Yang bikin parah penyakit adalah pikiran negatif, jin-jin
yang mengganggu, dan kurang ibadah. Kunci sehat; baik
sangka pada Allah, baik sangka pada siapa pun, dan baik
sangka pada apa pun yang terjadi, dzikir pagi sore, ibadah
yang khusyuk, darah lancar mengalir.
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23 Maret
Malam Minggu, menemani Mas Tri ke sebuah desa di Purworejo, ke rumah Om Hadi, karena sudah lama beliau sakit parah tak kunjung sembuh. Rasanya kayak dalam film horor gituuu.
Naik mobil malam-malam ke sebuah perkampungan. Bulik Warsi,
istri Om Hadi menyambut kami dengan teh panas dan sepiring
gorengan. Mas Tri segera memegang Om Hadi yang terkulai lemas di pembaringan dengan kasur tipis... Ahh, bikin miris... Badannya lebih kurus dari Mas Anwar waktu sakit. Mas Tri langsung
tahu, dalam tubuh Om Hadi... Ada 12 Jin yang bermukim di
tubuh bak tulang terbalut kulit itu. Mas Tri meminta botol kosong
dengan sumbat kayu, sebagai tempat untuk menampung 12 jin
tersebut. Tapi Mas Tri meminta ijin kepada Om Hadi agar tidak
keberatan diambil jin-jin tersebut. Om Hadi mengangguk lemah.
Lalu Mas Tri juga menyuruh salah satu kerabat Om Hadi untuk
membawakan tanah kubur almarhumah ibunda Om Hadi yang
akan dibalurkan ke telapak kaki Om Hadi, sebagai syarat acara
"bersih-bersih" ini.
Aku jadi membayangkan.... Seandainya makam almarhumah
bunda Om Hadi jauh dari sini gimana? Untung dekat rumah.
Kalau nggak, bisa berpetualang lagi niihhh... Ke pelosok pemakaman malam-malam. Hiiii....
Mas Tri berusaha keras mengeluarkan jin dari tubuh Om
Hadi, lalu memasukkan ke dalam botol. Cepat menutup dengan
sumbat kayu. Pesan Mas Tri ke kerabat Om Hadi, agar membuangnya ke sungai yang mengalir deras. Hmmm... Aku bisik-bisik
ke salah satu tanteku yang bergabung dalam misi malam ini,
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"Te, aku jadi membayangkan, botol itu ditemukan tukang angon
bebek, terus dibuka deh sumbatnya... Hadehhh..."

24 Maret
Usai Maghrib, aku dikejutkan dengan kedatangan Ramadhan
yang diantar ustadznya. Pergelangan tangan kanannya retak,
karena terjatuh saat main bola di sekolah. Ustadz menyerahkan
hasil rontgent. Ya Allah.... Bingung, kaget, gugup, campur aduk
nggak karuan. Malah kami bawa ke Bang Udin. Tentu saja kurang tepat, karena biasanya kalau ke Bang Udin untuk yang terkilir. Ini retakkkk...  Lari ke Rumah Sakit, malah tambah sakiiiit
hati. Untuk kamar dan sebagainya bisa sampai 10 juta lebih.

25 Maret
Mengantar Ramadhan ke Sinshe di Malioboro. Di sebuah
gang kecil, belakang toko batik. Mirip di antrian Bang Udin, tidak
ada pengambilan nomer urut antrian. Semua duduk manis dan
tahu sama tahu, bahwa yang datang lebih dulu itulah yang masuk ke ruang sinshe. Kasus setiap pasien, ya karena patah atau
retak tulang. Bukan terkilir.

26 Maret
Mas Ardik menelponku, memintaku besok segera datang ke
kantor PKBI Kota Semarang. Namun begitu kuceritakan tentang
apa yang terjadi pada Ramadhan, beliau mengijinkan aku datang ke kantor pada tanggal 1 April nanti saja. Terima Kasih atas
pengertiannya, Mas Ardik.
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28 Maret
Ramadhan kembali ke sekolahnya. Sehat ya, Nak... Jangan
lupa obatnya diminum. Juga susunya. Jangan main bola dulu.

29 Maret
Sebelum pulang ke Semarang, aku mengajak Mikhail dan
Farah mengunjungi JEC1, ada acara seru untuk anak-anak; "Ayo
Keliling Dunia". Sesudah maghrib, aku ke Semarang, seperti
biasa dengan shuttle TranJy.

30 Maret
Pagi ke RSUP Kariadi, mengambil suplemen dari dokter
Masrifan. Seperti biasa, dengan sedikit tanya-jawab mengenai
apa saja yang sudah dimakan dalam seminggu terakhir. Lalu
menimbang berat badan. Suplemennya ada 30 kapsul. Tidak
mengganggu terapi ARV. Malah rasanya setelah mengonsumsi
suplemen kok jadi bertambah napsu makan... Dan teman-teman
yang mengikuti program ini juga bilang demikian.
Sore harinya, Irene datang. Kami mengobrol sampai malam.
Bagiku, dia teman diskusi yang asik.

1 April 2013, Senin
Hari pertama masuk kerja. Mmm... Masih belum mengerti
harus gimana. Tapi karena disuruh datang jam 9 pagi, ya aku
datang. Sempat lama sekali aku duduk di ruang depan. Dan aku
1. Jogja Expo Center
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mengisi waktu menunggu yang luaaaama dengan menjawab
SMS dari Ruby, temanku di KDS Arjuna. Isi SMS: Emba Asti....
*Maksudnya Mbak*... Boleh engga aku minum jamu kunyit asam
campur siri? Buat keputihan, Emba... Lalu aku jawab: Boleh, tapi
jangan terlalu banyak.
SMS Ruby sering dan ‘aneh’. Tapi tetap aku jawab. Misal;
Emba Asti, aku kehujanan... Gimana? – Emba Asti, aku terlanjur
makan donat tapi yang digoreng.... – Emba Asti, kepalaku pusing.... – Emba Asti, suamiku marah-marah lagi....
Aku kudu piyeeee..... Aku harus gimana.... *Tepuk jidat*,
sabar, bu...sabar, yaaa....
Menjelang jam 1 siang, ada yang menelpon Mas Ardik,
menanyakan tentang aku. Barulah aku diperkenalkan. Hanya
perkenalan sedikit, satu per satu. Tapi aku belum bisa langsung
menghafal. Konselor di Grisa, Risma, yang memperkenalkan
aku dengan teman-teman. Ini Mbak Asti. Staf baru di sini. Peer
Support. Pendukung Sebaya.
Sebelum pulang, bikin janji dengan Mbak Wiwin, bertemu di
Poli VCT di Kariadi.
"Kita langsung ketemu di sana aja ya, Mbak Asti..." kata
Wiwin
"Ya, Mbak."
"Besok ada Mbak-Mbaknya di sini yang mau cek CD4. Nanti
biar Mbak Asti tahu alur periksa di Kariadi gimana."
"Ya, Mbak." Tentu saja aku nggak bilang; aku udah tahu kok,
gimana alur cek CD4. Kan aku sering ke Kariadi. He he... Aku
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nggak mau terlihat sombong apa lagi sok-sokan. Sok pinter apalagi. Masih mending sok cantik. :p

2 April 2013
Sebelum pukul 09.00 WIB, aku sudah berada di ruang poli
VCT, RSUP Kariadi. Karena Mbak Wiwin belum datang, aku
mengobrol saja dengan Mbak Wati dan Mas Eko. Mereka tahu,
aku menjadi Peer Support di PKBI Kota Semarang. Dukungan
semua pihak sangat kubutuhkan. Aku bukan apa-apa dan siapa-siapa, tanpa dukungan pihak lain. Dan hari itu, aku lebih
suka menyebut diriku; "Menjadi Dewi’. Hmm... Ini istilah untukku
sendiri. Gak ada kaitan dengan tetek bengek Project maupun
Program.
Mbak Wiwin memasuki ruangan dengan tiga perempuan
___yang biasa di SK disebut ‘Mbak-MbakE’. Segera aku berkenalan dengan Fitri, Sari, Wati. Itu sudah nama samaran mereka
di SK, ya. Jadi aku tidak perlu menyamarkan.  Mereka hari ini
cek CD4, karena sudah lebih dari 6 bulan belum cek. Mengenai
status R, sudah ada di data. Ketiganya belum terapi ARV.
Setelah menimbang berat badan, kemudian diambil darahnya, kami menunggu untuk konsultasi dokter. Mbak Wiwin akhirnya tahu aku sudah biasa mondar-mandir Poli VCT. Apalagi kalau ada beberapa pasien yang dikenal, pasti ber-hai-hai. Kadang
kami tidak kenal nama, tapi paham, sama-sama pasien Poli VCT.
Hasil CD4 diambil dua hari lagi. Jadi setelah konsultasi dokter, kami pulang.
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3 April 2013
Masih bingung harus bicara apa dan berpikir apa, saat berkumpul dengan teman-teman. Mereka penjangkauan, ada yang
untuk waria, gay atau LSL (laki-laki seks dengan laki-laki), WPS
atau wanita pekerja seks (dibagi Lok/Lokalisasisi; di SK dan
GBL–Gambilangu, dan Non Lok; misalnya di jalan-jalan tertentu
atau tempat tertentu). Dalam rapat hari ini, aku masih belum bisa
memahami, apa itu HRM2, misalnya. Kata Mas Ardik, bulan ini
bulan HRM. *tik tok tik tok...apa ya*.

4 April 2013
Berempat bersama Wati, Fitri, dan Sari, ke Kariadi. Hasil
CD4 mereka, adalah; Wati 287, Fitri 528, dan Sari 315. Terapi
ARV diberikan untuk Wati dan Sari, dengan dosis untuk 7 hari,
yaitu Duviral dan Neviral. Masih dievaluasi untuk satu minggu.
Alhamdulilah, kami bisa mengobrol akrab. Apalagi saat mereka tahu aku juga positif HIV seperti mereka. Tetap semangat
lho, Mbak-Mbak. Bagi yang sudah dikasih terapi ARV, harus
diminum obatnya. Sesuaikan kondisi. Karena umumnya MbakMbak di SK bekerja malam hari. Justru mereka lebih banyak
terjaga di malam hari. Jadwal minum obat dikondisikan.
Apa itu HRM, akhirnya aku bertanya pada Mbak Ulfa. Ternyata High Risk Man, atau Laki-laki Berisiko Tinggi atau LBT.
Misalnya tamu yang datang ke Mbak-Mbak di SK, adalah HRM.
Owh, begituuu....
2. High Risk Man
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Masih banyak yang perlu kupelajari. Karena aku sangatsangat baru di dunia ini. Sebuah langkah awal mengenal LSM
yang aktif dalam penanggulangan HIV dan Aids. Kalau LSM
tempatku terlibat ini, melakukan pendampingan untuk populasi
kunci, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat
yang memang membutuhkan sosialisasi maupun ingin test HIV.
Tanggal 6 April, aku ke Jogja. Karena harus mengantar Ramadhan kontrol tangannya yang patah ke Sinshe Felly. Aku ingin
anakku benar-benar sembuh. Kantor memberiku ijin. Ya, pihak
kantor juga memberiku ijin bila setiap tanggal 14 atau tanggal
pertemuan KDS, aku harus hadir di BKPM. Kata Mas Ardik, "Itu
hak Mbak Asti, silakan datang ke KDS. Yang penting ada komunikasi yang baik dengan lembaga." Siap, Mas...
Kalau tiga Mbak-Mbak yang cek CD4 tempo hari adalah
mereka yang sudah agak lama mengetahui status R mereka,
awal bulan April ini ada yang baru saja menerima status R. Mbak
Risma memberitahuku, karena aku PS atau Peer Support bagi
yang positif HIV, dan kebetulan Risma adalah konselor bagi yang
VCT di Klinik PKBI Kota. Seperti biasa, untuk tahap pertama
adalah cek CD4, di RSUP Kariadi. Klinik di kantor kami baru menyediakan layanan untuk VCT. Rena, nama klien itu. Belum ada
setahun di SK. Rena ke Kariadi tanggal 8 April, untuk test CD4.

10 April 2013
Mau ambil hasil CD4 Rena. Mas Eko mencari berkas, lamaaaa nggak ketemu. Rena, Mas. Ceknya tanggal 8, harusnya kan
udah jadi kan kalau sekarang tanggal 10. Iya sih. Tapi kok nggak
ada hasil atas nama Rena.
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Setelah berkutat sekian lama.... Akhirnya ditemukan hasilnya. Oalah, ternyata semua lupa saat mendaftarkan pasien dengan identitas KTP, otomatis ya atas nama sesuai KTP; Huflatul
Muzd. Xi xi xi.... Gimana mau ketemu kalau yang dicari nama;
Rena...
Hasil CD4; 223. Tapi dokter meminta untuk cek SGPT/
SGOT.3 Rena mengeluh karena diambil lagi darahnya. Sabar ya,
Ren.... Karena untuk kepentingan pasien juga. Dokter kan tidak
mau salah kasih obat juga. Itupun juga karena kondisi Rena.
Sengaja aku memanggil Rena tanpa MBAK. Anak itu masih muda sekali. Masih 20 tahun. Sudah menikah, tapi suami
bekerja di Kalimantan. Postur tubuh Rena tinggi, kulitnya putih.
Kalau dia punya ijazah sekolah lanjutan, tentu bisa untuk mencari
pekerjaaan lain. Tidak di SK. Penampilannya menarik. Sayang
sekali hanya lulusan SD. Mungkin ada pendapat yang mengatakan’ yang penting kan niatnya. Iya, siih... Tapi apa pun itu pasti
ada latar belakang mengapa seorang perempuan memilih bekerja sebagai.... pelacur.

11 April 2013
Pertemuan KDS Arjuna dimajukan. Aku datang jam setengah
delapan pagi ke BKPM. Semangat Pagiiii...!! Pasien pertama.
Langsung menimbang berat badan, Hmmm Belum ada kenaikan. Hari itu ada tamu dari Peka. Mas Faizin. Dan beliau sempat
bilang kepada Mbak Upik bahwa sebenarnya sudah mengajak
Stef bergabung ke PKBI Kota Semarang. Langsung saja MK3. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase/Serum Glutamic Pyruvic
Transaminase
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ku itu menjawab,"Eeeh, pokoknya ‘anak’-ku jangan diajak ke
mana-mana... Nanti ‘hilang’ seperti Odi."...
Ooo.... Jadi selama ini beliau merasa kehilangan anaknya.
Hmm. Aku akan tunjukkan, bahwa aku tetap di sini, di KDS
Arjuna, untuk teman-teman. Walaupun sudah ‘menjadi dewi’,
secara batin aku masih merasa perlu di Arjuna. Tempat aku
‘lahir’ sebagai perempuan positif. Bukan hanya positif virusku,
tapi juga kehidupanku. Aku setia padamu, Arjuna. ‘Dewi’ tidak
meninggalkan Arjuna.

12 April 2013
Mengambil hasil laboratorium atas nama Huflatul. Tapi hari
ini dia ditemani Papi-nya. Maka sejak awal di depan pintu Poli
VCT tadi, Rena sudah berbisik padaku, "Mbak, nggak usah bilang apa-apa. Papi-ku belum tahu kalau aku positif..."
Hhh. Siapa juga yang mau bilang ke Papi. Mana orangnya
cerewet lagi. Mosok saat aku dan Rena mau jalan ke Apotek
karena dokter sudah menulis resep terapi ARV, si Papi malah
bilang; "Obat di Apotek luar juga ada..."
Sok Teu banget ni orang. Ini ARV, Papiiiiii....

13 April 2013
Sengaja hari sabtu ini, aku ke BKPM. Janjian dengan Aris dan
Maya juga. Ternyata Maya nggak jadi datang. Lemes katanya. Ya
sudah. Aku ajak dia juga pikirku supaya dia nggak bete di rumah.
Ada beberapa teman yang datang mengambil obat, karena tidak
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tahu kalau pertemuan KDS udah dimajukan tanggal 11. Akhirnya
aku mengobrol saja dengan mereka. Biasa, obrolan yang lazim
adalah masalah efek samping ARV, juga masalah kulit yang gatal,
atau perut mual, dan sedikit curhat ini itu yang tidak ada hubungannya dengan obat.
Dan usai jam kerja, Mbak Upik mengajak aku dan Aris makan
di Istana Mie, Citra Land. Dalam obrolan sambil makan, Mbak
Upik sedikit menyinggung masalah ingin membuat acara peringatan HAS seperti tahun lalu, tapi tentu saja dikemas berbeda.
Sip. Seperti biasa aku selalu semangat kalau diajak rembugan
mengadakan acara.
Namun dalam hati kecilku berbisik... "Apa aku bisa? Aku
kan sekarang ‘menjadi dewi’ di PKBI Kota. Pastinya mereka
juga mengadakan peringatan HAS". Dan Mbak Upik juga belum
tahu.... Di sini aku mulai bimbang... Apakah langsung bilang
Mbak Upik... atau nanti-nanti saja..?

14 April 2013
Mumpung Minggu.. Hari libur. Sengaja khusus untuk beresberes rumah dan masak. Dari pagi sampai sore. Usai mandi,
datang Irene, sahabatku. Sejak di Jogja dulu, Irene adalah teman
ngobrol yang asik. Nyaris tidak ada rahasia di antara kami.
Dan malam itu, di acara "Hitam Putih" di Trans 7, ada teman sesama ODHA yang menceritakan hal yang bisa disebut
‘rahasia’ bagi sebagian besar ODHA. Temanku itu sepertiku,
tidak menutupi bahwa dia ODHA, untuk kepentingan mengedu184

kasi masyarakat dan memberikan informasi yang benar dari sisi
ODHA nya langsung. Apalagi dia juga korban Human Trafficking. Usai menonton acara itu, aku segera SMS temanku yang
berdomisili di Temanggung itu.
Quote yang paling penting dalam tayangan tersebut, dan selalu kuingat adalah; ---Terjatuh merupakan musibah, bangkit
kembali adalah pilihan-----

15 April 2013
Aku sengaja mengajak Aris dan Maya ke pertemuan KDS
di Kariadi. Selain aku ingin agar temanku nggak diserang ‘virus
bete’, aku juga ingin mereka menambah wawasan, informasi,dan
teman. Di pertemuan ini juga ada Dokter Muchlis dan narasumber lainnya. Pasti ada materi penting yang disampaikan, mengenai kesehatan dan motivasi. Ada beberapa teman dari kota lain
di Jawa Tengah juga. Misalnya Kudus, Demak, Pati, Rembang,
Purwodadi,.... Seperti di KDS Arjuna, kan? Banyak teman dari
kota lain, bukan hanya teman dari kota Semarang. Pulang dari
Kariadi, aku mengajak Maya dan Aris ke CL. *CitraLand, saksi
bisu juga bagaimana kami sering nongkrong di salah satu kedai
teh-nya. Mungkin hanya obrolan biasa. Tapi aku hanya ingin...
temanku tetap "tersenyum", bukan hanya menarik sudut bibir
dan membentuk lengkungan, tapi juga tersenyum batinnya.
Dewi masih setia pada Arjuna.
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16 April 2013
Pukul 09.00 WIB sudah di Poli VCT, RSUP Kariadi. Ngapeli
Mas eko... He he... Nggak lah. Ada ARV anggota KDS Dewi
Plus yang harus kuambil. Dengan pertimbangan, mereka sudah
konsultasi dokter, cek laboratorium, dan karena alasan tertentu
hari ini tidak datang sendiri ke RS. Aku bertemu dokter Lely,
yang langsung ingat aku. Beliau menanyakan Mas Anwar. Aku
jawab; alhamdulilah sehat, Dok. Ya, memang saat Mas Anwar
lagi parah-parahnya, aku tidak pernah ‘cekrek-cekrek’ untuk
mengambil foto. Nggak tega-lah. Namun Rekam Medis di Rumah
Sakit dan memori dokter-dokter, cukup sebagai bukti bagaimana
kondisi suamiku saat itu. Yang penting sekarang dia sehat. Kata
dokter Muchlis,; "Sembuhnya ODHA, adalah tetap sehat..."
Dalam menjalani peran ‘Menjadi Dewi’, bukan hanya tentang
mengantar ke RS (Rumah Sakit) untuk akses layanan kesehatan
maupun mengambilkan obat, tapi juga bagaimana memberi
motivasi kepada mereka. Mbak-Mbak-e itu masuk ke SK, pasti
dengan berbagai masalah yang melatarbelakangi. Ditambah saat
mereka harus menerima status positif HIV. Pasti beban menjadi bertambah. Dan nggak gampang juga melibatkan mereka
aktif dalam KDS, walaupun jumlah mereka yang positif sangat
kecil dibandingkan 700-an lebih perempuan pekerja seks yang
berada di SK. Karena pasti ada kekhawatiran....;"Jangan-jangan
ada teman satu wisma yang seperti aku juga...", "Kalau temanku
tahu, pasti dia buka rahasiaku.".... Makanya, dari sekitar 20-25
yang positif HIV (padahal Mbak-Mbake ada 700 orang lebih),
untuk aktif ke KDS hanya 7-10 orang. Itu pun menurut pengakuan Mbak Wiwin sudah ngos-ngosan, harus dijemput segala.
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Nah. Beda banget kan dengan teman-teman di Arjuna, yang
datang ke pertemuan KDS, karena memang merasa membutuhkan dan semangat sekali datang. Karena teman-teman di
Arjuna, tidak hidup satu atap, atau satu lingkungan, kalaupun ya
satu lingkungan misalnya satu kelurahan, mereka sudah tahusama tahu untuk menjaga "rahasia" temannya. Beda dengan
kehidupan Mbak-Mbake di SK, mereka satu wilayah di SK, satu
RW, bahkan mungkin satu wisma. Aroma persaingan di SK juga
sangat kuat.
Ada yang kupelajari lagi di SK. Sebagian besar dari MbakMbak-e, lebih suka dengan nama samaran. Bukan nama aslinya.
Mungkin yang palsu bukan hanya namanya, tapi juga senyum
mereka buat pelanggan, cinta mereka buat pelanggan, dan perhatian mereka buat pelanggan. Palsu. Karena mereka di sini;
"bekerja". Ada tanggungan anak dan keluarga lainnya di kampung, yang membutuhkan hasil kerjanya di SK.

17 April 2013
Pagi itu, Pak Pascalis datang sebentar ke rumah, sebenarnya ingin menerjemahkan tugas kuliah yang berbahasa Inggris.
Tapi dengan terpaksa aku mengatakan tidak bisa mengerjakan,
karena waktu yang ditentukan terlalu cepat sedangkan bukunya
tebal. Aku nyerah aja, dech...Setelah konsumsi ARV, entah kenapa aku merasa lamban dalam menulis terjemahan. Hmmm,
entah aku yang mulai o’on, atau memang pengaruh obat? Dan
sampai kantor, Milla temanku nanya, kok aku agak siang sampai
kantor, tumben... Aku bilang aja, tadi Pak Pascalis ke rumah.
Milla tersenyum; "Outreach ya??"
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Hm, ada lagi pelajaran berikutnya; outreach.
Kalau di PT ***** dulu dalam bekerja aku juga banyak menemui singkatan seperti RNA, CB, CCF, Monsiska, dan lain-lain.
Lalu di KDS Arjuna aku menemui singkatan, seperti misalnya
TB, CD4, HIV, AIDS, bahkan KDS itu sendiri juga singkatan.
Lalu aku bergabung di LSM. Menemui lagi singkatan, pertama
adalah HRM, dan yang baru saja adalah outreach. Tentu saja ini
bukan singkatan. Okey, pasti nanti aku belajar lebih banyak lagi.
Waow...!! :D Senaaaangnyaaaa.....
Dan menjadi Dewi, semakin membuatku belajar apa pun,
juga tentang kehidupan. Pada hari jumat, tanggal 19 April 2013,
di kantor ada rapat untuk mengadakan MRAN4, Sebuah kegiatan
kemasyarakatan yang biasanya diselenggarakan pada bulan Mei,
untuk merenungkan epidemi Aids dan mengubah penderitaan
menjadi tindakan yang membawa perubahan.
Hmmm, masih agak bingung bagiku. Kalau memeringati
HAS, sudah aku lakukan dengan teman-teman di Arjuna pada 1
Desember 2012. Namun kalau MRAN, aku hanya pernah mendengar dari cerita Stef, karena Stef pernah diajak anak-anak
kampus memperingati MRAN.
Mengingat aku baru 1 April mulai bergabung di LSM, wajarlah aku belum paham banyak hal, termasuk tentang MRAN.
Bahkan mengisi lembar laporan pun aku harus banyak nanya ke
teman-teman. *Walaupun bulan berikutnya tahu-tahu sudah di
luar kepala.* Apa itu 1101, 1304, 2100, 1200, 1401, 1301,....

4. Malam Renungan Aids Nusantara
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21 April 2013
Hari Minggu. Adni mengajakku untuk pergi bareng dengan
warga RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon ini, mengunjungi Panti
Jompo "Harapan Ibu" dan Rumah Sakit Jiwa "Among Jiwa".
Warga di dalam Sunan Kuning memang tidak hanya MbakMbakE. Tapi juga campur dengan warga biasa. Memang sudah
menjadi rutinitas yang diagendakan tiap tahunnya. Aku dan Adni
ikut ibu-ibu yang membagi kue dan puding ke tiap nenek di
Panti Jompo. Sedangkan ibu-ibu yang lain membagikan bahan
makanan. Bapak-bapak bagian mengangkat barang-barang dari
mobil. Aku terharu, karena melihat nenek yang pasti kesepian
tanpa anak dan cucu yang mendampingi. Sebenarnya aku masih
ingin mendengar curhat mereka, tapi sudah harus bergegas ke
Rumah Sakit Jiwa. Ah, kunjungan yang melelahkan tapi menyenangkan. Ada hikmah yang aku ambil; Biarpun aku ODHA, aku
punya anak-anak yang in shaa Allah tidak akan meninggalkanku
di Panti Jompo, dan aku alhamdulilah tidak sakit jiwa walaupun
ada virus yang banyak ditakuti orang di tubuhku.

22 April 2013
Senin. Aku menerima kabar dari istri Mas Tri bahwa Om
Hadi, yang sakit parah lama sekali dan sulit meninggal, akhirnya
meningal dunia... Setelah 23 Maret lalu Mas Tri ‘membersihkan’
tubuhnya dari jin-jin yang menghuni sekian lama di dalam tubuh
Om Hadi. Semua takdir Allah SWT. Innalilahi wa innailaihi rojiun.....
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23 April 2013
Selasa. Rapat MRAN di Kantor. Semua PL atau Petugas
Lapangan berkumpul. Juga para CO atau Community Organizer,
bahkan bagian klinik dan bendahara. Kami semua dilibatkan untuk membicarakan MRAN. Mas Budi Bella selalu datang dengan
membawa satu tas kresek gorengan. Sambil masuk ruangan
kantor dengan kemeriahan kata-katanya....
"Halooo, Papaaaah..." Disalaminya dengan takzim Mas Arie.
Lalu barulah menyalami yang lain.
"Eeeh, ada Bunda Cantiiik..." sapa Mas Budi saat menyalamiku. Aku tersenyum. Kami pun langsung cocok ngobrol, ditimpali
Mas Andy yang PL LSL atau Gay dan teman lainnya.
Hmm, ternyata aku dengan cepat mencair di sini....
Di tengah rapat, Wiwin memberi informasi bahwa seorang
ODHA yang akan diundang untuk mengisi acara testimoni, ternyata mengatakan tidak bisa memenuhi undangan karena alasan
tertentu. Nah. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu pilihan jatuh
padaku. Weeeiits... Kenapa aku?
Aku segera menolak halus, dan berargumen, "Mungkin kalau
aku yang testimoni, nanti acaranya kurang seru. Cerita hidupku
sebagai ODHA, tidak dramatis. Biasa aja, kok. Bahkan mungkin
lebih banyak bahagianya."
Langsung saja dijawab Ulfa, "Ya malah bagus, Mbak Asti.
Sesekali menampilkan ODHA yang bahagia. Justru agar masyarakat terbuka matanya, bahwa testimoni ODHA tidak harus
berurai airmata seperti yang sudah ada sebelumnya, atau de-
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ngan lampu redup atau dengan topeng atau dengan apa pun
yang seolah menunjukkan bahwa ODHA itu orang yang ‘sakit’,
rendah diri, merasa bersalah, dan harus ditutup-tutupi. Mbak
Asti bisa menunjukkan ODHA yang baik-baik saja, okey saja,
bahagia, dan sehat."
Setujuuuuu... Koor teman-teman, juga Pak Direktur dan
Korlap. Hmmm... Ya iyalah setujuuu... Kan di ruang ini, di Kantor
ini, yang ODHA cuma Gueeeee.... Plisss dech.. Wk wk wk wk...
Usai rapat MRAN, aku ‘mengejar Mbak Mbak’ untuk mau
aku ajak ke Pelatihaan Pemantapan Petugas KIE yang diadakan
Dinas Sosial, mewakili KDS Dewi Plus. Sedangkan wakil dari
Grisa, adalah Risma dan Yeni. Nah, masalahnya, anggota Dewi
ada yang mau diajak nggak, nih...
Alasan Fitri tidak mau; besok pagi adalah jadwal screening.
Ya, di SK ada jadwal giliran screening setiap Mbak-Mbak, dua
minggu sekali. Untuk VCT, tiga bulan sekali. Masing-masing memiliki buku kecil. Jadi ketahuanlah kalau tidak mengikuti aturan
di SK. Alasan Wati tidak mau; malas. Akhirnya, Dita yang mau.
Ok. Sip. Pukul 17.00 WIB, aku baru bisa pulang ke rumah. Aku
yakin, ke depannya akan ada hari-hari sibuk, melelahkan, tapi
asyik dan menyenangkan.
Dan ini akan memperkaya batinku. Mewarnai hidupku.

24 April 2013
Jam 7 pagi sudah ke SK. Sebenarnya Pelatihan sudah dimulai kemarin siang. Mas Ardik bilang berangkat tanggal 24 saja,
karena biasanya hari pertama baru registrasi, terutama untuk
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yang dari luar kota. Apalagi aku juga saat itu harus ‘mengejar
Mbak Mbak’ itu tadi. Eh, malah Dita bilang ngga bisa, dengan
alasan; sakit perut. Ya sudah. Wakil dari Grisa tetap Risma dan
Yeni. Sedangkan dari Dewi Plus, hanya aku.... Hiks. Mas Ari
juga nggak enak sudah ditelpon Dinsos, ditanya kenapa belum
ada yang datang dari Grisa.
Kami bertiga segera meluncur ke jalan Supriyadi. Menuju
Pusdiklat.
Tahukah, Kawan... Sebenarnya kemarin sore, Mbak Upik
sudah menelponku, untuk memintaku mewakili KDS Arjuna
mengikuti Pelatihan Pemantapan Petugas KIE HIV/AIDS.
Dengan rasa campur aduk, aku jawab saja, bahwa aku sudah
diminta PKBI Kota untuk mewakili KDS Dewi Plus. Ya, akhirnya,
memang Mbak Upik jadi tahu. Senang atau tidak senang, aku
pikir itu hak pribadi masing-masing. Toh, aku tetap menghormati
Mbak Upik, mencium tangan dan cipika-cipiki saat masuk ke
ruang pelatihan.
Aku, Yeni, dan Risma, duduk manis di antara para peserta.
Senengnya bertemu dengan teman-teman dari kota lain. Peserta pelatihan sebagian besar adalah ODHA. Beberapa lainnya
adalah pendamping ODHA.
Sebenarnya yang tinggal dalam kota, boleh tidak menginap
di Pusdiklat. Tapi karena aku ingin lebih mengenal teman-teman,
aku ingin menginap. Apalagi mereka juga membujukku agar
tidur bersama mereka, toh besok pelatihan selesai. Akhirnya
salah satu teman yang bawa motor mengantarku pulang untuk
mengambil pakaian dan alat mandi. Sedangkan Risma dan Yeni
memilih pulang.
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Pelatihan Pemantapan Petugas KIE berakhir tanggal 25
April 2013. Ada beberapa materi yang sempat aku tulis dalam
buku, yaitu:
"Kebijakan Dinas Sosial Sosial Provinsi Jawa Tengah
terkait Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah" yang
disampaikan oleh Bapak Yusadar Armunanto, Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah.
Setelah penyampaian materi, ada kesempatan bagi peserta
untuk berdiskusi... Yang sempat aku catat adalah; ide dari Pak
Andreas untuk membuat Panti bagi ODHA yang pulang dari
Rumah Sakit agar dapat diedukasi, demikian juga mengedukasi
keluarga pasien tersebut. Sedangkan Mbak Eny mengatakan
bahwa, "Program dinsos Provinsi tidak diikuti dinsos Kabupaten,
dan di Kudus tidak ada KPA."
"Strategi dan Rencana Aksi/SRAN Penanggulangan
HIV/AIDS" yang disampaikan oleh Bapak Suwandi, Sekretaris
KPA Jawa Tengah.
Sistematika: Latar Belakang; ASEAN Declaration of Commitment "Getting to Zero", Perpres 75/2006 & Permendagri
20/2007, RFJMN 2010-2014; HIV adalah salah satu isu prioritas, Strategi & Rencana Aksi Nasional (SRAN 2010-2014);
tahun 2014 70% dana berdasarkan domestik.
Mengenai epidemi HIV di Indonesia; Estimasi jumlah ODHA
dewasa th 2012 adalah 591.823. Jawa Tengah nomer 6 terbanyak kasus Aids, dan Jawa Tengah nomer 2 Januari-Desember
2012; 789. Lebih banyak ditemukan kasus HIV pada umur-umur
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produktif. Berdasarkan pekerjaan; ibu rumah tangga. Pemberian
profilaksis belum optimal.
Cakupan program sudah baik dan sebagian telah memberi
dampak pada perubahan perilaku dan laju epidemi khususnya
pada penasun. Namun masih banyak yang harus ditingkatkan
efektifitasnya terutama pada perilaku berisiko terkait penularan
melalui Transmisi Seksual.
Apakah epidemi HIV sudah terkendali? Goal SRAN: Zero
New Injection (Pencegahan Penularan Infeksi Baru), Zero Aids
Related Death (Peningkatan Kualitas Hidup ODHA), Zero Stigma
dan Diskriminasi (Pengembangan Sistem dan lingkungan kondusif). 2012-2014, meningkatkan kemandirian program yang
lebih efektif dan kesinambungan.
Target 3 Zero; Tujuan umum penanggulangan HIV/AIDS;
menghindari penularan HIV, mengurangi dampak sosial. Strategi; meningkatkan cakupan pencegahan, mengembangkan
program komprehensif untuk populasi kunci, lingkungan yang
kondusif, penguatan sistem. Strategi Efektifitas Program; komitmen tinggi, pengembangan profesionalisme SDM, optimalisme
pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran dan kepedulian
masyarakat, pemenuhan pelayanan kesehatan. Fokus; Populasi
kunci; pekerja seks perempuan, waria, LSL, HRM, penasun.
Akhir 2014: 80% populasi kunci terjangkau pencegahan,
60% populasi kunci berperilaku aman, semua ODHA mendapat
ARV juga obat IO dan perawatan, semua bumil positif dan anak
mendapatkan ARV profilaksis.
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Pada diskusi ini, ada beberapa peserta yang berbicara, yaitu:
Pak Andreas: "KPA Provinsi kok tidak melakukan asistensi
KPA Kabupaten?"
Mbak Eny: "Kalaupun KPAD terbentuk, orang-orangnya harus dilatih dulu. Ada orang kalau nggak ada komitmen, buat apa?
KPA Provinsi bertanggung jawab untuk melatih KPAD".
Ari Pati: "Kerja KPA cuma satu: Koordinasi semua pihak!
KPAD pasti tidak ada data faktual...!!"
Mbak Upik: "Kami telah banyak berharap. Saya sendiri berada di layanan, juga mendampingi. Memang layanan kurang
berpihak pada ODHA. Setiap kali acara HAS kok acara dibesarbesarkan..?? Maka kami semua berharap payung besar untuk
berlindung bersama."
"Pendekatan untuk Mengurangi Stigma dan Diskriminasi ODHA", disampaikan oleh Prof.Dr.Bagoes Widjanarko.
HIV sebenarnya hanya fenomena infeksi, sama seperti infeksi lainnya. Mengenai kewaspadaan memang untuk semua
orang atau pasien. Namun dalam kenyataan, ada pasien ODHA
yang sakit dan opname di Rumah Sakit, saat infus habis susah
payah minta tolong perawat.
Prinsip penanggulangan epidemi HIV; menemukan kasus itu
dan menegakkan diagnosis, mengobati, memutus mata rantai
penularan.
Akar Stigma Rasa takut, informasi yang kurang benar, keterbatasan ruang untuk membicarakan HIV/AIDS, moralitas terkait
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HIV/AIDS, keterbatasan sarana dan tenaga, permasalahan sosial/ekonomi.
Strategi mengurangi stigma dan diskriminasi; meningkatkan
upaya pendekatan yang ditujukan kepada akar masalah stigma
dan diskriminasi serta memerhatikan kelompok yang terdiskriminasi.
"Peran Tenaga Sosial dalam Penanganan HIV/AIDS ",
disampaikan oleh dokter Muchlis Achsan Udji Sofro.
Kita berperan menemukan kasus baru HIV. Perempuan lebih mudah tertular HIV akibat kerentanan biologis. Kedalaman
vagina hanya 7,5cm ke mulut rahim. Di dalam vagina ada semacam spiral, jadi ya tidak masalah dimasukin penis lebih dari
7,5cm. Namun juga mudah sobek bila terlalu dipaksakan. Maka
terjadi vaginitis.
"Support Group antar sesama ODHA" disampaikan oleh
Uriake, Psikologi Unika.
Perubahan tidak seperti yang kita pikirkan; sedih, cemas,
marah. Gelombang otak di atas kalau kita pikirannya melompat-lompat. Gelombang otak turun, ke Alpha adalah paling baik.
Fokus adalah hal paling penting.
Ternyata, saat aku mengikuti pelatihan, ada mobile VCT di
Gedung Resosialisasi SK, dan ada satu lelaki yang positif. Namanya SLM, bertempat tinggal di dekat SK, memiliki istri yang
sedang hamil, dan Slm bekerja sebagai operator di salah satu
Karaoke.
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Tanggal 26 April, setelah mengumpulkan laporan, sore harinya aku ke Jogja. Esok harinya ke RSUP Sardjito besuk Mbak
Yanti di Bougenville 4 nomer 12. Diabetes kakakku nomer 5 itu
sudah parah. (Mbakku itu akhirnya meninggal pada 14 Januari
2014. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi Mbak
Yanti, aamiin.) Tanggal 28 April sore, aku sudah ke Semarang
lagi.

29 April 2013
Senin pagi sudah berada di GBL (Gambilangu), bersama
Sukma dan Mas Anang. Materi yang disampaikan Mas Anang
di depan Mbak-MbakE di GBL adalah mengenai problema IMS.
Sekitar 30% WPS di GBL, sudah terkena IMS. Siang jam satu,
kami sudah ke kantor Grisa. Melepas lelah dengan mengobrol
sana-sini. Mas Budi cerita tentang masa lalunya, bagaimana
dia pernah punya pacar tetap sampai 6 kali. Yang paling sangat
membekas adalah Aji. Karena Aji kemudian selingkuh dengan
sahabat Mas Budi, seorang janda yang berjualan angkringan.
Sedangkan Mas Anang bilang juga ke padaku, jam 6 pagi di
SK dan GBL adalah jam 1 siang. Hmm... Ya iyalah, sebagian
besar Mbak-Mbak kan kerja pada malam hari hingga nyaris dini
hari. Wajarlah mengantuk di pagi hari jam 6. Siang hari barulah
mereka bangun, untuk memulai aktivitas.

30 April 2013
Pelajaran hari ini dari Mas Ardik: "Jangan langsung bicara
medis. Orang pasti merasa kurang suka. Coba mengobrol yang
biasa-biasa dulu...", karena aku curhat ke Mas Ardik masalah
SLM belum mau diajak cek CD4.
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Kalau Mas Hasan lain lagi... : "Hati-hati lho, Mbak Asti.. Jangan sampai banyak yang tahu kalau Mbak Asti mendampingi
ODHA. Kesannya serem, lhooo..."
Ditambah lagi oleh Mas Budi Bella: "Iyaaa, hati-hati aja,
Bunda.... Ada kok cerita nyata, di sebuah kost khusus waria,
kalau kedatangan seseorang yang udah dikenal sebagai MK,
dan mendatangi salah satu waria di situ, ya akhirnya yang lain
kasak kusuk kalau waria tersebut sudah Aida....Gitu, Bunda....
Makanya Bunda harus hati-hati kalau mendatangi Mbak-MbakE
yang Oding...."
Ok. Harus hati-hati... Hmm, kayak menyeberang jalan aja.
He he......

1 Mei 2013
Pukul 08.00 WIB sudah di dalam angkot, siap meluncur
ke Gambilangu atau GBL. Kemarin sudah janjian dengan Mas
Anang dan Yeni. Namun di tengah jalan, ada SMS dari Mbak
Wiwin, menanyakan apakah aku bisa datang ke Gedung Resos,
karena membutuhkan bantuanku. Aku menelpon Yeni dulu, bilang kalau dapat SMS dari Mbak Wiwin. Kata Yeni, ya sudah, ke
Gedung Resos juga nggak pa-pa. Ok. Aku turun dari Angkot,
setelah melewati Kali Banteng. Berjalan menuju Gedung Resos,
yang letaknya di sebelah kanan pintu gerbang SK. Posisi Gedung, setelah Masjid.
Sampai di Gedung, Mbak Wiwin memperkenalkan aku ke
ibu-ibu yang menjadi pengurus Resos. Ini Mbak Asti, staf baru
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di Grisa. Lalu ke bapak-bapak pengurus juga. Kemudian, Mbak
Wiwin memberiku kertas absensi Mbak-Mbake yang datang untuk
sekolah dan juga screening. Ya, memang tiap hari Senin sampai
Kamis, diadakan sekolah bagi Mbak-Mbake. Untuk screening jadwalnya dua minggu sekali dan jadwal VCT tiga bulan sekali bagi
setiap Mbak-Mbake.
Jadi kesimpulanku, setiap Mbak-Mbake memiliki semacam
buku raport, yang akan merah kalau mereka ada IMS ataupun
ternyata ketika melakukan VCT hasilnya Reaktif. Kalau raport
merah, artinya mereka tidak melakukan pemakaian kondom
100%. Terkadang mereka jusru sama sekali tidak mengenakan kondom saat berhubungan dengan suami ataupun pacar.
Mereka pikir, karena dengan orang yang dicintai. Nah, padahal
justru seringkali dengan orang terdekatlah mereka tertular entah
HIV ataupun IMS. Namun bisa juga tertular dari tamunya yang
membandel tidak mau memakai kondom.

2 Mei 2013
Mengambil suplemen dari Dokter Masrifan, baru ke kantor.
Sampai di kantor ditanya Dokter Bambang, suplemen apa? Aku
jawab, selenium. Penelitian yang dilakukan Dokter Masrifan. Kata
Dokter Bambang, ada kemungkinan misalnya ODHA yang diteliti
ada 100 orang, 50 dengan selenium, 50 tidak, tanpa ODHA
tersebut menyadari. Tapi selenium itu sendiri bagus, Asti... Kata
dokter Bambang.
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5 - 8 Mei 2013
Aku mengikuti Pelatihan ODHA Provinsi (POP) di Hotel
Wisma Aji, Yogyakarta. Pihak lembaga mengijinkan, jadi tidak
ada masalah. Mbak Nur dari KDS Diadjeng Jogja yang mengirimkan undangan.
10 Mei, aku dengan suami dan anak-anak terbang ke Jakarta, karena adikku, Nana, menikah (setelah bercerai pada
September 2012 dari suaminya yang pernah mengajaknya di
Zelenogorsk karena tugas kantor) di sebuah hotel di Puncak.
Aku baru pulang pada 14 Mei, itu pun turun di Bandara Adi
Sucipto, Jogja. Jadi aku baru masuk kerja pada 15 Mei, langsung datang ke pertemuan KDS di Kariadi. Setelah pertemuan,
barulah ke kantor. Ternyata ada Mas Budi Bella, temanku yang
PL Waria. Kami pun mengobrol, dia curhat masalah sakit hati
dengan pacarnya yang baru saja meninggalkannya demi perempuan lain. Mas Arie yang mendengar curhat Mas Budi langsung
memberi masukan; "Bud, rasa sakit hati adalah suatu proses.
Nikmati saja, bagian itu. Lama-lama juga hilang sendiri. Yang
penting jangan sampai mengganggu pekerjaanmu, Bud."
"Dan satu lagi," kata Mas Arie, "Kalian anggap saja kantor ini
juga rumah kalian..."
Rumah. Kantor juga rumah. Wah. Tapi okey juga tuh. Bekerja tapi senang. Karena kan di rumah. Boleh, boleh,...
Mas Budi menambahkan curhatannya lagi. "Aji tuh lho,
Bunda.... Malah sama perempuan yang sudah aku tolong dengan kasih modal buat buka angkringan. Malah Aji sekarang
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sama perempuan itu. Sakiiiiit hati ini, Bund... Kalau lagi lewat
Angkringan perempuan itu... Malah Aji lagi bantuin angkat emberlah... Apalah, inilah itulah. Sakiiit hatiii ini, Bunda.... Itulah,
Bund. Laki-laki tetap memilih perempuan. Kalau ada laki-laki
memilih waria, pasti mabuk atau nggak punya duit."
Aku tersenyum, mencoba memahami perasaan seorang
waria. Ada jiwa perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki.
Ini bukan suatu pilihan. Seperti aku dan teman-teman di KDS,
bukan pilihan kami untuk menjadi ODHA. Namun lebih baik
menjalani hidup tanpa menyesalinya.
Ya. Menjalani saja hidup ini, karena memang hidup harus di
jalani, bukan untuk disesali.
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ASIKNYA MENJADI DEWI
Mungkin inilah pengganti tanaman kapasku....

Menjalani pekerjaan yang tak berbeda jauh dengan yang biasa kulakukan dengan teman-temanku di KDS Arjuna, tentu sangat menyenangkan. Memberi dukungan, baik motivasi maupun
dalam mengakses layanan kesehatan. Seperti belum lama ini 18
Mei mengadakan pertemuan KDS Dewi Plus di GBL. Banyak
yang tidak menjalani ART, atau terapi ARV. Alasan klasik; tidak
kuat atau tidak tahan dengan efek sampingnya. Efek samping berbeda-beda, ada yang pusing tak kunjung reda sepanjang
hari, ada yang kulitnya bintik-bintik merah di kulit. Mereka tak
mau terhambat aktivitasnya di GBL.
Dan 24 Mei, Befry yang sebagai PL WPS Non Lok, mengenalkanku dengan Novi, yang positif HIV-nya diketahui saat
diadakan mobile VCT di Poncol. Befry mengajakku untuk menemani Novi test ulang di Kariadi sekaligus cek CD4, dan melakukan test HIV juga pada pasangannya atau pacarnya, yaitu
Wawan dan putri kecil Novi yang masih usia 3 tahun.
Satu hal paling penting, aku tetap bisa menjadi diriku sendiri,
sebagai Asti yang anggota KDS Arjuna, namun juga Koordinator
Dewi Plus. Mas Arie dan Pak Yoga tidak menghalangi apa pun
kegiatanku, asalkan positif. Menjadi Dewi tidak membuatku terkekang dalam aturan lembaga.
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Suasana kantor juga menyenangkan, akrab, dengan rasa
kekeluargaan yang kuat. Direktur PKBI Kota Semarang, Dokter
Yoga, juga sambil bercanda saat menjelaskan bahwa aku akan
ikut Pelatihan pada tanggal 27 Mei sampai dengan 31 Mei 2013,
"As... Kamu sudah pernah naik pesawat belum?"
"Kalau waktu kecil sering, karena ikut Bapak saat pindah
tugas ke luar Jawa. Dan baru kemarin, 10 Mei saya kan ke Jakarta, Pak Yoga. Naik pesawat. Berarti pernah, kan, Pak...?? ha
ha ha..."
"Ya, sudah. Berarti nggak bingung caranya, ya... Ha ha ha...
Mengko awas nek nangis1..." Dokter Yoga tertawa. Lalu memerintahkan Yeni mengetik surat tugas untukku.
Ya. Aku. Sendirian gitu. Hmm... Kamu pasti bisa, As. Ini
pengalaman pertama lho, Pelatihan di luar kota, naik pesawat
Garuda lagi.
Menjelang dua tahun aku mengetahui status Reaktifku, aku
akan menghadiri Pelatihan Analisis Sosial Bagi Peer Support, di Hotel Bukit Indah, Puncak, Bogor. Bagiku, inilah bagian
dari pengganti tanaman kapasku.
Aku sudah dihubungi pihak PKBI Jawa Tengah, yaitu Mbak
Eti. Mengenai tiket dan siapa saja teman perjalananku nanti. Mereka adalah Bobby dari Kabupaten Semarang dan Nur Khasanah
dari Kabupaten Batang. Kami berkenalan hanya melalui telpon
dan sms. Kupikir, perlu membangun chemistry dengan teman
perjalanan nanti. Apalagi dengan Nur Khasanah yang akan sekamar denganku di Hotel nanti.
1. Nanti awas kalau nangis
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Namun aku dikejutkan dengan berita yang disampaikan
Mbak Eti. Beliau menelponku dengan sangat hati-hati.... Mbak
Asti jangan kaget... Hari Minggu kemarin, Nur Khasanah mengalami kecelakaan. Pulang dari pendampingan, motor yang dikendarainya ditabrak truk. Dan.... Nur Khasanah meninggal.
Ya Allah.... Aimataku deras mengalir menangisi orang yang
belum kutemui, namun akan menjadi teman perjalananku. Kami
sudah komunikasi. Kami ada di kegiatan yang sama, pendampingan ODHA. Oh. Boleh kan ya Allah...kalau aku sedih...??
27 Mei, aku berangkat ke Jakarta, hanya berdua dengan
Bobby. Sampai Bandara Soekarno Hatta sudah dijemput Mas
Tri yang diminta Nana adikku menjemputku dan mengantar ke
Puncak dengan mobil Nana. Asik kan hidupku ini... He he...
Gratis naik pesawat Garuda. Dijemput mobil adikku, gratis juga
dooong... Eh, ditraktir Mas Tri dan Mbak Yuli makan siang. Sampai Hotel Bukit Indah, disambut Welcome Drink; Bajigur. Enaaaak.... Hangaaaaat......Sehangat hatiku bersama orang-orang
yang menyayangiku....
Mbak Yuli dan Mas Tri mengantarku sampai kamarku. Komentar Mbak Yuli, kakak iparku itu, "Waaah, kamarnya bagus,
Dik Asti..."
Aseeeeek... Kamarku luas. Dua bed besar untuk dua orang.
Sebenarnya cukup untuk empat orang. Tapi aku hanya sekamar dengan Risna dari Sukabumi, dan kebetulan belum datang.
Hmm, seharusnya dengan Nur Khasanah.....
Banyak sekali hal berkesan selama pelatihan di Puncak.
Berkenalan dengan teman-teman Peer Support dari Makassar,
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Papua, Jakarta, dan teman sekamarku dari Sukabumi, Risna.
Kelompokku dari Jawa Tengah; Semarang, kabupaten Semarang, Purwokerto, Solo, Kebumen, dan Cilacap.
Materi yang sempat aku catat pada 28 Mei 2013 adalah;
Materi dari Bapak Inang Winarso – direktur PKBI Pusat.
Catatanku: Dr.Rahmat Sumantri (ahli penyakit kulit), menemukan kasus HIV di Bandung tahun 1991, ciri-cirinya mirip
dengan kasus yang di Denpasar. Entah informasi dari mana, ada
wartawan mengetahui rumah orang yang terinfeksi tersebut. Masyarakat melempari batu rumah ODHA tersebut. Hingga yang
bersangkutan dan keluarganya pindah ke Malang.
ODHA tersebut terinfeksi dari hubungan sesama jenis. Kemungkinan besar teman-teman Gay-nya tahu saat mengantar
RS.Sadikin. Dan akhirnya dia meninggal karena depresi, bukan
karena HIV-nya. Hal ini mendorong teman-temannya untuk VCT.
Pendapat Bp. Inang; "Saya menganjurkan para gay setia
pada pasangan, atau lebih baik menikah. Mereka punya hak
sipil, yaitu membentuk keluarga dengan menikah. Saya tidak
menganjurkan pakai kondom. Salah satu pengantar dari Analisis
Sosial, tidak ada hubungan dengan kondom, tapi memperjuangkan Hak Sipil...!!"
PKBI menjunjung tinggi hak orientasi seksual setiap orang.
Hak sipil, menikah, atau berpasangan tetap yang diakui. Ini bagian dari perjuangan yang harus kita sadari.
Nilai di masyarakat jauh lebih penting dari diakui Negara.
Salah satu langkah konkrit misalnya Waria ikut aktif dalam kegiatan masyarakat. Perlu adanya pengakuan bisa hidup dalam ma206

syarakat tanpa adanya stigma. Kunci dari hak sipil: penerimaan
masyarakat. Legitimasi Masyarakat LEBIH UTAMA dari legalitas
Pemerintah.
Orang yang terinfeksi HIV pada tahun 90-an banyak kaum
Gay, tahun 97-an hingga 2007 banyak penasun, tahun 2007
hingga 2013 banyak Ibu Rumah Tangga dan anak-anak.
Hak sipil penasun; de-kriminalisasi. Pecandu tidak dihukum
tapi direhabilitasi. Pasal 127 UU 35/2009. Jejaring dengan
LBH.
Dilihat dari banyaknya IRT yang terinfeksi HIV, bisa juga karena suaminya adalah pembeli seks. Menurut survey, sekitar 6
jutaan. 71% memiliki istri ataupun pacar tetap. Kalau kita bicara
kondom, cukup jelas. Kondom bukan barang ghoib. Dan cara
memakainya juga jelas. Mustinya kita analisa: Penyebab laki-laki
membeli seks. WHY ?
Hmmm... Hhh. Aku menghela napas panjaaaang. Suamiku
tidak masuk yang 6 jutaan tadi..... Mungkin kesannya jahat, tapi
aku kok lebih ‘bangga’ mengatakan; "Saya terinfeksi HIV, dari
suami saya yang mantan pemakai narkoba suntik.".... Mungkin
akan lain cerita, atau nggak ada pede-pedenya kalau aku harus
bilang; tertular dari suami yang... 6 jutaan tadi.
31 Mei, aku selesai Pelatihan, dan pulang dijemput Mas Tri
lagi. Terima Kasih ya, Mas... Juga Nana, atas kebaikanmu menyediakan mobilmu untuk mengantar dan menjemputku. Terima
Kasih juga Mbak Yani, yang sudah membawakan oleh-oleh buat
anak-anakku. Alhamdulilah ya Allah... Hidupku asik dengan keluarga besar yang sayang aku, dan sahabat-sahabat yang seru.
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Kalau sudah begini, bagaimana aku tidak mensyukuri hidupku,
walaupun aku menjadi ODHA...? Kalau hidup diputar dari awal...
Aku tetap mau dengan cerita yang sama.
Pada 1 Juni jam enam pagi aku langsung ikut mobile VCT
di Simpang Lima, tepatnya depan Masjid Baiturrahman. Bergabung dengan teman-teman PL lainnya. Padahal baru tadi malam
pulang dari pelatihan. Kangenku pada teman-teman mengalahkan rasa lelah. Selain test HIV, juga ada cek gula darah. Malam
harinya, dilanjutkan dengan MRAN di Gedung Resos.
Nah. Ada cerita tersendiri saat acara Malam Renungan ini.
Masih ingat kan, aku disuruh mengisi acara testimoni untuk
menggantikan ODHA lain yang tidak bisa datang. Masalahnya
bukan dibayar atau tidak..... Tapi aku belum tahu di mana aku
harus bicara, dan bagaimana situasi tempat aku bicara. Dan ini
kan bukan bicara sembarang bicara. Menceritakan tentang bagian dari kehidupan kita yang bagi orang lain mungkin sebagai
RAHASIA BESAR.
Gaaaak.... Aku nggak gugup. Aku cuma kaget, ternyata aku
harus naik ke panggung, dilihat banyak orang yang duduk dalam gelap, sementara aku disorot lampu... OH. Aku panik saat
namaku dipanggil MC. Kebetulan MC malam ini adalah Rino.
Tapi Rino berdandan perempuan. Aku tetap diam di samping
panggung. Rino menjemputku sambil ngoceh ramai seperti biasanya. Dan aku mau ke panggung, tapi aku ingin Rino tetap di
sampingku. Rino setuju. Digenggamnya tangan kiriku, sementara aku mulai bicara diiringi musik...yang sok mendramatisir
suasana. #Hadehhh....
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"Saya Asti.... Mengetahui status positf HIV saya dengan tidak sengaja... Karena...." Bla-bla-bla....
Tau gak, siiiiih.... Ini bener-bener sangat amat TIDAK ASIK.
Okey, aku udah open status. Udah pada tahap nggak peduli
orang tahu. Tapi nggak gini juga kaleeee... Pengalaman yang
sudah-sudah, aku bicara di tempat yang terang, jadi aku bisa
melihat ekspresi orang di depanku, apakah senang atau tidak,
tertarik atau tidak. Nah, kalau diacara MRAN ini, aku bicara
tanpa ada yang bertanya, kesannya kok bego banget. Suasana
yang cenderung gelap juga membuatku merasa nggak nyaman,
karena tidak bisa melihat ekspresi orang-orang di depanku; jangan-jangan gue udah bla-bla-bla, ada yang mainan HP sendiri,
ada yang ngobrol dengan sebelahnya malah ngerumpi, ada yang
tidur, ada yang mungkin juga mencibir nggak suka.... Atau apalah, yang jelas kali ini aku nggak enjoy dengan testimoni yang
kulakukan.
Tepuk tangan terdengar, ketika aku selesai dengan testimoniku. Huft.... Rino menggandengku turun panggung. Mas Budi
Bella menyambutku di samping panggung dengan ketawa ngakak... "Lhooo.... Ha ha ha...!!! Bunda ngapain, Buuuuund.......
Buka rahasia di depan banyak orang.... Apa Bunda nggak maluuuu, ketauan Bunda ternyata Odiiiing.... Ha ha ha..."
Mas Budi Bella ya seperti itu. Bahagia saat ngeledek orang....
Hmmm.... Padahal dia juga sudah tahu bahwa aku open status.
He he...
MRAN pertama dalam kehidupanku sebagai ODHA, dan
menjadi MRAN "terkutuk".
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Esok harinya, di kantor aku dikritik salah satu teman, yang
mengatakan bahwa testimoniku kurang mengharukan, dan aku
terlihat ceria.
Aku tersenyum, menahan emosiku, "Dari awal kita rapat
MRAN, aku sudah bilang, hidupku baik-baik saja, bukan ODHA
yang bisa ‘menjual’ cerita memelas. Dan apakah kalau malam
renungan harus bersedih?? Sedihku sudah lewat, saat menjaga
suamiku sakit. Kalau sekarang aku sudah move on... Suami
sudah sehat. Apakah aku harus bersedih-sedih dan menangis
hanya untuk sebuah ‘pertunjukan’..??? NO, NO, NO...."
Mas Arie langsung bilang, "Kita hargai apa yang sudah dilakukan Asti. Apalagi, kita semua tahu, bukan hal yang gampang
menyuruh ODHA bicara untuk testimoni tentang status positif
HIVnya. Kalaupun mau, paling nggak harus kasih uang transport.
Sedangkan Asti mau bicara, bukan semata-mata uang. Masalah
ada kekurangan Asti, kenapa harus jadi masalah..?? Sedangkan
Asti tidak mempermasalahkan kekurangan lembaga."
Semua diam. Renungan mereka baru berjalan saat ini,
mungkin.
"Matur nuwun, Mas..." Aku tersenyum, mengucap terima
kasih dan menambahkan, "Sebenarnya aku juga kaget, karena
suasana kok remang-remang, aku tidak bisa melihat ekspresi
orang-orang di depanku. Jadi bikin aku gugup, merasa bodoh
aja, seolah bicara gak jelas tanpa ada yang nanya..."
Mas Arie menepuk bahuku pelan, "Semangat, As... Maafkan
teman-teman, ya... Dan aku juga minta maaf mewakili lembaga.... Menurutku, kamu sudah melakukan yang terbaik."
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Lega rasanya. Aku tahu, di mana pun kita berada, pasti ada
yang suka dan tidak suka pada kita. Tidak bisa dong, kita menuntut apa pun sesuai mau kita. Hal yang wajar, rasa nyaman
dan tidak nyaman. Jalani aja, yang penting tidak merugikan siapa
pun, dan berbuat apa pun dengan ikhlas...
Menjelang sore, Mas Arie baru ingat, sebenarnya memintaku
home visit ke jalan Hasanudin. Seorang rekannya yang Polisi,
pernah menelponnya untuk menceritakan tentang temannya
yang sakit parah, dan kalau dilihat dari perilaku beresikoya, ada
kemungkinan dia memang harus test HIV. Mas Arie menyanggupi memenuhi permintaan temannya itu untuk melakukan home
visit yang bisa dilakukan aku.
"Aku lupa, As.... Harusnya dari tadi...Ini sudah sore, lho..."
kata Mas Arie.
"Halah, Mas.... Santai aja. Lha emang aku orang kantoran
yang tergantung jam kantor?... He he.... Okey, nanti aku ke Hasanudin, sekalian aku pulang."
"Ditemani Befry ya, As.... Beeeeff...!! Temani Asti ke Hasanudin...!!"
Dari luar, Befry menjawab,"Siaaaaaaapp...... Jam berapa,
Mas?"
"Yo dilit engkas2...."
Usai maghrib, aku dan Befry meluncur ke Hasanudin, dekat kawasan Poncol. Kami mengunjungi sebuah keluarga kecil,
pasangan muda dengan dua anak yang masing-masing usia 3
2. Ya bentar lagi
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tahun dan 6 tahun. mereka tinggal di sebuah kamar kost. Temannya teman Mas Arie itu bekerja di bengkel mobil, usianya 38
tahun, sedangkan istrinya 30 tahun.
"Assalamualaikum...." Aku tersenyum menyapa anak-anak
manis itu. Anne dan Randy. Dua malaikat kecil....yang tidak tahu
apa yang sedang bergejolak dalam kehidupan orangtuanya.
"Walaikumsalam, Tante..."
Kucium kening mereka, lalu beralih ke Ayahnya yang berbaring dengan lemah. Kuruuuuuus sekali. Persis Mas Anwar saat
parah dulu. Oh.
Befry mengobrol dengan si istri. Ternyata si suami tidak mau
dibawa ke Rumah Sakit. Alasannya, kedua orangtuanya meninggal setelah opname di Rumah Sakit. Dia trauma.
Kuletakkan punggung tanganku ke kening Tommy, demikian
nama si suami itu. Panas sekali. Tommy tetap bersikeras tidak
mau dibawa ke Rumah Sakit. Aku tidak ingin memaksa siapa
pun. Hanya bisa berjanji, akan datang lagi mengunjungi mereka.
Kami berpamitan pulang.
Befry mengantarku sampai rumah. Cowok tinggi kurus dan
baik hati, tapi lucu itu tampak tulus dalam berteman. Aku ingat,
pernah diantarnya ke rumah Prista sahabatku, padahal kami tidak
searah perjalanannya. Rumah Prista di Telogo Sari, sedangkan
tujuan Befry ke UNNES. Inilah persahabatan. Ada keikhlasan
dan ketulusan.
Karena 6 Juni adalah tanggal merah, bertepatan dengan
Isra’ Mi’raj, aku tentu saja ke Jogja. Mengunjungi cintaku. Kebe-

212

tulan jatuh pada hari Kamis, jadi aku menghabiskan waktuku di
Jogja sampai Senin pagi. Ya, 10 Juni, jam 7 pagi, aku baru tiba
di Semarang. Kembali menjalani aktifitas.
Hari itu bersama Befry kembali home visit ke Hasanudin. Sebelum sampai tujuan, Befry mengajakku mampir ke mini market,
membeli makanan kecil untuk Anne dan Randy. Nah, dia memang cowok baik, kan? Terpikir olehnya membawakan sesuatu
untuk anak kecil. Tapi lucunya saat mau masuk ke kost Tommy,
tas plastik dari mini market itu dipindahkannya ke tanganku sambil berbisik, "Mbak Asti aja yang bawa..."
Lho. Tapi.....
"Pokoknya Mbak Asti yang bawa, ya..."
Hmmm, ya sudahlah.
Kami mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Dan begitu pintu kamar terbuka...Astaghfirullah.... Lemas aku melihat
sosok Tommy yang semakin kurus dan lemah. Hampir seminggu
yang lalu, Tommy masih bisa bicara denganku. Tapi sekarang....
Aku segera masuk, menyerahkan buah tangan dari Befry, lalu
memegang lengan Tommy..., "Mas Tommy ke Rumah Sakit,
ya..?? Ya, Mas ya...?? Mau, ya...??"
Sepasang mata redup itu menatapku seolah berucap "iya"
lalu bibirnya hanya membuka tanpa bicara. Aku berpaling ke istri
Tommy sambil menangis, "Mbak Ita, kok jadi begini...?? Ayo,
dibawa ke Kariadi..."
Ita, istri Tommy, langsung bergegas menyiapkan tas berisi
keperluan untuk dibawa ke Rumah Sakit. Taksi ditelpon. Sambil
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menunggu Taksi datang, Ita menyiapkan anak-anaknya yang
baru saja selesai mandi. Aku masih disamping Tommy. Ketika
Befry masuk kamar mengatakan taksi datang, aku segera meminta istri Tommy membantu aku dan Befry mengangkat tubuh
Tommy. Lumayan beraaaaat.... Yang membuatku yakin bahwa
Tommy memang sudah mau dibawa ke Rumah Sakit adalah
karena ketika kami bertiga bersusah payah mengangkatnya,
tangan Tommy ikut menahan pintu yang akan menutup lagi agar
kami mudah keluar. Alhamdulilah, tubuh Tommy bisa masuk kedalam taksi. Pak sopir ikut membantu kami.
Motor Befry melaju di depan taksi. Aku agak tegang. Antara
sedih, bingung, dan gugup. Seperti mengulang episode cerita
Juni 2011. Namun kali ini mengantar dampingan. Seorang Ayah
juga. Dengan anak-anak kecil juga. Memiliki istri juga.
Sampai di IGD, aku dan Befry bergegas meminta bantuan
perawat untuk membawa Tommy. Kemudian aku ke pendaftaran dengan Ita. Tommy dibawa ke ruang isolasi. Setelah dari
pendaftaran, aku menemui dokter. Ternyata IO Tommy cukup
banyak; infeksi saluran kemih, bronchitis, hepatitis B, maag,
meningitis........ Dan Ita juga diambil darahnya untuk cek lab.
Ternyata hasilnya Non Reaktif. Alhamdulilah. Memang, banyak
kok pasangan yang tidak tertular.
Di dalam ruang isolasi, Tommy agak rewel juga. Ketika aku
datang membawa selimut, dia minta diambilkan HP. Aku mengangguk saja. Keluarga Tommy yang diwakili kakak perempuannya dan suami, sempat menjenguk Tommy selepas Isya. Kami
mengobrol agak lama juga. Dari situ aku tahu sedikit banyak
gambaran tentang Tommy. Bagaimana dia senang kumpul-kumpul dengan teman-temannya sesama pemakai Shabu. Kadang
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ke Villa di Bandungan juga. Sempat lama sekali tidak tinggal
sekota dengan Ita, karena Ita masih di Palembang dengan anakanak.
Pukul 22.00 WIB, aku belum pulang karena menjaga Tommy,
sedangkan Befry mengantar Ita menitipkan anak-anaknya di
Plamongan. Mas Arie saat menelponku sempat kaget dan agak
marah, "Lhooo, kamu belum pulang, As..??!! Ini udah malam..."
Dan begitu tahu alasanku, Mas Arie langsung bilang, "Harusnya ada kerabatnya yang membantu, jangan hanya kamu dan
Befry.... Kuatirku, mentang-mentang mereka tahu kalian dari
LSM, malah dimanfaatkan. Kamu perlu istirahat, As...! Jangan
sampai kamu sakit, apalagi kamu kan tahu kondisi kesehatanmu,
kan? Nanti kalau Befry sudah sampai Kariadi lagi, harus antar
kamu pulang. Aku nanti telpon Befry..."
Ok. Marahnya Mas Arie adalah untuk kebaikan kami. Aku
paham. Dan begitu Befry dan Ita datang, segera aku pulang
dengan diantar Befry. Sampai rumah, aku langsung mandi air
hangat. Dan segera tidur.
Pagi-pagi sekali, belum ada jam 7, Ita menelponku. Ita meminta tolong untuk menggantikannya menjaga Tommy. Suaminya sendirian tidak ada yang menjaga. OK. Aku segera melesat
ke RSUP Kariadi seusai mandi dan sarapan, kemudian langsung
bergegas ke ruang C3, tempat suamiku pernah dirawat 8 hari.
Jadi aku tidak merasa asing dengan ruangan itu. Masih sama,
kok. Hanya cat dinding kamarnya aja yang baru....
Hmmm aku jadi ingat ucapan Mbak Upik...; "Mbak Astiii, sekarang ruangan yang tempat Mas Heru dirawat duluuu...Bagus,
lho. Baruuu..." ... Ahh, Mbak Upik ini... Jangan lebay kayak aku.
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Biasa aja kok, kamarnya. Cuma dindingnya baru aja dicat, dan
rupanya juga ada tambahan kipas angin. Sudah itu aja... Hmm,
kesannya malah jadi...; "Kamarnya baru lhooo...Nyesel kalo nggak nginep di situ...Astaga... Wk wk wk.... maaf becanda ini.
Tanggal 12 Juni 2013 ini, seharian aku menjaga Tommy.
Dia masih kesakitan. Wajar saja, dengan IO; Hepatitis B, infeksi
saluran kencing, bronchitis,...dan entah apa lagi. Tante dan
Oomnya sempat datang. Ketika aku menenangkan Tommy yang
mengerang kesakitan sampai akan mencabut infusnya dengan
berkata; "Istigfar, Mas Tommy.... Mas Tommy lagi disayang Allah.... Sabaaaar ya, Maaas..."...
Eeeeeehhh, si tante sok-sokan malah menyahut, "Disayang
apaaaaa... Itu namanya disiksa....!!"
"Heeeyyy, Tanteeee...!!" Aku yang emang tidak pernah takut
kalau memang benar, langsung menjawab," Allah tidak pernah
menyiksa hambanya... Allah Maha Pengasih dan Penyayang.
Kalau toh pun kita sakit, justru itu bukti kasih sayang Allah. Karena In Shaa Allah dosa akan berkurang dengan sakit itu. Kata
Ustadz begitu. Lagian, manusia merasa sakit atau menderita juga
karena ulahnya, bukan karena siksaan Allah. Gimana siiiiih..."
Aku tak peduli si tante itu jengkel atau tidak. Aku tetap menenangkan Tommy. Mengusap bahu Tommy, memegang erat
tangannya yang akan mencabut infus. Setelah Tommy tenang,
aku berbisik lagi ke telinganya, "Astagfirulah...", dan Tommy
mengikuti pelan sekali. Selanjutnya dia mengucapkan sendiri.
Aku tetap duduk di sebelah Tommy, sambil mendoakannya.
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Menjelang sore, beberapa teman PL dari Grisa datang. Mas
Budi, Mas Andy, Maria, Rino, Hasan, Befry, dan Sukma. Mereka
membawakan aku nasi padang dan es teh. Kata Mas Budi,"Buuundaaa, Bundaaa... Aku mumet3 mikir Bunda pasti belum
makan. Hadehhhh.... "
"Terima Kasih, Teman-teman semua...." Aku tersenyum.
Lalu mengajak duduk di beranda luar kamar pasien.
"Aku jadi ingat waktu Mas Anwar dirawat di sini. Tiap pagi
ada ibu-ibu jualan nasi tapi dibawa di dalam tas plastik hitam,
nasinya nggak kelihatan, terus si ibu itu Cuma bilang, ’nasiiiii,
nasiiii...’ Kan nggak jelas, nasinya nasi apa, lauknya apa...."
"Wis rasah cerewet, ndang maem wae4, Bunnnd..."
Lalu ada teman lain lagi yang mengobrol. Kami bicara bersahut-sahutan, karena pada dasarnya cerewet semua, kok.
"Mbak, Mbak Asti dicari Mas Arie tadi," kata Befry.
"Apa kata Pak Boss..?"
"Besok, Mbak Asti nggak boleh di sini seharian. Bukan kewajiban Mbak Asti ada di sini. Lagian nanti Mbak Asti capek."
Ok. Ok.
"Pokoknya Bunda besok harus ke Kantor..." celetuk Mas
Budi.
Ha ha ha.... Iya, iya.... Besok aku siap ke kantor. Tapi setelah
acara pertemuan KDS di Kariadi ya...
3. pusing
4. Udah, nggak usah cerewet...buruan makan
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"Bunda ikut KDS di sini?"
"Kan mewakili KDS Dewi Plus."
"Banyak yang datang, Mbak Ast..?" tanya Rino.
"Cukup banyak. Sebagian besar malah dari K****. "
"Semua yang datang ODHA?"
"Gak-lah. Ada beberapa mahasiswa, dokter, dan ohida."
Setelah Ita datang, kami semua pamit pulang. Dan semua
juga ramai-ramai mengantarku ke Erlangga. Asti-nya satuuuu...
Yang ngantar banyaaaaak.....

13 Juni 2013
Pertemuan KDS di ruang IRJA (Instalasi Rawat Jalan) lantai 3. Berbaur dengan teman-teman dari kota lainnya di Jawa
Tengah. Sebelum acara mulai, seperti biasa ledek-ledekan, ketawa, atau diskusi. Pokoknya kami semua akrab. Seperti tidak
ada jarak dan tidak ada dusta di antara kita...Halahh. Dan hari
itu entah mengapa aku lagi kepengen mengenakan gaun batik.
Bukan gaun baru, tapi pernah aku pakai saat pernikahan Nana
di Puncak. Nana juga yang membelikan.
Usai acara, aku menepati janjiku untuk ke Kantor. Dan...
Tepat juga dugaanku. Semua sibuk komen melihatku memakai
gaun batik;

218

"Rasah Kemayuuuuu.5.."
"Ngapain pakai gaun, Mbaaaaak..."
"Bundaaaaa.... Gaunnya terlalu cantik buat Bunda. Nggak
panteeees... Ha ha ha..."
"Ini pasti mahal, yaaaa.... Eman-eman yo sing nganggo
mung Asti6..."
Ha ha ha...
Siang yang panas, tak terasa teriknya kalau sudah bercanda
dengan teman-teman di kantor. Dilanjuuut ke Warungnya Bu
Edi. Jalan kaki sedikit aja ke depan, kami sudah bisa nongkrong
sambil makan siang. Aku hanya minum teh panas, karena di
Kariadi sudah dapat makan siang dalam pertemuan. Bu Edi juga
ikut-ikut menggodaku, "Bunda ki arep tindak endi tooo...? Kok
ayu men... Opo seko njagong manten7..?"
Hadehhhh.... Biasa melihatku hanya mengenakan celana
panjang dan kaos dengan kerudung yang simpel. Jadi pada cerewet melihatku ‘sedikit cantik’.
Aku cukup tertawa, seperti biasa membiarkan diriku; ‘di-bully
dengan cinta’.
Di tengah perbincangan dengan teman-teman, terkadang diselingi dengan satu atau dua Mbak-Mbak yang nimbrung membeli makan di Bu Edy, tiba-tiba aku mendengar Hpku berbunyi.
5. Nggak usah genit
6. Sayang ya, yang make cuma Asti
7. Bunda ini mau pergi ke mana? Kok cantik banget... Dari pesta pernikahan,
ya?
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Segera kuangkat, "Haloo... Ada apa, Ita..?...Gimana?" Aku agak
keluar dari warung...
"Mbak Asti... Tolong ke sini... Mas Tommy meninggal..." Suara Ita terdengar sedikit bergetar.
Aku terdiam. Aku tahu Tommy parah. Aku tahu dia kesakitan. Tapi....
"Mbaaak... Mbak Astiiii...."
"Innalilahi wa innailaihi rojiun..." Aku langsung duduk. Ita juga
menutup telpon, setelah aku sempat bilang akan ke Kariadi.
Beberapa teman mulai bertanya dan mendekatiku, ada apa
sih kok diam. Setelah kujelaskan apa yang terjadi mereka langsung bilang akan menemaniku ke Kariadi. Mas Arie bilang, jangan semua. Cukup Befry, Sukma, dan Mas Budi. Nanti kantor
kosong kalau semua ke Kariadi. Saking cinta dan sayang sama
Bunda, Maaaas...kata Bu Edi.
Sampai di Kariadi, belum jam besuk. Kami tertahan di pintu
masuk. Aku segera bilang bahwa dampinganku, meninggal.
Malah pak satpam bilang menunggu saja di ruang jenazah. Aku
berargumen, bahwa yang mengurus jenazah itu aku, membantu
istrinya yang seorang diri di kamar pasien. Gimana sih, bapak ini.
Akhirnya ID Card-ku keluarkan.
"Paaaak... Ini lho, aku dari PKBI kota Semarang, aku mendampingi ODHA, dan yang meninggal itu dampinganku. Boleh
masuk nggak??"
"Oh. Ya, silakan...." Pak Satpam membiarkanku masuk,
"Maaf, Mbak ini aja, yang lain di luar."
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Aku protes, "Eeeeh, nggak bisa, Pak. Mereka juga harus
masuk..."
Ok. Mas Budi dan Befry masuk mengikutiku. Sukma minta
ijin pulang. Katanya pusing dan takut kalau harus mengurus
orang meninggal. Kami bertiga bergegas ke ruang C3. Dan memang benar, Ita sendiri. Melihat kedatanganku langsung memeluk. Lalu Ita ke ruang perawat. Kami menunggu jenazah Tommy.
Ahhh... Kenapa aku jadi larut dalam duka mendalam.
Befry pamit akan menjemput kakaknya. Ok. Lalu Mas Budi
juga pamit, karena Maminya juga dirawat di RS Elizabeth. Ok.
Bunda sendiri nggak pa-pa..? Ok. Nggak masalah, kok. Malah
Mas Budi meledekku, "Ati-ati kalau jenazahnya bangun, Buuuund...."
"Nggak takut...!!"
"Ya iyalaaaah... Setan malah takut sama Bundaaaa...!! Ha
ha ha..."
Hadehhh... Aku tahu, Mas Budi ingin aku tertawa karena
dilihatnya aku sedih sekali.
Saat jam besuk tiba, beberapa teman kerja Tommy datang.
Semua laki-laki. Aku melihat sepintas... Semua HRM. Tak lama
setelah mereka datang, Ita datang bersama dua petugas dari
pemulasaran jenazah.
Namun ketika salah satu petugas keluar dari kamar, dan
berkata, "Bisa minta tolong dua laki-laki untuk mengangkat jenazah...??".... Tidak ada satu pun teman Tommy yang berdiri.
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Semua duduk diam. Heeeeeiii.... Aku sedikit emosi, "Nggak ada
yang merasa laki-laki...??"
Aku segera mendekati jenazah, berniat membantu mengangkat. Ita juga di sampingku. Pas kan, butuh dua orang. Karena
laki-laki di luar kamar tidak ada yang mau membantu, ya sudah
kami yang perempuan ini aja. Tapi Pak Petugas melarangku,
karena katanya aku; kurus. Ihhh... Dan Mbak Kayah, seorang
petugas cleaning service yang sering mengobrol denganku itu
yang menggantikanku. Iya sih, Mbak Kayah gemuk.
Aku tidak paham, apakah teman-teman kerja Tommy mengetahui status positif HIV –nya Tommy...? Makanya mereka
enggan membantu mengangkat jenazah Tommy. Padahal nggak
bakalan menular hanya karena memegang tubuh jenazah ODHA.
Lagian, kalau takut, kan ada sarung tangan, apron, dan masker
yang selalu tersedia di dekat kamar pasien. Tapi mereka tahu
dari mana? Di pintu kamar pasien kan hanya tertulis REAKTIF.
Apakah mereka tahu artinya...
Tommy sudah diangkat dan diletakkan ke sebuah tempat
semacam keranda dengan roda. Jadi petugas hanya mendorong
saja menuju ke ruang pemulasaran jenazah. Di koridor menuju
ruang itu, aku dan Ita berjalan dalam diam. Tiba-tiba Ita berbisik,
"Mbak Asti jangan tinggalin aku... Aku butuh Mbak Asti."
Iya. Aku hanya mengangguk. Airmataku masih menetes.
Saat kami berdua duduk di ruang tunggu, aku menangis lagi.
Ahhh... Dulu Sita, lalu Jenisa... Sekarang Tommy.... Ya Allah...
Mengapa hamba sangat kehilangan.... Ampuuun ya Allah. Engkau yang menggenggam semua jiwa...
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"Mbak....." Ita memegang tanganku. Aku segera menghapus
air mata dengan punggung tangan, "Ya, Ita..."
"Tadi Pak Petugas kasih ini..." Ita menunjukkan sebuah
kertas, ternyata perincian biaya mengurus jenazah sampai biaya
ambulan. Sekitar 2,5 juta.
Ita meminta bantuanku menghitung uang-uang dari temanteman yang besuk. Semua ada 1 juta. Ita ada 500 ribu di dompet. Jadi masih kurang 1 juta. Untung di dompetku ada, pas 1
juta. Biasanya aku tidak pernah ada uang segitu didompet. Tapi
kebetulan aku masih menyimpan gajiku di dompet. Jadi uang
itu masih utuh. Segera kuberikan Ita. Ita mengucapkan banyak
terima kasih, sambil bilang nanti pasti diganti keluarga Tommy.
Entah kakak atau Pamannya. Gampang, itu masalah nanti, jawabku.
Lepas maghrib, ambulan bergerak menuju Kali Pancur, Semarang Barat. Ita berada di samping supir. Aku di sebelah peti
jenazah Tommy. Oh. Suara sirene ambulan sangat menyayat
hati. Aku terdiam. Mengapa waktu seakan berhenti, suasana jadi
hening. Mengapa semua yang kulihat di jalan terasa membeku.
Tanganku berpegangan peti. Mas Tommy, tenang ya. Tidur yang
panjang. Semoga Allah menerima segala amal baikmu. Aamiin...
Sampai di dekat rumah Mbak Evin, kakak Tommy, ambulan
berhenti perlahan. Setelah benar-benar berhenti, aku bersiap
turun. Tampak orang-orang bersiap menyambut. Aku turun dari
ambulan, merasa saltum, salah kostum. Memakai gaun batik
di tengah banyak orang yang berduka. Saat aku turun itulah....
Sulungnya Tommy yang masih 6 tahun itu menghampiriku dan
bertanya dengan pertanyaan yang memilukan hatiku dan tak bisa
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kujawab, "Tante Asti... Ayahku mana...? Itu Bunda. Ayah kok
nggak ada..?"
Hanya memeluknya yang bisa kulakukan. Kutahan tangisku.
Namun ini tak bisa kubendung, begitu pecah tangis anak itu
ketika melihat peti jenazah yang diturunkan, dan salah satu tantenya berbisik bahwa ayah sudah meninggal. Aku hanyut dalam
tangis ke sekian kalinya.
Anak itu cukup lama di atas pangkuanku. Namun akhirnya
ada salah satu kerabat keluarga Tommy yang menggendongnya,
sambil berkata,"Tante Asti biar istirahat dulu..."
Ya. Aku lelah. Tapi mana bisa istirahat. Dengan gaunku. Dengan suasana asing. Dengan orang-orang yang hampir semua
tak kukenal. Dengan aroma duka di sini.... Akhirnya kuputuskan
menelpon Stef untuk menjemputku. Walaupun keluarga Tommy
memintaku tidur di situ. Aku jawab saja, tidak bisa. Karena besok
pagi harus ke BKPM. Ya. Besok tanggal 14. Pertemuan Kds
Arjuna di BKPM.
Menjelang pukul 22.30, Stef sampai di Kali Pancur, kediaman kakak Tommy. Maklum, selain menunggu motor yang
sedang dipakai abangnya, jarak rumah Stef dari Kali Pancur juga
jauh.... Yaitu di Sambiroto. Demi Bunda Asti-nya dia mau ke Kali
Pancur, malam-malam pula. Hmm.... Dan malam itu kami makan
Pecel Lele di jalan Hayam Wuruk atau di kawasan Undip bawah.
Aku kelaparan. Sambil makan, kami mengobrol banyak hal.
Ah. Tuntas sudah hari ini. Bisa tidur nyenyak. Alhamdulilah ya
Allah.... Semoga hamba selalu bisa bermanfaat untuk siapa pun.
Dan syukur hanya kepada-Mu ya Allah...Memberiku sahabat se-
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baik Stef. Apa pun orang bilang tentang dia, dia adalah sahabat
baikku. Berilah yang terbaik untuknya, ya Allah... Aamiin...
Masih di bulan Juni.... Banyak kegiatan. Mas Arie memberiku 25 data ODHA yang menerima bantuan dari dinsos. Berupa
barang dan sembako yang masing-masing bernilai 1 juta. Aku
harus ‘melacak’ alamat atau nomer telpon masin-masing. Sebagian besar adalah pasien RSUP Kariadi, jadi aku berkoordinasi
dengan Mbak Wati. Ada yang sudah meninggal. Ada juga yang
nomer HP-nya tidak aktif. Kalaupun didatangi alamat rumahnya,
sulit ditemui. Jadi tidak semua lancar. Niat kami tetap menyampaikan ke penerima bantuan. Untuk mengerjakan semua ini, aku
dibantu Hasan yang menjadi salah satu CO atau Community
Organizer.
Tahap pertama untuk pembagian bantuan, pihak penerima
kami undang untuk hadir di kantor Grisa. Nah, kebetulan ada
salah satu penerima, yang ingin bertemu aku, setelah kami
komunikasi melalui SMS. Kebetulan rumahnya dekat dengan
kantor. Mungkin karena dia mengetahui bahwa aku adalah ibu
rumah tangga yang juga ODHA, dia ingin sekadar curhat. Aku
samarkan ya, namanya Viena.
Sore itu, masih di bulan Juni 2013, aku sedang mengobrol
sambil minum teh hangat di warung Bu Edi bersama Mas Andi,
Mas Budi, Rino, dan beberapa teman lainnya. Aku sempat berseru ke Mas Hasan yang katanya mau pulang, "Maaaaas....!!
Mas Hasan, kita kan mau ke rumah Viena...!! Jadi, kan...??!!"
"Gampang, Mak..!! Kan yang penting dia tahu to, besok pagi
datang ke Kantor kita. Ya sudah, ditunggu aja besok, Mak... Biar
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ketemu di Kantor," jawab Hasan, sambil berjalan menuju motornya yang diparkir tepat depan kantor.
"Gimana sih, Mas Hasan ini.... Aku telanjur bilang :’ iya’,
waktu Viena minta aku ke rumahnya. Dan tadi siang Mas Hasan
juga menyanggupi antar aku ke sana..."
"Andy... Antar Bunda Asti ya, nanti ke dampingan Bunda yang
akan terima bantuan dari dinsos itu," kata Mas Budi,"Tenang aja,
Bund.... Masih ada teman yang lain kalau Hasan nggak mau
nemenin Bunda..."
"Ok, siaaaap, Mas..!" jawab Mas Andy.
Aseeeek... Aku bisa ke rumah Viena. Kebetulan Mas Budi
paham sekali kawasan Manyaran, terutama di Jalan Borobudur,
karena katanya pernah punya teman dekat di sekitar situ. Nah,
Mas Andy berkali-kali menanyakan gang sekian nomer sekian.
Berkali-kali pula Mas Budi menjelaskan. Jadi ujung-ujungnya
ya Mas Budi ikut mengantarku juga. Malah pada akhirnya aku
diboncengkan Mas Budi.
Saat mulai masuk ke gang terdekat dengan gang rumah Viena.... Tiba-tiba Mas Budi berkata, "Bund.... Kok sepertinya ke
arah rumah mantan pacarku dulu ya, Bund...."
Kulihat motor Mas Andy berhenti di depan sebuah rumah
berpagar cokelat. Kami ikut berhenti....
"Nah, Bund.... Iya, kan... Ini rumah mantanku dulu..."
"Sssstt... Lupain bentar, kita bicarakan itu nanti. Dan Mas
Budi jangan cerita masalah mantan ya di depan Viena.."
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"Ya iyalah, Bund.... Apa aku gila..?"
Kami bertiga turun dari motor. Sambil mengucap salam, kami
masuk ke teras, melewati pintu pagar yang sudah terbuka. Dan
dari dalam rumah, seorang perempuan menjawab salamku sambil berjalan menghampiri kami.
"Mbak Asti, ya...?? Masuk, Mbaaak..." kata perempuan yang
ternyata Viena itu. Cantik sekali.
Mas Budi dan Mas Andy juga bersalaman dengan Viena, dan
aku sekaligus memperkenalkan mereka. Pastinya Viena tidak
keberatan begitu tahu mereka juga dari Grisa.
"Aku bikin minum dulu, ya.... Duduk dulu..."
Sambil duduk aku bilang, "Nggak usah repot-repot, Vien...."
"Santai aja, Mbaaak...! Mbak Asti duduk dulu aja, yaaa....
Cuma bikin teh hangat, kok..." Suara Viena dari belakang.
Mas Budi menatap penuh makna sebuah foto di dinding.
Foto pernikahan. Viena dan almarhum suaminya.
"Bener, Bund..." Bisik Mas Budi, "Itu Didi pacarku waktu
SMP dulu..."
"Sssttt... Iya, Mas..."
Tak lama kemudian Viena masuk ke ruang tamu dengan
membawa nampan berisi tiga cangkir teh dan sepiring brownies,
sambil sekadar bercerita bahwa kedua anak balitanya sedang
dibawa jalan-jalan keluarga ibu mertua. Jadi dia di rumah sendiri.
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"Anaknya masih kecil ya, Mbak Viena..? "tanya Mas Andy,
"Berapa tahun usianya?"
"Iya, masih balita semua. Yang sulung 3 tahun, baru saja
ulang tahun. Yang bungsu baru 6 bulan. Mas Didi kan waktu
meninggal, saya masih hamil tua yang bungsu."
Kudengar Mas Budi menghela napas. Wajahnya seperti
sangat prihatin, atau entah kegalauan apa yang berkecamuk di
pikirannya. Ya, wajar saja. Perempuan cantik di depan kami adalah istri mantan pacarnya... Dan perempuan itu dampinganku,
artinya juga positif HIV yang pastinya tertular dari suaminya yang
baru saja meninggal setelah sakit parah.
Viena mulai banyak tanya kepadaku, terutama masalah kapan aku tahu status dan bagaimana aku dengan status positifku.
Aku paham dengan kegalauan Viena. Secara dia masih sangat
muda. 22 tahun sudah menjadi janda dengan dua batita, ditambah menerima status positif HIV. Tidak mudah tentunya menghadapi semua itu. Jelas dia memang butuh dukungan terutama
dari komunitas ODHA. Sepasang matanya yang indah sempat
berkaca-kaca saat bercerita panjang.
Untuk mencairkan suasana yang agak meloww...Mas Budi
segera cerita yang lucu-lucu aja, dan bisa membuat Viena tersenyum. Sempat juga cerita bahwa dulu teman sekolah Didi di
SMP. Tapi masalah Didi mantan pacar tentu saja tidak diceritakan...
Dunia memang sempit, ya. Ibu rumah tangga yang aku datangi ternyata memiliki almarhum suami yang pernah dekat dengan sahabatku. Tapi kalau Mas Budi memang sampai terakhir
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VCT tempo hari, masih negatif. Dia selalu berharap demikian.
Ada tak-tik tersendiri... Kata Mas Budi; "Cukup aku mengempitnya aja di sela-sela pahaku, Bund. Yang penting sama-sama
enak dan ejakulasi. Memang sudah lama sekali aku tidak melakukan seks anal."
Ya, Mas Budi sebelum di Grisa, pernah juga menjadi PL
Waria di Graha Mitra. Sekitar tahun 2008. Bunda belum lahir
di dunia per-‘HIV/Adis’-an tahun segitu, Bund.... Celoteh Waria
yang memang selalu memakai pakaian laki-laki itu. Setidaknya
dia mulai paham bagaimana HIV dan cara penularan serta pencegahan. Kalau memakai kondom, dilakukan juga. Tapi yang
lebih sering ya tekniknya tadi. Nggak lecet..?? Ah, Bunda... Ya
pake body lotion, dooooong....
Karena Mas Budi ingin sekali menambah ilmunya mengenai
HIV dan Aids, suatu saat dia gegap-gempita memaksa Mas Arie
mengijinkannya untuk ikut sebagai peserta pelatihan yang harus
dihadiri aku dan salah satu anggota KDS Dewi Plus.
"Ini undangan untuk Dewi Plus, Buuuud....!!" Mas Arie geleng-geleng kepala antara jengkel dan gemes.
"Halaaaah.. Nggak pa-palah, Papa..."
"Anggota Dewi Plus kan ODHA, Budiiiiii.... Mau kamu dianggap ODHA...??"
"Nggak masalah, Papaaaa...."
"Piye ki8, Assss...." Mas Arie menoleh kepadaku, "Piye,
Asss... Menurutmu...?"
8. Gimana ini
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Aku tertawa, "Yo, monggo9.... Terserah Mas Arie..."
"Boleh aja ya, Paaa...." Mas Budi merengek-rengek, masih
dengan gaya sok genitnya merayu laki-laki, "Kan Bunda Asti pernah bilang, susah ngajak anggota KDS Dewi Plus...."
"Iya benar juga, Bud... Mereka keberatan kehilangan waktunya untuk mencari uang. Di SK, mereka kan memang bekerja,
paling tidak sehari bisa dapat minimal mungkin 500 ribu. Sedangkan pelatihan ini nanti kan sampai 3 hari, ya...?" kata Mas
Arie, mulai menimbang-nimbang memikirkan rengekan Mas
Budi.
"Sebenarnya kalau mereka mau, nggak terlalu mengganggu
kerja mereka, lho... Kan hanya dari pagi sampai sore, Mas..."
Kutunjukkan undangan yang dikirim ke emailku baru saja aku
print. Pelatihan mengenai kesehatan reproduksi dan Hepatitis C.
Ok. Akhirnya ijin diberikan kepada Mas Budi untuk ikut pelatihan pada tanggal 19-21 Juni 2013, di Hotel Amaris Jalan
Pemuda Semarang, dari pukul 09.00 – 17.00 WIB dan bagi
peserta dari Semarang tidak menginap. Tapi dengan catatan;
Bud, kamu jangan ‘minum’, ya... Bikin malu nanti...
"Siap, Papa...!!" jawab Mas Budi.
Waaah...Ini lhooooo, senangnya menjadi Dewi. Menambah
pengalaman, teman, saudara, dan wawasan. Asyiknya menjadi
Dewi.... Belum tentu setiap ODHA mendapat pengalaman ini.
Jadi aku harus benar-benar bisa mengambil manfaatnya. Dan
juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain dalam komunitas.
9. silakan
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Fasilitator pada pelatihan tersebut adalah Kak Baby Rivona,
Kak Mely, Kak Irwan, dan satu lagi aku lupa namanya...Tapi
orangnya ganteng dan menyampaikan materi juga sangat jelas
sehingga mudah dipahami. Selain itu juga ada tamu dari luar Semarang, yaitu Memey. Aseeeek..... Bertemu Memey lagi. Dalam
pelatihan tersebut, aku juga bertemu teman-teman ODHA dari
KDS lain di Semarang, di antaranya Stef sahabatku mewakili
KDS Arjuna bersama May, lalu ada Mely –waria yang menurutku
cantiknya miriiiip Rianty Cartwright, ada Mbak Wati Waria, ada
perwakilan dari Semarang Plus juga seperti Maruli dan temannya, lalu Yeni dari Mitra Plus, dan beberapa teman lainnya. Seperti biasa kalau bertemu, kami langsung akrab dan ha-ha hi-hi
bareng dengan seru. Inilah yang aku temukan dalam komunitas
ODHA; kami gampang akrab satu sama lain. Mungkin karena
merasa kami sama-sama... positif.
Nah. Mas Budi yang kelimpungan saat harus menjawab pertanyaan; "Obatmu apa, Bud?"
Ya iyalah... Jelas ada yang tanya. Kan yang ikut pelatihan di
situ...Para oding... Ha ha ha.... Bukan salah saya, yaaa.... Mas
Arie pun sudah mengingatkan. Kubiarkan Mas Budi menjawab
bahwa dia memakai obat; Duviral Neviral. Hmmm... Itu obatku,
Mas.... Xi xi xi...
Materi dalam pelatihan yang sempat aku catat adalah:

19 Juni 2013
Definisi Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang melekat
pada manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai
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manusia dan sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh
siapa pun. (Deklarasi Universal HAM, 1948). Contoh HAM: Hak
untuk hidup, mendapat pendidikan, hidup bersama-sama orang
lain, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain.
CEDAW ( Convention Elimination all from Discrimination
Againts Women), 31 Desember 1981, UU No:7/1984, Penghapusan diskriminasi perempuan.

20 Juni 2013
Saat ini, laki-laki yang dibutuhkan adalah laki-laki yang berperspektif kesetaraan gender. Misalnya dalam PMTCT10, keterlibatan laki-laki sangat penting dalam hal ini karena biasanya saat
bicara tentang pencegahan penularan ibu ke anak di masyarakat, selalu ibu yang difokuskan. Padahal sang ayah juga harus
terlibat. Di IPPI11 dipopulerkan PPTCT... Sama dengan PMTCT,
tapi Mother pada M diganti Parents pada P. Hingga usia 18 bulan bayi masih membawa antibodi ibunya.
Perempuan mengira steril adalah satu-satunya CARA, padahal ada cara lain, bila tidak ingin memiliki anak lagi. Ibu hamil
dengan TB dan IMS lebih mudah menularkan ke bayi. Tokso
menyerang membran placenta, risiko bayi menjadi positif lebih
tinggi karena bayi dilindungi placenta.
Ibu menularkan ke bayi, dipicu adanya viral load tinggi, infeksi placenta, adanya IMS, kurang gizi, intervensi yang tidak
perlu, menyusui yang tidak eksklusif.
10. Prevention of Mother To Child Transmission
11. Ikatan Perempuan Positif Indonesia
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ISR12, karena sudah adanya IMS sehingga menyebabkan
terganggunya organ reproduksi. Tapi tidak semua IMS menyebabkan ISR.
Infeksi endogen: dari organisme atau kuman yang biasa ditemukan di vagina. Biasanya tidak menular dari satu orang ke
orang lain, tapi bisa berkembang biak berlebihan sehingga timbul
gejala. Contoh; infeksi jamur, bacterial vaginosis (BV).
Infeksi latrogenik; terjadi karena adanya prosedur medis atau
tindakan medis termasuk selama kehamilan, sesudah persalinan,
ataupun terkait kontrasepsi. (Contoh; setelah pemasangan IUD/
Spiral), ataupun aborsi yang tidak aman.
Disfungsi seksual adalah adanya hasrat seksual yang rendah, gangguan aversi seksual, gangguan rangsangan seksual,
tidak bisa orgasme, nyeri saat hubungan seks, gangguan nyeri,
vaginismus.
Semua patogen punya masa inkubasi. Antibodi, akan terbentuk setiap kali patogen masuk ke dalam tubuh kita, dan terbentuk secara alami. Antigen, yang melawan genetik/sel virus
baru ke jamur.
Tidak ada reseptor pada CD4, virus HIV tidak masuk. Tapi
kenyataan yang ada, ada reseptor pada CD4.

21 Juni 2013
Hepatitis A, B, C, D, E.... Berdasarkan kapan ditemukan
virus tersebut, maka dinamakan A, B, C...dan seterusnya. Wa12. Infeksi Saluran Reproduksi
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laupun bukan retrovirus, diduga mutasi dari virus sebelumnya.
Hepatitis A: mudah menular, tapi bisa diobati. Banyak orang
Indonesia yang sudah terbiasa hidup di tempat kumuh, secara
alami kebal terhadap hepatitis A. Hepatitis A dapat disebabkan
oleh bakteri lestopirosis. Bisa terdapat pada feces misalnya.
Hepatitis B: tidak menular melalui keringat, tapi menular melalui hubungan seks.
Hepatitis C: menular melalui darah. B dan C harus melalui
darah untuk penularannya.
Hepatitis D: hanya menginfeksi orang yang pernah terinfeksi
B.
Mengenai penularannya, Hepatitis A melalui orang yang masih ada virusnya, atau bisa melalui feces orang yang terinfeksi,
minum air yang tercemar Hepatitis A, makanan yang tercemar
Hepatitis A, dan Unprotected Sex (misalnya Rimming). Mengenai penularan Hepatitis B dan C, hampir sama dengan HIV. Ada
dalam darah, cairan sperma, cairan vagina, sedikit pada ASI dan
ludah. Maka penularannya melalui hubungan seks, jarum suntik
yang tidak steril, tranfusi darah, dan ibu ke anak saat persalinan.
Penderita Hepatitis B kronis tidak bisa disembuhkan total.
Satu hal penting yang paling aku ingat dari pelatihan ini adalah; "ARV membebani, tapi tidak menyakiti... Seperti kalau Anda
sebagai orangtua harus wajib membayar sekolah anak misalnya,
pasti terbebani... Tapi kan tidak menyakiti kita sebagai orangtua... Analoginya demikian misalnya."
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Ok. Jadi janganlah takut ya, untuk minum ARV dengan patuh. Karena kepatuhan itu yang menentukan ODHA tetap sehat.

25 Juni 2013
Pagi, masih jam 9 kurang. Kantor masih sepi. Aku dan Stef
sarapan di warung yang sekaligus juga rumah Bu Edi, sambil
menunggu Mbak Wiwin. Laper banget sih, enggak. Tapi kami
belum sarapan di rumah. Takut nanti nggak konsentrasi, dan
laper. Terus ntar panik lagi, lihat kotak makanan yang dibawa
Mbak Wiwin untuk acara pertemuan KDS Dewi Plus. Stef sengaja diundang pihak Grisa untuk sharing dengan teman-teman
di GBL.
Pukul 11.00 kami sudah berada di GBL. Bu Sulis sebagai
Manajer Kasus teman-teman Dewi Plus di sana, ingin kami
memberi dukungan kepatuhan ART kepada dampingan Bu Sulis.
Aku melihat antusias mereka saat bertanya kepada Stef. Syukurlah. Senang bisa berbagi informasi.
Pukul 13.00 sudah di Kantor lagi. Hari ini menemani Yeni,
bagian keuangan mengetik laporan di Kantor. Jadi pulang ke
rumah agak malam. Karena arah kost Yeni berlawanan arah dengan rumahku, aku pulang diantar Befry.

27 Juni 2013
Hari ini ada dua acara di Kantor; Monev dengan Bu Lisa
dan Mbak Heny, lalu pengisian data penerima manfaat ODHA
dari Dinas Sosial. Mereka yang sudah mengisi, siap mengambil
bantuan pada hari yang ditentukan oleh Dinsos.
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29 Juni 2013
Menghadiri Temu Relawan PKBI Jawa Tengah bersama teman-teman Grisa PKBI Kota Semarang. Aku jadi tahu bahwa
PKBI dibentuk 23 Desember 1957 di Jakarta, yang didirikan
oleh relawan yang peduli terhadap "Keselamatan Ibu dan Anak".
Antara lain adalah dokter R. Soeharto, Profesor Joedone, Profesor Sarwono, Profesor Hanifa, dokter Hurustriati Soebandrio,
dokter S.Koen Martpationo, Ny. Nani Soewondo SH, Ny.Samsoerijal, Ny. Oentoeng, Ny. Poedjotomo. *Maaf bila ada kesalahan
penulisan, karena waktu itu aku hanya menulis cepat-cepat di
buku catatan. Itu pun sempat diledek temanku, ‘Ngapain juga
nyatet-nyatet... Kan nggak disuruh Pak Yoga’.....*.... #Hadehhh... Paling aku ketawa, sambil bilang; "Ini bolpen siapa..?
Ini tangan siapa...? Ini buku siapa...? Ya terserah aku doooong...
Ha ha ha..."
Mereka tersebut di atas adalah orang-orang yang peduli
pada keselamatan ibu dan anak. Ibu yang melahirkan banyak
yang meninggal. Bayi yang dilahirkan banyak yang meninggal.
Banyak perempuan tidak berani mengungkapkan ketidakinginan
punya anak lagi. Seharusnya perempuan harus menyadari hak
reproduksinya.
PKBI percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan
hidup manusia. PKBI menghargai semuanya dengan tidak membedakan agama, ras, suku bangsa, status sosial, dan kedudukan
setiap orang.
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1 Juli 2013, Senin.
Mbak Wati di Poli VCT RSUP Kariadi siap membantuku untuk pelayanan di Kariadi, bagi teman-teman KDS Dewi Plus di
GBL yang saat ini putus ARV. Memang bisa dikatakan semua
tidak mau menjalani terapi ARV dengan alasan efek samping.
Ada yang kulitnya merah-merah atau ruam. Ada yang pusing
tidak tertahankan. Sudah kukatakan agar konsultasi ke dokter.
Tapi mereka bilang dokternya yang ditemui mereka di Rumah
Sakit dekat GBL, tidak melayani dengan baik, bahkan cenderung sinis begitu mengetahui mereka adalah wanita pekerja seks
atau WPS dari lokalisasi GBL. Ini yang aku sulit memahami, tapi
aku berusaha mencarikan solusi. Untuk itulah aku membicarakan dengan Mbak Wati. Karena kalau aku sendiri, selama ini
selalu menemui dokter-dokter yang baiiiiik banget.

4 Juli 2013
Capacity Building keluarga besar PKBI kota Semarang, di
Green Land, Nglimut. Selain menambah keakraban, juga ada
materi mengenai IMS oleh Dokter Yoga dan mengenai kerelawanan dari Mas Arie. Kami menginap semalam. Kamar cowok
dan cewek tentu saja dipisah, ya... Dan dengan adanya acara ini,
aku memang jadi tambah akrab dengan teman-teman. Misalnya,
dengan sekamar sama cewek-cewek itu, aku jadi tahu bahwa
Maria tidak suka pakai selimut... *Padahal Green Land duingiiiiiin...*... Alasan Maria; "Takut ada sesuatu di balik selimut..."...
(Maria adalah analis di Klinik Grisa).
Masih di bulan Juli, aku melanjutkan menemui para ODHA
yang menerima manfaat dari Dinas Sosial. Ada yang langsung
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datang ke Grisa setelah kuhubungi lewat telpon. Namun ada pula
yang harus kutemui ke rumahnya. Beberapa ODHA kutemui saja
di Poli VCT RSUP Kariadi. Apa pun yang kulakukan untuk mereka, aku happy. Aku ikhlas, in shaa Allah. Apalagi kalau melihat
senyum mereka..... Semakin bahagia aku.
Dan salah satu yang kutemui di Kariadi, adalah sebuah keluarga kecil yang positif HIV. Sebut saja namanya Fauzi, Iin, dan
Adit. Pasangan muda dengan satu anak yang masih 2 tahun. Siapa pun yang melihat mereka, pasti tidak akan percaya mereka
semua positif HIV. Fauzi dan Iin pasangan ganteng dan cantik,
dengan penampilan modis dan stylish. Adit, putra mereka, lucu
dan sehat. Mereka mengetahui status positif HIV justru saat
Adit berusia dua bulan dan opname karena sakit diare. Dari RS
Elizabeth, mereka dirujuk ke Kariadi. Setelah melalui konseling
(seperti yang aku alami dulu), begitu mengetahui riwayat Fauzi
yang mantan pemakai narkoba suntik seperti Mas Anwar, maka
keluarga kecil tersebut segera test HIV. Dan hasilnya positif semua. Namun Adit bisa tumbuh kembang dengan baik, di usia 2
tahun saat ini, tampak gemuk dan sehat. Itu semua karena perhatian Bundanya yang memberikan nutrisi seimbang dan tentu
saja ARV. Adit tidak rewel saat harus minum ARV. Naaaah...
Tuh bagi ODHA yang pada males minum ARV... Adit yang masih
batita aja, hebaaat...!! Menjaga kepatuhan ART-nya. Makanya
dia bisa sehat. Ya gak, siiiiich....
Pertengahan Juli, pada suatu siang, seorang WPS Non Lok,
datang ke Kantor menemuiku. Namanya Susi, sebut saja begitu.
Susi menceritakan tentang temannya yang bernama Lia, yang
menurut kabar yang beredar di kalangan teman-teman Susi, Lia
sakit parah. Bahkan ada yang bilang, lumpuh sudah 4 bulan ini.
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"Mbak Asti, apakah Lia terinfeksi HIV?"
"Ya kita sama-sama belum tahu, kalau ingin diketahui, Lia
harus test darah atau test HIV, Mbak Susi..."
"Tapi ada yang bilang, kuruuuuuuus sekali."
"Iya, Mbak Susi. Tapi tetap harus test HIV, kalau ingin diketahui "
"Mbak, apakah tanda-tanda orang yang kena HIV bisa terlihat dari badannya?"
Aku tersenyum, dan dengan sabar menjelaskan lagi, "Iya,
tetap harus di-test darahnya, agar diketahui. Kalau masalah
tanda-tanda, bisa aja tiap orang berbeda. Bahkan ada yang terlihat gemuk dan sehat, ternyata positif HIV."
"Enaknya gimana ya, Mbak... Biar kita tahu kalau Lia positif
atau tidak..."
Dokter Bambang yang dari awal mengikuti perbincangan
kami, segera memberikan pendapat, lebih baik mengunjungi Lia
dulu saja. Ok. Akhirnya kami sepakati besok siang ke rumah Lia.
Susi berjanji akan menjemputku di Kantor.

18 Juli 2013
Susi memboncengkan aku dengan motornya, usai waktu Ashar. Tujuan kami ke arah Mrican. Setelah belok ke kiri dari arah
Java Mall, sampai pertigaan kami terjebak macet. Macet yang
tidak bisa bergerak. Mungkin karena waktu bersamaan dengan
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orang-orang yang pulang kerja. Duhhh... Panas. mana lagi puasa Ramadhan...
Motor Susi mulai beringsut perlahan... Lebih dari satu jam
kemudian, barulah kami lepas dari kemacetan. Motor belok ke
kiri. Lalu aku bertanya, "Sebelah mana rumah Lia, Mbak Susi?"
"Kita cari aja ya, Mbak Asti... Aku hanya tahu alamat Lia,
dibelakang pasar Mrican, gang buntu."
Waduh... Alamat pasti aja ternyata belum tahu. Ok. Sabar,
sabar...
Ketika terdengar suara adzan maghrib, posisi kami berada di
tikungan jalan menuju kawasan belakang pasar Mrican. Segera
kami berhenti di tempat penjual es kelapa muda, untuk berbuka
puasa. Setelah berbuka puasa, kami melanjutkan mencari rumah
Lia. Beberapa kali bertanya, beberapa kali salah belok, akhirnya
bertemu juga. Ternyata Lia sudah dibawa ke rumah orangtuanya,
atau sudah tinggal dengan ibunya di Tlogosari. Bapak mertuanya
yang menemui kami. Sebelum pulang, kuberikan nomer HP-ku
dan nomer HP Susi kepada Bapak mertua Lia, siapa tahu Lia
mau menghubungi salah satu di antara kami.
Malam harinya, menjelang pukul 24.00, Susi menelponku,
mengatakan bahwa Lia sudah SMS, sekaligus memberikan alamat ibunya.
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19 Juli 2013
Aku dan Susi meluncur ke Sidoluhur, Tlogosari. Ternyata tidak
semua kabar yang beredar benar. Lia tidak lumpuh. Kata ibunya,
hanya sakit thypus yang terulang lagi. Tapi Lia bisa berjalan dan
bercakap-cakap dengan baik. Bahkan dia cerita juga bahwa terakhir VCT pada Desember 2012, dengan tim dari Grisa juga. Ya,
teman-teman ada jadwal mobile VCT ke panti pijat juga. Salah
satunya di tempat Lia bekerja. Namun menurut pengakuan Lia,
hasil test HIV-nya; Non Reaktif, dan sejak Januari 2013 hingga
sekarang, Lia sudah tidak bekerja di Panti Pijat tersebut. Masih
menurut pengakuan Lia, saat berhubungan dengan suami dan
tamu selalu mengenakan kondom.
Dalam perjalanan pulang, Susi masih meributkan masalah
Lia itu ODHA atau bukan. Hmm... Iya sih, artinya dia memang
bermaksud peduli, dan di komunitas WPS kan memang ada sosialisasi mengenai HIV dan IMS. Namun jawabanku tetap sama;
perlu test HIV. Lalu Susi menanyakan kepadaku, kapan enaknya
mengajak Lia untuk VCT. Kapan saja, bisa, jawabku. Tapi kan
kita harus kembalikan semua pada Lia, mau tidak diajak VCT.
Apalagi Lia sudah tidak di Panti Pijat. Kalau masih di Panti Pijat,
atau di SK dan GBL, memang ada peraturan wajib VCT tiap tiga
bulan sekali. Kalau tidak mau menuruti peraturan; silakan keluar.
Di lingkungan RT dan RW kita, kan tidak ada peraturan tersebut.
Kalau di SK, ada Pak Wandi ketua Resos yang disegani para
Mbak-Mbake, dan di GBL ada Pak Handoko juga. WPS di jalanan juga bisa mendapat layanan VCT di Puskesmas, misalnya
Puskesmas Poncol. #Colek Mbak Sinta.... He he...
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Sampai di Kantor, kusampaikan kasus Lia pada dokter
Bambang. Menurut beliau memang sebaiknya VCT, kalau dilihat
dari riwayat pekerjaannya dan juga kondisi sakitnya saat ini. Lia
sangat berisiko.

24 Juli 2013
Pertemuan KDS Dewi Plus di GBL. Berjalan cukup lancar,
walaupun kami tidak jadi menempati Gedung Resos karena akan
digunakan untuk acara lain. Acara pertemuan diadakan di salah
satu rumah anggota KDS. Suasana justru lebih akrab. Bisa sharing dengan santai dan leluasa. Sekaligus kami berbuka puasa
bersama.
Hari itu ada peristiwa yang mengejutkan kami. Yuni salah satu anggota Dewi Plus mengalami tindak kekerasan dari
Pengasuhnya atau Papinya. Kami tidak bisa berbuat apa pun
saat Papi itu menjemput paksa Yuni dari pertemuan kami. Pak
Handoko meminta aku dan teman dari Grisa untuk membantu
masalah Yuni. Cukup lama kami diskusikan di rumah Pak Handoko, tentang masalah Yuni, sebelum aku dan teman-teman dari
Grisa pulang.

29 Juli 2013
Pertemuan Koordinasi Tim HIV dan Aids di Layanan Kesehatan Kota Semarang. Pukul 08.30 WIB- selesai, di Ruang Komisi C-D Lt.8 – Balai Kota Semarang. Undangan dari KPA Kota
Semarang. Peserta dalam pertemuan ini meliputi anggota Pokja
CST (Care, Support, and Treatment) Kota Semarang yang terdiri
dari Puskesmas, Rumah Sakit, LSM, dan Stakeholder terkait.
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Sebenarnya aku memang tidak terlalu paham dan peduli
pada angka. Apalagi angka itu tentang aku dan teman-teman.
Karena bagiku, kami, para ODHA ini, bukan hanya angka. Tapi
mungkin bagi orang-orang yang pintar-pintar itu.... *Apalagi
aku hanya newbie di dunia LSM dalam isu HIV/AIDS ini*....
Angka memang cukup penting. Terutama karena mereka pastinya memerlukan data.
Dibahas dalam pertemuan ini, mengenai kasus HIV dan AIDS
di Kota Semarang yang terus bertambah. Berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Maret 2013
dilaporkan bahwa jumlah kumulatif kasus HIV sebesar 2251 kasus, sedangkan AIDS sebesar 364 kasus. Distribusi penyebaran
kasus sudah di semua kecamatan di Kota Semarang. Guna
memberikan kemudahan layanan bagi ODHA dan agar mudah
dijangkau oleh penderita HIV dan AIDS, maka Pemerintah Kota
Semarang telah menyediakan layanan, perawatan, dukungan,
dan pengobatan bagi ODHA di 18 institusi layanan kesehatan
mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan di Rumah Sakit. Pemenuhan sarana dan peningkatan kualitas layanan terus
diupayakan, namun perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan
baik di antara institusi layanan kesehatan maupun bagi masyarakat yang diharapkan akan mengakses layanan tersebut. Untuk
itu perlu disusun mekanisme jejaring dalam layanan kesehatan
kesehatan dan rujukan bagi ODHA di Kota Semarang dalam
suatu rapat koordinasi di antara Tim HIV dan Aids dan semua
isnstitusi layanan kesehatan, LSM Peduli HIV dan AIDS, serta
stakeholder terkait.
Dalam pertemuan ini, aku juga bertemu dengan Mbak Upik.
Karena beliau mewakili dari BKPM.
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4 Agustus 2013
Pak Pascalis mengundangku untuk testimoni di Gereja Kristus Raja, Ungaran. Kebetulan Mas Anwar sedang berada di Semarang, jadi bisa mengantarku. Suamiku tidak keberatan kami
masuk ke Gereja. Toh, kami datang bukan untuk beribadah.
Lagipula acara diadakan di bangunan yang terpisah dari Gereja.
Mas Anwar dan aku berjabat tangan dengan Pastur di situ, *Maaf
kalau salah penulisan*, dan kami tersenyum sambil mengangguk
saat beliau berkata, "Berkah Dalem..."
Acara berlangsung dengan lancar, dari pagi hingga menjelang dhuhur. Berbagi informasi dan pengalaman terhadap siapa
pun, tentu menyenangkan. Belum tentu mereka puas bila mencari informasi di internet ataupun buku-buku.
Kalau dulu, pernah seorang manajer kasus mengatakan;
"Testimoni tanpa pendampingnya, bisa tidak terarah nanti. Ceritanya nggak teratur nanti...". Dan ini sempat menganggu pikiranku.... Sekarang, aku lebih pecaya diri. Bukan semata-mata,
aku senang mendapat amplop berisi uang..!! BUKAN hanya itu,
bukan HANYA KARENA UANG. Aku melakukan testimoni, juga
sebagai sosialisasi. Agar masyarakat mendapat informasi dari
"penderita"-nya langsung... Walau aku merasa BUKAN PENDERITA. Karena aku merasa tidak menderita...!!
Ya. Aku juga sudah diyakinkan oleh Mbak Nur Hayati dari
IPPI yang di Yogyakarta, bahwa aku TIDAK BERSALAH, bila
melakukan testimoni tanpa Manajer Kasus. Tidak berarah? Nggak
masalah. KENYAMANAN saat bicara menceritakan status positif
HIV kita, inilah yang paling penting, kata Mbak Nur. Nyaman. Aku
nyaman, kok. Asalkan tidak bertestimoni di ruang yang remang244

remang... Seperti saat malam MRAN tempo hari... Aku harus bisa
bertatap muka dengan orang-orang di hadapanku, aku harus bisa
melihat ekspresi mereka, aku harus tahu mereka senang atau
tidak dengan aku. Seperti itu....
Aku bahagia menjadi diriku saat ini.... Aku senang menjadi
Dewi..

LAMPIONKU TERBANG PALING TINGGI...!!
Apa yang kamu rasakan kalau jadi aku?
Lampionku terbang melayang paling tinggi...
Sebelum menerbangkan, aku diminta untuk berdoa,
Tapi aku diam, pura-pura berdoa...
Karena doaku hanya kepada Allah SWT...
Bukan kepada Lampion....
Aku sih, hanya senang aja, karena....
Lampionku terbang paling tinggi....
Lampion itu kuterbangkan 16 November 2013. Sebelum ini
kuceritakan, ada hal lain yang harus kusampaikan juga. Antara
lain adalah, menghadiri undangan Sarasehan, di Rumah Dinas
Wakil Gubernur Jawa Tengah di Jalan Rinjani...., 20 Agustus
2013, pukul 13.00 WIB. Senang? Iya dooong... Bangga...? Jelaslah. Tadinya kupikir acara resmi... Tapi begitu tahu, ternyata
acaranya nggak formal banget.... Mas Anwar yang mengantarku,
langsung kuajak masuk saja. Kapan lagi...? Bisa makan siang di
rumah pejabat. Dalam daftar hadir, aku tanda tangan sebagai
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wakil dari KDS Dewi Plus. Banyak teman yang aku kenal, hadir
juga. Di antara mereka ada Memey dari Temanggung.
Kemudian aku mengikuti Pelatihan TB-HIV pada tanggal 2630 Agustus 2013. Di Hotel Grand Saraswati. Menurut data terlapor dari Kementerian Kesehatan....*Lagi-lagi bertemu dengan
angka...*, infeksi oportunistik pada ODHA yang disebabkan oleh
TB: 11.836 orang, merupakan yang tertinggi. Sedangkan diare:
7.227 orang, dan kandidiasis: 7.084 orang. Meski siapa saja
dapat terkena TB, namun ODHA lebih rentan terhadap infeksi
TB. Hal ini disebabkan TB yang dialami oleh kebanyakan ODHA
adalah TB di luar paru. Dengan kesulitan diagnosis tersebut,
menyebabkan banyak ODHA terlambat mendapatkan perawatan
TB. Peningkatan kolaborasi sektor layanan HIV dan TB, baik
yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, merupakan
kunci dalam meningkatkan deteksi dini infeksi oportunistik TB
pada ODHA, sehingga dapat membantu pengobatan lebih awal
untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta menurunkan
angka kematian akibat TB pada ODHA.
Dalam pelatihan tersebut, ada beberapa teman yang baru
kukenal, misalnya seorang ibu rumah tangga ODHA yang masih sangat muda yang memiliki seorang putri positif juga. Dia
dari sebuah kota di Jawa Tengah juga. Putrinya masih 8 tahun,
dan sakit-sakitan. Hmm... Anak-anak yang belum paham apa
itu perilaku berisiko dan masih tak ada dosa, harus menerima
‘warisan’ virus HIV positif.
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SEPTEMBER. Bulan yang penuh hikmah. Diawali dengan
test Viral Load.13 Program dari Dokter Muchlis, yang melibatkan 21 0rang untuk cek Viral Load gratis. Tentu saja aku tidak
melewatkan kesempatan emas tersebut. Mas Anwar dan aku
hasil test Viral Load: Tidak Terdeteksi. Pesan Dokter, ARV tetap
diminum.
Hari berikutnya, aku, Stef, dan Aris diajak diskusi di McD dengan Mas Aris Mardiyanto, dosen dari Sekolah Tinggi Theologie
Abdiel Ungaran, yang juga peneliti dari Universitas HeidelbergJerman. Sambil menikmati french fries, burger, dan Coke Float
kami membicarakan jadwal untuk latihan drama. Yang membuatku sangat tertarik adalah, naskah drama yang diambil dari naskah kuno 5 abad sebelum Masehi. Amaaaaziiing.... Disepakati
kami latihan di Ungaran, tanggal 6 September.
Esok harinya, 5 September 2013. Menghadiri Lokakarya
Penatalaksanaan HIV pada Anak di Ruang Anggrek Lt.3
Gedung Irja RSUP Kariadi. Dihadiri 6 wakil dari 6 KDS, Dinsos Provinsi Jawa Tengah, Dinkes Kota Semarang, KPA Kota
Semarang, KPA Provinsi Jawa Tengah, BP3AKB, Dinas Pendidikan, PKBI Jawa Tengah, dan lain-lain. Babe Christ W.Green
hadir pula.
HIV pada anak lebih rumit. Bila ditinjau dari aspek klinis; gejala tak jelas, diagnosa sulit, tak ada perilaku berisiko. Kalau dari
aspek pengobatan; butuh formula khusus, transisi ke layanan
kesehatan untuk dewasa. Sedangkan dari aspek sosial; bagai13. Test laboratorium yang mengukur jumlah RNA HIV dalam plasma,
dinyatakan sebagai "salinan per milimeter". Ini adalah test paling penting
untuk mengetahui efektivitas ART dan juga membantu menetapkan
kebutuhan akan pengobatan.
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mana mengungkapkan status anak dan stigmatisasi. Sebaiknya
memang dinas pendidikan pun perlu sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyiapkan lingkungan sekolah tahu dan paham.
Happy Birthday to me.... 6 September 2013, latihan drama
di STT Abdiel Ungaran. Mas Aris mengajak aku, Stef, Aris, Mas
Budi, dan Mbak Widy. Dari pagi sampai sore kami latihan. Diawali
dengan olah vokal dan olah tubuh dengan bimbingan Pak Didiek.
Pengalaman baru yang menyenangkan... Seru-seruan dan asik.
Hmmm... Ini lebih dari sekadar kado ulang tahun.
Dan pada 10 September 2013, membantu Mila di Program
SUM14. Kebetulan aku ada di Program GF15. Tapi bukan masalah
bagi kami sesama PL untuk saling membantu. Bersama Mila dan
Mas Anang, mendatangi wisma-wisma satu per satu. Bertanya
tentang awal mula mereka bekerja di SK serta kendala apa saja
yang ditemui dan kira-kira berapa pendapatan mereka. Hmm...
Kita jadi kepo ya... Ha ha ha... Tapi cukup mengasyikkan. Sayangnya hari berikutnya aku tidak bisa membantu Mila, karena
harus latihan drama lagi. Dan aku sudah dapat ijin lho, dari Mas
Arie. Jadi tidak ada masalah.
Mengenai pemberian manfaat untuk ODHA dari Dinsos,
dilaksanakan pada 12 September 2013. Itu pun mendadak
sekali. Pagi-pagi aku ditelpon Mas Arie, untuk menghubungi
ODHA yang tempo hari sudah menandatangani kesanggupan
untuk datang ke Kantor Grisa mengambil apa yang menjadi hak
mereka. Aku dan Mas Hasan membantu mengurus pengambilan,
dari pagi sampai sore. Karena setiap ODHA yang datang kan
dalam waktu yang berbeda. Ketika Viena datang, Mas Hasan
14. Scaling Up for Most – At Risk Population.
15. Global Fund
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baru tahu bahwa Viena cantiiiiik sekali. Hmmm... Nyesel kaaaan
nggak jadi nganter aku ke rumahnya...
Keesokan harinya, menghadiri Lokakarya HIV dan pengobatan ARV, di Sekretariat Peduli Kasih. Berdasar pertimbangan
banyak dampingan Mbak Sulis di GBL yang putus ARV, aku
mengajak Mbak Sulis ikut hadir karena diminta dua orang untuk
wakil tiap KDS.

17 September 2013
Sudah dua hari ini, ada seorang teman ODHA berada di
rumah. Dampingan Mas Trian dari SGC. Mas Trian juga yang
mengantar ke rumah, dengan alasan dia bingung mau dibawa
ke mana. Anak itu baru saja diusir oleh bapak asuhnya. Dan
mirisnya, diusir karena si bapak asuh tersebut mengetahui status
positif HIV dampingan Mas Trian tersebut. Sebut saja namanya
K. Selama ini K bertempat tinggal dan dibiayai kuliahnya oleh bapak asuhnya. Namun suatu hari, K disidang si bapak asuh yang
tiba-tiba bertanya K sakit apa. K sempat diam. Tapi si bapak asuh
mendesak, dengan mengatakan bahwa K pernah menyinggung
masalah kekebalan tubuh menurun. Dan bapak asuh langsung
menebak; HIV. Dengan tegas, K diusir. Bapak asuh bilang, lebih
baik K pergi, karena istrinya bapak asuh sedang hamil. LHA...??
Apa hubungannya dengan K coba...? Demi menjaga kesehatan
istri, mengusir K. Padahal kondisi K sedang tidak sehat. Badannya demam. Hari ini diantar Mas Trian ke Rumah Sakit Panti
Wilasa, untuk kemungkinan mengganti rejimen ARV, dengan
alasan badannya semakin tidak nyaman sejak minum ARV.
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Sepulang dari Panti Wilasa, badan K bertambah panas. Badannya juga semakin lemas. Hb-nya hanya 8. Mas Trian memintaku menelpon kakaknya K. Dan kesimpulan percakapanku
dengan kakak K adalah, membawa K ke rumah sakit. Kakak K
berjanji besok akan ke Semarang.
Saat taksi yang sudah ditelpon datang, Mas Trian dan aku
membopong tubuh K. Untunglah Stef dan abangnya tiba-tiba
datang, jadi membantu kami mengangkat K. Stef mengganti
posisiku. Aku segera memasukkan tas K ke dalam taksi.
"Bunda masuk dulu aja..." Kata Stef.
Aku cepat masuk. Meletakkan kepala K di pangkuanku. Mas
Trian, Stef, dan abang Stef mengikuti taksi dengan motor masing-masing. Taksi meluncur ke Kariadi. Tidak memakan waktu
lama, karena tidak terlalu jauh dari Erlangga.
Kesibukan aktivitas di IGD kembali harus kutemui. Dan kali
ini aku bertemu dokter ganteng. Hmmm.. Sayangnya pertanyaannya gak asik. Masa dia menanyakan K tertular dari siapa dan
bagaimana kok bisa kena...
"Dari siapa ya jelas saya bingung, Dok...." Hmm. Kecuali K
punya konsep ‘PohonRelasi’ seperti Oziel.
#Hadehhh.... #GakPenting kaleeeee.....
Hello, Dokter.... Tugas Dokter mengurus yang sakit, bukan
mengurus moral seseorang....
Si dokter ganteng tersenyum kecut. Awas, kalau masih
ngeyel. Aku akan menggunakan senjata terakhir...: Kata Dokter
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Muchlis, sebagai dokter misalnya menolong orang yang mengalami kecelakaan, ya menolong saja, tidak mungkin bertanya;
"Kamu tadi gimana kok bisa kecelakaan...? Yang nabrak kamu
mobilnya apa..?" Gubraaak.
"Mbak Asti.... " Aku dikejutkan suara K.
"Gimana?"
"Aku nggak bisa minum obat... Kalau obatnya nggak digerus..." Digerus itu, maksudnya dihancurkan atau dibikin remuk.
"Ok." Aku menoleh ke Mas Trian, "Ada sendok nggak, Mas?
Buat menggerus obat K"
"Mbak Asti ini ada-ada aja... Aku ya nggak bawa. Emang
Mbak Asti bawa sendok?"
Aku tertawa, "Enggaklah"
"Ya udah, Mas. Kita cari dokter cewek yang pakai sepatu high
heel, yuuuk... Trus kita pinjam, buat mukul-mukul obat ini... "
"Mbaaaaaaak Astiiiii..." Mas Trian jengkel.
Aku ketawa. Abis punya dampingan kok manja banget to,
Mas Triaaaaan... Ha ha ha...
Dan manjanya itu bergulir di hari-hari berikutnya saat dia opname. Padahal kakaknya sudah datang untuk menjaganya. Tapi
K maunya tiap saat ada aku dan Mas Trian. Lha kami kan punya
kegiatan lain? Rempong...
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18 September 2013
Mobile VCT di GBL. Ada yang membuatku pedih. Aku memegang hasil yang positif. Bukan ini penyebabnya. Masalah
privsi yang tidak ada untuk ruang konseling. Apa pun hasilnya,
mau positif atau tidak, harusnya ruang konseling cukup terjamin
kerahasiannya. Ini menyangkut hak pasien. Di depanku duduk
seorang wps. Tidak jauh di belakang sana, duduk Mbak-Mbake
yang lain. Oh. Dalam hati, aku mengutuk situasi yang sangat
tidak mengenakkan ini. Tiga meja konselor di dalam Gedung Resos ini, tidak di dalam ruang khusus. Atau setidaknya ada tabir
sedikitlah sebagai penutup...
"Tolong, aku mohon... Saat kamu berdiri dan kembali ke belakang sana, jangan menangis... Pliiiiiiiiss...", Aku berkata lirih.
Usai aku membacakan hasil: Reaktif. Tapi aku melihat mata itu
berkaca-kaca.
"Heiii, plisss... Jangan nangis ya, Mbak Ina..." Aku sebut
nama samarannya. Dia berumur 29 tahun, asal dari GK, Jogjakarta. Kota gueee.... Hiks. Hiks.
Ina mengangguk. Aku melihat sepintas, badannya masih
agak gemuk. Tentu ada kemungkinan CD4-nya masih cukup
tinggi. Tapi dia kan tahunya adalah bahwa dia; positif HIV. Dan
ini nightmare bagi Ina. Tentu orang-orang di belakang sana akan
bertanya-tanya mengenai reaksi Ina. Tentu akan menebaknebak. Kuselipkan kartu namaku ke tangannya, sambil bilang:
kapan aja silakan hubungi nomer HP-ku kalau kamu memang
perlu curhat.
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Aku marah dengan teman-teman, setiba kami di Kantor
Grisa di SK.
"Apaaaan...siiiih...!!! Masa aku harus baca status, positif
lagi... Di depan banyak orang. Okey... Memang ada jarak, tapi
kan tetap tempat terbuka. Mau status negatif pun, yang namanya privacy itu mutlak untuk ruang konseling. Pada nggak punya
perasaaan apa..???!!!"
"Sabar, As...." Mas Arie menengahi, "Tadi emang gimana
tempat konselingnya? Di Gedung, kan?"
"Di Gedung, betul. Tapi, untuk konseling hanya ada tiga meja,
untuk tiga konselor, dan diletakkan di depan banyak orang. Kayak semacam seminar atau diskusi. Ini kan buat VCT. Hasilnya
apa pun, harusnya hak setiap orang untuk mendapatkan privasi."
"Soalnya mobile, Mbak Asti..." jawab seorang teman PL.
"Emang kenapa kalau mobile..?? Bisa kok, bikin sederhana.
Kasih tabir umpamanya. Paling tidak, saat konselor membuka
hasil, tidak ada orang lain yang melihat. Hanya konselor dan
klien."
"Ok... Lain kali akan kita perhatikan itu, As..." Mas Arie menengahi.
Hm. Apa aku yang bego? Atau karena mereka merasa tidak
akan pernah R, makanya santai-santai mendengar keluh kesahku. Ok. Kalian memang beruntung. Hhh...
Malam harinya, aku terhibur oleh acara "Kongkow-kongkow bareng Gus Mus dan Harjanto Halim untuk Ngrembug
Indonesia" di Gedung Rasa Darma, Gang Pinggir 31. Thanks,
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Mbak Rully..... Udah diajak ke acara yang memperkaya batin.
Dapat buku gratis lagi. Buku berisi tulisan Pak Harjanto Halim.
Uhuuuy.... Aseeeeek.... Seru banget acaranya. Sering-sering
aja, Mbak... Ajak ke acara keren.

19 September 2013
Mbak Sulis menelponku, mengatakan bahwa Ina pulang ke
kampungnya. Oh. Gitu? Setelah R langsung pulang kampung.
Ina galau, kata Mbak Sulis. Ina ingin menenangkan diri di kampungnya. Hhh... Aku paham yang dirasakan Ina....
Saat ada pengayaan dari dokter Yoga pada 20 September
2013, aku masih sedih mengingat Ina.
21 September 2013, KDS Dewi Plus di SK. Kemudian 23
September 2013, aku dan Befry menjemput D**i *n***ani, di Sampangan, untuk kami bawa test HIV di Klinik Grisa. Kami lakukan
ini berdasar informasi dari Mbak Rully, bahwa D**i adalah anak
seorang WPS di SK yang sudah meninggal, sedangkan WPS
tersebut positif HIV. Bayi tertular dari ibu, bukan dari bapak.
Jadi menimbang itu, juga karena usia D**i yang sudah 2 tahun,
kami membawa D**i untuk test darah. D**i salah satu anak tak
berdosa (Walaupun terlahir dari wanita pekerja seks komersial)
yang terdampak dari HIV dan Aids. Apalagi saat ini D**i hanya
tinggal bersama neneknya yang sudah tua... Ya iyalah, nenek
pasti sudah tua... Bapak-nya D**i ? Entahlah. Pastinya di dunia
pelacuran ini banyak lahir anak-nya Bram.... Anak BeRAMerame... :p
Alhamdulilah, hasil test darah D**i: Non Reaktif, atau Negatif.
Sehat ya, Nak.... Aamiin.
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25 September 2013
Rapat koordinasi pemberdayaan ODHA di Ruang Komisi D
lantai 8 – Balai kota Semarang. Pukul 08.30. WIB – sampai
selesai. Sebenarnya tujuan acara bagus. Tapi kok, boring yaaa...
Seperti kurang persiapan atau apa, ya. Tetap kuikuti acara dengan sopan. Boring nggak boring, aku harus ada di sini sampai
selesai.
Namun di akhir acara cukup menggelegar. Seorang MK (yang
tak perlu kusebutkan namanya di sini), mengatakan: "Mengapa
fokus proyek HIV hanya ke WPS..?? Juga bantuan dari dinas
sosial. Padahal anggota saya banyak yang ibu rumah tangga."
Setelah pihak KPA kota dan Dinas Sosial menjawab, aku
juga meminta waktu untuk bicara menanggapi. *Secaraaaa...
Aku mewakili KDS di WPS, walaupun aku ibu rumah tangga
murni tidak campuran...*
"Kalau ibu bilang fokus proyek HIV hanya ke WPS... Tidak
juga. Saya sebagai ibu rumah tangga, juga merasa diperhatikan
sebagai ODHA. Dan perlu ibu ketahui, anggota KDS Anda yang
sebagian besar ibu rumah tangga, juga mendapat bantuan dari
Dinsos, walaupun melalui Grisa. Justru WPS yang ODHA, tidak
mau menerima bantuan, karena mereka tinggal di sebuah wisma,
jadi takut ketahuan temannya atau Maminya, kalau mereka positif HIV. Dan yang namanya bantuan, kan bisa dari mana aja.
Kebetulan saja, Grisa yang mendapat kepercayaan dari Dinsos."
Kepada ibu yang sinis tersebut, aku ungkapkan juga namanama anggota KDS beliau yang menerima bantuan dari Dinsos.
Berupa barang dan sembako, bukan uang.
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Sesak dadaku menahan emosi. Dan semua tumpah di
Kantor, siang itu. Aku jengkel sama MK yang bersikap seolah
menyalahkan Dinas Sosial tersebut, tapi mau marah bingung.
Seperti jadi nggak sopan sama orang tua. Ya sudah, aku tumpahkan di Kantor. Kebetulan Pak Budi dari Dinsos ada di Kantor,
eeh... Malah beliau menertawakanku. Mas Arie juga ikut tertawa.
Tambah jelek kalau kamu nangis, Aaass... Wk wk wk..
Sore harinya, aku latihan drama lagi bersama Mas Aris dan
teman-teman.

26 September 2013
Aku diundang Dokter Lis, untuk testimoni di Hotel Amaris.
Mbak Nur Khasanah yang menjemputku. Tentu saja aku ijin pada
Mas Arie. Dan jawaban beliau selalu; "Monggo, As... Selama itu
kegiatan positif, dan bagus... Tanpa harus ijin aku, kamu berangkat aja".
Tapi aku selalu ijin. Karena aku menghormati atasan, seperti
beliau menghargaiku serta membuatku menjadi diri sendiri tanpa
harus kehilangan pekerjaanku. Ini belum tentu kudapatkan kalau
aku bekerja di tempat lain.
Sebenarnya, Stef juga sudah testimoni. Tapi Dokter Lis merasa harus ada ibu rumah tangga yang hadir. Apalagi peserta pelatihan adalah mereka dari semua lapisan usia, yang aktif dalam
kegiatan sebuah ormas islam. Kalau hanya seorang LSL atau
Gay yang melakukan testimoni, dikhawatirkan sulit menghapus
stigma.
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Memang benar dokter Lis, sambutan para kyai dan remaja
yang aktif di kegiatan agama itu memang lebih antusias, saat
Mbak Nur memperkenalkan aku. Ah, apakah seorang ibu rumah
tangga memang begitu ‘manis’ saat dikemas dalam sebuah testimoni? Hmm...
Akhir acara, banyak yang memintaku berfoto bersama. Tapi
disertai pesan dari dokter Lies; "Hayooo... Jangan di-upload di
Facebook yaaa...."
Walaupun aku cuek, tapi aku paham dengan ucapan dokter
Lis, yang ingin menghargai privasiku. FB-ku sendiri saat itu belum terlalu aktif. Hanya terkadang saja kubuka. Walaupun aku
banyak kegiatan, tapi tidak sempat upload-upload foto di FB.
Saat itu aku masih menggunakan HP jadul yang tidak bisa untuk
aktif di Sosmed.

5 Oktober 2013, Sabtu.
Memenuhi undangan permohonan narasumber dalam Seminar Kesehatan Reproduksi UNNES Sex Care Community dengan tema "Seksualitas dan Permasalahannya". Acara dimulai
pada pukul 08.00 WIB, bertempat di Gedung C7 FIS UNNES.
Salah satu panitia menjemputku di Erlangga. Siplah kalau bisa
antar-jemput.
Selain aku, diundang pula Dr. Argyo Demartoto, M.Si (Sosiolog Universitas Sebelas Maret dan Pembina Yayasan Gesang
Surakarta), dan dr. Lies Agustin sebagai direktur GFNU/Aktivis
Perlindungan Perempuan dari HIV.
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7 Oktober 2013.
Akhirnya Ina kembali lagi ke Semarang, dan mau aku ajak
cek CD4 ke RSUP Kariadi. Masih tinggi CD4 Ina; 724. Dan
saat itu belum diterapkan program SUFA (Strategic Use of ART).
Memberikan ARV pada ODHA tanpa melihat CD4, terutama untuk waria, LSL, WPS, dan pasangan sero diskordan.16

8 Oktober 2013
Di antar Mas Budi Bella ke sebuah rumah kawasan Kebonharjo. Mengantar ARV untuk Pak Suwardi yang tidak bisa
berjalan. Beliau seneng banget aku datang. Istri Pak Suwardi
juga bilang, kalau Bapak paling sering membicarakan aku, karena kata beliau aku sabar menghadapi orangtua. Wah... Ge-eR
saya, Paaak... he he.
Aku tidak sengaja bertemu beliau saat aku Hospital Visit, usai
pertemuan KDS di Kariadi sebulan yang lalu. Saat itu beliau opname. Lalu aku iseng mengajak mengobrol dan mendengarkan
curhat beliau. Ternyata, oh ternyata... Ibarat kata anak sekolah,
kami masuk sekolah bersamaan di bulan Juni 2011, di BKPM.
Tapi, kalau suamiku "Rajin bikin pe-er dan menurut apa kata
‘guru’, Pak Suwardi rajin ‘membolos’ alias tidak patuh minum
ARV". Tentu saja akan mempunyai hasil yang berbeda. Raport
mana yang lebih bagus akan kelihatan. Saat ini, Pak Suwardi
membengkak kakinya. Ya Allah, ringankan sakit beliau...

16. Pasangan yang salah satunya memiliki status HIV negatif
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19 Oktober 2013
Hujan teramat deras, usai kami Tim Grisa melakukan mobile
VCT di Patrajasa Hotel. Malam itu kedinginan dan kebasahan
karena kehujanan di jalan.

22 Oktober 2013
Ternyata omelanku bulan September lalu, membuahkan hasil.
Ada ruang tersendiri untuk konseling. Pinjam salah satu ruang di
Gedung. Dan... Seperti bulan lalu... Hasil positif juga kebetulan
aku yang membuka. Jangan-jangan memang disengaja bagian
Lab yang kerjasama dengan PL lainnya. Ya Allah... Biarpun
aku juga positif, rasanya tersiksa dan gak asik dech... Untuk
membuka hasil positif seseorang.... Sebut saja dia L. Lahir tahun
1994. Tapi katanya punya anak satu, umur setahun. Semula dia
masih tersenyum, dibingkai rambut panjangnya yang menambah
cantik dia. Tapi..... Dalam tempo sekian detik, air matanya jatuh,
tak terbendung. Aku berusaha menahan tangisku...(Ingat, Aaaass... Apa kata Mas Arie; Jangan ikutan menangis kalau Klien
menangis...).
"Kamu cantik, yuk berhenti menangis.... Jangan sampai temanmu tahu, kamu keluar dari ruang ini sambil menangis..." Aku
mencoba membujuk agar L berhenti menangis.
Usai mobile VCT hari itu, rasanya lelah sekali. Apalagi mengingat yang sudah-sudah, biasanya mereka yang bekerja sebagai
WPS, sulit untuk terapi ARV. Atau bahkan tiba-tiba menghilang
dari tempatnya bekerja.
259

23 Oktober 2013
Pernikahan Yeni, bagian Finance, di Jepara. Rombongan
kantor sudah berangkat satu mobil tadi pagi. Aku, Mas Budi, dan
Befry berangkat siang. Kami hanya naik motor, dan aku yang
membonceng Mas Budi. Namun sampai Demak, kami disambut
hujan sangat deras, yang tidak memungkinkan kami untuk meneruskan perjalanan. Berteduh di sebuah warung Sup Balung,
cukup lama. Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi. Kalau di peta
dalam kartu undangan, sepertinya dekat. Tapi begitu di jalani ternyata jauuuuh banget. Entah mungkin karena aku tidak terbiasa
melakukan perjalanan ke Jepara. Atau karena kami berkali-kali
berhenti untuk berteduh karena hujan deras. Ya setidaknya, aku
mendapat pengalaman bagaimana perjalanan ke Jepara. Toh,
akhirnya sampai juga di rumah Yeni. Yeni yang memang cantik
jadi bertambah cantik dengan dandanan pengantin Jawa. Yeni
cemas melihatku basah kuyup. Langsung aja aku dipinjami kaos
dan jaket.
"Wis ben wae, Yeeen... Bunda wis tuo, masuk angin ra po
po... Ha ha ha..." Kata Mas Budi. Biarin aja, Yen. Bunda sudah
tua, nggak pa-pa masuk angin.
Begitulah canda kami. Yeni sudah maklum. Tetap meminjamkan aku kaos dan jaket.

24 Oktober 2013
Siang itu, di Kantor, ada tamu mencariku kata Mbak Mer.
Ternyata dia sudah seminggu ini mencariku, tapi baru bisa bertemu sekarang. Mahasiswi yang akan melakukan penelitian.
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"Hai... Aku Asti...," Sapaku, sambil mengulurkan tanganku.
Gadis berkulit putih dan mungil itu langsung menyambut erat
tanganku sambil tersenyum ramah, "Haiii... Aku Riska."
"Kita mau ngobrol di mana? Di sini aja, ya..?" Aku mengajak
duduk di teras Kantor.
"Ok..."
"Riska mau penelitian tentang apa, ya?"
"Gini, Mbak Asti... Aku mau meneliti tentang pemakaian
kondom pada ODHA, yang pekerja seks. Baik WPS, LSL, maupun Waria."
"Butuh ODHA pekerja seks, berapa orang? Tapi boleh acak,
kan? Nggak ada aturan pasti WPS harus berapa, LSL harus
berapa..."
Percakapan kami bergulir lancar. Riska mengambil S2 di
Undip, FKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat. Riska ramah
dan gampang menyesuaikan diri. Saat aku mengajaknya bergabung dengan teman-temanku di warung Bu Edi, dia juga tidak
canggung. Langsung akrab dengan teman-teman.
Aku sempat nunjuk-nunjuk Riska, tapi dari balik punggung
Riska, jadi Riska tidak tahu, sambil aku bertanya ke Mas Arie,
"Maaas.... Iki karo Linda, milih endi?"
Ini sama Linda pilih mana, begitu tanyaku. Linda adalah salah satu PK atau Pemandu Karaoke di SK yang sangat dekat
dengan Mas Arie dan aku, juga dengan teman-teman. Dalam
arti sering terlibat dalam kegiatan kami, atau hanya mengobrol
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di teras kantor. Bahkan kadang karaokean bareng kami, tanpa
bayaran. Justru Linda yang lebih sering mentraktir kami.
Apa coba jawaban Mas Arie, "Tombok sejuta, aku wani milih
kuwi to, As...As...!"
Misalnya nambah uang sejuta, Mas Arie lebih memilih Riska..!
Ahahahaha....
Malam harinya, sekitar jam tujuh, aku dan Riska sudah berada di sebuah Kafe di Kertanegara. Sebuah komunitas telah
mengundangku untuk sharing apa saja yang aku alami sejak
mengetahui status HIV positifku. Selain aku, ada juga Mas Aris
dan Stef, ikut mengisi acara. Stef sempat berbisik padaku, saat
melihat Riska, "Kalau ceweknya kayak gini, aku mau bangeeeeet...Bunda...".
Weeeeitts... Mas Arie punya saingan ternyata...
Sebenarnya, aku tidak masalah untuk berbagi pengalaman,
walaupun tidak ada uang transport. Sudah kuniatkan dalam hatiku untuk sosialisasi mengenai HIV, semata-mata bukan karena
uang. Tapi.... Permasalahan paling utama; Lapor... Saya lapaaaar...
Acara selesai jam 22.00, dan aku belum makan malam
sama sekali. Wajarlah kalau aku, Stef, dan Riska sama-sama
kelaparan. Akhirnya kami makan di sebuah lesehan Pecel Lele
di Hayam Wuruk, tak jauh dari Pleburan. Yang mentraktir kami
adalah Mas Yeni, cowok yang pernah magang di BKPM. Owh...,
Mas Yeniiii... Kau selamatkan perut kami... Alhamdulilah.

262

Pengalaman mendapat undangan tanpa ada uang transport
dan tidak mendapat makan ini akan menjadi pengalaman yang
terulang pada tempat yang berbeda, serta pihak pengundang
yang berbeda. Aku gak akan kapok atau sakit hati. Seandainya
mereka mengundangku lagi, tetap kuterima tapi aku harus siap
membawa makanan. Ya karena itu tadi, marah atau kesal sih
enggak.... Tapi Cuma lapeeeer.... Hiks.
Hari-hari selanjutnya, mulai menemani Riska untuk penelitiannya di sela-sela kegiatanku tetap bekerja mendampingi
teman-teman ODHA. Memang akan sulit baginya, menemui
teman ODHA, apalagi yang pekerja seks, kalau tanpa aku temani. Walaupun hanya mengisi kuisioner. Seperti ada rasa lebih
nyaman pada si pengisi kuisioner, kalau ada aku. Sebenarnya
aku tidak masalah bila Riska akan menemui sendiri, tapi mereka
yang tidak mau. Pasti ada pertanyaan: "Ada Mbak Asti, kan?"
Kalau untuk ODHA WPS yang berada di SK, biasanya aku
menelpon atau SMS lebih dulu. Kalau ODHA WPS yang di GBL,
menghubungi Mbak Sulis lebih dulu. Kalau odha WPS Non Lok
yang ada di Poncol misalnya, langsung aku dan Riska melewati
tempat mangkal dia. Dan biasanya kalau ada yang mengenalku
akan memanggilku lebih dulu. Sedangkan kalau dengan pekerja
seks ataupun mantan pekerja seks yang LSL, kami kencan bertemu di sebuah kafe. Beberapa Waria yang ODHA, kami temui
di rumah kontrakannya. Dan biasanya, ya sebagian besar dari
mereka kami temui pada malam hari. Artinya, hampir tiap hari
aku keluar malam dengan Riska, selama penelitiannya.
Riska sering melontarkan celetukan lucu yang memancing
aku tertawa. Misalnya saat pulang dari mengunjungi WPS yang
di SK. Kata Riska, "Mbak, itu Mbak-Mbaknya di SK kan pada
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dandan menor begitu... Kira-kira kalau selesai bercinta dengan
tamunya, lipstiknya belepotan nggak ya...." Xi xi xi...
Dan yang paling berkesan bagiku adalah, Riska mengajakku
makan di Adi’s Culinary. Bagiku, enaaaaak..... Bangets... Beef
Wiener Schnitzel with mashed potatoes-nya.
"Di sini kita benar-benar membeli makanan, bukan membeli
suasana," kata Riska.
Suatu saat, kebersamaan dengan Riska akan menjadi kenangan manis, saat dia harus kembali ke Kalimantan.
Pada bulan November ini: tanggal 14, aku membolos dari
pertemuan KDS Arjuna, tapi obat diambilkan oleh Hamid. Bersama Jini, aku hadir di acara Pusdiklat BKK jalan Supriyadi untuk
menjadi role model dalam pelatihan LKB17 dengan kader masyarakat yang mewakili beberapa kelurahan.
Jini adalah temanku dalam komunitas ODHA, tapi pengambilan ARV-nya di Kariadi, dan tempat tinggalnya di sebuah LSM,
bekerja di laundry, catatan penting lagi; dia tertular virus HIV dari
almarhum suami, namun virus yang langsung resisten dengan
ARV lini pertama sehingga dia sempat nge-drop sangat parah...
mengalami Stevens-Johnson Syndrome18, dan alhamdulilah Jini
bisa sehat kembali walaupun sempat mengalami CD4 hanya 1.

17. Layanan Komprehensif Berkesinambungan
18. Ruam yang parah, terkadang mematikan, yang umumnya terjadi sebagai
efek samping obat tertentu
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15 November 2013
Lunch di Rumah Makan Hj. Basuki, bersama Ibu Lisa, direktur PKBI Jawa Tengah, dan teman-teman PL. Beliau tampak
akrab dengan Bu Basuki si pemilik rumah makan yang sudah
sangat uzur. Di mataku, keduanya sama-sama cantik, walaupun
beda usia terpaut jauh. Sama-sama perempuan pintar, menurutku. Ibu Lisa dengan dunia LSM, dan Bu Basuki yang sukses
membesarkan anak-anaknya dengan membuka rumah makan.
Aku tak hanya menikmati makanan khas Jawa di sini, tapi
juga interior rumah makan yang kental dengan nuansa Jawa
Tengah dan kekeluargaan, serasa seperti makan di rumah sendiri. Ada foto keluarga dan foto anak-anaknya. Ah... Aku jadi
membayangkan bisa memiliki warung makan yang memajang
foto keluargaku dan anak-anakku. Rumah Makan BuAs... (Bu
Asti... :p).
Setelah makan siang, semua PL mengerjakan laporan di
kantor PKBI Jawa Tengah. Kami mengerjakan tugas laporan
sambil cekikikan dan ngobrol ngalor ngidul ngetan bali ngulon.
He he....
Definisi HRM. High Risk Man. Lelaki Berisiko Tinggi atau
LBT. Atau Lelaki Bajingan Tengik. Ha ha ha.... Apa kriterianya?
Ya pernah berhubungan seks.... WALAUPUN BARU SATU
KALI..!! Jadi nggak harus yang berkali-kali. Oooo.... Semua
mengangguk-angguk mendengar penjelasan Mas Bebek. Dan
tiba-tiba Hasan bilang; "Berarti aku bukan HRM..."..... Lho. Malah pengumuman. Ho ho ho... Ha ha ha.... Bangga ya dia...
Semua ngetawain Hasan.
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Aku sih ikutan menyumbang tawa. Tapi dalam hatiku berkata; salut, baguslah... Di Zaman yang serba permisif ini ada
yang masih bertahan tidak melakukan hubungan seksaul sebelum menikah.

16 November 2013
Kenangan tentang lampionku yang terbang tinggi. Malam
itu, aku bersama Mas Risha, Malik, dan Befry, mewakili PKBI
Kota untuk mengisi acara di FKM Undip di Tembalang. Tempat
acara di Gedung LPPU. Yang aku tahu, aku diminta membaca
puisi. Ternyata mereka memintaku untuk... Ahhh... Lagi-lagi testimoni...
"Lho, aku tahunya disuruh baca puisi..." Aku kaget. Mulai
sebel. Apalagi tahu juga kalau tempat acara yang hadir disetting
nanti menyalakan lilin saat aku testimoni. Ogaaaaah..!!
Aku menegaskan lagi, "Pokoknya aku nggak mau lagi, untuk
testimoni-testimonian di tengah acara yang lebay-lebayan pake
lilin. Gak asik, tau..!! Udah gitu kan gelap, aku nggak bisa melihat ekspresi orang saat aku bicara..."
Eeeh, malah Malik lalu bilang, "Ooo... Mungkin Mbak Asti
takut gelap."
"Heeeh..! Bukan masalah takut gelap, ya...!!" Aku mulai
emosi, "Aku nggak takut gelap. Aku cuma punya sikap, nggak
mau testimoni kalau tempatnya remang-remang hanya pakai lilin. Terserah kalau kalian bilang supaya bisa dapat nuansa sedih
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dengan adanya nyala lilin. Eh, bagiku dan teman-temanku....
Kami sedih nggak usah pakai lilin. Lilin kami nyalakan kalau di
rumah mati lampu. Dan sedihku adalah saat suamiku sakit. Sekarang dia sehat, aku udah nggak kepikiran sedih. Kok malah
kalian selalu minta aku harus sedih...?? Apakah nilai jual kami
para ODHA, ada pada rasa sedih itu..??!!"
Boleh kan seorang ODHA memiliki prinsip? Apalagi katanya
untuk testimoni dibutuhkan rasa nyaman, bukan masalah terarah
atau nggak. Tapi yang paling utama adalah rasa nyaman. Dan
kalau aku nggak nyaman dengan suasana nyala lilin...?? Sah
aja, kan...?
Mas Risha menengahi permasalahan, dengan bicara juga
dengan pihak Kampus. Lalu meminta maaf juga kepadaku atas
rasa tidak nyaman yang ditimbulkan.
"Mbak Asti nanti baca puisi aja, kok. Okey..? Nggak usah
testimoni... Maaf ya, Mbak Asti."
Akhirnya, aku memang hanya membaca puisi-puisiku. Apa
yang ada dalam puisi itu, sudah mewakili apa yang dirasakan
ODHA. Justru dalam puisi itu, perasaan lebih dalam. Ini masalah
rasa.
Dan yang sangat menghiburku malam itu adalah... Aku diberi kesempatan petama untuk memegang lampion besaaar...
berdua dengan ketua BEM19. *Aku lupa namanya..*. Beberapa
mahasiswa ada yang berbisik, "Mbak Asti... Berdoa ucapin permohonan, ya... Sebelum lampion diterbangkan..."
Hanya untuk menyenangkan hati orang, aku pura-pura ber19. Badan Eksekutif Mahasiswa
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doa... Dan tak berapa lama kemudian... Lampionku terbang...
Diikuti lampion-lampion yang lain. Aku memandang takjub. Langit penuh cahaya. Cantik. Dan genggaman di tanganku, serta
rangkulan di bahuku, sudah cukup meyakinkanku bahwa aku
disayang. Tanpa harus terucap kata sayang.
"Heeeeii...! Lampion Mbak Asti yang paling tinggi terbangnya..!!" Teriak Malik, sambil tertawa gembira.
Panitia penyelenggara dan semua pengisi acara malam
itu puas. Termasuk teman-teman Diva yang tadi menampilkan
lipsinc. Lebih seru lagi, aku, Mas Risha, Malik, dan Befry, makan
rame-rame sebelum pulang meninggalkan Tembalang malam itu.
Malam yang penuh lampion biru.
Malam di mana aku tertawa bersama teman-teman yang
mungkin tak kutemui lagi di lain waktu dan tempat. Mas Risha,
Malik, dan Befry. Kalian ada di antara sekian banyak orang yang
mengisi hidupku saat ini. Hidup yang kurasa lebih indah. Karena aku sering berbagi... Walaupun hanya berbagi pengalaman,
ataupun hanya memotivasi teman yang sedang terpuruk. Ya,
tidak banyak yang kulakukan. Hanya itu. Tapi indah.
Malam penuh lampion biru....
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THE UNTOLD

STORY

With Compliment AISEC LC UNDIP,
Issued this Symbolist to:
Asti Septiana, AS SPEAKERS IN OUR PROGRAM
Youth Talk! Speak Up! And Tell The World
Roar + Project (Red Ribbon Alert)
THE UNTOLD STORY
"We Share, We Care"

Semarang, 22 November 2013

Seperti itu yang tertera dalam Piringan Hitam, kenangkenangan untukku, saat diundang hadir di sebuah kafe di
Tembalang. Lengkap ada tanda tangan pula dari Faisal Fahd,
Organizing Committee President Youthtalk dan tanda tangan dari
Destari Puspa Pertiwi, Vice President Communication Department 1314.
Acara dimulai jam 19.00 WIB. Tapi aku dan Mas Andy sudah
datang saat lepas Maghrib. Kami mengobrol dengan panitia di
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ruang bawah, sedangkan acara akan diadakan di ruang kafe
yang di atas.
Sambil menikmati secangkir kopi Gayo, aku bilang bahwa
nanti Mas Arie dan Mas Budi akan menyusul. Ada beberapa hal
yang kami diskusikan saat itu.
"Nanti masing-masing akan cerita mengenai apa yang belum
banyak terungkap..." Kata salah satu panitia yang cantik-cantik
dan ganteng-ganteng itu.
"Maksudnya?" Mas Andy bertanya, sekaligus mengatakan,
"Mmm... Aku tahunya, diundang untuk sosialisasi mengenai
HIV."
Ternyata, oh, ternyata.... Mas Andy diminta untuk menceritakan tentang ke-Gay-annya. Misalnya awal mula dan kenapa
menjadi Gay. Lalu Mas Budi mewakili waria. Kemudian Mas Arie,
mewakili WPS. Dan aku? Jelaslah mewakili ODHA.
"Jujur ya, Mbak... Ini baru pertama kali saya harus bilang di
depan orang banyak, mengaku bahwa saya GAY..." Mas Andy
sedikit galau.
"Justru itu, Mas Andy... Biar orang lebih paham tentang
Gay... Maaf ya, Mas Andy. Kalau nggak nyaman."
"Ok, nggak pa-pa..."
Perbincangan mulai bergulir mengenai LGBT. Aku sendiri
ikut berpendapat, sambil menyeruput pekatnya Kopi Gayo,
"Kalau yang pernah aku dengar... Misalnya pada teman-teman
lesbian, mereka tidak hanya semata-mata mementingkan hu-
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bungan seks. Kadang hanya masalah kenyamanan hubungan
saja. Aku nggak mau sebut nama... Olin pernah bilang gitu..."
Lho. Ups. Kok malah aku sebut nama......
Mas Andy langsung ketawa, "Keceplosan ya, Mbak? Awaaas... Nanti aku bilang Oliin...!" Ha ha ha...
Panitia acara ikut tertawa, apalagi melihat aku hanya nyengir
aja. Lha aku juga kaget sendiri tadi... Mau sok-sokan rahasia,
malah keceplosan...
Saat acara akan dimulai, kami mulai naik ke ruang atas.
Dan... Aku sempat bengong sesaat tanpa sepengetahuan orang
lain, ketika melihat tulisan yang terpampang di dekat pintu masuk
ruangan. THE UNTOLD STORY. Kok... Kesannya sereeeem...
Padahal, selama ini, sudah banyak orang tahu bahwa aku
ODHA. Sudah sering diundang. Jadi, ya menurutku sudah tidak
lagi kusembunyikan cerita yang banyak dirahasiakan bagi sebagian besar ODHA ini. Sudah TOLD. He he...
21 November, diminta dokter Rima dan dokter Nirmala
terlibat dalam Pelatihan PMTCT/PPIA di Hotel Santika yang
membutuhkan Expert Patient trainers. Hanya sekitar dua jam.
Banyak dokter dan perawat dari beberapa kota di Jawa Tengah
yang menjadi peserta pelatihan tersebut.
Dan di tanggal 22 November juga, pada jam 08.00-11.00
WIB, aku dan Stef diundang mewakili KDS Arjuna dalam acara
Talk Show "Economi Care; Caring, Active, Respect, Educate"
bertempat di Hall Gedung Lantai 4, Undip Tembalang. Nara
sumber lainnya dari KPA Provinsi dan Kabid Pencegahan BNN
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Provinsi Jawa Tengah. Walaupun aku sempat sedikiiiit tersinggung, ketika salah satu panitia acara bertanya, "Apakah Mbak
Asti tinggal di asrama?"
Aku tertawa, "Ya nggaklah... Aku tinggal ya dengan keluargaku. Kami masing-masing tinggal dengan keluarga. Sama
ajalah dengan masyarakat lainnya."
Stef menambahkan, "ODHA kan berbeda dengan pecandu
narkoba yang memerlukan rehabilitasi lho, Mbak dan Mas...
ODHA bisa berakitifitas biasa seperti umumnya manusia sehat
lainnya, kecuali dia sedang sakit parah."
Mbak dan Mas panitia mengangguk-angguk. Jangan-jangan
masih ada lagi pertanyaan dibenaknya, tapi dia sungkan mau
bertanya lagi. Langsung saja kujelaskan lagi, "ODHA juga makan nasi kok, Mbak..." He he...
Sebenarnya aku paham bila banyak orang yang tidak tahu
tentang ODHA. Seolah alien yang beda dengan manusia. Aku
mengerti. Mungkin aku juga tidak paham, kalau aku bukan
ODHA, maupun tidak terlibat dalam komunitas dan LSM. Semakin tidak paham, kalau aku tidak bertanya pada dokter, MK, dan
teman yang lebih dulu masuk KDS.
Itulah mengapa aku open status. Pertama kali aku open status justru pada keluarga besar. Kemudian pada anak-anak. Pada
sahabat-sahabat. Dan saat ini pada siapa saja, terutama yang
memang ingin tahu dan peduli pada ODHA. Kalau yang tidak
mau tahu tentang ODHA, aku juga tidak memaksa agar mereka
tahu. Open status-ku, kuharap bisa membuka mata dan hati masyarakat. Alhamdulilah, bila juga menghapus stigma diskriminasi.
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Kesimpulanku sendiri; tidak ada story-ku yang masih The
Untold...
Hmmm... Ok. Nggak masalah. Dan kami berempat; Mas Ari,
Mas Budi, Mas Andy, Asti... Menggulirkan cerita yang mereka
anggap The Untold. Banyak sekali yang hadir, mirip jumpa fans.
Ha ha. Bahkan beberapa ada mahasiswa asing, seperti dari Jepang, India, dan Australia. Acara rame dan seru. Berakhir lebih
dari jam 10 malam.
Namun ada The Untold Story yang paling penting, yang para
panitia tidak paham, dan kami yang menjadi pengisi acara ini
malesss banget mau bilang. Apa coba...??
"Bunda..." Mas Budi bisik-bisik, saat kami menuruni tangga
kafe seusai bersalam-salaman dan foto-fotoan dengan para mahasiswa itu, "Nggak ada UT ya?"
Uang Transport maksud Mas Budi.. Ha ha ha....
"Zooooonk..." jawabku.
"Mbaaak..." Mas Andy meraih lenganku, lalu berbisik, "Maagku kayaknya kambuuh.."
Yupz. Ini The Untold Story-nya, yang panitia tidak paham.
Lapor, kami lapeeer... Hiks. Nggak ada UT, ga masalah. Tapi
mosok ini.... Hanya air mineral.... Ya sempat sih, melihat piringpiring berisi french fries dan beberapa snack. Tapi... kok nggak
depan kami. Dan yang wajar ajalah, makan ya umumnya nasi
dengan lauk. Bukan...sebotol air mineral... Hhh..
Dan karena lapar melanda...maklum nyerocos mengungkap
fakta tanpa rekayasa, aku, Mas Budi, dan ‘suami’-nya Mas Budi,
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makan bebek goreng di Tenda Biru, sebuah resto makan jadul.
Pemiliknya adalah teman lama Mas Budi.
Malam itu... Kami juga harus menerima kenyataan: Bebek
gorengnya iteeeem...keraaas... Aaaarrrggghh....
Ha ha ha... Aku tertawa, benar-benar tertawa keras melihat
Mas Budi marah-marah. Adakalanya kita memang harus menertawakan kemalangan kita. Sudahlah, tetap makan ajaaa... 
Syukuri apa yang ada...Hidup adalah anugrah...#Dmassive

23 November 2013
Pertemuan dengan KPA kota yang diwakili Mbak Tini, di
Kantor PKBI Kota. Aku dan teman-teman dijelaskan Mbak Tini
cara mengisi kuesioner mengenai Survei Cepat Perilaku WPS.
Survei ini untuk identifikasi perilaku terkait kesehatan. Yang akan
kami lakukan hanyalah mempelajari pola dan praktek yang berhubungan dengan kesehatan datanya dianalisa secara kelompok.
Diharapkan kejujuran mereka dalam menjawab pertanyaan yang
akan kami ajukan. Dengan menjadi responden survei ini, mereka
berkontribusi langsung terhadap upaya peningkatan layanan
kesehatan bagi teman-teman kelompok WPS secara umum.
Informasi yang diperoleh sangat berguna untuk menyusun program dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nama dan jawaban responden dijamin kerahasiaannya
Lembar kuesioner ada lima, yaitu lembar pertama berisi tentang Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota tempat survei, nomor
urut responden, alamat hotspot, nama dan kode pewawancara,
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tanggal wawancara, waktu wawancara, jawaban kuesioner telah
diperiksa kelengkapan dan konsistensinya oleh pewawancara
dan Koordinator Lapangan.
Lembar kedua, mengenai latar belakang responden; kelompok WPS langsung/tidak langsung, umur, pendidikan terakhir,
lama bekerja sebagai WPS di lokasi saat ini, lama bekerja sebagai WPS sampai saat ini. Pertanyaan berikutnya; dengan siapa
melakukan hubungan seks terakhir, menawarkan kondom atau
tidak, menggunakan kondom atau tidak, apakah kondom tersedia pada hubungan seks terakhir, siapakah yang menyediakan
kondom pada hubungan seks terakhir, berapa jumlah seluruh
pasangan seks selama satu minggu terakhir, apakah menawarkan kondom kepada setiap pasangan seks selama 1 minggu
terakhir.
Lembar ketiga, pertanyaan sebagai berikut; apakah menggunakan kondom dalam berhubungan seks dengan pasangan
seks selama 1 minggu terakhir, alasan apakah tidak selalu
menggunakan kondom dalam 1 minggu terakhir, berapa persediaan kondom dalam seminggu terakhir, dalam seminggu terakhir bagaimanakah cara mendapatkan kondom, dalam seminggu
terakhir apakah pernah kehilangan tamu/pelanggan tetap karena
ngotot harus pakai kondom, pernahkah mabuk alkohol pada saat
akan melakukan hubungan seks dalam satu minggu terakhir ini,
satu minggu terakhir ini apakah pernah mengonsumsi narkoba.
Lembar ke empat, pertanyaan sebagai berikut; apakah menawarkan/memakaikan kondom sebelum berhubungan seks
dengan pasangan tetap Anda, apakah menggunakan kondom
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ketika berhubungan seks dengan pasangan tetap Anda, apakah
mudah mendapatkan kondom di lokasi ini, berapakah persediaan
kondom Anda saat ini, tiga bulan terakhir seberapa sering menerima informasi tentang kondom dari manajer lokasi/mami/pemilik
wisma, seberapa seringkah dalam tiga bulan terakhir menerima
informasi tentang kondom dari PL/KL/PE, dan dalam tiga bulan
terakhir apakah PL/KL/PE pernah mengajarkan praktek cara
memasang kondom pada alat peraga seperti dildo.
Lembar ke lima, pertanyaannya sebagai berikut; satu bulan
terakhir apakah menerima injeksi untuk pencegahan infeksi menular seksual di luar layanan kesehatan misal dari mantri ataupun
dokter keliling, satu bulan terakhir apakah meminum antibiotika
yang Anda beli sendiri untuk mencegah atau mengobati penyakit
kelamin.
Mas Arie membagi beberapa kelompok. Dan tiap kelompok
akan berada di lokasi yang berbeda. Kelompokku ada aku, Befry,
dan Mas Budi. Kami dapat lokasi di Poncol.
Tentu saja waktu melakukan survei pada malam hari. Saat
jam kerja Mbak-Mbake. Yang kami datangi pertama adalah jalan
Tanjung, langsung mobil Mas Budi parkir di halaman sebuah hotel. Hotel yang juga biasa buat praktek WPS Non Lok.
Aku tengah menyiapkan berkas kuesioner dan souvenir bagi
WPS yang kami wawancara nanti, sementara Mas Budi dan
‘suami’-nya turun lebih dulu. Befry menyusul kami dengan motornya.
Sambil membuka pintu mobil lalu menutupnya, aku menyapa
seorang ibu yang duduk di samping kios kecil, "Selamat Malam,
Bu.... Assalamualaikum..."
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"Walaikumsalam, Mbak... Monggo, silakan... " Si ibu tersenyum ramah. Padahal tadi sempat kulihat wajah masamnya saat
melihat Mas Budi datang.
"Permisi, Ibu... Saya Asti, Ibu. Dari Grisa PKBI Kota. Ini ada
keperluan dengan Mbak-mbak di sini, boleh ya, Bu..? Hanya wawancara sedikit mengenai pemakaian kondom. Tugas dari KPA,
Bu..." Dengan sok akrab aku duduk di sebelah Ibu setengah
baya itu. Apalagi beliau tadi sudah mempersilakan juga.
"Ooo... Monggo, monggo, Mbak... Tadi saya sempat agak
takut liat ada waria datang. Ternyata ada Mbak-nya yang pake
jilbab, lega saya."
Ahahaha.... Si ibu tanpa sadar telah men-stigma waria. Aku
tersenyum maklum. Padahal banyak lho Bu.... Pake jilbab tapi
bisa berbuat yang buruk, dan banyak pula waria yang baik.
Entah mungkin sempat mendengar percakapan kami, Mas
Budi lalu bilang, "Aku pernah lho, Bunda... Tidur sama cowokku
yang dulu di hotel kayak gini... Ihhhh... langsung deeeeeh gatal
semua badanku, Bundaaaaa....!"
Ha ha ha... Jengkel sama ucapan Mami-Mami tadi, yaaaa....
"Mbak Asti...." Tiba-tiba seorang cowok menyapaku.
Aku menoleh. Siapa, ya.
"Mbak Asti lupa? Saya Wawan... Yang sama Novi."
Ooo... Iya. Novi adalah WPS Non Lok yang R saat mobile
VCT, dan didampingi Befry menemuiku, kemudian kami ke
RSUP Kariadi.
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"Haaaiii..." Aku segera menyalami Wawan, "Apa kabar,
Wawan...? Mana Novi?"
"Novi lagi ‘kerja’, Mbak."
"O, gitu. Sekarang pindah kost ya? Befry pernah ke kost
Novi yang dekat SK itu, tapi kalian sudah pindah."
"Iya, Mbak. Kami pindah ke Telogosari"
"Esa gimana kabarnya? Sehat?"
"Di Banget Ayu, ikut neneknya."
"Lho... Esa minum obat juga, gak...? Harus minum, lho..."
"Iya, Mbak. Ambil di Kariadi."
"Kalau nggak ambil obat, aku tahu, lho. Mbak Wati pasti
ngabari aku."
"Iya, Mbak."
Malam itu, hari pertama wawancara. Paling tidak kami empat
kali turun lapangan. Semua yang kami wawancara WPS Non
Lok. Semua PL sudah menyebar ke beberapa wilayah.
Bismillah. Semoga bisa kutuntaskan tugas ini dengan baik.
Aamiin. Walaupun jadi membuatku keluar malam, pulang menjelang dini hari. Hadeeeehhh.... Jalani saja ya, As. Sip, sip,sip....
Aku bersyukur bisa bermanfaat untuk orang lain terutama
untuk sesama ODHA. Namun ada yang membuatku harus berurai airmata lagi, di bulan November ini. Masih ingat Pak Suwardi
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yang kuanterin obatnya ke rumahnya? Beliau sudah meninggal
pada 18 November, di saat aku sedang (sok) sibuk-sibuknya
mondar-mandir dari PKBI Kota ke PKBI Jawa Tengah untuk
mengerjakan tugas laporan. Beliau sempat menulis SMS yang
terakhir buatku, yang isinya aneh...; Asti...Pfffff...wfffffff....Entahlah. Mungkin beliau sudah susah payah untuk mengetik
SMS. Dan sehari kemudian aku menerima kabar dari anaknya.
Sebagai catatan penting, putri sulung Pak Suwardi, terdampak dari status HIV Positif orangtuanya. Suaminya menceraikan
hanya karena mengetahui status positif HIV mertuanya, karena
takut tertular. HAH..??!! Ya toh pun dia misalnya ditest ternyata
positif HIV, tentu bukan karena tertular dari mertua... Ya iyalah
jelas-jelas dia juga LBT/HRM... Hadehhhh.... Atau, bisa jadi sebenarnya itu hanya alasan untuk meninggalkan istrinya, karena
kemungkinan besar dia juga sudah punya selingkuhan. Dasar
laki-laki....
Semoga Allah menerima semua amal baikmu, Pak Suwardi....
Maafkan aku yang belum sempat datang lagi mengunjungimu.
Syukurlah Mbak Lina putrimu sempat mengambil bantuan dari
Dinas Sosial di Grisa. Ahhh... Wajah-wajah yang selalu mengharap hadirku..... Kalian juga yang memberi semangat hidupku.
Aku sayang kalian... Tapi hanya mampu menolong semampuku.

1 Desember 2013
Tidak ada peringatan HAS di KDS Arjuna, seperti tahun lalu.
Sebenarnya aku masih mau diajak rembugan untuk acara HAS.
Tapi tidak ada yang menghubungiku.
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Ahhh.... Entahlah. Aku malah sengaja ‘melarikan diri’ ke
Jogja. Sampai di tahap saat ini dalam kehidupanku sebagai
ODHA, aku mulai merasa.... Kok peringatan HAS malah menjadi semacam pesta ulang tahun. Hingar bingar, abis itu selesai.
Persoalan sesungguhnya malah tidak tersentuh.
Seperti tempo hari, pernah aku dan Riska home visit ke beberapa ODHA. Juga pernah kulakukan home visit dengan Mbak
Linda, (yang maaf, ada orang menyebutnya Perempuan Simpanan, WPS,... walaupun pekerjaan tetapnya ya Pemandu Karaoke atau PK atau LC) ke rumah seorang anak yatim piatu yang
hidup hanya dengan neneknya yang sudah tua renta. Semua
yang dilakukan Riska dan Linda, di luar program dan project.
Mereka memberi dengan tulus ikhlas, tanpa sorot kamera dan
sosmed. Hanya aku yang menemani mereka.
Terima Kasih, Riska dan Mbak Linda... Yang sudah ikut
memerhatikan ODHA. Yang sudah peduli ODHA tanpa harus
teriak-teriak dan banyak omong.
PKBI kota sendiri akan memeringati HAS pada 22 Desember nanti, di Gedung Resosialisasi Sunan Kuning, Argorejo. Aku
dan Ananta akan mengisi acara, jadi beberapa kali dalam bulan
November dan Desember kami juga latihan. Kadang latihan
di Kantor Grisa, kadang latihan di Erlangga, atau pernah juga
latihan di Sobokarti. Aku membaca puisi, Ananta mengiringi dengan biola.
Kita tampilkan..... Asti Ananta...
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3 Desember 2013
Hidupku memang benar-benar asik. Aku yang ‘bukan apaapa’ dan ‘bukan siapa-siapa’, sering bertemu dengan orangorang hebat dan pintar namun mereka tetap ramah dan baik.
Salah satunya adalah hari ini. Pertemuan pada 12.00 – 15.00
WIB di Resto "Mbah Jingkrak" jalan Kyai Saleh dengan ibu Trisasi Lestari, M.O.,M.Med.Sc. Lectures. *Aku nggak paham apa
titel tersebut, tapi yang aku tahu beliau hebat dan baik hati*...
dari Manajemen Rumah Sakit UGM. Undangan melalui Mbak
Wati poli vct Kariadi.
Hanya sekitar 7 ODHA yang diwawancara Ibu Trisasi, termasuk aku. Wawancara dilakukan santai seperti mengobrol biasa,
sambil makan siang. Diadakan dalam ruang ber-AC yang cukup
privacy. Tidak semua ODHA mau open dengan siapa pun. Jadi
pasti mereka membutuhkan tempat yang terjaga privasi-nya,
apalagi terkait dengan status positif HIV mereka. Ya...The Untold
Story itu tadi... Seperti itu.
Pertanyaan yang diajukan lebih ditekankan pada kepatuhan
terapi ARV dan mengenai layanan kesehatan di Rumah Sakit.
Diharapkan kami menjawab dengan jujur, karena penelitian yang
dilakukan penting bagi kami.
Ibu Trisasi merasa belum cukup wawancaranya, ingin mengajak kami bertemu lagi. Namun dari semua yang hadir, hanya
aku dan Stef yang menyanggupi untuk datang. Yang lain punya
alasan masing-masing, dan Ibu Trisasi juga tidak memaksa.
Akhirnya, disepakati untuk bertemu lagi dengan Ibu Trisasi,
pada hari itu juga, pukul 19.00 WIB di Milken Cafe. Cafe yang
dekat rumah Erlangga, jadi aku cukup berjalan kaki saja.
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Malam itu, aku dan Stef tidak bisa on time, karena kebetulan
ada beberapa mahasiswa yang datang ke Erlangga untuk kepentingan penelitian juga. Yang penting kami tetap datang. Hanya
terlambat setengah jam, dan Ibu Tri Sasi sudah kami beritahu.

7 Desember 2013
Riska. Masih ingat kan? Yang malam-malam harus melakukan penelitian pada pekerja seks, baik WPS, LSL, maupun
waria. Ok. Riska mengantarku pagi jam 9, ke PKM Lantai 2
Undip Tembalang. Sebagai narasumber sebuah Talk Show, yang
juga dihadiri Mas Andy dan Stef. Stef berangkat sendiri, sedangkan Mas Andy diantar Olin.... *Tapi Olin sudah tidak marah lagi
tentang ‘keceplosan’-ku waktu 22 November itu...*.
"Sssstt... Yang penting ada UT dan ada makanan, Bunda..."
Bisik Stef sebelum kami tampil untuk duduk di sofa itu.
Ha ha ha.... Yoi. Jadi tidak perlu: Lapor... Kami Lapeeer. 
Riska mengabadikan moment penting bagiku ini dengan kameranya.
Acara berakhir pukul 12.00 WIB. Aku segera mengajak
Riska cepat-cepat pamit dengan teman-teman dan panitia.
"Heeh...Heeeeh... Rasah kemayuuuu, yooo... Ngapain
buru-buru?" protes Olin.
"Oliiiin... Aku sebenarnya ada undangan dari ibu-ibu Musli-
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mat NU ke Puspogiwang, harusnya jam 10 tadi.... Tapi mereka
masih menungguku, sih..."
"Sok ngetop orang satu ini..." Olin manyun.
Ha ha ha... Aku segera berlari menuruni tangga diikuti Riska.
Mas Andy sempat bilang, "Mbak Riska, jangan mau ikut.
Biarin aja Mbak Asti pergi sendiri. Paling juga dia bingung mau
naik apa..."
Olin ikut ngeledek, "Makanyaaaaa belajar ya, gimana mengendarai motor... Dadi wong senengane ngrepoti og. Sopo wae
direpoti... Stef omahe Sambiroto kon methuk ning Kali Pancur...
Saiki Mbak Riska kon ngeter-ngeterke...."
Maksud Olin, jadi orang senangnya kok merepotkan orang
lain. Siapa aja direpotin. Stef rumahnya di Sambiroto, disuruh
jemput ke Kali Pancur. Sekarang, Riska disuruh nganterin terus.
Ha ha ha.... Aku dan Riska tetap meluncur dari Tembalang
ke Puspogiwang. Jauh lhooo, Saaaaaay.... Tapi namanya sudah
diundang dan sudah bilang sanggup, ya kujalani. Apalagi aku
tahu, biasanya kalau testimoni, pada jam terakhir acara. Dan di
awal acara Sosialisasi HIV dan Aids itu sudah ada Pak Tedy dan
Mas Ardik.
Alhamdulilah. Aku masih ditunggu. Langsung saja aku dipersilakan di depan. Mengatakan tentang awal mengetahui status
positif HIV, bagaimana aku menghadapinya, tentang suami dan
anak-anak, keluarga, dan seperti pesan Mas Ardik, perlu juga
kusampaikan tentang kegiatanku mendampingi ODHA saat ini.
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Selesai aku berbicara, ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu
yang hadir. Pertanyaan yang sudah sering diajukan. Ok. Setelah
itu ya seperti biasa, foto bersama mereka. Oya, aku sempat difoto juga saat menerima kenang-kenangan buku "Surga untuk
ODHA" yang ditulis oleh Pak HAS Chamidi, bersalaman dengan
Mas Ardik.
Riska sempat berkata saat kami dalam perjalanan pulang,
"Enak ya, nganter-nganter Mbak Asti datang ke acara, bisa makan gratis... Ha ha ha..!!"
Aku tertawa. Sudah tahulah bahwa Riska hanya bercanda.
Dia aja sering mentraktirku di tempat yang mahal dan enak. He
he....
Pertanyaan Riska biasanya, "Mbak Asti mau makan di
mana?" Dan biasanya kujawab; Terserah Riska.
Duuuuh.... Indahnya hidup ini. Sangat disyukuri lho, bisa makan gratis. Alhamdulilah ya Allah... Barakallahu...
Tidak hanya mentraktir dan mengantar aku ke acara, Riska
juga sudah biasa mengantarku mencari kost. Ya, karena Rumah
Dinas Bapakku di Erlangga yang kutempati akan diminta pihak
kantor Bapakku. Aku harus ikhlas. Sudah bagus, keluarga kami
sempat menempati dari tahun 80-an. Baru akhir tahun ini, akan
kutinggal rumah penuh kenangan itu.
Kalau Stef, mengusulkan aku untuk mencari kost di dekatdekat tempat tinggalnya. Biar kalau maen ke tempat Bunda Asti,
dekaaaat, itu alasan Stef. Kalau Jini mengusulkan dekat Gramit,
biar kalau mau maen sama aku juga dekaaaaaat, begitu alasan
Jini. *Tepuk jidat*.
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Kalau aku pengen ya dekat kantorku dan ada kamar mandi
dalam, jadi kalau bangun kesiangan tidak berebut kamar mandi
dengan penghuni kost lainnya. Aku juga pengennya, kalau Mas
Anwar ke Semarang, boleh tidur di kamarku.

22 Desember 2013
Hari ini diawali dengan kehebohan.... SMS dari Mas Anwar
yang ingin aku ke Jogja. Kangen katanya. Kalau cuma bilang
kangen aja, gak masalah. Yang jadi masalah, pengen aku resign
dan pulang Jogja. Hhhh... Bukan aku tidak mau kumpul keluarga, tapi kan Mas tahu kan, bagaimana ekonomi rumah tangga
kita, tidak bisa hanya satu yang kerja. Kita berdua kan harus
kerja, Mas. Malah Mas Anwar marah-marah, dibilang aku lebih
senang di Semarang karena ada mantan suamiku. Hadeeeehhhh.....
Tapi pagi ini pula aku harus pergi ke Karangawen bersama
Mas Dian dari Graha Mitra. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah dihubungi pihak Graha Mitra, sebenarnya mereka ingin suamiku yang testimoni, sebagai mantan pemakai narkoba suntik.
Tapi karena suamiku tidak mau (bukan karena malu, tapi karena
memang merasa tak sanggup harus bicara apa), akhirnya aku
yang diminta datang.
Perjalanan ke Karangawen, aku hanya bonceng motor Mas
Dian. Jauuuuuh sekali. Benar-benar pengalaman seru dan asik.
Malah membayangkan berada di Swiss, saat melihat kambingkambing (yang di mataku seolah-olah domba...) seperti dalam
film HEIDI saat aku masih kanak-kanak, di lereng berumput hijau
yang di bawahnya mengalir sungai panjang. Kami melewati jem285

batan. Kok aku jadi ingat desanya istrinya Mas Arie, ya... Mirip
kayaknya. Ya mungkin desa-desa di Indonesia memang mirip
satu sama lain.
Kalau tidak salah, nama desa yang kudatangi adalah; desa
Padang. Ok. Belum pernah ke kampung halaman mertua di Pariaman Sumatera Barat, tapi sekarang malah nyampe di desa
Padang, Karangawen. He he...
Sambutan panitia dan remaja yang hadir, sangat baik. Para
remaja juga antusias bertanya. Dan siang itu, sepulang dari
Karangawen yang panjaaaaang perjalanannya itu, aku sengaja
membiar tubuhku beristirahat. Harus tidur. Toh, Ananta juga tidak jadi latihan di rumah. Katanya di SMS; "Eneng sibuk ngurus
anak-anak, Mbak Asti...". Hmmm... Maksudnya kucing-kucing
peliharaannya.
Malamnya, usai adzan isya’, aku meluncur ke Argorejo,
langsung ke Gedung Resos. Teman-teman sudah berkumpul di
sana. Menyiapkan acara peringatan HAS. Aku latihan dulu dengan Ananta. Sedang serius latihan, datang Hasan... dan Viena.
Heeeey, langsung aku cipika cipiki dengan Viena, kemudian
menoleh ke Ananta, "Eneeeeeng... Liat nih, cantik kan? Kenalin
ya, temanku Viena. Kemarin Ananta kan tanya ke aku, apakah
kalau ODHA memang dekil-dekil, ya..?? Yang Eneng liat pas
yang item dan dekil. Bukan karena dia jadi ODHA lalu dekil....
Hadeeeehh... Sebelumnya memang orang itu udah jarang mandi
dan perawatan. Ya, gituuu deeeh... Kalau Viena, termasuk yang
keren, Neng... Kayak Eneng juga, kan...???"
Viena tertawa. Wah, dia memang cantik sekali. Sayangnya,
usia 22 tahun sudah punya dua anak dan menjadi janda. Reak286

tif pula. Pasti Tuhan memberi berkah di dalam setiap kejadian.
Aamiin. Aku juga bersyukur padaMu ya Allah, melihat senyum
dan tawa ceria si cantik Viena. Dia pernah bilang, mulai bisa bahagia lagi begitu bertemu aku dan teman-teman. Selama ini dia
pendam sendiri dukanya, walaupun keluarga mertua mengetahui
status positifnya dan tetap menyayanginya. Namun dia seperti
menemukan semangat baru saat bertemu aku. Bahkan katanya,
pengen suatu saat seperti Mbak Asti, bisa mendampingi temanteman ODHA juga.
Kamu tidak sendiri, Viena....
Malam itu di atas panggung... Panggung yang sama saat
aku melakukan testimoni pada Malam Renuangan AIDS Nusantara atau MRAN dan aku tersiksa dengan "sukses" dalam nuansa remang-remang cahaya lilin.....Tapi dalam peringatan Hari
Aids Sedunia atau HAS 2013 kali ini aku membaca puisi-puisiku
dengan diiringi alunan biola yang dimainkan Ananta. Penampilan
Asti Ananta mendapat sambutan meriah.
Alhamdulilah. Aku dan Ananta bersyukur bisa ikut mengisi
acara tanpa harus testimoni. Dan kerennya lagi, kami mengenakan kaos yang sama dengan Panitia. Kaos hitam dengan tulisan;
HIV + dibagian depan kaos, lalu di belakang kaos dengan tulisan;
Perjuangan Tanpa Pengorbanan adalah Omong Kosong..!!!
Masih banyak The Untold Story.... Ananta belum open status pada keluarga dan pacarnya (yang juga laki-laki), Viena juga
hanya open status kepada keluarga mertua, May memang open
status kepada keluarga dan didukung keluarga tetapi dia ‘sibuk’
dengan pikiran-pikiran negatif yang memenjaranya dalam labirin,
Aris memang didukung keluarga tapi dia juga punya ketakutan
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bagaimana nanti mendapatkan jodoh (sedangkan dia merasa
suka laki-laki 75% suka perempuan 25%), Stef juga masih
menyimpan rahasia dari keluarganya bahwa dia LSL walaupun
keluarga tahu dia positif HIV dan mendukungnya, Widhy sangat
menyimpan rapat-rapat status R-nya dari tempat kerjanya dan
dari keluarganya......
Ya. Masih banyak The Untold Story.
Boleh kan, aku berandai-andai.....? Seandainya semua
ODHA tidak malu membuka status R, atau minimal menerima diri
sendiri dengan bahagia, melupakan masa lalu dan menata masa
depan, berdamai dengan virus di tubuhnya, melakukan kegiatan
positif, menunjukkan sikap positif, dan.... Kalau ada yang tanya;
"Kamu ODHA, ya??" akan siap menjawab; "Ya. Saya ODHA."
Kemudian masyarakat paham mengenai HIV....Tentu akan lebih
mudah menghapus stigma dan diskriminasi. Karena sulitnya
penanggulangan HIV dan AIDS, ada pada dua hal tersebut.
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CATATAN PENULIS
ODHA
(Menurut saya). ODHA itu keren, rambutnya panjang, suka
mashed potato, suka kopi, selalu hepi, selalu bersyukur, punya
mimpi, dan asik #YangIniBuatLucu2anAja

CATATAN YANG SERIUS:
Tidak ada yang berubah dalam hidup ODHA.
ODHA tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia
Hanya dua hal yang berubah: Minum ARV selamanya dan
tidak bisa donor darah
Kewajiban ODHA adalah; mencegah penularan ke orang
lain, dan melakukan Pencegahan Positif.
Bagaimana ODHA menurutmu?

MENGAPA MEMILIH JUDUL: “MASHED POTATOES”
Semula aku memakai judul:
-

“Walau Aku Positif”; Ih, kesannya kok... ‘Pamer’ . He he....

-

“Bahagia Bersamamu”; Aku memang bahagia, tapi temantemanku belum tentu

-

“Waktu #MelawanStigma“; Hadehhh.. Kok terlalu heboh.

289

-

“Reaktif”: Hmm. Gak pas, ya...

-

“Berdamai dengan Virus”; Sudah aku gunakan untuk judul
tulisanku yang hanya empat lembar di Tabloid “Indonesia
Bersuara” Semarang, Oktober 2014.

-

“Dan Selamanya Ada”; Sudah aku gunakan untuk judul tulisanku di Bulletin Women’s International Club Semarang,
November 2014.

Setelah menimbang dan memikirkan dengan pusing, dan
proses panjang curhat ke suami, anak-anak, dan Mbak Yani...
Akhirnya kupilih: MASHED POTATOES... Walaupun sempat
dapat koment dari suami ,”Kok nggak Nasi Telor aja?”. Hmm. Itu
menu dia yang dibeli warung burjo kalau kita lagi nggak ada yang
masak. Paling asik adalah komen Rafly, anakku nomer 3 yang
hobi parkour itu, “Bagus,kok. Nggak masalah nama makanan.
Itu Raditya Dika, pakai nama-nama binatang; Koala Kumal, Manusia Setengah Salmon, Marmut Merah Jambu...Cinta Brontosaurus.....dll ....”.
OK. Mashed Potatoes... Ibarat sudah hancur *Bagi beberapa
orang*, kentang masih bisa enak dinikmati dan dikemas Waow ,
mendampingi Steak. Jadi, biarpun sudah hancur sebuah harapan
ataupun kehidupan, tetap bisa disiasati menjadi hidup yang bisa
dinikmati dengan berdoa, rasa syukur, dan memandang dengan
positif pada apapun.
Masih ada cerita yang ingin kuungkapkan:
-

Apakah aku memenuhi keinginan suamiku agar resign ?

-

Apakah aku tetap tinggal di Semarang, atau pulang kembali
ke Jogja?
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-

Apa saja kegiatanku selanjutnya?

-

Apa saja yang terjadi pada teman-teman KDS?

Akan tersaji dalam MARSHMALLOW.....(Karena hidup ini
indah dan manis).

----Semua informasi medis diperoleh dari Dokter, RSUP
Kariadi, BKPM, 100 Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS (Joel
Gallant,MD, MPH)-----
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TENTANG PENULIS
Asti Septiana, wanita kelahiran Jakarta, 6
September 1970, ini telah aktif menulis sejak masih belia. Karyanya antara lain cerpen
remaja yang menghiasi majalah remaja Aneka
di Jakarta dan Cerber di Suara Merdeka. Kepiawaiannya menulis menginspirasinya untuk menuliskan sendiri
kisah hidupnya sebagai ODHA.
Sosoknya yang periang dan pantang menyerah menjadikan
hidupnya penuh warna dengan berbagai aktivitas sosial, yaitu
sebagai aktivis PKBI dan mengisi berbagai acara guna berbagi
informasi seputar HIV kepada masyarakat.
Mbak Asti ini bisa dihubungi melalui email: puisihati_asti@
yahoo.com
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