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ari itu selepas membersih-Hkan kamarnya, Hanifah naik 
ke atas balkon. Seper� biasa 

ia membawakan makan siang untuk 
Jalu. Hari ini terik sekali, hari terterik 
di musim penghujan. Tapi, setelah 
satu jam Hanifah menunggu Jalu, Jalu 
tak muncul juga. Jalu memang suka 
sekali bermain-main entah kemana, 
tapi ini jadwal makan siang Jalu, 
biasanya jam segini Jalu sudah ada di 
balkon sambil menjilat-jilat tubuh-
nya. Ah, entahlah mungkin ia sedang 
bermain-main di tempat lain. 

 “Peh, nggak kuliah lo?” teriak bang 
Zaki memecah kebingungan Hanifah.
 “Eh, kagak, ujian gue udah selesai. 
Lah, kok elo nggak kerja Bang? Ini kan 
hari Jum'at, masih hari kerja kan?” 
tanya Hanifah heran.
 “Kagak gue udah dari dua minggu 
kemaren Sabtu-Minggu ke kantor 
mulu, nah Alhamdulillah atasan gue 
ngasih jatah libur gue Jum'at sampe 
Minggu ini. Katanya buat refreshing, 
hahaha.”

 “Oh, berar� udah nggak trouble lagi 
dong hehe… Yes, dapet banyak uang 
lembur dong kemaren. Asik-asik, 
trak�r dong bang!!"
 “Elaaaaah… capek deh!! Uangnya 
gue tabung buat (calon) istri gue!!”
 “Dih, emang udah ada yang mau 
sama elo bang? Bahahaha!!”
 Bang Zaki kontan mengacak-acak 
jilbab Hanifah. Sudah lama mereka 
tak saling bercanda lepas seper� 
siang ini. Bukan, bukan karena sibuk, 
hanya saja jadwal mereka yang tak 
pernah bertemu. 
 “Bang, lo berar� hari minggu 
kosong kan? Ikut gue sama temen-
temen gue aksi sosial yuk, ngebagiin 
sikat gigi gra�s ke anak-anak di 
Monas.”
 “Hmmm… Boleh-boleh!!”
 “Yippiiieee!!” pekik Hanifah yang 
membuat bang Zaki tertawa. 
 Di mata bang Zaki, Hanifah adalah 
adik kecilnya yang akan selalu ia bela. 
Walaupun Hanifah tomboy dan bisa 
bela diri, bang Zaki tetap mengang-
gapnya seper� gadis kecil yang manis 
meski kadang menyebalkan.
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 Memori bang Zaki berputar pada 
�ga belas tahun yang lalu, saat 
Hanifah masih berumur 8 tahun. Saat 
itu bang Zaki baru masuk kelas satu 
SMP, dalam seragam pu�h birunya ia 
berjalan menuju SD tempat Hanifah 
sekolah. Se�ap hari Bang Zaki harus 
mengantar dan menjemput Hanifah. 
Pulang dan pergi bersama naik ang-
kot sambil membawa kue buatan 
emak yang akan dijual di sekolah 
mereka masing-masing. Ke�ka itu 
Bang Zaki telat sepuluh menit men-
jemput si adik kecilnya itu. Dari ke-
jauhan Bang Zaki melihat Hanifah se-
dang dikerumuni oleh teman-teman-
nya. Bang Zaki saat itu berpikir 
teman-teman Hanifah sedang mem-
beli kue yang Hanifah bawa… Sampai 
pada beberapa menit kemudian ada 
salah satu anak yang terjatuh karena 
Hanifah mendorongnya.
 Langsung saja pada saat itu juga 
Bang Zaki menghampirinya dan me-
narik tangan Hanifah agar keluar dari 
kerumunan tersebut. Muka Hanifah 
memerah, terlihat sekali di raut wajah 
Hanifah tersimpan amarah yang tak 
bisa ia pendam. Bang Zaki hanya me-

megang tangan Hanifah tanpa ber-
kata apa-apa dan langsung menggan-
deng Hanifah pergi. Lalu, langkah kaki 
kecil Hanifah melambat. 
 Hani fah  langsung berter iak , 
"Abang!! Abang kenapa tadi nggak 
bantu Hanifah buat ngelanju�n 
dorong Akil?? Aku sebel sama dia 
Bang!!" 
 Hanifah menghen�kan langkah 
kakinya sambil melepaskan tangan 
Bang Zaki. Bang Zaki hanya ter-
senyum dan itu membuat Hanifah 
tambah kesal. Lalu �ba-�ba saja 
Hanifah terisak. Bang Zaki mencoba 
memeluk tubuh Hanifah agar isaknya 
mereda, tapi tangisan Hanifah malah 
menjadi-jadi. 
 “Ipeh, kenapa nangis? Ipeh malu ya 
dikatain anak empok-empok pasar?” 
kali ini Bang Zaki mulai bicara. 
 Hanifah kecil hanya menggeleng-
gelengkan kepalanya. Tangisnya 
mulai mereda, perlahan-lahan ia 
menghapus jejak-jejak tangis di pipi-
nya. Lalu, Bang Zaki mulai menggeng-
gam tangan Hanifah lagi. 
 “Abang, jangan bilang kalau Hanifah 
tadi nangis ya ke Babe. Abang cerita-

nya Hanifah tadi berantem sama Akil 
aja ya,” kata Hanifah yang masih me-
ngatur napasnya. 
 Sejak saat itu Bang Zaki paham, 
paham bahwa adik kecilnya tak se-
kuat yang nampak.

***

| 4 5 |



eh, ini barang banyak banget Psikat gigi semua isinya?” tanya 
Babe.

 “Iya Be, ini sikat gigi sama odol isi-
nya, totalnya ada 8 kardus semuanya, 
besok Hanifah mau bawa ke Monas,” 
balas Hanifah sambil menggendong 
kardus berisi sikat gigi. 
 “Soalnya, lagi giliran aku nih yang 
kebagian bawa barang-barang pro-
duk. Besok Bang Zaki nganter Hanifah 
pake bajaj babe, boleh kan Be?” tanya 
Hanifah.
 “Ya boleh-boleh aja sih. Emang si 
Zaki bisa nye�r bajaj?” tanya Babe 
sangsi.
 “Yaelaah!! Bisa Beee!!” teriak Bang 
Zaki dari teras luar sambil membawa 
kardus-kardus berisi pasta gigi ke 
dalam rumah.
 Malam itu rumah penuh dengan 
kardus-kardus berisikan sikat gigi dan 
odol. Hanifah berdoa agar besok pagi 
cerah dan acara berjalan lancar.

 Minggu pagi, doa Hanifah semalam 
terkabul.

 Hanifah sudah memasukan 
kardus-kardus berisi pasta dan sikat 
gigi ke dalam bajaj. Bang Zaki 
dengan kaos dan celana jeansnya 
mulai memanaskan bajaj. Hanifah 
tertawa lepas melihat abang satu-
satunya mulai mengoperasikan 
bajaj. Dalam ha� Hanifah, ternyata 
abangnya keren juga, mau-maunya 
nye�rin pakai bajaj. 
 “Oy, kenape lo ketawa-ketawa 
kayak gitu?” tanya Bang Zaki yang 
sudah berada dalam bajaj. 
 “Nggak apa-apa, ayok dah, yuk 
cabut!! Ntar keburu macet,” balas 
Hanifah yang masih menyisakan 
tawanya.
 Jalanan menuju Monas dari Kali-
bata pagi ini �dak terlalu ramai, 
mungkin karena masih pagi. Bang 
Zaki mencoba mengemudikan bajaj 
dengan baik, tapi tetap saja ter-
kadang bajaj ma� di tengah jalan 
karena Bang Zaki belum terlalu 
mahir dalam mengendarainya. Ter-
kadang badan Hanifah terpental ke 
depan atau ke belakang, setelah itu 
Hanifah hanya tertawa. 

 “Bang, abang nggak malu nye�r 
bajaj?” tanya Hanifah sambil meme-
gang erat kardus yang ada di pangku-
annya. 
 “Lah, kenapa harus malu? Malu tuh 
kalo elo nye�r mobil hasil korupsi,” 
balas Bang Zaki sambil berkonsentrasi 
menye�r bajaj yang sudah mulai me-
masuki daerah Salemba.
 “Esesesese… iye deh… Bang, abang 
kenapa sih nggak mau beli mobil aja? 
Kan uang tabungan abang udah 
cukup banget tuh buat beli mobil.”
 “Peh, kalau se�ap orang dapet kerja 
terus langsung beli mobil, jangan 
salahkan jalan yang suka macet kalau 
gitu. Lagi pula gue mikir keluarga be-
lum butuh-butuh amat mobil.”
 “Maksud Abang?”
 “Ya, coba aja deh kita berpikir, kalau 
se�ap orang punya mobil pribadi 
terus ke mana-mana pada pake mobil 
sendiri-sendiri yang terkadang dalam 
satu mobil isinya cuma satu orang, ya 
pantes ajalah jalanan macet. Coba 
bayangkan yang satu orang satu 
mobil itu pada naik transportasi 
umum, bus misalnya. Yang diangkut 

banyak hanya dalam satu kendaraan. 
Gitu maksud gue.”
 “Iya, iya paham. Tapi, transportasi 
umum kita itu jelek Bang, nggak nya-
man, gimana orang-orang pada mau 
milih transportasi umum dari pada 
mobil pribadi yang jelas-jelas lebih 
nyaman.”
 “Nah, itu dia pemerintah juga harus 
menyediakan transportasi umum 
yang nyaman buat masyarakatnya. 
Sementara pemerintah bekerja ya 
kita sebagai masyarakatnya sabar 
dululah, jangan makin memperparah 
dengan terus-terusan membeli 
mobil, eh beli mobilnya nyicil pula 
hehehe.”
 “Duh, Abang omongannya berat, 
mentang-mentang kerja di MRT, 
hahaha.”
 “Yaaah dibawa santai aja Peh, haha-
haha…”
 Akhirnya mereka sampai juga di 
Tugu Monumen Nasional. Pagi itu 
Monas cerah dan sudah ada bebe-
rapa orang yang lari pagi di sana. 
Hanifah mencari teman-temannya 
yang kompakan memakai kaos ber-

“
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warna merah. Dari jarak lima meter 
teman-teman Hanifah berteriak 
memanggilnya. Di sana sudah ada 
Putri, Raya, Sofi, Ayra, Alfi, Bang Razi, 
Bang Jaka, dan beberapa kakak ang-
katan Hanifah yang sekarang sedang 
koas ikut serta dalam kegiatan aksi 
sosial ini. 
 Aksi sosial kali ini memang didanai 
dari jurusan dan sebuah merk pasta 
gigi yang cukup terkenal. Anak-anak 
kecil dari beberapa SD dan anak-anak 
jalanan di sekitar monas mulai ber-
datangan. Hanifah dan Bang Zaki 
mulai menurunkan kardus-kardus 
yang berisi sikat dan pasta gigi produk 
yang mendanai kegiatan aksi sosial 
kali ini.
 “Oy, sini gue bantuin Peh!” Bang 
Razi teriak dari kejauhan sambil ber-
lari kecil mendekat kearah Hanifah.
 “Iya nih, Bang tolong deh bawain ke 
sana. Ini ada Abang aku juga mau 
bantuin,” balas Hanifah sambil me-
nurunkan beberapa kardus yang 
masih ter�nggal di dalam bajaj. 
 Saat itu juga Bang Zaki dan Bang 
Razi bersalaman, saling memper-
kenalkan diri.

 Tim Merah Pu�h yang lainnya 
segera mengatur barisan anak-anak 
yang sudah mulai berkumpul. Se�ap 
peserta wajib mengambil nomor 
pada pani�a, kali ini Putri dan Raya 
yang membagikan nomor. Total se-
luruh peserta ada 150 anak yang kira-
kira usianya antara 7-12 tahun. 
 Dari 150 anak tersebut dibagi men-
jadi �ga kelompok besar, maka se�ap 
kelom-pok terdiri dari 50 anak. Bang 
Razi, Putri, dan Sofi menjadi satu �m 
untuk kelompok A. Kemudian kelom-
pok B akan dipandu oleh Alfi, Ayra, 
dan Bang Jaka. Sementara kelompok 
C akan dibersamai dengan Hanifah, 
Raya, dan Bang Zaki. Lalu teman-
teman kedokteran gigi yang lain ber-
siap-siap untuk kegiatan pemeriksaan 
gigi secara gra�s, ada dua dosen 
Kedokteran Gigi yang juga ikut dalam 
kegiatan kali ini.
 Semua peserta telah dibagikan 
sikat dan pasta gigi serta gelas kecil 
dari pani�a. Setelah pani�a menjelas-
kan bagaimana sikat gigi yang benar, 
peserta mengambil air untuk kumur-
kumur secara bergan�an. Semua di-
lakukan dengan ter�b. Acara dilanjut-

| 8 9 |



mulai. Sementara Raya dan Putri 
mengambil kotak makan siang untuk 
para pani�a. 
 “Peh, gue duduk di bangku taman 
situ ya?” kali ini Bang Zaki pamit mun-
dur dari kegiatan penutupan acara.
 “Eh, ikutan aja sih Bang, rapat ben-
tar doang, cuma buat nutup acara 
kok,” balas Hanifah yang langsung di-
balas dengan gelengan kepala bang 
Zaki.
 Bang Zaki pun menuju bangku 
taman dan memesan ketoprak yang 
dijual di sekitar Monas. Sementara 
Bang Zaki makan ketoprak, Hanifah 
menuju lingkaran �m Merah Pu�h. 
Anggota �m sudah membuat lingkar-
an sempurna, sudah berkumpul se-
mua. Kali ini Bang Razi memimpin 
rapat. 
 “Assalamu’alaikum warahma-
tullahi wabarakatuh, siang teman-
teman,” kata pembuka dari bang Razi 
yang disambut penuh ceria dari ang-
gotanya. 
 “OK! Alhamdulillah acara kali ini 
berjalan dengan baik. Saya salut ba-
nget sama kinerja kita kali ini. Semua 

anggota kompak dan sesuai dengan 
prosedur pelaksanaan. Saya berharap 
kita bisa ngadain aksi sosial yang lebih 
bermanfaat lagi. Mungkin ada lapor-
an tambahan dari yang lain, atau mau 
menyampaikan keluh kesahnya?” 
tanya Bang Razi kali ini.
 “Kak, mau lapor kepani�aan dan ki-
nerjanya kak, gimana?” kata Putri kali 
ini yang langsung dipersilakan oleh 
Bang Razi. 
 “Lapor ya. Jumlah pani�a hari ini 
ada 30 orang kemudian 2 dosen pem-
bimbing. Pani�a yang terda�ar ada 
27 orang terdiri dari 10 orang di bagi-
an pemeriksaan, 8 orang di bagian 
sosialisasi, 5 orang di keamanan, dan 
4 orang lagi di bagian konsumsi. Se-
mua sudah melakukan tugas dengan 
baik kak!” jelas Putri sang sekretaris 
�m Merah Pu�h.
 “Siap!! Ada lagi yang mau menyam-
paikan sesuatu?” tanya Bang Razi
 “Bang, kan itu ada 3 orang tambah-
an, terus konsumsi gimana?” tanya 
Alfi polos.
 “Tenang bro, yang kagak kedapetan 
jatah makan cuma lo doang kok!” 

balas Bang Jaka yang disambut tawa 
oleh pani�a lainnya.
 “Bhahahaha… Alfi, Alfi, yang di otak 
lo makanan mulu sih,” kata teman-
teman yang lain.
 “Tim konsumsi mau laporan nih!! 
Tadi kita udah beli konsumsi buat 
pani�a. Kemarin kita pesen buat kon-
sumsi untuk 40 orang kok,” lapor 
gadis mungil, sang koordinator �m 
konsumsi.
 “Weeeh!! Sip, berar� kelebihannya 
bisa gue bawa pulang!! Yes!!” balas 
Alfi penuh semangat dan mata ber-
binar-binar. 
 Kemudian rapat acara penutupan 
pun diakhiri dengan makan bersama.

kan dengan beberapa games dari 
Hanifah dan kawan-kawan, agar me-
reka lebih bersemangat dalam kegiat-
an hari ini. 
 Kemudian se�ap kelompok juga 
dijelaskan tentang pen�ngnya ke-
sehatan gigi dan mulut. Bang Zaki 
yang �dak terlalu paham tentang 
pen�ngnya kesehatan gigi jadi me-
rasa sebagai peserta juga kali itu. 
Setelah itu peserta diperbolehkan 
untuk memeriksa gigi mereka secara 
gra�s di mobil-mobil kesehatan yang 
disediakan pani�a.
 Jam sudah menunjukan pukul se-
belas siang, beberapa peserta sudah 
ada yang meninggalkan area kegia-
tan, dan ada beberapa yang masih 
berada di mobil pemeriksaan. Bebe-
rapa anggota merah pu�h yang sudah 
selesai mengerjakan tugas segera 
duduk membentuk lingkaran. Sem-
bari menunggu rekan lainnya yang 
masih bertugas untuk segera melaku-
kan penutupan acara. 
 Bang Razi mulai berkeliling untuk 
mengingatkan lima belas menit lagi 
rapat penutupan acara segera di-

***
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Pukul 12.30, Masjid Is�qlal Jakarta.

asjid dengan gaya arsitek-Mtur modern ini diresmikan 
pada tanggal 24 Agustus 

1961. Pemancangan �ang pertama 
dilakukan oleh presiden pertama RI– 
Ir. Soekarno–yang ke�ka itu langsung 
ber�ndak sebagai Kepala Bidang 
Teknik. Proses pembangunan masjid 
ini memakan waktu hingga kurang 
lebih 17 tahun lamanya. 
 Masjid ini sungguh masjid ter-
megah yang ada di Jakarta, ruang-
ruang terbuka di kiri-kanan bangunan 
utama dengan �ang-�ang lebar di 
antaranya, dimaksudkan untuk me-
mudahkan sirkulasi udara dan pene-
rangan yang alami serta mendatang-
kan kesejukan (ha�) bagi para 
pengunjungnya. Ya, termasuk salah 
seorang pria perantau satu ini… 
Gema.
 Gema duduk di pinggir teras rak-
sasa mesjid Is�qlal, di antara �ang-
�ang yang menjulang �nggi. Menik-
ma� semilir angin yang berhembus 

sambil membaca kalimat-kalimat 
Tuhan dengan khidmat. Sesekali ia 
membaca ar� dari se�ap Kalam Ilahi 
yang ia baca, kemudian ia mulai me-
resapi sampai tak terasa kalimat-kali-
mat tersebut memberi hikmah untuk 
dirinya. 
 Usai membaca Qur’an itu, Gema 
menarik napas dalam-dalam dan me-
nyandarkan punggungnya pada salah 
satu �ang. Dalam posisi silanya ia 
mulai memejamkan mata dan ber-
gumam dalam ha�, “Maka nikmat 
Tuhanmu mana lagi yang kamu dusta-
kan?”
 “GEMA!?” teriak seseorang yang 
membuat ia membuka matanya. Ia 
seper� mengenal suara itu, suara 
serak-serak parau, suara…
 “Zaki!! Loh kok kamu ada di sini 
sih?” tanya Gema keheranan.
 “Ini gue abis ada acara di Monas, 
terus ya sholat Dzuhur di sini. Lah, lo 
tadi juga sholat di sini?”
 “Lah, kost-anku kan nggak terlalu 
jauh dari sini Zak. Yowes, sebulan 
sekali seenggaknya ta’sempet-sem-

Masjid
CLEAR

Istiqlal

13:13
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pe�n sholat di sini. Anginnya enak 
Zak, semilir-semilir, nggak panas," 
jelas Gema sambil mem-benarkan 
posisi duduknya.
 “Oalah!! Sendirian aja Gem??”
 “Iyalah sendirian aja, mau sama 
siapa lagi, hahaha…. Kemaren di 
Kemang rasanya baru sebentar doang 
ya kita ngobrol. Eh, Alhamdulillah 
Allah ngasih kesempatan lagi buat ke-
temu gini.”
 “Hahaha, iya ya? Lo sih sibuk kerja 
mulu Gem, jarang ngumpul sama 
anak-anak.”
 “Nggak sibuk kok, cuma waktunya 
aja yang belum tepat.”
 Akhirnya obrolan seru antara dua 
cowok itu pun bergulir. Dari menge-
nang masa-masa kuliah dulu sampai 
kegiatan mereka sekarang ini. Semen-
tara itu, ada seorang gadis berkeru-
dung merah yang sedang kebingung-
an mencari sosok Abangnya.
 “Duh, iya kan gue lupa! Gue ke sini 
sama adek gue. Bentar ya gue telpon 
dulu Gem,” kata Zaki.

 “Halah piye to? Sama adek sendiri 
kok lupa, apalagi nan� kalau udah 
punya istri Zak, hahaha,” bales Gema 
sambi l  menggeleng-gelengkan 
kepalanya.
 Tiba-�ba saja dari arah belakang 
�ang seorang gadis berkerudung 
merah mencubit lengan Zaki. 
 “Iiihhh, Abang ke mana aja sih, dari 
tadi Ifa cariin, taunya ngumpet di 
belakang �ang!”
 “Aw!! Ampun-ampun!” teriak Zaki 
yang kesakitan dicubit Hanifah.
 “Hahaha… makanya Zak jangan 
suka main petak-umpet,” Gema ikut 
menimpali.
 Hanifah menatap sosok suara yang 
tertawa itu, lama ia menatap, teringat 
akan puncak, �ba-�ba saja… 

 “Lah, Peh kok jadi diem? Sorry, 
sorry, gue kelamaan ngobrol ya?” 
tanya bang Zaki yang memecah letup-
an-letupan yang dirasakan Hanifah 
sesaat tadi.
 “Eh, hm, eh enggak Bang!!” jawab 
Hanifah asal, dia masih perlu kon-
sentrasi �nggi untuk mengembalikan 
pikiran dan rasa yang �ba-�ba saja 
muncul.
 “Peh, kenalin ini temen gue waktu 
kuliah dulu, namanya Gema. Kalo gue 
balik ke Jakarta terus bawa gudeg, itu 
gudeg buatan ibunya Gema ini Peh!”
 “Assalamu’alaikum, Saya Gema. 
Kamu adiknya Zaki ya? Ifah nama-
nya?”
 “Wa’alaikumsalam ,  iya Kak," 
Hanifah menjawab senormal mung-
kin, ia harus bisa menetralisir perasa-

Deg!! Deg-deg!! Deg-deg!! 
Tiba-�ba ha�ku seper� ada 
genderang, apa ini perang?

Seper� ada letupan-
letupan api kecil.

Perutku terasa mual seper� 
ada kupu-kupu yang terbang 

dalam lambungku.

an aneh yang tadi �ba-�ba sempat 
bergemuruh di dadanya.
 “Oh, simpel ya namanya. Ifah! Gam-
pang diinget,” balas Gema dengan 
senyum. 
 Tapi, Gema merasa ia pernah ber-
temu sosok ini. Sosok gadis berkeru-
dung merah ini. Tapi ia lupa, Gema 
mencoba mengumpulkan ingatannya 
tapi tak berhasil. Ia tak ingin basa basi 
seper� yang biasanya dilakukan 
orang-orang yang baru saja dikenal-
nya dengan kalimat, “Eh, rasanya aku 
pernah bertemu kamu deh.” 
 Gema paling an�basa-basi, tapi pe-
rasaannya terus mengatakan bahwa 
ia pernah bertemu sosok ini.
 “Nah, Gem, lo kapan-kapan main 
lah ke rumah gue. Daerah Kalibata 
situ, pokoknya gue sih tunggu ke-
datengan lo deh. Gue bakal se�a 
nungguin elo Gem, nggak kayak Luna. 
Eh!! Ups!! Hahahha,” kata Zaki kali ini.
 “Ck! Udah deh Zak!! Hahaha, iya 
insyaAllah ya Zak, gue emang pengen 
banget main ke tempat lo.”

Aku bertemu pria itu lagi?
Pria dengan tatapan mata elang 

yang pilu di puncak Lawu…
Deg-deg!! Deg!! Deg-deg!!

[Hanifah]
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 Pertemuan kali ini menyisakan teka-teki pada diri Gema dan Hanifah. Satu 
pertanyaan dalam ba�n masing-masing.

 Di mana aku pernah bertemu sosok itu? Rasanya pernah beberapa kali ia 
hadir, tapi di mana?
 Ba�n Gema.

 Lalu, Hanifah hanya bisa menanyakan pada rasa-rasa, 
Perasaan aneh apa tadi yang muncul itu? Luna? Siapa Luna? Ah, kenapa aku 
jadi ingin tahu?

 Maka akhir pertemuan kali ini seper� potongan puzzle-puzzle yang ber-
serakan, mencoba untuk disatukan.
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Thanks
Udah
Baca

lhamdulillah, terbit lagi. Makasih braa�t buat Akalian yang udah ngiku�n serial Kanopi Above 
ini, sedari edisi pertama (Mei 2015). Ga terasa 

udah di penghujung tahun. Semoga tahun depan bisa 
semakin bagus lagi. Aamiin.

 Trus do’ain dan kasih semangat buat kami ya?
 Tahun baru, harapan baru. Semoga.

 Udah gitu aja.

Author-nye Above
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