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AKU KELELAHAN. Kakiku melangkah 
perlahan-lahan. Puncak �nggal se-
dikit lagi aku tak ingin kalah pada 
rasa lelah.

Hargo Dumilah aku ingin 
menatapmu.

 Semalam hujan turun lebat se-
hingga pada jam satu pagi aku sudah 
menggigil. Walau begitu, ini tak akan 
menyurutkan hasratku untuk me-
natap Hargo Dumilah. Ragaku mung-
kin sudah payah, karena dalam per-
jalanan menuju Pos 4–tempat ber-
kemah–badanku sudah basah oleh 

derasnya hujan. Tapi hal itu tak 
cukup kuat untuk memadamkan se-
mangatku—menatap matahari terbit 
di Hargo Dumilah.
 Aku berjalan bersama Tim Puncak 
Indonesia. Kami hanya pergi berlima 
saat itu. Yang memutuskan untuk ke 
puncak hanya aku dan Kara–sahabat 
perempuanku di Puncak Indonesia. 
Pukul 03.00, hujan telah berhen� 
dan hanya menyisakan petrichor– 
wangi tanah setelah hujan. Tepat 
pukul 04.00, kami �ba di puncak. 
Ritual menyendiriku dimulai dan 
matahari perlahan-lahan memberi 
warna pada langit. Gumpalan-

gumpalan awan beriring-iringan di 
hadapanku.
 Aku menikma� warna matahari 
yang menghiasi langit kala itu, 
gradasi kekuning-kuningan di antara 
birunya langit bersih. Setelah ku-
damai dengan ritualku, aku berjalan 
ke ujung puncak dengan berlari-lari 
kecil. Seper�nya asaku kembali tapi 
entah mengapa aku merasa sangat 
lelah. Entah mengapa tanganku 
terasa sangat dingin. Aku lelah? Dari 
kejauhan, aku melihat Kara yang 
sedang asyik memainkan kamera 
SLR-nya.

Hargo Dumilah, puncak Gunung Lawu © dokumentasi pribadi Radita
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 Sesampainya di ujung puncak 
Lawu, aku melihat punggung se-
orang pria �nggi yang sedang me-
natap langit lepas. Kedua tangannya 
ia kepalkan di belakang pinggang, 
pria itu menyendiri. Ada rasa khid-
mat yang begitu mendalam saat ia 
menundukkan kepalanya ke arah 
tanah, ia sedang tak menatap langit. 
Namun �ba-�ba saja langkah kaki 
kecilku agaknya mengusik lamunan 
panjangnya. Ia menoleh ke arahku 
dan menatapku tajam seper� seekor 
elang, tapi dari tatapannya ada se-
macam kesedihan, lalu ia pun kem-
bali menatap langit. Mungkin tatap-
an tajam itu hanya beberapa de�k 
kulihat.

 “Mbak, ini ada permen buat me-
nghangatkan diri. Seper�nya mbak 
kedinginan,” kata orang itu meme-
cah keheninganku yang masih me-
natap lekat punggungnya. Dia me-
natap aku, matanya masih setajam 
elang. Aku hanya membalas dengan 
senyuman. Memang tak terasa 
tangan-tanganku membeku. Aku tak 
membawa sarung tangan ke atas 
puncak.
 Dari kejauhan Kara berteriak, 
samar-samar dan mataku mulai ber-
kunang-kunang.

 Aku tak sadarkan diri.
Hanifah

***
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HANIFAH DUDUK di atas balkon ber-
sama Jalu sambil menatap langit 
malam yang tak berbintang. Yang 
terlihat hanya cahaya dari rumah-
rumah dan gedung-gedung ber-
�ngkat. Memori dua tahun yang lalu 
berputar di kepalanya. Ia ingin me-
mas�kan apakah benar pria yang di-
temuinya kemarin siang adalah 
sosok yang ia tatap selama sepuluh 
de�k di puncak Lawu. Sepuluh de�k 
dan cerita Kara tentang sosok itu.
 “Jalu… Jalu kamu pernah denger 
yang namanya cinta pada pandang-
an pertama? Jalu, aku nggak tahu ini 
rasa apa.” Hanifah duduk di lantai 
balkon yang tak berubin itu sambil 
menatap Jalu yang tengah menjila� 
tubuhnya.
 “Yang aku tahu ini bukan cinta! 
Pas� ini bukan cinta! Aku nggak 
percaya sama yang namanya cinta 
pada pandangan pertama, Lu!” Jalu 
masih saja menjila� tubuhnya.
 “Tapi kenapa yang beberapa de�k 
itu bisa aku ingat dengan baik ya, 
Lu? Kenapa? Apa karena cerita 
Kara?” Hanifah mulai menutup 

mukanya dengan kedua telapak 
tangannya.
 “Jalu aku mulai nggak nger�!!” 
suara Hanifah semakin merendah.
 Setelah puas bercerita dengan 
Jalu, Hanifah pun memutuskan 
untuk kembali ke kamar �durnya. Ia 
mencari salah satu folder di laptop-
nya. Satu folder foto saat pendakian 
di Lawu hasil jepretan Kara. Hanifah 
menyukai sebuah foto yang tak se-
ngaja Kara dapatkan saat itu. Satu 
foto sosok seorang pria dari bela-
kang. Foto itu menggambarkan 
sosok mahluk Tuhan yang tunduk 
penuh pasrah sambil menikma� 
langit yang terbentang luas.

 “Gema...”

 Nama itu mendadak keluar dari 
mulutnya. Ia mulai teringat sesuatu. 
Lelaki itu–yang menolongnya di 
puncak Lawu dua tahun yang 
lalu–bernama Gema. Ya, bernama 
Gema.

***

“MAS, INI HASIL laporan analisis 
yang kemaren udah gue ke�k rapi. 
Tiga hari lagi gue sidang mas. Besok 
mes� balik ke Bandung,” kata Bimo 
yang seke�ka menghen�kan peker-
jaan Gema.
 “Hla, kok lo nggak bilang sih Bim 
dari kemaren kalo lo bentar lagi mau 
sidang? Berar� magang lo selesai 
dong?”
 “Iya mas magang gue udah selesai. 
Besok gue presentasi di depan pak 
Harya terus langsung balik ke 
Bandung.”
 “Yah, bakalan sepi nih kantor sama 
kost-an.”
 “Hahaha, mau rame mas?”
 “Eh?”
 “Nikah sana!”

 Gema hanya tertawa dan me-
mukul lengan Bimo. Gema sudah 
menganggap Bimo sebagai adiknya. 
Sosok Bimo se�daknya mengurangi 
rasa rindunya terhadap adik-adik 
kandungnya di Yogya. Adiknya yang 
pertama memang seusia dengan 
Bimo. 
 “Kalau gue wisuda lo dateng dong 
mas,” kata Bimo kali ini.
 “In sya Allah, Bim! Semangat ya 
sidangnya, semoga besok sukses deh 
presentasi sama sidangnya.”
 “Aamiin. Makasih, Mas! Besok-
besok gue kalo ke Jakarta bisa kan 
nginep di tempat lo?”
 “Any�me, Bim.”

***
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SABTU PAGI ADALAH ru�nitas 
Hanifah membantu Enyak belanja. 
Setelah selesai membawakan bebe-
rapa belanjaan Enyak, Hanifah 
duduk di samping bang Zaki yang 
sedang membaca koran di teras 
rumah. Hanifah melihat koran yang 
dibaca bang Zaki. Ada yang ingin ia 
tanyakan tapi rasanya canggung. 
Tapi ingin sekali rasanya ia memas�-
kan sebuah pertanyaan yang bebe-
rapa hari ini mengusik harinya.
 “Bang, abang kenal sama kak 
Gema itu?” tanya Hanifah akhirnya.
 “Ya kenal lah, dia sohib gue banget 
Peh! Kenapa hayo? Ganteng ya?”

 “Ih, abang apa sih? Orang cuma 
nanya doang kok!”
 “Lah, kok sewot. Kenapa? Jujur aja 
deh! Adek-adek angkatan di Sipil tuh 
pada suka sama dia.”
 “Oh…”
 “Kenapa nanyain Gema? Mau 
kenalan?”
 “Nggak apa-apa nanya doang kok 
ih! Terus kalo Luna itu siapa?”
 “Nah lho! Kepo kan! Udah deh 
kalo tertarik sama Gema bilang aja 
sih. Nggak usah kucing-kucingan gitu 
sama abang sendiri.”
 “Dih, ya kan gue cuma mau tau 
aja. Ya udah kalo nggak mau ngasih 
tau juga, weeee,” kali ini Hanifah 
menjulurkan lidahnya dan ia sudah 
bersikeras bahwa ia tak akan pernah 
mengatakan apapun tentang apa 
yang ia rasakan pada siapapun. Ya 
kecuali Jalu.
 “Ya abisnya kalo cewek udah mulai 
kepo itu berar� awal dari ketertarik-
an gitu, iya kan?”

 “Terserah lo deh bang!”



 Akhirnya Hanifah meninggalkan abangnya yang masih tertawa. Kesal. Ia 
�dak mendapatkan informasi soal sosok bernama Gema yang ia cari tapi 
malah ledekan-ledekan yang ia dapat. Masih kesal, Hanifah memutuskan 
untuk membuka laptop-nya yang sudah terkoneksi internet.
 Bip!!
 Suara dari laptop yang menandakan adanya pesan dari akun media 
sosial Hanifah. Kara!

Kara
online

Ipeh!! Gawat nih!! Rencana akhir 

bulan ke Raung kayaknya batal

Yah!! Kenapa??

Mas Adi bilang, Raung lagi siaga!

Nggak bisa juga Peh. Mas Adi 

katanya mendadak harus ke 

Malaysia, mas Rama kalo nggak 

ada mas Adi juga males 

palingan.

Yah!! Terus gimana? Muncak 

gunung lain aja gimana?

Kalo mas Gilang katanya dia 

males muncak ke yang lain 

selain Raung. Terus mas Rama 

bilang kita disuruh main ke 

Yogya aja, nemenin anaknya 

mas Rama.

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! 

Udah lama banget loh padahal 

kita nggak naik gunung bareng!! 

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!

Susun planning kedua aja yo

Mau gimana?

Awal Januari aja kita jalan-jalan 

ke Jogja yok, lo libur kuliah 

kapan?

Akhir Desember sampe awal 

Januari, Ra

Sip, cocok sama gue! Kita jalan-

jalan di Jogja aja yuk, sekalian 

liat anaknya mas Rama

Yah, jadi nggak naik gunung nih? 

Nggak ngajak anak PI yang lain 

aja?



Aduh, gue kurang deket sama 

anak PI yang lain. Lagi pula gue 

juga lagi pengen jalan-jalan di 

sekitaran Jogya sih. Kangen gue 

sama suasana Jogya, udah dua 

tahun yang lalu loh kita ke sana.

Iya sih… Ya udah deh, oke…

Sip!!

 Kara adalah sahabat Hanifah di 
komunitas Puncak Indonesia. Awal 
pertemuan mereka adalah di 
Gunung Gede. Ke�ka Hanifah men-
daki bersama teman-teman SMA-
nya, ia bertemu Kara yang sudah 
lebih dulu ikut Puncak Indonesia. 
Waktu itu Kara bersama beberapa 
anggota Puncak Indonesia sedang 
mengadakan kegiatan Sapu Gunung, 
yaitu kegiatan membersihkan 
gunung dari sampah-sampah para 
pendaki yang �dak bertanggung 
jawab. Pada akhirnya Hanifah ber-
sama teman-teman SMA-nya ikut 
membantu kegiatan tersebut. Dari 

sanalah Hanifah mengenal komuni-
tas Puncak Indonesia dan tentunya 
Kara. 
 Hari ini Hanifah memang sedang 
terkena syndrome bad mood akut. 
Sudah tadi kesal diledekin sama 
abangnya, sekarang ditambah berita 
yang nggak enak. Batal ke Raung! 
Dan ya... memang Hanifah juga 
sedang ada tamu agung yang �ap 
bulan mampir ke diri se�ap perem-
puan yang sudah ‘dewasa’. Jadi 
Hanifah benar-benar bad mood hari 
ini. Akhirnya ia mema�kan laptop-
nya dan naik ke kasur. Tidur!

***

GEMA SUDAH MEMBELIKAN dua 
�ket kereta api untuk keberangkatan 
tanggal 31 Desember, tepatnya 
Kamis malam dengan tujuan Yogya-
karta. Tanggal 2 Januari pesta per-
nikahan Abas akan dihelat di Yogya. 
Dia dan Zaki jadi penerima tamu. 
Jadi mereka berdua memutuskan 
untuk pergi ke Yogyakarta Kamis 
malam. Se�daknya tanggal 1 Januari 
tanggal merah, jadi mereka tak perlu 
ambil cu� kerja. 
 Bipbipbip! Handphone Zaki ber-
dering.
 “Assalamu’alaikum,” ucap Zaki.
 “Wa’alaikumsalam Zak. Zak, ini 
udah ta’beliin �ket kereta yo. Yang 
lain piye yo ke Yogya-nya?”
 “Hmm… Mereka pada berangkat 
sendiri-sendiri Gem. Yang cewek-
cewek udah pada berkeluarga juga, 
paling mereka berangkat bareng 
suaminya. Kalo yang cowok pada 
naik pesawat tanggal satu malem-
nya.”

 “Oalah gitu. Yowes iki �ket kereta-
mu ada di aku yo. In sya Allah kita 
berangkat Kamis malam dari Pasar 
Senen.”
 “Sip, makasih Gem!”
 Gema menutup telfon dan masuk 
ke kamar kost-nya. Kost kini memang 
sepi. Tak ada lagi si anak rusuh yang 
�ba-�ba suka ngajak nge-PES bareng 
atau sekadar nyari makan di warteg. 
Ah, ya begitulah selalu saja di ke-
hidupan ini ada orang-orang yang 
silih bergan� menemani kita, mem-
beri warna, memberi sebuah kesan, 
dan tentunya kenangan.
 Gema membersihkan diri lalu me-
rebahkan badannya. Kali ini ia men-
coba mengingat-ingat kembali sosok 
Ifah, adiknya Zaki yang beberapa 
hari lalu ia bertemu dengannya. 
Gema merasa pernah bertemu 
sosok ini beberapa kali, tapi entah 
kenapa sulit sekali untuk mengingat-
nya. Ia mencoba memutar memori-
nya, tapi yang ia temukan malah 
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kenangan bernama Luna. Luna, 
sahabatnya dari semenjak SMA sam-
pai ia kuliah. Sahabat yang selalu ia 
dengarkan cerita-ceritanya, mimpi-
mimpinya, juga canda tawanya. 
Sahabat yang pada akhirnya meng-
ubah sebuah rasa simpa� menjadi 
sebuah kekaguman yang ia simpan 
selama sepuluh tahun lamanya. 
 Ke�ka Luna memutuskan untuk 
mengejar mimpinya di Belanda, saat 
itu Gema juga sudah memutuskan 
untuk melamar dan langsung me-
nikahinya. Tapi inilah jalan Tuhan. 
Mungkin Luna bukan tulang rusuk-
nya. Luna lebih memilih Belanda 
tanpa ada status yang mengikat diri-
nya. Luna hanya menganggap Gema 
sebagai sahabat terbaik yang Tuhan 
berikan untuk dirinya.
 Luna… Ia tak pernah ingin melupa-
kan wanita itu. Ia ingin wanita itu 
tetap menjadi satu cerita dalam ke-
hidupannya. Ia hanya perlu melupa-
kan sebuah rasa yang pernah ia sim-
pan untuk Luna. Di tengah lamunan-
nya, �ba-�ba handphone-nya ber-
bunyi tanda SMS masuk.

Dan SMS-pun berakhir, mata Gema 
juga sudah mulai mengantuk.

***

Mas Gema, Alhamdulillah gue 

lulus! In sya Allah bln maret gue 

wisuda

Bimo Arsandi
08962117238

20 Dec, 10:08 pm, Bimo Arsandi

Alhamdulillah. Selamat ya, Bimo 

Arsandi S.T dong nih ye! Kantor 

menunggumu!

20 Dec, 10:10 pm, Me

Ha3x… semoga aja gue bisa 

diterima di sana. Btw, rabu 

minggu depan gue ke Jkt nih. Gue 

numpang nginep kosan boleh ga 

mas?

20 Dec, 10:14 pm, Bimo Arsandi

Oke

20 Dec, 10:...



mau gimana lagi babe nggak mau 
nambah-nambahin dosa deh.”
 “Maksud babe?” tanya Hanifah 
heran.
 “Iya, si Oren kan kalo dipake sering 
nyumbang polusi mulu. Buat orang-
orang yang lagi jalan sesek, babe 
takutnya nge-zalimin mereka aja.”
 “Huuwwwiiiihhhhh!! Gile, Babe 
keren banget sih Be!!” teriak 
Hanifah kali ini sambil memeluk 
babenya.
 Hanifah kini makin bangga dengan 
babenya. Memang Babe orang yang 
jarang sekali menaseha� Hanifah, 
tapi Babe biasanya langsung 
memberikan contoh. Dari kecil 
Hanifah dan bang Zaki lebih sering 
mendengarkan Babe bercerita. 
Cerita-cerita Babe lebih bermakna 
dari suatu pesan yang biasanya suka 
diberikan orangtua dalam sebuah 
kalimat perintah.

***

udahlah. Liburan kali ini di Jakarta 
aja palingan, haha,” balas Sofi.
 “Udeehhh, pada nemenin kakak-
kakak koas aja sih di klinik,” kata 
Ayra kali ini.
 “Ogaahhh!!” teriak Hanifah dan 
Sofi berbarengan. 
 “Eh, tapi gue sama Kara udah ada 
rencana buat pergi ke Jogja kamis 
minggu depan, pada mau ikut 
nggak??”
 “Gue pass, gue mau ke klinik ban-
tuin mbak Resa,” jawab Ayra yakin.
 “Heemmm… Jogja ya?” balas Sofi 
masih berpikir.
 “Ayolah Sof, ikut yuk. Lo juga udah 
lama nggak ketemu Kara kan? Kita 
terakhir muncak bareng Kara itu 
sekitar �ga bulan yang lalu juga 
kan?” bujuk Hanifah ke Sofi.
 “Iya sih, seru juga kali ya kalo kita 
ber�ga nge-bolang di Jogja. Hmm, 
boleh deh gue ikut in sya Allah," 
bales Sofi.

 Keesokan paginya, Hanifah ber-
siap-siap untuk ke kampus untuk 
mengumpulkan paper tugas terakhir 
di akhir semester 6 ini. Libur semes-
ter telah kembali dan Hanifah sudah 
bersiap-siap dengan petualangan 
selanjutnya. Pagi itu ia bertemu Sofi 
dan Ayra yang juga mau mengum-
pulkan paper.
 Dosen kali ini memang old school 
banget. Tugas paper harus ditulis 
tangan dan dikumpulkan pada hari 
terakhir semester 6. Otoma�s para 
mahasiswa yang sudah selesai ujian 
dari minggu kemarin harus kembali 
ke kampus lagi hanya untuk menye-
rahkan tugas paper dan tanda 
tangan. Usai mengumpulkan tugas, 
Ayra, Sofi, dan Hanifah berencana 
pergi untuk nonton di bioskop.
 “Sof, sorry ya naik Raungnya batal 
nih,” kata Hanifah sambil berjalan 
menuju gerbang luar fakultas.
 “Yaahhh… ya nggak apa-apa sih. Ya 

 “NYAK, BABE KE MANE? Kok 
tumben udah sore begini belum 
ada?” tanya Hanifah di depan toko 
kelontong Enyak.
 “Paling bentar lagi balik. Katanya 
sih Babe abis beli bajaj baru, paling-
an masih di bengkel.”
 Tak beberapa lama setelah obrol-
an itu Babe datang sambil terse-
nyum. Seper�nya ada berita baik.
 “Weeeeh!! Be, bajaj baru tuh?? 
Bajaj biru BBG!!” teriak Hanifah
 “Iye, Alhamdulillah babe udah ng-
gan� sepuluh bajaj sama bajaj BBG 
ini. Keren kan!?”
 “Keren Be!! Terus bajaj yang lama 
dijual?”
 “Yoi! Jadi sekarang kita punya se-
puluh bajaj aje peh dan itu BBG 
semua.”
 “Oh, dari 23 jadi �nggal 10 ya… 
Heemmm...”
 “Ya, in sya Allah nan� kalau ada 
rezeki beli yang BBG lagi. Yah, abis 
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 “Sip!! Iya, iya, in sya Allah seru lah! 
Hehehe. Ntar kita nginep di rumah 
Mas Rama aja. Kata Kara, Mas Rama 
udah ngebolehin banget kita nginep 
di rumahnya,” jelas Hanifah ke Sofi 
tentang rencana perjalanannya.
 “Oke, sip sip!” 
 Mungkin memang ada rasa kece-
wa yang disimpan Hanifah, tapi rasa 
kecewa itu tak ingin ia simpan lama-
lama, bukankah banyak jalan menu-

ju Roma? Belum rezekinya naik 
gunung yang ia inginkan sejak lama. 
‘Mungkin nan� atau entah kapan ke-
sempatan itu akan terjadi, nikma� 
saja dulu apa yang bisa dilakukan 
hari ini,’ Hanifah bergumam dalam 
ha�.

Kita, si manusia 
yang penuh rencana. 
Tuhan, yang 
MahaMenentukan.

HUWAAAH telur pertama di penghujung tahun 2016!!
Semoga tahun ini–dan tahun depan–semakin banyak 
berkah yang Allah berikan untuk kita; untuk Inspire 
Crea�ve Media Factory, para pembaca se�a Kanopi, dan 
semuanya deh...
 Semoga Kanopi Above juga bisa (kembali) konsisten 
nemenin kamu, kamu, dan kamu, heuheuheu...
 Terima kasih untuk 2016, tahun down and up-nya 
Above... Semoga di tahun 2017 Above bisa lebih stabil, 
dinamis, dan kece heuheu...
 Ditunggu saran dan kri�knya... Selamat membaca, mari 
kumpulkan puzzle-puzzle kebaikan kita di tahun 2016 ini.
 Selamat berkarya temans :)

bersambung...

Assalamu’alaikum...Thanks
Udah
Baca
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