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 “Lun, aku...”
 “Gema! Aku seminggu lagi ke 
Belanda nih! Aku bakalan belajar hidro 
lebih dalem lagi. Duh, nggak sabar!” 
jawab Luna langsung memotong kali-
mat Gema. Ah, kenapa? Kenapa kamu 
�dak bisa diam sebentar saja Luna.
 “Luna... Luna aku...”
 “Pokoknya aku mau cari ilmu se-
dalam-dalamnya, nggak mau mikirin 
hal-hal lain.”
 “Eh, tapi kalau aku ketemu jodoh 
di sana ya nggak apa-apa sih, hahaha.” 

SEMINGGU 

SEBELUM 

MENDAKI 

H A R G O 

DUMILAH

 Luna, ku mohon beri aku 
kesempatan bicara. Bicara dengan 
sejelas-jelasnya untuk pertama kali-
nya.
 “Kalau sebelum kamu berangkat 
ke Belanda, kamu nikah dulu gimana?”
 “Hah? Nggak ah! Ngaco kamu, aku 
nggak mau nikah sekarang, hahaha. 
Lagi pula siapa yang mau nikahin aku 
sekarang? Hahaha...”
 “AKU!”
 .....
 ....
 ...

Gema
***
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AKHIRNYA, LIBUR semester resmi di-
buka! Hanifah benar-benar mengguna-
kan liburan kali ini untuk segera berpe-
tualang dan melihat Indonesia lebih 
dekat. Hari ini ia akan menjemput Kara 
di Stasiun Pasar Senen. Kara memutus-
kan untuk pergi ke Jogjakarta dari 
Jakarta agar bisa satu kereta dengan 
Hanifah. Empat �ket kereta api kebe-
rangkatan besok malam menuju Jogja 
sudah Hanifah beli. Tiket untuk dirinya, 
Sofi, Kara, dan satu lagi untuk pacar 
Kara. Kata Kara, pacarnya mau ikut libur-
an ke Yogya. Ah ya sudahlah, tadinya 
Hanifah berpikir kalau mereka akan 
menjadi trio backpacker girl. Tapi, karena 
ada satu cowok yang ikutan... mungkin 
dia bisa jadi supir di Yogya nan�.
 Sudah pukul 18.00 malam, kereta 
Kara akan �ba pukul 19.00 WIB dari 
Bandung. Hanifah langsung bergegas ke 
Stasiun Pasar Senen untuk menjemput 
Kara. Se�banya di stasiun, Kara memberi 
kabar bahwa dirinya sudah berada di 
dekat minimarket stasiun. Dari kejauhan, 
Hanifah sudah melihat sosok Kara, si 
gadis dengan kuncir kuda dan berponi 
sudah berdiri dengan tas backpack di 
punggungnya dan jaket yang ia ikat di 
pinggangnya. 

Peh, ini 

Bimo..
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 “Kara!” teriak Hanifah.
 “Oy!” balas Kara sambil melambai-
kan tangannya.
 Hanifah pun mendekat. Di samping 
Kara, ada seorang pemuda kurus dengan 
kacamata juga membawa tas backpack 
di punggungnya. “Peh, kenalin ini Bimo,” 
kata Kara mengenalkan lelaki yang ada di 
sampingnya.
 “Bimo,” kata Bimo sambil membung-
kukkan setengah badannya.
 “Hanifah,” balas Hanifah sambil ter-
senyum.
 “Eh, gue kayaknya pernah liat lo deh. 
Hm, tapi di mana ya?” tanya Bimo.
 “Wah, di mana? Di TV mungkin!” 
balas Hanifah sambil cengar-cengir.
 “Oh! Lo pernah masuk TV?” tanya 
Bimo dengan polos.
 “Hahaha, percaya aja sih lo,” balas 
Hanifah yang dibarengi dengan tawa 
Kara.
 Mereka memutuskan untuk mencari 
makan di Mall Atrium terlebih dahulu 
dan memilih ayam 'berlemak' sebagai 
menu makan malam kali ini. 
 “Lo nginep di mana Bim?” tanya 
Hanifah.

 “Tenang. Gue nginep di kost-an 
temen gue kok. Abis ini gue langsung 
naik busway ke kost dia,” jelas Bimo kali 
ini.
 Hanifah pun lega mendengar jawab-
an Bimo, karena tentu saja Hanifah �dak 
ingin jika Bimo harus menginap di 
rumahnya juga. Bimo bisa saja �dur di 
kamar Bang Zaki, tapi tetap saja ia malas 
jika ada seorang cowok yang baru di-
kenalnya menginap di rumahnya. Perbin-
cangan tentang rencana di Jogja pun 
bergulir. Hanifah menceritakan bahwa 
ada satu temannya lagi yang akan ikut ke 
Jogja. Lalu, di sana mereka akan meng-
inap di rumah Mas Rama. Rumah Mas 
Rama memang besar dan sering dipakai 
para backpacker yang sedang berada di 
Jogja untuk dijadikan tempat persinggah-
an.
 Penjelasan tentang rencana di Jogja 
pun usai bersamaan dengan habisnya si 
ayam 'berlemak.' Kara pun juga sudah 
mulai mengantuk dan meminta Hanifah 
untuk segera pulang. Akhirnya, Hanifah 
dan Kara naik kereta rel listrik (KRL) me-
nuju Stasiun Kalibata, sementara Bimo 
naik busway menuju daerah Pasar Baru.

***

“ASSALAMU'ALAIKUM, MAS. Mas!” te-
riak Bimo sambil mengetuk pintu kost 
Gema.
 “Wa'alaikumsalam. Masuk Bim, 
nggak dikunci,” balas Gema dari dalam 
kamar.
 “Oy mas! Nih gue bawain batagor 
Bandung,” ucap Bimo yang langsung saja 
duduk di lantai kamar Gema.
 “Weets! Kebetulan gue lagi laper 
hahaha,” kata Gema.
 Bimo mulai merebahkan badannya 
yang le�h di lantai. Kemudian tanpa ber-
kata-kata Gema menggelar kasur lipat-
nya yang langsung saja disambut dengan 
tubuh lelah Bimo.
 “Kayaknya capek banget. Udah 
makan belom kamu?” tanya Gema 
sambil memakan batagor pem-
berian Bimo.

 “Udah kok, mas. Ini gue ngantuk aja 
hehehe.”
 “Oh ya udah �dur sana. Cie yang 
udah jadi sarjana. Selamat ya.”
 “Elaaah biasa loh, biasa. Hahaha.”
 “Tantangan ke depan lebih banyak 
lagi, Bim. Yang pen�ng, kamu kudu se-
mangat terus.”
 “Yoi, mas bro. Gue juga lagi sambil 
ngelamar-ngelamar kerjaan sih.”
 “Iya ngelamar kerjaan terus nge-
lamar pujaan ha� ye?”
 “Lo dulu lah mas! Hahaha. Eh, mas 
sebenernya besok itu gue mau ke Jogja 
sama cewek gue mas.”

Pasar Baru
22:00
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 “Hah? Jogja?”
 “Lah, santai lah. Gue ke Jogja bareng 
sama temen-temennya cewek gue kok. 
Nggak berduaan juga. Ya kali gue ke Jogja 
cuma berdua sama doi, bisa dipecat jadi 
anak ntar kalo gue ketahuan nyokap,” 
jelas Bimo ke Gema.
 “Oh gitu? Lah, aku ki yo mau ke Jogja 
juga loh.”
 “Hah? Kok bisa? Lo naik kereta yang 
malem mas?”
 “Iya Bim.”
 “Gila! Kebetulan banget sih!”
 “Ckck, nggak ada yang kebetulan 
dalam hidup ini, Bim. Semua tuh udah 
ada yang ngatur.”
 Akhirnya malam itu pun mereka 
asyik mengobrol sampai larut malam. 
Tadinya Bimo sudah mulai mengantuk 
tapi karena Gema masih bercerita pan-
jang lebar tentang dunia pasca kampus, 
cerita tentang pekerjaan, dan Jogja. 
Mata Bimo pun bertahan sampai akhir-
nya pada pukul 01.00 WIB mereka baru 
terlelap.

***

HANIFAH SUDAH memasukan barang-
barang yang akan ia bawa untuk back-
packer-an kali ini. Ia juga sudah meng-
ingatkan Sofi untuk bertemu di Stasiun 
Pasar Senen pukul 19.00 WIB karena 
kereta mereka akan berangkat pukul 
19.30 WIB. Kara masih mengucek-ucek 
matanya, sedangkan Hanifah sedang 
mengecek check list barang-barangnya 
sekali lagi. Lalu, Hanifah keluar kamar 
dan melihat Bang Zaki membawa tas 
backpack di punggungnya.
 “Loh, Bang tumben ke kantor bawa 
tas backpack gitu?” tanya Hanifah.
 “Oh iye, gue lupa ngasih tau lo haha-
ha. Abisnya lo masih jutek sih sama gue. 
Gue hari ini mau ke Jogja. Jadi sekalian 
abis dari kantor gue langsung ke 
stasiun.”
 “Hah?! Abang juga mau ke Jogja hari 
ini!?”
 “Juga? Ya gue mau ke Jogja sama 
Gema soalnya temen gue nikahan.”
 “Sama Kak Gema? Naik kereta yang 
jam setengah tujuh?”
 “Iya. Kenapa sih? Eh, kok muka lo 
jadi kayak kepi�ng rebus?”
 “Apaan sih! Kagak! Ih, gue juga mau 
ke Jogja hari ini dan naik kereta yang jam 
segitu.”

 “Bahahaha… Bisa ya sama gitu. 
Hahaha. Udah jodoh kali tuh.”
 “Jodoh? Jodoh apaan?! Rese banget 
sih lu Bang,” balas Hanifah sewot. Lang-
sung saja ha� Hanifah tak karuan. Rasa-
nya jadi campur aduk dan berharap 
kalau mereka tak satu gerbong.
 “Lo acara jalan-jalan sama temen-
temen lo? Gerbong berapa lo?” tanya 
Bang Zaki sambil mengikat tali sepatu-
nya.
 “Iya. Gerbong �ga.”
 “Cakep! See you later baby! Gue 
sama Gema juga di gerbong �ga. Ntar 
kita satu kursi aja,” balas bang Zaki yang 
langsung pergi.
 Duh!
 Ha� Hanifah kacau balau. Satu ger-
bong sama abang sendiri, pas� abang 
nyuruh tempat duduknya deketan sama 
dia. Dan kalau Hanifah menolak pas� 
Bang Zaki akan berpikir kalau Hanifah 
memang ada rasa sama Gema. Hanifah 
yang panik pun langsung membangun-
kan Kara yang sampai sekarang masih 
belum beranjak dari posisi �durnya.
 “Ra! Kara! Abang gue mau ke Jogja 
juga ternyata!” Hanifah menggoyang-
goyangkan tubuh Kara yang sedang 
�dur-�duran di kasur Hanifah.
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 “Duh, Peh... Nggak bisa ngeliat gue 
rebahan bentar aja sih! Bagus dong! Bisa 
dibayarin makan siang gra�s hahaha.”
 “Ih… Eh, Ra. Lo inget nggak sama 
cowok yang waktu di Lawu dua tahun 
yang lalu? Itu! Yang nolongin gue pas 
pingsan.”
 “Eh… Hmmm, iya inget! Gue inget 
banget mukanya. Emang kenapa? Kok 
�ba-�ba lo nanya gitu?”
 “Hm, jadi gini ceritanya. Gue nge-
rasa, gue ketemu lagi sama cowok itu 
kemaren dan ternyata dia temennya 
abang gue.”
 “Hah! Serius? Waw! Ini keren 
banget! Gue inget banget kejadian yang 
lo pingsan di Lawu itu. Tiba-�ba aja si 
cowok yang gue lupa namanya itu gen-
dong lo sampai ke tenda kita. Gue inget 
banget dia nungguin lo sadar, tapi lo 
nggak sadar-sadar juga. Sampai akhir-
nya dia ninggalin alamat mbahnya di 
Magetan buat kita is�rahat dulu di sana,” 
ujar Kara menjelaskan kronologis cerita-
nya lagi.
 “Iya, gue inget banget Mas Rama 
yang bawain tas gue akhirnya. Terus 
karena udah kemaleman akhirnya kita 
nginep di rumah mbahnya cowok itu.”

Ra, Lo
Inget
ga?
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 “Iya! Sementara si cowok itu lang-
sung balik ke Jogja dan kita nggak sem-
pet bilang makasih ke dia. Daaan… seka-
rang lo ketemu dia lagi? Dan dia temen-
nya abang lo?” Badan Kara langsung saja 
bangun dari posisi �durnya.
 “Hmmm… Gue ngerasa sih gitu Ra. 
Tapi, kayaknya dia lupa deh sama gue. 
Eh, lo inget nggak nama dia siapa? Gema 
bukan?”
 “Kalau nama gue lupa. Tapi kalo 
muka gue inget. Duh, sayang sih gue 
nggak sempet foto tuh cowok!”
 Sebenarnya kamu sempat foto 
cowok itu, Kara. Tapi cuma punggungnya 
aja... dan aku selalu ingat, ujar Hanifah 
dalam ha�. Sambil duduk di kursi bela-
jarnya Hanifah mulai bergumam dalam 
ha�. Ada yang Hanifah pikirkan ada yang 
ia rasakan. Semenit berlalu, tapi masih 
saja ha�nya bertanya-tanya. Kara bangkit 

dari kasur Hanifah menuju kamar mandi 
yang letaknya di dalam kamar Hanifah. 
Hanifah pun pergi dari kamar menuju 
balkon atas rumahnya. Hanifah ingin me-
lihat Jalu dan sedikit 'berbicara' tentang 
isi ha�nya pada si kucing kampung ter-
sebut. Biar, biar Allah dan Jalu yang tahu 
isi ha� yang sedang berkecamuk ini.
 Biarkanlah terjadi apa yang sudah di-
gariskan oleh-Nya. Kita hanya �nggal 
memainkan peran kita. Hidup ini bagai-
kan suatu drama, Tuhan telah memberi-
kan skenario cerita. Peran utama yang 
wajib dilakukan beribadah kepada-Nya. 
Tinggal kita mau mamainkan peran anta-
gonis atau protagonis. Skenario cerita 
mutlak memang hanya milik-Nya, tetapi 
Dia mengizinkan kita untuk improvisasi 
beberapa skenario cerita yang telah ter-
tulis di lauh mahfudz dengan usaha dan 
doa.

Maka biarkanlah Tuhan yang berkuasa 
atas segala cerita hidup ini.

ALHAMDULILLAH Above-nya bertelur, walaupun dia kelama-
an di ‘kandungan’ :)) Eh, katanya kalau ada anak yang lama di 
kandungan, pas lahir itu anaknya bakal pinter lho  :))#ApaSih

 Semoga Above yang kali ini lebih baik dari sebelumnya 
ya? Mohon maaf atas pengunduran waktu terbit (;^_^)a
 By the way, doakan ilustratornya (Above) sehat-sehat 
yak, penulisnya juga baik-baik aja, dan editor-nya terus berse-
mangat, heuheuheu.

 Mohon kri�k dan saran juga ya? Bisa via WhatsApp (WA) 
kok.. *) in sya’a Allah kita mah anaknya seneng banget kalo 
�ba-�ba ada yang ng-WA dan ngomongin Above XD

Assalamu’alaikum...Thanks
Udah
Baca
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