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IBU AMANDA, BEGITULAH AKU MEMANGGILNYA. Ia adalah 

dosen pembimbing skripsiku dulu yang sekaligus adalah 

Ketua Departemen Matematika. Kepadanya, selain urusan 

skripsi, aku pun sering bertanya tentang ini-itu. Tentang 

kesehariannya, tentang anak-anaknya, tentang kesulitan-

kesulitan yang ia hadapi setiap hari. Di sela-sela bimbingan 

dulu, aku pun tak jarang malah curhat kepadanya. Untungnya 

ia tak pernah mengeluh ketika aku bertanya tentang ini-itu 

maupun curhat. Waktu itu aku merasa begitu dekat 

dengannya. Mungkin ia seperti ibu bagiku. 



 Sebab itu wajar saja jika aku merasa terpukul ketika 

mendapat kabar bahwa Bu Amanda tewas semalam dalam 

kecelakaan. Sudah hampir setahun sejak kelulusanku. Selama 

itu aku belum pernah mengunjungi kampus untuk sekedar 

menemuinya. Tentu saja aku sibuk. Sebagai karyawan baru di 

sebuah perusahaan asuransi, hari-hariku dipenati begitu 

banyak materi tentang asuransi yang dulu tidak begitu 

kupelajari waktu kuliah. Maklum sajalah, aku dulu mahasiswa 

Matematika IPB, dan tugas akhirku bukan tentang aktuaria, 

melainkan Hidden Markov. Walaupun sedikit berhubungan 

dengan keuangan, tapi ternyata tidak cukup membantu 

pekerjaanku ini. 

 Sudah cukup membicarakan tentang diriku. Kita 

kembali ke kematian Bu Amanda. Setahuku Bu Amanda 

punya dua anak perempuan. Yang satu besar di Belgia dan 

sekarang mungkin sedang kuliah S1 entah di mana. Yang satu 

lagi belum juga SD. Mungkin tahun depan sudah masuk SD. 

Tapi bukan tentang kedua anak ini yang ingin kuceritakan. 

Melainkan soal keseharian Bu Amanda di kampus yang 

membuatku begitu kehilangan. 

 Suatu hari ketika aku mau bimbingan, kudengar ada 

yang menangis di ruangannya. Aku pun tak jadi mengetuk 

pintu dan kembali ke luar. Setelah beberapa menit seorang 

ibu dan seorang bapak yang tampaknya suami istri keluar 

dalam keadaan terisak. Si istri yang menangis. Si suami hanya 

mengusap-usap istrinya itu. Tapi bisa kulihat dia pun sedih. 

Atau mungkin marah. 

 Setelah Bu Amanda selesai mengoreksi draft yang 

kuberikan seminggu lalu, kutanyakan tentang kedua orang 

tadi. Bu Amanda awalnya diam tapi kemudian menjawab, “Itu 



tadi orang tua mahasiswa datang meminta supaya anaknya 

nggak dikeluarkan.” 

 “Mahasiswa Matematika?” tanyaku. 

 Bu Amanda mengangguk. Dan aku pun jadi seperti 

wartawan yang haus informasi, menanyakan segala hal yang 

membuatku penasaran. Dari cerita Bu Amanda, mahasiswa 

itu tiga tahun di atasku yang berarti sudah tahun ketujuhnya 

sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu, Ramlan namanya, 

menghilang sejak semester delapan lalu tiba-tiba muncul, 

menghilang lagi, muncul lagi, menghilang lagi. Pihak 

departemen sudah berkali-kali memberinya surat untuk 

diberikan kepada orang tuanya. Tapi entah bagaimana, orang 

tuanya tak pernah merespon. Ternyata surat itu tak pernah 

sampai. Akhirnya pihak departemen mengirimkannya 

langsung ke orang yang dimaksud. 

 Beberapa waktu kemudian orang tuanya datang 

untuk menanyakan tentang surat yang isinya adalah 

peringatan bahwa jika si mahasiswa tidak menyelesaikan 

tugas akhirnya semester ini maka pihak departemen terpaksa 

mengeluarkannya. Orang tua Ramlan mengeluh. Rupanya 

mereka sama sekali tak tahu kalau anaknya bermasalah. 

Entah apa yang dikatakan Ramlan setiap kali orang tuanya 

menanyakan tentang tugas akhirnya. Bisa-bisanya sampai 

tahun ketujuh mereka baru tahu. 

 Yang membuat suami-istri itu khawatir adalah 

bahwa semester ini hanya menyisakan dua bulan. Dua bulan, 

apakah cukup untuk menyelesaikan skripsi? Maka akhirnya 

dibuatlah perjanjian bahwa jika si mahasiswa, si Ramlan, 

mengerjakan skripsinya dengan sungguh-sungguh dan 

menunjukkan progress yang baik, maka dia akan diberi 



tambahan waktu sampai skripsinya itu selesai. Tetapi jika 

tidak, ia benar-benar harus keluar. Tentu saja perjanjian itu 

bukan sekedar diucapkan melainkan tertulis dan dibubuhi 

tanda tangan pihak orang tua dan departemen. 

 Setelah menceritakan semua itu Bu Amanda berkata 

padaku, “Makanya kamu cepet selesai.” Aku hanya 

tersenyum. Aku pun sebenarnya sudah masuk semester 

sembilan. Sudah agak telat. 

 “Kalau ada kasus-kasus seperti ini,” ujarnya, “kami 

sebenarnya selalu memberikan peringatan dari jauh hari 

supaya si mahasiswa maupun orang tua bisa bertindak cepat 

dan kami pun bisa membantu. Tapi kalau si mahasiswanya 

seperti ini, kan menyusahkan jadinya.” 

 Aku masih mendengarkan penjelasannya sambil 

memasukkan draft yang sudah dikoreksi itu ke dalam tas. 

 “Saya kan orang yang harus menentukan seorang 

mahasiswa dikeluarkan atau tidak. Sementara kalau orang tua 

mahasiwa menangis seperti tadi, misalnya, saya jadi serba 

salah. Coba kamu pikir bagaimana rasanya menghadapi 

situasi seperti itu? Saya kan juga punya anak.” 

*** 

 

RENCANANYA aku akan melayat ke rumah duka. Karena agak 

malas pergi sendiri, aku pun mengajak Fachri. Lagipula aku 

tahu kabar duka ini dari dia. Dan lagipula dia punya mobil. 

 Jam lima sore aku pulang dari kantor. Di sepanjang 

perjalanan, di mobil-mobil, di trotoar, di angkot, di bis, aku 



seperti merasakan kehadiran Bu Amanda. Ini bukan soal 

mistis. Ini mungkin semacam rindu yang menguap setelah 

hampir setahun hanya diam di dasar hatiku. Terus terang aku 

memang rindu padanya. Aku rindu pada petuah-petuahnya. 

Aku rindu pada caranya berargumen. Aku seperti rindu segala 

hal tentangnya. Dan di di pohon-pohon, di daun-daun, di 

baligho, pamflet, aku seperti melihatnya tersenyum. Mungkin 

pekerjaan membuatku terlalu lelah.  

 Aku jadi ingat suatu hari dia tersenyum dan tertawa 

karena pernyataanku. Waktu itu aku sedang bimbingan di 

ruangannya tentunya. Di tengah-tengah ia menjelaskan aku 

berkata, “Ibu memanfaatkan mahasiswa untuk penelitian Ibu 

sendiri.” 

 Seperti yang kukatakan, dia tersenyum dan tertawa. 

Kemudian dia menjelaskan padaku bahwa seorang dosen 

akan melakukan penelitian untuk mendapatkan prestasi. Dan 

penelitian yang dilakukan si dosen itu sebisa mungkin 

melibatkan mahasiswa. 

 “Penelitian berjalan dan si mahasiswa dapat topik,” 

katanya sambil mengangkat tangan kanannya yang tak 

menyentuh meja. Masuk akal, pikirku. 

“Kalau mahasiswa sering bilang dosen-dosen itu 

terlalu asik dengan penelitiannya daripada mengajar, 

mungkin ada benarnya juga,” lanjutnya. “Tapi mereka 

melakukannya untuk mendapatkan prestasi. Lagipula banyak 

juga dosen yang bisa menyeimbangkan keduanya.”  

“Prestasi seperti apa sih, Bu?” tanyaku. 



“Ya semacam naik golongan atau mendapatkan 

penghargaan atas penelitiannya. Menjadi profesor, itu kan 

yang diinginkan setiap dosen.” 

Tadinya kukira kalau sudah menjabat sebagai Ketua 

Departemen tak perlu lagi melakukan penelitian. Karena di 

mataku, jabatan itu sudah merupakan suatu prestasi. Tapi 

ternyata aku salah. Bu Amanda menerangkan bahwa di dunia 

kampus, di dunia perdosenan, jabatan itu bukanlah suatu 

prestasi. Bahkan Bu Amanda sendiri tak pernah punya 

keinginan menjadi Ketua Departemen. 

“Berbeda dengan di pemerintahan atau di 

perusahaan-perusahaan,” katanya, “di mana atasan itu 

benar-benar berada di atas bawahan, di sini tidak. Saya, 

misalnya, memang punya kewenangan lebih daripada yang 

lain. Tapi kalau kita ketemu sehari-hari yang tidak melibatkan 

pengambilan keputusan apapun, ya biasa saja. Seperti kamu 

ke teman-teman kamu lah. Cuma bahasa kami lebih formal. 

“Dan lagi,  kalau seseorang setelah menjabat Ketua 

Departemen kemudian menjadi dosen, bukan hal yang aneh. 

Beda kan dengan di perusahaan atau di pemerintahan. Kalau 

mereka inginnya terus naik jabatan sampai tak bisa naik lagi. 

Kami inginnya mendapatkan prestasi, mendapatkan 

penghargaan sampai tingkat tertinggi. Jadi bukan jabatan 

yang kami cari, tapi prestasi.” 

*** 

 

KAMI terpaksa harus berhenti dulu karena adzan magribh 

sudah tiba. Menurut Fachri, jika kita memaksa terus di jalan 

yang padat merayap—maklum, Sabtu malam, belum tentu 



sempat untuk magribh. Maka ia pun memarkir mobilnya di 

Mesjid Raya Bogor. Aku sendiri sebenarnya ingin terus saja. 

Mesjid tak hanya satu, pikirku, setelah melewati jalan yang 

padat ini kami bisa jalan lebih cepat. Tapi apa boleh buat, kalo 

bicara soal sholat Fachri selalu ketat. Dan lagi dia yang punya 

mobil. Maka aku pun ikut saja. 

 Ketika sholat berjamaah di Mesjid Raya itu, aku tak 

bisa berkonsentrasi. Entah kenapa bayangan Bu Amanda 

terus berkelebatan seperti potongan film yang tak beraturan. 

Bahkan di saat jamaah mengucapkan amin, aku seperti 

mendengar suaranya. 

 “Nggak bisa. Toleransi itu diberikan bagi mereka 

yang nggak bisa kuliah karena kerja atau sakit parah sehingga 

harus dirawat di rumah sakit,” kudengar ia sedang berdebat 

dengan dua dosen lain. 

 Waktu itu semester enam, aku berulah. Sebentar lagi 

ujian Metode Komputasi. Baru-baru ini ditetapkan peraturan 

bahwa untuk bisa mengikuti ujian harus memenuhi absensi 

minimal delapan puluh persen. Tak ada ampun, tak ada 

pengecualian. Sementara setelah aku cek absensiku hanya 

mencapai lima puluh persen. Akhirnya aku menghubungi 

dosennya dan meminta supaya dizinkan ikut ujian. Dosen 

mata kuliah ini sendiri ada dua: dosen UTS dan dosen UAS. 

Maka mereka berdua dan Bu Amanda selaku Ketua 

Departemen kini sedang ramai berdebat tentang absensiku. 

Saat itulah aku masuk. Mereka bertiga menatapku. 

 “Kamu orangnya?” tanya si dosen UAS yang tadi 

kuhubungi. Aku mengangguk. 



 “Kamu ini kenapa?” tanya Bu Amanda kecewa. Aku 

memang dikenal baik dan pintar. Bahkan sempat 

mendapatkan nilai terbaik pada satu mata kuliah yang 

diajarkan Bu Amanda. Maka wajar saja kalau Bu Amanda 

kecewa. 

 Kedua dosen Metode Komputasi memutuskan untuk 

menyidangku di ruangan lain. Bu Amanda mengangkat kedua 

tangannya dan berlalu ke ruangannya. Setelah ditanya ini-itu 

dan ketiga dosen itu berembuk lagi, aku pun diizinkan 

mengikuti ujian. Tentunya dengan syarat aku tak akan pernah 

lagi bolos kuliah.  

 Sebenarnya dari awal pikiranku tertuju ke Bu 

Amanda. Setelah melihat reaksi kecewanya itu, aku jadi tak 

enak hati. Entahlah. Setelah menghilang cukup lama aku tiba-

tiba muncul di hadapannya dalam kondisi seperti ini. Hufh, 

aku sungguh bodoh. 

 Beberapa waktu setelah itu aku menghadap Bu 

Amanda untuk melanjutkan bimbingan yang sempat terhenti. 

Tadinya kukira aku akan dimarah-marahi. Tapi ternyata tidak. 

Bu Amanda hanya menanyakan kemana saja aku selama ini, 

apa masalah yang kuhadapi, siapa tahu aku nge-drugs, sibuk 

ngeband atau apa. Kukatakan aku hanya kehilangan 

semangat. Dan bimbingan pun dilanjutkan. Dan Bu Amanda 

tidak pernah mempersulitku dalam hal apapun. Sungguh 

dosen yang baik. 

*** 

 



HUJAN mulai turun. Kami baru saja selesai sholat. Sambil 

memakai sepatu kukatakan pada Fachri, “Chri, luw  kepikiran 

nggak soal Bu Amanda?” 

 “Apanya?” 

 “Kalau dipikir-pikir, Bu Amanda itu nggak ada cela. 

Semua hal tentangnya pasti yang baik-baik. Aneh nggak sih?”  

 Fachri kini berdiri. Siap-siap menuju mobil. 

 “Memangnya aneh?” tanyanya enteng. 

 “Ya.. setiap orang kan pasti punya sisi baik dan sisi 

buruk. Nggak mungkin lah dia itu sempurna.” 

 “Luw ini jadi kaya wartawan gossip,” selanya. Kami 

kini sudah sampai di mobil. “Untuk apa sih nyari-nyari 

kekurangan orang? Nggak penting deh. Apalagi orangnya 

sudah nggak ada. Nggak enak kan. Kalo mau juga kenang yang 

baik-baiknya, lupakan yang buruk-buruknya.” 

 Dan kami pun melaju menembus hujan. Di sepanjang 

perjalanan aku merenungkan apa yang diucapkan Fachri. Ya, 

untuk apa juga mencari-cari kekurangan orang. Apalagi 

orangnya sudah tiada. Aku benar-benar kurang kerjaan. 

*** 

 

Bogor, 13 November 2009 

 


