
 

 

 

 

 

SURAT UNTUK MBAK MER 

Cerpen Ardy Kresna Crenata 

 

 

AKU SUDAH MENCOBANYA BERULANG KALI. Menimpakan kata-kata 

pada kertas kosong itu. Membiarkan dingin malam merangkulku 

erat. Membiarkan kantuk memenuhi ruang sempit ini. Tapi suratku 

untuknya belum juga selesai. Lelah. 

 Lagi-lagi selembar kertas kulempar ke tempat sampah. Aku 

bingung. Aku tak tahu apa yang sebenarnya harus kutulis. Besok 

kabarnya ia akan pergi dan entah kapan akan kembali ke desa ini. 

Belum juga ia pergi, aku sudah rindu. Kulihat jarum jam menunjuk 

angka sepuluh. Sudah larut.  Sudah cukup larut untuk anak usia SD 



sepertiku. Ibu pasti ngomel-ngomel melihatku masih saja di meja 

belajar. 

 Benar saja. Ibu membuka pintu kamarku dan masuk tanpa 

permisi. Sudah biasa. Mungkin ia ingin tahu hal-hal yang aku 

sembunyikan. Tapi untung saja aku kini sudah berbaring, mendekap 

guling dan berpura-pura tidur. Tadi aku sempat mendengar langkah 

kaki mendekat. Refleks saja kertas-kertas dan pulpen itu 

kusembunyikan di lipatan buku. Dan segera saja menghambur ke 

tempat tidur. 

 Ibu sudah pergi. Tak ada lagi langkah kaki. Aku kembali ke 

meja belajar, mengambil pulpen dan kertas yang masih kosong itu 

dan mulai berpikir. Satu menit. Dua menit. Tiga menit berlalu tanpa 

satu kata pun. Kulihat lagi jam dinding. Sudah setengah sebelas. Aku 

harus segera menyelesaikan surat ini sebelum kantuk mulai 

memaksaku tidur. Lagipula besok hari Senin: Upacara bendera. 

 

*** 

 

BEL pulang baru saja dibunyikan. Teman-temanku satu per satu 

meninggalkan kelas. Aku masih duduk, masih saja memeriksa 

apakah surat itu aku bawa atau tidak. Ada. Untunglah. Kuperiksa 

isinya pun masih utuh. Segera saja aku berlari membiarkan kursi 

dan mejaku begitu saja. 

 “Piket dulu, Arya!” kata Rini yang sedang menyapu lantai. 

 “Iya. Beresin dulu nih kursi-kursi!” sambung Bayu yang kini 

menyimpan kursi di atas meja. 



 “Bentar deh ya,” jawabku. “Ada perlu dulu. Nanti juga balik 

lagi kok.” 

 “Awas ya kalau nggak,” ujar Shima memberiku telunjuk. 

 “Ya,” jawabku tersenyum. 

 Aku pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Jam segini 

lumayan terik. Matahari masih betah di atas sana. Sesampainya di 

gerbang aku langsung berlari ke timur. Rumah Mbak Mer tak jauh. 

Jika berlari, tujuh menit sudah sampai. Mungkin lebih.  Meskipun 

aku sedikit lelah karena tak sempat makan pagi dan sialnya lupa 

membawa uang sehingga istirahat tadi tak membeli apa-apa, aku 

memaksa terus berlari. Deru mesin sesekali mendahului. Angin 

datang mengepulkan debu. Kotor. Panas. Tapi surat ini harus segera 

kuberikan. 

*** 

 

SUDAH sebulan lebih aku mengajar mereka di sini. Menemani hari-

hari teriknya dengan tumpukan angka dan bahasa Inggris. Anak-

anak itu begitu lucu. Aku akan selalu ingat senyum malunya saat 

harus bicara di depan kelas. Juga saat aku menepuk-nepuk 

kepalanya sambil berkata, “Hebat kamu!” Aku pasti akan 

merindukan mereka. Suatu saat nanti aku harus kembali ke tempat 

ini. 

 Ini hari Sabtu. Hari terakhir aku memberi mereka les gratis. 

Kali ini jadwalnya bahasa Inggris. Ada sedikit kecewa karena harus 

pergi. Seandainya bibi bisa lebih berani, aku mungkin bisa bertahan 

untuk satu bulan lagi. Bukankah UTS sebentar lagi. Dan aku tak 



mungkin memberikan semua sisa materi sekarang. Aku tak tahu 

harus bagaimana. Perlahan kubuka pintu kelas dan masuk. 

 “Assalammu alaikum. Selamat siang, Semua!” 

 Dan mereka pun menjawabnya. Pelan dan serempak. Aku 

tersenyum. Aku pun kecewa. Segera saja kumulai kelas hari ini 

dengan menunjuk tiga orang untuk maju ke depan. Yang kebagian 

sial hari ini adalah Anna, Hendra, dan Arya. Ketiga anak itu 

kubiarkan membelakangi papan tulis. Mereka nantinya harus 

menjawab soal yang kusiapkan.  

Kutanyakan pada anak-anak sekelas apa yang kuajarkan 

hari Kamis. “Colors and Animals, Mbak,” jawab mereka lagi-lagi 

dengan pelan dan serempak, membuatku lagi-lagi tersenyum dan 

kecewa. Syukurlah mereka bisa menangkap dan mengingat apa 

yang telah kuberikan sejauh ini. 

  Di papan tulis hitam di depanku aku mulai menggambar 

beberapa hewan. Beberapa diantaranya mungkin terlihat aneh 

sehingga sesekali anak-anak tersenyum dan tertawa mengejek. Ya, 

lagi-lagi diejek. Tak apalah. Yang penting mereka enjoy. Ada 

sembilan gambar hewan yang di bawahnya kubuat space kosong 

untuk mereka isi dengan nama yang benar. Ketiga anak itu langsung 

saja kusuruh mengisinya.  

“Tiga menit!” kataku. Dan mereka mulai melihat 

gambarnya masing-masing. Anna dengan cepat menuliskan 

“elephant” di bawah gambar pertama. Tepat. Hendra kemudian 

menyusul dengan “dog”. Benar. Lalu Arya pun menjawab. Ia 

menuliskan “bird” di bawah gambar ayam jantan. Salah sebenarnya. 

Tapi tak apa. Lalu Hendra kini menjawab lebih cepat. Di bawah 

gambar jerapah ditulisnya “pig”. Aku spontan tertawa. Ketiga anak 



itu melirikku tapi aku menyuruhnya untuk lanjut. Anna lagi-lagi 

menjawab dengan tepat. Ia menuliskan “rabbit” untuk gambar 

kelinci yang kubuat. Sedikit aneh gambarnya. Telinganya terlalu 

besar dan panjang. Kemudian Arya menuliskan “sheep” di bawah 

gambar kuda. Aku lagi-lagi tertawa. Anak-anak di belakangku 

tertawa. 

Begitulah kami menghabiskan waktu. Setelah ketiga anak 

itu selesai dengan jawaban-jawabannya, aku mulai mengingatkan 

mereka kembali tentang hewan. Hufh, rupanya belum semua anak 

hafal benar. Setelah itu aku memberi mereka nama-nama 

tumbuhan. Kuberi mereka nama-nama buah, bunga, pohon, dan 

lain-lain. Lalu seperti biasa kutunjuk tiga orang ke depan. Dan 

seperti tadi, aku mulai membuat gambar-gambar yang lucu di mata 

mereka. Dua jam rasanya terlalu singkat. 

“Ini les terakhir ya,” kataku akhirnya ketika mereka siap-

siap berdoa. 

“Eh?” respon mereka serempak. 

“Hari Senin?” tanya Arya cepat. 

Aku hanya menggeleng. 

“Selasa?” tanya Rifki. 

Aku lagi-lagi menggeleng. 

“Rabu?” tanya Anna. 

“Ini hari terakhir,” kataku lemas. “Besok kita nggak akan 

ketemu lagi. Ini perpisahan.” 

Aku bisa melihat kekecewaan di raut muka anak-anak itu. 



“Memangnya kenapa? Mbak Mer mau ke mana?” tanya 

Arya yang kini berdiri. 

“Mbak kan masih kuliah. Sebentar lagi semester baru 

dimulai.” kataku berbohong. 

“Yah…” ucap mereka lagi-lagi pelan dan serentak. Aku jadi 

tersenyum. Di depanku Arya mulai menangis. Sedangkan Anna 

hanya diam melihat langit-langit. 

“Nggak usah sedih begitu,” kataku menghibur. “Ayo siapa 

yang pengen peluk Mbak untuk terakhir kali?” tanyaku sambil 

melebarkan kedua tangan. Dan mereka pun satu per satu berlari ke 

arahku. Memelukku. Merangkulku. Bisa kudengar sebagian dari 

mereka menangis. Bisa kurasakan mereka sedih, kecewa. Dan aku 

pun tak bisa lagi menahan air mataku. 

*** 

 

“KAMU ini mau ke mana lagi, Arya?!” tanya Ibu setengah 

membentak. “Baru saja nyampe rumah.” 

 “Di sekolah ada les, Bu,” jawabku sambil mengikat tali 

sepatu. 

 “Les lagi. Les lagi. Memangnya nggak ada kerjaan lain 

selain les. Asuh tuh adikmu! Ibu kan harus masak dan beres-beres 

rumah.” 

 “Nanti saja habis pulang les,” jawabku sambil berlari. 

 “Arya! Arya!” ibu memanggilku. Berteriak-teriak. Tapi aku 

terus berlari. 



 Aku tak mengerti mengapa ibu jadi tidak suka dengan les 

gratis ini. Awalnya ibu justru menyambut dengan bahagia.  

 “Untunglah, masih ada anak muda yang mau berkorban 

untuk pendidikan,” ujarnya waktu itu. 

 Tapi sekarang, jika aku membahas soal les ataupun Mbak 

Mer, ibu melulu hanya memberengut. Mengomel tentang ini dan 

itu. Memojokkan Mbak Mer. Menjadikannya seolah-olah penyebab 

dari kekesalannya. 

 “Kamu ini anak Ibu,” kata ibu suatu hari. “Tapi kamu malah 

membela dia. Kamu sudah jadi pembangkang. Apa dia yang 

mengajarimu?” 

 Aku tak suka jika ibu mulai menyalahkan semua yang 

terjadi padanya. Aku sendiri tak tahu sejak kapan mulai berani 

berargumen di depan ibu. Biasanya memang hanya menurut 

disuruh ini dan itu. Tapi Mbak Mer tak pernah mengajariku hal-al 

aneh. Dia hanya mengajar Matematika dan bahasa Inggris. Itu saja. 

 “Memangnya dia kira anak-anak itu nggak ada kerjaan di 

rumah apa!” kata ibu lagi suatu hari. 

 Aku geram. Tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk 

membelanya. Yang selalu kulakukan hanya mengendap-ngendap 

keluar rumah saat ibu sedang di kamar mandi, atau ketika ibu 

sedang memasak, atau ketika ibu kebetulan tidur siang. Sedangkan 

adikku Ria yang baru tiga tahun biasanya kubawa ke rumah nenek 

dan kutitipkan di sana. Nenek tentunya senang bisa menghabiskan 

waktu dengan cucu mungilnya. Tapi ibu pasti marah-marah. 

Sepulangnya dari les, ibu akan mendiamkanku. Tak memberiku 

makan. Tak menawari aku minum. Kalau sudah begitu aku hanya 

akan diam di kamar, membaca-baca apa yang bisa dibaca. Nanti 



juga kalau sudah malam dan Bapak pulang dari kantor, ibu akan 

menyiapkan makan malam dan aku tentu saja ikut makan. Ibu tak 

pernah marah padaku begitu lama. Untunglah. 

 Kadang aku berpikir apa yang membuat pandangan ibu 

terhadap Mbak Mer berubah. Sebulan yang lalu ketika jadwal les 

hanya Selasa dan Kamis, ibu tak pernah mengeluh. Setelah 

jadwalnya terus bertambah sampai kini setiap hari kecuali Minggu, 

ibu jadi sering mengeluh. Mungkin karena itu. Mungkin jadwal les 

ini terlalu berlebihan bagi ibu. Tapi bagiku, menyenangkan bisa 

bertemu Mbak Mer hampir setiap hari. 

*** 

 

AKU baru saja pulang dari warnet dan bibi langsung memberiku 

kabar pahit. Menurut cerita bibi Bu Ema tadi datang. Dan aku 

langsung tahu kalau ia datang untuk menemuiku. Sayangnya aku 

sedang bermanja-manja di warnet. Membuka facebook. Menyapa 

teman-temanku yang kini sedang bersusah-susah ria di desa 

terpencil dalam rangka praktek kerja lapang. Ada juga yang sedang 

asyik magang. Ada yang kursus TOEFL. Macam-macam. Aku sendiri 

memang di desa. Tepatnya di rumah bibi. Mama melarangku 

liburan di rumah dan malah menyuruhku tinggal di sini sampai 

liburan habis. “Kamu itu di rumah kerjaannya tidur melulu,” kata 

Mama. 

 “Mer, kamu ngedengerin nggak?” tanya bibi. 

Barulah aku sadar bahwa aku tadi melamun. 

 Dari cerita bibi, Bu Ema datang untuk menyuruhku 

berhenti mengajari anak-anak di sekolah. Dia menyangka aku 



mencuci otak mereka. Dikiranya aku mendoktrin anak-anak itu 

untuk membangkangnya. Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak pernah 

mengajari mereka hal lain selain Matematika dan bahasa Inggris. Di 

setiap waktu aku selalu memberi mereka senyum. Aku berusah 

menanggapi kesulitan-kesulitan mereka dengan sabar dan lembut. 

Itu saja. Jika pada akhirnya mereka mulai membangkang Bu Ema, 

itu bukan salahku. Itu murni reaksi mereka karena diperlakukan 

tidak semestinya. Seharusnya Bu Ema menyadarinya. Atau mungkin 

ia hanya tak mau menyadarinya. 

 Langsung saja kuambil handphone dan meminta bibi 

menyebutkan nomor Bu Ema. Dering pertama. Dering kedua. 

Dering ketiga. Sampai dering ketujuh Bu Ema tak juga 

mengangkatnya. Dasar pengecut, umpatku dalam hati. Dia memang 

tak pernah mengutarakan niatnya langsung padaku. Biasanya hanya 

lewat bibi. Bahkan pernah kutemukan dia menjelek-jelekanku di 

depan guru-guru lain. Aku tak tahu bagaimana reaksi guru-guru itu. 

Aku tak pernah berurusan dengan guru-guru itu—selain Bu Ema. 

Dan mereka juga tak pernah berurusan denganku. Jadi, seharusnya 

ini baik-baik saja. Pak Arman saja, Kepala Sekolah di sini, tak pernah 

memberikan keluhan padaku. 

 Pernah suatu saat Bu Ema mengirimiku sms. Isinya tentu 

saja tentang les gratis yang kuberikan. Kurasa Bu Ema bukannya tak 

setuju dengan diadakannya les gratis sepulang sekolah. Dia hanya 

tidak suka padaku sejak awal. Sejak aku melihat dengan mataku 

sendiri bagaimana dia membuat anak kecil itu ketakutan. Sejujurnya 

aku pun sudah tak suka padanya sejak saat itu. Dalam hal ini 

kedudukan kami seri. 

 Aku lebih memilih meneleponnya daripada mengirim sms 

balasan. Tapi sampai bosan aku menunggu, sampai lelah aku 

menekan lagi dan lagi, Bu Ema tak juga mengangkatnya. Akhirnya 



aku mengiriminya sms balasan: Saya melakukan ini untuk anak-

anak. Bukan untuk ibu. Bukan untuk sekolah. Jadi saya tak akan 

berhenti bertemu dengan mereka. 

 Sudah dari jauh hari aku menyatakan perang dengannya. 

Hari ini dia tiba-tiba datang ke rumah ini dan meminta bertemu 

denganku. Aneh. Apa dia sudah punya cukup keberanian untuk 

menghadapiku langsung? Ah, aku tak peduli. Aku tak akan berhenti 

membantu anak-anak itu.  

*** 

 

KEPADA teman-temanku di facebook aku katakan bahwa di desa ini 

aku memberikan les gratis Matematika dan bahasa Inggris untuk 

anak-anak SD. Beberapa teman memberikan jempol. Beberapa 

menuliskan komentar-komentar sanjungan, pujian, dan 

semacamnya. Aku hanya tersenyum. Yang membuatku tertawa 

adalah reaksi teman-teman kampusku yang tak percaya. Di antara 

mereka bahkan ada yang mengira bahwa aku hanya berbohong. Ya, 

memang sulit dipercaya sebenarnya. Aku yang tukang tidur malah 

memberikan les gratis. Terlebih lagi untuk anak SD. Mereka tahu 

sendiri aku paling malas berurusan dengan anak-anak kecil. 

“Merepotkan,” kataku setiap kali ada yang meminta pendapatku 

tentang anak-anak.  

 Suatu hari, semua itu berubah. Hari itu aku diajak bibi ke 

sekolah. Meskipun aku enggan dan terus menolak, tapi bibi janji 

mengajakku jalan-jalan ke kota setelah jam sekolah selesai. Aku pun 

ikut. Di sekolah aku malah jadi kurir. Sebentar-sebentar disuruh bibi 

fotokopi ini, fotokopi itu, ambil ini, ambil itu. Menyebalkan. 



 Tiba-tiba seorang anak menangis di sebuah kelas. Kelas IV. 

Aku tengok pintunya yang dibiarkan terbuka. Dan begitu saja kulihat 

seorang anak ditampar. Aku terkejut. Kaget. Di depanku anak itu 

terus menangis. Dia wanita. Dan guru yang baru saja menamparnya 

pun wanita. Guru itu, yang belakangan kutahu namanya Bu Ema, 

menyuruh anak itu kembali mengerjakan soal Matematika di papan 

tulis. Masalah perkalian tiga angka biasa. Di belakang anak itu Bu 

Ema menunggu dengan gemas setiap goresan angka yang 

dituliskannya. 

 “Salah!” katanya setengah membentak. Sedikit 

menggeram. Lalu dijelaskannya bagaimana cara menyelesaikan soal 

itu dengan cepat sambil sesekali menatap anak wanita itu dengan 

kejam. Ketika Bu Ema bertanya, “Mengerti?!” anak itu menggeleng. 

Lalu dengan sekuat tenaga menahan emosi diguncang-guncangnya 

bahu anak kecil itu. Aku yang berdiri sekitar lima belas meter 

darinya begitu gemas. Tak kusadari tanganku mengepal. 

 “Mer, ngapain kamu?” tanya bibi membuatku kaget. 

“Fotokopinya udah?” 

 “Ah, belum. Lupa,” jawabku tersenyum. 

 “Ya udah cepetan ya,” kata bibi sambil lalu. 

 Ketika aku melihat kembali kelas itu Bu Ema menatapku 

aneh. Anak kecil itu masih sedikit terisak. Kulihat lagi Bu Ema. Kini ia 

menatapku seolah-olah aku saksi mata dari suatu kejahatan yang 

dia lakukan. Aku bergegas menuju gerbang. 

*** 

 



AKU tak tahu kenapa Bu Ema begitu kesal hari ini. Tadi pagi karena 

aku terlambat, dia menyuruhku berdiri satu jam pelajaran di depan 

kelas, sambil terus menerus memarahiku di sela-selanya mengajar. 

Hendra juga kebagian sial. Saat Bu Ema memarahiku dia tertawa 

dan Bu Ema mendengarnya. Langsung saja Hendra didatangi dan 

telinganya dijewer. Sambil dimarahi tentunya. Ada apa dengan Bu 

Ema hari ini. Walaupun memang lumayan galak, tak biasanya dia 

semudah itu menjewer telinga dan memarahi orang. 

 Ratna yang setiap hari kerjanya hanya diam pun kali ini 

kena sial. Karena tak bisa mengerjakan soal di papan tulis, kini 

Ratna harus menguatkan diri menerima kata-kata Bu Ema yang 

keluar begitu saja. Bu Ema lagi-lagi berteriak. Membentak. Aku 

mulai muak berada di kelas. Ingin rasanya berlari keluar menerobos 

jendela. Seandainya aku bisa. 

 Ratna tiba-tiba menangis karena Bu Ema menjewer telinga 

kanannya. Sedikit terlalu keras tampaknya. Maklum saja, Ratna kan 

anak wanita, tak seperti Hendra dan aku yang bisa tahan sekalipun 

dijewer sekuat tenaga. Karena menangis, justru Ratna malah kena 

tampar. Bu Ema sungguh keterlaluan kali ini. Aku ingin bicara tapi 

lidahku tak mau. Pada akhirnya aku hanya diam. Kami hanya diam. 

Di depan kami Ratna berusaha menghentikan tangisnya karena 

takut Bu Ema semakin gila. 

 Bu Ema menyuruh Ratna mengerjakan kembali soal itu. 

Baru saja ditulisnya satu angka, Bu Ema membentaknya. “Salah!” 

katanya. Lalu Bu Ema mulai menjelaskan kembali cara mengerjakan 

soal itu: perkalian tiga angka. Cepat sekali Bu Ema menjelaskannya. 

Aku bahkan tak bisa mengingat beberapa kata yang diucapkannya. 

Berani bertaruh sebagian anak di kelas ini pun tak mengerti 

penjelasan tadi. Hanya saja mereka tak disuruh ke depan. Ratna 

benar-benar sial. “Mengerti?” tanya Bu Ema kepada Ratna. Ratna 



menggeleng. Bu Ema tampak berjuang sekuat tenaga menahan 

emosinya. Ia tak jadi membentak. Hanya mengguncang-guncang 

bahu Ratna. Di depan kami Ratna semakin ciut. 

 “Mer, ngapain kamu? Fotokopinya udah?” tiba-tiba aku 

mendengar suara dari luar. Aku kenal suara itu. Bu Nina. 

 “Ah, belum. Lupa,” jawab seseorang yang suaranya tak 

kukenal.  

 “Ya udah cepetan ya,” suara Bu Nina lagi. Dan aku 

melihatnya berjalan menjauhi kelas. Ingin rasanya aku berteriak 

memanggil Bu Nina. Ingin kukatakan bahwa Bu Ema sedang stress 

dan kami ingin dia diganti untuk saat ini. Tapi lagi-lagi lidahku tak 

mau. Selalu seperti ini. 

 Di depanku, di depan kami, Ratna masih terisak-isak. Bu 

Ema memandang keluar. Sepertinya ke arah sumber suara. Karena 

kelas cukup hening, aku bisa mendengar dengan jelas percakapan 

Bu Nina tadi. Dan tentu saja, isak tangis Ratna juga terdengar jelas. 

Aku lalu mendengar langkah kaki dipercepat. Sejurus kemudian 

seorang wanita muncul di bingkai pintu dan menghilang. Mungkin 

dia anak SMA. Tapi anak SMA seharusnya berada di SMA di jam-jam 

ini. Jadi mungkin dia anak kuliahan yang sedang libur. Mungkin. 

 Bu Ema melanjutkan kembali kekesalannya yang sempat 

terganggu. Aku merasa kasihan pada Ratna. Tapi hanya sebatas itu. 

Aku pun merasa kasihan pada diriku yang selalu hanya bisa diam 

dan tak bicara. Hari itu sekolah benar-benar menjemukan bagiku, 

bagi kami. 

*** 

 



 

ACARA televisi benar-benar payah. Melulu hanya sinetron yang 

ceritanya begitu-begitu saja, bahkan ada yang tampaknya tak akan 

pernah selesai. Melulu hanya infotainment dan gossip yang 

kerjaannya hanya membeberkan privasi si artis ini, artis itu. Tak 

jarang satu pihak dipojokkan seakan segala hal tentangnya itu salah. 

Acara musik mungkin masih bisa dinikmati. Tapi jika terlalu banyak 

dan begitu-begitu saja, bosan juga. Akhirnya kembali kupindahkan 

ke channel berita. Tapi sayangnya yang dibahas hanya itu dan itu 

saja. Si ini korupsi. Si itu ditahan. Di tempat ini demonstrasi. Di 

tempat itu penggusuran. Begitu-begitu saja. Payah. Berkali-kali 

kuganti channel, akhirnya kembali ke film segar remaja. Ya, lumayan 

lah. 

 Tiba-tiba handphone-ku berdering. 

 “Hallo. Ada apa, Bi?” tanyaku. 

 “Pak Arman pengen bicara sama kamu. Kamu disuruh ke 

sini sekarang.” 

 “Sekarang? Ada apa?” 

 “Pokoknya cepet datang. Jangan lama-lama mandinya. 

Nggak usah mandi malahan.” 

 Bibi tahu saja kalau aku belum mandi. Di waktu liburan 

begini aku memang malas mandi. Lagipula tak ada janji keluar 

dengan siapapun. Paling-paling aku mandi nanti setelah dzuhur. Itu 

juga karena aku harus mengajar anak-anak jam dua siang. Akhirnya 

karena sepertinya ada urusan penting, aku tidak mandi. Hanya 

sekedar ganti baju dan menyemprotkan parfum di sana-sini. Tak 



akan ada ada yang tahu. Lagipula aku cantik. Tiba-tiba aku 

tersenyum. 

 “Apa yang Bapak maksud dengan berhenti?” tanyaku. Pak 

Arman mengatakan bahwa dengan berat hati aku harus berhenti 

memberikan les gratis ini. Aku tak mengerti. 

 “Saya tak punya pilihan, Dek Merry,” ucapnya. 

 “Bapak punya pilihan,” ucapku tegas. “Pilihan itu adalah 

antara saya dan Bu Ema. Anak-anak dan Bu Ema.” 

 “Saya tak bisa melanjutkan program les gratis ini,” ia 

menggeleng. 

 “Bapak bisa!” kataku lagi. “Bapak hanya harus tegas. Bapak 

sendiri tentunya tahu mana yang terbaik untuk anak-anak.” 

 Pak Arman diam. Sesaat suara kipas angin itu terdengar 

resah. 

 “Pak?” tanyaku mendesak. 

 “Dek Merry belum  mengenal Bu Ema dengan baik,” 

ujarnya. “Dia tidak selalu galak kepada siswa.” 

 “Sejauh yang saya amati dia guru yang emosional. Sangat 

tidak nyaman untuk anak-anak.” 

 “Begini,” Pak Arman menyuruhku tenang. “Tenaga 

pengajar di sekolah ini pas-pasan. Bahkan mungkin kurang. Jika Bu 

Ema pergi, akan sangat sulit mencari penggantinya. Ini desa. Di 

dekat sini tak ada universitas. Tak mudah mencari tenaga honorer. 

Lagipula ini sekolah negeri.” 



 “Jadi Bapak mengorbankan anak-anak?” 

 “Tidak. Sama sekali tidak. Seandainya saya 

mempertahankan Dek Merry, saya akan kehilangan seorang guru 

yang sudah bertahun-tahun mengabdi di sekolah ini. Tapi dengan 

mempertahankan Bu Ema, saya tidak akan kehilangan anak-anak 

saya. Saya harap Dek Merry paham.” 

 Aku tertunduk lemas. Tak tahu lagi apa yang harus 

kukatakan. Aku telah kalah. Aku telah kalah dari perang yang 

kujalani dengan Bu Ema. Aku telah gagal mempertahankan senyum 

anak-anak. Aku tak bisa berjuang sendiri. Aku butuh dukungan 

banyak orang. Tapi ketika kuminta bibiku saja untuk membantu 

membujuk Pak Arman misalnya, ia tak bisa. Aku tak bisa 

mewujudkan mimpi ini sendirian. Aku lelah. 

 “Beri saya waktu sampai hari Sabtu,” kata saya memohon. 

 Pak Arman mengangguk. Tampak seberkas kecewa di 

matanya dengan situasi ini. Aku yakin di hatinya ia ingin 

membuatku bertahan di sini. 

*** 

 

AKHIRNYA tiba juga di depan rumahnya. Aku lelah, tentu saja. Dan 

sedikit mual sebenarnya. Kubuka gerbang yang tak dikunci. Kulepas 

sepatu. Kuketuk-ketuk pitu sambil mengucapkan salam. Bu Nina 

pastinya masih di sekolah. Suaminya yang seorang pilot pastinya 

sekarang ini sedang di pesawat. Sementara kedua anaknya yang 

perempuan tentunya masih belum pulang dari SMA dan SMP. 

Seharusnya di rumah ini hanya ada Mbak Mer. Tapi tak ada juga 



yang menjawab. Mungkin Mbak Mer juga sedang pergi jalan-jalan. 

Aku putuskan untuk duduk menunggu di teras. 

 Lima belas menit kemudian Bu Nina pulang. Aku berdiri 

menyambut tangannya. 

 “Arya, kamu ngapain di sini?” tanyanya heran. 

 “Saya mau ketemu Mbak Mer,” jawabku. 

 “Mbak Mer?” tanyanya lagi. 

 Aku mengangguk. 

 “Mbak Mer udah pulang kemarin. Dia nggak bilang?” 

 Aku kaget. Bingung. Setahuku hari itu Mbak Mer bilang 

kalau dia akan pulang hari Senin. Apa dia sengaja berbohong? 

 “Ya sudah,” Bu Nina memegang pundakku. “Ada yang mau 

disampaikan? Nanti ibu telepon orangnya.” 

 Aku tak tahu lagi harus kuapakan surat yang kubawa ini. 

Tak mungkin rasanya kutitipkan ke Bu Nina. Walaupun aku tahu Bu 

Nina pasti akan menyampaikannya. Tapi tak bisa. Aku datang ke sini 

untuk menyerahkannya langsung ke Mbak Mer. Aku datang ke sini 

dengan setumpuk lelah, dengan seikat lapar, hanya untuk melihat 

Mbak Mer terakhir kali. Aku hanya ingin memeluknya lagi. Aku 

hanya ingin menangis di bahunya. Tapi dia membohongiku. Tapi dia 

menipuku. Dan aku tak tahu lagi harus bagaimana sekarang. 

 “Gimana? Nanti Ibu sampaikan kok,” Bu Nina menunggu 

jawabanku. 



 “Nggak ada apa-apa kok, Bu,” jawabku setelah sekian lama 

terdiam. “Maaf sudah mengganggu. Permisi.” 

 Dan aku pun pergi meninggalkan rumah itu dengan hati 

yang sakit. Angin lagi-lagi mengepulkan debu ke tubuhku. Matahari 

masih saja angkuh di atas sana. Sebuah angkot datang dari kanan 

tapi kubiarkan saja berlalu. Lagipula aku tak membawa uang. 

Lagipula aku tak ingin pulang. Aku hanya ingin diam di tempat ini. 

Berharap waktu bergerak mundur kali ini saja. 

*** 

 

Bogor, 10 November 2009 

 


