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KADO TERAKHIR UNTUK SUCI 

KARYA: SUPRIANI 

Gadis remaja berseragam putih abu-abu, baru saja turun dari sebuah kendaraan yang 

rutin mengantarnya ke sekolah. Rambutnya dikibaskan. Cuaca pagi yang cerah justru 

sepertinya membuat ia gerah. Bulir-bulir keringat seketika muncul dari keningnya yang 

berponi. Tampak ia kurang nyaman berlama-lama berada di luar bila dibandingkan dengan 

dingin AC dari dalam mobil pribadi keluarganya. Seorang wanita paruh baya mengulurkan 

tasnya padanya.   

“Ma, nanti pulang sekolah Mama yang jemput ya?” Pinta Suci pada mamanya sambil 

menggendong ranselnya. 

“Nggak bisa, Ci. Mama hari ini pulangnya agak sore. Soalnya Mama lagi banyak 

pekerjaan. Nanti kamu dijemput Mas Nowo saja ya.” Jawaban yang tentu sangat tidak 

diharapkan dari gadis itu.  

Kalau sudah begitu, Suci hanya bisa membatin. Bisa diantar mama ke sekolah seperti 

ini saja ia sebenarnya sudah sangat bersyukur. Kalau mengharapkan lebih, ia selalu kecewa. 

Namun Suci senantiasa berdoa agar mama punya banyak waktu untuknya. Mama yang sadar 

alasan hanya membuat sedih putrinya, langsung membujuk.   

“Kamu jangan cemberut begitu dong, Sayang….”ujar Mama penuh rasa bersalah. 

“Kenapa sih, Mama selalu sibuk….” 

“Lho, Mama kan kerja. Mama kerja buat kamu. Udah ya sayang. Jangan ngambek lagi. 

Mama udah buru-buru nih. Mama kerja dulu ya.” Suci menerima pelukan dan ciuman mama 

dengan perasaan dingin.  

Sepanjang perjalanan menuju kantor kata-kata putrinya terus terngiang di telinga. Ia 

harus menelan kesedihannya sendiri karena tidak bisa selalu mengabulkan permintaan putri 

kesayangannya. Bagaimana pun Suci sudah remaja dan pasti lebih butuh perhatiannya. 

Terlebih lagi diam-diam Suci selalu mengeluh karena sang ibu lebih mengutamakan 

pekerjaan sehingga ia merasa terabaikan.  

“Ah. Suci. Maafkan Mama. Sayang. ….” Matanya berkaca-kaca. 
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Sesampainya di kantor setelah menandatangani kehadiran. Wanita itu langsung menuju 

ke ruangannya. Setumpuk berkas sudah menunggu untuk segera diselesaikan. Ia 

menyandarkan punggungnya di kursi. Sebuah foto keluarga yang terpajang di meja diraihnya 

perlahan. Foto itu sengaja Suci selipkan di ransel Mamanya sewaktu akan dinas beberapa hari 

di luar kota. Suci juga menuliskan sesuatu di belakang foto itu. “Suci sayang Mama.” Kata itu 

tentu diharapkan Suci menjadi magnet agar sang Mama bersedia meluangkan sedikit waktu 

untuk menemaninya. Wajah putri kesayangannya kembali terbayang begitu juga ia pun 

teringat kata-kata yang sering diucapkan setiap kali tidak bisa mengabulkan permintaan Suci. 

Namun, di dalam hati ia berharap Suci akan mengerti.  

Ia pun menyeruput teh manis hangat yang tersaji di meja. Sesaat suasana sedikit 

berubah nyaman. Sambil bersiap-siap memulai pekerjaan memeriksa dokumen karya tulis 

kiriman beberapa siswa dari berbagai sekolah. Sayup-sayup dari ruangan sebelah terdengar 

percakapan  rekannya-rekannya. 

“Bu, kemarin putri saya, Aisyah, mengirimkan saya kartu ucapan hari Kartini. Dia buat 

sendiri lho. Ada puisinya lagi. Saya terharu dibuatnya. Ini ada fotonya.” Ujarnya sambil 

menyodorkan handphone memperlihatkan foto tersebut.     

“Aisyah memang pintar dan penuh perhatian ya, Bu.” 

“Alhamdulillah, Bu. Saya membuat kue kesukaannya. Wah, dia senang bukan main.” 

“Ibu benar. Terkadang putra putri kita itu nggak minta yang aneh-aneh kok sama kita. 

Kalau kita memberikan perhatian saja, itu sudah cukup menyenangkan mereka. Mereka jadi 

patuh.” Ujar teman yang lainnya. 

“Iya. Betul, Bu. Kita kerja juga buat mereka. Kalau cuma uang jajan yang kita berikan 

tanpa perhatian dan kasih sayang bisa-bisa anak-anak kita menggunakan uang tersebut untuk 

yang aneh-aneh kan. Sudah banyak lho kejadiannya di tv….” 

Obrolan rekan-rekannya di kantor membuat jantung wanita itu berdenyut ngilu. Ucapan 

itu seperti menyindir dirinya. Mengapa ia tak bisa sedikit saja meunjukkan perhatiannya ke 

Suci? Apa yang telah dilakukannya selama ini pada putri kesayangannya? Mengajak Suci 

jalan-jalan? itu pun hanya saat libur sekolah. Paling juga tidak lama. Terkadang Suci 

dibuatnya merengek-rengek karena ia harus buru-buru kembali bekerja sebab mendadak 

dapat telepon dari kantor. Pergi berbelanja? Mana sempat. Persediaan rumah selalu beres 
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ditangan pembantu.  Ke toko buku? Apalagi itu. Baginya memilih-milih buku sangat 

membuang waktu. Cukup pesan secara online melalui aplikasi lalu transfer maka buku sudah 

akan meluncur dalam beberapa menit. Makan bersama? Ia selalu pulang saat sore menjelang 

malam. Suci pasti sudah lebih dahulu makan. Menonton film bersama? Apalagi itu. Sangat 

sulit. Putrinya bukanlah hobi menonton film. Ia hobi baca karena baginya membaca buku 

lebih menyenangkan. Oh Tuhan. Berapa banyak waktu yang masih dia miliki untuk menebus 

kealpaannya selama ini.  

Tiba-tiba ia teringat akan permintaan Suci saat mengantarnya ke sekolah. Suci ingin 

dijemput. Suara dentingan jam di dinding menghentikan lamunanya.  Masih pukul 9 pagi. Ia 

baru tersadar sudah cukup lama melewatkan waktu hanya karena memikirkan buah hatinya. 

Tanpa sadar air matanya mengalir. Buru-buru ia harus menyelesaikan pekerjaannya untuk 

bisa menjemput Suci pulang sekolah.     

Pintu ruang kerja itu tertutup rapat. Melihat rekannya tidak juga keluar barang sejenak 

mengambil cemilan, Ratna berniat mengecek ke dalam. Dilihatnya rekannya, Zuriah sedang 

tekun mengecek dokumen yang menumpuk di meja.  

 “Bu? Serius amat. Kok dari tadi nggak istirahat? Tumben Ibu nggak ngemil?”Tanya 

salah seorang teman kantornya. 

“Nggak apa-apa kok. Rat. Tadi ibu sudah sarapan cukup banyak. Jadi sekarang ibu 

masih kenyang” ia menjawab sekenanya. 

“Ibu yakin? Mau saya bawakan? Kue-kuenya enak lho! Godanya. 

“Kamu bisa aja. Terima kasih. Tidak usah. Nanti saja.” Melihat Zuriah menolak dengan 

halus, Ratna yang semula heran dengan selera makan rekannya pagi itu langsung 

meninggalkan ruangan.  

Setelah beberapa lama akhirnya berkas dokumen lomba yang diperiksa telah selesai. 

Lalu ia mengantarkan berkas tersebut kepada sekreteris untuk dibuatkan laporan. Ia langsung 

meminta izin untuk pulang satu jam lebih awal. Sebelum mengendarai mobilnya untuk 

menjemput Suci, ia sempatkan menelepon Nowo dan membritahukan bahwa dia saja yang 

kali ini menjemput Suci pulang sekolah. Dalam benaknya, pasti Suci akan bahagia karena 

kedatangannya menjadi sebuah kejutan. Sebelum  menuju ke sekolah, ia mampir terlebih 

dahulu ke toko buku. Ia masih ingat sebuah buku yang sangat ingin dimiliki putrinya. Buku 
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itu akan ia bungkus dengan kertas kado berwarna pink kesukaan Suci. Hati wanita itu 

bergetar melihat kado berwarna pink yang dikemas begitu manis. Ia teringat terakhir kali 

membelikan putrinya kado saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar. 

“Kadonya mau ditulis untuk siapa Bu?” Tanya pelayan toko tersebut. 

 “Oh, untuk putri saya, namanya Suci Zahratul Aini. Tolong ditulis yang bagus ya, 

Mas.” 

Wanita itu memandang dengan takjub kado tersebut. Cepat-cepat ia masukkan ke 

dalam paperbag yang berwarna senada. Senyumnya mengembang. Hatinya lebih lega 

sekarang. Tinggal beberapa jam lagi ia akan segera menemui buah hatinya di sekolah. Sambil 

menunggu waktu sekolah usai. Ia mampir disebuah kafe di seberang jalan di depan sekolah 

Suci. Mobilnya ia parkir di depan kafe. Lalu ia memesan cemilan dan segelas jus alpukat. 

Bayangannya Suci akan terkejut melihat kehadirannya. Ia akan memeluk Suci lebih lama 

sebelum membawanya jalan-jalan minum jus bersama.  

Detik demi detik terasa lambat berputar. Wanita itu menunggu dengan gelisah. Berkali-

kali ia melihat jarum jam ditangannya. Ia tidak pernah menunggu sebelumnya. Sekarang ia 

menjadi tahu rasanya menunggu. Jantungnya berdebar-debar. Segelas jus hampir tandas. 

Matanya tak henti-henti menatap gerbang sekolah Suci. Berharap tubuh anaknya segera 

muncul dan ia bisa memeluknya, menciumnya, dan memberikan kado tersebut. Ia tiba-tiba 

merindukan senyum dan tawa Suci yang sudah cukup lama tak dilihatnya akhir-akhir ini 

karena terlalu sibuk bekerja.  

Jalur lalu lintas di depan sekolah menjadi padat. Dengan cukup hati-hati ia 

menyebrangi jalan. Paperbag dipegangnya erat-erat. Sebuah kendaraan dengan kecepatan 

tinggi melintas di depannya. Ia kaget sehingga pegangan bingkisiannya terlepas. 

Paperbagnya terjatuh.  Buru-buru ia memungutnya tanpa memperhatikan sekeliling. Tiba-

tiba dari arah samping sebuah kendaraan melaju. Pengendara itu tak sempat mengelak tubuh 

wanita yang tengah membungkuk memunguti barang di tengah jalan. Seketika tabrakan tak 

terelakkan. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung datang berkerumun untuk 

menolong. Korban segera dibawa menggunakan ambulans. 

Suci baru saja selesai belajar melihat keramai yang ganjil itu tergerak hatinya untuk 

mendekat. Ia pun langsung berlari keluar dari gerbang sekolah.. Ia menembus kerumunan 

orang. Suci tak sempat melihat sosok korban. Namun nalurinya merasakan ada hal yang aneh. 
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Tanpa sengaja kakinya menendang bingkisan berwarna pink yang tergeletak di jalan. 

Tangannya bergetar memungut bingkisan itu. Ia tak sengaja membaca sebaris tulisan  

“Untuk Putriku tersayang, Suci Zahratul Aini….Ini kan nama aku?” Suci membatin 

dalam hati. “Mama….Mama….Mamaaaaaaa….!!!!”Ia memanggil Mamanya berharap 

Mamanya ada disekitar kerumunan orang-orang. Tapi kemudian muncul pikiran lain. Jangan-

jangan yang menjadi korban kecelakaan itu adalah Mamanya. “Mamaaaaaa……!!!”  

Pekiknya histeris mengalihkan perhatian teman-teman dan orang-orang di sekelilingnya. 

“Kenapa, Ci? Ada apa!”  

“Itu Mama aku, Sar. Mama aku yang kecelakaan. Aku mau ke rumah sakit 

sekarang….” Suci tidak bisa menahan air matanya. Ia terkulai lemah sambil menggenggam 

bingkisan kado tersebut. Ia tidak sanggup membayangkan kondisi Mamanya saat ini.  

*  * * 

“Assalamulaikum, Tuan? Ini bibi. Maaf Tuan, Nyonya….nyonyaa….” 

“Iya, Bi. Ada apa dengan Nyonya? Bicara yang jelas…” 

“Nyonya kecelakaan Tuan.” 

“Astagfiullah hal adzim?! Kecelakaan bagaimana?” 

“Nyonya menjemput Neng Suci di sekolahnya. Terus Nyonya kecelakaan 

Tuan….Sekarang Nyonya di Rumah Sakit. Neng Suci tidak apa-apa….” 

“Innalillahi waa innalillahi raajiuun. Bibi tolong jaga Nyonya dan Suci dengan baik. 

Saya pulang sekarang juga.  Pak Abram, Ayah suci yang bekerja di luar negeri segera 

memesan tiket keberangkatan untuk segera pulang ke tanah air. Namun karena luka yang 

diderita Mama Suci cukup parah, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ia menghembuskan 

nafas terakhir tanpa sempat mengucapkan sepatah katapun. 

*  *  * 

Setelah seminggu berkabung, ayah Suci harus kembali lagi ke luar negeri. Suci 

dititipkan bersama kakek dan neneknya di kampung. Itu artinya ia pindah sekolah. Tentu saja 

kedatangannya disambut dengan suka cita oleh kakek dan neneknya. Keduanya sangat 

meridukan cucu mereka yang cantik dan kini sudah beranjak remaja. 
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“Uci sayang, ini kamar kamu sekarang” ucap Nenek. 

Suci tertegun sejenak melihat kondisi kamar yang sumpek. Atap yang sedikit rusak dan 

pasti tidak ada ACnya. Hatinya berkata, apa aku bisa hidup disini? Ini adalah tempat tinggal  

Mamanya dari kecil hingga remaja. Suci ingat, dulu sekali, Mama pernah membawanya ke 

kampung ini. Kamar ini juga tempat ia dan Mamanya tidur selama berlibur. Masih ada foto 

mungil dirinya dan keluarga yang menempel di dinding kamar. Nenek sangat merawat kamar 

ini untuknya. 

Di pagi yang dingin, ia bangun dari tidurnya. Perutnya lapar. Tanpa berpikir panjang ia 

pergi menuju meja makan. Ketika membuka tudungan makanan, ia terkejut. Tidak ada 

makanan hanya ada semangkok nasi. Berbeda dengan di rumahnya. Meskipun Bibi yang 

memasak, makanan itu cukup banyak. Ia tinggal memilih saja. Namun kini berbeda.  

“Eh, cucu Nenek udah bangun. Tapi pagi-pagi kok ngelamun?” ucap Nenek. 

“Nenek. Nggak ngelamun kok. Uci hanya laper tapi nggak ada makanan….” Keluhnya. 

“Uci laper? Nenek buatkan sarapan ya. Nenek tahu kesukaan Suci. Nasi goreng telur 

kan?”  

Neneknya pergi ke dapur dan mengambil bahan masakan di dalam kulkas. Lalu 

menyiapkan untuk Suci. Mereka makan bersama.  Selagi menyantap makanan, Suci terharu. 

Ia hanya menunduk menyuapi makanannya perlahan. Ia tidak pernah bisa satu meja makan 

bersama kedua orangtuanya. Dalam hati ia membatin. Ternyata sederhana lebih 

menyenangkan. Nenek yang memperhatikan cucunya hanya diam menikmati makanan, lantas 

berujar. 

“Ci, hidup itu bagaikan sebatang pohon yang setiap bagiannya memiliki arti yang 

berbeda seperti daun, ia tumbuh dan akan gugur jika sudah waktunya. Lalu berganti lagi 

dengan yang baru, seperti itu juga manusia.” Kata neneknya. “Kamu besok sekolah ya 

sayang. Biar Kakek yang antar jemput kamu. Kamu maukan?” Suci tidak merespon. Hatinya 

masih sangat sedih karena kehilangan Mama.   

Sekolah.  Apakah ia masih ingin sekolah? Suci merenungi nasibnya. Saat Mamanya 

masih ada. Mama terlalu sibuk bekerja begitu juga Ayah. Suci sama sekali tidak mengerti, 

mengapa mama sampai mengorbankan segalanya untuk Suci. Mama tidak ingin bersamanya 

menghabiskan waktu libur hanya karena pekerjaan. Mama tidak bersedia menemaninya ke 
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toko buku hanya karena itu dianggap membuang waktu saja. Mama tidak sempat mendengar 

curhatannya hanya karena panggilan telepon. Mama yang ia sayangi, hanya tahu bekerja, 

bekerja dan bekerja. Suci terpaksa mengerti kesibukan mama. Ia hanya bisa berdoa semoga 

mama tenang di sana. Dia kini tinggal Ayahnya. Itu pun tak mengubah keadaan. Ayah tidak 

ingin bersamanya. Ayah lebih memilih pekerjaan dan mengumpulkan uang dengan alasan 

yang persis seperti mama untuk masa depan Suci, katanya. Semuanya sibuk. 

*  * * 

“Cucu Nenek kok masih di sini. Kamu kenapa nggak sekolah? Tanya Neneknya.  

“Nggak nek, Suci hanya ingin temenin kakek dan nenek saja di rumah.” Jawab Suci. 

Mendengar kata–kata dari Suci nenek langsung pergi ke dalam rumah dan 

mengeluarkan sebuah surat yang berisi tentang keinginan ibunya dulu. 

“Itu apa, Nek?”  

“Ini surat yang dikirim ibumu sebelum ia meninggal.”kata neneknya 

“Mama mengirim surat buat Nenek?” Suci bertanya dalam hati. Kapan Mama 

melakukan itu. Mama kan selalu sibuk. Memang sinyal handpone tidak sampai ke wilayah 

terpencil di desa seperti ini. Mungkin itulah alasan Mama menulis surat, pikirnya. Suci pun 

segera membaca isi surat tersebut.  

    Untuk Ibuku tersayang, 

Ibu, Anakku, Suci, Alhamdulillah sudah SMA. Dia tumbuh seperti remaja seusianya. 

Dia penurut, pintar dan penuh perhatian. Jujur Bu, ia bukan sepenuhnya dalam asuhanku. 

Aku terlalu sibuk untuk memperhatian dia. Aku tahu Bu, aku bukan lah Mama yang selalu 

ada untuknya. Terkadang aku ingin sekali mengajaknya berlibur ke rumah ibu setiap minggu. 

Tapi pekerjaanku seperti tidak pernah ada habisnya. Suci pasti sangat sedih,Bu. Ia pasti 

ingin juga jalan-jalan. Ingin berbelanja. Ingin ke toko buku membeli buku favoritnya. Ah, ibu 

kenapa aku merasa sulit sekali membagi waktu pada putriku sendiri. Terkadang aku 

kelelahan. Suci membawakanku minuman hangat. Aku juga pernah ketiduran di meja kerja, 

ia menyelimutiku. Seharusnya aku yang memperhatikan dia, Bu. Bukan sebaliknya. Maafkan 

Mama, Suci. Bu, kalau terjadi apa-apa padaku, Aku titip Suci ya. Tolong lanjutkan cita-

citanya, Bu. Suci harus sekolah yang tinggi, Bu. Maafkan aku, Bu.         

Surat itu digenggamnya dengan erat. Air matanya deras mengalir. 

“Nek, kenapa Mama pergi meninggalkan Suci. Suci tidak mau Mama pergi 

Nek….”Suci memeluk Neneknya.  
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“Sabar sayang, Kamu harus sabar. Mama kamu udah tenang di sana….” 

“Suci tidak mau sekolah, Nek. Suci tidak mau!!!” jeritnya 

“Kamu harus sekolah sayang. Ini keinginan terakhir Mama kamu.” 

“Untuk apa Suci sekolah kalau Mama nggak ada. Untuk apa, Nek….” 

“Kamu harus menggapai cita-cita kamu, Sayang. Kalau kamu ingin Mama bangga, 

kamu harus sekolah. Kamu nggak kasihan dengan kerja keras Mamamu selama ini? Semua 

itu untuk kamu.” 

“Untuk apa Mama melakukan semua itu, Nek. Untuk apa. Percuma Mama kerja keras 

untuk Suci kalau akhirnya Mama ninggalin Suci. Percuma Suci sekolah kalau Mama nggak 

ada. Suci nggak mau sekolah. Nek. Mama meninggal karena Suci….Suci yang bikin Mama 

meninggal Nek….” 

“Tidak sayang, semua sudah takdir Allah. Kamu nggak boleh bilang begitu. Kita 

berdoa untuk Mama kamu ya. Mama kamu butuh doa kita. Mama kamu ingi melihat kamu 

bahagia. Sudah ya sayang. Jangan menagis lagi. Nenek yakin kamu anak yang baik dan 

penurut. Kamu pasti mau menuruti kata-kata Nenek kan?” 

Suci perlahan menyeka air matanya. Ia sadar tangisnya itu tidak akan mengembalikan 

Mamanya. Ia melipat surat itu dan menyimpannya. Langit pagi yang cerah ditutupi awan 

mendung. Sesaat lagi butir-butir langit akan berjatuhan seiring dengan kesedihan yang masih 

menyelimuti hati gadis itu. Ia mengambil kado yang tak sempat diberikan Mama langsung 

padanya. Buku itu dihadiahkan khusus untuk dirinya. 

“Suci Sayang, Jadilah Kartini untuk Mama” Begitu pesan tertulis rapi di halaman muka 

sebuah buku. Buku yang memberikan harapan besar Mama pada dirinya. Habis Gelap 

Terbitlah Terang karya RA Kartini. Dadanya berguncang. Ia dekap buku itu dalam isak dan 

derai hujan. 

*  * * 

SELESAI 


