
Tresno Bapak 

	 Setahun terakhir ini, pulang ke Semarang menjadi agenda rutin setiap kali libur 

tiba. Sayangnya, saya sulit mengambil cuti diperiode Lebaran; bukan karena saya tidak 

merayakannya, tapi karena memang tidak libur.  

Tidak bisa cuti sesuka hati merupakan salah satu konsekuensi mengajar anak-anak yang 

saya sadari sepenuh hati. Berita baiknya, ketika murid libur panjang, sayapun 

diperbolehkan libur. :) 

Maka, dengan sedikit waktu yang saya punya, saya terbang ke Semarang 

dipertengahan bulan lalu. Capek dan hectic memang, tapi senang bukan kepalang. 

Padahal, kalau diingat-ingat, saya baru saja mengambil short flight ke Semarang 

kurang dari tiga bulan yang lalu. Sepertinya, semakin sering pulang justru semakin 

kangen dengan halaman rumah. Hehe. 

	 Saya menghabiskan hari pertama untuk keliling kota bersama Big Bro, maklum 

saya nggak bisa nyetir. 😅  Bro mengantar saya bertemu teman-teman dan mengurus 

beberapa keperluan belanja. Mengingat ini adalah bulan puasa Ramadan, maka 

semuanya harus beres sebelum pukul lima sore, supaya Bro bisa berbuka bersama istri 

di rumah. 

	 Saat itu sudah lewat pukul tiga sore, kami menepi ke pompa bensin terdekat 

supaya Bro bisa menunaikan sholat Azar. Saya menunggu di dalam mobil sambil 

membuka photo gallery lama, saya menemukan potret almarhum ayah, seketika itu 

juga saya merasakan panas di kedua ujung mata, buru-buru saya seka karena sosok 

Big Bro sudah nampak.  

"Kamu nangis, Er?" tanyanya. Saya hanya mengangguk pelan. 

Bro mengarahkan pandangnya ke arah photo gallery yang masih saya pegangi. Saya 

nggak sempat menyembunyikannya.  



 

Kami berdua diam.  

Hening sekali. 
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"Nyetir ke rumah lama sebentar yuk, Mas?" saya memecah kesunyian.  

Bro menjawab pelan, "Ayo".  

. 

. 

. 



	  

	 Iklan “Rumah Ini Dijual” masih tertempel rapi di kaca jendela depan, Bro 

menggeser pagar dan membuka pintu depan lalu kami memasuki rumah. 

	  

	 Saya terpaku di ruang tengah, berdiri memandangi meja kerja ayah yang 

berselimut debu tebal. Sejak ayah bangkrut, meja kerja itu lebih sering dipakai untuk 

menghitung ulang uang belanja bulanan daripada menggambar instalasi listrik untuk 

klien. Beberapa kali saya mendapati ayah menyusun tumpukan uang koin saat anak-

anak sudah terlelap. Saya hanya membisu memandangi, lalu ayah menghampiri dan 

menepuk pundak saya sambil berkata, “Punyanya cuma ini, Er”.  



Saya beranjak ke dapur, tempat ayah biasa mengkritik setiap makanan yang saya 

masak. Ayah adalah tester sejati yang sudah pasti jujur memberi feedback, justru 

ayahlah yang membikin saya mumpuni masakan Jawa tanpa kursus. :D” 

Saya menggeser pintu menuju area belakang tempat kami biasa menimba air, mencuci 

baju dan mandi. Ya, ayah membiasakan kami menimba air dan mencuci baju sendiri. 

Berkat itu, saya nggak perlu capek olahraga menjaga bentuk tubuh; saya sudah good 

friend dengan tuas sumur timba. Hehe.  



Sudah.  

Saya memutar badan kembali ke ruang tengah, saya terduduk di sofa.  

Ruang ini menyimpan banyak kisah dan sejarah yang tidak ingin saya lupakan. 

Kami biasa duduk berselonjor, berceloteh membagi cerita konyol yang kami dapat di 

sekolah, atau ayah mendongeng tentang kisah Mahabharata, atau ayah minta dipijit, 

atau beliau sengaja mendudukkan kami untuk diajar soal life wisdom. 

Atau,  

tempat saya mengaku kepada ayah bahwa saya seorang Kristen.  

 

. 

. 
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Ayah diam, menangis, lalu marah.  

Ayah merasa saya tidak mencintainya lagi.  

Ayah merasa gagal. 

Saya tersenyum meyakinkan beliau bahwa tidak akan ada yang berubah, selamanya 

saya adalah buah hati ayah. Namun sayang, ayah tidak ingin diduakan.  

Kami berpisah.  



Ayah.  

Sejak dulu saya mencintai ayah.  

Bahkan, kalau ada sosok pria yang mengisi hati saya hingga sekarang, ya baru ayah 

saja. :)  

Ayah.  

Saya tidak pernah menyesalkan apa yang telah terjadi. 

Saya sepenuhnya menghormati bahwa setiap jiwa menorehkan sejarah hidup yang 

berbeda.  

Ayah.  

Sama seperti ayah, kadang saya lebih suka diam dan menangis saat diserang rasa 

kangen.  

Saya menangis sampai tertidur.  

Tahu-tahu, kedua mata sudah bengkak ketika saya bangun. 

Ayah.  

Mungkin ayah belum sempat mendengar saya berkata, “Dalem tresno Bapak”.  

Tapi percayalah, seisi dunia tahu betapa besar arti ayah dihidup saya.  

*** 

Saya mengecek arloji dan waktu menunjukkan hampir pukul tujuh malam.  

Hari itu, Bro berbuka puasa di Warteg Bahari dan sholat Tarawih di masjid kompleks 

rumah lama. Sambil menyetir pulang, Bro berkata, 

“Ayah mengajar kita banyak hal. Aku bersyukur punya ayah seperti beliau”. 

“Iya, aku juga, Bro. Kalau ayah masih hidup, mungkin kita bisa bikin piknik Lebaran,” 

jawab saya. Kami tergelak berdua.  

Lalu Bro bilang, “Lagumu “Ayah” itu mana? Sini putar, aku kepingin dengar lagi.” 

https://www.youtube.com/watch?v=ktTYV4g0Iio&feature=youtu.be 

***

https://www.youtube.com/watch?v=ktTYV4g0Iio&feature=youtu.be

