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Kata Pengantar 

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak pernah kita duga. Perubahan, 

perpisahan, kemalangan, serta sedu sedan rasanya kerap sekali singgah di 

kehidupan kita pada tahun ini. Selama setahun ini kita seperti terperangkap, 

baik secara harfiah maupun figuratif. Meski demikian, hidup harus terus 

berjalan, karena tanggung jawab wajib dilakukan, pekerjaan mesti 

dituntaskan, dan proyek harus diselesaikan. Katanya, when life gives you 

lemons, then you make lemonade out of it. Begitu pun kami di BPPM 

Psikomedia. Dengan adanya kewajiban bekerja dari rumah secara daring, 

maka kami mencoba memaksimalkan hal tersebut: memantapkan hati dan 

meningkatkan kualitas terbitan daring kami. 

Pada akhir kepengurusan ini, kami berhasil menelurkan sebuah karya bertajuk 

Epilog. Seperti namanya, Epilog merupakan karya akhir awak BPPM 

Psikomedia berupa antologi bebas. Sebagai karya akhir, tak mengherankan 

jika banyak tertuang cerita perjalanan, kisah pribadi, bahkan curahan hati. 

Sebab itu pula, Epilog berhasil menorehkan kesan yang lebih personal 

dibandingkan dengan terbitan kami lainnya. 

Kami ingin pembaca dapat menikmati karya kami, sebagaimana kami 

menikmati proses penyusunannya. Kami pun berharap, Epilog dapat menjadi 

medium untuk berbagi perasaan, menemukan teman,  

and to be a reminder that, yes, we are all in this together. 

Selamat membaca! 

 

Salam cinta, 

BPPM Psikomedia 2020 
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Korupsi ‘Tenggelamkan’ Negeri 

Tasya Asdityasha 

Korupsi. Banyak dari kita yang pernah mendengar kata tersebut. Di 

berita, di media sosial, di halaman-halaman buku PKN kita, di perbincangan 

angkringan dekat rumah kita, ataupun sekedar di perbincangan singkat 

bersama driver ojek online. Mayoritas dari kita sepakat korupsi adalah 

perbuatan tercela. Beberapa dari kita mengutuknya. Dan seluruh dari kita 

merasakan dampaknya. Namun gunjingan-gunjingan tersebut tidaklah 

membuat 'semangat' para pejabat luntur untuk memperkaya diri. Untuk 

mengisi feeds Instagram keluarga dengan liburan mewah dan barang-barang 

mahal hasil rampokan. Untuk menyuapkan nasi haram pada anak-anak 

tercinta. 

Diktator seperti Mussoloni memanglah seseorang yang keji, tetapi para 

perampok berdasi ini juga bukanlah titisan Gandhi. Gaji yang jauh diatas rata-

rata dan fasilitas yang membuat kita merasa seperti rakyat jelata tidaklah 

mengurungkan niat yang sudah terlanjur membara. 'Selalu ada kesempatan di 

tengah kesempitan' begitulah slogan para tikus-tikus ini. KPK bukanlah 

hambatan. Tertangkap OTT? Tenang, membayar sipir penjara itu bagaikan 

perubahan angka cantik di nominal rekening tabungan mereka. 

Layar TV sedang gempar-gemparnya menayangkan wajah para 

pejabat berompi oranye, senyum lebar bak artis ternama berjalan diiringi 

pengacara puluhan miliyarnya. Tak lupa dikenakan pula atribut keagamaan 

yang masih tercium bau pabrik, agaknya hingga kemarin lupa mereka 

kenakan. Tak ada rasa bersalah dan malu di raut wajahnya. "Tuhan pasti akan 

memberikan kemudahan bagi saya." begitu ucapnya. Lupa jika Tuhannya 

bukanlah penggemar berat perbuatan korupsi. 
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Menjadi koruptor memanglah terlihat bagaikan jalan terang bagi jiwa-

jiwa miskin integritas yang ingin merasakan sentuhan black credit card dalam 

waktu singkat. Semudah menjentikkan jari namun memberi hasil yang 

mengundang dengki. Dalam satu transferan, kekayaan bagai Mansa Musa 

dapat kita raih begitu saja. Siapa di negeri yang haus materi dunia ini yang 

tidak tergoda akan nikmat korupsi? 

Kata menyerah tidaklah ada dalam thesaurus kotor para koruptor. 

Semangat untuk mengelak terus berkibar meski ketuk palu meja hijau berkata 

lain. Sang Menteri Kelautan dan Perikanan misalnya. ‘Musibah’ tampaknya 

sedang menimpa sosok pengganti Susi Pudjiastuti ini. Ia tentu saja ‘khilaf’ dan 

‘tidak sengaja’ menjual sumber daya alam negeri ini, setidaknya begitulah 

kata kerabatnya. Begitu pula Si Batubara. Beliau tampaknya sudah 

menyandang peringkat ‘Si Hebat’ atau bahkan ‘Jenius’ dalam hal mencari 

kesempatan dalam kesempitan. Di kala semua orang kesulitan bahkan mencari 

makanan pokok, aset baliau justru semakin meroket. Sedikit demi sedikit 

jadilah 14,5 triliun! Hasil memanglah tidak menghianati usaha (Batu ginjal, 

2020). 

Beberapa memang memilih untuk mengkritisi keadaan ini dengan 

lantang dan berusaha memberikan perubahan yang nyata. Namun naasnya 

mayoritas dari kita cenderung acuh tak acuh pada kasus ini. Kita seakan-akan 

sudah terbiasa membaca headline berita dimana nama pejabat penting 

tertangkap KPK. 'Legowo wae' kira-kira begitulah sikap kita menanggapi 

pemberitaan tersebut. Hanya sekedar mengedikkan bahu dan kembali 

menyelesaikan aktifitas kita seakan-akan tidak ada yang terjadi. 

Kita tidak sadar infrastruktur yang kita gadang-gadang akan 

mempermudah hidup anak cucu kita makin lama terasa seperti pucuk dicinta 

ulam tak akan tiba. Kita tidak sadar jika para investor asing memandang negeri 
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kita bagaikan foto profil remaja labil di media sosial. Penuh dengan rekayasa 

dan tidak bisa dipercaya. Kita tidak sadar sepeser demi sepeser uang yang kita 

dapatkan setelah berjam-jam melelang diri menjadi budak korporat pada 

akhirnya hanya akan masuk dengan mulusnya ke kantong-kantong para 

pejabat.  

Sosialisasi demi sosialisasi memang sedang galak-galaknya dilakukan 

untuk mencegah korupsi. Namun hingga kini kita belum juga merasakan 

dampaknya. Koran-koran dan televisi masih menyuarakan berita korupsi yang 

sama. Dari orang-orang yang memiliki posisi dan kekuasaan yang sama. Dari 

orang yang dulunya memberikan janji perubahan yang sama. Hanya 

bergantikan wajah dan nama. 

Mungkin memang saatnya bagi kita sebagai kaum muda untuk keluar 

dari zona nyaman kita. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk turut andil 

dalam pesta demokrasi bangsa ini dan ikut serta menentukan nasib bangsa kita 

bersama. Mulai menyuarakan aspirasi, mulai saling mengkritisi. Mulai dari 

hal kecil. Mulai dari diri sendiri. Untuk Indonesia. 
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Senyum 

Monica Giovanni 

“Sini, aku fotoin,” ucapmu kala itu yang menawarkan diri untuk 

mengambil foto saat kita sedang menonton pameran seni. Ucapan itu bukan 

ditujukan secara langsung terhadapku, jadi aku hanya tersenyum kikuk sambil 

ikut berpose. 

“Satu, dua, tiga,” kamu lanjut memberi aba-aba sambil melihat ke 

layar kamera. Hasil fotomu tidak mengecewakan, meskipun aku tahu kamu 

tidak mahir fotografi. 

“Lagi, lagi. Masa cuma sekali doang fotonya,” rengek salah satu teman 

kita yang memang senang mengoleksi foto. Kamu hanya tersenyum sambil 

pura-pura mencibir. 

Ah, senyum itu, aku rindu. Sudah dua tahun lebih kita tidak bertemu, 

tetapi senyum itu tetaplah senyuman termanis yang pernah aku lihat sepanjang 

sembilan belas tahun hidupku. 

“Abis ini ke Tempo Gelato, yuk. Pingin cobain, deh,” pintaku yang 

memang belum pernah menginjakkan kaki di spot gelato terkenal milik kota 

pelajar ini. Sesekali, aku melirik ke arahmu yang terlihat menatap kosong ke 

depan, entah sedang memikirkan apa. 

Aku ingat betul kamu memesan satu scoop gelato coklat dan cookies, 

rasa favoritmu, “Coklat satu, cookies satu, ya, Mbak,” ucapmu cuek, tidak 

terlihat tertarik sama sekali. 

Teman-teman kita memilih sebuah meja panjang untuk menikmati 

gelato. Kamu duduk di ujung kiri sedangkan aku di ujung kanan. Sebenarnya, 

teman-teman sempat menggoda kita agar duduk bersebelahan. Namun, aku 
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terlalu malu untuk mengatakan mau. Lantas, aku menolak dengan gugup, 

“Aku di sana aja, deh. Tasku udah di sana tuh,” 

Padahal, kala itu aku hanya memakai tas kecil yang sebenarnya bisa 

saja dipindah. Kamu terlihat pasrah dan terlihat tidak masalah duduk di mana 

saja, sama seperti saat kita menonton film The Boy di bioskop tiga tahun lalu.  

Pukul enam petang, tiba saatnya kamu harus pulang ke Solo. Aku 

mengantarkanmu dan teman-teman lain ke stasiun. Mendadak, aku merasa 

sendu. Ingin rasanya berujar secara lepas, “Jangan pergi,” atau “Tolong 

kembali lagi esok hari,” tetapi rasanya lidahku kelu. Akhirnya, aku berucap, 

“Hati-hati di jalan,” 

Sekali lagi, kamu balas dengan senyum. 
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Tentang “Rumah” 

Syibly Adam Firmanda 

 

Entahlah, mulai sulit aku merangkai dan mengerti tentang maknanya. 

Kau bilang, ia tempat bernaung dan mencari perlindungan dari yang wujud. 

Namun, ia adalah tempatku bernafas. Kudatangi seperti cahaya itu sendiri. 

Sekarang dalam gelombang dari jarak yang sangat jauh, ia berada dalam 

keintiman sel aku dan kelak dia. 

Carilah aku di sedalam-dalamnya pencarian, kelak hanya kecewa yang kau 

temui. 

Tentang rumah, aku tak peduli ruang-ruang yang mengisi dan atap tuk 

menaungi hujan apabila datang. 

Aku tidak hadir dalam bangunan itu, aku abadi di dalam perasaannya. 

Mungkin saat ini, dengan berpulang saya akan menjadi diri sendiri. 
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Once Upon a Summer Night 

Kiara Bunga Bening Hati 

i. 

it was summer and 

the wind was raging, you  

told me what sounded  

like a promise you’d keep forever 

as long as I was around 

but the wind settled and 

there was a bird, a red beautiful 

mockingbird perched 

on the windowsill 

(I never knew a mockingbird could be red.) 

ii. 

then of course there was  

no warning at all,  

should’ve been aware with all  

the red lights shining 

on my face like New York City’s traffic lights if they  

were to stop all the vehicles at once, 

the promise was never a promise 

(how could it possibly sound like one to my ears, 

then? even the word ‘promise’ itself was never, 

ever, uttered out loud.) 
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iii. 

perhaps it was 

my own folly, I had  

it ingratiated to the core of my soul 

how naïve, how selfish to think 

I could possibly amount like 

a daughter curing her father’s 

alcoholism, like an arrow whose 

archer and bow depend to aim true on, perhaps 

I forgot they often failed from 

preventing others to burn too bright and 

I forgot sometimes they 

had to watch the final breath striking 

their beautiful faces 

(but perhaps, from the ashes I will see you  

rise after, like a phoenix rising  

on a new dawn.)  

–Kiara 
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12:08 AM 

Nuhida Kinansa Husainy 

On a Sunday morning, 6 o’clock 

First day of kindergarten doesn’t start until next week 

Half awake, 

I turn on the TV at the living room 

Oh! Dora The Explorer is airing 

I turn all my attention to today’s adventure map 

Mountain first, then the river, and through the forest at last 

I can’t wait to grow up, 

So that I can travel for real 

 

My mom wakes me up early in the morning 

Getting myself ready to go to school, 

I tune into Magic School Bus—a third grader’s favorite show 

Today we dive into human blood 

I learn everything about science and whatnot 

Like how the white blood cells fight the bacteria 

I can’t wait to grow up, 

So that I can be smart 

 

The final exams for fifth grade already ended 

My friends and I decide to have a little getaway 

So we go to a nearby swimming pool 

My friend’s parents behind us, paying for our tickets 

I can’t wait to grow up, 

So that I can go out without any supervision 
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This time, I just got into middle school 

I gather with my friends in class, 

We take turns in seeing each other’s new phones 

Chitchatting and catching up to the latest trends we see on the internet 

I can’t wait to grow up, 

So that I can be cool and try a lot of things 

 

High school graduation is only a couple months away 

Fear, anxiety, anticipation, and excitement combined into one 

We grasp each and every formula and material 

Hoping we can get into our dream universities 

I can’t wait to grow up, 

So that I can have full control of my life 

 

Tonight, rain is pouring 

A coffee cup by my side, I turn to my pile of assignments 

Some of my friends already know what they want, 

Some other don’t seem to have problems getting what they look for 

I no longer sleep before midnight, 

Or inhale the morning calm breeze without being haunted by the deadlines 

Sleep lost, messages unread, tears held back 

As the dawn approaches, 

I whisper to myself 

Why couldn’t I wait a little longer to grow up? 

 

Yogyakarta, 2020 

—kinansa husainy 
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I Like to Cry 

  Septania Nurdika Putri 

Not “like” as in “often”, but the kind of “like” that is similar to “love”, 

“enjoy”, “fond”, and the one that may lead to addiction.   

It wasn’t because I feel sad, despair, stressed, or anything. And the one 

I like is not the cry when I feel down or frustrated. But the one when I feel 

void. Really, I just long to cry at times.  

I like the feeling of relief—mixed with exhaustion—that engulfed my 

whole being after I cried for hours. Um, okay, I’d have to admit perhaps my 

urge of crying intensifies when I’m hella busy with my life. When I feel 

detached from my emotion. 

Crying allows me to actually feel and acknowledge what I am feeling. 

What I have been feeling. I think it’s one of the only few times I can be real 

and vulnerable at the same time. 

Crying helps me to feel refreshed and anew. Like I’ve ended a chapter 

of my life and beginning a new one. When the hecticness of the world 

desensitize me, crying makes me more sensitive to feelings, of my own and 

others. 

When I cry, my mind always runs amok. All of the pent up negative 

feelings surge through. My throat suffocated. Voice hoarse. I couldn’t be 

bothered to think logically like what I’ve always done. 

But I always feel better afterward. 

I haven’t really had the chance to cry refreshingly or lose my temper 

since beginning college. And with 2020 being an especially devastating year, 
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I guess it’s been built up and just waiting to erupt (aka for me to cry).  And so 

it did. Because of a k-drama. 

Bottom note, thank you Itaewon Class. For allowing me to release my 

emotions. I swear I owe this k-drama a favor.  

Yah, walau saking sedihnya dan kebawa emosinya, jadi goblok dan 

enggak sengaja lepas Reksel di masa KRS-an karena malah sibuk muter OST-

nya mulu. Waktu sadar matkul yang paling kupengenin lepas, aku ya makin 

nangis sesenggukan, tapi tetep karena Itaewon Class. 

 

Deep down though, I know. K-dramas, movies, and all those things I 

seek so I can cry, are just a medium of excuse dan sebuah pemantik.  
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Dari: Aku 

Hanif Yumna Ulinnuha 

Rasanya baru kemarin kita semua berkumpul untuk pertama kali; baru 

kemarin kita kebingungan untuk memutuskan, apakah agenda diskusi yang 

kita susun akan tetap terlaksana atau terpaksa mandek; dan baru kemarin 

kita−dengan sangat percaya diri−mengira badai ini akan berakhir dalam dua 

minggu. 

Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Sudah hampir setahun semua ini 

kita lalui, di mana sembilan bulan di antaranya, tidak pernah satu kali pun kita 

bertemu secara nyata.  

Siapa juga, ya, yang menyangka kalau kejadian besar ini akan terjadi 

di tahun kita? Kejadian yang awalnya membuat kita kelimpungan menyusun 

ulang semua rencana, yang kini membuat kita mau tidak mau harus terbiasa 

menghadapinya. 

Meski begitu, aku tetap bersyukur bisa melalui waktu aneh ini bersama 

teman-teman yang luar biasa. Teman-teman yang penuh ide, pengertian, dan 

selalu berusaha menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

Walaupun, ya, tidak jarang juga aku berandai-andai, “Akan seseru apa, ya, 

kalau kita bisa melaluinya dengan ‘normal’?”. Hehe. But, it’s okay. Eh, more 

than ‘okay’, deng. Semua ini juga adalah berkah.  

Terima kasih, ya, untuk segala keriaan dan hal baik yang sudah 

dibagikan. Mungkin, di waktu yang akan datang, masih banyak hal yang 

terlihat abu-abu. Rencana-rencana yang kita buat sekarang pun belum tentu 

akan terlaksana. Tapi, semoga, kita semua bisa menjadi semakin kuat untuk 

menghadapi keabu-abuan itu, ya!  

Stay safe and healthy, xoxo. 
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2020 

Gita Dewantry Suryani 

Secara garis besar banyak manusia akan mendeskripsikan 2020 dengan 

semua kata buruk yang bumi ini punya. Aku pun tidak bisa bilang tidak setuju. 

Tahun ini adalah sebuah kegilaan yang kontinyu, gilanya bertahan sepanjang 

tahun. 

Banyak manusia bertemu titik terendahnya dan menemukan titik 

terkuatnya juga. Pada akhirnya, tidak mati adalah sebuah pertahanan diri yang 

paling ampuh tahun ini. Manusia pada akhirnya bertemu semua macam 

kematian dan segala jenis perpisahan. Segala macam kebodohan, segala 

macam kenistaan. Manusia menjadi lebih menyeramkan daripada seharusnya.  

2020 menyimpan berbagai macam keburukan, dan hampir semua 

yang  berenang menyelami di dalam sini akan setuju dengan itu. Semoga 

semua ketidakberuntungan berakhir tahun ini, semua pertemuan adalah baik 

di tahun setelahnya. 2020 selesai disini. 2020, terima kasih. Paling tidak aku 

masih ada untuk bilang: manusia dan semua keburukan ini, semoga kita tidak 

akan berjumpa lagi.  

Untuk semua yang masih ada di akhir 2020 ini, terima kasih sudah 

bertahan.  Untuk semua yang pergi, semoga kita bertemu lagi, nanti. 
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Memori 

Naufal Shabri 

Aku selalu merasa ingatan manusia adalah sesuatu yang rapuh. 

Halaman-halaman ini adalah caraku melawan kerapuhan. 

Perkemahan LS, Kaliurang, Oktober 2018 

Seorang lelaki yang nampaknya beberapa angkatan di atasku 

memandu permainan. Ini permainan kesekian yang kumainkan hari ini. Aku 

tak lelah, meski merasa sedikit bosan. Kulirik jam tanganku beberapa kali. 

Menghitung berapa jam lagi aku akan kembali ke kamar kosku yang mungil 

dan nyaman itu. Aku menyelesaikan permainan sebaik mungkin dengan 

harapan semua ini cepat berakhir.  

Di akhir permainan kali ini, lelaki itu menahan kami. Bertanya basa-

basi mengenai organisasi apa yang ingin kami masuki selama kuliah di Gadjah 

Mada. Aku terdiam. Bingung rasanya ditanya pertanyaan semacam itu. 

Namun, aku tetap harus menjawab. 

“Kamu mau masuk BKM apa?” tanyanya padaku. 

“El Em sama Isper, Mas,” kataku dengan suara yang tentu saja kubuat-

buat agar terdengar meyakinkan.  

“Bagus itu, semoga masuk, ya,” 

Aku tersenyum sekilas. Otak, mulut, dan hati masih tak sinkron. Aku 

sebenarnya masih ragu mau melangkah ke mana.  
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Coffee Shop B, Yogyakarta, November 2018 

Mataku heran melihat antrian yang makin mengular di depan barista. 

Jarum jam menunjukkan angka delapan malam dan orang-orang masih 

mencari asupan kafein. Aku melirik cangkirku yang sudah kosong dari tadi. 

Aku meyakinkan diriku jika aku tak perlu cangkir kedua. Lagipula, hal yang 

harus kukerjakan sudah selesai dari tadi. Aku hanya berlama-lama di sini. Tak 

rela rasanya uang tiga puluh ribu ku hilang sia-sia.  

Iseng-iseng aku mengecek poster yang sempat kulihat kemarin. 

Memastikan apa yang kulihat tidak salah. Tentu saja aku tidak salah. Deadline 

tugas itu malam ini. Sebuah BKM sukses membuatku tertarik. Bukan El Em, 

bukan juga Isper. 

Aku menjatuhkan pilihan pada Psikomedia.  

 

Roti Bakar M, Yogyakarta, Februari 2019 

Jangan sekali-sekali cabut di pertemuan pertama divisi organisasi.  

Peringatan itu berlaku untukmu, agar tak mengalami apa yang 

kualami. 

Setelah cabut minggu lalu, aku memutuskan untuk datang di rapat 

divisi hari ini. Sebuah meja kecil terpaksa disesaki oleh lima manusia yang 

bisa dibilang bukan lagi anak-anak. Rapat kali ini membahas event 

Psikomedia yang bernama Dispub. Aku sendiri tak punya pilihan. Ganjaran 

dari perbuatanku minggu lalu adalah menjadi ketua di event ini. Masalah 

kemudian datang. Aku diminta memilih sendiri anggota kepanitiaan ini. 

Permintaan sulit untukku yang baru hitungan bulan di Psikomedia.  
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“Anggotanya ini kamu milih sendiri aja. Biar kerjanya enak,” kata 

Pemimpin Divisiku.  

Mampus. Aku belum begitu kenal dengan kemampuan orang-orang 

ini. Batinku dalam hati. 

“Khusus posisi Sekbend, ini posisi penting. Kalau bisa, orang yang 

bener-bener kamu kenal. Soalnya, nanti kamu bakal banyak berdinamika sama 

dia. Ayo, nentuin Sekbend dulu,” lanjutnya. 

Aku memainkan sendok di gelas minumanku. Otakku bergerak 

menelusuri nama-nama yang samar. Nama-nama yang masih setengah asing.  

Nama. Nama. Nama. Aku perlu nama. Siapa? 

Aku belum kenal siapa-siapa di sini. 

Nama. Nama. Nama. Aku perlu nama. Siapa? 

Tunggu. Dibanding yang lain, aku sudah kenal sedikit lebih lama 

dengan sosok yang duduk di depanku ini. Kami satu kelompok ketika ospek 

dulu. Tapi, gimana cara bilangnya? 

Aku meneguk minumanku. Segelas susu murni yang untungnya bukan 

krimer kental manis.  

“Kamu mau jadi Sekbend?” kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutku. 

“Hmm...boleh. Tapi ada syaratnya,”  

“Apa?” 

“Kita tukeran posisi di Worju,”  

“Deal,” balasku tanpa pikir panjang.  
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Aku lega. Meski anggota-anggota yang lain kupilih berdasar intuisi, 

setidaknya posisi Sekbend aman di orang yang kupercaya. Urusan tukar 

posisi? Ah, nanti saja dipikir belakangan.  

 

Bank M, Fisipol UGM,  Yogyakarta, April 2019 

Minggu-minggu ini adalah minggu UTS. Bukannya jaga kondisi dan 

istirahat yang cukup, hari ini selepas ujian aku malah pergi ke cabang Bank M 

yang ada di Fisipol. Sebuah proposal kukeluarkan dari tasku tak berapa lama 

setelah aku mengambil nomor antrean. Proposal ini tentu saja bukan proposal 

lamaran kerja atau sesuatu semacam itu. Ini adalah proposal kerja sama yang 

ingin kuajukan agar kami (Psikomedia) mendapat dana segar untuk acara 

Dispub.  

Sembari menunggu, aku  mengecek proposal itu sekali lagi, 

memastikan agar tidak ada yang salah dari proposal itu. Setelah aku mengecek 

dan merasa tidak ada yang salah, proposal itu kuberikan ke temanku. Ia 

kemudian mengeceknya. Tak berapa lama, ia berkata lirih, 

“Ini kita mau ngajuin ke Bank M, tapi coba liat, deh, contact person-

nya pakai rekening Bank BIN,” 

Aku tersentak. 

“Ini gawat, sih,” kataku. 

Detik itu juga, aku sadar jika proposal itu tak akan pernah diterima. 
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Jalan Gejayan, April 2019 

Aku melangkah keluar dari sebuah bangunan di Jalan Gejayan. Lalu 

lintas di hadapanku memadat seiring matahari yang makin condong ke barat. 

Meski padat, menurutku pengendara di Yogyakarta sangatlah sopan. 

Telingaku jarang mendengar klakson-klakson umpatan dari pemiliknya. 

Sesuatu hal baru bagi telingaku yang terbiasa menghadapi ketidaksabaran 

pengendara di kotaku. 

Ketika melewati motorku, aku memilih tidak menaikinya. Aku terus 

berjalan di bahu trotoar sambil menggendong tas yang berisi proposal 

sponsorship. Penawaran yang kuberikan di grup, sesuai dugaanku, tidak 

begitu efektif. Aku paham orang-orang masih sibuk berkutat dengan UTS. 

Sangat beruntung rasanya, ketika tau ada satu orang yang mau menemaniku 

menyebar proposal. Aku dan dia paham ini bukan jobdesk kami. Tak ada 

embel-embel ‘divisi sponsorship’ di dahi kami. Pada waktu itu, untuk pertama 

kalinya aku paham soal bekerja di luar jabatan, divisi, dan jobdesk. 

 

Fakultas Psikologi, Mei 2019 

Tak terasa, dua hari lagi garis finish yang dinanti oleh seluruh orang di 

kepanitiaan ini akan tiba. Beragam masalah dan ujian telah menerpa dan kami 

berusaha untuk tetap kuat menghadapinya. Mendekati hari-H, aku merasa 

perlu untuk mengumpulkan para koor. Wajah-wajah lelah terlihat jelas ketika 

kami duduk melingkar.  

Tenanglah, kawan. Ini semua akan segera berakhir, ucapku dalam 

hati.  
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Kami membahas detail dan persiapan dengan serius. Di sela-sela 

pembicaraan yang serius itu, seorang koor yang kemarin kebetulan menjemput 

pembicara bercerita mengenai sesuatu hal.  

“Aku ceritain sesuatu yang lucu, deh,” katanya. 

Spontan seluruh tatapan mata langsung tertuju padanya. 

“Jadi, tadi malem itu si pembicara ngehubungin aku. Dia nanya, di 

Selokan Mataram itu ada Kaepci atau engga?” katanya dilanjut dengan tawa 

yang meledak. 

Aku tak bisa menahan diri untuk tertawa. Satu forum tertawa lepas.  

Di Selokan Mataram akan ada Kaepci, tentu saja. Sepuluh tahun lagi. 

 

UGM, Yogyakarta, Agustus 2019. 

Aku melewati gerbang kampus. Setelah berhenti sebentar mengambil 

karcis, aku memacu motorku kembali. Hari ini adalah hari BKM Expo, ajang 

pengenalan BKM-BKM yang ada di Fakultas Psikologi. Seperti hal nya BKM 

lain, Psikomedia mendapatkan jatah untuk memperkenalkan diri. Dalam 

pikiranku, aku bisa membayangkan: satu-dua buah meja berlapis taplak akan 

ditata sedemikian rupa, dengan kursi-kursi yang akan diisi oleh manusia-

manusia yang tak lelah untuk tersenyum. Dimainkannya satu-dua permainan 

sederhana, dengan harapan memikat wajah-wajah baru di Fakultas Psikologi 

ini.  

Aku hanya bisa membayangkan, karena begitu sampai di 

persimpangan, aku mengambil jalan yang berbeda. Aku memang datang ke 

kampus, tapi tak akan pernah sampai di BKM Expo. Selamat berjuang. 

Setidaknya, meski tak hadir, aku tetap ada di sekitar kalian.  
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FEB UGM, Yogyakarta, September 2019 

 Rombongan manusia berkorsa abu-abu berjalan mendekati Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis. Dari kejauhan, beberapa orang dengan korsa berwarna 

merah terlihat melambai. Dua tetangga akhirnya bertemu. Hari ini BPPM 

Psikomedia bertamu ke BPPM Equillibrium.  

 Acara dibuka dengan pembukaan membosankan dari masing-masing 

BPPM, sebelum akhirnya kami dipisah perdivisi agar pembahasan lebih 

terfokus. Sebagai awak penelitian, aku akan bertemu dengan sesama awak 

penelitian. Betapa kagetnya aku saat semua divisi sudah mulai berkumpul. Di 

hadapanku, berdiri belasan manusia yang sudah mengambil sikap siap duduk. 

Belasan. Aku hanya berdua dengan temanku. 

 Aku menelan ludah. Tak terpikir sedikitpun bagaimana nanti 

pembicaraan kami. Sekarang, pasang senyum manis terlebih dahulu.  

 

Fakultas Psikologi, Oktober 2019 

 Kesibukanku setiap jeda kelas sekarang adalah menghubungi pihak-

pihak berduit. Aku harus berhasil membuat mereka menjalin kerja sama 

dengan Psikomedia. Nyatanya, usahaku sejauh ini belum begitu membuahkan 

hasil. Dioper-oper telepon dari orang satu ke orang lain, tidak diangkat,  alasan 

proposal terselip dan hilang adalah makananku sehari-hari. Belakangan aku 

curiga. Jangan-jangan mereka semua hanya menguji kesabaranku.  

 Tapi yang namanya usaha dan kesabaran pasti akan membuahkan 

hasil. Siang ini Sambal-Sambal menghubungiku. Mereka ingin menjalin kerja 

sama dengan kami. Aku sungguh tak sabar. Keberhasilan kinerjaku diukur dari 

banyaknya sponsor yang terpampang di banner acara kami nanti. Di kelas, 
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saat dosen tampak mengucapkan mantra-mantra yang tidak begitu jelas, 

pikiranku melayang membayangkan tanda tangan kontrak sponsor yang akan 

segera kulakukan.  

 

Bagian Tata Usaha, Fakultas Psikologi, November 2019 

 Kalau bukan karena alasan etika dan tata krama kepada instansi dan 

orang yang lebih tua, sudah pasti aku tak akan berada di sini. Muak betul aku 

harus berurusan dengan birokrasi yang tidak bisa ditebak ini. Tapi apa daya, 

aku hanya mahasiswa yang harus senantiasa tunduk pada aturan jika ingin 

mulus kuliahnya. Pagi ini aku berada di sini untuk membicarakan pengerjaan 

laporan pertanggungjawaban sebuah acara yang bahkan belum dilaksanakan. 

Ya, kau tak salah baca. LPJ diminta sebelum acara. Hebat betul. Aku ingin 

mengumpat sejadi-jadinya.  

 Tapi aku tak seberani itu. Malas saja makin lama berurusan dengan hal 

ini. Maka dari itu aku berkomitmen untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. 

Ibu-ibu paruh baya di depanku menyadarkanku dari lamunan. 

 “Mas, gimana, bisa kan ya, minggu depan LPJ jadi?” tanyanya.  

 “Emm, gimana, ya, Bu? acaranya saja belum mulai?” kataku. 

 “Itu gampang, Mas. Ya dikira-kira saja to, kayak LPJ pada umumnya 

itu, lo,”  

 “Tapi ini untuk bis belum fix, Bu. Belum benar-benar dapat,” 

 “Walah. La kamu dan teman-temanmu tu ya gimana. Acara sudah 

dekat kok bisnya belum fix,” 
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 “Ya kan kami tidak tahu, Bu, kalau akan diminta LPJ lebih awal,” 

kataku.  

 Ibu itu terdiam. Ucapanku mengunci semuanya.  

 Tak berapa lama, Ibu itu meninggalkan tempat duduknya dan 

berbincang dengan rekannya. Setelah berbincang selama beberapa saat, ia 

kembali ke tempat duduknya. 

 “Saya tunggu LPJ-nya tanggal 20,” katanya. 

 Aku tak punya pilihan selain menjawab “Ya”. 

 

Gedung C Fakultas Psikologi, Yogyakarta, Desember 2019 

 Hari ini adalah hari kedua Musyawarah Besar Psikomedia. Aku akan 

presentasi visi-misi dan proker untuk memimpin Divisi Penelitian selama satu 

tahun ke depan. Aku sendiri berharap cepat dipanggil dan cepat maju. Ketika 

giliran itu tiba, timbul sebuah masalah.  

“Mbak, ppt-ku bukan yang ini,” kataku pada kakak tingkatku yang 

menjadi operator. 

“Di sini yang atas nama kamu cuma ini,” balasnya. 

Apa aku salah kirim file ya? tanyaku dalam hati.  

Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba untuk tenang. Semua mata 

tertuju padaku. Sepasang mataku beradu dengan belasan pasang mata mereka. 

Bodoh sekali apabila aku mundur hanya karena hal seperti ini.   

“Aku akan presentasi dengan ppt ini, Mbak,” kataku.   
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Omah NP, Februari 2020 

 Terkadang aku merasa keputusanku untuk aktif di dua badan pers 

mahasiswa adalah sebuah kebodohan. Seperti hari ini. Malam ini. Aku benar-

benar paham arti bekerja di bawah tekanan. Aku diminta (tentu saja bukan 

oleh Psikomedia) untuk membuat sebuah buletin dalam waktu semalam. 

Diskusi, mencari bahan, dan menulis harus kulakukan dalam waktu tiga jam. 

Malam ini aku tak tau apakah akan ada waktu tidur untukku.  

 Ketika data sudah di tangan dan jari-jariku mulai bergerak di atas 

keyboard, sebuah notifikasi dari aplikasi chatting berwarna hijau masuk. 

Sebuah pesan terdeteksi.  

 “Anak-anakku, ini revisi tulisan Psikomedia sama BPPM 

Equillibrium!!!!” kata Pemimpin Divisiku yang lama (tentu saja dengan 

stiker-stiker ceria yang tampak menyebalkan saat kubaca).  

 Aku menghela napas. Revisi adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah 

tulisan. 

  

Condongcatur, Sleman, Maret 2020 

Malam ini hujan turun begitu deras. Bulir-bulir air jatuh membasahi 

bumi. Daun dan ranting pohon terlihat menari terkena terpaan angin. Aku 

memandangi itu semua dari jendela kamarku. Hujan badai seperti ini tak 

seharusnya aku malah berencana pergi keluar. Tapi apa daya, malam ini aku 

harus melakukannya. Divisiku akan mengadakan rapat di sebuah kafe. 

Antusiasme mereka dalam mengagendakan rapat ini membuatku sedikit 

terharu. Di sisi lain, ada sesuatu lain dalam diriku yang berkata ‘tak usah 
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datang, hujan-hujan begini di luar sangat dingin’. Begitulah, suara jahat dan 

baik silih berganti mengisi telinga dan pikiranku.  

Pada akhirnya, aku telah memutuskan sesuatu. Kuraih jas hujanku yang berada 

di laci dan bergegas pergi. Aku akan menerjang hujan. 

 

Rumah Sakit R, Semarang, Maret 2020 

 Aku tergolek lemas di sebuah rumah sakit, dengan jarum infus 

menyatu dengan tubuhku. Dokter kewalahan mengurusku seiring trombositku 

yang terus merosot. Bantuan cairan trombosit tak banyak membantu. Aku 

berada di ujung tanduk. Rasanya tak perlu kujelaskan padamu jika 

trombositku sampai menyentuh angka nol. Aku belum pernah merasa sedekat 

ini dengan kematian. Sambil memejamkan mata, aku melakukan kalkulasi 

ringan untuk mengira-ngira apakah tiket surga ada dalam genggamanku. 

Kalkulasiku terhenti ketika pintu kamarku diketuk. Seorang perawat dengan 

baju putih datang membawa jarum suntik dan botol tabung kecil. Ah, tidak. 

Jarum suntik lagi. Aku melirik lenganku yang membiru karena terlalu sering 

ditusuk jarum suntik.  

 “Mas, saya ambil darahnya dulu, ya,” katanya dengan suara sopan.  

 Aku lelah berada di tempat ini.   

 

Semarang, April 2020  

 Nampaknya Malaikat saling berkoordinasi dan memutuskan jika 

belum waktunya untuk menjemputku. Perlahan-lahan aku pulih. Di tengah 

masa pemulihan, aku merasa tak enak jika meninggalkan tanggung jawabku 
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di Psikomedia terlalu lama. Meski belum sehat betul, aku merasa harus segera 

kembali. Tak boleh ada yang tau jika aku belum sehat.  

 Pagi itu, setelah mempertimbangkan banyak hal, aku muncul di grup 

PH. 

 Respon mereka benar-benar luar biasa menenangkan. Tapi baru sekian 

menit aku melihat grup itu, kepalaku berat. Aku tumbang.  

 Nyamuk sialan itu benar-benar telah menghabisi pertahanan tubuhku. 

 

Semarang, Mei 2020 

 Aku jarang bertemu dengan manusia-manusia sejenis ini sebelumnya. 

Manusia-manusia yang sangat suportif, yang sekarang diberi amanah untuk 

memimpin Psikomedia. Mereka selalu menyemangatiku belakangan ini. Tak 

lain dan tak bukan karena beberapa anggota divisiku yang punya kemampuan 

menghilang. Sesekali aku merasa malu. Aku terus didukung, tapi kapan 

giliranku untuk gantian mendukung? 

 Ah, aku percaya suatu saat momen itu akan tiba. Aku akan gantian 

mendukung mereka. 

 

Semarang, Juni 2020 

Dalam rangka Evaluasi Tengah Tahun, aku berinisiatif membuat form 

dan membagikannya pada anak divisiku. Aku mawas diri. Dalam separuh 

perjalanan memimpin divisi ini, pasti banyak sisi diriku yang masih bisa 

ditingkatkan. Sebagian diriku bersemangat menanti saran-saran yang ada. Di 
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sisi lain, sebagian diriku sedikit khawatir dengan hal-hal buruk yang mungkin 

akan dituliskan oleh anak-anakku. 

Setelah membagikan form selama beberapa hari, hari ini aku akan 

melihat hasilnya. Rasa penasaran, cemas, dan takut berkumpul menjadi satu 

saat aku mulai membuka form itu. Setelah form itu terbuka, aku melakukan 

proofreading dan menyadari bahwa ada rasa kecewa dalam diriku. Tak semua 

dari mereka mengisi form ini. Hidup memang tak selalu mulus seperti yang 

kita inginkan.  

 

Semarang, Agustus 2020  

 Aku sebenarnya enggan menulis untuk majalah kali ini. Ini bukan 

bagianku untuk menulis. Akan tetapi, melihat situasi yang ada, sepertinya aku 

akan kembali menulis di majalah edisi kali ini. Situasi di rapat PH juga tak 

banyak membantu. Hampir semua orang memberi kode untukku agar menulis 

kembali. Pada akhirnya, meski ada sedikit rasa kesal pada divisiku, aku 

mengiyakan. 

 “Oke, aku bersedia untuk menulis,” kataku. 

 Aku mengatakan itu ke mereka. Kepada diriku sendiri, aku 

mengingatkan agar selalu sabar. 

 

Semarang, Oktober 2020 

 Tak biasa betul rapat PH diadakan malam-malam. Hujan deras dan 

perusahaan listrik yang telah memadamkan diri sejak tadi tak menghalangiku 

untuk hadir di rapat. Pembicaraan rapat PH kali ini menyerempet ke Oprec. 

Aku baru sadar sudah begitu jauh melangkah bersama Psikomedia. Aku juga 
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baru benar-benar menyadari waktuku di sini untuk berdinamika bersama 

mereka hampir habis. Tugasku memimpin divisi hampir selesai. Sayonara, 

kawan-kawan.   

 Tiba-tiba saja, aku berhenti mendengar suara-suara itu. Rapat itu 

seolah tak pernah ada. HP-ku sunyi bersaing dengan malam. Sinyalku 

sempurna hilang ditelan hujan yang turun semakin deras. 

 

Semarang, November 2020  

 Sayup-sayup kudengar suara Pemimpin Redaksi di Evaluasi Akhir 

Tahun Ini. Semua divisi telah melakukan ‘pengakuan dosa’. Berbeda dengan 

divisi-divisi sebelumnya, kali ini aku membeku. Tak bisa mengapresiasi, tak 

bisa mengomentari. Aku hanya diam, menatap kosong ke arah tembok 

kamarku. Pikiranku berkelana ke masa-masa yang telah berlalu. 

 Penelitian. Podcast. Produktivitas. Pandemi. 

 Ada yang berdesakan ingin keluar dari mataku. 

 Sometimes you just need a good cry. 

 Momen itu berakhir ketika seseorang mempersilahkan aku untuk 

berbicara. Panggung itu sudah dibuka untukku. Panggung untuk mengakui 

dosa dan melepas beban yang ada. Setelah menarik napas beberapa kali hingga 

suaraku lumayan stabil, aku mulai berbicara. 

 “Yahh, kita udah sampai ke divisi terakhir. Divisi penelitian,” 

 Pikiranku lepas. Aku akan berbicara mengikuti naluri. Aku akan bicara 

soal kejujuran.  
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Semarang, Desember 2020 

 Hari ini acara farewell Psikomedia diadakan.  

 Bertajuk virtual lunch, acara ini juga dibalut dengan games-games 

yang membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti farewell. 

 Di akhir sesi, aku mengira akan ada sesi menangis jilid kedua. 

Anggapan yang keliru. Semua orang tampak lebih kuat, atau mencoba terlihat 

lebih kuat. Aku sendiri jauh lebih kuat dibanding saat Evaluasi Akhir Tahun. 

Dibanding meratap, aku memilih menikmati momen-momen terakhir 

kebersamaan ini. Senang rasanya bisa mengenal dan bekerja sama dengan 

kalian selama ini. Terima kasih untuk semuanya.  

 Aku sering mendengar orang berkata Psikomedia terasa seperti rumah, 

dan menjadi ‘rumah’ mereka di Fakultas Psikologi. 

 Tak ada perdebatan. Aku setuju dengan mereka.  

 

 

  



38 
 

Di Ujung Persimpangan Jalan 

Rizki Wahyu Ramadhan 

Semua jalan akan sampai pada titik 

persimpangan di mana kamu harus memilih ke 

arah mana jalan yang kamu pilih berikutnya. 

Yogyakarta, 6 Januari 2021  

06.00 

Aku terbaring di atas kasur dan menatap kosong ke arah langit-langit 

kamar. Tampaknya tubuh ini sudah lelah karena terjaga sepanjang malam. 

Namun apa daya, kelopak mata pun sulit dibujuk untuk sekadar memejamkan 

mata dan pergi tidur. Rasanya ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa seperti 

ada yang kosong, ada yang hilang, dan ada sesuatu yang akan kurindukan. 

Padahal sepertinya baru kemarin aku mendaftar di organisasi ini, Psikomedia. 

Masih teringat dengan jelas kapan aku mengirim dan menyelesaikan syarat-

syarat pendaftaran, yaitu pada tanggal 4 November 2018. Akan tetapi, tak 

terasa semuanya telah berlalu begitu cepat. Tak terasa hari kemarin merupakan 

hari terakhir di mana aku menjadi anggota resmi Psikomedia. 

“Huffftt,” suara hembusan napas berat yang keluar dari mulutku. 

Aku berusaha mengendalikan diriku dari jeratan perasaan emosional 

ini. Akan tetapi, entah mengapa perlahan-lahan dadaku mulai terasa sesak. 

Hembusan napas terasa semakin berat dan cepat. Lalu, mata mulai terasa perih 

karena menahan air mata yang berusaha memberontak untuk keluar. Tak lama 

kemudian, sepertinya aku kalah dari pemberontakan itu. Terlihat jelas dari 

mataku yang mulai berkaca-kaca.  
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Untuk menghindari gejolak emosional yang semakin tak terkendali, 

aku putuskan bangun dari kasurku dan mencari udara segar di luar. Namun, 

yang aku lihat justru langit yang telah dipenuhi awan abu-abu yang siap 

memuntahkan airnya. Tampaknya itu malah membuat suasana semakin terasa 

muram.  

Tak ingin berlama-lama menatap langit kelabu itu, aku melangkah 

masuk kembali ke kamar dan melemparkan tubuhku ke atas kasur. Kuraih HP-

ku yang tergeletak di sampingku. Selanjutnya, aku membuka Line dan kulihat 

chat room yang bernama Rumah Psikomedia 2020 yang selalu berada paling 

atas dengan ikon pin berwarna biru yang menempel. Kubaca pesan yang 

tertulis di grup satu per satu dan perlahan-lahan scroll ke atas hingga tak terasa 

sampai di bulan Januari 2020, di waktu grup itu dibuat. Membaca pesan-pesan 

itu rasanya seperti menjelajah waktu dan terbawa kembali ke masa-masa 

berdinamika bersama mereka. Terkadang aku menemukan beberapa obrolan 

yang dapat membuat tersenyum dan tertawa kecil. Begitu pula sebaliknya, 

terkadang aku juga menemukan obrolan yang membawa ingatan pilu. Selain 

itu, aku menyadari satu hal dari seluruh obrolan di grup chat ini, yaitu diriku 

yang jarang muncul di obrolan grup tersebut. Hal itu merupakan salah satu hal 

yang aku sesali hingga sekarang. Bukannya aku tak pernah mencoba untuk 

sering mengirim pesan, tetapi selalu saja aku kalah oleh pikiran-pikiran 

negatifku.  

“Sudahlah, lupakan! Semuanya sudah berlalu, tak ada gunanya juga 

kamu menyesali hal itu,” ucapku pada diri sendiri. 

Namun, dari semua hal itu aku sangat bersyukur pernah berada di 

tengah-tengah dan bekerja sama dengan orang-orang seperti mereka. Banyak 

hal yang kudapatkan dari mereka, mulai dari pertemanan, cerita, pengalaman, 

dan banyak hal lain yang tak bisa kusebutkan satu-satu. Aku tak tahu apa yang 
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akan terjadi jika aku tidak pernah bertemu dengan mereka dalam rumah yang 

bernama Psikomedia ini. Rumah inilah yang memberiku banyak pelajaran 

berharga hingga aku bisa mencapai titik yang semakin tinggi dan menjadi 

seperti sekarang. Satu hal yang pasti, ke depannya aku akan merindukan masa-

masa di mana kita saling bekerja sama. Aku akan merindukan di mana kita 

bisa tertawa dan mentertawakan satu sama lain. Aku akan merindukan di mana 

kita bisa mengobrolkan hal-hal yang tidak jelas bersama-sama. Aku akan 

merindukan mereka semua. 

Setelah itu, aku terdiam dan membiarkan pikiranku untuk tenang. Aku 

kembali menarik napas dalam-dalam kemudian menghembuskannya 

perlahan-lahan. Aku memejamkan mata dan merasakan ketenangan dalam 

pikiranku. Perasaan sesak yang tadi kurasakan kini perlahan menghilang.  

“Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?” tanyaku pada diriku. 

Aku menyadari bahwa kini aku telah sampai di ujung persimpangan 

jalan. Di ujung persimpangan jalan yang bernama Psikomedia ini, kini aku 

harus memilih jalan mana lagi yang akan aku tempuh selanjutnya. Tentunya 

aku masih ingin berada di jalan ini bersama dengan mereka atau berharap 

dapat bertemu dengan mereka kembali di jalan yang lain. Apa pun itu, semoga 

jalan yang aku pilih berikutnya juga memberiku pengalaman dan cerita-cerita 

berharga lainnya. Begitu juga dengan mereka, aku harap apa pun jalan yang 

mereka pilih, semoga dapat membawa mereka menuju petualangan berharga 

lainnya. :) 

 

 

(Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua) 
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Yang Dikata Hatiku Tentang 2020 

Nur Nisrina Hanif Rifda 

Di awal 2020 lalu, aku menuliskan tentang betapa aku sangat 

bersemangat menyambut tahun baru. Dengan riang, aku menyapa pagi, embun 

di dedaunan, dan jejak-jejak hujan sisa malam sebelumnya. Tidak sabar 

menanti kejutan yang akan disajikan oleh 2020. Tidak sabar menyambut 

petualangan baru di sepanjang 2020. 

Namun, sungguh di luar dugaan. Tahun 2020 benar-benar menjadi 

sebuah tahun yang mengejutkan. 

Pandemi. 

Tidak pernah ada yang menyangka jika seluruh aktivitas di berbagai 

penjuru dunia dapat dilumpuhkan dalam sekejap oleh makhluk kecil mungil 

yang bahkan tidak mampu ditangkap oleh indera penglihatan telanjang. 

Sebuah kejutan yang mengerikan. Membuat semua orang terpaksa harus 

mampu berdamai. Dengan banyak keterkejutan, ketidakpastian, kesedihan, 

kekecewaan, dan… kehilangan. 

Ada banyak hati yang terluka dan patah di tahun ini. Terlalu banyak. 

Bahkan, aku pun merasakannya. 

Aku kehilangan salah seorang teman dekat yang bahkan belum genap 

kukenal satu tahun. Seorang teman yang teramat baik. Yang tidak pernah 

terpikir di benakku bahwa percakapan singkat kami di selasar kala itu akan 

menjadi percakapan terakhirku dengannya. Yang tidak pernah terlintas barang 

sebersit pun bahwa kala itu adalah kali terakhir aku bisa mencurahkan isi hati 

padanya. Yang awalnya kukira bahwa ucapan sampai jumpa kali itu hanyalah 

sampai jumpa yang sesaat -karena nantinya kami akan bertemu lagi saat kuliah 
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luring kembali berlangsung. Namun, ternyata tidak. Ia pergi di akhir semester. 

Menyisakan selembar surat dan buku catatan bersampul tugu Jogja yang ia 

hadiahkan untukku. Wah iya, benar katanya ketika itu, “Kamu bilang, Jogja 

punya banyak kenangan buruk, tapi semoga, buku ini bisa bikin kamu inget 

Jogja, inget kalau kamu selalu punya tempat di Jogja, dan ada aku,” 

Ya. 

Kejutan 2020 juga sempat singgah sejenak di keluargaku. Memberikan 

sepercik ketakutan, kewaspadaan, dan berakhir dengan sebentuk kehilangan 

yang memilukan. Pahit, tetapi nyata. Memang benar kata orang. Kita tidak 

pernah benar-benar mampu bersimpati pada kenyataan orang lain, sebelum 

kenyataan itu mewujud dan singgah di kehidupan kita sendiri. 

So, here it goes… 

The wound… 

…and the undroppable tears… 

Ketika kutulis catatan ini, hampir genap dua belas bulan 2020 berjalan. 

Ia melangkah di antara begitu banyak kesedihan, kegamangan, kekacauan, dan 

kegelisahan. Ia menjadi awal dari begitu banyak cerita baru. Yang lagi-lagi, 

terlalu banyak. Melaluinya, Tuhan memanggil begitu banyak jiwa baik untuk 

pulang. Namun di sisi lain, melaluinya pula, Tuhan menitipkan begitu banyak 

kebahagiaan yang terselip demi bisa menghadirkan segenggam harapan. Pada 

jiwa-jiwa terbaik agar selalu punya alasan untuk bertahan dan berjuang. 

Bagaimanapun itu, hari esok masih ada. Tidak ada yang perlu dikutuk, 

diratapi, ataupun disesali. Hadirnya berbagai tawa dan air mata di 2020 ini 

telah mengajarkan kita untuk tetap mengeratkan pelukan meski tidak sungguh-
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sungguh berpeluk. Tetap menguatkan doa, berkirim cinta melalui udara, meski 

banyak hal yang rasanya terlalu fana untuk dapat diterka. 

Semoga, kita masih punya banyak ruang dan waktu untuk terus 

bergerak, untuk terus menebar kebaikan, untuk terus saling menerbitkan 

senyuman. Semoga, 2020 benar-benar berakhir dengan sembuhnya setiap 

luka. Semoga, 2021 dan seterusnya, akan benar-benar menjadi episode baru 

dalam rentang kisah perjalanan bahagia kita. Semoga, hingga selanjutnya, kita 

akan menjadi lebih paham tentang cara melangitkan syukur atas segala karunia 

yang tiba pada masing-masing dari kita. 

Iya, semoga… 
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Kalau kita percaya, 
kita pasti bisa! 
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