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1 

Sulit 

 

 

 

 

 

“Tiap Kesulitan Pasti Ada Jalan Keluarnya” 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi perbincangan viral di mayoritas mahasiswa 

yang akan memasuki semester ke tujuh. Di kelas, di kantin, di kos, di jalan di 

mana saja tak henti-hentinya tiga kata itu terngiang-ngiang di telinga. Kebanyakan 

dari mereka bertanya-tanya kepada setiap orang yang ditemuinya tentang lokasi 

KKN yang akan diambil, bersama siapa mereka akan pergi, siapa saja yang akan 

menjadi teman mereka. Pun begitu juga aku, bertanya ke sana- ke mari ke mana 

akan pergi. 

Lorong gedung belajar Pendidikan Matematika (PMT) tampak lengang di siang 

hari seperti biasanya, terlihat perempuan berpakaian hitam putih khas mahasiswa 

yang akan menjalani Ujian Akhir Semester (UTS) berdiri tegak di samping pintu 

kelas berwarna coklat muda. Ketika aku berjalan melewatinya, hanya untuk 

sekadar berbasa-basi aku menyapanya karena aku memang mengenal dia meski 

tak terlalu dekat, bisa dikatakan sekadar normalitas. 

Alih-alih cuma tersenyum dan membalas sapaan hangatku, ia malah menarik 

tanganku dan menjebakku ke pertanyaan membosankan yang kali ke lima 

kudapatkan sejak pagi tadi. Apalagi kalau bukan tentang KKN. 

Biar kujelaskan padamu kawan, setiap mahasiswa setiap orang menginginkan 

tempat yang tentu saja sesuai dengan pilihan hatinya, pun aku. Bahkan aku telah 



F e e l s  l i k e  T w o  Y e a r s  | 4 

 

menetapkan kriteria khusus yang akan kupilih menjadi tempat KKN nanti, 

kenapa? Karena KKN ini akan berlangsung selama dua bulan lamanya, bukan 

waktu yang bisa dibilang sebentar. Jika tidak berhati-hati tentu saja dua bulan itu 

akan menjadi seperti terasa di dua tahun, seperti perhitungan hari di neraka. Ah itu 

cuma bualanku saja kawan. 

Kriteria pertama, aku ingin mendapatkan lokasi KKN yang di pelosok. Ini akan 

menjadi suatu pengalaman yang hebat, karena bisa berada di tempat seperti itu 

adalah kebanggaan tersendiri apalagi kalau bisa memajukan daerah tersebut. 

Bukan kah ini sangat keren? 

Kedua, lokasi yang aku inginkan adalah suatu daerah yang memiliki banyak 

tempat wisata, istilah kata pepatah sambil menyelam minum air. Dan yang 

terakhir adalah lokasi dengan mayoritas penduduk yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap mahasiswa yang datang ke tempat mereka, penduduk yang ramah 

dan menerima mahasiswa KKN seperti anak mereka sendiri. 

Jikalau aku tak mendapatkan ketiganya, aku memohon dengan sangat kepada 

Tuhan untuk memberikan cukup salah satu saja dari tiga kriteria tadi, jika tidak 

satu dua pun tak masalah, tiga maka sujud syukur akan kulakukan. Satu-satunya 

hal yang aku takutkan adalah mendapatkan tempat di area perkotaan, kenapa? 

Jangankan dengan mahasiswa KKN dengan tetangganya sendiripun mungkin 

mereka tidak saling mengenal. Ini hanya masalah persepsi. 

Untuk itu akau menetapkan Kuantan Singingi sebagai pilihan pertamaku dengan 

harapan aku bisa menilik budaya pacu jalur yang sudah terkenal seantero negeri. 

Bengkalis menjadi pilihan kedua, pantai Rupat sang primadona berhasil  menarik 

hatiku untuk menambahkan Bengkalis dalam daftar lokasi yang paling 

kuinginkan. 

*** 

Mendaftar KKN menjadi momok menegangkan bagiku dan bagi semua 

mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, kenapa tidak? Semua mahasiswa 
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semester enam akan berebut memasuk portal. Jangankan KKN, mengisi Iraise
1
 

saja sangat sulit, apalagi portal KKN! Andaikan portal online KKN adalah sebuah 

gerbang istana yang di dalamnya menentukan kehidupanmu dua bulan kemudian, 

bayangkan ribuan manusia di luar gerbang yang berbondong-bondong mengadu 

nasib dalam waktu yang bersamaan, berebutan masuk untuk memperoleh takdir 

yang diinginkan, tentu saja kau akan tau betapa sulitnya masuk ke sana, 

berdesakan, terhimpit, bahkan terlempar keluar oleh mereka yang berbadan besar. 

Barangkali dalam dunia internet, memiliki koneksi internet yang lebih bagus. 

Tepat pukul lima waktu Indonesia bagian barat, tertanggal 19 Mei 2017. Saat-saat 

menegangkan berebut portal. Sedari jam empat sore aku duduk di depan laptop, di 

Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) berharap mendapatkan jaringan selancar 

mungkin agar bisa menyingkirkan mereka-mereka yang juga berjuang memilih 

nasib dua bulan ke depan. 

Lola! Loading lama. Tentu saja, siapapun tak ingin ketinggalan. Betapa susahnya 

memasuki portal menunggu cukup lama. Kau tau kan kawan, menunggu adalah 

pekerjaan yang paling membosankan, jaringan yang biasanya lancar-lancar damai 

kini sangat susah untuk diakses. 

Smartphoneku yang jarang berbunyi kini ramai oleh grup kelas yang saling 

mengeluh karena sulitnya memasuki portal. Perlahan-lahan tapi pasti jantungku 

berdegup sangat kencang meski aku tak sedang jatuh cinta. Bagaimana tidak salah 

seorang temanku mengaku sudah berhasil memilih tempat KKN, sedangkan aku 

tentu saja masih loading tak pasti. Dan ternyata itu adalah Hoax. Siapa yang tak 

kesal diperlakukan seperti itu, balas aku mengirimkan screenshoot keberhasilan 

pendaftaranku yang tentu saja hoax, yang kudapatkan ketika aku mendaftar sehari 

sebelum pendaftaran resminya. Perlu kau tahu kawan, sehari sebelumnya memang 

telah dibuka pendaftaran, barangkali itu hanya uji coba sistem. Karena 

pendaftaran itu tidak berlaku lagi. Senang bukan main hatiku berhasil mengecoh 

teman-temanku di grup. Tapi seperti semua orang tahu, karma pasti berlaku. 

                                                           
1
 Integrated System Information, website untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). 
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Di pendaftaran sebelumnya yang tak berlaku itu, aku telah belajar bagaimana cara 

mendaftar yang pas yang ternyata tidak sama persis seperti bayanganku. Di hari 

sebelum pendaftaran resmi dimulai di portal KKN terdapat kode-kode berupa 

angka yang merupakan kode kecamatan dan desa, dimana ketika kita mengklik 

kode tersebut akan muncul nama kecamatan dan desa yang tentunya memudahkan 

pencarian lokasi seperti yang diinginkan. 

Alih-alih semua sesuai rencana, pada hari H semua tak seperti yang kulakukan 

semalam. Di portal hanya terlihat nama kabupaten, sedangkan nama kecamatan 

dan desa hanya berbentuk kode. Ketika mengklik kode tersebut aku tidak bisa 

melihat nama kecamatan apalagi desa, hanya angka. Seperti mengadu nasib, aku 

tak tau di mana akan diletakkan bisa jadi kode itu adalah anugerah bisa jadi juga 

itu adalah zonk. Belum lagi ke error-an ketika mengklik laman. Mulai dari 

forbidden, PHP Warning, hingga Database Exception semua pernah menyapaku 

kala masuk ke portal. Tak henti-hentinya aku mengutuki Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM)
2
 karena tidak memberikan pilihan sebebas-

bebasnya kepada mahasiswa. Dalam hati aku berkata, untuk apa kita diharuskan 

memilih kalau hanya kode yang diberi. Ini hampir sama seperti menebak togel. 

Judi, itulah pikirku kala itu. 

Setelah berjuang setengah hidup untuk dapat mengisi lokasi KKN, Alhamdulillah 

akhirnya aku tidak berhasil juga hingga tengah malam, lelah dengan semua itu 

aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengistirahatkan diriku yang telah 

letih berjuang. Melihat grup kelas yang semakin ramai memperbincangkan 

keberhasilan mereka membuat kepalaku bertambah pusing. Ku putuskan untuk 

meminta bantuan temanku yang sudah berhasil terlebih dulu. 

Meski sudah meminta tolong dengan temanku, tetap saja ia tidak banyak 

membantu, portal kembali error dan akan dibuka lagi keesokan harinya. 

*** 

                                                           
2
 Lembaga yang mengatur segalah hal tentang KKN. 
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Namaku Mujawaroh Annafi, biasa dipanggil Nafi tetapi teman-temanku lebih 

senang memanggilku Muja. Tak ku ambil pusing pasal panggilan yang tidak 

seberapa itu. Tentu saja aku mahasiswa semester enam yang siap jasmani dan 

rohani untuk ikut KKN. Belum usai ceritaku padamu tentang perjuangan memilih 

tempat KKN kawan, setelah keesokan harinya, aku kembali berjuang untuk 

mendapatkan tempat KKN dan hasilnya masih tidak berhasil. Kuota untuk 

mahasiswa perempuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) semua tertanda 

silang merah. 

Ketika mendaftarkan diri, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, jika 

kriteria tersebut semua tercentang hijau artinya mahasiswa bisa melanjutkan 

memilih lokasi, tetapi apabila ada salah satu kriteria yang tersilang merah, tentu 

saja mahasiswa harus mengurungkan diri untuk memilih tempat tersebut, karena 

memang tidak bisa. Dan yang lebih mengenaskan daripada itu, sebagai mahasiswa 

yang berasal dari fakultas terbesar di UIN Suska Riau, sudah pasti kuotanya sudah 

banyak yang terambil. Alhasil aku mengango tak berdaya. 

Dering handphone ku terus-menerus berbunyi,dan yang lebih mengesalkan lagi 

mereka menanyakan apakah aku sudah memilih tempat atau belum. Tentu saja ku 

jawab belum, dengan iba mereka menawarkan diri untuk membantu ku mencari 

lokasi yang kiranya masih tersisa untuk ku. 

Aku senang apabila ada yang senasib sepenanggungan seperti diriku, karena 

masih banyak yang bernasib miris sepertiku, hati ini tentu saja tidak terlalu 

gundah, hanya saja aku takut tak mendapatkan satu dari tiga kriteria lokasi KKN 

impianku. 

“Daftarkan aku KKN Led, terserah mau kau daftarkan  dimanapun, asal aku 

KKN,” Kataku kepada Ledy sahabatku. Sebagai sahabat yang baik dan tidak 

sombong tentu saja Ledy dengan senang hati mencarikanku lokasi KKN. 

Saat portal kembali dibuka, dengan segera Ledy mendaftarkanku di lokasi yang 

pertama kali dilihat oleh matanya, Rokan Hulu (Rohu), kode yang dia pilih adalah 

kode kecamatan pertama dan kode desa pertama. Aku sangat yakin ia 
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memilihkanku tempat secara asal-asalah, tetapi ya sudahlah. Bukankah aku yang 

meminta bantuan dia? 

Pada dasarnya, Rohul sama sekali bukan destinasi KKN yang aku inginkan, tak 

pernah sekalipun aku berniat pergi ke negeri seribu suluk tersebut. Namun apa 

daya, takdir berkata lain, biarpuun aku sudah berussaha, tetap saja Rohul yang 

berjodoh denganku. Aku percaya pilihan Tuhan pasti yang terbaik. 

Aku tidak tahu kado apa yang telah Tuhan persiapkan untukku, tetap saja harap-

harap cemas selalu menghantu. Akan ditempatkan dimana  aku, bersama siapa 

saja aku, apa kah teman-temanku orang yang baik, apa tempat itu sesuai dengan 

harapanku, apa aku.... ah sudahlah. Tak ingin aku merusak indahnya misteri ini 

hanya karena aku begitu cemas. 

Setelah kecemasanku mereda,ternyata ada yang bernasib lebih sial dari aku. Irna 

namanya bahkan ia sampai hari ketiga dibukanya portal, belum juga ia berhasil 

menembusnya. Ia datang kepadaku sambil mengeluh, matanya merah menahan 

tangis. Iba aku melihatnya. Aku berjanji kalau portal dibuka kembali aku akan 

langsung mendaftarkannya. 

Sebagai orang yang pernah mengalami nasib yang sama sudah tentu menjadi 

kewajiban bagi orang itu untuk saling membantu. Jika kau tau bagaiamana 

rasanya tentu kau tak ingin kawanmu merasakan hal yang sama. Jika kau dibantu 

oleh orang baik yang mau mencarikan jalan keluarnya, tentu saja kau harus 

berbuat hal serupa kepada temanmu yang kesusahan. 

Kabupaten Meranti, kabupaten terakhir yang masih kosong, karena memang 

kabupaten ini adalah kabupaten yang baru ditambahkan oleh pihak LPPM saking 

banyknya mahasiswa UIN yang akan KKN. Sama persis dengan apa yang Ledy 

laukan padaku, aku memilihkan Irna kode kecamatan pertama dengan kode desa 

pertama. Aku takut jika tidak cepat-cepat kabupaten kembali penuh, seperti yang 

terjadi sebelum-sebelumnya. 
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Tentu saja Irna harus menerima takdir seperti diriku, takdir yang akan 

membawanya ke surga atau neraka. Bukan itu maksudnya kawan, kau pun pasti 

sudah paham. 

*** 
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2 

Kopdar 

 

 

 

 

 

“Ada yang datang ada yang pergi, itulah permainan waktu” 

Lega-kelegaan hangat menjalari tubuhku, bagaimana tidak, setelah melalui hari-

hari yang pendek tapi melelahkan akhirnya aku mendapatkan tempat dan teman 

KKN. Season selanjutnya tentu saja mencari teman yang entah siapa dan dimana 

mereka berada. 

Mulailah bermunculan makhluk-makhluk hidup yang rajin mencari koloninya, 

mulai di grup kelas, grup jurusan bahkan di grup yang tidak ada penghuninya. 

Kebanyakan dari mereka bertanya-tanya apakah ada yang kenal si Anu, si Dia, si 

Apa. Pada ujungnya ada yang berinisiatif untuk  membuat grup WhatsApp (WA) 

berdasarkan kabupaten. “Yang KKN di kabupaten ini, masuk sini ya,” tulis 

mereka. 

Pun begitu juga aku, jangan tanya siapa yang buat, ketika ada manusia yang 

menuliskan bahwa KKN Rohul ikuti tautan ini, langsung saja aku masuk ke grup 

tersebut. Selang tak beberapa lama kemudian, ramailah mereka mengirimkan 

screenshoot berisi daftar teman-teman mereka. Aku cukup menunggu seseorang 

yang mengirimkan screenshoot yang di sana tertulis namaku. Cukup lama aku 

menunggu, tetapi tak kunjung menemukannya. Hingga keesokan harinya ada 

seseorang yang mencari nama-nama teman-temannya dan untunglah di sana ada 
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namaku. Langsung aku ikuti tautan tersebut untuk masuk ke grup calon teman dua 

bulan ke depan nanti. 

Seperti perkenalan pada umumnya, mulailah kami saling memperkenalkan diri, 

dimulai dari admin grup, Eva Khasana dari jurusan Sistem Informasi Fakultas 

Sains dan Teknologi (FST), menyusul Yuli Alwina Azhari dari FTK, kemudian 

teman-teman lainnya saling memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 13 kepala dari 

berbagai fakultas yang ada di UIN Suska Riau. Aidil Fitra dari FST, Nurul Azizah 

dan Oktia Yulanda dari FTK, Muhammad Irvan, Nur Annisya dan Rizka Ratu 

Anastria dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (Fekonsos), Ahmad Syarif dan 

Deplio Sari dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDK), Nurul Bahri dari 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FSH), serta Tomi Safrin dari Fakultas 

Pertanian dan Peternakan (Fapertapet). 

Setelah semua makhluk kasar
3
 ini masuk ke dalam grup mulailah kami 

memperbincangkan banyak hal dari yang tidak penting sampai yang penting. Tak 

pernah kulupa sesuatu yang menjadi topik setelah perkenalan adalah lokasi KKN,  

tak ada satupun dari kami yang tahu di mana tempat KKN kami, bertanya ke sana 

kemari pun tak menemukan hasil hingga tiba saatnya pihak LPPM mengumumkan 

secara resmi lokasi KKN melalui web resmi KKN. 

Grup desa 9565, itulah nama grup KKN kami yang pertama. Tak tahu darimana 

ketika temanku yang berbeda tempat KKN mengutarakan bahwa ia akan KKN di 

desa Guntung, Dumai membuat aku semakin penasaran bagaimana ia bisa tahu 

lokasi KKN padahal belum ada pengumuman dari LPPM itu sendiri. Tanpa ba bi 

bu lagi langsung ku tanyakan perihal tersebut. Mana tahu aku bisa dianggap keren 

jika menjadi yang pertama tahu lokasi KKN di antara mereka. 

Dengan bangga Rita menjawab bahwa ia mengetahuinya dari salah seorang 

temannya yang kebetulan katanya LPPM sudah pernah meng-update lokasi KKN 

meskipun laman tersebut dihapus lagi. Dan beruntung temannya Rita menyimpan 

halaman tersebut sehingga ia bisa membukanya kapanpun dia mau. 

                                                           
3
 Karena tidak mungkin aku menyebutnya makhluk halus. 
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Serta merta ku paksa Rita menanyakan ke temannya untuk mengetahui desa apa di 

balik angka 9565, sambil makan ayam di kondangan alumni Rita berkata untuk 

menunggu barang sejenak, dengan tak sabar aku tetap memaksa. Setengah jengkel 

Rita mengaminkan permintaanku. “Tunggu dibalas ya!” ujarnya. 

*** 

Tandun, Desa Tandun. Itulah balasan dari teman Rita, langsung ku infokan 

informasi berharga ini ke grup. Betapa terkejutnya aku membaca ekspresi dari 

kata-kata yang mereka tulis, seolah-olah mereka sangat kecewa dengan desa yang 

berjodoh dengan kami. 

“Benar tu di Desa Tandun, kalau iya jauh ma,” tulis Nurul Bahri 

“Salah pilih,” Eva menimpali 

“Mudah2 han itu hoak jangan di Tandun,” balas Bahri 

“Semoga aja belum pasti,” Aidil bergabung. 

“Salah pilih agaknya,” tulis Yuli. 

“Terima apa adanya aja lah lagi,” Aidil menulis pasrah. 

Aku sangat penasaran, ketika ku tanya ada apa dengan Desa Tandun, Irvan hanya 

membalas bahwa Desa Tandun itu hanya dua jam dari Pekanbaru dan rasa-rasa 

Kampar, sedangkan Eva hanya menjawab bahwa ia berharap ingin mendapatkan 

lokasi yang tidak jauh dari Pasir Pangaraian atau di Rambah Samo. Ketika ku 

tanya sobat karibku dari Rohul, ia hanya mengatakan kalau Tandun itu sangat 

banyak Non Muslim. Entahlah aku hanya berharap bukan hal buruk yang akan 

terjadi. 

24 Mei 2017, nama desa telah resmi diumumkan oleh LPPM. Dan benar saja Desa 

Tandun lah yang akan menjadi tempat tinggal kami selama dua bulan. Meski 
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kecewa tetap harus menerima kodrat ini dengan lapang dada dan membahas  hal-

hal lain yang lebih bermanfaat, Kopdar misalnya
4
. 

Setelah bercengkrama di grup hal remeh-temeh akhirnya kami memutuskan untuk 

kopdar di kafe Sambal Lesung, sambil buka bareng. Maklum lah saat itu memang 

sedang bulan puasa. 

Pertemuan pertama kami berjalan dengan lancar, di situ semua anggota hadir 

untuk saling bertemu dan menyapa calon keluarga baru, membicarakan persiapan 

keberangkatan KKN seperti apa saja yang akan dibawa ketika KKN, membentuk 

struktur organisasi, dan membuat baju untuk KKN. 

Aidil dan Eva lah yang pertama kali kulihat duduk di sebuah meja yang disusun 

memanjang, meski sudah stalking mereka sebelumnya tetap saja ada yang berbeda 

dari yang di foto dan aslinya. 

Aidil tidak terlalu tinggi tak juga terlalu pendek, agak berisi memakai setelah 

kemeja kotak-kotak berwarna donker tengah memainkan laptop ketika aku sampai 

di sana. Sementara Eva duduk di depan Aidil memakai baju berwarna marun 

dengan jilbab pink berbunga-bunga, tak terlalu tinggi tapi lebih tinggi dariku dan 

sedikit berisi. 

Setelah aku tiba di sana mulai berdatangan satu per satu, Syarif cukup rapi ku 

rasa, dengan rambut klimis. Cukup pendek untuk ukuran laki-laki, ketika ia 

berdiri sejajar Yuli tampak Yuli jauh lebih tinggi dari dia, dan benar saja di antara 

lima laki-laki anggota kami Syarif yang terpendek. 

Yuli dan Azizah, datang secara bersamaan memakai jilbab berwarna kuning 

kecoklatan yang sama, dalam hati aku berfikir bahwa mereka sudah pasti teman 

sekelas. Mereka berdua bertubuh tinggi dan ramping, cukup manis menurutku. 

Dan benar saja ternyata mereka satu fakultas, satu jurusan dan lebih parah lagi 

mereka satu kos dan satu kamar. 

                                                           
4
 Kopdar atau Kopi Darat istilah untuk mengadakan perjumpaan kali pertama. 
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Sedangkan Nur Annisya, menurutku dandanannya cukup dewasa, membawa tas 

jinjing kecil untuk menaruh dompet dan hpnya, cantik dan ramah menurutku. 

Tingginya tak jauh berbeda denganku, dan dia duduk di sampingku di sebelah 

kanan. 

Berkulit putih bersinar, dengan gigi kelinci di depan, Deplio namanya. Nama yang 

cukup unik, kali pertama bertemu ku pikir dia sedikit songong, tanpa ada yang 

meminta ia mengajukan diri sebagai sekretaris. 

Cukup tinggi, berkulit hitam manis, Oktia Yulanda memberikan kesan jutek di 

kali pertama pertemuan ini, tapi satu hal dari dirinya yang kusukai ujung-ujung 

bibirnya memberikan efek selalu tersenyum. 

Tomi dan  Bahri datang setelah adzan maghrib dengan dalih tak berpuasa, tentu 

saja aku tak percaya. Tomi dengan muka sangarnya tapi belakangan ku tahu dia 

memiliki hati yang sangat lembut. Dan Bahri yang kurus tinggi dan hitam manis, 

tak tahu mengapa ketika tersenyum dia selalu menutup mulutnya. 

Terakhir datang adalah Rizka dan Irvan, mereka berdua satu Fakultas dan satu 

jurusan. Tetapi mereka seperti langit dan bumi, Irvan sangat tinggi dan berkulit 

putih sedangkan Rizka sama tingginya denganku, kira-kira tak mencapai 150 cm. 

Persamaan mereka berdua adalah sama-sama pendiam. 

Tapi deskripsi itu tentu saja menurut pandangan pertamaku, dua bulan waktu yang 

cukup lama untuk bisa mengetahui boroknya mereka. 

Saat pemilihan koordinator desa (kordes), begitu sulit untuk melihat siapa di 

antara lima laki-laki di hadapan kami yang bisa memimpin, karena tentu saja 

kordes haruslah orang yang pandai bergaul atau bersosial dan mudah melobi 

orang-orang penting serta yang bisa adzan, biasanya Anak UIN sering ditunjuk 

untuk memimpin acara keagamaan. 

Menilik dari tulisan-tulisan di grup, Ahmad Syarif terpilih menjadi kordes, karena 

ketika dia menulis menggunakan kalimat yang sangat panjang, memakai kata 

“ana” untuk menggantikan “Aku”, selain itu juga karena dia mahasiswa jurusan 
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Dakwah. Selain itu dia terpilih karena yang lain tidak mau menjadi kordes. 

Akhirnya kordes yang berbadan kecil ini pun menerima jabatan ini sambil 

tersenyum cengegesan. 

Setelah semua dirasa fix kami beralih ke masalah pakaian, kami memutuskan akan 

membuat dua buah baju, satu baju batik dan satu baju olahraga. Tak terdefinisikan 

bagaimana ulah 13 kepala yang memiliki selera berbeda ini bisa membeli baju 

yang sama. Belum lagi KKN dimulai mereka sudah ribut dan berdebat tak 

penting. Baju batik berwarna hijau dan baju olahraga berwarna donker dipadu 

dengan abu-abu akhirnya menjadi pilihan terbaik. Aidil,  mendesain gambar 

khusus untuk baju ini. 

*** 
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3 

Posko 

 

 

 

 

 

“Belajar Sebelum Bertindak adalah yang terbaik” 

Desa Tandun, Kecamatan Tandun berjarak dua kilometer jauhnya dari Pekanbaru. 

Meskipun dikatakan berada di kabupaten lain, tetapi Tandun masih memiliki rasa-

rasa Kabupaten Kampar. Terlihat dari logat dan cara bicara penduduknya, salah-

salah orang akan mengira mereka suku Ocu yang mayoritas tinggal di wilayah 

Bangkinang. Melayu, kebanyakan masyarakat Desa Tandun memang  suku ini, 

namun jangan pernah berpikir melayu seperti serial TV favorit anak-anak yang 

tayang saban hari di layar kaca.  

Di tepi jalan raya menuju ibu kota Rohul, Pasir Pangaraian, pasar Tandun akan 

sangat ramai di hari minggu. Siapa sangka kami sangat beruntung karena 

mendapat posko tidak jauh dari pasar, berjalan kaki pun tak memakan waktu yang 

lama, cukup lima menit. Di depan sebuah distro pakaian dan konter yang menjual 

berbagai macam kartu paket terdapat sebuah gang yang tidak terlalu besar tetapi 

memungkinkan truk bisa masuk meski tidak bisa bersimpangan. Padang Lereng 

Indah itulah nama tempat tinggal atau posko kami. 

Sebelum hari keberangkatan, kordes dan lainnya telah lebih dulu mengadakan 

survei dan melaporkan keadaan rumah yang akan kami tinggali ini melalui grup 

yang telah resmi berubah namanya menjadi Keluarga KKN Desa Tandun. 
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Sebuah rumah bercat putih dipadu dengan warna biru muda. Cat putihnya sudah 

terlihat usang menandakan rumah itu sudah tidak ditinggali lagi. Di sisi kanan kiri 

terdapat banyak jendala khas rumah-rumah di desa zaman dulu, hanya saja rumah 

ini berdinding semen. Rumah posko ini, cukup luas, terdapat ruang depan, ruang 

tengah, dua buah kamar, satu kamar mandi dan dapur. Sekilas rumah ini tampak 

menyeramkan karena kondisi yang tidak pernah dibersihkan, berdebu, kusam dan 

gelap karena belum dialiri arus listrik, juga pekarangan yang tak pernah disapu. 

Namun pemilik rumah berjanji, jika kami jadi tinggal di sini, ia akan 

membersihkan segalanya dan menjadikan rumah ini posko yang layak tinggal. 

Sekretaris Desa (Sekdes) Tandun, Zamzami melarang mahasiswa laki-laki dan 

perempuan untuk tinggal satu posko dengan alasan menjaga budaya di dalam 

masyarakat. Jadi, tidak seperti KKN di tempat lain yang mengizinkan untuk 

tinggal bersama, di sini kami harus mencari lagi satu posko. Tapi ia berjanji akan 

membantu sepenuh hati pencarian posko ini. 

Selang beberapa waktu kemudian aku mendapat kabar bahwa posko kedua sudah 

didapatkan, meski jaraknya cukup jauh dari posko sebelumnya. Bukan apa-apa, 

hanya saja akan sangat sulit berkomunikasi jika jarak antara posko laki-laki dan 

perempuan lebih dari lima rumah, apalagi masyarakat Padang Lereng rumahnya 

cukup banyak. 

Tapi kami menerima juga saran yang diberikan Sekdes, bagaimana tidak? Kami 

tinggal di kampung orang,istilah katakan di mana bumi dipijak disitu langit 

dijunjung. 

Kesalahan bisa dilakukan siapa saja, tak peduli ia  kaya atau miskin, tua atau 

muda, pintar atau bodoh. Ternyata o ternyata rumah kedua yang digadang-gadang 

akan dijadikan posko sudah diambil alih oleh sebuah keluarga yang baru saja 

pindah di situ. Entah mengapa hal ini bisa terjadi, beberapa hari sebelum 

kedatangan kami cukup membuat kami kalang kabut. 
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Di tengah suasana pelik tersebut, datang ibu-ibu paruh baya orang Mandailing 

katanya. Ia menawarkan rumahnya untuk dijadikan posko  kami, terserah apakah 

laki-laki atau perempuan yang akan tinggal di rumah dia. 

Belakangan ku ketahui namanya Bu Butet, ia menagatakan bahwa ia hanya 

tinggal bersama seorang cucu perempuannya yang masih kelas enam Sekolah 

Dasar (SD). Pendek kata ia tinggal berdua. Ini dilakukannya dengan syarat kami 

membayar 100 ribu per orang selama sebulan, kami diizinkan memakai fasilitas 

seperti listrik, perlengkapan dapur dan air. 

Setelah berunding dan berunding tanpa membuahkan hasil, kami memutuskan 

akan memberikan kepastian setelah tiba di sana nanti. 

*** 

7/7/17, sebuah tanggal cantik yang menandai berangkatnya kami ke lokasi KKN 

di Kecamatan Tandun, Desa Tandun. 

Sebuah koper yang dipenuhi baju-baju teronggok di depan pintu menanti dijemput 

pemiliknya. Sementara aku tengah sibuk mengantarkan sebuah ransel coklat 

berukuran besar setinggi sekita 80 cm yang sarat akan makanan. 

Tiga jam lebih perjalanan menuju Tandun, dua buah mobil bermuatan enam orang 

melaju di jalan yang sepanjang perjalanan sawit yang menjadi pemandangannya. 

Sedangkan laki-laki lebih memilih pergi menggunakan motor menuju lokasi. 

Oktia, Nurul dan Yulia pergi dengan mobil orang tua Nurul berwarna hitam. Nafi, 

Eva, Rizka, Nisa, dan Deplio menggunakan mobil putih milik orang tua Nisa. 

Tiba di Tandun kami langsung menuju Kantor camat yang letaknya di tepi jalan 

raya. Agak menjorok ke dalam bangunan bercat krim ini telah dipenuhi 

mahasiswa UIN yang mengenakan baju kkn berwarna coklat terang dan 

mahasiswa Universitas Riau (UR) yang memakai almamater biru laut. 

Di area kantor camat, persisnya di depan sebelah kiri kantor terdapat rumah adat 

yang memang digunakan sebagai balai adat, sekilas bangunan ini mirip rumah 
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Gadang karena tanduknya, tetapi jika dibilang rumah Gadang sepertinya juga 

tidak mirip.  Alih-alih mendapat sambutan hangat daria pegawai kantor desa 

malah mahasiswa sedikit diomeli karena dianggap tidak menghargai waktu. Telat 

datang, itulah alasannya. 

Lari dari jadwal  yang telah disiapkan, Camat Tandun sempat kecewa dengan 

kedatangan kami karena dinilai tidak tepat waktu. Siapalah yang tahu kawan, 

kadang perjalanan tak sedekat yang dipikirkannya. Kami diminta untuk langsung 

pergi ke posko dan datang lagi ke kantor camat setelah dzuhur. 

Tiba di posko, kami disambut oleh Bu Butet dengan ramah, segera kami 

menurunkan barang-barang yang ada di mobil dan memasukkannya ke dalam 

rumah. Ketika aku mengintip sebelah rumah, aku terkejut bukan kepalang, 

kuburan terbentang luas dengan pusara-pusara yang diam tak memperdulikanku. 

Hanya berjarak tak kurang delapan meter dari rumah. 

Setelah melihat bahwa tetangga kami adalah tetangga sombong, kami berunding 

untuk menentukan siapa yang tinggal di rumah Bu Butet. Rumah ini cukup besar 

jika hanya ditinggali berdua, memiliki dua kamar tak berpintu dan tiga kamar 

berpintu. Empat diantaranya berada di depan, sedang satu yang paling lebar 

berada di belakang, ketika membuka jendela di kamar belakang, bisa dipastikan 

pusara yang diam menjadi pemandangan pertama yang bisa dilihat. 

Dapur Bu Butet cukup luas, terdapat dua buah meja makan yang diletakkan di 

sudut kiri dan kanan, di dekat pintu keluar dapur sebuah kulkas dua pintu 

teronggok di situ. Ketika melihat  ke arah kiri sebuah kamar mandi besar dengan 

sumur di dalamnya, ke arah kanan WC gelap dan bau. Satu yang tak terlihat di 

mataku adalah tempat masak. 

Ku buka pintu di sebelah kiri kulkas, betapa terkejutnya aku. Sebuah pondok kecil 

yang di dalamnya terdapat peralatan masak seperti kompor gas dan lainnya. 

Hanya saja pondok ini terpisah sekitar tiga meter dari rumah utama, dan bisa kau 

bayangkan kawan, pemandangan yang membuatku merasa ngeri acapkali 

melihatnya. Dalam pikiranku, bagaimana nanti seandainya aku kelaparan di 
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tengah malam, haruskah aku keluar. Ini membuatku semakin mantap untuk 

memilih posko pertama untuk tinggal perempuan, bagaimanapun aku tidak 

nyaman jika harus tinggal bersama pemilik rumah. Itu alasan lainnya. 

Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, begitu juga 

orang tua Nisa dan Ulun (Nurul Azizah) yang turut serta mengantarkan sang buah 

hati ke negeri orang. Mendengar berbagai fasilitas yang ditawarkan pemilik 

rumah, sudah barang tentu orang tua tergiur akan hal tersebut. Ditambah lagi tiap 

kamar memiliki spring bed yang nyaman untuk tidur. 

Tak pernah kami menyadari bahwa pilihan ini akan kami sesali seumur hidup. 

Seperti dugaanku para makhluk Adam ini pasti menolak untuk tinggal bersama 

warga. Benar saja, mereka beralasan akan ribut jika malam tiba dan tidak mau 

mengganggu pemilik rumah. Selain itu rumah tersebut sudah menang voting 

pemilihan posko terbaik diantara delapan makhluk Hawa. Aku hanya bisa pasrah 

dan berharap keputusan ini adalah yang terbaik. 

Usai memutuskan siapa yang tinggal di mana, setelah dzuhur kami berangkat ke 

kantor camat dengan setelan andalan KKN 2017, jaket veteran yang khusus 

dibuatkan oleh LPPM, berwarna cokelat dengan empat saku, dua di atas dan dua 

di bawah. Baju ini seperti jas tapi tak bisa dikatakan jas, seperti kemeja, tetapi 

seperti jaket. Aku teringat veteran Indonesia, yang muncul di poster-poster dengan 

baju pejuangnya, lebih dari itu aku teringat akan novel yang ditulis Andrea Hirata 

dimana ia mendeskripsikan baju safari empat saku milik ayahnya. 

*** 
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4  

Minggu Pertama 

 

 

 

 

 

"Datanglah dengan semangat dan pulanglah dengan semangat" 

Setelah mengalami proses penyambutan di kantor camat, kami dijadwalkan akan 

disambut oleh perangkat desa di kantor desa dua hari setelahnya. Aku 

menyarankan agar hari-hari kosong tersebut diisi dengan silaturrahmi bersama 

warga atau sekadar mendatangi RT/RW Padang Lereng untuk menginformasikan 

kehadiran kami. Aku melihat ketika kali pertama menginjakkan kaki di kampung 

ini, tidak aku melihat mereka dengan ekspresi bahagia, seolah-olah tidak terjadi 

apa-apa tanpa kehadiaran siapa-siapa. 

Namun apalah dayaku yang hanya sarok-sarok kuaci
5
 bagi mereka, yang 

ditangkap oleh telingaku, kordes meminta untuk menunggu penyambutan dari 

desa baru bersilaturrahmi ke masyarakat. Alhasil dua hari hanya digunakan untuk 

membersihkan posko. 

Sehari sebelum penyambutan di desa, Serikat Tolong Menolong (STM) 

mengadakan acara perwiridan di musholla Nurul Yaqin yang menjadi posdaya 

KKN kami, di situ hadir pula Sekdes. Tanpa diduga-duga disitu terjadi 

penyambutan dari masyarakat Padang Lereng untuk kami, hanya saja Sekdes 

sedikit kecewa dengan ulah kami selama tiga hari ini karena tidak melakukan 

                                                           
5
 Tak berguna 
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kegiatan sama sekali. Ia juga kecewa ketika kami ditanya siapa nama RT/RW nya 

kami hanya diam terpaku tak berdaya. 

100% salah kami, sudah jelas tinggal di tempat orang harus lapor kepada RT nya, 

Sekdes sempat menanyakan bukannya biasanya selalu ada kata “Tamu Wajib 

Lapor 1 x 24 Jam” dan mengatakan apakah kami tidak tahu. Sempat membuat 

hatiiku down mendengar perkataan Sekdes, bagaimana tidak, kami baru tiga hari 

tinggal di sini, dan kami sudah mengecewakan salah satu jajaran tinggi desa. 

Tapi itu hanya bentuk kekesalannya saja, setelah itu ia kembali hangat seperti 

biasa, memperkenalkan kami kepada masyarakat dan program-program kerja yang 

akan dilaksanakan terutama di Musholla Nurul Yaqin. Kami khusus ditempatkan 

di Musholla bukan karena tidak ada masjid, desa menginginkan agar KKN UIN 

mampu memberikan perubahan terhadap Musholla dan mengaktifkan kegiatan 

agar Musholla bisa dijadikan basis tempat belajar agama bagi anak-anak. 

Hari-hari berikutnya, penyambutan demi penyambutan kami dapatkan, dimulai 

dari penyambuta dari desa, hingga Koramil dan Polri Tandun. Hari-hari 

berikutnya kami habiskan dengan bersilaturrahmi dengan warga, mengurus surat-

surat untuk mengajar ke sekolah serta mengajar mengaji anak-anak Padang 

Lereng dan membentuk rumah pintar di Musholla Nurul Yaqin. 

Setelah dilakukannya pembahasan program kerja bersama kepala desa dan 

mahasiswa KKN UR, beberapa program kerja yang dinilai sama akan 

digabungkan untuk dilaksanakan bersama. Sedangkan mengajar ke sekolah kepala 

desa meminta KKN UIN untuk mengajar di SDN 001 Tandun, SMPN 1 Tandun, 

SMKN 1 Tandun dan Pondok Pesantren Darul Ulum Tandun. SMK dan Ponpes 

tidak kami setujui karena hal ini dirasa terlalu berat, karena program kerja tidak 

hanya mengajar. Ketika kami mengurus surat sosialisai Penyalahgunaan Narkoba 

di SMAN 1 Tandun, sempat kami diminta untuk mengajar di sana. Hanya saja 

kami menolaknya secara baik-baik. 

Kepala desa selalu mengingatkan, agar mahasiswa KKN tidak boleh satupun 

berada di posko selama satu hari. Dengan tegas kepala desa bernama Zulheri ini 
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mengatakan ketidakpeduliannya terhadap berbagai bentuk piket di posko seperti 

masak, nyuci dan sejenisnya. Ia hanya menegaskan bahwa itu bukan urusannya. 

Pria paruh baya berbadan tambun ini juga mengingatkan untuk selalu berhati-hati 

dalam bertindak karena ia tahu segala gerak gerik kami, bahkan menurutnya 

semua warga di bawah kangkangan kekuasaanya adalah mata-matanya. Dengan 

bangga ia bisa mengetahui bahwa kami makan mie ayam bakso di malam kedua 

kami di Tandun. Dalam hatiku, memang salahkah kalau mahasiswa makan mie 

ayam? 

Ia juga berkata bahwa ia tidak segan-segan  memberikan nilai C kepada kami, 

menurut ceritanya nilai B sudah yang tertinggi yang akan diberikannya kepada 

kami. Oh Tuhaaan... 

Saban maghrib tentunya setelah shalat maghrib kami mengajar anak-anak Padang 

Lereng mengaji, mereka sangat antusias dengan kedatangan kami, bahkan ada 

diantara mereka ketika ditanya apa cita-citanya, ia menjawab ingin menjadi 

mahasiswa KKN. Sedikit banyak ini sangat membuatku senang. 

Setelah mengaji dilanjutkan dengan shalat isya berjamaah, lalu bersama-sama 

kami mengaktifkan rumah pintar bagi siapa saja yang mau belajar. Kebanyakan 

yang datang adalah anak-anak SD, mereka menenteng tas berisi  buku pelajaran 

dan Pekerjaaan Rumah (PR) oleh-oleh dari guru mereka di sekolah. Tak hanya itu, 

kami juga mengajarkan anak-anak yang belum fasih membaca alfabet. 

Hal yang paling sulit dilakukan adalah bangun subuh, setiap pagi Bu Butet selalu 

berteriak-teriak membangunkan kami untuk pergi ke Mushollah. Ia menyebut 

kami anak gadis ketika ia mengeraskan suaranya, menghidupkan lampu di kamar 

kami yang tak berpintu. Satu program yang gagal kami jalankan adalah didikan 

subuh, bagaimana mungkin kami membangunkan anak-anak di subuh buta, 

sementara orang tua mereka saja tak tega membangunkan anak-anakanya yang 

terlelap dalam buaian miimpi. 
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Padahal bisa dikatakan anak-anak itu sangat bersemangat ketika kami menggagas 

didikan subuh, mereka berlatih setelah belajar di rumah pintar, namun tiap 

minggu pagi kami menunggu dengan harapan yang sia-sia. Sampai matahari 

terbitpun tak satu anak pun datang ke mushollah. Mereka datang pukul delapan 

pagi sambil meminta maaf, hanya saja maaf itu diulangnya tiap minggu. 

Setiap hari secara bergantian kami datang ke sekolah untuk mengajar, setelah 

surat yang kami kirim diaminkan oleh kepala sekolah. Baik SD maupun SMP 

kami diberikan tugas untuk mengisi kekosongan jam apabila guru mata pelajaran 

sedang berhalangan, bukan main sulitnya mengajar anak-anak SD. Bukan 

bermaksud sesuatu, tapi tingkah mereka benar-benar tidak bisa diatur, berlari 

kesana kemari, memanjat meja, menangis, berkelahi, bahkan buku pelajaran 

dilupakan begitu saja. Berbeda dengan anak-anak SMP yang sudah paham denga 

tata krama meski terkadang dilupakan, teringat jelas olehku ketika mengajar 

Budaya Melayu, salah seorang anak diminta untuk menyanyikan salah satu lagu 

melayu. Dengan percaya diri ia maju di depan kelas dan menyanyikan lagu 

Mardua Holong yang notabene lagu Batak. 

Jika dibandingkan, aku lebih suka mengajar SMP, jika kau tanya mengapa? 

Sesulit-sulitnya anak SMP mereka masih mau mendengarkan. Selain itu, di sini 

sangat sering memberikan kami makan siang gratis. Ini lah daya tarik paling kuar. 

Sttt... ini rahasia kawan. 

Tak semua dari kami pergi ke sekolah, ada yang bertugas piket di kantor desa, 

setiap hari dua orang perempuan harus berjaga di kantor desa, membantu apa yang 

bisa dibantu. Terkadang di kantor desa terasa sangat membosankan, karena tak 

ada yang bisa dikerjakan, hanya menge print, buat struktur, kadang-kadang sibuk 

tapi lebih sering melongo tak berguna. Kalau aku sedang berada di posisi yang tak 

enak, bersama Yuli teman piketku, kami pergi ke kantin depan pesan sarapan. 

Setelah itu pulang dan siang tak kembali lagi ke kantor desa, lebih banyak hal 

yang bisa dikerjakan di tempat lain kawan. 

***  
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5 

Volley 

 

 

 

 

 

“The most favorite sport is Volley” 

Siapa tidak mengenal olahraga satu ini, tak di kota tak di desa, aku yakin anak 

kecil pun setidaknya pernah melihatnya. Voli memang menjadi permainan idola 

di kampung-kampung, tak terkecuali di kampungku. Tak peduli anak-anak, ibu-

ibu, pemuda, pemudi semua bisa bermain voli. Karena itulah, mungkin ajang 

pertandingan voli menjadi perimadona mahasiswa KKN untuk mengadakannya 

demi menambah program kerja, agenda agustusan atau sekadar mendekatkan diri 

dengan masyarakat. 

Tandun squad pun juga turut serta menjadikan voli sebagai salah satu olahraga 

sebagai modus untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Menurut Pak 

Purnomo, RW 4, voli memang sangat digandrungi oleh warganya, sehingga ia 

meminta kami untuk membuka lapangan voli di samping rumahnya yang telah 

lama terbengkalai. 

Lapangan ukuran voli ini berukuran sebagaimana lapangan voli pada umumnya, 

hanya saja siapapun tak akan setuju jika aku menyebutnya lapangan voli, semak-

semak telah menutupi 100 % badan lapangan. Hanya dua tiang net berkarat 

berdiri tegak di tengah padang rumput nan hijau. 

Bersama Pak Purnomo dan warga sekitar yang tinggal di situ, bersama-sama kami 

membersihkan lapangan, memotong rumput, mengangkut rumput. Dengan senang 
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hati kami membersihkan lapangan sambil bercengkerama. Oktia saking 

semangatnya, ia masih mengenakan pakaian untuk pergi ke sekolah, setelan baju 

muslimah berwarna pink, lucu rasanya melihat penampakan Oktia kala itu. 

Seorang perempuan dengan baju indahnya mendorong angkung berisi rumput 

kesana kemari. 

Usai membersihkan lapangan mulai terlihatlah bahwa lapangan yang baru saja 

kami bersihkan ini memang benar-benar lapangan voli. Langsung kami 

mencangkul sisi-sisi lapangan untuk membentuk garis, karena tak mungkin 

menggunakan cat sebagai garisnya, tanah di tambahkerikil di lapangan akan 

membuat cat terbuang sia-sia. Usai garis di tepi rampung dikerjakan barulah garis-

garis tengah dibuat, dan tanah kembali dicangkul sedikit. 

Puas rasanya melihat harta karun tertutup rumput dan ilalang telah benar-benar 

terlihat, bak arkeolog yang menemukan candi kami duduk tersenyum di pinggir 

lapangan menikmati air mineral. 

Pak Purnomo datang membuyarkan lamunan kami, ia datang membawa net dan 

bola voli, artinya kita akan segera bermain, segera para laki-laki memasang net. 

Ibu-ibu, pemuda-pemudi mulai berdatangan. Sebagai yang merasa pertama 

membuka lapangan kami bermain-main terlebih dahulu dengan warga. 

Seperti lapangan yang baru dibersihkan pada umumunya, tentu saja masih ada 

tumbuhan berduri yang tak ikut terangkut atau masih menancapkan akar-akarnya 

di tanah enggan meninggalkan lapangan. Pun semut-semut yang berorasi dengan 

menggigit kaki-kaki kami ketika berdiri. Tak pelak kami tetap harus 

menggunakan alas kaki untuk bermain voli demi menolak demonstrasi semut 

yang bersemangat mengusir kami. 

Bukanlah hal yang berlebihan ketika Pak Purnomo mengatakan kecintaan warga 

Desa Tandun dengan olahraga enam orang  per tim ini, ketika ada ibu-ibu yang 

sudah tidak muda lagi bergabung bersama kami, ku perhatika cara ibu itu servis 

bahkan sempat ia men smash bola dan memperoleh poin. Tercengan aku 

dibuatnya. Bahkan ada sepasang suami istri yang turut bermain dan bekerja sama 
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dalam tim dengan baik, kuat dugaanku kalau mereka menikah lantaran jatuh cinta 

di lapangan voli. 

Setelah berbasa basi dengan pemanasan, kami melanjutkan untuk bertanding 

antara mahasiswa KKN melawan ibu-ibu RW 04. Sudah dipastikan siapa 

pemenangnya, di sesi pertama, poin akhir adalah 7:25, tentu kau tau kawan, siapa 

yang memperoleh angka 7 dan siapa yang mendapat 25. Sengaja aku buat angka 7 

diawal agar kalian tak tahu kalau kami yang kalah. Permainan cukup hanya satu 

sesi, karena telinga kami telah panas mendengar cemeeh ibu-ibu yang menang. 

Kami baru pulang ketika hari menjelang maghrib, cepat-cepat kami selesaikan 

permainan dan berpamitan sekadarnya mengingat agenda maghrib mengaji tak 

mungkin dilupakan. Belum lagi kami belum mandi. 

Dalam pikiranmu aku tau kau memikirkan kami tinggal pergi ke kamar mandi dan 

jebar jebur sesuka hati, mandi tak semudah itu kawan. Air di Desa Tandun 

memang terkenal sulit untuk didapatkan, air pam yang menjadi andalan warga 

hanya hidup dua hari sekali, hari ini mati hari besok hidup dan seterusnya. 

Ketika air tidak memungkinkan untuk kami mandi  maka kami harus pergi ke 

suangai yang jaraknya cukup jauh apabila ditempuh dengan berjalan kaki. 

Mendaki gunung menuruni lembah, lagu yang acapkali kami nyanyikan sembari 

berjalan menuju sungai. Sungai Tapung memang sudah biasa digunakan mandi, 

mencuci baju, mencuci piring dan lain sebagainya. Dasar sungai tapung bukan 

batu apalagi lumpur, melainkan pasir putih seperti di pantai. Saban sore ramai 

anak-anak kecil dan ibu-ibu bercengkerama menghabiskan senja. 

Sepanjang perjalanan dari posko menuju sungai sangat banyak sekali monyet-

monyet liar berkeliaran, di jalan, di pohon sawit, mencari kuti, bahkan 

cengengesan ketika melihat kami. Tak perlu takut, itu yang warga desa katakan 

kepada kami, cukup lewat maka binatang yang kecerdasannya di atas rata-rata ini 

akan menyingkir dengan sendirinya. 
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Ada dua tempat khusus mandi di sungai yang berwarna cokelat ini, satu untuk 

laki-laki dan satunya lagi untuk perempuan. Jangan terkejut ketika melewati 

tempat mandi laki-laki jika melihat pemandangan bapak-bapak yang hanya 

mengenakan sempak.  

Irvan yang rambutnya panjang kala itu memutuskan memotong pendek rambutnya 

lantaran ia merasa gatal-gatal setelah mandi di sungai. Usai kejadian itu ia tidak 

mau lagi mandi di sungai dan memilih pergi ke Koto Tandun di posko KKN lain 

atau mandi di Sungai Kukun yang jaraknya bisa ditempuh 20 menit menggunakan 

motor. 

Atau jika memang berkantong tebal, kami bisa memesan air yang satu jerigennya 

seharga delapan ribu. Cukuplah untuk mandi sekali. 

“Jika sudah merasakan mandi di Tapung, sudah pasti nanti pasti ketagihan,” kata 

Kades suatu hari. 

Aku hanya mengiyakannya, di hari-hari terakhir kami, aku mandi satu kali dua 

hari. Yang lebih parah Deplio, ia mandi empat hari sekali. Untung saja tidak bau 

badan. 

*** 
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Hari-hari Menghitung Hari 

 

  

 

 

 

 

“Cukup jalani saja hidupmu, nanti akan selesai dengan sendirinya” 

Tak cukup kisa air yang membuat kami mandi di sungai setiap kali air habis, 

pernah suatu ketika air mati selama lebih dari empat hari, bukan main susahnya 

ketika hendak buang air kecil apalagi buang air besar. Berkisah tentang buang air 

besar, tak jarang kami buang hajat di Masjid Raya yang letaknya tepat di pinggir 

jalan raya. Musholla memang memiliki kamar mandi, tetapi hanya dikhususkan 

untuk berwudhu saja, karena jamban yang tidak ada ditambah pintu tak berpintu. 

Kalau hendak pipis salah satu harus menjaga pintu agar tidak ada bisa memberi 

tanda ketika ada yang datang. 

WC masjid selalu terbuka untuk siapa saja, hanya saja tidak sampai tengah 

malam, pernah suatu ketika aku tersesak pada pukul delapan malam, ngebut aku 

dari posko menuju masjid, ya yang namanya BAB sudah pasti memakan waktu 

lama, belum genap pukul 20.30, perlahan-lahan lampu masjid dimatikan, 

pengurus masjid pun menggedor-gedor pintu WC agar aku segera keluar. Dua kali 

aku mengalami hal ini. 

Jika malam telah tiba, dan isi perut meronta-ronta untuk keluar, air musholla lah 

yang menjadi andalan kami. Acapkali kami membawa ember besar dari posko dan 

mengangkut air dari mushollah. Sebelum tidur dan kala subuh datang beramai-
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ramai kami datang ke musholla membawa seperangkat alat cuci muka dan gosok 

gigi. Untung saja warga mau memakluminya. 

Di sini aku benar-benar belajar untuk tidak menyia-nyiakan air, jika dulu aku bisa 

mandi semauku kapanpun aku mau, sebanyak apapun aku mau tak pernah ada 

yang memprotesnya. Sedang di sini, air jerigenpun kami bagi dua, kami sisakan 

untuk membasuh pipis sewaktu-waktu. 

Rasanya tak cukup sampai di situ kesusahan yang kami alami, permasalahan yang 

mewajibkan untuk tidak berada di posko seharian penuh membuah jadwal makan 

tidak teratur, belum lagi hanya sedikit perempuan yang bisa memasak. 

Pada awalnya kami tidak membuat jadwal memasak, siapa yang mau saja dan 

saling membantu, itu prinsip kami kala itu. Saat itu kami masih aktif memasak 

meski sehari sekali dan untuk dimakan dalam dua periode makan, siang dan 

malam. Tak bersyukur sudah dimasakkan ada pula anggota yang mencela 

masakan kami, ala-ala Chef Juna ia mengatakan kurang garam, garam mahal. 

Pernah suatu kali ia hendak makan dan mengambil satu piring makanan, sekali 

cicip ia langsung pergi ke belakang dan membuang makanan tersebut. Tak perlu 

sungkan aku sebutkan siapa, Bahri namanya. 

Siapa yang tak sakit hati jika diperlakukan seperti itu, semenjak itulah nafsu 

memasak kami mulai sirna, perlahan-lahan semua berenggan hati untuk memasak 

dan makan bersama. Sejak saat itu juga semua memilih untuk membeli makan 

masing-masing daripada bersusah payah memasak dan tak dihargai. 

Inisiatif untuk membuat jadwal piket juga sudah ada, hanya saja realisasinya 

sangatlah kurang bahkan bisa dibilang tidak ada. Iuran 50 ribu perminggu hanya 

merugikan semua anggota, dibukalah rapat mengenai makanan. Dalam rapat 

tersebut keluar berbagai uneg-une. Salah satunya jika memang enggan memasak 

sebaiknya tak usah diadakan iuran, pastikan waktu makan secara tepat karena 

tidak semua anggota memiliki riwayat badan sehat atau memiliki penyakit maag 

akut. 
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Setelah kejadian ini, iuran per minggu pun dikurangi menjadi 20 ribu dengan 

konsekuensi tak lagi ada makan dan masak bersama. Semua ditanggung pribadi 

masing-masing. Jarak yang dekat dengan warung-warung makan tentunya tidak 

membuat kami kesulitan memillih makan, apa yang kurang coba, jika ada nasi 

uduk, pecel lele, martabak mesir dan lain-lain yang bertebaran di sekitar area 

pasar. Yang menjadi masalah tentu saja keuanganku. Belum lagi Indomaret yang 

baru resmi dibuka, jajan, belanja ini itu, semunya di Indomaret. Makanku masih 2 

kali sehari, tapi satu bungkus berdua, kadang bertiga bahkan berempat. 

*** 

Pernah kuceritakan kepadamu kawan, kisah posko yang suatu hari menjadi 

penyesalan kami. Hari ini akan kuceritakan padamu. Seminggu setelah 

kedatangan kami di Padang Lereng, Sekdes mengetahui kami tinggal di rumah Bu 

Butet, bukan kepalang marahnya dia dengan kami, tak henti-hentinya Sekdes 

memberikan tausiahnya. Aku yang tak tahu apa-apa memang tak mengetahui 

kalau kordes mengiyakan tawaran pemilik rumah tanpa mengkonsultasikan 

terlebih dahulu dengan perangkat desa. 

Menurut sekdes, keluarga dari pemilik rumah itu selalu bermasalah, baik itu 

dengan tetangga maupun dengan yang lain. Ia dikenal suke bercerita hal-hal yang 

muluk-muluk dan berkaitan dengan hal-hal mistis, apalagi rumahnya di dekat 

kuburan. Sekdes mengatakan bahwa pemilik juga mengaku memiliki ilmu yang 

tinggi, tahu kan kamu ilmu yang ku maksud kawan? 

Kami tentu mengiyakan apa yang dikatakan Sekdes, dulu sebelum kami tinggal di 

sana, pemilik rumah mengatakan bahwa ia tinggal berdua dengan cucunya. 

Seminggu setelah kami tinggal, tiap tengah malam ada seorang pemuda berusia 24 

tahun pulang ke rumahnya, awalnya kami membiarkannya manatahu ia keluarga 

pemilik. Benar saja, pemuda itu anak pemilik rumah. Terkejut kami dibuatnya. 

Jika dari awal dia mengatakan bahwa ia juga tinggal bersama anak laki-lakinya 

yang sudah dewasa tentu kami akan menolak untuk tinggal. 
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Dengan berat hati sekdes menceritakan perihal pemuda tersebut, ia dikenal 

sebagai pemuda yang pernah berkasus sebagai buron, pernah ditangkap gara-gara 

sabu-sabu, memanjat anak gadis orang semakin menambah daftar hitam catatan 

kelamnya. 

Demi menjaga kami di daerahnya Sekdes menawarkan untuk pindah tempat 

tinggal, ia berjanji akan mencarikan alasan yang tepat untuk kepindahan kami. 

Namun setelah berunding, kami memutuskan untuk tetap tinggal meski dicekam 

rasa ketakutan. Uang sudah kami bayarkan, musholla dekat dengan tempat itu, 

ditambah tidak mungki kami tinggal di tempat yang jauh dari posko laki-laki. 

Sebelumnya sekdes menyarankan untuk tinggal di rumah tetangganya yang sangat 

besar. Tetapi tempat tersebut kunilai terlalu sepi, dan akan menghambat program 

kerja kami seperti maghrib mengaji dan rumah pintar, tak mungkin anak-anak bisa 

mengenal kami, jika kami tinggal terlalu jauh dari posdaya. 

Hasil runding kami memutuskan akan mencoba selama satu bulan, apabila 

pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan tindak kejahatan, 

kami akan tetap tinggal. Jika sebaliknya maka kami akan langsung angkat kaki 

dari tempat itu. 

*** 

Suatu malam yang sepi tak berbintang, ditemani angin malam yang dingin aku 

keluar untuk membeli pecal, di tepi jalan aku menghitung truk-truk yang lewat 

malam itu, mobil-mobil, motor-motor, semua tak luput dari hitunganku, tapi aku 

tak ingat sudah berapa banyak yang kuhitung sambil menunggu selesainya pecal 

pesananku. 

Masih satu bulan setengah lebih, kami harus menjalani hari-hari yang berat ku 

ingat sebuah lagu barat yang tak pernah ku tahu liriknya seperti apa. Counting 

Stars kurubah menjadi Counting Days, tak lupa aku membagikan di WA Story ku. 
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Akhir Bulan Pertama 

 

 

 

 

 

“Marah bukan berarti benci, terkadang itulah rasa sayang” 

“Kosongkan semua jadwal tanggal 1 Agustus, kita rapat tujuhbelasan di kantor 

desa,” ujar kordes berkoar-koar di grup. 

Tak pernah terpikir olehku, bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari buruk di  

antara hari-hari buruk dalam sejarah KKN ku. Di aula kantor desa yang berukuran 

kira-kira 8 x 3 meter berkumpullah mahasiswa-mahasiswa KKN baik dari UIN 

maupun Universitas Riau (UR). 

Sama-sama memakai almamater biru, kedua kelompok yang membawa nama 

besar universitas masing-masing ini seolah-olah hendak disidang karena 

melakukan suatu kesalahan yang fatal. Biasanya tak pernah Kades meminta 

mahasiswa KKN untuk rapat dengan memakai almamater masing-masing. 

Benar saja, firasatku terbukti benar, alih-alih membicarakan masalah tujuhbelasan, 

Kades membuka rapat dengan wajah dingin. Ia menanyakan perihal program kerja 

apa yang telah dilakukan di masyarakat. Menurutnya tidak ada satupun program 

kerja selama bulan Juli yang dirasa menyentuh lmasyarakat.  

Tentu saja kami menjelaskan program-program yang telah kami laksanakan 

seperti maghrib mengaji, rumah pintar, posyandu, dan mengajar. Beberapa waktu 

yang lalu kami juga sudah membuka lapangan voli yang lama terbengkalai. 
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Masih dengan muka masamnya, Kades menyarankan untuk membuat program 

kerja yang melibatkan masyarakat, bisa dekat dengan masyarakat dan tentu saja 

memberikan dampak yang positif di masyarakat. Selanjutnya ia juga menanyakan 

program apa yang akan dilakukan untuk menyambut kemerdekaan RI. 

Baik mahasiswa UR maupun UIN sama-sama terdiam seribu rupiah, bagaimna 

tidak, kami tidak menyiapkan apapun untuk pelaksanaan lomba tujuhbelasan di 

Desa Tandun, kami hanya membantu warga Padang Lereng membuat dekorasi 

yang tak kunjung selesai. Bukan tanpa alasan kami bertindak demikian, diawal 

rapat program kerja di awal kedatangan kami sebelumnya, pihak desa 

memberikan saran untuk tidak perlu repot-repot membuat acara lomba 

tujuhbelasan dan meminta kami untuk mengikuti perlombaan yang akan dibuat 

oleh desa. 

Seolah lupa dengan perkataannya, Kades malah meminta kami membuat acara 

lomba minimal makan kerupuk. Tak pelak, Kades berhasil membuat kami geram. 

Tak lupa ia mengingatkan untuk tidak memberatkan masyarakat dengan meminta 

sumbangan dalam bentuk apapun. 

Kata-kata terakhir Kades sebelum meninggalkan ruangan adalah, ia meminta 

perwakilan tiga mahasiswa dari UIN dan tiga dari UR untuk mengisi laporan desa 

di aplikasi Siskeudes selama satu minggu penuh. 

*** 

Keberitahu padamu kawan, sebenarnya sangat banyak agenda yang kami 

canangkan jauh-jauh hari sebelumnya. Hanya saja realisasinya belum ada, rencana 

dulu akan dieksekusi di akhir bulan Juli atau diawal Agustus. Ternyata sudah 

keduluan Kades menjitak kepala kami secara tidak langsung. 

Seolah-olah menjadu cambuk bagi kami, segera kami rapat dan berembuk, 

akhinya Seminar Apotek Hiduplah yang akan kami realisasikan lebih dulu. Segera 

kami konsultasikan dengan pamong kami. Bukan main sulitnya pamong satu ini, 
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ia mendengarkan dengan baik masalah yang kami hadapi, tetapi tidak 

memberikan solusi yang tepat dan bermanfaat. 

Suatu ketika, aku membawa masalah ke dia dan menceritakan perihal apotek 

hidup, ia hanya mengatakan akan menghubungi ketua PKK. Selang satu hari 

kutanyakan kelanjutan program ini, ia bilang akan menghubungi tetapi tak juga 

dihubungi. Sabar aku menghadapinya, dua hari kemudian pun masih seperti itu. 

Tentu saja aku berang dan memutuskan untuk berjalan di atas jalan yang 

menurutku benar. 

Ketika Nisa sedang berada di kantor desa, ia dipertemukan dengan pegawai 

puskesmas yang menjadi cahaya di tengah gelapnya malam. Ia memberikan saran 

begini begitu dan siap membantu semaksimal mungkin. Pak Oyon, pegawai 

puskesmas ini menyuruh kami untuk berkonsultasi dengan kepala Puskesmas. 

Aku, Yuli, Tomi dan Bahri bersama-sama pergi ke Puskesmas untuk konsultasi 

sesuai perkataan Pak Oyon. Di sana kami disambut dengan baik oleh Pak Imam, 

Kepala Puskesmas. Pak Imam menyarankan untuk mengadakan seminar dengan 

pesertanya kader-kader posyandu yang ada di Desa Tandun, dengan demikian 

pesertanya sudah bisa dipastikan akan datang semuanya. 

Setelah ber-ba-bi-bu dan berbasa-basi, kami meninggalkan Puskesmas dengan 

hati lapang, tanggal sudah ditentukan, lokasi sudah didapatkan. Hanya tinggal 

menyebar undangan dan membereskan aula kantor desa yang akan dijadikan 

tempat seminar. 

*** 

Meskipun sudah berkonsultasi dengan Puskesmas, mereka tidak mau menjadi 

pemateri di seminar kali ini. Karena itulah aku dan Deplio bertindak sebagai 

pemateri. Begadang sampai tengah malam aku dan Deplio mempersiapkan bahan-

bahan yang akan disampaikan untuk keesokan harinya. Deplio yang sudah 

sempoyongan dilanda kelelahan memutuskan untuk beristirahat sejenak hingga 
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akhirnya tertidur, kemudian ketika suasana hening khas tengah malam menemani 

kami mulai terdengarlah suara-suara yang tak pernah kami dengar sebelumnya. 

Hikhikhikhikhik....Jangan bayangkan itu adalah suatu tangisan kawan! Bayangkan 

itu adalah ringkikan kuda hanya saja lebih halus suaranya, meyayat, berulang dan 

mengerikan. Sontak jari-jemariku berhenti menari di atas keyboard laptop. 

Mendengarkan dengan seksama, apakah yang salah adalah telingaku, atau aku 

sedang berhalusinasi, tapi tidak mungkin. Pikiranku tidak sedang kosong, aku 

terfokus pada materiku besok. Cukup lama selang waktu antara bunyi pertama dan 

bunyi berikutnya, selanjutnya selang tersebut hanya berjarak sepersekian detik. 

Ringkikan tersebut berhasil membuat Deplio terbangun, ku dengar pintu  kamar 

belakang dikunci secar terburu-buru, Eva menuliskan di grup dari kamar sebelah 

bahwa ia sangat ketakutan, terlebih lagi kamarnya tak berpintu dan ia sendirian. 

Bagaimana tidak, aku dan Deplio teman sekamarnya sedang mengungsi di kamar 

Rizka dan Nisa. 

Ternyata ringkikan itu berasal dari mulut pemilik rumah yang sering kami panggil 

nenek. Nenek tidur di ruang tamu bersama cucunya dalam sebuah kelambu seperti 

kelambu khusus untuk anak bayi, hanya saja ukurannya cukup besar untuk muat 

dua orang. Lega hatiku mengetahuinya, barangkali nenek itu sedang bermimpi 

menjadi kuda dan kuntilanak secara bersamaan. Ah lupakan saja, lebih baik aku 

lanjut fokus ke materiku, Deplio kembali tertidur, Eva bergabung bersama kami 

dan kudengar Oktia berlari pipis di kamar mandi. 

*** 

Hari eksekusi telah tiba, meskipun aku telah menyiapkan secara matang, tetap saja 

badanku dingin pertanda gugup. Pukul 7.30 WIB, waktu sebenarnya yang tertulis 

di undangan, tetapi seperti waktu Indonesia pada umumnya yaitu ngaret
6
belum 

ada satupun peserta seminar yang datang. Padahal kami telah memberikan 

undangan tersebut langsung kepada kader-kadernya. Kami pun bersabar dan 

                                                           
6
 Melar seperti karet. 
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menunggu hingga pukul sembilan pagi, yang datang baru tiga orang. Hal inilah 

yang menjadi kecemasanku ketika mengadakan suatu acara, tak ada yang datang, 

sampai pukul sepuluh pun Cuma lima kader posyandu yang datang. 

Lelah menunggu acara yang tak kunjung dimulai, kader-kader posyandu tersebut 

mulai menanyakan kapan acara akan segera dimulai. Kami hanya menjawab, 

acara akan dimulai kalau kepala Puskesmas sudah datang. Tahu yang datang 

hanya sedikit, dengan santainya kepala Puskesmas turun dari kendaraannya, 

bukannya langsung ke aula malah ngopi di kantin terlebih dahulu. 

Bukan bermaksud membesar-besarkan masalah, hanya saja dia akan memberikan 

sambutan, tak mungkin acara dimulai seenaknya saja kalau yang akan 

memberikan sambutan tidak ada. Sebelas duabelas dengan kepala Puskesmas, 

kepala desa yang juga akan memberikan sambutan pun, entah dimana dia 

sekarang, padahal sudah diminta sejak pagi tadi untuk turut memberikan 

sambutan. 

Setelah semuanya berkumpul, acara segera dilaksanakan hampir mendekati pukul 

setengah sebelas, karena Kades telat datang, Pak Kapus
7
 memberikan sambutan 

terlebih dulu, setelah dia baru dilanjutkan dengan sambutan dari Kades. 

Dalam sambutannya, Kades meminta maaf sebesar-besarnya kepada peserta 

seminar yang jumlahnya tidak banyak, hanya kader, bidan dan mahasiswa UR 

yang turut meramaikan acara kami. Tak lupa ia menyalahkan kami karena 

dianggap kurang berkordinasi dengan pamong dan perangkat desa. Padahal 

kordinasi sudah kami lakukan dengan pamong meski dia acuh tak acuh. Padahal 

undangan tertanda Pak Kades, bagaimana bisa ia mengatakan kalau perangkat 

desa tidak tahu menahu kami mengadakan acara ini. Kesal hatiku dibuatnya. 

Kalau memang hendak marah, setidaknya marahi kami di belakang, bukan di 

depan orang banyak. Pembunuhan karakter ini namanya. 

                                                           
7
 Kepala puskesmas 
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Setelah dicabik-cabik dengan lidah pedas Pak Kades, mentalku sedikit down dan 

rasanya tak sanggup aku menyampaikan materi. Nisa terus-menerus memberikan 

support kepada aku dan Deplio agar tetap melanjutkan materi. 

Ku pegang mikrofon, ku dekatkan ke bibirku, dan kembali muncul rasa percaya 

diriku. Ku jelaskan slide demi slide tentang tanaman apotek hidup, kegunaannya 

dan cara penggunaannya. Kulihat ibu-ibu kader sangat antusias menyimak dan 

sesekali bertanya mengenai proses pembuatan yang obat dari tanaman yang sudah 

ku jelaskan. 

Masuk ke bagian Deplio, ia menjelaskan tentang pengecekan kondisi tubuh dilihat 

dari gejala-gejala yang ditimbulkan, seperti melihat tubuh yang banyak angin 

dapat dilihat dari telapak tangan. 

Alih-alih mendapatkan pujian, justru penjelasan kami dihujat di depan orang 

banyak oleh Pak Kapus. Setali tiga uang dengan Pak Kades, pikirku mungkin 

mereka sekongkol untuk menjatuhkan kami. Pak Kapus menilai penjelasanku 

harus disertai praktek penanaman secara langsung, bukan hanya menjelaska apa 

yang ada di slide. Dalam hati aku berkata bahwa ini adalah seminar, bukan 

workshop. Tapi sudahlah, hatiku terlanjur remuk. 

Sedangkan Deplio memperoleh hujatan lebih pedas dibanding aku, Pak Kapus 

mengatakan bahwa materi yang disampaikannya tidak layak dijelaskan karena 

tidak ada bukti medis yang mengungkap kevalidan dari cara melihat kondisi tubuh 

dengan gejala yang dijelaskan Deplio. 

Bak jatuh tertimpa tangga, bak ditikam, ditusuk dan ditembak memakai senapan 

itulah rasa sakit tak tertanggungkan. Malu, padahal peserta sama sekali tak 

mempermasalahkan seminar tersebut, mereka antusias dan mereka mengatakan 

senang mendapatkan pengetahuan baru yang belum mereka ketahui sebelumnya, 

mereka bilang akhirnya meeka menyadari bahwa ada begitu banyak tumbuhan 

yang bisa mereka manfaatkan di sekitar mereka. Tapi ini yang kami dapatkan dari 

seminar ini, kecewa dan sakit hati. 
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8 

Tujuhbelasan 

 

 

 

 

 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah” 

Usai dipermalukan di depan umum, lantas tak membuat kami jatuh, segera move 

on dari masalah itu, kami kembali terfokus dengan hari kemerdekaan Republik 

Indonesia yang tahun ini genap berusia 72 Tahun. 

Jauh-jauh hari sebelumnya, warga Padang Lereng meminta kami untuk membantu  

membuat dekorasi yang kuceritakan beberapa waktu yang lalu. Setumpuk kertas 

minyak berwarna merah dan putih menanti untuk kami kerjakan,beberapa sudah 

diangsur sedikit demi sedikit. Tumpukan gelas-gelas bekas air mineral tertata rapi 

di dalam kardus menunggu untuk di cat. 

Kertas-kertas minyak dipotong ukuran persegi sekitar 10 x 10 cm. Kemudian 

dilipat menjadi dua membentuk segitiga, setelah itu digantungkan di sebuah tali 

rafia berwarna hitam yang sangat panjang dengan cara dihekter dengan warna 

selang-seling, merah putih. Sedang, gelas-gelas dibersihkan kemudian di cat 

senada dengan bendera Indonesia. 

Teringat olehku perjuangan kawan-kawan dalam mencari puluhan bahkan ratusan 

gelas-gelas air mineral. Pada waktu itu bertepatan dengan turnamen sepak bola 

yang diadakan setiap sore, setelah nonton malu jika langsung memungut gelas-

gelas tersebut karena masih ramai. Karena itulah kami membagi tugas, sebagian 

mengajar mengaji dan rumah pintar, sebagian lainnya pergi ke lapangan bola 
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memungut sampah. Aku yakin orang-orang terheran-heran melihat lapangan 

sudah bersih setiap paginya, pernah kami menemukan setengah kardus gelas-gelas 

yang masih utuh airnya. Tak banyak bicara langsung kami angkut semuanya. 

Pergi dari posko membawa motor, sampai ke lapangan, seolah-olah sudah tahu 

apa yang harus dikerjakan. Semuanya langsung berpencar mencari gelas, tak 

butuh waktu lama lapangan sudah bersih dan kami mendapatkan gelas-gelas yang 

dibutuhkan. 

Meskipun sengaja kami mengambil malam-malam agar tidak disangka pemulung, 

tetap saja kami tercyduk warga, dan tentu saja mereka sangat mengenal wajah-

wajah anak KKN. Mulai menjadi perbincanga warga terkait aksi pungut gelas 

malam-malam di lapangan. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak ketika 

mengetahui anak KKN lah dalang semuanya, kami pun tersenyum tersipu, meski 

sudah malam mengambilnya tetap aja orang tahu aksi mulung kami. 

*** 

Bersama anak-anak kami bersihkan gelas-gelas dan mengecatnya setiap hari, dua 

hari sebelum kemerdekaan, ngebut kami mengerjakan itu semua, H-1 gelas-gelas 

tinggal memasang di tali pancing, sedangkan kertas minyak tinggal pasang di 

Padang Lereng. 

Seharian penuh kami mengerjakan dekorasi tersebut, ibu-ibu di sana juga tak 

sungkan membantu memasukkan tali pancing dengan lubang-lubang yang telah 

dibuat oleh Yuli dan Aku sebelumnya. Sempat diminta oleh pihak kantor desa 

untuk bekerja sama dengan mahasiswa UR membuat dekorasi di kantor desa, 

tentu saja kami menolak. Begitu banyak pekerjaan yang belum terselesaikan mana 

mungkin kami meninggalkan kewajiban yang telah diamanahkan kepada kami. 

Awalnya kami hanya mengirim dua orang untuk pergi membantu, sampai di sana 

Eva dan Rizka dimintai untuk iuran membeli bahan sebanyak 50 ribu rupiah, tentu 

saja ia menolak dan mengatakan untuk menggunakan uang anak UR terlebih dulu 

dan akan menggantinya setelah diketahui berapa yang terpakai. Beli bahan gak 

semahal itu. 
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Istirahat siang Eva dan Rizka kembali ke posko dan membantu kami 

menyelesaikan dekorasi yang tak kunjung selesai, setelah siang kami kembali 

ditelepon oleh kantor desa untuk segera datang membantu. Bahri mengatakan 

untuk tidak usah datang, karena kita sangat repot, kembali di grup UIN- UR 

berdering bahwa Kades marah dengan mahasiswa UIN. Dengan sangat terpaksa 

kami pergi ke kantor desa untuk membantu. 

Aku dan Yuli ditanyai oleh mahasiswa UR karena yang datang hanya dua orang. 

Tentu saja kami menjawab dengan gamblang bahwa kami juga sedang sibuk. 

beruntung tidak butuh waktu lama menyelesaikan dekorasi kantor desa, ketika 

kami keluar dan berjalan menuju motor, Pak Iyan, Pamong UR menanyakan 

kesibukan kami di posko sehingga tidak bisa datang keseluruhannya di kantor 

desa. Aku menjelaskan duduk permasalahan dan kesibukan kami,karena tak hanya 

dekorasi yang kami buat, gapura juga kami sedang membuatnya bersama pemuda, 

aku juga menambahkan bahwa pekerjaan kami tak mungkin selesai sore ini dan 

akan sampai malam. Akhirnya Pak Iyan pun megerti dan mengatakan bahwa 

seharusnya kami tidak perlu datang ke kantor desa. Hahaha dalam hatiku. 

Benar saja, sampai malam pemasangan dekorasi baru selesai, betapa bersyukurnya 

hati kami melihat Padang Lereng tertutup seluruhnya dengan warna-warna merah 

putih, ditambah gapura yang di sana tertulis nama KKN UIN Suska. Ya meskipun 

gapura tersebut ambruk satu minggu kemudian karena ditabrak lari truk. 

*** 

17 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB, mengenakan pakaian veteran kebanggaan 

KKN 2017, kami melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di 

lapangan sepakbola Desa Tandun. Agenda tersebut dihadiri oleh ratusan pelajar 

dari tingkat SD, SMP dan SMA, juga pejabat pemerintahan serta masyarakat. 

Selayaknya pengibaran sang Saka, acara ini berlangsung khidmat. 

Usai dzuhur, kami turut serta dalam pawai dari kantor camat sampai lapangan 

bola. Cukup jauh jaraknya, arak-arakan pengantin muda mengenakan berbagai 

pakaian adat jawa, batak, minang dan sebagainya. Ini memang dilombakan 
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sehingga banyak peserta yang berpartisipasi meramaikan 17 Agustus. 

Sesampainya di lapangan sepak bola peserta berlenggak-lenggok di bawah terik 

matahari Rohul kala itu, anggun menawan dan mempesona. Aku yakin juri pasti 

bingung memilih pemenangnya. 

Lomba Fashion Show, dilanjutkan dengan acara yang paling ditunggu-tunggu. 

4000 kupon dibagikan untuk mendapatkan puluhan hadiah-hadiah yang fantastis 

seperti kipas angin, TV, peralatan dapur dan lain-lain. Yang lebih mengecawakan 

dari puluhan nomor yang aku dapatkan tak satupun nomorku terpanggil, kecewa 

tingkat provinsi. Sebenarnya aku mendapatkan sebuah gayung, meskipun itu 

hibah dari Pak Sekdes, ia malu kesana kemari membawa gayung merah makanya 

ia memberikannya kepadaku. 

Sambil menanti nomor terpanggil  lomba-lomba lain pun silih berganti 

dilaksanakan, seperti sunggi
8
 botol dan panjat pinang. 

Hal yang paling menyedihkan di antara itu semua adalah, baik mahasiswa KKN 

UR maupun UIN tak ada sama sekali dilibatkan dalam perlombaan. Tak seperti 

acara tujuhbelasan di daerah lain yang mengajak mahasiswa KKN sebagai panitia. 

Kami hanya dipanggil ketika tiba waktu membersihkan lapangan. Miris kawan, 

benar-benar miris. 

*** 

  

                                                           
8
 Meletakkan botol di atas kepala 
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Belajar dari Kegagalan 

 

 

 

 

 

“Hidup itu dijalani, jangan dipikirkan” 

Setelah keterpurukan terkait masalah apotek hidup tempo hari, kami tetap optimis 

untuk menjalan program kerja kami yang sudah kami canangkan jauh-jauh hari 

sebelumnya, program kerja yang menjadi inti dari KKN kami di Tandun. Lomba 

Keagamaan. 

Belajar dari kesalahan apotek hidup, kini kami menggandeng seluruh lapisan 

masyarakat khususnya di RW 04. Dan tentu saja hal ini menuai tanggapan positif 

dari Pak Suparmono. Dengan mengumpulkan seluruh RT di RW 04, kami 

mendeskripsikan maksud dan tujuan dari acara kami. Senang hati pak Jhon Deri, 

ketua RT 10 yang ganteng rupawan membantu kami, dia jugalah yang 

sebelumnya mensponsori cat untuk gelas dekorasi HUT RI. 

Jika dulu kami terbentur masalah dana, dan pihak kantor desa, sekarang dengan 

tegas Pak Pur, nama sapaan pak RW mengatakan bahwa kita tak perlu terlalu 

memasukkan omongan Pak Kades ke dalam hati. Ia mengajak untuk meramaikan 

Padang Lereng dan RW 04. 

Bersama-sama dengan tokoh masyarakat RW 04, kami berunding dan 

memperoleh kesepakatan yang sangat manis untuk kami. Sandungan dana tak lagi 

menjadi momok menakutkan, Bu Endang dengan senang hati menemani pergi 

dari pintu ke pintu untuk mengambil sumbangan seikhlasnya dari warga RW 04. 
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Tak tanggung-tanggung hampir satu juta kami dapatkan, hal ini tentu saja sangat 

meminimalisir dana keluar dari kantong kami. 

Perlombaan yang diadakan ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 72 tahun, 

terdiri dari lomba adzan, tahfiz, fashion show, dan pidato. Mengundang lima RW 

untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Jika sebelumnya, jumlah peserta menjadi permasalahan yang sangat berat bagi 

kami, kini kami berhasil menyiasati dan membuat taktik baru agar lomba 

keagamaan tak sepi peminat. Kami menyerahkan semua kepada RW 04, dengan 

bantuan koneksi legendaris antar RW nya, ia membuat semua RW mengirimkan 

kandidat-kandidat peserta untuk lomba tersebut. Dalam peraturan, dengan tulisan 

Bold tercetak rapi bahwa setiap RW wajib mengirimkan minimal lima kandidat di 

masing-masing cabang lomba. 

*** 

Menjadi seksi konsumsi, dalam pikiranku sangat dekat dengan yang namanya 

makan-makan. Jauh panggang dari api, uang yang diberikan kepadaku ternyata 

sangat pas. Aku harus pandai dalam mengatur keuangan agar konsumsi tidak 

bermasalah hingga hari terakhir. 

Dimulai dari pembukaan hingga penutupan yang berlangsung selama dua hari 

berturut-turut, aku harus memikirkan makanan apa yang murah meriah dan tahan 

lama yang tentunya harus sesuai dengan selera dan enak rasanya. Berkonsultasi 

dengan Bu Endang, akhirnya kami memutuskan kelepon dan lopek bugi lah yang 

akan menjadi makanan di acara pembukaan. Hal ini didasarkan pada bahan yang 

sedikit dengan hasil yang berlipat-lipat serta rasanya yang pas di lidah semua 

orang. 

Bersama Yuli aku pergi ke pasar membawa kertas putih berisi daftar panjang 

belanjaan untuk membuat kelepon dan lopek bugi. Tak butuh waktu lama, tinggal 

lebih dari satu bulan di Desa Tandun, tentu membuat pengetahuanku bertambah 

mengenai lokasi tempat belanja yang sesuai dengan list di pasar. 
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Ku kira mudah ternyata susah, pagi itu tidak langsung kami membuat kue. 

Menurut Bu Endang, kelepon dan lopek bugi adalah makanan yang cepat basi, 

sehingga harus dibuat nanti sore agar saat malam pembukaan masih hangat dan 

terasa enaknya. Tepat pukul empat sore aku datang bersama Yuli lagi ke rumah bu 

Endang, mencari daun pisang untuk lopek bugi, memanaskannya di atas kompor 

gas. 

Sedang kami melayukan daun-daun pisang, Bu Endang membuat adonan kelepon 

agar ketika daun sudah layu semua, kami bisa langsung membuat kelepon. Jangan 

pikirkan kelepon akan dibungkus daun pisang, karena daun pisang itu tentunya 

untuk membungkus lopek bugi. Si kelepon berwarna hijau ini seperti bola-bola 

kecil, jika dimasukkan ke dalam mulut dan  digigit, seolah meledak dan 

memberikan sensasi luar biasa ketika lelehan gula merah menyentuh lidah. 

Satu hal yang paling membosankan dari membuat kelepon adalah membuatnya 

menjadi bola-bola kecil, bukan main banyaknya. Sampai bosan aku melihat 

warnah hijau berbentuk bulat ini. Untung saja kami tak sendiri, dibantu dengan 

ibu-ibu Padang Lereng dan adik Pak Ustad kami bisa menyelesaikan kue dengan 

tepat waktu. 

Lopek bugi bahannya sama dengan kelepon, hanya saja ia tidak diberi pewarna 

makanan seperti kelepon. Jika isi kelepon adalah gula merah, lain halnya dengan 

makanan yang dibungkus daun satu ini, isi lopek bugi adalah kelapa muda yang 

diparut direndam di air mendidih yang dicampur gula. Jika pernah melihat 

seseorang yang sangat manis, maka lopek bugi 1000 kali lebih manis dari orang 

itu. 

Sedih hatiku, dari mencari bahan sampai membuat hanya dilakukan oleh aku dan 

Yuli, seolah-olah jika aku konsumsi maka semua harus aku yang membuat, aku 

yang mencari, dan aku yang melayani. Kesal dengan itu semua, aku menyuruh 

Yuli untuk memanggil mereka yang tidak ada sama sekali membantu. Banyak 

alasan, yang membuat dekorasi lah, yang mengetik lah, yang membuat sertifikat 

lah, dan yang yang itu semakin membuatku muntab. 
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Setelah sekian lama menanti, akhirnya datang juga Oktia membantu, di susul 

Ulun, dan Deplio. Langsung aku tanya kemana saja sedari tadi, mereka hanya 

tersenyum memberikan alasan yang sama sekali tak ku dengar. Seolah-olah 

telingaku sudah tuli dengan sendirinya, jilbab baruku yang berwarna putih sampai 

terkena getah daun pisang yang sangat banyak. 

*** 

Ketika aku kembali ke posko untuk mengambil pakaianku dan memilih mandi di 

tempat Bu Endang, betapa luar biasa pemandangan di musholla yang kulihat, jika 

biasanya hanya sedikit anak-anak di situ, sekarang sangat ramai anak-anak peserta 

lomba. Tak seperti tragedi apotek hidup, melihat dari awal sudah bisa dipastikan 

acara ini akan sukses besar. 

Aku mandi dan mengganti pakaianku dengan setelan batik dipadu dengan warna 

pink, jilbab pink yang merupakan sponsor dari Ulun. Ku kalungkan name tag 

panitia konsumsi dengan bangga di leherku, berjalan dengan anggun menuju 

musholla. Beberapa pemuda kulihat melirik-lirik ke arahku. Abaikan, aku hanya 

kepedean. 

Acara dibuka oleh Kepala Desa, kulihat raut bahagia terpancar dari wajahnya. Tak 

henti-hentinya ia mengucapkan selamat kepada kami karena berhasil membuat 

acara sesuai harapannya. Menurutnya acara seperti inilah yang diharapkan, ia 

hanya menyayangkan kenapa kami tidak mengundang mahasiswa KKN UR. 

Bukan tak mau mengundang, hanya saja kami terlalu sibuk dan lupa. 

Adzan adalah lomba pertama yang diselenggarakan, usai penutupan dilanjutkan 

langsung dengan peserta lomba adzan. Anak-anak yang membawa serta orang 

tuanya semakin meramaikan musholla Nurul Yaqin. Ada yang sangat fasih 

melafalkan seruan untuk shalat ini, ada yang adzan sambil mengingat lafadz, ada 

yang dengan percaya diri tampil ke depan tanpa ingat satu lafadz pun. Hal ini 

tentu saja membuat para ibu-ibu yang duduk di belakang tergelak-gelak tidak 

karuan. 
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Acara dilanjutkan keesokan harinya, puluhan gadis-gadis kecil berdandan cantik 

dengan pakaian elegan mematutkan diri di depan jendela musholla untuk 

bercermin. Lalu berlenggak-lenggok  memamerkan riasan dan busana yang 

mereka pakai. Salut aku dibuatnya, percaya diri dan berani, itulah anak-anak 

Tandun. 

Tahfiz, ajang hafalan ayat-ayat pendek. Peserta  diperbolehkan memilih sendiri 

surah yang diinginkannya. Sama seperti lomba adzan, terkadang mereka maju ke 

depan hanya sekadar memegang mikrofon dan berdiri untuk difoto. Entah lupa 

atau bagaimana, mungkin anak-anak ini terlalu gugup berdiri di hadapan juri dan 

orang banya. Ada yang sampai menangis. 

Terakhir ini adalah ajang yang paling sepi peminatnya. Kami memberikan hadiah 

juara 1 sampai harapan 1, tentu empat orang yang akan menjadi pemenang. Dan 

peserta lomba pun hanya terdiri dari empat anak. Bisa ditebak, pasti lomba pidato. 

Sukses menggelar lomba keagamaan kami mengucapkan syukur tak henti-

hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, betapa tidak. Kami yang dulu dijatuhkan 

hingga ke dasar jurang paling dalam kini sukses besar. Meskipun terkendala 

sedikit masalah, namun semua bisa diatasi dengan baik. Sedikit kuceritakan 

padamu kawan, anak-anak di Padang Lereng yang tidak mendapatkan juara 

menangis dan marah dengan kami. Tapi sudahlah esoknya mereka kembali seperti 

semula. 

*** 

Semakin kami dekat dengan masyarakat, semakin Pak RW percaya dengan kami, 

bahkan ia mengajak mengadakan turnamen voli se Desa Tandun. Tak tanggung-

tanggung delapan RW diundang untuk menjadi peserta. Tiap RW pun tak hanya 

satu tim yang dikirimkan. Memang kami membatasi maksimal tim yang dikirim 

tiap RW, yaitu dua tim perempuan dan dua tim laki-laki. Ada yang mengirimkan 

empat tim sekaligus. Sungguh pencapaian yang luar biasa. 
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Ketika diundang kali kedua di kantor desa untuk membicarakan program kerja 

seperti sebelumnya, kami tak lagi disemprot oleh Pak Kades. Kami merasa di atas 

angin dari Anak UR. Sudah menjadi budaya kawan, apabila ada dua kelompok 

KKN dari dua universitas yang berbeda berada di satu tempat. Pasti selalu ada 

perbandingan. Itulah hukum awal, jika tidak maka akan menjadi keanehan. 

Dengan bangga Bahri menjelaskan rancangan turnamen voli ini, termanggut-

manggut Kades menyimak dengan baik. Awalnya kami hanya membuka peserta 

dari lima RW, sedangkan tiga lainnya tidak masuk dalam daftar kami karena 

daerah ketiga RW tersebut jauh masuk di pedalaman. Kades tidak setuju, terjadi 

perdebatan sedikit terkait hal ini, Pak Pur diundang untuk menyelesaikan 

permasalahan, Kades menyalahkan kop surat yang mengatasnamakan se-Desa 

Tandun maka pesertanya harus seluruh RW se-Desa Tandun, akhirnya kami 

menyetujui dan fix, delapan RW berhak mengikuti turnamen ini. Anak UR 

terdiam seribu rupiah. Di situlah kami merasa dianggap ada. 

Pembukaan turnamen berlangsung dengan lancar, tim demi tim bermain dengan 

baik. Kami sebagai panitia bertugas memantau jalannya turnamen, mengambil 

bola voli yang keluar lapangan serta mengutip sampah di akhir permainan. Itulah 

kegiatan sehari-hari kami di pertandingan ini. 

Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar, masalah demi masalah mulai 

bermunculan, dimulai dari ketidakbisaan salah satu tim bertanding karena 

tersandung turnamen sepak bola. Dari situlah jadwal mulai saling berbenturan, 

setuju tidak setuju, marah, hingga wasit pun bingung memutuskan. Untung saja 

ada Pak Pur dan Pak Jhon yang menjadi pahlawan bagi kami. 

Kami tahu warga Tandun menganggap remeh mahasiswa KKN, kami hanya 

dianggap anak-anak yang bemain-main di lingkungan mereka, sehingga apapun 

yang kami katakan tak terpental keluar sebelum masuk ke telinga mereka. Padahal 

demi turnamen ini kami rela tidak pulang ketika lebaran haji, kami ditelepon 

ketika kami tengah asik menikmati liburan yang jarang kami dapatkan, melaju 

dengan kencang dari Pasir Pangaraian agar mereka tak kecewa, tiba di sana kami 
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diomeli. Yang sayang dengan kami hanyalah Pak RW dan Pak RT. Yang lain 

entahlah. Kami rela pulang tak sesuai jadwal pulang secara terpisah-pisah, sedih 

melihat kepergian kawan satu persatu. Kami dijadwalkan pulang 30 Agustus, 

tetapi demi voli kami rela pulang 8 september, beberapa tak setuju dengan 

pandangan ini. Akhirnya Bahri mengizinkan siapapun yang ingin pulang silahkan 

pulang. 

*** 
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10 

Perpisahan 

 

 

 

 

 

 

“Ingat apa yang ingin kamu ingat, lupakan apa yang ingin kamu lupakan” 

Usai Bahri mengatakan bahwa siapa yang ingin pulang silahkan pulang. Malam 

sebelum tanggal 30, tanggal dimana kami harus menyelesaikan laporan dan 

mempresentasikan kinerja selama KKN di kecamatan. 

29 Agustus 2017, kami berencana mengadakan perpisahan dengan anak-anak 

maghrib mengaji di musholla dengan mengundang warga sekitar Padang Lereng, 

Pak RW, RT. Hujan deras mengguyur Padang Lereng sore itu, sudah menjadi 

trauma tersendiri bagi kami mengingat tragedi apotek hidup tempo hari. Demi 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kami mendatangi pintu-pintu seluruh 

warga Padang Lereng. 

Seolah merasa kasihan dengan kami, Tuhan menurunkan volume air yang turun 

dari langit sore itu, saat itulah kami keluar posko dan mengetuk satu per satu 

pintu-pintu agar mereka datang di acara perpisahan kami. Dengan memasang 

wajah kasihan kami memohon dengan sangat kepada mereka agar hadir di acara 

sederhana malam nanti. 

Ketika kami mengetuk pintu rumah warga, aku merasakan betapa pedihnya 

tinggal di negeri orang dan jauh dari orang tua. Bukan tak nekat kami melakukan 
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itu semua, Aku, Deplio, Yuli dan Ulun. Acara malam nanti belum kami 

persiapkan dengan matang, masak pun kami belum. Dengan menipisnya keuangan 

kami, kami hanya mampu menyediakan satu kotak mie instan sebagai cemilan 

perpisahan ini. 

Ditambah lagi laporan yang menanti untuk segera diselesaikan, kordinator camat 

sudah memberikan kode keras agar kami segera menyelesaikannya karena  besok 

pagi sudah harus dipresentasikan. Berbagi tugas, sebagian memasak mie, sebagian 

membuat laporan dan sebagian tak tahu kemana perginya. 

Hujan yang semakin deras membuat hatiku seperti tergores dan goresan disiram 

dengan perasan jeruk nipis. Perih, aku tahu betapa malasnya seseorang apabila 

hujan melanda, enggan untuk pergi dan kesimpulannya acara perpisahan kami 

bisa dipastikan tak ada yang datang. Tak henti-hentinya aku berdo’a agar hujan 

segera berhenti, tahu akau jika hujan adalah rahmat tetapi aku ingin rahmat itu 

diberikan tengah malam saja, agar aku, dia, dan warga Padang Lereng bisa tidur 

dengan nyenyak. 

Sembari mengetik dan harap-harap cemas akhirnya Tuhan mengabulkan  pintaku, 

hujan sedikit demi sedikit mulai reda, padahal sore tadi hujan terlihat awet dan 

membuat semua orang pasti berpikir tak akan reda hingga malam. Tapi aku ingat, 

siapalah aku yang seenaknya meragukan kekuasaan Tuhan, jika ia berkehendak 

pasti terjadi. 

Hasil tidak akan mengkhianati usaha, itulah hukum fisika. Tak sia-sia kami 

mengetuk pintu dan berhujan-hujanan sore tadi, lebih dari 50 warga beserta anak-

anaknya datang menghadiri perpisahan maghrib mengaji meski kami sempat 

menunggu hingga pukul 10 malam baru acara dimulai. 

Perpisahan sederhana ini ditutup dengan makan mie bersama, dan diakhiri dengan 

iringan salawat yang dinyanyikan Ustad Rico. Tangis sedih pecah seiring 

berakhirnya salawat badar. Kami bersalam-salaman dan bersedih-sedihan, tak 

lupa membuat kenangan dalam sebuah jepretan kamera. 
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*** 

Meski perpisahan telah dilaksanakan, tak lantas kami langsung pulang keesokan 

harinya. Setelah presentasi di kecamatan barulah hilang satu persatu anggota 

kami, dimulai dari Yuli yang pergi sore setelah hari presentasi, kunyanyikan lagu 

spesial untuknya “Saat Terakhir” agar ia selalu mengenangku dimanapun ia 

berada. Kulihat air mata Yuli yang ditahan-tahan hendak keluar, sedangkan Oktia 

telah menangis lebih dulu sebelum kepergian Yuli. Di situ aku memahami satu 

hal, baik meninggalkan atau pun ditinggalkan itu sama sakitnya. 

Disusul keesokan harinya, Aidil, Eva dan Ulun. Mereka pulang secara terpisah 

Aidil dengan Eva, sedangkan Ulun menyusul setelahnya. Tangis tak lagi bisa 

kubendung, sepedih ini kehilangan sahabat yang susah senang selalu bersama. 

Teringat olehku saat-saat makan satu bungkus berempat, saat kelaparan sama-

sama, saat kekenyang bersama-sama, saat makan mangga muda tengah malam, 

saat menari bersama menghilangkan kepenatan, saat bakar ayam tengah malam, 

saat bermain gitar tak karuan, saat nonkrong di Indomaret, saat naik motor cabe-

cabean
9
, saat mati lampu dan menyanyikan lagu  dan saat melakukan hal-hal 

bersama-sama. 

Aku tak ingin mengingat itu semua, biarlah terkubur dalam-dalam bersama tulisan 

ini. Andaikan kami berpisah bersama-sama mungkin rasanya tak akan sesakit ini, 

andai tak perlu harus pergi sendiri-sendiri mungkin tangis itu hanya akan terasa 

satu kali. Bagaimana mungkin aku harus meratapi hari per hari kepergian mereka? 

Karena itulah aku memutuskan untuk segera pulang tanggal tiga. Tak sanggup 

lagi aku berada di sini, sunyi, sepi, senyap dan tak ada yang peduli. 

Tanggal tiga aku pergi bersama Oktia. Rizka dan Irvan menyusul malamnya 

membawa semua barang-barang yang tertinggal menggunakan mobil. Dan 

tinggallah empat makhluk Pasir Pangairaian di situ, Deplio, Nisa, Bahri, Tomi dan 

Syarif. Aku tak mau tau tentang mereka, sama seperti mereka tak mau tau 

tentangku. Mereka menunggu selesainya turnamen voli. 

                                                           
9
 Bonceng tiga naik motor 
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*** 

Kepala desa berjanji akan mengadakan perpisahan secara resmi dengan kami, 

setelah usainya turnamen voli, tentu saja kami harus kembali ke sana semuanya, 

karena acara itu dibuat khusus untuk kami. Pesta rakyat, sempat acara itu ditunda 

karena ada warganya yang mendapatkan kemalangan. Akhirnya pesta rakyat 

sekaligus perpisahan dengan kami diadakan tanggal 22 September 2017. 

Aku tidak mengikuti acara tersebut lantaran kesibukan akan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) di sekolah. Kulihat dari wa story mereka yang datang, sepertinya 

mereka bahagia. Meskipun Kades terkesan sangat menyebalkan, bukan berarti dia 

tak baik. Buktinya ia memberikan nila A kepada kami semua. 

Jadi baik tidaknya seseorang tergantung nilai apa yang diberikannya kepada kita. 

*** 
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11 

Epilog 

 

 

 

 

 

“Ambil semua kesempatan dalam hidup ini, karena beberapa hal hanya terjadi 

sekali” 

Tak hanya kisah sedih yang ingin kuceritakan padamu kawan, seperti Yin dan 

Yang, ada malam ada siang, ada laki-laki ada peremupuan, ada sedih ada bahagia. 

Banyak kisah yang terjadi di posko selama KKN, hari di mana mereka merayakan 

ulang tahun untuk ku, hari ketika berebutan agar tidak dibonceng kordes. Hari 

dimana pergi membayar uang kuliah dan melala
10

, hari dimana kita pergi ke pasar 

malam menikmati arena yang memacu adrenalin. Melihat kalian mabuk setelah 

naik arena itu. Bersenda gurau ketika naik kuda-kudaan, berteriak bahagia ketika 

naik bianglala. Semua terasa menyenangkan. 

“Kalian yang butuh kami, bukan kami yang butuh kalian,” ujar salah seorang 

warga. Betapa miris hati kami mendengarnya, perkataan itu memang benar, tapi 

perlukah diucapkan didepan muka kami. 

Tak pernah kulupa ketika aku berhutang padamu pun kau berhutang padaku, tak 

ada kisah hitung-hitungan antara kita. Sudah biarkan saja... itu kata kalian bukan. 

Kisah cinta, haru dan sedih semua teraduk menjadi satu dalam jalinan silaturrami. 

Suatu masa dimana saling menyindir dan tersindir, masa dimana derai tangis 

                                                           
10

 Berjalan-jalan 
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keluar, masa dimana kalian terasa menyebalkan. Tak pernah kulupa, meskipun 

aku yang paling kuat berbicara bahwa setelah KKN usai, tak lagi kuingat nama 

kalian satupun. Percayalah kawan! Itu adalah sebuah kebohongan. 

Kamu yang menyebalkan, kamu yang menjengkelkan, kamu yang baik, kamu 

yang jahat, kamu yang sok-sok an, dan kamu yang memiliki kepala berbeda. Aku 

akan merindukannya, meskipun tak ingin aku pergi ke sana lagi. Cukup sekali dan 

hanya sekali. 

Terimakasih untuk pertemuan singkat berjuta cerita di rantau orang. Jangan 

lupakan lagu kebangsaan kita setelah lagu Indonesia Raya, Via Vallen (Sayang), 

Ipank (Harok di Rantau Orang, dan Kandak Rang Tuo), serta lagu batak Marduo 

Holong. 

Tiap kuputar kembali lagu-lagu itu, selalu terkenang kembali dua bulan penuh 

cerita di Tandun. Jangan lupakan juga ketika ditanya di mana KKN, jawablah 

sambil berteriak dengan huruf D ditekankan seperti logat orang Jawa, huruf “U” 

dibunyikan “O”, seperti O pada kata “botak”: TANDOOONNN... 

Juga jangan lupa kenangan kita di Pemandian Air Panas, Pawan. 

*** 
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Lampiran 
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