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PREGNANCY:  

Perjalanan Memoar Rasa 
 

Kumpulan tulisan dari Tumblr (Blog) pribadi yang dibuat sebagai 

aliran rasa selama 39 minggu 4 hari kehamilan, 10 jam kontraksi yang 

disertai dengan ketuban pecah dini juga 3 jam menjadi seorang ibu. 
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“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku 

dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu.”  

(QS Al-Luqman :14)
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Prolog 
 

Tulisan ini saya tulis sebagai memori dari perjalanan 

pernikahan di tahun pertama dan juga perjalanan kehamilan 

saya yang pertama. Tulisan ini merupakan kumpulan tulisan di 

blog pribadi saya, sehingga menggunakan bahasa sehari-hari 

yang ringan mengenai pengalaman saya selama kehamilan atau 

terkadang sebuah tulisan refleksi pribadi. 

Tulisan ini juga merupakan memoar perjalanan mengenai 

perjuangan dan proses kehamilan yang disambi dengan kuliah 

dan bekerja. Maka akan ditemukan tulisan-tulisan bernada 

kesal, marah, frustasi karena sungguh 9 bulan ke belakang 

amatlah tidak mudah.  

Tulisan ini juga sebagai salah satu terapi saya untuk 

menerima dan melepaskan anak saya yang sudah berpulang ke 

haribaan-Nya, tiga jam setelah dilahirkan. 
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Trimester 1 
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Denial 
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Degupanmu 

11 Desember 2019 

Ketika garis pink itu ada dua, rasanya tidak karu-karuan. 

Memang,  sebenarnya diri ini sudah merasakan beberapa 

perubahan dalam tubuh yang membuat curiga. Dan akhirnya 

menemukan jawabannya. 

Tapi, membayangkan bahwa ini jauh di luar rencana, apalagi 

perkataan orang (tua), membuat saya semakin khawatir. 

Sungguh, tidak mudah rasanya untuk menjadi masa bodoh dan 

“ngapain denger kata orang” ketika orang tersebut spesifik 

adalah orang tua kamu. 

You never be on my position, so please jangan sok tahu. 

Pada hari itu, rasanya kebas. Sempat mengatakan bahwa 

saya tidak bahagia kepada 2 orang sahabat dekat. Bahkan saat 

pertama kali melihat adanya kantung itu, saya juga masih 

berharap yang tidak-tidak, seperti, “Semoga tidak usah ada 

saja. Tidak berkembang.” 

Jahat? 

Memang. 

Tapi bukan hanya kata orang saja. Sejujurnya, saya pun 

merasa belum siap. Masih banyak dari diri saya dan suami yang 
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belum sejalan, yang masih harus dibenahi. Masa hadir orang lain 

lagi? 

Walau begitu, saya ber-azzam untuk tidak dzolim kepada 

makhluk yang tumbuh dalam diri ini. Tetap mengikhtiarkan 

yang terbaik, salah satunya menyembuhkan penyakit yang ada 

dalam diri (keputihan) sehingga memutuskan untuk kembali ke 

dokter dua hari setelah USG pertama. 

Setelah melakukan cek untuk penyakit saya, dokter 

melakukan USG transvaginal dan mengatakan bahwa janin di 

dalam rahim saya sudah ada, bukan hanya kantungnya saja. 

Saya lega, tapi bingung. 

Kemudian dokter menyalakan suara dari alat USG dan 

terdengar dub-loop-dub-loop. Dengan polos saya bertanya,  

“Itu detak jantung siapa?” 

“Dedek bayi” 

Deg! Masyaa Allah, di titik itu saya terharu. Langsung 

beristighfar pernah berharap yang tidak baik pada janin yang 

tiada berdosa itu. 

Mendengar degupan jantungmu, mengubah segalanya. 

Semakin membuktikan kuasa Allah, bahwa dalam diri yang 

masih penuh dosa dan sering dzolim terhadap diri sendiri ini, 

Allah titipkan sebuah kehidupan. 
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***** 

Dilema 

14 Desember 2019 

Bahkan! 

Di saat diri ini masih sering merasa tidak berharga, Allah 

titipkan kehidupan lain yang benar-benar bergantung kepada 

diri ini. Allahu akbar, Allahu akbar. 

Mendengar degupanmu, mengubah keinginan diri untuk 

senantiasa menjagamu sebaik-baiknya, semampu yang ambu 

bisa. Bukan, bukan semampu ambu, tapi memampu-mampukan 

hal yang mungkin ambu kira ambu nggak bisa lakukan. Menjadi 

lebih kuat, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih banyak berdoa 

dan berharap untuk seseorang yang sedang tumbuh di dalam 

diri. 

Adek, ambu baru menyadari adek ada di dalam perut ambu 

selama 3 hari saja, efeknya sudah sebesar ini. Ambu jadi 

berefleksi, bahwa memang betapa cinta orang tua besar sekali. 

Tidak ada keraguan atas hal itu. Adek bisa tanya sama appa, 

betapa ambu lemah, selemah-lemahnya ambu sampai menguji 

kesabaran appa terhadap ambu.  

Appa yang sabar menemani, mengerjakan pekerjaan rumah, 

bahkan melayani ambu yang banyak sekali menghabiskan waktu 
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di kasur karena ambu selemah itu, Dek. Membuat ambu juga 

berefleksi kepada Ibunya ambu yang Masyaa Allah, sampai 

sekarang senantiasa menjadi pendukung utama ambu. Tetapi 

sampai sekarang ambu belum bisa mengabarkan kepada ibunya 

ambu kalau ambu punya adek karena ambu takut 

mengecewakan Ibu. 

Adek... Ambu harus gimana? Ambu bingung. Ambu nggak 

ingin mengecewakan Ibu. Pun nanti Adek merasakan, gimana 

adek nggak ingin ngecewain Ambu. Kenapa memberitahu bahwa 

ambu punya adek mengecewakan Ibu? Karena Ambu janji sama 

ibu, kalau ambu akan menyelesaikan studi dulu, baru ambu akan 

punya adek. Adek tahu kan, memiliki adek sangat bisa 

direncanakan dengan lebih baik lagi? 

Entahlah, ambu bingung harus gimana. Pekan depan akan 

ada road trip keluarga ambu yang sudah sangat ambu nantikan. 

Tapi adanya adek di dalam perut ambu, membuat ambu sangat 

mudah lelah.  

Perjalanan hampir dua jam ke rumah orang tua appa saja, 

membuat ambu sangat lelah, inginnya rebahan dan bahkan 

shalatnya sampai duduk. Ambu harus bagaimana Dek? 

 

Tol Jorr 
Menulis dengan berlinang air mata
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“Dear, Anakku, semoga ambu selalu sabar, ya. Nggak apa-

apa ambu yang jadi ‘korban’ untuk saat ini, yang penting 

jangan kamu, Nak. Semoga kalau kamu sudah ada, kami bisa 

jadi orang tua yang lebih sabar dan tidak autorespons ketika 

terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga ambu dan appa 

tidak menciptakan luka pengasuhan seperti yang pernah 

dialami oleh kami, ya.” 

 

-Doa ambu di salat witir- 
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Sorrowness of Pregnancy 

Salah seorang teman hari ini mengirim pesan,  

“Na lu lagi isi, Na?”.  

Saya hanya ketawa-ketawa sambil bilang, “Hahaha, doain ya. 

Tau doain apa. Soalnya bingung gatau seneng, gatau sedih.”  

Saya merespons dengan jujur karena memang tidak dapat 

mendeskripsikan rasa yang sedang saya rasakan saat ini. 

Penyebabnya karena grup keluarga kami ribut saat mengetahui 

saya hamil. Mereka bersitegang mengenai rencana road trip 

kami ke Jawa Tengah. Kalau saya ikut road trip, ibu saya nggak 

mau ikut, kalau ibu ikut, saya nggak boleh ikut.  

Segitunya. 

Sedih. 

Banget. 

Dari dulu saya pengin banget jadi orang tua yang terencana, 

tapi nyatanya nggak bisa. Keinginanku sekarang cuman satu, 

ngeterminasi kandungan, biar semua orang senang. Tapi di satu 

sisi, saya juga nggak siap kalau nanti di akhirat saya ditanya 

Allah, “Atas dosa apa bayimu dibunuh?” 

Kenapa saya nggak jadi orang yang mudah bodoh amat saja 

dengan kata orang? Omong kosong segala pencapaian di 

hidupmu, jika orang terdekat kamu masih saja terus menyalah-

nyalahkan kamu atas hidup yang kamu pilih. 
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They are still burried me alive 

Pun saya merasa, ketika saya dan suami nggak 

mempersiapkan dengan baik menjadi orang tua, saya dan suami 

akan punya potensi menjadi orang tua yang burried our children 

alive. Ungkapan ini dinyatakan oleh Ustadz Nouman Ali Khan, 

bahwa sering kali orang tua yang membuat seorang anak merasa 

tidak berharga, sehingga seakan-akan mengubur anaknya 

hidup-hidup. 

Saya nggak pengen anak saya dibesarkan dengan cara seperti 

itu. Orang tua harus dapat menjelaskan dengan logis atas 

pelarangan atau perintahnya, bukan berlindung dibalik titelnya 

sebagai orang tua yang selalu benar dan harus selalu dipatuhi. 

This pregnancy bring more sorrowness then joyfulness, 

maybe being miscarriage is the best thing that could happen 

right now. We are not ready yet, Ya Allah, we don’t want to be 

dzaliim to our children. Please take him or her from my belly, 

please.  

I beg you. 

***** 
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Confused 

Saya rasa, kita nggak akan bisa benar-benar empati 

sama seseorang, sampai kita berada di posisi orang 

tersebut. 

Saya nggak paham, kok bisa ada orang yang se-struggle itu 

punya anak sedangkan di sisi lain saya masih dalam tahapan 

berusaha menerima kondisi saya hari ini. Lemas berlebih, mual, 

tidak bisa tidur malam, dan perut sering sakit. Hal-hal yang 

membuat saya merasa diri ini nggak berharga karena tidak 

berdaya. 

Ditambah, permasalahan eksternal yang membuat saya 

rasanya ingin sekali untuk menterminasi ini. 

Buat apa? 

Masih banyak dalam diri saya yang belum selesai. 

Di sisi lain, Tante saya sendiri, berani menghabiskan 

puluhan juta untuk anak. Juga, sesore ini menemukan akun 

Instagram salah satu pasangan yang baru memiliki anak di kala 

sudah sangat pasrah sama Allah karena sang suami didiagnosa 

kanker testis. 

Tapi jujur saya masih belum bisa benar-benar menerima 

walau tanda-tanda Allah sejelas itu. 
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Kenapa batu sekali, sih, Na? 

***** 

Cinta yang Penuh 

Belakangan, karena ibu tidak bisa menerima kehamilan 

saya, kerap kali saya mendapatkan pesan yang menyakitkan dari 

ibu. Setiap kali ibu mengirim pesan WhatsApp kepada saya, 

rasanya pengen nulis pake capslock, “Udah deh! Nggak usah 

ngomong kata-kata yang menyakitkan lagi! I know i made a 

mistake!” Tapi selalu saya tahan. 

Konflik dengan orang tua di masa lalu yang membawa saya 

sampai harus terapi ke psikolog, banyak membuat saya belajar. 

Apalagi belakangan, merasakan juga bagaimana rasanya 

menjadi parents-to-be. Saya jadi lebih sering mencoba melihat 

dari perspektif orang tua, instead of anak. Mencoba memahami 

hal-hal yang di anak terasa menyakitkan, tapi apa makna baik 

yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tua. 

Akhirnya malam-malam saya sering kali diisi oleh tangis. 

Tangis yang diketahui maupun tidak diketahui oleh Mas. Doa 

favorit sepanjang nangis ada tiga:  

Rabbanna dzalmna an’fuusana wa illamtaghfirlana 

watarhamna lanakunanna minnal khoosirin  
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Allahu laa illaha illa anta subhanaka inni 

kun’tumminadzoolimin 

Rabbighfirlii wali wali dayya warhamhuma kamaa 

rabbayani shoghiro.  

Saya tahu, saya mendzalimi diri dan juga banyak menyakiti 

orang tua selama ini. Kadang saya merasa capek nangis terus, 

tapi semalam akhirnya berefleksi, mungkin kalau saya nggak 

dikasih cobaan ini, saya nggak akan banyak-banyak minta 

ampun seperti yang belakangan saya lakukan. 

Rasanya memang cuman pengen nangis sambil minta 

ampun. Bukan nangis karena marah, walau ada sedikit rasa 

marahnya tapi lebih mendominasi rasa minta ampun karena tau 

saya berada di posisi ini juga karena kesalahan saya sendiri. 

Kenapa saya harus melulu minta ampun? Minta ampun 

karena masih sering menyalahkan orang tua. Bahkan semenjak 

dalam janin saja, saya dan suami sudah sebegitu berusaha untuk 

menjadi orang tua yang baik dan ternyata nggak gampang! 

Sangat nggak gampang! 

Dan semalam, selepas saya nangis-nangis di Shalat Witir, 

Mas menanyai saya, ada apa? 

Hampir selalu sulit untuk memulai karena yang saya 

takutkan hanya kemarahan yang keluar. Tapi saya selalu berjanji 

dengan diri saya sendiri untuk jujur dan terbuka dengan 
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pasangan, walaupun hal tersebut menyakitkan. Saya nggak mau 

mengulang kesalahan orang tua saya yang memendam dan 

akhirnya menjadi fenomena gunung es. 

Kerap kali, ketika berbicara kepada orang lain, 

kita kembali memaknai hal-hal yang kita ucapkan. 

Misalnya, saya bertanya-tanya, kenapa ibu nggak bisa 

menerima saya yang hamil padahal saya menikah dengan jalur 

yang sah, bukan hamil di luar nikah. Kenapa ibu nggak bisa 

empati, padahal ibu juga pernah ada di posisi saya, berada dalam 

kehamilan yang tidak diinginkan dan ingin menggugurkan 

kandungan. Namun di sisi lain, saya paham kekecewaan ibu 

kepada saya karena saya sudah melanggar janji untuk tidak 

hamil sampai saya lulus kuliah. Tapi tidak perlu ibu 

mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sehingga membuat 

saya semakin terpuruk. 

Dan itu dari perspektif saya, kan? 

Semalam saya dapat pemaknaan lain. Kenapa orang tua 

begitu marah dan begitu kecewa hebat dengan saya. 

Tak lain dan tak bukan karena; sayang! 

Saya bilang pada suami, kalau saya adalah anak yang 

dibesarkan secara sulit. Sakit-sakitan tapi penuh potensi dan 

banyak mau. Jadi, orang tua saya sangat protektif tapi 
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memberikan sangat banyak kelonggaran dan dukungan untuk 

saya. 

Saya paham betapa mereka sangat sayang kepada saya 

dengan segala hal yang diberikan dan dikorbankan. 

Mereka telah melakukan yang terbaik. Suatu hal 

yang tidak mereka dapatkan sewaktu kecil.  

Dan saya bilang sama suami, kita juga gitu kan, Mas?  Kita 

Sudah merencanakan do’s and dont’s kepada anak kita dari yang 

kita pelajari dari pola asuh orang tua kita?  

Orang tua kita hanya memberikan rasa cinta yang 

penuh dengan cara yang mereka bisa. Terkadang kita 

perlu berhenti dan mau mengalahkan ego untuk 

melihat dari sudut pandang yang lain. 
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Acceptance
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Tiny Little Things that Changes You 

Being pregnant is amazing. You will experience the excessive 

tiredness, yet sometimes, you cannot fall aslep in the night 

eventho you’ve been spelled du'a before sleep, Al-ikhlas, AL-

Falaq, An-Nas and even ayat kursi. 

Your baby even just as small as blueberry! But he/she impacts 

you so huge! 

Baby, ambu would like to rest for tomorrow adventure. Please 

fall aslep together with ambu, ya :’) so tomorrow appa will 

have companion while he is driving. Let sleep, Adek! 

***** 

Parents to be 

Setelah melihat video pencarian talent buat kartun baru 

namanya Riko The Series. Masyaa Allah banget anak-anak 

zaman sekarang sudah banyak sekali orang tua yang 

orientasinya akhirat. Ngiri!  

Sebagai parents to be, saya totally bisa relate. Ketika 

akhirnya tujuan hidup menjadi sangat sederhana tapi caranya 

tidak akan sederhana: Berkumpul di Surga-Nya dan mendapat 

derajat yang baik di sisi Allah karena mempunyai anak yang 

shalih dan shalihah yang mendoakan Ambu dan Appanya.  
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Super ngiri sama anak yang berbicara ke orang tuanya, 

“Pengen kasih Ayah sama Ummi mahkota di surga, makanya 

pengen jadi penghapal Al-Quran.”  

Masyaa Allah :’) and it all started since the pregnancy. Bahkan, 

far before the conception itself, mencari pasangan yang satu visi 

mau membangun keluarga dengan orientasi Al-Quran. 

 

Astagfirullah, selama pergi kemarin, jauh banget 

interaksinya dengan Al-Quran. 

 

Adek bayi, semoga keluarga kita jadi lebih baik dari keluarga 

ambu dan appa ya. Ingetin ambu sama appa kalau sekarang 

ambu sama appa sudah punya dedek dan mau punya keluarga 

yang Qur'ani. Segala halnya harus dimulai dari sekarang. Doain 

ambu ya dek. 

***** 

Learning Together 

27 Desember 2019 

Akhirnya, alhamdulilah. Seneng banget kemarin bisa 

liburan sama keluarga full team + suami.  

Hari ini, kami mengistirahatkan diri setelah road trip 

Cirebon–Dieng–Jogja–Semarang. Tapi, saya nggak rela kalau 

cuman diisi leyeh-leyeh doang. Sedari kemarin, saya nanya-
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nanya ke senior perihal buku atau materi kehamilan apa yang 

harus dibaca agar saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

mendapat ilmu selama kehamilan. Masyaa Allah tabarakallah, 

saya dikasih link Gdrive tentang nutrisi, olahraga dan all about 

kehamilan sama seniorku. Semoga Allah balas kebaikan Teh Uli. 

Nah, karena saya nggak mau cuman pintar sendiri dan agar 

suami mendapatkan informasi juga—secara, ini kan anak berdua 

yaa, bukan anak aku aja, jadinya saya juga pengin Mas tahu dan 

mendapatkan ilmu harus apa terkait kehamilan – sehingga saya 

nggak ngerasa berjuang sendiri.

Suamiku itu nggak terlalu suka baca dan yakin banget kalau 

cuma dikasih link Gdrive-nya aja, akan terlewat dan gak akan 

dibaca. Akhirnya, saya hari ini membacakan hal-hal tentang 

kehamilan untuk Mas sambil saya juga belajar. Jadinya kami 

belajar berdua.  

Alhamdulillah, Mas sangat proaktif! Banyak tanya, terus 

terlihat cukup antusias. Ternyata untuk mencapai sesuatu yang 

kita inginkan, sangat dibutuhkan usaha dan kreativitas tanpa 

batas, ya! 

Bismillah, semoga semakin bisa menjalani kehamilan ini 

dengan baik, sehat, dan berdaya dengan dukungan suami.  
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“Ketika tidak kuat sendiri, Allah datangkan bala tentara-Nya 

dalam bentuk manusia yang baik hatinya, mengerti, dan sangat 

suportif. Jadi diri ini tidak lagi merasa sendiri dan merasa 

sangat buruk.” 

 

- Terima kasih kakak-kakaku yang sharing tentang perjalanan 

kehamilannya - 
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Super Tired 

14 Januari 2020 

Hamil. 

Harus banyak sekali hal yang disesuaikan. Saya kira saya 

mampu. Benar sih, saya mampu, tapi ternyata terbatas. 

Setelah Zuhur, tubuh seperti biasa menuntut istirahat, well, 

to be specific, a nap. Tapi bagaimana? Saya lagi in the middle of 

training. Untungnya kegiatannya tidak hanya lecture, jadi saya 

bisa ngalihin rasa ngantuk saya. 

Walaupun begitu, setelah Zuhur konsentrasi saya sudah 

mulai menurun dan kondisi fisik juga mulai menurun. Tapi, saya 

berusaha mencoba untuk dikuat-kuatkan. 

Sampai akhirnya, sore hari, jam 5 lewat setelah semua 

selesai. Saya punya waktu istirahat satu jam sebelum ke acara 

makan malam bersama, saya coba tidur sebentar. Tapi ternyata 

badan sudah tidak sanggup, tidak bisa dipaksa. Benar-benar 

sudah tidak ada tenaga sama sekali. Saya baru bangun jam 9 

malam dan melewatkan makan malam bersama. Itupun kalau 

tidak ingat anak saya di dalam perut harus makan, rasanya ingin 

melanjutkan tidur sampai esok hari. 

Hampir 3 jam lebih beristirahat. Secapek itu. Selemah itu. 

Rabbi, memang benar, tiada daya, upaya dan kekuatan selain 
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dari pada-Mu. Kami hanyalah hamba yang lemah yang tak 

memiliki kekuatan selain dengan izin-Mu. 

Adek, semoga besok lebih kuat, ya. Bareng-bareng sama 

ambu. Kita belajar, agar senantiasa kita selalu jadi hamba yang 

pembelajar. 

#10WeekPregnancy 

 

Ps: Sedang mengikuti training YSEALI Theory U selama 5 

hari dan nggak stay sama Mas karena beliau juga lagi sibuk. 

Aku kira, aku mampu, tapi ternyata berat. Nggak ada yang 

taking care of me, sad.  

***** 

Selalu Ada yang Lebih 

Saya kira, rasa sakit saat haid, udah perasaan sakit paling 

mendekati kematian karena sebegitu menyakitkannya sampai 

saya harus minum obat 1-2x sehari. 

Rasa yang membuatmu lumpuh, hanya tergolek di kasur 

karena badanmu lemah menahan sakit. 

Tapi kali ini, ada rasa yang mirip dengannya, tapi sayangnya, 

kamu nggak bisa asal minum obat penahan rasa sakit. Rasa sakit 

ketika rahimmu berkontraksi karena meregang, mempersiapkan 

tempat terbaik untuk anakmu. 
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Bahkan mungkin, rasa ini belum ada apa-apanya 

dibandingkan kontraksi rahim saat menuju kelahiran. 

Selalu ada yang lebih, bersiaplah. 

PS : sedang dealing dengan drama-drama perut sakit 

yang bikin lemas. 

#12WeekPregnancy 

***** 
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Trimester 2 
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Curhat dengan Dedek Bayi 

Adek bayi.... Sabar-sabar sama ambu ya, this too shall pass. 

Ambu berusaha untuk nggak memforsir diri, supaya adek nggak 

ikutan stres. Tapi untuk dua pekan ini kita bekerja keras ya. 

Sekalian pindahan dan interpretasi data. 

Adek bayi yang di dalam perut, ambu janji akan ada sedikit 

jalan-jalan biar adek juga senang. Jangan ikut stres ya sayang.  

Adek, walau membuat ambu begah, bikin ambu sering pipis 

sampe kebangun tengah malam, tapi ambu sayang kok sama 

adek. Maaf ya adek, kita belum ketemu dulu, ambu mau selesain 

seminar proposal dulu, semoga adek bersabar. Adek, doain 

ambu ya. Semoga seminar proposalnya lancar, nggak banyak 

revisi dan data yang udah diambil bisa digunakan. 

Ambu pengen cepet selesai biar bisa kerjain yang lain, biar 

ambu dan adek happy.  

Mengerjakan skripsi, walau topiknya ambu suka dan ambu 

yang pilih sendiri ternyata tetep cukup stresfull, ya, karena 

banyak administrasi dan hierarchial things yang nggak ambu 

expect di awal. 

Maafin ambu, ya dek, belakangan malah jadi sering nggak 

shalat sunnah karena alasan perut begah. Padahal mentor 

ambu bilang, bahwa hamil adalah sebuah spiritual 
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journey, tapi ambu malah ngerasa banyak banget lalai dari 

Allah.  

Shalat banyak yang nggak tepat waktu, tilawah seadanya, 

maafin ambu yang belum bisa jadi ambu yang baik buat adek. 

Astaghfirullah. Semoga Allah tetap mendengar doa ambu walau 

ambu jarang tahajud, ya Allah.  

Pengen cepat selesai skripsi supaya bisa belajar hal lain 

untuk mempersiapkan kelahiran. Breathing Excercise, Kelas 

Menyusui, Kelas Menggendong, many things to do, ya adek. 

Maafin ambu, sekarang ambu fokus selesain studi ambu dulu. 

Semoga adek juga ikut pinter dan jadi anak yang tangguh karena 

ambu skripsinya harus bolak-balik Tangsel-Serang. Semoga 

adek kelak menjadi pribadi yang mencintai ilmu. Jangan kayak 

ambu, udah kuliah telat, lulus juga telat. 

Anyway, nanti adek akan lahir di rumah kontrakan yang 

bisa jadi nggak senyaman tempat adek sekarang tumbuh. Doain 

ambu sama appa bisa terus mengupayakan yang terbaik buat 

adek. Semoga adek sehat terus di dalam perut ambu, sempurna 

secara fisik dan mental, jadi anak shaleh atau shalehah, jadi 

manusia yang bermanfaat yang cinta Al-Qur’an dan sunnah. 

Ambu sayang adek, walau udah lama nggak lihat adek via 

USG. Kalau berdasarkan aplikasi, adek sekarang udah sebesar 

alpukat. Emang iya dek? Insya Allah pekan depan kita ketemu, 

ya. 
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Salam sayang dari ambu dan appa.  

Cinta orang tua hadir bahkan sebelum melihat 

wajah anaknya. 

Semoga ambu juga bisa mencintai diri sendiri ya, Dek, yang 

ternyata sulit untuk ambu.  

****
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“Di titik ini Saya menyadari bahwa saya adalah the outliers. 

Mungkin, Allah takdirkan terlambat memulai kuliah selama 

dua tahun, terlambat pula menyelesaikannya, menikah, dan 

bahkan mengandung di sela-sela studi sarjana untuk 

menunjukkan betapa saya spesial. Saya memang bukan seperti 

kebanyakan orang yang menjalani kehidupan linear seperti 

yang banyak dijalani orang lain.” 

 

- Semoga kesadaran ini membuat saya selalu bersyukur, bukan malah 

insekyur -   
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Pregnancy+ 

(Sebuah Review Aplikasi) 

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menjadi sahabat saya 

selama 20 weeks hamil. Aplikasi ini direkomendasikan oleh 

salah seorang sahabat saya dan beneran sekeren itu aplikasinya! 

Hal yang saya suka dari aplikasi ini adalah saya jadi aware udah 

berapa weeks kehamilan dan sudah berapa besar sih, bayi saya?  

 

Misalkan, pas kemarin 17 weeks, ternyata bayi saya masih 

segede buah delima! OMG so small yet soo cutee! Saya jadi bisa 

ngebayangin pertumbuhan bayi weeks by weeks gitu, gemesshh!  

 

Selain size, di sini ada pilihan lain. Seperti kalau timeline, 

pertumbuhan apa aja yang udah harusnya dicapai bayi, misalkan 

bayi udah bisa nendang, udah bisa dengar, dan lain-lain. 

Bahkan, di bagian ini, dikasih tahu waktu yang tepat untuk 

periksa kelainan janin. 

 

Nah di bagian ibunya, ada pemantauan berat badan, 

sehingga kita bisa tahu penambahan atau pengurangan berat 

badan kita selama hamil. Apakah berat badan kita termasuk 

normal, kurang, atau berlebih. Juga ada bagian untuk bikin 

jadwal untuk kontrol ke dokter dan harus ngapain aja pas ke 

dokter. Bahkan sampai ngasih advice apa aja, check up yang 
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biasa dilakukan oleh ibu hamil. More over, ada pilihan lain 

seperti kick counter dan contractions kalau udah mau dekat-

dekat lahiran, biar tahu, apakah kontraksi kita udah teratur apa 

belum. 

Sekian pembahasan applikasi Pregnancy+. Jadi nggak sabar 

pengen ketemu dedek bayi di USG, tapi lagi nggak boleh ke 

rumah sakit atau klinik dulu untuk menghindari COVID-19. 

Super sad. Hope things are getting better day by day. Aaminn 

#20WeekPregnancy 

***** 

Perjuangan Seorang Ibu Mengandung 

Masyaa Allah 

Ini adalah hari keempat saya belum bisa BAB. Rasanya perut 

begah banget seperti tertekan karena makan lebih banyak dari 

biasanya tetapi nggak bisa dikeluarin selama 4 hari. Segala cara 

udah dicoba, mulai olahraga kegel, makan sayur setiap hari, 

makan buah, minum air lemon, bikin ager yg berserat, tapi tetap 

tidak menimbulkan hasrat ingin BAB sama sekali. Masyaa Allah, 

benarlah bahwa bahkan sesederhana bisa BAB itu harus 

disyukuri. 

Perut yang semakin besar, entah memang bayi semakin 

besar atau ada efek karena belum BAB juga, mulai membuat diri 

ini agak sulit bangun dari duduk. Hal yang paling parah adalah, 
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mudah kegerahan! Padahal saya udah pake daster bahan katun 

biar adem bahkan dasternya tangan buntung tapi tetep 

kegerahan! 

Sampe akhirnya tadi entah kenapa, saya menitikkan air 

mata ke suami dan bilang,  

“Hamil itu Masya Alllah banget ya, Mas.” 

Mas suami diam mendengarkan. Kadang perempuan emang 

pengen curhat aja nggak perlu dijawab, ya nggak sih? 

Bagaimanapun, pasti ini adalah naik kelas yang Masyaa 

Allah banget. Kedepan, pasti akan lebih banyak air mata karena 

stres bangun malem, nggak bisa bobo, ompol di mana-mana, 

tangisan adek bayi, puting lecet, bayi sakit. Ya rabbuna. Masyaa 

Allah sekali orang tua yang punya anak banyak! 

Semoga Allah ridhoi perjalanan ini dan setiap peluh 

keringat, air mata dalam melayani suami, dan mengurus adek 

bayi. 

Surga, surga, surga. Semoga balasannya benar surga. 

Semoga Allah selalu memberikanku kelapangan hati dan 

keikhlasan 

#22WeekPregnancy 

*****
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“Bayi... Ambu cuman pengin ketemu sama dedek bayi dengan 

keadaan ambu sudah tidak punya hutang dan pikiran akademik 

lagi. Adek bayi doain dan berjuang bareng-bareng sama ambu 

ya.” 

 

- Skripsi di tengah pandemi COVID-19 
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Berdebar 

9 April 2020 

Jujur, tadi sebelum ketemu adek bayi ada perasaan takut. 

Kenapa takut? Takut adek kenapa-kenapa. Apalagi setiap hari 

mendengar teriakan-teriakan dari tetangga depan yang anaknya 

down syndrome. Well, memang down syndrome tidak bisa 

diketahui hanya lewat USG saja, tapi suami saya menguatkan, 

bahwa bismillah, semua akan baik-baik saja. 

Setelah 1 jam menungu dan di USG selama hampir 5 menit 

dan mendengar dokter mengatakan bahwa anak saya sehat dan 

aktif, rasanya lega sekali. Melihat adek bayi yang sudah aktif 

bergerak, lingkar kepala normal, panjang tulang pahanya 

normal, apalagi melihat detak jantungnya dan juga berat 

badannya juga normal, rasanya Masyaa Allah sekali. Nggak bisa 

berhenti mengucap Masyaa Allah selama proses USG tadi. 

Masyaa Allah, Allah titipkan seseorang dalam perut saya dan 

selalu bertumbuh setiap harinya. Masyaa Allah, Allah 

tumbuhkan seorang makhluk dari cairan yang hina. Ya Rabb, 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 

Selain adek bayi, wajah suami saya yang ingin banget saya 

lihat tapi nggak bisa karena berbeda hadapan. Ingin melihat 

wajahnya yang sumringah dan berbinar-binar. Ia adalah orang 

yang punya rasa cinta dan kasih sayang lebih besar dari saya. 
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Orang yang nggak sabar melihat anaknya di layar USG sampai 

merekamnya.  

Benarlah, bahwa cinta orang tua kepada anak bahkan dapat 

hadir sebelum kita dapat menyentuhnya. Semoga cinta ini selalu 

ada dan berlandaskan cinta pada Allah dan Rasulullah, ya, Nak. 

Semoga Allah mampukan ambu dan appa untuk mendidik dan 

membesarkan adek. 

Sayang adek bayik shalehah.  

#23WeekPregnant 

***** 

Sebuah Harap 

 

Adek Aqilla, doain appa sama ambu selalu bisa 

membersamaimu dalam iman dan ketaatan kepada Allah. 

Menjadikan pelajaran utama mengenal Allah dan Rasul agar 

engkau dapat mencintai Tuhan dan Nabimu. 

Semoga adek Aqilla tumbuh menjadi anak yang solihah, 

sehat, bermanfaat dan menjadi qurrata'ayun appa dan ambu. 

Appa dan ambu selalu doain adek Aqilla agar lahir dengan sehat 

dan normal secara fisik dan mental. Semoga sehat-sehat selalu, 

jangan sakit-sakitan kaya apa sama ambunya. 
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Benarlah bahwa hamil adalah proses yang masyaa Allah 

banget. Bagaimana kamu bisa sayang dan jatuh cinta sama 

sesuatu yang bahkan belum benar-benar ada dan nyata :’) Allahu 

akbar! Allahu Akbar! Allah maha besar.. Semoga engkau 

mendengar doa-doa kami. 

#24WeeksPregnant 

***** 

Hari Pernikahan ke-201 

Dia adalah orang yang rasa sayangnya bisa aku rasakan. 

Orang yang membuatku yakin walau sebentar mengenalnya 

karena entah mengapa aku selalu bisa selalu jujur kepadanya. 

Orang yang—walau banyak kuprotes—tapi tetap ringan tangan 

membantu istrinya. 

Orang yang hobinya menggelitik istrinya sampai mau 

nangis, mengisengi istrinya dan jadi tempat bermanja-manja 

istrinya. 

Kini aku sedang mengandung anaknya, menuju usia 25 

minggu. Semoga kelak ketika dia menjadi seorang Appa, ia akan 

menjadi pria yang lebih tanggung jawab dan shaleh yang selalu 

mampu menjadi imam dan contoh bagi istri dan anaknya. 

Sangat sayang sama Mamas  

***** 
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Berpuasa Bersama Bayi 

Entah kenapa hari ini bayi saya aktif sekali, sampai-sampai 

saya tidak bisa tidur karena terganggu dengan gerakan-

gerakannya. Hei! Katanya bayi yang sehat adalah bayi yang aktif. 

Iya kalau sehat, kalau ternyata stres? Saya yang sudah berusaha 

berbaring dari Zuhur sampai Ashar, malah semakin khawatir 

dengan bayi saya karena sebelumnya selama puasa ia tidak 

pernah seaktif ini. 

Di sini saya merasa intuisi keibuan saya diuji. Apakah benar 

dia aktif karena memang aktif saja atau jangan-jangan stres? 

Mungkin jika saya punya doppler dan bisa mengecek denyut 

jantungnya, semua akan lebih valid. Juga memang, sedari 

sebelum Zuhur, saya merasa asam lambung saya sudah cukup  

naik karena ketidakcukupan saya dalam beristirahat.

Akhirnya menjelang Ashar, saya hampiri suami saya. Saya 

ceritakan keadaan saya. Selain suami, saya juga nggak mau sok 

tahu jadi saya konsultasikan ini kepada ibu saya. Akhirnya saya 

memutuskan untuk berbuka. Sudah Ashar apa tidak sayang? 

Well, ya sebenernya sayang, tapi saya merasa lebih 

memprioritaskan anak saya. Mungkin 3 jam sangat berarti bagi 

anak saya untuk segera mendapatkan asupan makanan. 

Sebenernya, kekhawatiran saya juga karena pernah 

membaca artikel yang menuliskan bahwa ibu hamil akan 
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menghasilkan keton dari hasil pembakaran cadangan lemak 

selama puasa dan keton tersebut dapat meracuni bayi sehingga 

saya nggak mau ambil risiko. 

Jadilah akhirnya saya berbuka. Akhirnya saya order Grab 

Food dan karena saya merasa sudah berjuang, saya nggak mau 

tanggung-tanggung dan pengin makan makanan enak, hehehe. 

Dan saya langsung memesan Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih 

favorit saya. 

Akhirnya saya makan dengan lahap. Hati saya sedikit 

tenteram. Masyaa Allah, beberapa saat setelah makan, bayi saya 

sudah tidak terlalu aktif bergerak-gerak lagi. Saya merasa cukup 

lega. Saya merasa tidak menyesal berbuka walau waktunya 

sedikit lagi. 

Menjadi ibu mengajarkan saya hal baru, tentang 

prioritas yaitu anak saya. 

#27WeeksPregnant 

***** 

Baby’s Feeling 

Bahwa benarlah, janin adalah sosok makhluk Allah yang 

pintar dan juga perasa. 

Dibalik porak-porandanya hati pada malam ini, janin 

memberikan sinyal ketidaknyamanan yang membuat perut 



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

40 
 

seperti kram. Setelah amarah mereda dengan tangisan, saya 

coba jelaskan kepada calon anak saya, apa yang terjadi. Ia berhak 

tahu karena ia juga mendengar dan merasakan kesedihan dari 

ibunya. Bagaimana pun, sekarang saya dan bayi adalah satu jiwa. 

Setelah itu, ia tidak lagi menuntut penjelasan. Perut kembali 

seperti biasa, tiada lagi rasa kram. Saya berdialog dengannya, 

menjelaskan, seperti berbicara dengan orang dewasa saja. Saya 

mengutarakan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan saya, 

saya jelaskan secara logis. 

Masyaa Allah, bahkan bayi pun sudah bisa diajak 

berdialog. She is alive and she can feel. 

***** 

Was-Was Syaithon 

Menjaga hati dari apa-apa yang belum kita punya ternyata 

sangat-sangat perlu diusahakan. 

Ketika belum punya pasangan dan melihat pasangan orang 

lain baik banget dan so lovely, rasa-rasanya berharap juga dapat 

memiliki pasangan seperti itu dan bahkan berandai-andai. Nanti 

pasanganku akan sebaik dia nggak ya? 
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Ketika belum memiliki anak, melihat anak lain lucu dan 

aktif, berharap anak kita akan selucu dan semenggemaskan itu. 

Bahkan berandai-andai, nanti anakku selucu dia nggak ya? 

Kenapa harus berandai-andai hal yang tidak kita punya? Di 

era sosial media ini, kita terbiasa untuk melihat sesuatu di 

permukaan. Bisa jadi, suami memang diperlihatkan beberapa 

kebaikannya saja di sosial media, tapi tidak tahu perilaku asli 

setiap harinya di rumah. Bisa jadi, anak yang menggemaskan, 

hanya ter-capture di media sosial saat sedang bergaya lucu tapi 

tidak tahu setengah mati mengurusnya. 

Bagi yang belum memiliki, kesadaran itu harus muncul 

karena bisa jadi malah kita tidak bersyukur, ketika “andai-andai” 

kita menjadi kenyataan dan ternyata tidak seindah sosial media 

orang. 

Bagi kita yang sudah punya, saatnya menahan diri untuk 

menjaga hati yang belum memiliki. Memang semua kembali 

kepada niat, tapi jangan sampai, kita yang memicu 

ketidaksyukuran orang lain. Membuat orang berandai-andai 

dan memicunya kepada ketidakbersyukuran. Astagfirullah, 

jangan sampai. 

 

PS : Tulisan kepada diri sendiri yang lagi expecting terus 

worry kalau anak aku nggak selucu, semenggemaskan, sesehat, 

dan seaktif anak-anak yang lain. 
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***** 

Malam Nuzulul Qur’an Bersama Bayi 

Sore tadi, saya bertanya di grup WhatsApp Tiara (Alumni 

Beasiswa Rumah Kepemimpinan Jakarta),  

“Eh malam ini tuh malem ke-17 ya?” 

Dan salah satu teman saya menjawab, “Iya Naa!” 

Masyaa Allah, nggak kerasa udah malam ke-17 aja. Biasanya 

kalau lagi nggak pandemi, pasti ramai sama perayaan Nuzulul 

Qur'an, tapi sekarang terasa biasa-biasa aja. Semoga 10 hari 

terakhir nggak begini, sehingga masih mendapat ghiroh dan 

semangatnya! 

Kemudian, sebelum tidur, saya yang belakang memang 

sedang menggiatkan membaca arti Al-Qur'an selain membaca 

ayat Al-Qur'an, memasang status di WhatsApp. 

نُ  أَۡخَرَجك م َوٱللَّه ُ تِّك مُۡ ب ط ونُِّ م ِّ َهَٰ ونَُ َلُ أ مَّ ا تَۡعلَم  َُ ٱلسَّۡمعَُ لَك مُ  َوَجعَلَُ َشۡيـ ٗٔ رََُوٱۡل ۡبَصَٰ  َُ  َوٱۡلَۡفـ ِّدَة

ونَُ لَعَلَّك مُۡ  تَۡشك ر 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur.  

(Surah An-Nahl: 78) 
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Tak lupa saya selipkan sedikit doa untuk calon anak saya 

yang berusia 7 bulan,  

“Semoga adek bayi kelak menjadi anak yang 

selalu bersyukur, ya.” 

Lalu saya bersiap untuk tidur. Suami saya masih terjaga di 

atas sajadahnya menyelesaikan tilawah lalu setelah itu ia 

menghampiri saya  yang sudah berbaring, kemudian berkata, 

“Mau ngobrol sama adek bayi.” 

Lalu ia memegang perut saya dan berkata, “Semoga adek 

jadi anak yang cinta Qur'an ya. Semoga adek nggak terlambat 

mengenal Al-Qur'an dan Allah.”  

Saya nggak bisa menahan air mata jatuh. Saya terenyuh, 

terharu. Seperti sebuah perkataan—dan perbuatan tentunya—

yang selalu saya harapkan keluar dari suami saya. Nggak 

berhenti saya menciumnya sebagai bentuk kesyukuran, sebuah 

hal indah itu bisa keluar dari mulutnya di malam turunnya Al-

Qur'an ini. Masyaa Allah.  

Seterharu itu. Semoga kelak saya dan Mas Suami bisa 

mendidik anak dengan landasan iman dan takwa, membuat 

anak mengenal cinta Allah dan Rasulullah.  

Rabbana hablana min azwajiina wadzuriyyatina 

qurrota’ayun waj’alna lil muttaqiina imama.  
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“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap 

melaksanakan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”  

(QS Ibrahim : 40) 
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Trimester 3 
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Working while Expecting 

Masyaa Allah, bekerja dari rumah, ditambah mengerjakan 

pekerjaan rumah, ditambah lagi mengerjakan skripsi, rasanya 

super banget! Saya beneran secapek itu ketika akhirnya jatuh 

tidur hampir jam 12 malam karena sempat video call dengan 

sahabat saya Silmy selama 1 jam! 

Saya merasa, Allah sedang menguji saya. Beberapa bulan 

lalu, di awal-awal kehamilan, saya sering bete sama suami 

karena merasa tidak berdaya akibat hanya menjadi Ibu Rumah 

Tangga saja sambil skripsian. Tapi, diajak kerja sama suami juga 

bingung nanti siapa yang mengurus rumah? Di masa pandemi 

kaya gini, Allah malah kaya menguji saya (yang masyaa Allah 

dengan rezeki), seakan-akan Allah bilang, “Nih gua kasih, 

sanggup nggak lu?! ” wkwkwk, suka bercanda deh Allah. 

Hari pertama aja udah tepar banget, tapi semoga tepar itu 

karena permulaan sesuatu dari ritme yang baru dan lebih 

produktif. Alhamdulillah-nya, kontraknya hanya 3 bulan, 

sampai mendekati due date dedek bayi lahir, Masyaa Allah :’) 

Semoga ya dek, adek lahir, skripsi ambu selesai, pekerjaan ambu 

juga beres. Jadi inget tahun lalu juggling-nya bekerja sambil 

menyiapkan nikahan! 

Masyaa Allah, tiap tahun memang Allah jadikan sarana 

untuk naik kelas. Tahun lalu, di akhir-akhir magang kurang 
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maksimal kerjanya karena hectic ngurus nikahan dan juga 

karena kantor pindah ke Surabaya sehingga aku nggak bisa ikut 

kesana. Semoga tahun ini lebih maksimal karena bekerja full 

dari rumah dan saya bisa membagi waktu yang lebih bijak antara 

urusan kantor, rumah, skripsi, dan dedek bayi. 

Tapi, you know what? Saya merasa di sini emang 

perempuan kayak semacam “dituntut lebih”. Saya yang se-

juggling itu, suami tetap minta untuk dimasakin sesuatu, walau 

di sisi lain, saya juga minta dia untuk membantu saya melakukan 

pekerjaan rumah seperti mencuci piring sedangkan saya 

memasak. Semoga Mas Suami juga lebih bisa menghargai dan 

memahami, bahwa sekarang tanggung jawab saya bertambah 

dan mau ringan tangan untuk membantu lebih.  

“Kita sama-sama kerja loh sekarang. Aku ditambah ngerjain 

skripsi dan lemah yang bertambah-tambah karena sambil 

hamil.” Saya beralasan kepada suami, wkwkwk.  

Semoga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang 

nyaman untuk kedua belah pihak. Kemarin aja aku udah 

emosyionel tingkat tinggi karena masak sambil kegerahan 

jadinya langsung ambyar dan emosi. Emang lemah banget aku 

tuh sama panas, langsung mudah banget naik tempramennya.  

Bismillah, bismillah, semoga Allah kuatkan! 

#28WeeksPregnant 
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***** 

Malam Ke-27 Ramadan 

Saya jujur nggak pernah bener-bener tau apakah malam 

tersebut Lailatul qadr apa bukan. Tapi, malam itu membuat 

saya begitu spesial karena saya beneran berhasil terjaga 

sepanjang malam sampai Subuh. Bahkan sepertinya, walau saya 

Itikaf, saya nggak bakalan sekuat itu dan entah kenapa malam 

itu Allah berikan kekuatan dan keinginan yang besar untuk tetap 

terjaga.  

Walau memang ada special occasion yang  membuat saya 

berhasil keras pada diri sendiri yaitu sepupu saya berusia 7 

tahun terbaring lemah karena penyakit yang ada di otaknya. 

Anak tersebut benar-benar ada di hadapan saya yang membuat 

saya semakin gencar saja menangis dan berdoa pada malam 

tersebut. 

Shalat yang sengaja saya lama-lamakan setiap gerakannya, 

walau sendi sudah nyeri-nyeri karena memasuki kehamilan 

trimester 3. Allahumma innaka a'fuwwun kariim, tuhibbul 

afwa fa'fuanna, tak lupa dilantunkan. Allah kuatkan saya pada 

hari itu untuk tilawah satu surah yang menurut saya arti dari 

setiap ayatnya sangat dahsyat yaitu Surah Ash-Shua'ra. Banyak 

arti dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa Allah Maha 

Perkasa, Maha Penyayang. Lebih dari 5 kali bacaan tersebut 
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disebutkan dalam surah tersebut, yang membuat saya 

termenung.  

Ya, Maha Perkasa untuk melakukan apapun hanya Allah. 

Dan, percayalah bahwa Allah Maha Penyayang yang 

tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuannya. 

Pas sekali dengan keadaan keluarga kami yang sedang hectic 

karena sepupu saya didiagnosa hidrosefalus, kemudian 

belakangan ini ternyata diagnosa utamanya adalah kanker otak 

sampai merenggut pengelihatannya, padahal usianya baru 7 

tahun. Yassalam. 

Semakin membuat saya berserah, tersadar, berpasrah, dan 

berdoa, bahwasannya anak kita adalah bukan milik kita. 

Itu hanyalah titipan dari Allah, dan Allah bisa dengan 

mudah mengambil apa-apa yang menjadi miliknya. 

Saya sebagai calon ibu, dapat membayangkan bagaimana 

hancurnya seorang ibu mendengar vonis dokter bahwa anaknya 

tidak dapat melihat lagi 

Membuat saya tersadar bahwa saya harus bersiap 

dengan apapun keputusan Allah kelak untuk saya dan 

anak saya.  

Saat ini saya hanya bisa mendoakan untuk segala kebaikan 

bagi anak saya saja. 
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Saya merasa, Masyaa Allah banget, Allah mampukan saya 

bertahan di malam ke-27 kemarin. Saya merasakan banget 

betapa diri ini spesial, Allah pilihkan menjadi salah satu hamba 

yang bisa berkhalwat dengan Allah di salah satu malam spesial-

Nya. Semoga doa saya malam itu bisa juga didengar oleh Allah 

di Arsy-nya dan Allah perkenankan untuk dikabulkan. 

Doa mengenai kesembuhan untuk sepupu saya, kekuatan 

bagi kedua orang tuanya, kesehatan, kesempurnaan fisik, dan 

mental bagi calon anak saya, kemudahan penyelesaian tugas 

akhir, sampai doa semoga Allah mampukan saya dan suami 

untuk selalu membimbing dan merawat anak saya kelak sampai 

dewasa. 

Maafkan kami ya Allah, jika kami sering lupa dan lalai 

Rabbana dzalamna anfusana wa illamtaghfirlana wa 

tarhamna lanaqunanna minnal khasiriin. 

***** 
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“Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian 

darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan 

pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam 

perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. 

Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan 

yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka 

mengapa kamu dapat dipalingkan?”  

(QS Az-Zumar : 6) 
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Kisah Ramadan 1441 H 

Masyaa Allah tabarakallah, Allah masih memberikan 

kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan dan Syawal, 

walau jujur, lumayan terseok-seok kemarin karena banyak 

adaptasinya. 

Gimana Ramadan kemarin? 

Rasanya uwu banget. Peran baru sebagai  istri  yang harus 

menyiapkan sahur dan berbuka, rasanya benar-benar menguras 

emosi dan tenaga! Sebagai anak yang susah bangun pagi, bangun 

sahur apalagi menyiapkan sahur jadi tantangan terbesar, jujur! 

Untung Masyaa Allah-nya punya suami yang sangat pengertian 

yang malah bilang, “Udah, menu buka sama sahur sama aja, jadi 

kamu nggak repot.” Kebantu banget karena hal itu! Jadi aku 

nggak perlu masak tengah malam, cuman menghangatkan 

makanan aja.  

Udah mah sebenernya saya susah bangun pagi, suami saya 

yang sebenarnya lebih mudah bangun, tapi, kok, ya, manja 

banget pengennya dibangunin terus, sampe kadang bahkan saya 

emosi! Sampe sering banget mikir, “Kenapa sih yang bangunin 

tuh harus selalu tugas istri? Kenapa nggak suami aja yang 

bangunin? Dia kan panutan keluarga harusnya?”  

Cuman kadang bisa meredam dengan mengingat lagi pahala 

orang yang memberikan makan sahur dan berbuka. Biarin deh 
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saya susah-susah, yang penting dapet pahala (Berlaku juga 

dalam menjaga kewarasan di rumah tangga). 

Ramadan ini menantang juga karena sambil hamil! Awal 

mulanya jujur nggak mau puasa karena nggak yakin kuat apalagi 

masuk trimester  3 semakin giat saja untuk urusan makan. Tapi 

karena waktu itu konsul ke Dokter Obgyn saya, katanya boleh 

saja berpuasa dan suami juga mendukung banget, akhirnya 

kuputuskan untuk mencoba puasa.  

Hari pertama, bayi di perut bergerak-gerak nggak berhenti. 

Kayanya dia merasa aneh, kenapa ambunya makan jam 4 pagi 

yang bukan jam makan? Tapi pas dijelasin ini namanya sahur 

dan ambunya mau puasa, alhamdulillah bayi mengerti dan 

semenjak saat itu nggak pernah gerak-gerak nggak nyaman lagi 

kalau sahur jam 4 pagi. Masya Allah, bayi pinter. 

Selama Ramadhan ini bolong empat kali. Dua kali karena 

tidurnya nggak proper sehingga bikin nggak enak badan. Dua 

kali karena bayi gelisah gerak-gerak terus sehingga ibunya 

gelisah juga dan memutuskan untuk berbuka walau sudah 

Ashar.  

Seperti yang pernah aku tulis diatas, beneran deh, insting 

ibu tuh Masya Allah! Jangan diabaikan begitu saja! 

Kemudian di 10 hari terakhir, saya mendapatkan tawaran 

pekerjaan dari sebuah organisasi profesi, namanya IAKMI 



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

54 
 

(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Setelah saya 

tanya-tanya mengenai job description-nya, kayanya nggak 

terlalu berat dan saya masih bisa melakukan ditengah mengurus 

rumah, hamil, dan skripsian. Jadi, bismillah, saya ambil tawaran 

pekerjaannya. Alhamdulillah, belajar jadi ibu-ibu karier yang 

work from home. Walaupun hanya jadi tim sekertariat a.k.a 

administrasi. Tapi gajinya lumayan dan jujur emang lagi butuh 

uang tambahan untuk lahiran.  

Masyaa Allah tabarakallah. Allah emang tahu banget 

kebutuhan hamba-Nya. Walau hanya jadi staf admin, saya boleh 

sedikit “berbangga” diri karena semuanya adalah sarjana dan 

saya doang yang belum sarjana! Alhamdulillah walau belum 

sarjana udah bisa dapat tawaran kerja. Terharu. 

Tiga peran baru itu yang bikin Masyaa Allah banget 

Ramadan 1441 Hijriah! Semoga Allah perkenankan kita untuk 

kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Aaminn.  

 

***** 

Pregnancy Pain Problem 

Sudah 2 hari ini nangis-nangis sama suami karena sakit dari 

punggung sampai bokong bagian kanan yang tak tertahankan. 

Bukan hoaks kalau ibu hamil masuk trimester 3 makin-makin 

sakit di sana-sini. Masyaa Allah, apalagi bagian punggung 

sampai tulang ekor. 



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

55 
 

Apalagi saya memang sudah ada penyulit sebelum hamil di 

bagian punggung kanan karena postur tubuh yang kurang benar. 

Jadi, cepat atau lambat memang sakit ini akan semakin 

meradang karena perubahan anatomi yang dialami oleh ibu 

hamil. Apalagi trimester 3 ketika bayi makin besar dan menekan 

tulang belakang sampai ke bokong, rasanya Masyaa Allah sekali. 

Walau sekarang bekerja sudah pakai bantal hamil yang 

segede-gede gaban, tetep aja kalau lagi meeting, duduk 2-3 jam 

selepas itu terasa menyiksa banget kalau berdiri atau bergerak. 

Masyaa Allah banget hamil, Masyaa Allah banget sakit di 

sana-sini. Tapi yang lebih Masyaa Allah juga suami. Beliau mau 

bersabar dengerin istrinya rungsing nggak jelas, ngeluh terus 

kesakitan bahkan sampai nangis dan nggak bisa masak untuk 

sehari-hari. Terima kasih untuk pemaklumannya. 

Alhamdulillah, Allah berikan suami yang ringan tangan 

membantu istrinya. 

#31WeeksPregnant 

***** 

Setiap Anak Sudah Ada Rezekinya 

Padahal saya dan suami nggak beli baju sama sekali untuk 

Adek Aqilla tapi pengeluaran lain untuk beli barang-barang 

newborn aja udah cukup Masya Allah menguras tabungan. 

Gimana kalau harus beli baju?  
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Baju yang dibeli sama saya dan Mas untuk Adek Aqilla cuma 

kaos dalem 10 biji, udah! Baju-baju lain yang Adek Aqilla punya 

sekarang, Alhamdulillah dapet dari Uyutnya Aqilla, Neneknya 

Aqilla bahkan lungsuran dari temen-temen appa dan ambunya 

Aqilla, Masyaa Allah :”) 

Tapi Insya Allah, ya, Nak, rezekinya ada. Bukan ambu sama 

appa yang jamin, tapi Allah yang ngejamin. Bahkan binatang 

melata pun sudah Allah jamin rezekinya. Jangan pernah putus 

asa. Bismillah! Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. 

***** 

Makan Harus Mindful! 

24 Juni 2020 
 
Hari ini perut rasanya nggak nyaman banget. Kayanya 

karena makan pedes hari ini. Makan combro tadi di jalan, terus 

makan macaroni ngehe juga, pas di rumah makan ayam pake 

sambal ijo. 

Pas sampai rumah, 2 kali BAB. Walau konsistensinya nggak 

cair banget, tapi rasanya mulesnya lumayan bikin nggak 

nyaman. Rasanya jadi rungsing. Bayi di dalam perut juga 

bergerak-gerak terus, mungkin juga merasakan nggak nyaman. 

Sampai saya meminta maaf kepada bayi yang ada di perut, minta 

maaf kalau ambunya dzholim kepada bayi dan kepada diri 

sendiri karena makan makanan yang pedes terus. Astagfirullah. 
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Terus curhat ke salah satu teman, lalu dia mengingatkan, 

“Dihindari makan pedesnya, nanti bingung mules sakit perut 

sama mules kontraksi.”  

Hmm, bener juga. Jika emang ini mirip seperti mules 

kontraksi, rasanya Masya Allah, nggak nyaman banget ya. 

Pengennya tiduran aja, tapi bukankah pas fase laten katanya 

sebaiknya banyak-banyakin gerak, biar bayinya semakin turun 

ke bawah. 

Masyaa Allah, sanggupkah? 

Jika dipikir kayanya nggak sanggup, tapi Allah yang Maha 

Pemberi Kekuatan, berdoa saja kepada Ia yang Maha 

Mengetahui dan Maha Mendengar. 

#34WeeksPregnant 

***** 

Berasa Kembali Muda 

28 Juni 2020 
 

Judul tulisannya, berlebihan kalau kata suami saya, Hahaha. 

Dua hari ini kami full sesi kelas persiapan melahirkan dari jam 9 

pagi sampai 3 sore, setelah itu saya kecapekan dan tadi saya 

tertidur sampai dengan Magrib. Setelah Magrib kami makan 

malam, lalu tidur-tiduran di depan TV.  
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Sedari siang, saya sudah bilang sama suami, “Mas hari ini 

tanggal 28 loh!” Which is our 9th monthversary! 

Kemudian saya pengen makan yang manis-manis, ya roti 

bakar atau es krim. Dan dari kemarin saya nyari kedai gellato 

sekitar BSD-Bintaro, kok nggak ada ya? Akhirnya tadi saya 

secara impulsif bilang ke Mamas, “Yang.. Roti bakar Eddy yuk?”  

Walau agak deg-degan juga karena pertama kali dine in lagi 

di restoran tapi saya merasa lagi butuh suasana baru, apalagi 

saya udah mulai burn out sama persiapan persalinan, kerjaan, 

dan skripsi. 

Dan akhirnya sampailah kami di Roti Bakar Eddy. Saya mau 

buat momen kali ini bener-bener quality time buat kita berdua—

walau sebenarnya di kontrakan juga cuma berdua tapi 

suasananya kan tetap berbeda. 

Kami mulai dengan perlombaan main Othello di handphone 

Mamas dan selalu saya kalah. Kemudian kami mengobrol 

tentang bagaimana kami bisa jatuh cinta—terpicu bahas hal itu 

karena ada anak ABG depan kami yang sedang mengerjakan 

tugas-tugas lucu gitu. 

Saya senang sekali (padahal sudah berkali-kali) mendengar 

bagaimana Mamas dan saya bisa jatuh cinta. Mengingat 

pertemuan kami  yang nggak sering-sering amat saat sebelum 

menikah, ngobrol juga baru bener-bener banyak ngobrol pas 
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mau serius menikah. Jadi kaya, suka aja ngomongin segala hal 

‘magic’ yang menyatukan kita. 

Jujur aja, saya juga kadang masih suka terheran-heran 

kenapa saya bisa nikah sama orang yang termasuk stranger 

dalam hidup saya? Sedangkan saya adalah tipikal orang yang 

nggak terlalu gampang terbuka mengenai masalah pribadi 

kepada stranger.  

Selama berbincang tadi, saya senang sekali. Seperti 

membawa kami sebelum kami menikah. Saat harus bertemu di 

restoran untuk membicarakan segala macam hal tentang 

pernikahan dan segala persiapannya. Hari ini, kami 

membicarakan hal itu dengan posisi kami sudah 9 bulan 

berumah tangga dan mengingat kembali momen jatuh cinta 

memang ternyata cukup membahagiakan. Bisa dilakukan lain-

lain  kali  nih kalau rumah tangga sudah berasa hambar wkwkwk, 

apaan sih, Ainna!

Masyaa Allah, Jangankan udah punya anak. Di rumah 

berduaan melulu aja, ternyata tetep butuh suasana lain untuk 

berpacaran. Pantes aja orang-orang yang sudah punya anak, 

bahkan lebih dari 1, tetap butuh momen berdua untuk kembali 

jatuh cinta, biar kehidupan rumah tangga tidak mati rasa karena 

rutinitas semata. 

Saya pernah membaca dalam sebuah artikel, perasaan jatuh 

cinta itulah yang bisa jadi dirindukan, tapi kadang tidak 
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didapatkan lagi di rumah tangga yang sudah bertahun-tahun 

karena sudah terbiasa bersama, sehingga, demi mendapatkan 

“sensasi” tersebut,  seorang istri atau suami mencari ke tempat 

lain, sehingga jatuh ke dalam perselingkuhan. Naudzubillah. 

Memang kadang aneh sekali perasaan itu. Padahal laki-laki 

ini hampir selalu 24/7 bersama saya. Setiap malam tidur 

bersama saya, tapi saat mengobrol tadi, perasaan senangnya 

berbeda. Padahal setiap malam saya bebas mau peluk-cium dia, 

tapi tadi, hanya mengobrol sambil menggenggam tangannya 

saja, rasanya seperti pertama kali jatuh cinta. Aduh, norak 

banget, ya, saya. 

Terakhir, kami membicarakan tentang orang tua masing-

masing dan berdoa agar kami diizinkan Allah untuk menjadi 

orang tua yang lebih baik daripada orang tua kami. Kurang lebih 

sebulan lagi, perubahan status dan pertambahan amanah akan 

terjadi. Maka kesiapan dan kesamaan visi untuk mendidik anak 

harus dibicarakan. Saya senang sekali memiliki suami yang 

dapat diajak bicara dan berdiskusi. 

Sebelum tidur, saya bisikkan kepada janin saya di dalam 

perut, “Adek, adek Insya Allah lahir dari orang tua yang saling 

sayang. Semoga adek juga bisa sayang sama kami, ya.” Amin. 

Dan sebelum pulang dari Roti Bakar Eddy, saya 

memperlihatkan quote dari Dorothy Law Nolte yang semasa 
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kecil selalu saya lihat terpasang di lemari Uwa saya. Dan jadi 

bahan renungan saya dan suami. 

 
Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki 

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar 

berkelahi 

Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah 

Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali 

diri 

Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri 

Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian 

Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar 

merasa bersalah 

Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya 

diri 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan 

diri 

Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai 

Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar 

mencintai 

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar 

menyenangi diri 

Jika anak dibesarkan dengan pennggakuan, ia belajar 

mengenali tujuan 

Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar 

kedermawanan 

Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia 

belajar kebenaran dan keadilan 

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh 

kepercayaan 

Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar 

menemukan cinta dalam kehidupan 
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Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar 

berdamai dengan pikiran 

 

Rabbanna Hablana Min Adzwajina, Wadzurriyyatina 

qurrota'ayun, waj'alna lil muttaqiina imama.  

Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. 

 

Ya Allah, berilah kami keridhoan dan kekuatan untuk menjadi 

sebaik-baik contoh dan pendidik bagi anak-anak kami kelak. 

Aamiinn yaa rabbal alamiinn. 

 

PS: Ambunya belum bisa tidur karena merasa perutnya penuh 

tapi di sisi lain sakit perut juga. Anomali memang perutnya dan 

juga sudah serba salah untuk posisi tidur!  

#34WeeksPregnant 

***** 

Braxton Hicks Contraction 

Kontraksi-kontraksi palsu ini, hanyalah permulaan dari 

segala tanda.  

Kuat, Ainna, Kuat! 
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Minta kekuatan sama Allah kalau nggak kuat. 

Pasrahkan pada-Nya yang terbaik karena Dia selalu 

merencanakan yang terbaik. 

Bernapas jangan lupa, karena napasmu juga memiliki andil 

yang penting dalam kelahiran. Meski sakit, tidak boleh 

merengut. Tersenyumlah.   

#36WeeksPregnant 

***** 

Being Honest 

Saat mendapatkan feedback skripsi tadi pagi dan saya 

langsung duduk kembali di depan laptop. Sudah dua hari ini 

saya tidak olahraga karena benar-benar mengejar selesai skripsi 

dan ternyata, wow, cukup banyak revisinya! Apalagi entah 

kenapa rahim saya berdenyut-denyut sehingga membuat badan 

saya kurang nyaman. Selepas makan siang, akhirnya jatuh 

tertidur, padahal tadinya mau saya lanjut aja biar tidurnya 

malam saja tapi ternyata tidak bisa. 

Setelah Magrib, sebenarnya saya sudah nggak mood 

memegang laptop. Tapi harus saya selesaikan besok pagi, agar 

bisa lebih cepat untuk mendapat feedback jadi saya bisa dapat 

slot untuk sidang pekan depan. 
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Saya menyempatkan mengobrol dengan suami dan 

mengutarakan kekhawatiran saya jika saya nggak dapat jadwal 

sidang pekan depan, lalu suami mengingatkan, “Kenapa sih 

untuk permasalahan skripsi ini kamu selalu menaruh diri kamu 

sebagai victim terus? Ayo dong liat dari sisi lain. Berpikir.”  

Saya bersikukuh bilang saya nggak bisa berpikir, suami saya 

kembali mengingatkan bahwa  

Tugas manusia adalah berusaha, bukan 

memaksakan. Berupaya tanpa mengharuskan. 

Memang benar. Bahkan quote itu saya yang mengajarkan 

kepada suami saya, tapi kok di masa ini kayanya sulit sekali 

untuk menerapkan? Saya diam, sedikit berpikir dan terisak.  

Akhirnya saya tahu kenapa saya semaksa itu.  

Saya tidak suka ditanya-tanya terus oleh orang tua saya 

perihal skripsi. Mereka bertanya-tanya dengan nada seperti 

menuduh, seakan-akan saya tidak pernah mengerjakan skripsi. 

Ditambah lagi ada sikap pesimis yang ditunjukkan mereka jika 

saya sudah punya bayi, saya nggak akan selesai kuliahnya. 

Saya lelah mendengar mereka. Makanya saya ingin sekali 

terlepas dari itu semua dan ingin segera menyelesaikan skripsi. 

Akhirnya saya tahu sumber kekhawatiran saya apa. Saya terisak 

di dada suami karena saya pun baru benar-benar menyadari 

sumber ketakutan saya. 
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Entahlah, rasanya ingin menyerah saja. Duduk sudah tidak 

nyaman lagi, denyutan di rahim yang begitu terasa - terkadang 

juga ditambah kontraksi - punggung pegal bukan main, sambil 

juga memikirkan masakan untuk suami. Yassalam.  

Tapi kalau menyerah, bukannya tantangannya 

lebih besar lagi? Akan ada orang yang sangat 

bergantung kepada kamu dan membuat kehidupan 

pascapersalinan lebih kompleks lagi? 

Entahlah. 

Jangan tapi, Na. Jangan sekali-kalipun menyerah. Nanti 

kamu akan menyesal. Dzikir. Laa hawlaa walaa quwwata illa 

billah. Nanti semua ini akan kita rayakan! This too shall pass. 

Selalu minta kekuatan sama Allah. Nanti saat lulus, minta beliin 

bunga sama suami! 

#37WeeksPregnant 

***** 

Makan di Trimester 3 

Tadi saya membisikkan kata-kata terima kasih kepada 

suami saya dengan sangat tulus. Saya bilang padanya terima 

kasih untuk selalu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk 

banyak hal. 
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Hari ini beliau juga mengambil tanggung jawab lebih untuk 

memasak makan malam karena saya masih menyelesaikan 

deadline skripsi. Jadi teringat, bagaimana tadi selepas pulang 

dari rumah sakit, ia banyak mengejek saya tentang saya yang 

nggak mau diatur masalah makan, padahal udah diwanti-wanti 

sama dokter semenjak pekan lalu untuk menjaga makan agar 

anak bayi lebih stabil berat badannya. Eh, benar saja, tadi anak 

bayik sudah langsung naik 500 gram, dong. Dari 2800 Gram 

menjadi 3300 gram!  

Jadi, saya disuruh kurangi banget nasi karena karbohidrat 

bener-bener banyak banget diserap sama anak bayi sehingga 

berat badannya naiknya cepet banget. Makanan yang sangat 

direkomendasikan lebih ke protein aja, jadi banyakin lauknya 

daripada nasinya. Bahkan diatur waktu untuk memakan 

nasinya. Nasi di makan siang aja, jadi pagi dan malam fokus 

makan lauk aja. Bismillah semoga sanggup! 

Masyaa Allah, sehat terus ya, Nak 💕 semoga Ambu bisa 

tetep lahiran spontan normal, Aamiin yaa rabbal alamiin! 

***** 

Menangis dan Marah 

19 Juli 2020 

Orang kalau lagi dalam kondisi yang tertekan emang bisa se-

ngaco itu emosinya, menurutku. Di depan laptop selama 
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seminggu non-stop nggak keluar-keluar, bener-bener bikin 

emotionally and physically drained banget karena ngejar 

selesain skripsian. Mana ada hal-hal yang nggak bisa saya 

kontrol lagi dalam keadaan kaya gini. Kayak pembimbing yang 

tiba-tiba baru ngasih tahu kalau ada berkas yang kurang dan 

harus ditunda sidang skripsinya. Ya Allah! 

Di akhir-akhir pekan seperti ini saya sudah rungsing bukan 

main. Sudah bener-bener secapek itu. Se-ca-pek-i-tu. Capek 

mikir ngerjain skripsi dan juga capek fisik karena ibu-ibu hamil 

37 menuju 38 minggu fisiknya udah sangat menyebalkan banget. 

Sakit punggung, kontraksi, otot ligamen ketarik ke mana-mana 

nggak jelas, wah, kacau deh. Kaya kalian kalau lagi sakit tapi 

harus dipaksain kerja, rasanya nggak enak banget kan? 

Masalahnya, this kind of pain, won't go anywhere. Sleep 

won't help you and even you couldn't eat any medication. Saya 

secapek itu dan akhirnya, saya marah sama bayi saya.  

Kenapa ada dia di saat-saat kaya gini?  

Astagfirullah, emang udah nggak waras banget Ainna, 

parah! Ditambah lagi, saya yang lagi cepet banget lapar, either 

karena hamil dan stres, tapi harus ngurangin makan gula, nasi 

karena bayi saya udah terlalu gede. Dan siapa lagi yang bisa saya 

salahin selain the innocent baby? Ya Rabb. Dosa banget gue. 

Nulis ini sambil berlinang air mata, astaghfirullah! 
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Berlinang air mata juga karena suami saya tiba-tiba pergi 

nggak tau ke mana. Mungkin karena saya marah sama dia. Dari 

siang saya udah merengek untuk pergi ke somewhere tapi dia 

malah leyeh-leyeh. Saya yang udah burn out dan butuh sedikit 

escape, semakin emosi ngeliat dia kayak gitu.  

Jadi inget, nangis-nangis stres kaya gini tuh, seperti tahun 

lalu pas internship di Ashoka. Tapi saya tahu, there will be an 

end setelah panel session. Saya juga ada waktu 'main' ke Berau, 

Kalimantan Timur untuk survei peserta panel, jadi masih ada 

semacam little escape, gitu lah. 

Tapi kali ini saya nggak liat ada titik terang sama sekali. After 

you finish your thesis, you'll be stuck AT HOME WITH THE 

BABY FOR AT LEAST 3 MONTHS FOR GOD SAKE! 

Ya Rabb. Ya Rabb. Sesungguhnya Engkau yang selalu 

memampukan Hamba. Mampukan kami Ya Rabb, sungguh 

tiada daya dan upaya selain kekuatan dari-Mu. 

Semakin nangis bombay karena merasa bersalah sama 

suami dan anak bayi, kenapa harus marah sama mereka, sih, Na? 

Emang ya, kalau nyakitin pasangan, sebenernya yang 

tersakiti tuh kita. Cuman ego sesaat aja mau marah sama 

mereka. Terus abis gitu nyesel nggak ketulungan, tapi tetep aja 

diulangi. 

I hate my self. How could i become a good wife and a good 

mother, kalau kayak gini, Ya Rabb, astagfirullah. 
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I am sorry my hubby and my baby, the only ruins is me. It 

is my fault, not yours, babe. Saya yang salah dengan segala 

ketidakmampuanku mengontrol emosiku. Astagfirullah. 

PS: Kelaparan dan sedih. Walau rebahan tetap nggak 

mengurangi rasa sakit di badan. Malah semakin merasa 

ketarik-tarik. 
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“Tidak ada yang bilang bahwa semua ini akan mudah. 

Tugasmu hanyalah berusaha karena Allah yang maha 

memampukan”  
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Takut 

20 Juli 2020 
 

Usia saya 25 tahun sekarang. Saya sudah memiliki suami 

dan akan segera memiliki anak. Apakah saya masih punya 

ketakutan seperti saya 20 tahun yang lalu kepada orang tua 

saya? 

Jawabannya: masih ada. 

Pekan lalu saya menangis kepada suami. Saya jujur bilang 

kepadanya bahwa saya lelah ditanya, kapan skripsinya selesai 

oleh orang tua saya seakan-akan saya tidak progress sama 

sekali. Padahal, saya sangat mencoba menyeimbangkan segala 

peran saya. Sebagai istri yang masih punya tugas untuk 

mengurus rumah tangga, sebagai seorang pekerja karena saya 

butuh dana tambahan untuk melahirkan, dan sebagai seorang 

ibu hamil yang juga punya keterbatasan. 

Saya terisak keras. Saya tuangkan ketakutan saya kepada 

suami saya. 

Dan ternyata, jujur mengenai ketakutan diri adalah 

suatu hal yang sangat melegakan. Menjelang persalinan, 

ada lagi hal yang saya takutkan: Sectio Caesarian (SC). 

Kenapa? Bukan hanya mengenai harganya yang lumayan. 

Walau ditanggung BPJS jadi gratis, tetapi jika melahirkan SC di 
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masa pandemi seperti ini, kamu harus lahiran sendirian tanpa 

ditemani suami. Nggak mau banget. 

Nggak kebayang juga recovery post SC-nya bagaimana, 

apalagi saya hanya tinggal berdua dengan suami. Ibu saya udah 

bilang kalau beliau nggak mau ngurus bayi. Ibu mertua saya juga 

masih ada anak kecil usia SD yang masih sangat bergantung 

kepada beliau. Tapi sepertinya jika saya urus sendiri semua, saya 

juga nggak sanggup. 

Tuh kan jadi ke mana-mana pembahasannya. Padahal saya 

pengen cerita, salah satu ketakutan saya SC adalah: judge dari 

orang tua saya (well, ibu saya to be specific). Soalnya ibu saya 

kalau cerita mengenai tante-tante saya yang SC rasanya 

merendahkan banget. Jadi saya nggak mau punya stressor 

tambahan seperti itu apalagi dari ibu saya sendiri. 

Well, saya belum bilang ini sama suami saya. Tapi malam ini 

saya lagi overthinking mengenai persiapan kelahiran saya dan 

tiba-tiba terus terngingang tentang ketidakinginan saya untuk di 

SC, salah satunya karena takut di-judge sama ibu saya. 

Hal ini jujur tersampaikan kepada senior saya yang saya 

ikuti beberapa kelas persiapan persalinannya.  

Dan ternyata, jujur dengan apa yang kita 

takutkan, menjadi lebih lega dan semakin bisa 

mengenali perasaan ini. 
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Saya selalu berdoa, bukan memaksa, bahwa semoga Allah 

berikan yang terbaik untuk saya dan bayi Aqilla untuk sehat dan 

sejahtera ibu dan bayinya. Semoga hati ini diikhlaskan untuk apa 

pun keputusan Allah, kelak. Walau dalam hati yang paling 

dalam, tentu saja pingin normal spontan. 

Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Laa hawlaa walaa quwwata illa 

billah. 

#37WeeksPregnant 

***** 

Plan C: Meninggal 

Saat berenang tadi, saya mulai membayangkan jika saya 

meninggal ketika proses persalinan. Sungguh, siapa yang benar-

benar siap dengan kematian? Tapi saya selalu memunculkan 

kemungkinan itu karena memang sangat mungkin saya 

meninggal ketika proses persalinan, apalagi memang saya 

memiliki penyulit pada darah saya. 

 

Dalam persiapan kelahiran atau birth plan, saya diajarkan 

untuk memikirkan beberapa kemungkinan. Plan A: lahir normal 

spontan di klinik atau rumah sakit yang memang sudah 

direncanakan. Plan B: Melahirkan SC di rumah sakit yang bisa 

BPJS dan sudah punya rekam medik. Plan C: Jika saya 

meninggal. 
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Mengenai kematian seorang istri, buku yang selalu saya 

ingat adalah buku “Rembulan Tenggelam di Wajahmu.” 

Bagaimana sang istri gigi kelinci harus meninggal karena 

pendarahan saat melahirkan, anaknya tidak selamat, istrinya 

juga. Tapi disitu, yang saya tahu, bahwa suami harus ridho, 

jikalau istrinya meninggal, barulah ia bisa menuju surga. 

Semoga Mas juga ridho, jika nanti saya meninggal dan 

mendapatkan istri yang jauh lebih baik daripada saya, saya 

berdoa. 

Baru hari ini, selepas magrib saya banyak memanjatkan doa 

kepada Allah mengenai keinginan kami untuk bertemu di surga, 

langsung Allah uji keteguhan hati kami. 

Ya rabb jadikanlah wasilah-wasilah ibadah sunnah kami, 

dapat menghantarkan rahmat-Mu yang membawa kami ke 

surga.  

Jika melakukan sunnah saja malas, kamu 

mengandalkan wasilah apa untuk ke surga? Jangan-

jangan hanya aku yang berharap kita ke surga, 

kamu sedikit pun tidak pernah memikirkannya. 

#38WeeksPregnant 

***** 
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A Day to Remember: 22 Juli 2020 

Entah kenapa belum pengin nulis hal yang panjang-panjang. 

Lagi fokus banget sama usaha—dan doa tentu saja, Ya Allah—

agar anak bayi bisa turun ke panggul. 

Sebentar lagi akan masuk HPL. HPL itu Hari Perkiraan 

Lahir, bukan Hari Pasti Lahir, jadi, nggak usah dibawa stres 

kalau udah lewat HPL. Cuman ya, namanya ibu hamil tuh 

bawaannya overthinking aja. Bayi belum masuk panggul, 

kepikiran terus karena takut banget bakal SC, ditambah bayinya 

besar sedangkan badan aku kecil. Gimana nggak semakin 

worry! 

Anyway, 22 Juli nggak berhubungan langsung sama 

persalinan, sih, cuman pengen cerita aja. Alhamdulillah, Rabu, 

22 Juli 2020 jam 15.00-16.15 saya sidang skripsi. Walau setelah 

selesai sidang, banyak sekali revisinya. Padahal mah aslinya, 

nggak ada rasanya saat sidang berlangsung maupun setelah 

selesai. Cuman pas mau sidang, anxiety parah, tapi pas dijalani, 

yaudah lempeng aja. 

Nggak ada rasanya, pas pembimbing saya bilang saya lulus 

dengan nilai 80.3. Tapi senang, pas pembimbing bilang nilai ini 

hadiah untuk adek bayi. 

Kenapa nggak ada rasanya? 
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Karena saya merasa semua ini belom berakhir, masih ada 

revisi yang menunggu. Sidang skripsi kemarin rasanya kaya apa 

ya? Nggak tahu deh, ya bingung juga. Cuman kayak, Masya Allah 

tujuh tahun untuk ini... Masuk UI sulit, ternyata keluarnya juga 

sulit.  

Terima kasih terbesar untuk Mas Suamik yang mengurangi 

anxiety saya dengan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-

baiknya. Ruangan ber-AC, kamar yang bersih, meja dan kursi 

yang nyaman, aroma terapi. Bahkan noise dari tetangga sebelah 

yang lagi renovasi aja bisa dia hold dulu karena Mas Suamik 

ngomong ke tukang sebelah kalau saya lagi ujian jadi mohon 

nggak ngetok-ngetok tembok atau nge-gerinda dulu. Masya 

Allah, suamiku. 

Setelah sidang, saya diberikan kejutan bunga, balon, dan 

hadiah alat lukis. Membuat saya merasa spesial dengan hadiah-

hadiah kecil tersebut  

Masya Allah, Allah mampukan saya sampai ke tahap ini. 

Allah mampukan saya untuk sidang akhir sebelum lahiran. 

Walau penuh drama dan air mata, tapi Masya Allah, Allah 

tunjukkan kuasa-Nya bahwa saya mampu dan Allah yang 

berikan kekuatan. Alhamdulillah. 

#38WeeksPregnant 

***** 



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

77 
 

Pemaknaan Iduladha 1441 H 

31 Juli 2020 

Alhamdulillah masih bisa lebaran full team dengan 

keluarga. 

Expecting the baby to come. Masya Allah. Semoga Ambu 

sama Appa selalu diberi kesabaran ya, Nak, dalam menantikan 

dan mengurus kamu. We know it won’t be easy, makanya nggak 

lepas untuk selalu berdoa, semoga Allah mampukan saya dan 

Mas Suami dalam hal finansial, fisik, mental, dan juga spiritual 

dalam mengurus anak-anak kami kelak. 

Semoga kelak kita dapat menjadi seperti keluarga Nabi 

Ibrahim yang mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah. Keluarga yang sebegitu tsiqoh dan tertancap keimanannya 

pada Allah. Hingga Nabi Ismail kecil saja, berkata bijak bahwa 

jika memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah!  

Tadi sempat diskusi dengan Mas Suamik, nggak kebayang 

kalau kita yang dapet perintah kayak gitu, kira-kira respons anak 

kita bakal kayak gimana ya? Mungkin,  

“Hah? Gimana, gimana?” 

Atau,  “Are you kidding, me?” 

Respons itu terjadi karena kita sebagai orang tua belum 

mampu untuk menanamkan kecintaan dan kepasrahan pada 
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Allah dalam hati sanubari anak. Astagfirullah. Harus banyak-

banyak evaluasi diri nih, orang tuanya. Sudah sebesar dan 

sedalam apa kecintaan orang tuanya terhadap Allah dan Rasul? 

Astagfirullah. 

Semoga Allah juga mengizinkan kita untuk menjadi keluarga 

yang dikenang, layaknya keluarga Nabi Ibrahim. Ketika akan 

meninggal, lebih mengkhawatirkan keimanan sang anak dan 

cucunya, dan berkali-kali bertanya, “Siapa yang akan engkau 

sembah setelah aku meninggal?” dan memastikan bahwa 

mereka menjawab “Allah.” 

Ternyata sedalam itu momen Idul adha bagi seorang “calon” 

orang tua. Semoga masing-masing dari kita mendapatkan 

pemaknaan yang berarti, ya. Mohon doanya untuk anak bayi, 

yang terserah dia dan Allah kapan mau lahirnya.  Insya Allah, 

ibu bapaknya berusaha dan emang harus banyakin pasrahnya!

Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. 

#39WeeksPregnant 

***** 
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Kehilangan
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Epilog 

Kehilangan ternyata menyakitkan sekali. Saya dan suami 

sudah berdiskusi mempersiapkan diri, jika saya yang kembali 

kepada Allah; siapa yang akan menjadi pendonor ASI dan 

meminta anak kami tetap dirawat oleh suami sambil dicarikan 

ibu yang lebih shalihah dibandingkan saya. Tapi ternyata, yang 

dipersiapkan tidak terjadi dan yang tidak dipersiapkan malah 

terjadi. Sampai saat ini, saya masih terkadang tidak percaya 

bahwa saya pernah memiliki seorang anak cantik berwajah mirip 

bapaknya, namun sayangnya belum pernah membuka mata 

melihat dunia. 

Maryam Aqilla Maysura, engkau memang tidak akan pernah 

dapat membaca buku ini, tapi tulisan-tulisan ini agar menjadi 

pengingat Ambu, bahwa engkau pernah hadir dan memberikan 

pelajaran berharga dalam hidup Ambu dan Appa. Salam kepada 

penghuni surga wahai anakku, ingatkan ambu terus bahwa 

engkau telah berada di tangan yang tidak pernah salah, di tangan 

Rabb-Mu, ya Nak. 
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Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(Prolog) 

Dear suami, 

Mulai hari ini, kita berjuang bersama (hanya) berdua lagi. 

Semoga teguran kemarin, menjadi teguran yang lembut dari 

Allah bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang benar-

benar siap secara iman dan takwa sebelum kita ajarkan kepada 

anak-anak kita kelak. 

Teguran yang lembut yang tiada Allah maksud untuk 

menyakiti dan bisa jadi momen refleksi untuk kita karena 

sesungguhnya semua adalah milik-Nya dan kita hanya 

dititipkan. Jangan marah, jika Allah mau mengambil 

“titipannya” kapan pun dia mau. 

Terima kasih selalu atas penguatnya. Terima kasih telah 

menjadi contoh penguat aku setiap hari. Terima kasih atas cinta 

kasih yang luar biasa selama ini. Semoga selepas ini, kita benar-

benar dapat menjadi hamba yang lebih dekat dan selalu ingin 

dekat kepada Allah. Kita susun ulang lagi rencana-rencana 

keluarga kita ke depan, ya. 

Semoga kelak, kita menjadi lebih siap untuk menjadi orang 

tua yang siap mendidik anak kita untuk menjadi seorang hamba 
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yang cinta kepada Allah, Rasulullah, dan agamanya. Terima 

kasih sekali lagi atas cinta dan kasih sayangmu. 

Semoga Allah satukan kita selalu, sampai maut menjemput. 

Seperti kita dipisahkan oleh anak kita. 

Terima kasih Mas Suamik. 

 

  



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

83 
 

Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(1) 

Dan dia (Yakub) seraya berkata, “Aduhai dukacitaku 

terhadap Yusuf,” dan kedua matanya menjadi putih karena 

sedih. 

 (QS Yusuf : 84) 

Tiba-tiba bangun tidur teringat dengan ayat ini, betapa 

seorang nabi pun, sangat sedih sampai matanya menjadi putih 

ketika kehilangan anaknya. Bahkan saya dan suami, bisa jadi 

tidak secuil pun keimanan dan ketakwaannya sebesar Nabi 

Yaqub. Jadi wajar dan sungguh wajar ketika kami bersedih, 

sesedih-sedihnya ketika kehilangan anak kami. 

Rasa sedih itu hadir untuk diterima, dirangkul, 

berdamai bersama rasa. Rasa sedih itu bukanlah 

suatu rasa yang harus ditampik karena memalukan.  

Sungguh bukankah dari Allah jugalah rasa sedih itu hadir? 

Dia yang menciptakan rasa dan pasti ada maksud baik dari rasa 

yang diciptakan itu. 

Dan pagi ini, diingatkan oleh salah satu teman: 

Nabi Yaqub dulu berdoa, innamaa asykuu batstsii wa 

huznii ilallah, hanya kepada Allah aku mengadukan 

kesusahan dan kesedihanku. Cuman Allah yang ngerti banget 
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perasaan kamu ya dan cuman Allah yang bisa kasih balasan 

yang terbaik di dunia dan akhirat. . 

Terima kasih untuk orang-orang baik di sekitar kami yang 

selalu mendukung dengan afirmasi positif. Terima kasih telah 

menjadi support system kami. Laa hawlaa walaa quwwata 

illa billah ❤ 
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Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(2) 

Saya merasa, salah satu healing terbaik saya adalah 

bercerita, melukis, menulis, dan membaca. Sebaik-baiknya 

orang saat ini yang bisa saya keluarkan rasa tanpa ada batas 

adalah suami saya. Seseorang yang juga merasakan kehilangan 

terbesar, apalagi dia melihat segala proses yang dokter lakukan 

untuk menyelamatkan anak kami. 

Aih, jangan-jangan, dialah yang sebenarnya Nabi Yaqub-

nya, bukan saya. Tapi aduhai, dia pintar sekali mengelola rasa. 

Tidak pernah lagi ia tampakkan kesedihan di depan istrinya, 

mungkin untuk menjaga perasaan istrinya. 

Pagi ini setelah mellow lagi karena melihat foto bayi cantik 

kami yang kami beri nama Maryam Aqilla Maysura, saya coba 

untuk mengalihkan perhatian agar nggak sedih terus-terusan. 

Saya ambil buku “Riyadhus Sholihin” dan membaca bagian 

shalat jenazah. 

Di sana tertulis kisah Rasulullah yang menangis saat 

anaknya meninggal sehingga mengingatkan saya bahwa 

Rasulullah kehilangan semua anaknya ketika masih kecil dan 

hanya Fatimah saja yang hidup sampai dewasa bersama orang 

tuanya.  

Bahkan! 
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Ujian kami belum ada seujung kukunya dengan ujian 

Rasulullah, Ya Rabb. Tapi di sini dengan jelas juga diceritakan, 

bahwa tangisan adalah bagian dari kasih sayang. Jadi memang 

kesedihan itu wajar dan bukan rasa yang harus ditampik atau 

malu untuk mengakuinya. 

Laa hawlaa walaa quwwata illa billah. 
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Saya tidak pernah mendengar ayah saya tersedu. Tapi 

kemarin, saat di UGD rumah sakit (walau saya tak melihat 

wajahnya langsung karena saya sibuk merangkul bayi saya) saya 

mendengar isakannya di belakang karena ia merangkul saya dari 

belakang. 

Tangannya bergetar, saya juga tahu ia terguncang. Anak bayi 

yang kelak ia akan sebut sebagai cucunya itu, belum sempat ia 

perkenalkan kepada siapa pun, sudah harus pergi selamanya.  

Saat di UGD, selepas alat-alat ditubuhnya Aqilla dilepaskan, 

saya sempatkan mengabarkan melalui telepon kepada ibu saya 

yang menunggu di luar UGD, “Mah? Di mana? Aqilla 

meninggal.” Ibu saya beristigfar lirih. Saya langsung menutup 

telepon sambil melanjutkan tangisan. 

Hari itu saya tahu yang kehilangan bukan hanya kami 

sebagai orang tuanya. Tapi juga ada kakek-neneknya yang juga 

menanti Aqilla lahir ke dunia. 

Adek, betapa beruntungnya kamu, sayang. Jauh sebelum 

kamu lahir, kamu bahkan sudah disayang di keluarga ini. Allah 

dan air mata yang berjatuhan sampai hari ini yang akan menjadi 

saksi, betapa kami menyayangimu, Maryam Aqilla Maysura, 

anakku. 
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Masih saja menangis, ketika mencium kain yang 

membungkus Aqilla dari klinik menuju rumah sebelum 

dikafankan. Di dalam mobil menuju rumah, saya tak henti-

hentinya menciumi dia yang wangi bayi karena baru saja 

dimandikan oleh bidan. 

Saya ciumi tanpa henti, saya mainkan pipinya. Saya 

berharap anak saya hanya tertidur, bukan tidak pernah 

membuka matanya lagi untuk selamanya.  

Saya ajak ia bicara, “Aqilla, anak cantik, ini Ambu, Nak. Kita 

mau ke rumah. Ayo Aqilla bangun.”  

Berbisik-bisik saya bicara kepada bayi saya. Seperti segan 

membangunkan bayi yang ada dipelukan saya, padahal ia tidak 

pernah terbangun. 

Maryam Aqilla Maysura.... Saat itu, merupakan saat 

terpanjang ambu menggendong kamu. Saat terpuas ambu 

menciumi kamu tanpa terhalang apapun. Pipimu yang gembil, 

hidungmu yang lebar tapi juga mancung, kulitmu yang putih, 

rambutmu yang tebal, bibirmu yang tebal dan manyun, semua 

orang mengagumimu. Jangankan mereka yang melihatmu 

secara langsung, sayang, beberapa teman ambu yang ambu 

kirimkan foto kamu, langsung mengucap dzikir memuji Allah 
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atas keindahan dirimu yang Allah ciptakan sempurna secara 

fisik, Nak. 

Doa ambu dan appa setiap harinya, “Ya Rabbi, jadikanlah 

anak kami anak yang sempurna fisik dan mental. Sempurna 

organ-organnya. Sehatkan fisik dan mentalnya.” 

Ambu mengagumimu, juga jari-jari kecilmu. Yang ambu 

sudah belikan perlengkapan menggunting kuku agar nanti appa 

bisa belajar untuk mengguntingkan kukumu yang baru tumbuh, 

Nak. 

Maryam Aqilla Maysura. Perjalanan kita selama 39 minggu, 

4 hari bersama, dan pertemuan kita selama 7 jam sudah banyak 

membuat cerita. Izinkan ambu terus berkisah tentang dirimu, 

Nak. Karena sungguh ambu sedih dan terpukul atas cepatnya 

dirimu berpulang kepada Allah. 
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Aqilla, semoga kamu nggak bosan ambu terus bercerita 

tentang kamu. Tidak banyak, Nak, yang tahu mengenai isi hati 

ambu, kecuali appa, Allah, dan pembaca kisah ini. 

Ambu hanya berani bersedih hati kepada appa, Nak. Teman 

berjuang ambu selama mengandung kamu. Di rumah kontrakan 

sederhana itu, naik turun kehidupan kita lalui hanya berdua, 

Nak. Mungkin Aqilla tau, ambu juga sering curhat ya sama Aqilla 

kalau ambu lagi kesel sama appa. Aqilla adalah bayi yang 

responsif, kalau diceritain A sampai Z akan merespons dengan 

tendangan yang aktif, tanda kamu sehat, Nak. 

Pagi tadi, ambu masih menangis, Nak, kala mengingat 

kamu. 

Semua serba cepat, seperti mimpi. Mengandungmu selama 

9 bulan, melesat begitu saja dipikiran ambu. Tidak ada yang 

terasa dan tersisa kecuali foto-foto yang menunjukkan 

perkembanganmu dari perut ambu kecil sampai besar sekali. 

Ambu menangis lagi kepada appa. Semua seperti mimpi. 

Mengingat bahwa kamu terus bersama ambu selama 9 bulan 

seperti mimpi. Bahkan, melahirkanmu yang sakitnya Masyaa 

Allah itu benar seperti mimpi. Melihatmu ditaruh di atas perut 
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ambu selama beberapa detik yang membuat ambu tak henti 

mengucap Masyaa Allah, seperti mimpi. 

Semua serba cepat, Nak. Semua serba singkat. Ambu seperti 

tidak percaya bahwa ambu pernah menantikan kamu dan 

membawamu ke mana-mana, dan sekarang hidup ambu kembali 

lagi hanya berdua dengan appa. 

Aqilla. Entah, mengapa, ambu menikmati setiap tangisan 

saat ambu mengingat engkau, Anakku. Karena ambu tidak 

percaya, bahwa ambu mampu untuk membesarkanmu selama 9 

bulan di dalam perut ambu dengan segala dinamika kehidupan. 

Aqilla bayi kecilku... Saat bersedih hati tadi, ambu teringat 

bahwa sungguh engkau bukan milikku. Engkau adalah milik 

Allah dan Allah berhak mengambil kapan pun titipannya dan 

ambu tidak boleh sedikit pun marah atau protes karena Aqilla 

bukan milik ambu, tapi hanya titipan. 

Aqilla mengajarkan ambu dan appa lagi tentang makna 

keimanan. Aqilla salah satu guru terbaik dan tercepat yang 

mengajarkan banyak hal kepada ambu dan appa. Aqilla adalah 

salah satu anugerah terindah yang Allah berikan kepada ambu 

dan appa walau dalam perjalanannya banyak keluhan dan 

kesedihan. Maafkan ambu, ya, Nak. Kita ceritakan mengenai hal 

ini di bagian lain. 
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Maryam Aqilla Maysura, anakku... Ambu izin terus 

menceritakan tentang dirimu sampai ambu benar-benar merasa 

lega dan ikhlas dalam melepasmu, Nak. Maafkan ambu yang 

cengeng, maafkan ambu yang ternyata tidak sekuat itu. Semoga 

ambu dan appa menjadi ahli surga juga, ya, Nak. Agar kelak bisa 

berjumpa denganmu. 

 

  



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

93 
 

Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(6) 

Saya memutuskan untuk deaktivasi Instagram saya. Bukan 

hanya karena malas ditanya-tanya oleh banyak orang sedangkan 

saya belum mampu dan juga belum mau untuk bercakap 

panjang lebar, namun alasan lainnya karena saya belum sanggup 

melihat segala akun-akun kehamilan dan persalinan yang 

selama 9 bulan ke belakang memandu saya. 

Mungkin terlihat lemah, tapi mungkin saya memang 

selemah itu. 

Sejak awal hamil, saya selalu mengafirmasi diri bahwa 

kehamilan adalah sesuatu yang Masyaa Allah. Saya belajar 

mengenai aman dan nyamannya kehamilan dan persalinan atau 

sering disebut dengan gentle birth. Saya belajar yoga, walau 

tidak rutin, teknik pernapasan, dan lain-lain. Saya upayakan 

yang saya bisa di tengah hectic-nya pekerjaan dan skripsian. 

Tapi saat kelahiran kemarin, Masyaa Allah.. Saya seperti 

tidak punya kontrol atas diri saya sendiri. Rasa sakit mengontrol 

saya dan membuat saya seperti kesurupan kata suami saya. Ia 

bahkan seperti tidak lagi mengenali istrinya karena saya sering 

meracau yang aneh-aneh karena delirium. Memang, saya 

merasa, teknik napas, distraksi, dan apa pun tidak mampu 

mengurangi rasa sakit yang saya rasakan. 
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Malam ini, saya terbangun jam 2 pagi. Saya mencoba 

membuka Instagram suami, ternyata ia juga mem-follow akun-

akun mengenai kehamilan dan kelahiran. Saya membaca lagi 

beberapa postingan mengenai gentle birth. 

Demi Allah. Demi namamu yang agung ya Rabb. Sungguh. 

Kelahiran yang aman, nyaman, tenang, selalu saya afirmasi 

kepada diri saya sendiri, saya juga pelajari teknik-tekniknya. 

Tapi kenapa tidak terjadi? Saya mulai berlinang air mata, saya 

memutar ulang semua kejadian di hari itu. 

Jam 11 malam saya selesai mengerjakan revisi skripsi. Tiba-

tiba air ketuban saya rembes. Saya coba untuk main diatas gym 

ball, ternyata semakin rembes, akhirnya saya membangunkan 

suami, dan kami bersiap menuju klinik tanpa terburu-buru. 

Perasaan saya hari itu tenang sekali, saya mengobrol dengan 

bayi saya, mengafirmasi bahwa saya akan segera bertemu dia, 

ayo kita berjuang bersama, sayang. 

Sampainya di klinik, saya diperiksa dalam, benar bahwa 

ketuban saya sudah rembes dan sudah masuk pembukaan satu. 

Saya diinfus dan tidak boleh terlalu banyak gerak karena 

ketuban saya pecah dini, jadi harapan untuk tetap aktif di gym 

ball atau berjalan-jalan memang tidak terjadi. Lalu setiap 

jamnya kontraksi semakin intens dan semakin pagi saya 

semakin merasa kesakitan bukan main. 
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Jam 5.30 saya masuk ruang bersalin karena sudah tidak 

tahan dengan rasa sakit dan sudah mau masuk pembukaan lima. 

Jam 8.00 saya minta bertemu dokter dan akhirnya saya minta di 

ILA (Intratechal Labour Analgesia) karena sudah lelah dan 

delirium. Akhirnya saya di ILA jam 9.00 lewat, kemudian saya 

belajar mengejan sampai akhirnya bayi saya harus di vacuum 

karena tiba-tiba denyut jantungnya terus menurun. 

Membaca mengenai persalinan yang aman dan lancar, 

membuat saya merasa bersalah lagi kepada anak saya.  

“Apa saya kurang olahraga selama hamil sehingga saya 

nggak bisa melawan rasa sakit?” 

“Apa saya memang selemah itu? Dan batas toleransi sakit 

saya kecil sekali? Kenapa orang bisa bertahan saya nggak bisa 

bertahan?” 

Saya kembali berlinang air mata di tengah malam ini 

mengingat perjalanan bersama bayi saya. Spesifiknya di tanggal 

2 Agustus tengah malam sampai 3 Agustus pagi, saat bayi saya 

dilahirkan. 

Aqilla, Ambu minta maaf, Ambu minta maaf kalau ada 

perkataan Ambu yang salah selama hamil Aqilla. Atau 

barangkali ada usaha Ambu yang kurang selama hamil Aqilla, 

memang mungkin Ambu belum sekuat itu sehingga Ambu 

belum bisa mendapatkan pengalaman persalinan yang aman 
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dan nyaman seperti orang-orang yang bisa jadi menjadi salah 

satu penyebab Aqilla berpulang. 

Demi Rabb semesta alam, Nak. Ambu tak ingin berandai-

andai, tapi Ambu berada di tahap perasaan bersalah dan punya 

andil dalam kepulangan Aqilla. Ambu sedih sekali Nak. Ambu 

tak menyangka bahwa Aqilla benar akan pergi sebelum appa dan 

ambu. 

Aqilla shalihah-ku yang selalu aku ajak berbicara 

ketika sedih karena engkau selalu berada di dalam 

diriku. Engkau yang juga tahu segala macam rasa 

yang ambu rasakan ketika hamil. Engkau yang tahu 

segala macam doa dan harap yang Ambu panjatkan 

setiap Ambu terbangun tengah malam untuk ke 

kamar mandi dan menyempatkan shalat malam 

untukmu, Nak. 

Terlebih untuk kelancaran persalinan dan pengurusanmu 

kelak. Tapi sepertinya Ambu masih kurang banyak shalat 

malamnya, kurang banyak dalam meminta kepada Allah. 

Maafkan Ambu, Nak, maafkan Ambu. 

Semoga Appa dan Ambu bisa jadi lebih baik, jika kelak 

diamanahkan adikmu, Nak. Tapi Ambu dan Appa belum ingin 

berencana memiliki adik untukmu. Rasa kasih, dan cinta kami 

kepadamu masih belum habis dan masih ingin sekali untuk terus 

berbincang denganmu sambil melihat foto wajah polosmu. 
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Engkau yang tumbuh dalam rahimku selama 9 bulan, 

berjuang bersama, kuliah, awal berumah tangga, mengerjakan 

skripsi, bekerja, menjadi saksi betapa hidup adalah 

perjuangan dan engkau berjuang berjuang bersama 

kami, Nak. Betapa kami tidak mencintaimu bahkan sebelum 

kami dapat melihat wajahmu. 

Anakku, Maryam Aqilla Maysura. Berat sekali, Nak, rasanya 

ditinggal secepat ini oleh engkau, seseorang yang kami nantikan. 

Seseorang yang menjadi doa-doa dan harapan kami. Seseorang 

yang dalam namanya kami sematkan doa-doa terindah.  

Maryam: Agar engkau tumbuh menjadi perempuan yang 

shalih dan kuat seperti Bunda Maryam. 

Aqilla: Agar engkau tumbuh menjadi orang yang pintar dan 

berakal. Agar tak mudah engkau termakan oleh hoaks dan 

berbagai pemberitaan tidak benar zaman sekarang ini. 

Maysura: Agar engkau tumbuh menjadi perempuan yang 

juga lemah lembut dan dapat menenangkan sekitar. 

Sedalam itu, Nak, arti namamu. Sedalam itu harapan kami 

kepadamu. Namun mungkin benar, hanya kepada Allah 

seharusnya kami menaruh sebesar-besarnya harapan. 

Namamu indah, Nak. Kami selalu tidak sabar memanggilmu 

dengan nama Qi atau Qilla. Kami terbiasa memanggilmu begitu 

selama engkau berada di dalam kandungan Ambu. 
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Semoga kami bisa menjadi ahli surga dan bertemu dengan 

engkau wahai cintaku. Maryam Aqilla Maysura, kami sungguh 

teramat sayang padamu, selalu berlinang air mata kami setiap 

mengingat dirimu. 

6 Agustus 2020 
Ditulis jam 2.00 - 2.52 pagi 

Ambu terbangun karena bermimpi tentangmu, sayang. 
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Setelah berpanjang lebar di atas, ambu mencoba 

memejamkan mata, tapi belum bisa, Nak. Tiba-tiba ambu 

teringat engkau yang sedang di liang kubur saat ini. 

Aqilla... Apa Aqilla ketakutan di sana sendirian atau Aqilla 

malah bahagia karena malaikat menjemput dan menjagamu 

dengan baik? Ambu selalu takut, Nak, dengan siksa kubur. 

Ambu tak sanggup membayangkan Ambu sendirian di liang 

kubur dan ditanya berbagai macam oleh malaikat Munkar dan 

Nakir. 

Kalau Aqilla ditanya-tanya, nggak? Apa malah ditanya-tanya 

tentang ambu dan appa, bagaimana dulu kami mengurus kamu, 

Nak? 

Ya Allah semakin sedih hati ambu membayangkan kamu 

sendirian di liang kubur, Nak. Tapi ambu juga nggak sanggup 

membayangkan jika ambu yang berada di posisi Aqilla. 

Sanggupkah ambu menjawab segala pertanyaan dan 

pertanggungjawaban selama 25 tahun ambu hidup? 

Nak Qilla sayang, shalihah kami, terima kasih telah menjadi 

pengingat kami bahwa kematian sungguhlah dekat dan bisa 

datang kapan saja dan kepada siapa aja. 
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Qilla shalihah-nya ambu sama appa, maafkan kami yang 

terlalu sedih dan menglorifikasi bahwa kami amat 

menyayangimu. Padahal, sungguh tak ada sebaik-baik 

penyayang selain Allah dan engkau sekarang berada di tangan 

Ar-Rahim, Nak. Kenapa ambu berat sekali melepas, padahal 

ambu tahu kamu di tangan yang tepat. Maafkan ambu yang 

egois, Nak. Maafkan ambu. 

Salam kepada Allah dan seluruh penghuni surga, ya, Nak. 

Semoga ambu dan appa pantas masuk surga-Nya Allah dan kita 

bisa kembali bercengkraman. Laa hawlaa walaa quwwata illa 

billah 
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Hari ini, 6 Agustus, saya memberanikan diri untuk update 

foto almarhum anak saya, Maryam Aqilla Maysura. Ternyata 

saya sudah lebih kuat. Air mata saya tidak langsung serta merta 

meleleh ketika melihat fotonya. 

Banyak yang mengucapkan bela sungkawa, saya merasa 

dicintai oleh orang-orang yang selama ini saya kenal. Saya lihat 

lagi foto anak saya. Saya perhatikan dia. Lagi, perasaan mimpi 

itu datang lagi. 

“Benar ini anakku?” 

“Benar aku pernah mengandung dia?” 

“Benar aku pernah bersama dia selama 9 bulan?” 

“Benar dia pernah menyatu denganku selama 9 bulan?” 

“Benar dia buah hatiku? ” 

Aku tak henti-hentinya bertanya. Aku masih merasa 

semuanya seperti mimpi. Aku perhatikan dia dengan saksama. 

Jika dia memang anakku, kenapa dia tidak di sini? 

Pertanyaan itu masih saja terus mengganggu. 

Maryam Aqilla Maysura, benarkah kamu anakku, Nak? 
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Saya tahu, yang terpukul dengan kejadian ini bukan hanya 

saya, tapi juga orang yang selalu ada di samping saya nyaris lima 

bulan ini, suami saya. 

Saya nggak tahu, apakah saya bisa melewati segala naik 

turun kehidupan kehamilan kalau tanpa didampinginya. Beliau 

orang yang sangat suportif memberdayakan saya, mulai dari 

mengizinkan saya untuk ikut kelas ini-itu, ikut follow akun-akun 

kehamilan di Instagram-nya, mendukung saya untuk makan 

sehat, bahkan juga ikutan kelas persiapan kelahiran dan memijat 

perineum saya di pekan-pekan terakhir kehamilan. Belum lagi 

tidak pernah absen dalam mengantar saya untuk check up ke 

dokter kandungan atau pun ke bidan. 

Kami saling berjanji, memang, bahwa kehamilan ini adalah 

kehamilan berdua, bukan hanya saya. 

Kembali ke masa awal kehamilan, ia yang paling repot di 

rumah karena saya mual dan tidak bisa melakukan banyak 

kegiatan rumah tangga. Ia menjemur baju, memasak, dan 

membiarkan saya banyak beristirahat. Ia yang mendukung saya 

ketika saya masih belum bisa menerima kehamilan saya. 

Ia menguatkan saya. 
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Pun saat kemarin, ketika datang waktunya untuk 

melahirkan. Saya bangunkan ia dari tidurnya. Kami bersiap 

untuk ke klinik, ia menyetir tengah malam, bahkan sempat 

membelikan snack dan tak pernah lepas menanyakan segala 

kebutuhan saya selama proses persalinan. Ia ikut tidak tidur, ia 

bahkan menjadi korban segala amarah sakit saya, judesnya saya, 

dan galaknya saya selama menahan sakit kontraksi yang masyaa 

Allah, sakit yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. 

Ia menunggui saya dengan sabar, memijat pinggang saya, 

mengelus saya, mengingatkan saya untuk bernafas dan 

berdzikir, bahkan menjadi korban gigitan dan cubitan saya, juga 

segala hal lain selama proses persalinan. 

Saya tidak tahu bahwa ia mampu sebegitu sabarnya 

menghadapi istrinya. Saya tidak tahu, ia sebegitu juga khawatir 

terhadap istrinya dan tidak pernah sejengkal pun menyepelekan 

rasa sakit yang dirasakan istrinya. Ia menyetujui tindakan apa 

pun yang terbaik untuk istrinya. 

 Dan satu yang paling saya ingat, 

Wajah leganya ketika akhirnya istrinya bisa diajak bicara 

normal setelah berjam-jam ia bersama istrinya namun merasa 

bukan istrinya karena dalam state kesadaran delirium. Wajah 

sumringahnya ketika akhirnya saya bisa makan, ia suapi saya 

sandwich dan teh manis. Ia mengajak saya bercanda dengan 

bilang apakah mau video call dengan sepupu saya yang bayi. 
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Duhai... Rasanya hari itu saya seperti jatuh cinta lagi 

kepadanya. Ah, padahal saya juga setiap hari jatuh hati padanya 

setiap saya bilang, “Aku mah sayang sama sama Mamas.” 

Dengan nada khas saya. 

Dan ketika wajah saya sembab bukan lagi menangis karena 

kesakitan tapi karena mengkahawatirkan anak kami yang baru 

saja saya lahirkan, ia berusaha tegar. Dengan hair-net warna 

hijaunya, ia berlinang air mata, berusaha menenangkan saya dan 

meminta saya untuk banyak-banyak berdoa untuk Aqilla, anak 

kami. 

Saya tahu, ia pun hancur. Saya tahu, ia pun khawatir. 

Apalagi ia yang secara tiba-tiba langsung melihat anak kami 

seperti itu karena saat proses melahirkan dengan bantuan alat 

vacuum, ia diminta keluar oleh dokter. 

Maryam Aqilla Maysura, anakku... Ambu sering sekali bicara 

dengan Qilla, kalau ambu dan appa ini sangat saling sayang, 

Nak. Semoga Aqilla juga kelak bisa sayang sama ambu sama 

appa, seperti juga kami menyayangimu. 

Tapi belum kami rasakan rasa sayangmu, Nak, Engkau pergi 

diambil oleh Sang Maha Penyayang. Apakah Allah cemburu, 

Nak? Tolong tanyakan pada-Nya karena engkau sekarang 

bersama-Nya. 
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Aqilla, anakku... Appa adalah cinta yang ambu tak pernah 

bayangkan sebelumnya. Kami hanya sempat beberapa kali 

mengobrol di Whatsapp, bertemu di McDonald Kalibata 

membicarakan hal seputar CSR dan beberapa hal lainnya, 

sampai suatu hari iseng mengajaknya nonton sepulang kantor. 

Ambu terkesan dengan senyumannya, Nak, andai engkau bisa 

lihat. 

Dan rasa terkesan itu, Allah semakin buktikan dengan 

bersamanya kami pada sebuah proyek di Pandeglang, ketika ada 

tsunami di Banten tahun 2018. Ia adalah orang yang paling 

dipercaya di tim, mau susah, dan tidak terlalu dominan juga. 

Saat itu ambu malu-malu, mengakui dalam hati kalau ambu 

tertarik dengan lelaki ini. 

Nak, ketika kamu harus dibawa ke rumah sakit, appa yang 

menemani di dalam ambulans bersama dokter dan bidan. Ambu 

masih terbaring di kamar bersalin. Appa kuat sekali, Nak. Ia 

berjaga terus di sisimu, bahkan ia bercerita bahwa engkau 

sempat menggenggam jari appa walau sangat lemah, Nak. 

Yassalam. Ambu bahkan tidak mendapatkan kesempatan itu. 

Cinta appamu besar, Nak. Ia yang juga sering kali 

mencandaimu ketika engkau masih dalam perut. Ia yang 

kemarin akhirnya jatuh lemas karena pusing sakit kepala dan tak 

henti menciumi bedongmu yang kami pakai untuk membungkus 

jenazahmu seusai mandi, Aqillaku sayang. 
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Bedongmu seperti bau yang menenangkan bagi kami. 

Appamu mencium bedongmu sampai tak terasa, berlinang air 

matanya, tanda betapa ia juga sangat merindukan dan 

kehilanganmu. Wahai Aqillaku, ambu yang memang selalu tak 

kuasa menangis setiap mengingat dirimu. Ambu hanya bisa 

merangkul appa, berbicara tentang bagaimana kami melewati 

masa-masa kehamilan dan kelahiranmu walau sekarang engkau 

tak ada. 

Aqillaku, engkau sungguh lahir dari orang tua yang saling 

menyayangi yang dari semenjak menikah ber-azzam untuk 

menjadi orang tua yang lebih baik dari orang tua kami karena 

kami memiliki masing-masing luka pengasuhan dengan orang 

tua kami. Kami selalu berdoa dan berusaha agar luka 

pengasuhan tidak usah dirasakan engkau dan adik-adikmu. 

Kami mengikuti training, berdiskusi dengan beberapa orang 

agar dapat mengasuhmu dengan baik. 

Namun engkau bahkan belum sedikit pun merasakannya, 

ya, sayang. Semoga usaha kami membesarkanmu di dalam 

kandungan, Allah tetap hitung sebagai pahala kebajikan. Kami 

bersungguh-sungguh, Nak. Appa menemai ambu jalan pagi, 

appamu mengantar ambu ke kolam renang dengan mobil atau 

motor atau sepedanya, appamu menahan kantuk selepas 

berenang dengan ambu agar engkau dapat lahir dengan nyaman. 
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Appamu, Nak. Lelaki dengan cinta yang luar biasa. Setelah 

kepergianmu, appa yang bolak-balik rumah kita dan rumah 

nenekmu untuk mengambil beberapa barang. Bahkan appamu 

rela mengambil cuti seminggu demi membantu ambu pulih dari 

kehilanganmu. Andai engkau bisa merasakan cintanya, Nak.  

Doakan kami, ya, Nak. Selepas ini menjadi tim yang lebih 

solid. Menjadi calon orang tua yang lebih siap dalam keimanan 

dan ketakwaan. Menjadi orang tua yang dapat memberikan yang 

terbaik kepada adik-adikmu kelak. 

Maryam Aqilla Maysura. Kami mencintaimu dan 

merindukanmu. 
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Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(10) 

Jam 12.00, akhirnya bayi saya dibawa dengan ambulans ke 

rumah sakit terdekat. Dari jam 10.15 sampai 12.00 saya 

mendengar segala hal mengenai bayi saya di balik bilik, ruangan 

sebelah. Saya yang masih sangat lemah setelah melahirkan dan 

mendapatkan jahitan grade 3A (jahitan cukup banyak dan 

besar), sehingga tidak bisa langsung melihat bayi saya. 

“Dok, saturasinya cuman 70.” 

“Dok, nadinya drop ke-60.” 

“Dok, ini syringe pump nggak ada.” 

“Ayo cepet panggil dokter anaknya, ini CITO!” 

Saya hanya bisa menangis dan berdoa. 

Mungkin, jika latar belakang saya bukan seorang perawat 

dan tidak mengerti segala hal tersebut, tidak akan terlalu stres 

mendengar segala sahutan-sahutan itu. Tapi masalahnya, saya 

mengerti! Saya tahu apa arti saturasi oksigen hanya 70, nadi 60, 

dan lain sebagainya. 

Selama hampir satu setengah jam saya hanya bisa menangis. 

Kala suami saya datang, saya merengek untuk melihat bayi via 

foto saja, tapi tidak mungkin. Dokter Obgyn saya dua kali datang 
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untuk menenangkan saya dan memastikan bahwa saya baik-baik 

saja dan tidak menyalahkan diri sendiri karena sebenarnya 

proses melahirkannya tidak seburuk itu. 

Jam 12.00 saya lihat bayi akhirnya jalan ke luar ruangan dan 

saya bisa lihat, dia sudah di resusitasi. Saya menjerit dalam hati, 

suami saya datang menghampiri saya dan saya langsung histeris,  

“Mas, kenapa anaknya itu di resusitasi? Mas, Aqilla 

kenapa?”  

Saya yang hanya bisa tiduran karena baru selesai dijahit, 

nangis berderai-derai melihat bayi kecil saya diresusitasi manual 

oleh dokter. 

Ya Rabbi... Selama saya belajar mengenai pertolongan 

pertama, nggak pernah saya berpikir bahwa bayi saya yang akan 

diresusitasi. Saya semakin berderai, saya tahu komplikasi dari 

diresusitasi apa, saya tau keadaan apa yang membuat seorang 

bayi harus diresusitasi. 

Suami saya pamit untuk mengantar bayi kami ke rumah 

sakit. Suara ambulans meraung-raung di luar. Saya menangis 

sendirian di ruang bersalin. Duhai, dosa yang mana yang 

membuat kami mendapatkan ujian ini, rabbi? Mengapa kau uji 

anak kami, bukan kami saja? 

Selama kehamilan, saya dan suami telah membuat back up 

plan jika terjadi apa-apa dengan saya. Ia boleh menikah lagi 
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dengan syarat carikan ibu yang shalihah yang mau mengurus 

anak kami dengan cinta dan kasih, sudah memiliki referensi 

untuk donor ASI karena saya tetap mau ia meminum ASI bukan 

susu formula walau saya meninggal. 

Tapi, kami tidak membayangkan akan terjadi hal-hal serius 

pada anak kami, ya Ar-Rahim, Maha Penyanyang.   

Kemudian ibu saya masuk ruang bersalin. Kembali air mata 

saya menderas. Ibu saya membantu saya makan siang, hanya 

beberapa suap, tapi cukup untuk memulihkan tenaga. Walau 

saya sangat khawatir terhadap anak saya, tak ada hal yang bisa 

saya lakukan secara nyata dan akhirnya saya jatuh tertidur 

setelah semalaman tidak tidur sama sekali. 

Kemudian, 10 menit kemudian saya dibangunkan oleh bidan 

dan diminta bersiap ke rumah sakit. Ya Allah, episode apalagi 

ini? Jika memang benar anak saya di NICU saya nggak mungkin 

dipanggil secepat ini, saya membatin dalam hati. 

Kemudian saya berangkat dan sampai di UGD rumah sakit. 

Bayi kami sudah dikeliling oleh dokter dan beberapa perawat. 

Suami saya masih di samping box bayi dengan segala alat yang 

terpasang pada bayi kami. Wajahnya basah dan lesu, namun ia 

tersenyum,  

“Tadi aku sempat adzanin Aqilla.”  
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Kemudian saya sudah tidak fokus lagi karena saya diminta 

untuk menggendong bayi saya dan dijelaskan bahwa tanpa alat-

alat ini, bayi saya tidak akan bisa bertahan hidup. Ia hanya hidup 

karena alat. 

Masyaa Allah, rabbunna... Itu kali pertama saya benar-

benar merasakan sebagai seorang ibu. Menggendong anaknya 

sendiri. Darah dagingnya. Seorang bayi yang selama ini tumbuh 

dalam perutnya, akhirnya bisa ia timang dengan tangannya 

sendiri.  

Ia terbungkus selimut tebal, namun lemah. Wajahnya sudah 

pias dan akhirnya satu per satu alat dilepas. 

Kemudian dokter meminta izin untuk melihat matanya, jika 

sudah tidak merespons, berarti bayi saya dinyatakan meninggal. 

Kanan-kiri, memang tidak ada respons. Lalu saya dengan hati 

bergetar berkata, “Iya dok, sudah tidak ada refleks pupilnya 

lagi.” 

Saya mengonfirmasi kematian anak saya. 

Tangis saya pecah. 

Duhai pemilik semesta alam, betapa takdirmu sungguh 

berat, rabbi. Kali pertama saya menggendong bayi saya, hanya 

untuk mengonfirmasi kematiannya? 
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Duhai pemilik hati, ibu mana yang tidak hancur melihat 

anak yang selama ini bersamanya, dinanti-nantikan, ketika 

akhirnya dapat bersama, hanya sepersekian menit dan harus 

berpisah lagi? 

Ya rabb, Maha Pemilik Segalanya, Engkau yang Maha Tahu, 

betapa saya dan suami menanti-nantikan kehadiran ia dan 

selalu bercanda mengenai wajahnya yang lebih mirip appa atau 

ambunya dan sekarang bahkan belum sempat ia membuka mata, 

ia sudah Engkau ambil lagi. 

Wallahi.... Ketika dokter membuka kelopak matanya untuk 

memeriksa refleks pupil, saya lihat bayi saya memiliki mata yang 

indah seperti biji leci. Hitam dan bersinar. 

Kala itu saya hanya dapat memeluk erat anak saya sambil 

tergugu. Bayi kami telah pergi.  

Apakah penantian kami sia-sia? 

Hanya nama-Mu ya Rabbi yang dapat kami lafazkan kala itu. 

Hanya Engkau ya Rabbi yang punya kuasa untuk membuat 

segala sesuatu serba cepat. Walau kala itu saya berandai 

mukjizatmu hadir, tapi sampai detik ini, mukjizat itu tidak 

pernah hadir, tidak ada yang bisa menyelamatkan bayi kami. 

Duhai Rabbi. Tiada daya upaya selain daripada-Mu. 

Sesungguhnya segala ujian ini tidak dibebankan melainkan 

Engkau tahu kami mampu melewatinya. 
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Ya Rabbi. Jikalau ada dosa-dosa kami di masa lalu yang 

membuat semua ini terjadi, ampuni kami ya Rabbi. Jangan 

hisab kami lagi dengan dosa-dosa tersebut. Gugurkan dosa kami 

ya Rabbi. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan segala urusan. 

Maryam Aqilla Maysura, anakku, maafkan jika dosa appa 

dan ambu yang membuat kita tidak dapat bersatu. 

Sesungguhnya sekarang engkau berada di tangan yang tidak 

akan pernah salah, di tangan Rabb-Mu, Nak, Maha segalanya.  

Bahkan Maha Pengasih walau ujian ini amat berat bagi appa 

dan ambu. Semoga Aqilla bahagia di sana dan benar engkau 

adalah tabungan surga kami, maka jika engkau tidak 

menemukan kami di surga nanti, tolong cari kami, Nak. Bawa 

kami ke surga bersamamu. 

Ambu belum bisa tidak menangis ketika mengingat dirimu. 

Maafkan ambu. 

 

7 Agustus 2020 

Ditulis jam 2.50-3.23 dini hari 

Lagi-lagi terjaga karena memikirkan anakku. 
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“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu 

dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke 

dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam 

syurga-Ku.”  

 

(QS. Al-Fajr: 27-30) 
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Tidak Ada yang Harus 

[8/8, 9:53 AM] Ainna Fisabila: Aku seharusnya nggak 

berlarut-larut bersedih mengingat Aqilla. Toh, aku masih 

punya kamu dan aku yakin, walau tanpa Aqilla cuman sama 

kamu aja aku akan bahagia. Banyak hal yang belum kita 

lakukan berdua aja. Tapi pikiran “Harusnya Aqilla ada di sini” 

yang bikin aku sedih banget. Kenapa harus ada pikiran 

“Harus” padahal nggak ada yang harus di dunia ini. 

[8/8, 9:54 AM] Ainna Fisabila: Aku dulu pernah bilang kan 

sama kamu kalau aku kadang suka iri sama orang yang masih 

berdua aja. Dan Allah kasih kesempatan itu ke kita sekarang, 

harusnya aku bersyukur, aku dikasih kesempatan itu untuk 

explore banyak hal sama laki-laki yang aku cintai. 

[8/8, 9:54 AM] Ainna Fisabila: Tapi pikiran “Harusnya 

sekarang ada Aqilla.” yang bikin aku sedih. 

[8/8, 9:54 AM] Ainna Fisabila: Kenapa sih Mas? Kenapa 

manusia suka mengharus-haruskan diri? 

[8/8, 9:54 AM] Ainna Fisabila: Padahal aku tau nggak ada 

yang harus di dunia ini. 

Sebuah pesan kepada suami hari ini. Manusia, sudah tahu 

penyebabnya kenapa tetap saja sulit untuk tidak melakukan. 
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Sebuah refleksi tertinggi dari penyebab kesedihan ini. Padahal 

saya sudah ikhlas, tapi tetap sedih. Ternyata ini penyebabnya.  
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Maryam Aqilla Maysura 

Tadi appa cerita ke temen-temen liqonya tentang arti 

namamu, Nak. Lalu appa bilang, Nak, bahkan hanya beberapa 

jam kamu lahir di dunia, semua doa-doa kami yang tersemat 

dalam namamu sudah terkabulkan. 

Maryam... Engkau Insya Allah masuk surga, Nak, seperti 

Maryam. 

Aqilla... Engkau cerdas dalam memberikan hikmah kepada 

orang-orang di sekitarmu apalagi kepada orang tuamu, bahwa 

kematian bisa datang kapan saja. 

Maysura... Engkau menenangkan, Nak. Engkau tidak 

menyusahkan kami dengan (naudzubillah) harus dirawat di 

NICU berhari-hari, misalkan. 

Aqilla anakku... Masyaa Allah, bahkan appamu sudah bisa 

mengambil hikmah yang begitu dalam disaat ambu masih sering 

kali merana karena ingin sekali memanggil namamu yang indah 

dan diiringi dengan responsmu yang lucu nan menggemaskan. 

Ambu masih beberapa kali berandai-andai, anakku Aqilla yang 

lucu bisa jadi teman hidup ambu setelah appa. 

Terima kasih Aqilla, atas kehadiranmu dalam hidup kami. 

Tidak terasa sudah nyaris seminggu selepas hari kelahiranmu, 

Nak. Semoga kami menjadi ahli surga sepertimu. 
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Salam cinta dan sayang selalu dari ambumu dan 

appamu. 
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Potongan Memoar Rasa 3 Agustus 2020 

(11) 

Hari ini, 10 Agustus 2020 saya beberapa kali memandangi 

jam. Rasa emosional mengenai pekan lalu masih terbersit di 

hati. 

Jam segini di pekan lalu aku baru pembukaan sekian 

Jam segini di pekan lalu aku sudah masuk ruang bersalin 

Jam segini di pekan lalu……. 

Terus terngiang di sanubari. Sejujurnya, saya nggak mau lagi 

mengingat setiap detilnya. Bahkan perasaan mengingat yang 

terjadi di pekan lalu membuat jantung saya berdebar dan sakit 

perut. 

Pekan lalu, dua anak muda sedang menunggu buah cintanya 

dengan penuh harap. Di hari ini, dua anak muda ini sudah tahu 

apa yang akan terjadi di hari tersebut dan rasanya tidak ingin 

mengingat detil demi detil lagi. 

Mengingat sang anak dilahirkan jam 10.12 dengan bantuan 

alat vacuum dan tanpa menangis. 

Mengingat sang anak langsung dibawa ke ruang sebelah, 

tanpa pernah saya merasakan apa itu skin to skin atau  inisiasi 

menyusui dini. 
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Hari ini, semua rasa masih bercampur aduk.  

Bersedih bukan berarti tidak ikhlas 

melepas. Bersedih merupakan tanda kasih sayang 

yang begitu besar. 

Hai, anakku Maryam Aqilla Maysura. Satu pekan setelah 

kepergianmu, ambu semakin kuat untuk tidak langsung 

meneteskan air mata seperti hari-hari sebelumnya. Rasa hikmah 

dan syukur pernah dihadiahimu menjadi hal yang terus 

berusaha ambu hadirkan di hari-hari ke depan. 

Karena ketiadaanmu, ambu berencana untuk sekolah 

kembali, Nak. Ambu juga sedang dalam masa persiapan 

yudisium. Walau engkau tidak bisa merasakan kelulusan 

bersama ambu, tapi terima kasih telah menemani masa 

perjuangan mengerjakan skripsi bersama ambu dan appa, ya, 

Nak! 

Semoga, di hari-hari ke depan, ambu mengingatmu dengan 

senyum, bukan dengan derai air mata karena sungguh, 

kehadiranmu yang begitu cepat, memberikan banyak pelajaran 

berharga. Salam untuk penghuni surga lain anakku, semoga 

kami bisa bertemu denganmu kembali di surga-Nya. 
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Sepekan 

Kemarin, tepat satu minggu setelah melahirkan, saya 

kembali ke klinik bersalin untuk check up jahitan. Saya kuat, 

ternyata. Walau bayangan saat-saat check up kehamilan terus 

berdatangan, tapi saya tidak menangis. Namun, pertahanan saya 

runtuh ketika ada anak kecil menggemaskan, berusia sekitar 2 

tahun bermain di depan saya. Lagi-lagi berandai-andai, 

“Seharusnya Qilla juga bisa selucu itu.” 

Dan pertahanan saya semakin runtuh ketika bertemu lagi 

dengan Dokter Obgyn saya, Dokter Kartika Hapsari, “Ainna, 

gimana kabarnya? Saya nggak bisa lupa sama kamu.”  

Saya mengangguk-ngangguk sambil mulai menitikkan air 

mata. Apapun yang terjadi, saya percaya Dokter Kartika telah 

mengupayakan yang terbaik, seluruh kemampuannya yang dia 

bisa. 

Dokter Kartika sempat memfoto kami saat pembukaan 8 

setelah di ILA dan saya masih bisa tersenyum. Dokter Kartika 

meminta saya untuk mengirim pesan WhatsApp ke beliau untuk 

meminta foto-foto tersebut.  

Setelah kontrol, saya akhirnya pulang. Di jalan pulang, saya 

nggak bisa tahan lagi untuk nggak nangis. Saya masih bersedih. 

Walau tidak benar-benar vivid lagi segala hal di pekan lalu, tapi 

ketika menyusuri jalan Palem Bintaro, saya mengingat lagi 
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dengan jelas betapa saya di pekan lalu, saat melewati jalan ini, 

saya tidak berhenti mencium bayi saya yang harum. To be 

precise, jenazah bayi saya. 

Maryam Aqilla Maysura, 9 bulan kita bersama, 8 hari kita 

berpisah. Wajar sekali ya sayang kalau ambu masih sedih. Tadi 

saja ambu kembali terisak-isak melihat kembali foto-fotomu, 

Nak. 

Maryam Aqilla Maysura, tolong ingatkan ambu, kalau ambu 

masih punya appa yang sangat sayang sama ambu dan ambu pun 

sangat sayang sama appa. Ingatkan ambu, bahwa ambu masih 

memiliki banyak orang yang sayang sama ambu, terlebih 

appamu, Nak. Jangan biarkan rasa kehilangan yang besar pada 

diri ambu, membuat ambu abai terhadap cinta-cinta yang ada di 

sekitar. 

Ambu kemarin pake baju pink, Nak. Ambu merasa cantik 

sekali di depan appamu, makanya ambu abadikan dengan 

kamera. Appamu dilantik menjadi pengurus Perhimpunan 

Agronomi Indonesia. Appamu serius, Nak, dalam 

mengembangkan bisnis hidroponiknya. Pertanian adalah masa 

kecilnya, unconcious mind-nya. Kalau ambu, unconcious mind 

dan masa kecilnya adalah bidang kesehatan karena dari kecil 

bolak-balik rumah sakit, mungkin itu yang membawa ambu 

menjadi seorang perawat. 
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Walau hari ini ambu masih tersedu-sedu mengingat engkau, 

Nak, apalagi saat engkau dikafani. Hari ini ambu mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Ambu dapat beraktivitas normal, 

mencuci piring, membereskan rumah, mengerjakan presentasi 

dan desain poster untuk follow up penelitian skripsi ambu dan 

bahkan, ambu melakukan self care, Nak! Ambu facial sendiri di 

rumah dengan ber-step-step perawatan. 

Salah satu cara pemulihan diri adalah dengan self care, 

bukan? 

Aqilla... maafkan segala hal yang pernah terlintas selama 

ambu hamil engkau, duhai anakku. Semoga ketika hamil 

adikmu, ambu bisa lebih baik dan lebih mindful. Semoga kelak 

Allah amanahkan adikmu di waktu yang tepat ya, Nak. Walau 

berat takdir Allah, tapi ambu masih dalam berusaha menerima, 

bahwa memang inilah takdir Allah. Bahwa memang Aqilla 

usianya hanya 9 bulan + 3 jam di dunia saja. 

Aqilla selalu ada di hati ambu dan appa. Jangan bosan 

mendengar cerita ambu ya, Nak. Termasuk kisah receh hari ini 

tentang self care, biar ambu yang semakin tua ini tetap bisa 

terlihat cantik di depan appamu. 

Sayang sayang sayang banget sama Qilla dan Appa Mogi. 

Semoga Allah pertemukan kita di Surga-Nya. Aamiin yaa rabbal 

alamiin. 
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Kembali 

Kemarin, hari pertama kami tidur lagi di rumah kontrakan 

setelah 3 minggu berusaha memulihkan fisik dan jiwa di rumah 

ibu. Kami berdua berusaha tidur siang, setelah membereskan 

barang-barang dari rumah ibu. 

Kami bersisian. Posisi tidur kami seperti biasa. Saya di pojok 

dekat tembok dan suami saya di pinggir. Sewaktu saya hamil, 

Kami sudah menyiapkan kasur tambahan berukuran 100 cm 

untuk suami saya tidur karena kasur kami terlalu kecil untuk 

ditiduri bertiga. 

Dalam senyap kami memandang langit - langit kamar. 

Tetiba semuanya datang bertubi-tubi...  

Kamar ini, bagaimana kami mempersiapkan kamar ini 

untuk kedatangan bayi kami. Kasur yang dipindah posisi agar 

muat tambahan kasur lain, menaruh laci untuk baju bayi, 

menyingkirkan beragam alat make up ambunya dari atas meja 

agar peralatan mandi bayi bisa cukup, memasang magnet kawat 

nyamuk di pintu agar anak kami tidak digigit nyamuk. Semua 

sudah kami siapkan. 

Semenjak membaringkan diri diatas kasur saja, saya sudah 

terisak. Semakin terisak mendengar suami saya bertutur betapa 

banyak hal yang sudah kami siapkan dan akhirnya tak terpakai. 
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Kami membicarakan banyak memori tentang persiapan 

menyambut anak kami dan juga perjalanan selama kehamilan. 

Bukan hanya saya saja yang terisak, tapi suami saya juga. Air 

matanya mengalir, isakannya terdengar pilu. Rabbi... Betapa 

kami mencintai anak kami bahkan semenjak ia belum lahir ke 

dunia. Betapa kami juga sudah mengusahakan yang terbaik yang 

kami bisa walau ia belum berbentuk manusia sempurna. 

Kami terisak berdua sambil berbaring dan saling peluk. 

Menguatkan satu sama lain, agar kami tetap bisa bersyukur 

masih memiliki satu sama lain. 

Saya bersyukur, suami saya juga bisa jujur kepada 

perasaannya sendiri, tidak menahannya dan tidak berpura-pura 

kuat demi istrinya. 

Suamiku, terima kasih atas cintamu yang luar biasa. Semoga 

kelak kita diberikan amanah adik-adik Aqilla yang sehat secara 

fisik dan mental. Dan juga agar kami, orangtuanya mampu 

mengurusnya secara finansial, fisik, mental sampai mereka 

dewasa. Izinkanlah kami membesarkan mereka dengan cinta 

yang luar biasa besar seperti kedua orang tua kami 

membesarkan kami. 
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Dicintai 

Ketika kamu kehilangan sesuatu, maka akan datang sesuatu 

yang lain. Begitu banyak orang bilang.  

Perihal kehilangan, saya sejujurnya baru dalam hal ini. Saya 

belum pernah kehilangan orang terdekat saya, orangtua saya 

masih lengkap, saudara kandung ayah dan ibu masih lengkap, 

nenek saya masih ada keduanya (kakek saya sudah meninggal 

dahulu sekali saat saya masih kecil), sehingga menjadi PR 

tersendiri untuk berdamai dengan yang namanya kehilangan. 

Saya merasa cukup terpukul dan merasa tidak ingin 

dikunjungi oleh siapa-siapa apalagi keadaan masih pandemi 

seperti ini. Rasanya hanya ingin bersedih sendiri dan menghibur 

diri dengan melukis di kamar. Namun ternyata beberapa teman 

terdekat saya keukeuh untuk datang dan ternyata kehadiran 

mereka sedikit banyak memulihkan saya.  

Bukan hanya kehadiran yang saya rasakan dapat 

memulihkan saya, bahkan sekadar ucapan bela sungkawa yang 

dikirimkan melalui pesan whatsapp juga membuat saya merasa 

berarti. Apalagi beberapa teman sampai repot-repot 

mengirimkan makanan atau barang-barang yang sekiranya 

dapat menghibur saya dan membuat saya pulih. Pada titik itu 

saya merasakan sekali bahwa betapa besar cinta dan kasih 

sayang Allah melalui teman-teman saya. 



 Pregnancy – Perjalanan Memoar Rasa 

127 
 

Merasa dicintai. 

Itulah perasaan saya setiap menerima paket makanan, 

menerima paket barang-barang, menyambut kehadiran teman-

teman yang berkunjung atau membaca reply story dari 

instagram suami yang beberapa kali saya gunakan.  Salah satu 

hal yang membuat saya ingin segera bangkit dan tidak berlarut-

larut juga karena dukungan dari orang-orang baik ini. 

Apalagi kedua orangtua, mertua dan adik-adik saya, duh, 

Masyaa Allah. Saya yang selepas melahirkan tinggal tiga minggu 

di rumah orangtua, sangaatt merasakan cinta kasih mereka, 

seperti saya adalah baby girl mereka. Padahal saya sudah 25 

tahun dan sudah memiliki anak pula. Mertua saya juga begitu, 

setiap suami saya menelpon mereka, tak lupa saya selalu diabsen 

kabarnya.  

Terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di sekitar 

kami. Terima kasih banyak sudah menjadi pendorong kami 

berdua untuk bangkit dan tidak berlarut-larut, semoga Allah 

balas kebaikan teman-teman semua :”). 
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Konseling 

Sebulan setelah kepergian Aqilla, akhirnya saya mengambil 

sesi konseling dengan psikolog saya. Saya tahu, bahwa waktu 

akan menyembuhkan ini semua, tapi ada hal yang tidak bisa saya 

overcome sendiri sehingga saya membutuhkan bantuan 

psikolog saya.  

Pekan lalu saya sudah memasuki kuliah profesi 

keperawatan. Di akhir pekan, ada ujian pre klinik profesi, 

dimana kami diberikan kasus dan harus dijawab dengan benar. 

Ternyata, setiap saya membaca kasus mengenai kehamilan dan 

kelahiran, saya merasa dada saya sesak dan sakit perut, seperti 

orang ansietas. Saya sudah berusaha menarik nafas dalam dan 

mengafirmasi diri, tetapi tidak membantu.  

Saya tidak tahu akan sampai kapan seperti ini, sedangkan 

tiga pekan kedepan saya akan benar-benar dihadapkan pada 

praktik menolong ibu bersalin di puskesmas. Saya khawatir rasa 

ansietas (karena proses kehilangan) saya berkepanjangan dan 

menghambat saya dalam praktik profesi. 

Akhirnya saya mengambil sesi bersama psikolog saya.  

Saya utarakan kembali segala proses yang terjadi pada hari 

itu dan bagaimana hari-hari ini saya mencoba berdamai dengan 

kehilangan anak saya. Psikolog saya yang juga pernah 
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kehilangan anaknya sangat bisa relate dengan cerita saya. Kami 

jadi berbagi rasa dan pengalaman mengenai kehilangan anak.  

“Apa yang membuat kamu sedih, Na?” Tanya psikolog saya. 

“Everything seems so close.” 

“Baik, jadi kamu punya banyak harapan-harapan terhadap 

anak kamu, ya?” 

“Iya, aku selalu merasa bersedih karena saya gak bisa 

melihat dia membuka mata, saya gak bisa gendong dia, 

begitulah.” 

Psikolog saya berusaha mengenali sumber kesedihan saya. 

Selain itu, tidak banyak juga yang ia sarankan. Hal yang paling 

saya ingat darinya adalah,  

“Be gentle to yourself, Na.. gak usah buru-buru, 

pelan-pelan. Aku aja grieving-nya setahun, kok. Hal 

yang terpenting, kamu tetep harus punya cara untuk 

menghadirkan pikiran-pikiran yang memberdayakan 

diri kamu untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang 

jatohnya malah jadi menyalahkan diri sendiri atau 

bahkan menyalahkan Allah. Marah, sedih itu wajar, 

tapi kita bisa banget mengelolanya.” 

Saya terisak mendengarnya. Psikolog inilah juga yang 

membantu saya bangkit dan berdamai dari luka pengasuhan 
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yang saya alami. Ia mengenal saya dengan cukup baik. Jadi, 

ketika ia mengatakan segala hal tersebut, saya dengan mudah 

menimpali,  

“Ya Allah, mbak.. segala teori itu saya tau.. Tapi pas 

implementasi kok ya ambyar semua itu segala pengetahuan.” 

Psikolog saya mengiyakan, ia juga mengalami hal yang 

sama. Kembali lagi, semua itu pelan-pelan, hal yang terpenting 

terus berusaha untuk menghadirkan segala pikiran yang 

memberdayakan. 

Satu setengah jam sesi konseling yang diisi lebih banyak 

tentang berbagi kisah pengalaman kehilangan diri dan orang 

lain, membuat saya lebih lega. Ternyata yang saya butuhkan 

secara primer bukan saran dari psikolog saya harus apa, tapi 

lebih kepada berbagi rasa dengan sesama ibu yang pernah 

kehilangan anaknya.  

Mom supports mom.  

Dan memang saya merasa lebih nyaman sharing mengenai 

kehilangan ini dengan orang-orang yang sudah punya anak, atau 

orang yang pernah kehilangan orang terdekatnya, sehingga 

emosinya lebih relate. 

Selain mengambil sesi dengan psikolog, sebenarnya saya 

sudah berusaha untuk melakukan self healing. Saya rutin 

melukis, saya menulis buku ini (ataupun menulis di blog saya) 
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dan kembali rutin bermeditasi bersama komunitas ibu-ibu pada 

setiap senin malam.  

Berdayakan dirimu sendiri dulu, barulah meminta bantuan 

kepada orang lain namun jangan pernah segan jika kamu 

memang membutuhkan bantuan. 

Ikatan ibu dengan seorang anak memang lebih kuat, 

sehingga proses berduka bisa jadi memang lebih dirasakan oleh 

seorang ibu dibandingkan ayah. Namun bagaimanapun, saya 

merasa bahwa saling mengutarakan perasaan kepada pasangan, 

menjadi kunci untuk dapat saling mendukung. Alhamdulillah 

suami saya tidak pernah protes kalau saya tiba-tiba menangis 

karena ingat anak saya, ia hanya akan memeluk dan bertanya 

apa yang dirasa. 

Memberikan ruang seperti itu, membuat saya merasa 

selalu bisa jujur kepada perasaan saya karena saya tidak dipaksa 

untuk menekan perasaan saya. 

Walaupun sudah mengambil sesi dengan psikolog, usaha 

self healing pun tetap saya lakukan karena saya merasa belum 

benar-benar pulih dan berdamai. Teori mengenai takdir Allah 

adalah yang terbaik, menjadi PR saya kali ini untuk diterima. 

Pelan-pelan, tidak ada yang memburu-burumu dalam berproses 

pulih, Na. Be gentle to yourself. 
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Terima kasih banyak untuk suamiku, Mogi Bian Darmawan yang 

menemani saya dalam perjalanan ini. Juga beberapa orang baik yang 

mendukung terbitnya e-book ini. 

Editor : Sucia Ramadhani & Faiz Akmal 

Designer : Dhiya Alhuda 
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