
Surat terakhir buat kaka 
 

Ka, mamih ga tau mau nulis apa tentang kaka. Mamih masih belum percaya kaka 
kembali lagi ke Allah. Mudah2an dengan cara mamih nulis ini bisa ngobatin 
kekosongan hati mamih. 
 

 

Ka, 
 

Mom nunggu kaka ada di rahim mom ampir setaun, yup 11bln. Mom sama pap sabar 
menunggu, apalagi dari kita yang awalnya satu atap, trus jd misah kota kita tetep 
berusaha. Awal-awal nikah sama pap, mom kena vertigo, dan itu mom kosumsi obat 
terus2an. Nikah sama pap, resign dari kantor rehat karena vertigo dan kembali kerja 
lagi, kita tetep usaha. Akhirnya pap di Bandung mom di JKT, dengan insentisas ketemu 
yang kadang 2minggu sekali ato sebulan sekali. 
 

 

Ka, 
 

Haid mom ga pernah telat, makanya pas tau telat 3hari rasanya kaya ga percaya, iya gt 
mom hamil ato kecapean biasa. Kantor mom yang lumayan jauh sebulan sebelum hamil 
ditempatin di deket rumah, yang ga perlu cape diperjalanan mungkin ngebantu rahim 
mom jadi bekerja dengan bagus. Pas tau telat, mom ke Bandung kabarin pap. Jangan 
tanya gimana perasaan kita pas tau alat tes kehamilan menunjukan 2 garis merah. 
 

Ka, 
 

Selama hamil, alhamdulilah mom dikasi syukur sama Allah menikmati yang namanya 
mual dasyat. Masuk makanan ato air sedikit langsung muntah. Di kantor juga sama, 
padahal kamar mandi itu dilantai bawah. Alhamdulilah mom ga pernah ijin ga masuk 
kerja sampai kaka lahir, sekali itu pas om Wiwip nikah, itu juga hari sabtu yang ga padat 
kerjaannya. Pas bulan ke 7 USG di bidan dan bilang BB kaka kecil, dan iseng nanya apa 
bener klo minus besar (kurleb -9) itu perlu caesar dan ga boleh normal, mom sama pap 
kaya kesamber geledek. Kami berencana normal, dan ga nyiapin duit untuk caesar dari 
awal. Tapi kata pap, yang terbaik buat mom sm kaka, kalo perlu caesar ya gpp, pap akan 
tambah giat bekerja. Giat bekerja dalam arti ga ketemu kita sering2, ktm cm sebulan 
sekali. 
 
 



 

Ka, 
 

Karena tau mau caesar, kita pilih tanggal tapi tetep di sesuain dengan minggu aman klo 
lahir. Kaka lahir dengan nama FATHISYA QUEENA MIKAILA (ratu pertama dan 
pelengkap pembawa rizki) pada tanggal 10 November 2010 dengan BB 2.8 panjang 
47cm jam 8 pagi. Mom tenang banget pas hari H karena sudah byk denger cerita kalo di 
anestesi harus tenang, bla bla bla. Tapi kenyataan pasca melahirkan yang bikin mom 
shock. Karena rujukan dari bidan rumah sakit pun ga kaya rumah sakit ibu dan anak 
biasa. Tapi kerjaan mereka rapih. Setelah melahirkan mom blm ktm kaka, cm mantau 
dari foto2 pap sama tante2 kaka. Besoknya baru ketemu kaka dan nyusuin kaka, oooh 
ga susah sama sekali, kolestrum pun kaka dapat. 2hari di rumkit kita balik ke rumah 
bidan, dan di bidan kita dilepas sama sekali. Mom sama pap gantian ganti popok kaka, 
dan mom yang harus nyuci popok klo kaka pup ke kamar mandi dengan kondisi jaitan 
yang belum kering itu kaya.... (Isi sendiri ka). 
 

Ka, 
 

Kaka tumbuh dengan pesat, dari bayi kecil menjadi bayi yang pipinya chubby sampai 
kaka wafat. Mom kembali bekerja, dengan tetap kasi ASIX ke kaka, yup pompa di 
pantry bersama orang2 kadang bapak2 yang lagi makan siang. Cuma karena keadaan 
yang ga memungkinkan, karena uti jadi sering sakit, tensinya suka naek, mom ga tega 
dan memutuskan resign disaat kaka mau MPASI dengan memasak sendiri tanpa 
membeli makanan instant. 
 

Ka, 
 

Kalo cerita sama temen2 mom, mom ga pernah bilang kaka ga bs diatur lah, kaka nakal 
lah, ga! Karena klo ngucapin itu secara ga langsung doa dari orangtua ke anaknya. Mom 
selalu bilang " kaka, yang pinternya kelebihan ". Kaka merangkak di 9bln, tanpa 
babywalker samsek. Kaka bisa jalan di 12bln. Inget pas mom sama pap ngajak kaka ke 
Bali, buat rayain ulangtaun kaka. Kita komit, ngajak kaka pas kaka udah bisa jalan. 
Alhamdulilah kesampean. Udah bisa ajak kaka naek pesawat, udah ngajak kaka liat 
pantai meski takut, ke kebun binatang yang mom bilang paling bagus, tapi katanya 
Malang juga bagus nak, dan rencananya bulan depan mau ke Malang kan? 

 

 

Ka, 
 



Barengan sama kaka lancar jalan, lancar juga bicara kaka. Mom komit ga boleh ngajarin 
kaka ngomong cadel, nakut2in kaka sesuatu biar nurut. Ga! Makanya mom bangga kaka 
jadi sosok yang pintar, ngerti, nurut dan pemberani. Apalagi kalo liat yang seumuran 
kaka ngomongnya belum selancar kaka itu bikin mom bangga sama kaka. Anak mom 
emang paling pintar. 
 

Ka, 
 

Dari panggilan ke mom sama pap, dari awal enyim sama ayah, akhirnya kaka bisa 
manggil mamih sama papih itu udah bikin kita seneng. Kaka jarang nangis, selalu bikin 
mom marah dengan kekonyolan kaka, selalu ketawa kalo abis ngelakuin yang bikin 
mom marah. 
 

Ka, 
 

Ntah sebulan sebelum kaka ninggalin mom, ada perasaan aneh yang jadi tanda tanya. 
Kaka ga mau dipegang sama orang deket kecuali orang rumah, selalu bilang " mau sama 
mamih". Kaka mulai sering batuk pilek, ilang timbul. Nafsu makan jg on off dari kaka 
setaun. Pas ulangtaun pernikahan mom sama pap yang ketiga, kita ajak kaka ke 
Sukabumi, nemenin pap kerja. Kaka seneng banget bisa berenang di kolam ga mau 
selesai. Dapet temen baru lagi. Pulang dari Sukabumi ke Jakarta lanjut Cirebon. Kaka 
sehat, ga nunjukin kalo sakit. Cuma batuk aja kalo malam. 
 

Ka, 
 

Pertengahan april mom nyoba ke dsa, ngecek kenapa kaka klo batuk pilek ilang timbul, 
klo kaka panas kenapa cuma kepala, telapak tangan, dan telapak kaki tapi suhu normal, 
trus kulit kaka suka ga mulus. Ada bentolan merah yang kadang ilang sama timbul. 
Dokter bilang kaka alergi. Apalagi alergi susu sapi, klo susu sapi mom udah tau, karena 
kalo nyoba UHT pasti kaka pupnya lgs ngaco. Tapi baru tau kalo mom jg harus puasa 
dairyfood, semua yang dari susu ga boleh dimakan karena mom masih nyusuin kaka. 
Seminggu berselang kaka masih batpil. Mom inisiatif nebu kaka, 3x nebu berturut2, 
katanya udah mendingan tapi dibilang dahak kaka kentel udah nutupin jalan ke paru2, 
tapi sekarang udah enakan tinggal yg di bawah leher. Abis nebu kaka jg belom sembuh, 
obat abis mom balik ke dokter lagi, dikasi obat lagi dan disuruh nebu. Dokter bilang 
juga udah bersih. Nebu 2x abis itu kita ke Bandung. Maenan kaka udah dibawa kesana 
semua. Sambil nunggu obat abis juga. Pohon depan rumah kita tebang abis biar 
matahari bisa masuk tanpa permisi ke rumah. 
 



 

Ka, 
 

Seminggu sebelum kaka ninggalin mom, kita nginep di rumah tante mom, mbah nya 
kaka sampai hari minggu karena pap keluar kota. Oia ka, pap juga udah berhenti rokok 
loh, mom bangga sama pap, bisa ngalahin egonya dengan berhenti jadi peroko aktif 
yang rokonya ga pake filter itu. Hari minggu tiba2 kaka panas tinggi banget, tapi tetep 
mo kaka sakit gimana juga kaka tetap ceria, ketawa2 ga nangis ato rewel. Dijemput pap, 
langsung pulang kerumah. Panas kaka on off. Salah kita, kita udah pake masker karena 
kita bertiga kena flu semua, tapi tidur tetep bertiga. 
 

 

Ka, 
 

Hari selasa pas pap ulangtaun, mom punya ide makan diluar. Rencananya bareng sama 
tante2nya kaka, tapi karena tante dede lg UAN, ya ga jadi. Terus karena kita lagi sibuk 
pindah KTP ke rumah kakek, ya udah ajak om Yogi adiknya pap makan2. Sempet kaka 
diam di mobil, tapi pas mom tanya kenapa kaka cm senyum. Mom seneng kaka ketawa2 
pas kita makan malam, di foto kaka begitu manja sama mom, dan itu jadi foto terakhir 
kita. 
 

Ka, 
 

Pulang dari makan, kaka tidur ga nyenyak. Akhirnya mom ikut begadang juga. 
Keesokan hari kaka udah kaya biasa aja, pagi2 jalan pagi sama pap naek sepeda sambil 
disuapin pap, mom beresin rumah. Ya biasa aja. Cuman karena mom ga tidur jadi rada 
ngdrop badannya. Pas pap tinggal kerja, kaka mulai ngerasa ada yang ga enak di badan 
ya? Kaka mulai kaya kesakitan, manja ga mau diturunin. Mom bingung ka, apalagi kaka 
minta naek bajay. Bandung ga ada bajay kan ka? Akhirnya setelah jalan dpn rumah 
mom mutusin buat nyewa becak muterin komplek. Disitu kaka udah lemes, diem aja. 
Mom tanya mana yang sakit kaka diem aja. Sore pas pap pulang kerja, kita langsung 
bawa kaka ke dokter klinik, yup mom lagi ga megang uang banyak ka. Kata dokter kaka 
kena brontitis. Langsung mikir kenapa kaka batuk kalo malem, trus kaka ga bisa 
gemuk2. Disitu muka kaka udah pucet. Masya Allah nak, mom ga pernah liat kaka kaya 
gitu sebelumnya. Pulang ke rumah kaka ceria tapi lemes, makan minum obat abis itu 
muntah. Muntah ketiga kali hari itu. 
 

 

Ka, 



 

Pas mom ngedenger kaka napas cepet, detak jantung kaka cepet, dan kaka diem aja, 
mom bingung. Atas saran mamem, mamanya tante delin, mom langsung bawa kaka ke 
rumah sakit. IGD nak, serem bayanginnya. Disitu kaka langsung dibantu kasi oksigen 
sama dokter jaganya. Ya, mom tau kaka udah trauma sama selang napas itu karena 
nebu yang kemaren. Kaka berontak, tapi muka kaka tambah pucat. Apalagi pas dokter 
bilang kaka harus dirawat diruang ICU khusus anak. Masya Allah nak, mom sama pap 
ga tau kudu gimana. Pas tanya ruangan dan harga kamar plus obat2an pengen pingsan 
denger harganya apalagi dikasi tau kamar yang tersedia cuma VIP. Sampai bilang, dok 
kami ga sanggup dengan harganya. Akhirnya dokter nyaranin kasi rujukan ke rumah 
sakit lain. Alhamdulilah ada om Yogi, dia yang mondar mandir cari kamar kosong di 
rumah sakit lain. DP yang harus dilunasi bikin kami shock. Tapi ngeliat kaka yang 
berontak trus tenang pas oksigen masuk terus berontak lagi. Dokter jaga bilang detak 
jantung kaka cepet ga wajar kalo anak bayi segini. Akhirnya ada teman yang udah kami 
anggap sodara, meminjamkan uang (u know who u are). Kami memutuskan kaka 
ditangani disitu apalagi kabar dari om Yogi semua kamar rujukan penuh. 
 

 

Ka, 
 

Pas kaka di infus, kaka cuma bilang " mih, sakit ya? " tanpa tangisan ato teriak pas 
jarum masuk. Kaka dibawa ke ICU mom cuma bisa tenangin kaka, tapi mom nyesel ga 
sempet meluk kaka, cium kaka pas kaka mo masuk ruangan. Dan baru tau mom sama 
pap ga bs ktm kaka sesering mungkin. Jam 12 malam kaka masuk ruangan, ga lama 
mom sama pap dipanggil dokter jaga yang bilang kaka butuh alat bantu buat nafasnya, 
karena kaka mulai biru bibir dan kuku kaki karena kurang oksigen. Masya Allah nak, 
liat kaka berontak gitu mom pengen bawa kaka kabur aja. Dikasi tau harga mesinnya 
kita udah iya2 aja trus tanda tangan form. Sejam berselang, dokter anak yang malam 
manggil kita. Yup, kita dimarahin ka, pas disuruh ceritain kronologis kaka sakit. Masya 
Allah, mom sama pap bingung, kaka pernah keliatan sakit, kaka sehat2 aja,  kaka ceria, 
kaka makin pinter dibilang kaka kena Broncopneunomia akut (BP). Sejenis peradangan 
di paru2, jadi paru2 kaka ga bs bekerja maksimal karena ketutup lendir dan virus 
bakteri apalah itu. Sempet ditanya siapa yang ngeroko dirumah, mom bilang ga ada, 
bapaknya ngeroko ga pernah didepannya, dan udah berhenti meski baru sebulan. 
Pengen pingsan pas dokter bilang ini ga mungkin baru, pasti udah lama sakitnya. Masya 
Allah dok, kalo kita tau dari awal pasti kita udah berobat, anaknya aja ceria gitu, pucet 
sama rewel pas mo dibawa kerumah sakit aja. Sekilas liat kaka diem di tempat tidur 
dibelakang kita pas dipanggil dokter itu rasanya kaya.. Ah sudahlah. Kaka udah disana 
diem, mata setengah melek, selang ada dimulut, hidung, infus kanan kiri. Sejam 



kemudian mom dipanggil buat tanda tangan transfusi darah karena HB kaka rendah 
banget. Mom cm bisa kasi semangat ke kaka yang diem karena obat tenang, karena kata 
dokter kaka berontak terus. 
 

 

Ka, 
 

 

Hari kamis siang pas jam besuk dan itu cuma sejam, mom sama pap gantian nemuin 
kaka. Ya Allah nak, maafin kami ya, kami ga bisa apa2. Kaka nunjukin kalo dy minta 
tolong, dy gerakin semua infus dan ikatan di kedua kakinya. Mom ga kuat liat kondisi 
kaka. Masya Allah. Mom cuma berusaha senyum kasi semangat di depan kaka, 
Alhamdulilah kaka masih ngerespon, mom nyuruh kaka salam chibi pun kaka masih 
bisa dengan gerakin tangan meskipun tangan penuh infusan dan tranfusi. Mom ajak 
nyanyi kaka jg masih ngerespon, oia di mulut kaka dikasi plastik gt, karena kaka gigitin 
bibir kaka ampe bedarah. Mom sempet ngomong " kaka mau nenen?" Kaka ngangguk. " 
Kaka bau asem, belom mandi ya? " Kaka ngangguk. Satu persatu orang yang masuk liat 
kaka keluar ruang ICU langsung nangis. Semua orang ga ada yang nyangka. Doa terus 
kami panjatkan nak. Jam besuk kedua kita ketemu kaka, cuma disitu kaka ga berontak 
lagi kaya tadi siang. Mom sempet minta maaf sama kaka " maafin mamih sama papih ya 
ka? " Kaka ngangguk. Mom suruh " mana mata genitnya?" Kaka kedipin mata. Keluar 
dari situ kami ga tenang, pas malam mencoba nelp ke dalam apa kaka udah tidur, kata 
orang dalam belum tapi ga segelisah kaya tadi. Gimana mau tidur, kaka biasa tidur 
sama mom, selalu nenen kalo mo tidur, sekarang disuruh tidur sendiri di ruangan yang 
asing. 
 

 

Ka, 
 

Hari jumat kita nunggu dipanggil dokter. Karena kata mereka kalo ga dipanggil berarti 
aman. Ruangan kita cuma dibatasin tembok ka, dan ada celah kecil yang nunjukin alat2 
kaka. Mom tau kaka kalo ga tenang, karena tiang2 itu goyang. Dokter datang jam 9 pagi, 
pas mom ngintip dokter ko mukanya tegang gitu, ya Allah kak itu rasanya pengen tau 
kenapa. Akhirnya dokter manggil, ngasi tau lah ini itu. Dokter bilang virusnya udah 
nyebar ke semua, anti biotik yang dikasi ga bereaksi, obat panas pun sama, ampe yang 
dimasukin lewat dubur juga ga bereaksi, udah nyerang ke pengatur suhu badan kaka di 
otak. Obat tenang pun sama. Diliat dari tempat tidur mata kaka ditutupin kasa, mom 
tanya karena mata kaka ga tidur takut kering kata dokter. Panas kaka ga turun2 ampe 41 
derajat. Dokter inisiatif mo kasi asi nyoba apa kaka bereaksi dan turun ga, iya mom 



tetep mompa dan nitipin asi sebelumnya kaka puasa biar paru2nya bersih. Dokter 
nunjukin hasil lab pas kaka datang sampai kaka dirawat. HB kaka udah normal berkat 
tranfusi, tapi darah putih kaka tinggi banget, jadi makanin darah merah yang suplai 
buat oksigen ke otak. Bakteri dan virus kaka banyak banget, maafin mom sama pap ya 
ka, ga tau itu bakteri sama virus darimana, yang mom ngerti ada virus dari roko juga! I 
hate ciggarate or smoker!!!! Dokter cuma bilang harapannya tipis, semoga anak ibu bisa 
bertahan. 
 

 

Ka, 
 

 

Mom udah keilangan arah ka, ga ngerti mo ngapain selain berdoa dan memohon ampun 
dan semoga diberi kesempatan kedua. Kerabat, sodara sampai temen sma pap datang 
ga henti2 buat kasi support. Kung juga datang, sengaja ijin meeting buat ke Bandung. 
Apalagi mom tiba2 keluar flek lagi, aaaah sebel. 10 menit sebelum jam besuk dibuka 
dokter panggil mom sama pap. Dan melihat pemandangan yang selama ini kami liat di 
sinetron terjadi di depan mata. Kaka terbujur diam, suster2 neken dada kaka supaya 
kaka bertahan. Itu rasanya kaya, ... 
 

 

Masya Allah, 
 

 

Mom cuma diam terpaku, ngeliat kaka dibantu suster, ngeliat mesin itu kadang flat 
kadang muncul detak jantung. Ngeliat mesin itu nunjukin angka 0 dan pas angka di 
mesin nunjukin detak jantung kaka ada, ilang, ada. Mom bisikin 2 kalimat syahadat, 
mom bacain Al-Fatihah, nyuruh pap azanin kaka. Tapi Allah berkendak lain. Setengah 
jam kaka dibantu suster, dibantu obat tapi kaka ga selamat. Dokter minta mom sama 
pap mo diterusin ato ga, akhirnya kita mutusin ga, ngeliat kondisi kaka yang kami 
masih ga ngeh kalo kaka sebenernya udah ga ada. 
 

 

Tepat dzuhur ka, pas hari jumat setelah shalat jumat selesai, kaka ninggalin kami. Kaka 
terbujur diam di ruangan jenazah layaknya kaka lagi tidur dengan mata sedikit terbuka, 
bibir biru, dan luka bekas selang2 itu. Satu persatu kerabat, sodara datang menengok. 
Mom ga bisa nangis ka, ga bakal nyangka kaya gini. 
 



Ada kejadian yang masih mom ga ngerti, pas mata kaka sedikit terbuka, mom cuma 
bilang, "kaka nunggu siapa nak? Semua udah dateng". Berusaha nutup matanya tapi ga 
bisa. Kepalanya masih anget tapi seluruh badan dingin, yup masih ada pengaruh obat 
didalamnya. Pas ashar pap masuk dan bilang semua administrasi sudah selesai, semua 
sudah dibayar, dan mom sempet gendong kaka untuk terkahir kalinya, ga lama kaka 
merem. Masya Allah, kaka anak baik,  tau kesusahan orang tuanya, menunggu sampai 
kewajiban dilunasi. 
 

Uti gendong kaka dari ruang jenazah sampe mobil. Mom ga mau pake ambulan, biar 
kaka pulang naek mobil kaka, mobil yang sengaja kung beli biar kaka ga kepanasan kalo 
jalan2, biar kaka ga naek taxi kalo ke mall. 
 

Semua begitu cepat, nyampe rumah di Malabar, kaka dimandiin, iya yang mandiin 
ustad, pap yang mangku kaka, uti yang nyabunin, mom yang bersihin muka kaka. Kaka 
disholatin, terus dikubur. 
 

Azan magrib mengiringi tanah itu menutupi badan dan raga kaka. 
 

 

 

Ka, 
 

Sampai sekarang meskipun mom udah bisa tersenyum, mom udah bisa ketawa tapi 
setiap mom buka mata, setiap mom menghela nafas, setiap mom diam langsung ingat 
kaka. Kadang yang keinget kejadian di ruang icu. Kaka udah datang lewat mimpi ke 
orang2, mom tau pasti kaka mo nunjukin kalo kaka udah bahagia disamping Allah, kaka 
udah senang ga sakit lagi dan ga perlu minum obat. Tapi mom masih, .... 
 

 

Semua orang berusaha menenangi mom, bilang tar kaka yang nunggu kami di surga, 
udah punya tabungan di surga, bilang jangan ditangisin terus kasian tar kaka sedih, 
kaka ga tenang. Mom cuma mo bilang makasih, tapi jangan larang mom buat bersedih 
ato menangis. Doa selalu mom panjatkan. 
Andai orang itu pernah rasain yang mom sama pap rasain, kehilangan anak, belahan 
hati yang kami tunggu. 
 

Mom yang selalu takut melihat proses pemakaman harus bisa kuat melihat anak sendiri 
yang dimakamkan. Melihat dimandiin, disholatin hingga dikubur. Masya Allah. 
 



Ka, 
 

Mom tau kaka ngawasin mom sama pap dan keluarga yang deket sama kaka, ato yang 
belum pernah ketemu kaka tapi kaya udah kenal kaka. Bantu mom sama pap ya ka, bisa 
lewatin ini semua. Mom sama pap sayang banget sama kaka. 
 

 

" Dah mamih, mo naek awat, gih yuk mih" mom jadi inget pas kaka ngambil sepatu trus 
ngajak pergi mom naek pesawat beberapa hari sebelum ke bandung. Alhamdulilah, 
makam kaka dilewatin pesawat, sama kedengeran bunyi kereta. 2 angkutan publik yang 
kaka suka. Meskipun mom ga sempet kabulin kaka minta naek bajay, mom tau kaka di 
alam sana udah naek bajay yang indah banget. 
 

 

 

 

Ka, 
 

Ini surat terakhir mom buat kaka. Maafin mom cm bisa sekali seminggu nengokin 
rumah kaka, maafin mom yang cm bs bantu doa buat kaka, maafin mom kalo masih ada 
keinginan kaka yang belum terpenuhi, maafin mom yang bisa nyusui kaka cm 18bulan. 
Maafin mom sama pap yang belum bisa jadi orang tua terbaik buat kaka. Baik-baik ya 
nak, tunggu kami di surga. Insha Allah kejadian ini bikin kami lebih dekat lagi sama 
Allah, biar kaka bisa yakinin Allah mom sama pap udah kasi terbaik buat kaka. Dan 
ketemu kaka di surga. Mom sama pap sayang kaka selalu dan selamanya. 
 

 

Fathisya Queena Mikaila . 10/11/2010 - 11/5/2012 

Semoga hari Jumat ga selalu jadi berat buat kami ya nak. 
 


