
No.49/XyYVtl . \4 -)o Novgnldr scqg

vEs tao
1 lwuu..BULAN lNl di tahun ini banyak sekali teman yang menikah . (2" Okay, so, will you marry nte?" ujar kekasih, sambil berlutut, me-

2Bisa dibilang, tiap akhir pekan berturut-turut full kondangan. g megang tangan saya dan menatap mata saya dalam-dalam, membuat
3Teman kantor saja ada 4 yang menikah, belum teman kantor yang 4( air mata saya jatuh tak terbendung.
* lama, teman kuliah, ditambah menghadili undar'giu-. pernikahan E ASDua jam kemudian, kelr-rarga sibuk menggelar upacara. Penghulu?

Smewakili perusahaan. Lumayan nrenguras budget angpao. Musim 4bPakde saya sendiri. Penasihat perkawinan? Ada, tetangga sendiri.
...,$ pesta kawin beruntun ini membuat saya teringat, andai saja,3 tahun 4tsaksi? Tetangga kanan-kiri.Qayang, keluarga suami hanya bisa

,.. silam saya diberi kebebasan menentukan tanggal perkawinan, ba-{8 merestui dari telepon.Teman dekat? Beberapa oranglsaya beri ta-
'$rangkali baru tahun ini saya menikah. € 4)hu lewat telepon. Lilin, sahabat saya yang akan menikah bulan

S 'S Raa-ratatemanseumuranjugamenikahdi ffi ffi gdepannya,Tnuring-muring."Ngqak bisa! Ka-

[::HJ-,:ff:::xi"::i:^;:,"-;llH %bmbil berlutut i,;;,tr;:;:;::""#;Yff;:,#l ilf;:
ala Hol lywood, AK{;,';{'UI::::i,'T?i#Hlj,Tl;

,[ Lffi,:::,i;i1#":"r;#*T']:;'Hil ia pun berucopn f ]r:;*'iix',1i,1?."*n 
pernah sava ba-

'n Okay, so, wil I *fi;j"f.'_TflT:Jff1,;.::fi:_T"{?

It ke Hawai. Duh, sentngnya. Ada, sll2, rasa iri
g melihat kebahagiaan mereka. Bagaimana

lb libur Lebaran, setelah masuk, di hari pertama

b masuk saya menghadap atasan untuk minta
lE Libur senringgu.

$ I Alasannya: mau ke rumah mertua.Atasan
2o saya berucap," Oh, kamu mau menikah, ya?"

{ tanyanya. "Nggaft, Mbak, sudah,"jawab saya

tL santai, tetapi dibalas keterkejutan setengah
1) mati atasan saya ini. Segera dia berdiri dari
r{ kursinya dan menggelar 'konferensi pers'
\ ke teman-teman kantor yang sudah mulai

you marry me?" 3 ffiiff",'xTj*0,f"*"o1hs'i",5;l
Dan, ijab kabul (l goda saya.

[z "Kalau tahun ini, tabungan sudah
b3 banyak, rulr! Sudah bisa beli rumah, saya

ffiq.udah lulu' (masrer," cclotehnya. panjrng*pS 
I eba r. D i a p u n' ker n ba I i me n gu n gki r- u n gki t.

gf,Og aul, selnpat membatalkarr mcnerima

tercepat pug
berlangsung.F

r[sibukdenganpekerjaannya. hpekerjaan yang bergaji besar di Berau,

U Q Ini murni inisiatif keluarga besar yang rak( sabamn, tak bisa € Kalimantan, demi bisa mendampingi istri yang segera tak mensrruasi
18 menoleransipacaranberlama-lama.Maklum,padasaatituhubungan I lagi setelah menikah.
10 kami sudah menginjak tahun ketujuh, masih sama-sama kuliah.B tTapi andai tak jadi menikah, pasti juga saat ini saya tak punya Dede,
b Maka, ketika keluarga besar diwakili paman saya datang ke rumah, cy{ anak saya yang kini berumur 2 tahun, yang lucu dan menggemaskan.I
3[ orang tua tak keberatan. Padahai, saat itu saya dan kekasih sudah ARUMDANT - JAKARTA
9l punyJdeeling akan membicarakan pernikahan, namun bayangannya
)7 baru sekitar 3 tahun lagi. Pertimbangannya , sih,rnaslh pengin nabung
It dulu, biar tidak mereporkan orang tua.

?s Akan tetapi, keluarga punya ide lain. Biaya seharusnya tidak
tL menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan. Sebab, ngryk
9lmahal, ft0ft, menikah itu. Lagi pula, soal rezeki di tangan Tuhan.
9 Bergulirlah ide, bagaimana jika menikahnya saat itu juga? Saya dan
9kekasih pun berunding selama 10 menit. I{einginan saya hanya:
zF satu, dia melamar saya ala Hollywood. Itu saja. Dan, saya akan men-
4l jawab,"Yes I do."
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