
"Cahaya Tahun Baru" 

Inilah hari kelulusannya yang selalu ia nantikan, hari terakhir dimana ia menyandang 

gelar sebagai pelajar di sebuah sekolah milik swasta yang sangat terkenal di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Kini seluruh siswa-siswi seangkatannya telah berada tepat di 

atas lapangan sekolah, meraih topi kelulusan yang mereka kenakan dan serentak 

melemparkannya ke langit secara bersama-sama. 

Kebahagiaan sungguh dirasakan pula oleh seorang -Jeslyn Asmiracle Ramawan- yang 

memiliki tubuh ideal layaknya para model profesional. Banyak sebenarnya yang iri akan 

kesempurnaan yang ia miliki. 

-Citra- sebagai sahabat terbaik bahkan gila menurut Jeslyn kini berteriak memanggilnya 

dari kejauhan. 

"Jess.llyy..nn!!!" Teriakan pertama Citra ternyata tidak kedengaran oleh Jeslyn sehingga 

Citra menarik nafas banyak-banyak dan mengulangi teriakannya. 

"Jesss....lllyyy.....nnn!!!" Teriakan keduanya sontak mengejutkan Jeslyn yang sedang 

memandangnya tak karuan karena betapa terkejutnya ia saat Citra telah berada tepat di 

depannya dengan wajah memanas. 

"Hei.. hei.. tenang aja, Cit. Gue nggak budek!" Komentar jeslyn. 

"Nggak budek gimana? Gue udah teriak kenceng-kenceng tapi lo justru kayak orang 

budek tau." Bantah Citra. 

"Ya udah deh. Maaf. Emang lo kenapa manggil-manggil gue sampe teriak gitu?" Tanya 

Jeslyn menaikan satu alisnya. 

"Oh ya, gini Jes. Entar malem jam 7 ada ajang Fashion Week di mall."  

"Terus?" Tanya Jeslyn dengan kembali menaikan alisnya lagi. 

"Ya gue mau ngajak lo, Jes. Siapa tau lo suka." Jelas Citra sontak membuat Jeslyn 

berpikir. 

"Oke deh, nanti kita ketemuan di mall jam 7 malam ya." Ucap Jeslyn mengangguk dan 

dibalas juga oleh anggukan bahagia Citra. 

"Ya udah sekarang gue mau nyari bokap ama nyokap gue dulu, takut kesasar.. hihihi." 

Canda Citra segera berbalik dan meninggalkan Jeslyn. 

Sebenarnya Jeslyn bingung dengan Citra, bukan malah ngucapin selamat dulu tapi 

malah.. ahh sudahlah, pikir Jeslyn dalam hatinya. 



***** 

Acara kelulusan yang cukup melelahkan akhirnya berakhir dan kini kakinya yang pegal 

sejak tadi telah diluruskan di atas kasur tidurnya yang berukuran medium size. Ia 

melirik jam tangan warna biru miliknya dan pada kenyataannya sekarang masih pukul 2 

siang, seperti rencananya ia akan bobo cantik selama beberapa jam sampai pukul 6 sore 

nanti. 

Satu jam.... 

Dua jam.... 

Tiga jam.... 

Empat jam.... 

"Kringggggggg..." ponselnya berdering dan tertera nama pemanggilnya adalah sahabat 

kesayangannya -Citra Rempong- 

Tapi tetap saja ia hiraukan panggilan dari sahabat kesayangannya demi tidurnya. 

Dua jam berlalu..  

"Tinggg...nongg..tingggg...nong..." bel rumah pun berbunyi serta pintunya kini 

dibukakan oleh wanita cantik yang adalah mama Jeslyn sendiri. Citra kini sudah 

tampak di depan mamanya Jeslyn dengan senyuman yang mengembang. 

"Hai Tantee.. Jeslynnya ada? Kok Telpon Citra enggak diangkat ya, tan? Emang si 

Jeslyn lagi apa,tan?" Tanya Citra yang kini membuat tante -Asmi- menatapnya bingung. 

"Aduhh Cit... satu-satu dong nanyanya.. tante bingung jawabnya."  

"Hehe..  sorry deh, tan. Citra tadi janjian sama Jeslyn mau ke mall buat nemenin Citra. 

Tapi telponnya Citra nggak diangkat-angkat sama si Jeslyn."  

"Oh gitu.. yaudah masuk gih Cit.. Kamu langsung aja ke kamarnya si Jeslyn, Cit." Ajak 

mamanya Jeslyn ke Citra sambil memberi jalan masuk kepada Citra. 

"Tan, Citra ke atas dulu ya.. mau liat si Jeslyn" Citra pun pamit dan berjalan menaiki 

tangga. 

Kini Citra sudah memasuki kamar Jeslyn dan tampak seorang gadis berbaring di atas 

ranjang berukuran medium size dan ya siapa lagi gadis itu kalo bukan si Jeslyn sendiri. 

Tiba-tiba.. 

"Jesss...lllyyyy....nnnn bangunnnn... gempaaa... Jesss.. gempaa.." teriakannya sambil 

menggoncang tubuh si Jeslyn. 



"Aaaaaaaa... mana... mana gempanya Cit?" Teriak Jeslyn terkejut sambil melompat 

hendak masuk ke kolong tempat tidur. 

Citra akhirnya ketawa ngakak kayak orang kesambet, bahkan air matanya pun keluar 

saking lucunya ia menertawakan Jeslyn. 

"Haha.. tuh gempanya udah bikin Tokyo tenggelam." ujar Citra setelah tertawaannya 

mereda. 

"Ihhh becanda lo nggak asik deh, Cit. Tapi kok lo ada disini sih Cit?" balas Jeslyn 

menaikan alisnya. 

"Lo yang harusnya gue tanyain kok nggak nongol-nongol di mall. Eh taunya lagi tidur 

kayak kebo sampai-sampai telpon gue nggak diangkat." Jitak Citra di kepala Jeslyn. 

"Aduhhh.. oh iya gue lupa, Cit." Sambil menepuk jidatnya  

"Yaudah deh mau gimana lagi acaranya pasti udah kelar"  

"Sorry ya, Cit. Maaf banget nih.." mohon Jeslyn pada Citra. 

"Tapi, tenang Jes. Acaranya besok masih ada lagi kok. Tapi tinggal finalnya aja." Balas 

Citra dengan senyum mengembangnya. 

"Oh yaudah deh Cit. Kita nonton besok aja." Ujar Jeslyn. 

Tiba-tiba pintu kamar Jeslyn pun terbuka dan menampilkan mamanya Jeslyn. 

"Citra udah makan malam?" Tanya tante Asmi - mamanya Jeslyn. 

"Sebenarnya Citra sama Jeslyn rencananya mau jalan terus makan. Tapi si Jeslyn lupa 

tante." Balas Citra sambil ngelirik ke Jeslyn. 

"Sorry deh, Cit." Ucap Jeslyn. 

"Hehe.. ya udah gini aja deh. Citra makan malam di sini aja bareng tante, Jeslyn, sama 

om Racle." Jelas tante Asmi. 

"Ehh nggak usah tan.. nggak apa-apa Citra nanti mampir beli makanan aja terus 

langsung pulang." Jelas Citra yang malu-malu. 

"Kok gitu.. sayang dong tante masaknya lumayan. Daripada kamu harus beli, lebih baik 

makan bareng aja." Rayu tante Asmi. 

"Iya Cit. Lumayan lah makanan gratis. Hehe." Goda Jeslyn pada Citra. 

"Udah deh ayo.. Om Racle udah nunggu tuh di meja makan." Ajak tante Asmi. 



"Ayo, Cit nggak usah malu-malu deh." Ajak Jeslyn kini menarik tangan Citra. 

..... 

"Selamat malam, om." Sapa Citra ke papanya Jeslyn om -Racle Ramawan- 

"Eh ada Citra. Duduk sini Citra, Jeslyn." Ajak om Racle mempersilahkan Citra duduk. 

"Iya om makasih." Balas Citra dengan senyum mengembang serta rona merah tercetak 

jelas di pipinya. 

"Ayo, makan-makan." Ajak tante Asmi mengambilkan piring dan menyendokkan nasi 

untuk Citra. 

"Oh iya tan, makasih." Balas Citra. 

Malam ini mereka menyantap makan malam buatan tante Asmi dengan bahagia sebab 

hari ini adalah hari kelulusan mereka dari bangku SMA. 

 

***** 

 

Keesokan harinya…"Kriiiinnnggggg...." ponsel Jeslyn berdering dan tertera nama 

sahabat kesayangannya si Citra. 

"Hallo Cit?"  

"Lo udah dimana? Gue udah di mall nih. Cepetan ya."  

"Iya, iya, Cit. Ini juga udah di jalan. Udah mau sampe. Bentar lagi deh. Tunggu aja di 

depan." Jelas Jeslyn. 

"Oh oke, gue tunggu di depan ya, Jes."  

Telepon pun terputus dan Jeslyn segera menaruh ponselnya di dalam tas tote bag 

warna putihnya. 

"Pak, berhenti di depan aja ya." Ujar Jeslyn ke supir taksi seraya menunjuk ke arah 

pintu depan mall. 

"Oke, neng cantik." Goda supir taksinya. 

"Bapak bisa aja."  



"Enggak neng tapi neng cocok banget deh jadi model. Malahan bapak kira neng itu 

model." Jelas si bapak. 

"Haha, bapak ngaco deh." Tawa Jeslyn. "Udah ini pak uangnya." Sambil turun dari taksi 

yang ia naiki. 

"Jess..llyyy..nn." panggil Citra yang mebuat Jeslyn kaget seketika. 

"Lo malu-maluin deh,Cit. Dimana-mana teriak mulu kerjaan lo." Bentak Jeslyn pada 

Citra. 

"Iya deh maaf." Mohon Citra pada Jeslyn. 

"Ya udah ayo masuk. Acaranya udah mau dimulai." Ajak Citra. 

Kini kedua gadis ini menjadi tatapan orang-orang. Yang mereka tatap sebenarnya 

adalah Jeslyn yang punya tubuh ideal serta muka secantik model-model profesional 

yang sering mereka lihat di majalah serta media sosial. 

"Ihh kok mereka natap kita ya, Cit?" Tanya Jeslyn bingung. 

"Yang mereka tatap bukan kita. Tapi lo. Gimana nggak ditatap pakaian lo nunjukin bodi 

ideal yang lo miliki." Jelas Citra pada Jeslyn yang akhirnya membuat rona merah 

tercetak dipipinya. 

Mata Jeslyn kini tidak dapat melirik hal-hal lainnya selain para model yang sedang 

berada di atas panggung. Ia sebenarnya ingin sekali menjadi model, tapi... 

Tiba-tiba seorang perancang busana menepuk bahunya. 

"Kok nggak naik ke panggung?" Tanyanya  

"Ehh.. mas pasti salah orang deh. Aku bukan peserta." Jawabnya. 

"Masa sih gadis secantik kamu dengan tubuh ideal nggak jadi peserta. Sayang banget 

deh." Ujar pria tampan tersebut. 

"Kalau begitu kamu mau nggak jadi model untuk karya busanaku? Aku lagi butuh 

model buat promosiin busana terbaru yang sedang aku rancang. Dan aku rasa kamu 

cocok jadi modelnya." Jelasnya lagi. 

"Tapi, aku belum berpengalaman, mas."  

"Ya, nggak masalah kalo pengalaman yang penting kamu mau dulu." Jelasnya membuat 

Jeslyn terpaku. 



"Gimana ya mas.." baru saja Jeslyn ingin menjelaskan, tiba-tiba di potong oleh pria 

tersebut. 

"Udah dong mikirnya. Aku butuh bantuan kamu." Potong pria tersebut. 

"Iya deh.. di coba aja dulu." Ujar Jeslyn membuat pria tersebut mengembangkan 

senyumannya. 

"Oke ini kartu namaku. Tapi sebelumnya aku pengen tau nama kamu."  

"Aku Ansel. Nama kamu?" Pria itu mengulurkan tangannya untuk berkenalan. 

"Aku Jeslyn." Uluran tangan Jeslyn menerima perkenalan mereka. 

"Bisa minta nomor telponnya?" Tanya Ansel pada Jeslyn. 

"Oh, iya. Ini 082xxxxxxxxx" balas Jeslyn. 

"Baiklah nanti aku akan menghubungimu. Aku mau kesana dulu," jelasnya. 

Jeslyn mengangguk dan pria itu berjalan meninggalkannya.  

Dan sekarang si Citra datang tiba-tiba. 

"Sorry ya, Jess gue tadi keburu ke toilet. Udah kebelet banget."  

"Iya nggak apa-apa, Cit. Nggak masalah." Ujar Jeslyn. 

***** 

Satu minggu berlalu dan kini Jeslyn berada di sebuah tempat yang ia ketahui adalah 

alamat yang diberikan oleh Ansel lewat SMS tadi pagi. Pakaian yang ia gunakan 

memang simple tapi tetap saja kharismatiknya keluar dengan sendirinya. 

"Hai.." sapa Ansel. 

"Oh hai.." sapa Jeslyn kembali. 

"Gimana udah siap?" Tanya Ansel. 

"Iya udah." Jawab Jeslyn. 

"Coba kamu pakai ini. Nanti aku tunggu di sini ya." Ujar Ansel seraya memberikan 

sebuah gaun pada Jeslyn. 

Satu menit...  

Empat menit... 



Tujuh menit... 

Sepuluh menit...  

Kini tampak gadis cantik berpadu dengan gaun buatan Ansel sendiri. 

"Apa kataku. Kamu pasti cocok dengan gaun ini. Luar biasa kelihatannya." Puji Ansel 

pada Jeslyn. 

"Kamu mah bisa aja." Rona merah kini menghiasi pipi Jeslyn. 

"Ya udah sekarang kamu akan melakukan pemotretan." Jelas Ansel. 

"Oh baiklah."  

Pemotretan dilakukan di sebuah studio milik Ansel untuk sebuah majalah. 

***** 

Sesampai dirumah…"Pranggggg.." sebuah gelas jatuh pecah. 

"Mama sama papa nggak pernah suka kamu jadi model, Jes." Bentak mama. 

"Kamu nggak ingat ya kejadian 3 tahun lalu dan siapa korbannya?"Jelas mama lagi. 

"Tapi, mah Jeslyn suka banget jadi model. Jeslyn udah dikontrak oleh sebuah 

perusahaan pembuat majalah." Jelas Jeslyn pada mamanya. 

"Terserah kamu deh mau pilih mama sama papa atau karir kamu." Bentak mama 

Jeslyn. Kalimat yang terlontar dari mama seakan bagai sambaran petir di siang hari dan 

terdengar begitu menyakitkan di telinga Jeslyn.  

"Yaudah kalo gitu Jeslyn mau minggat dari sini." Bentaknya juga. 

"Terserah kamu. Mama dan papa nggak akan peduli kalo kamu masih tetap bersikeras 

mau jadi model." Bentak papa kali ini. 

Jeslyn memilih minggat dari rumah. Kejadian 3 tahun lalu belum bisa dilupakan oleh 

orang tuanya karena yang menjadi korban adalah kakak kandungnya sendiri.  

*Flashback*  

Dimalam itu telepon rumah berdering. Ternyata yang menelpon adalah teman Celine 

- kakak Jeslyn. Tangisan histeris itu datang saat mamanya menerima berita bahwa 

Celine bunuh diri di apartemen miliknya karena frustasi ditolak sebagai pemeran 

utama dalam sebuah acara busana. Keluarganya tidak dapat berbuat apa-apa ketika 



melihat tubuh Celine yang sudah kehilangan nyawanya di atas peti. Dari situlah 

keluarganya membenci profesi permodelan. 

Jeslyn kini telah berada di studio tempatnya bekerja sebagai model. Ia kembali pada 

profesinya sebagai model yang sangat ia sukai. Waktu terus berjalan dan sudah hampir 

pada penghujung akhir tahun. Jujur ia merindukan orang tuanya. 

***** 

Saat sedang pemotretan "…Krriiinngggg..." ponsel Jeslyn berdering. 

"Jesss... lo dimana? Tega banget lo sama bokap lo." Suara khawatir Citra kini 

terdengar di seberang sana. 

"Ada apa Cit? kok lo tiba-tiba ngomong gitu sih?" Tanya Jeslyn heran. 

"Bokap lo masuk rumah sakit karena serangan jantung. Gue denger sih bokap lo 

serangan jantung waktu lagi meeting di kantor." Ujar Citra panik. 

"Yang bener lo? Dimana rumah sakitnya?" Tanya Jeslyn lebih panik. 

"Bokap lo dirawat di rumah sakit xxxxxx" Jawab Citra yang kini membuat Jeslyn 

benar-benar panik. 

"Ya udah gue kesana sekarang." Ujar Jeslyn memutuskan telepon dari Citra. 

Kini Jeslyn sadar bahwa profesinya sebagai model memang menjadi beban bagi 

keluarganya. Mereka masih trauma dengan musibah yang menimpa Celine 3 tahun lalu. 

"Ansel, aku keluar dulu. Bokap masuk rumah sakit. Kena serangan jantung." Jelasnya 

panik.  

"Oke Jeslyn. Kabarin aku ya kalo bokap kamu udah baikan."  

"Iya.. iya.." jawab Jeslyn sambil berlari keluar gedung studio menuju rumah sakit 

tempat papanya dirawat. 

Ia tidak menyangka bahwa hari ini di penghujung akhir tahun, ia akan seperti ini. Hari 

ini tepatnya tanggal 31 Desember 2016 ia harus menerima kabar bahwa papanya kritis 

di ruang ICU sejak kemarin. Ia memasuki kamar rumah sakit dan mendapati papanya 

sedang tidak berdaya di atas tempat tidur rumah sakit. Sementara mamanya sedang 

menangis di samping papanya. 

"Mahh.. Papa kenapa?" Tanya Jeslyn berlinang air mata sambil menatap papanya yang 

terbaring di tempat tidur dari ambang pintu ruang rawat papa Jeslyn. 



"Papa kena serangan Jantung, Jes." sahut Mamanya dengan suara serak akibat dari 

terlalu banyak menangis. Jeslyn melihat raut wajah mamanya. Menurunnya kesehatan 

papa Jeslyn ternyata berpengaruh pada sang Mama. Wajahnya tampak sayu dan tersirat 

kelelahan di sana. Rasa bersalah kemudian meliputi hati Jeslyn. 

"Mah.. Jeslyn minta maaf. Jeslyn salah mah. Jeslyn udah durhaka sama mama dan 

papa." tangisan Jeslyn kini membuat ruangan kamar rumah sakit dipenuhi oleh suara 

tangisannya. 

"Ya udah Jes lupain aja dulu. Sekarang kita berdoa untuk papa ya biar segera pulih 

seperti sebelumnya." ujar mama sambil menahan tangisannya. 

Setelah berdoa tepat pukul 00:00 ketika hari dan tahun telah berganti mata papanya 

terbuka dan tersenyum kepada mama dan Jeslyn yang baru saja selesai berdoa. 

"Pah, syukurlah papa udah sadar." Ujar mama Jeslyn dengan linangan air mata di 

pipinya ketika melihat papa Jeslyn sudah sadar. 

"Jesss..llyy..nn." kata papa Jeslyn tertatih-tatih dan kini papa Jeslyn memegang tangan 

Jeslyn. 

"Pah, Jeslyn minta maaf udah kecewain papa. Udah buat papa marah. Jeslyn sadar 

sekarang kalau Jeslyn udah benar-benar durhaka sama papa dan mama." Jelas Jeslyn 

dengan linangan air matanya. 

"Udah, nak. Papa udah maafin. Papa hanya rindu kamu. Papa nggak marah lagi sama 

kamu. Kamu mau yah pulang kerumah. Tinggal sama papa dan mama lagi." Mohon 

papa Jeslyn dengan mata berkaca-kaca. 

"Iya, pah. Jeslyn mau. Jeslyn mau banget tinggal sama papa dan mama lagi." Jawab 

Jeslyn yang membuat papa dan mamanya tersenyum bahagia. 

"Jeslyn bakalan berhenti jadi model pah, mah......." Lanjut Jeslyn yang seketika 

membuat sang papa memotong perkataan Jeslyn sebelum ia melanjutkan kata-katanya 

lagi. 

"Kamu nggak perlu berhenti, nak. Papa dan mama udah ijinin kamu buat jadi model. 

Jadi, kamu nggak perlu berhenti dari dunia permodelan. Papa dan mama sekarang mau 

yang terbaik untuk kamu. Selama kamu menyukainya, maka papa dan mama pun akan 

menyukainya juga. Demi kamu anak kesayangan papa dan mama." Jelas papa kepada 

Jeslyn sehingga membuat tangisan Jeslyn terharu.  

"Makasih pah, mah. Jeslyn sangat bersyukur memiliki kalian." Jeslyn kini memeluk 

kedua orang tuanya dan dengan hati yang damai mereka akhirnya tersenyum penuh 

kebahagiaan. 



Mereka kini benar-benar melihat cahaya bahagia di tahun yang baru. 

TAMAT. 

 

 

 

 


