
Pintu Harmonika,  

Bagaimana menciptakan surga itu di rumah? 

 

“Rumahku, Surgaku”, benarkah? Apakah benar anak-anak anda menganggap rumah yang sekarang anda 

tempati adalah surga bagi mereka? Surga yang membuat mereka nyaman untuk kembali pulang dari 

segala aktivitasnya, yang membuat mereka bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus mencari potongan 

kebahagiaan di tempat lain? 

Buku yang berjudul “Pintu Harmonika” ini ditulis oleh Clara NG & Icha Rahmanti. Buku ini membeberkan 

kisah yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Mengisahkan tentang anak-anak dari 

keluarga berbeda, dengan kehidupan yang berbeda juga, yang biasa berkumpul bersama di sebuah 

pekarangan kosong dekat tempat tinggal. Pekarangan kosong inilah yang menjadi surga bagi mereka. 

Surga yang membuat mereka nyaman untuk menghabiskan waktu setelah semua aktivitasnya, 

menenangkan kegelisahan yang mereka rasakan, hingga meluapkan emosi yang tidak bisa mereka 

tuangkan di tempat lain. Di surga mereka ini, mereka menemukan kenyamanan yang mereka cari. 

Kehadiran pekarangan kosong ini memberi ruang bagi diri mereka untuk mengeluarkan sisi yang 

mungkin tidak ditunjukkan di rumah mereka sendiri. 

Namun semuanya seakan berubah ketika mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tanah 

kosong tersebut adalah tanah sengketa. Surga yang sudah menjadi rumah bagi mereka ternyata 

memiliki masalah kepemilikan yang mengancam keberadaan surga itu sendiri. Lalu apa yang mereka 

lakukan pada pekarangan ini? Jika pekarangan ini tidak bisa lagi menjadi surga mereka, kemana mereka 

akan mencari kenyamanan dan kebahagiaan yang sama? 

Walaupun memakai pendekatan dari sisi remaja, tidak lantas menjadikan buku ini memiliki segmen 

sempit sebatas remaja. Kedua penulis ini mampu mengisahkan sebuah cerita yang benar-benar dekat 

dengan insight remaja yang tidak lepas dari interaksi keluarga. Dengan mengikuti alur kisah buku ini, 

orang tua bisa mendapat gambaran tentang kenyamanan seperti apa yang dicari oleh anak-anak 

mereka, dan mengapa hal itu jarang ditemukan di rumah sendiri. Buku yang akan diterbitkan oleh Plot 

Point pada tanggal 25 Februari 2013 ini menjembatani hubungan orang tua dan anak dengan cara yang 

segar. Jika ingin menghadirkan surga untuk anak anda di rumah, anda bisa belajar banyak dari buku ini.  


