
rat 2,79 kg, dan panjang 52 cm. la
sehat tanpa gangguan apa pun,
memperoleh imunisasi Iengkap dan
tumbuh kembang sempurna. Mes-
kipun tidak gemuk, tetapi KMS
(kartu menuju sehat) menunjuk-
kan, ia masih sesuai dengan batas
kriteria aman. Bahkan, para suster
sering memuji, "Wah ... Panjang,
Bu. Bayinya nanti pasti setelah be-
sar akan tinggi."

Dokter juga mengatakan bahwa
seluruh fungsi motoriknya "nor-
mal". Setidaknya, itulah yang Sriha-
di amati. la mulai curiga ketika Au-
di bernmur 18 bulan. Kalau Srihadi
memanggil dari belakang dengan
jarak tertentu, dia tidak pemah
menoIeh. Namun ketikajaraknya
dekat atau Srihadi mengguncang
sekumpulan kunci, maka Audi
langsung membalik dan berjalan
setengah berlari menuju arah ibu-

. nya. Mimik wajahya agak "terkejut"
seolah-olah ibunya barn tiba-tiba
saja muncul di belakangnya.

Padahal, Srihadi sudah memang-
gil namanya sejak tadi, dan seha-
rnsnya dia sudah mengetahui ke-
beradaan ibunya. Berdasarkan
pengalaman itu, Srihadi melakukan
serangkaian tes pendengaran. Ha-
silnya Srihadi seperti disambar ge-
ledek, Audi minus 90-110 desibel.
"Jangan tanya level kesedihan saya,
pasti 99,99 dari skala 0-100," ujar
Srihadi.

Dokter menjelaskan dari A-Z, te-
tapi ibu muda ini terlalu sedih un-
tuk mendengarkan semua nasihat
dokter itu. Hanya satu dalam pikir-
an dia, profound (tunarungu be-
rat). Maka membesarkan Audi dari
menit ke-menit dari jam ke jam,
hari berganti minggu, minggu ber-
ganti bulan, bulan berganti tahun
adalah perjuangan. Tidak ada ke-
ajaiban, kalaupun ada, kemajuan
itu adalah anugerah dari Yang Ma-
hakuasa. Srihadi hanya pasrah dan

. menjalankan proses. Hasilnya, ia
serahkan kepada Yang Mahakuasa.

Srihadi percaya bahwa peng-
alaman meIahirkan dan membe-
sarkan setiap anak adalah unik,
berbeda satu dengan yang lain. Ha!
yang membuat ia tetap melangkah
dan berjalan maju. la juga percaya
bahwa anak adalah titipan Tuhan.
Kekuatan kalimat tersebut mem-
buat ia keep moving, regardless
the obstacles.

Yang pasti, sebagai ibu yang ba-
rn memiliki anak , ia tidak siap.
Srihadi tidak paham bagaimana
perasaan para ibu di dunia ketika
harus mendengar vonis dokter 90-
110 desibel untuk puteranya, yang
bernmur 1,5 tahun. Padahal, Audi
adalah putera pertama pasangan
Srihadi dan Zarkasyi yang harus
dibesarkan. Mendidik anak normal
pun ia belum berpengalaman, apa-
lagi harus menangani anak yang

l


