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Kung-
Kung bisa 
mengalah 
demi 
kesenangan 
orang lain

Sebagai isteri dari anak lelaki tunggal Kung-Kung 

dan Ama, Mami sangat menyadari kewajibannya untuk bisa 

menjadi isteri yang baik bagi suaminya, maupun menantu yang 

berdedikasi kepada mertuanya.  Tidak seperti kebanyakan 

menantu yang menjaga jarak dengan mertuanya, Mami 

memperlakukan dan menganggap kedua mertuanya layaknya 

orangtuanya sendiri.  Banyak dari teman-teman Kung-Kung dan 

Ama yang memuji dedikasinya, dan mengatakan bahwa Kung-

Kung dan Ama memiliki hoki yang besar karena mendapatkan 

menantu sebaik dan seperhatian Mami.  

Mungkin pada masa awalnya berpacaran dengan Papi, 

Mami tidak begitu mengenal siapa sosok Kung-Kung yang 

sebenarnya.  Tapi setelah acara lamaran akan segera tiba, 

informasi mengenai calon mertuanya itu menjadi semakin 

jelas setelah kakak tertua Mami berusaha mencari tahu tentang 

keluarga calon besannya itu.  Karena berasal dari daerah dan 

masih kurang memahami ”apa dan siapa” kota Jakarta, maka 

kakak Mami bertanya tentang Kung-Kung kepada atasannya, 

salah seorang pengusaha sukses di masa itu.  Begitu mendengar 

nama Kung-Kung, sontak sang atasan berujar dalam dialek 

Hokkian, ”Wah, Wang Da Jün xi dua kiang lang!”  (Wah, Wang Ta 

Cin itu orang pinter/hebat!).  Pujian itu pun yang dilontarkan 

Mami tentang Kung-Kung setelah hampir empat dekade menjadi 

menantunya, ”Kung-Kung itu selalu baik dengan orang lain, dan 

kalau misalnya dia bisa mengalah demi kesenangan orang lain, 

maka itu akan dilakukannya.”  Kung-Kung adalah karakter yang 

sangat tekun, rajin dan tidak pernah berhenti bekerja.  ”Beliau itu 

orangnya tidak bisa diam,” kata Mami, ”... selain itu Kung-Kung 

orangnya mendetil sekali.  Dari A sampai Z, beliau perhatikan.”  

Salah satu contoh dari keperduliannya pada hal-hal kecil adalah 

pesannya kepada Mami untuk memberikan waktu istirahat di 

siang hari bagi perawat yang membantu menjaga saya sewaktu 

bayi, katanya, ”Yu Li, suster harus dikasih tidur siang karena dia 

semalaman sudah jaga dan kerja.”  Tentu saja tanpa diberitahu 


