
MEDIA ANDRIANI 
IBU RUMAH TANGGA BERDEDIKASI UNTUK BANGSA 

 
Sesampai di rumah duka, kulihat Winta, teman dekat Media, matanya masih 
basah dan wajah sangat sedih. Akupun ingin menangis, lalu aku menjauh, 
menenangkan hatiku yang juga sangat berduka atas kehilangan sahabat kami 
yang sangat kami sayangi, Media Andriani. Setelah pemakaman, kami masih 
tinggal untuk sekali lagi memanjatkan doa bersama kakanda Firman dan 
adinda Winta. 
 
Empat tahun yang lalu, Media dibawa dan diperkenalkan oleh Winta masuk 
pengurus Yayasan Proklamator Bung Hatta. Yayasan yang baru seumur jagung 
ini bercita-cita menggali, melestarikan dan mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, 
pemikiran, keteladanan karakter Bung Hatta. Merintis dibangunnya Hatta 
Memorial Heritage di Bukittinggi dan Museum Bung Hatta di Jakarta adalah 
bagian perjuangan yayasan ini yang masih harus meniti jalan yang jauh. 
  
 Kehadiran Media di yayasan ini sebagai Sekretaris II merupakan darah segar 
bagi yayasan yang sebagian besar anggota aktifnya adalah para "kakek". 
  
Di dalam rapat-rapat Media menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan 
analisis dan argumen produktif dan berkualitas dalam setiap pembahasan 
program dan jalan keluar permasalahannya. Sesuai dengan tugasnya sebagai 
sekretaris, agenda dan notulen rapat selalu sudah siap, surat-surat keluar, 
selesai rapi dan hanya memerlukan sedikit sentuhan koreksi dari ketua 
yayasan. 
  
Dedikasinya juga sangat menonjol karena selalu hadir dalam penugasan baik 
itu rapat, seminar, kunjungan untuk mewakili yayasan sehingga kami dapat 
berbagi waktu diantara kesibukan masing-masing.  
  
Media menunjukkan kualitasnya sebagai anggota team work yang tangguh. 
Beliau selalu siap kalau diberi penugasan tanpa memilih-milih dengan wajah 
ceria dan selalu tersenyum. Semua untuk satu dan satu untuk semua difahami 
betul oleh insan yang santun ini. 
  
Kami di jajaran ketua yayasan sudah berpikir lebih jauh, inilah salah seorang 
kader generasi penerus kita nanti di yayasan, demikian bisik-bisik kami. 
  



Tidak hanya di yayasan kami, Media juga aktif di Prayoga, yaitu ikatan alumni 
sekolahnya SD Fransiskus dan SMP Xaverius Bukittinggi, Pengurus Bukittinggi 
Salingka Agam, Pengurus Ikatan Alumni SMA1 Bukittinggi sebagai anggota Tim 
Panggung Ide dan Kreasi dan juga panitia Reuni Gadang 2019 alumni SMA1 
karena angkatannya (92) dan angkatan 91 yang mendapat tugas. 
  
Media adalah seorang ibu rumah tangga teladan. Setiap selesai dalam rapat 
yayasan beliau langsung pamit untuk menjemput anak perempuan beliau yang 
di SMP. Perhatian beliau kepada keluarga di samping aktif di yayasan sangat 
menimbulkan respek kami, kamipun berbisik " dia seorang ibu rumah tangga 
yang berdedikasi untuk keluarga dan juga untuk bangsanya . 
  
Media, pada usiamu yang masih muda, engkau sudah dipanggil Sang 
Pemilikmu, Allah SWT. Kami sedih, tapi kami harus ikhlas karena yang 
ditentukan oleh yang maha kuasa tentu  adalah yang terbaik bagimu. 
Semoga engkau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT.  
Aamiin.  
  
Jakarta, 26 September 2019 
Maizar Rahman  
Ketua Yayasan Proklamator Bung Hatta 
 

 


