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Cerita
Who Moved My Cheese?

pada zaMan dahulu hidup empat tokoh yang berlarian 
di dalam labirin mencari cheese untuk meningkatkan gizi 
mereka sekaligus membuat mereka gembira.

Dua di antaranya adalah tikus bernama “Sniff” dan 
“Scurry”, dan dua lainnya adalah kurcaci sebesar tikus 
yang berpenampilan dan bertingkah laku sama halnya 
seperti manusia biasa. Nama mereka adalah “Hem” dan 
“Haw”.

Oleh karena ukuran tubuh mereka yang kecil, mudah 
sekali untuk tidak memperhatikan apa yang mereka 
lakukan. Namun jika dilihat dari dekat, kita akan 
menemukan hal yang luar biasa!
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36  /  Who Moved My Cheese?

Setiap hari para tikus dan kurcaci itu menghabiskan 
waktu untuk mencari cheese kesukaan mereka di dalam 
labirin.

Para tikus, Sniff  dan Scurry, memiliki pikiran sederhana 
dan naluri yang kuat untuk mencari cheese keras berlubang-
lubang seperti yang disukai tikus-tikus pada umumnya.

Berbeda dengan para tikus, kedua kurcaci ini, Hem dan 
Haw, menggunakan otak mereka yang rumit yang dipenuhi 
dengan berbagai keyakinan dan emosi untuk mencari 
beragam jenis Cheese yang lain—yaitu Cheese dengan C 
besar—yang diyakini akan membawa kebahagiaan dan 
kesuksesan bagi mereka.

Meskipun tikus dan kurcaci berbeda, namun ada hal 
sama yang mereka lakukan: setiap pagi mereka mengenakan 
pakaian jogging dan sepatu lari, meninggalkan rumah 
mungil mereka, dan melesat ke dalam labirin untuk mencari 
cheese favorit mereka. 

Labirin itu merupakan lorong panjang berkelok-kelok 
dengan ruangan-ruangan yang berisi cheese yang lezat. 
Namun demikian ada beberapa sudut gelap dan jalan yang 
menyesatkan sehingga mudah bagi siapa saja tersesat di 
dalamnya.

Sementara itu bagi mereka yang sudah menemukan 
jalan, labirin itu menyimpan rahasia-rahasia agar mereka 
bisa menikmati kehidupan yang lebih baik.
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Para tikus, Sniff  dan Scurry, mereka menggunakan 
metode trial and error untuk menemukan cheese. Mereka 
berlari ke sebuah lorong dan jika ternyata kosong mereka 
berbalik dan mencari lorong lain. Mereka mengingat 
mana saja lorong yang tidak menyimpan cheese dan segera 
pindah ke daerah lain.

Dengan penciumannya yang tajam Sniff  mengendus-
endus untuk melacak keberadaan cheese dan Scurry akan 
berlari ke depan. Sudah pasti mereka pernah juga tersesat 
dan sering menabrak tembok akan tetapi mereka segera 
menemukan jalan yang benar.

Seperti halnya para tikus, kedua kurcaci ini, Hem dan 
Haw, juga memakai kemampuan berpikir dan belajar dari 
pengalaman mereka. Akan tetapi, mereka bergantung 
pada otak mereka yang kompleks untuk mengembangkan 
metode menemukan cheese.

Kadang mereka berhasil namun pada lain waktu 
kepercayaan dan emosi manusiawi mereka yang kuat 
mengambil alih dan mengaburkan cara mereka melihat 
permasalahan. Ini yang membuat hidup di labirin menjadi 
lebih rumit dan semakin menantang.
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Meskipun begitu mereka semua, Sniff  dan Scurry, Hem 
dan Haw menemukan caranya sendiri dalam mencari apa 
yang mereka inginkan. Pada suatu hari mereka masing-
masing menemukan cheese kesukaan mereka di ujung 
lorong Cheese Station C.

Setelah itu setiap pagi para tikus dan kurcaci mengenakan 
pakaian lari mereka dan menuju Cheese Station C. Hingga 
akhirnya hal itu menjadi kegiatan rutin mereka.

Sniff  dan Scurry tetap bangun pagi seperti biasa dan 
langsung berlari ke dalam labirin mengikuti rute yang 
sama.

Saat tiba di tujuan mereka menanggalkan sepatu, meng-
ikatkan kedua talinya dan mengalungkannya di leher 
sehingga mudah saat mereka perlu memakainya nanti. 
Setelah itu mereka menikmati cheese mereka.

Pada awalnya Hem dan Haw juga berlari menuju Cheese 
Station C setiap pagi untuk menikmati potongan cheese 
baru yang telah menanti mereka.

Namun selang beberapa waktu para kurcaci ini 
mengubah rutinitas mereka. Kini mereka bangun sedikit 
lebih siang, berpakaian sedikit lebih lama dan mereka 
pun hanya berjalan menuju Cheese Station C. Lagi pula 
mereka sudah tahu di mana letak cheese-nya sekarang dan 
bagaimana cara untuk sampai ke sana. 
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Mereka tidak peduli dari mana asalnya cheese itu atau 
siapa yang menaruhnya di sana. Mereka hanya berasumsi 
pasti cheese itu memang ada di sana.

Setiap pagi begitu Hem dan Haw sampai di Cheese 
Station C mereka segera masuk dan bersikap seperti di 
rumah sendiri. Mereka menggantungkan pakaian joging, 
melepaskan sepatu lari dan memakai sandal. Mereka 
menjadi begitu tenteram karena telah menemukan cheese.

“Keren,” kata Hem. “Kita punya cukup cheese untuk 
seumur hidup.” Para kurcaci ini merasakan kegembiraan 
dan kesuksesan. Mereka berpikir posisi mereka kini sudah 
aman.

Segera saja Hem dan Haw menganggap cheese yang 
mereka temukan adalah milik mereka. Tempat itu seperti 
toko cheese yang luas dan mereka segera pindah rumah ke 
dekat sana dan membangun kehidupan sosial di sekitarnya.

Agar lebih kerasan di sana, Hem dan Haw menghias 
dinding-dinding tempat itu dengan berbagai pepatah dan 
menggambar cheese di sekelilingnya yang membuat mereka 
tersenyum. Salah satu pepatah itu tertulis: 
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Memiliki Cheese Membuatmu 
Bahagia.
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Kadang kala Hem dan Haw mengajak teman-teman 
mereka untuk melihat tumpukan cheese di Cheese Station 
C dan menunjuk dengan bangga, “Cheese yang keren, 
kan?” Kadang mereka membagi cheese itu ke teman-teman 
mereka dan kadang juga tidak.

“Kami pantas mendapatkan cheese ini,” kata Hem. 
“Kami harus kerja keras dan butuh waktu lama untuk 
dapat menemukannya.” Ia pun mengambil sepotong cheese 
segar dan memakannya.

Lalu Hem pun tidur seperti kebiasaannya.
Setiap malam para kurcaci ini berjalan perlahan-lahan 

ke rumah mereka sambil membawa setumpuk penuh cheese 
dan paginya dengan percaya diri mereka kembali untuk 
mengambil lebih banyak lagi.

Ini berlangsung selama beberapa waktu.
Dalam waktu singkat apa yang diyakini Hem dan 

Haw berubah menjadi rasa sombong atas keberhasilan 
yang mereka capai. Mereka pun terjebak di zona nyaman 
sehingga tidak menyadari apa yang sedang terjadi.
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Waktu pun berlalu, Sniff  dan Scurry tetap melakukan 
kebiasaan rutin mereka. Mereka tiba pagi-pagi sekali, 
mengendus-endus, mencakar, melacak daerah di sekitar 
Cheese Station C. Mereka memeriksa apakah ada 
perubahan yang terjadi dibandingkan hari kemarin. Setelah 
itu mereka baru duduk dan makan cheese.

Suatu pagi mereka tiba di Cheese Station C dan 
menemukan bahwa tidak ada sepotong cheese lagi di sana.

Mereka sama sekali tidak heran karena selama ini 
mereka sudah memperhatikan bahwa simpanan cheese itu 
makin hari makin berkurang. Mereka sudah siap dengan 
keadaan ini dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka 
lakukan.

Mereka saling bertatapan lalu segera melepaskan sepatu 
lari yang digantungkan di leher, mereka mengenakannya 
dan mengikatkan talinya.

Para tikus tidak melakukan analisis berlebihan.
Bagi mereka baik masalah dan solusinya sederhana 

saja. Situasi di Cheese Station C sudah berubah. Sniff  dan 
Scurry pun memutuskan untuk berubah.
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Mereka berdua mencari lagi di dalam labirin. 
Sniff  mengangkat hidungnya, mengendus-endus lalu 
menganggukkan kepala ke arah Scurry. Dengan cepat 
Scurry berlari masuk ke dalam labirin sementara Sniff  
berusaha cepat mengikutinya dari belakang.

Mereka segera bergegas menemukan cheese baru.
Siang itu pada hari yang sama, Hem dan Haw pun tiba di 

Cheese Station C. Setiap hari mereka tidak memperhatikan 
perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sana sehingga 
mereka yakin persediaan cheese masih ada.

Mereka tidak siap menghadapi kenyataan yang ada.
“Apa?! Cheese-nya habis?!” teriak Hem. Ia terus berteriak-

teriak, “Tidak ada cheese? Cheese-nya habis?” Ia terus 
berteriak seolah nanti akan ada yang mengembalikannya.

“Siapa yang memindahkan? Who Moved My Cheese?” 
teriaknya.

Sambil berkacak pinggang, wajahnya pun merah padam, 
ia meraung keras-keras, “Ini Tidak Adil!”

Haw hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala tak 
percaya. Ia juga yakin akan menemukan cheese di Cheese 
Station C. Lama sekali ia berdiri terpaku karena masih 
terguncang. Ia benar-benar tidak siap menghadapinya.
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Hem meneriakkan sesuatu namun Haw tidak mende-
ngarkannya. Rasanya ia tidak ingin menghadapi apa yang 
terjadi, ia berusaha mengingkarinya.

Tindakan para kurcaci ini sungguh tidak menarik dan 
tidak produktif  namun memang dapat dipahami.

Menemukan cheese bukanlah hal mudah dan bagi para 
kurcaci sangat besar artinya dibandingkan apa yang cukup 
untuk mereka makan setiap hari. 

Dengan menemukan cheese mereka memiliki pemikiran 
bahwa mereka layak untuk hidup bahagia. Para kurcaci 
memiliki pemikiran sendiri mengenai arti cheese bagi 
mereka, bergantung pada rasanya.

Bagi sebagian dari mereka menemukan cheese berarti 
mendapatkan hal-hal yang bersifat material dan bagi yang 
lain bisa berarti hidup sehat atau mendapatkan pemenuhan 
spiritual.

Bagi Haw menemukan cheese berarti mendapatkan rasa 
aman, memiliki keluarga yang saling mencintai, menempati 
rumah yang nyaman di Cheddar Lane.

Bagi Hem cheese ini akan menjadi Cheese Besar yang 
memiliki pengaruh terhadap sesamanya dan baginya 
cheese juga berarti memiliki rumah besar di kawasaan elite 
Camembert Hill.
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