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Catatan Penerbit 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Tidak ada kata selain syukur kehadirat Allah SWT yang pantas 
terucap dengan diterbitkannya buku ini. Buku ini begitu spesial bagi kami, 
karena menjadi sumbangsih pertama kami sebagai penerbit bagi dunia 
literatur Indonesia. Kami sangat berharap bahwa terbitan perdana kami ini 
dapat menjadi embun penyegar ditengah kebuntuan inspirasi dan gagasan 
untuk membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan. 

Inspiring Blog Competition 2007 tergagas dari suatu keinginan 
untuk mendokumentasikan artikel-artikel terbaik karya blogger Indonesia, 
yang tidak sekedar menghibur tapi juga menjadi sumber inspirasi. Rekan-
rekan pendiri GPH pun adalah orang-orang yang telah akrab dengan 
dunia blogging sejak beberapa tahun yang lalu. Kehadiran kompetisi ini 
(yang harapannya dapat menjadi event rutin) diharapkan dapat memacu 
blogger indonesia untuk menghasilkan tulisan-tulisan berkualitas yang 
tidak hanya layak menjadi koleksi pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi 
masyarakat awam. Lebih jauh kedepan, harapannya kompetisi ini dapat 
menjadi pendorong bagi para blogger baru untuk mengasah kemampuan 
menuangkan ide dan gagasannya serta sebagai sebuah kampanye simpatik 
untuk merangsang ketertarikan masyarakat awam terhadap budaya 
blogging. 

Sebenarnya banyak sekali curhatan dari para penyelenggara seputar 
keberjalanan Inspiring Blog Competition 2007 mulai dari kurangnya SDM, 
keterbatasan finansial kami, ruwetnya jadwal (karena mayoritas 
penyelenggara –termasuk penerbit– masih  berstatus mahasiswa tingkat 
akhir sehingga masih direpotkan dengan TA dan Skripsi). Namun 
bagaimanapun, semua halangan tersebut akhirnya kami sadari menjadi 
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sebuah bumbu yang mewarnai perjalanan kami untuk mewujudkan mimpi 
agar buku ini dapat terwujud. 

Terimakasih kami haturkan kepada para peserta Inspiring Blog 
Competition, rekan-rekan komunitas Blogger (diantaranya Blogfam, 
Indonesian Muslim Blogger, TukangKomentar dll), rekan-rekan blogger 
yang telah dengan sukarela membantu publikasi kompetisi dengan 
mereview diblog masing-masing, teman-teman GFFI yang banyak 
membantu sumbang saran  selama pematangan konsep, rekan-rekan juri di 
tiap tahap kompetisi, pak Eflin (Business Synergy) yang membuka jalan 
finansial sehingga buku ini dapat terbit. Tak lupa pula kepada terimakasih 
kami kepada Lueni.Net yang telah menyediakan hosting sekaligus sponsor 
pertama kompetisi ini, 
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Menulislah, dan Anda Abadi!  
Sebuah Prolog * 

 

* Juga dimuat di Majalah Online Bz! Blogfam Magazine Edisi Juni 2007 

 Kartini meninggal dalam usia teramat muda, 25 tahun. Namun, 
jejak hidup yang ditinggalkannya; surat-surat berisi buah pikirannya yang 
maju melampaui zamannya di kemudian hari menahbiskan dirinya 
menjadi pahlawan. Christina Martha Tiahahu, gadis Saparua pemberani 
itu malah jauh lebih muda, 18 tahun ketika meninggal di atas kapal 
pembuangan VOC akibat mogok makan. Raden Inten II, raja Lampung 
tewas dibunuh VOC ketika berusia 22 tahun. Wolter Monginsidi tewas di 
ujung peluru regu penembak Belanda di usianya yang ke-24. Panglima 
Besar Sudirman meninggal akibat kanker paru di usia 34 tahun di masa 
gerilya. Yang termuda yang tercatat walau belum diakui sebagai 
pahlawan, Ade Irma Suryani Nasution, 5 tahun, tewas tertembus peluru 
Cakrabirawa sebagai perisai ayahnya. Yang lebih modern, pahlawan 
Tritura dan Reformasi, umumnya tewas saat berusia 20-an tahun.  

Mereka semua adalah pahlawan bangsa, yang artinya bahwa jasanya 
sedemikian besar bagi perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
mencapai cita-citanya, kemerdekaan, walau kenyataannya usia mereka 
masih sangat muda dibanding rata-rata penduduk Indonesia. Jejak hidup 
mereka terpatri dalam di lembaran sejarah sedalam kecintaan mereka akan 
bangsa ini. Tentunya kepahlawanan mereka menjadi inspirasi bagi 
generasi setelahnya untuk turut unjuk membangun bangsa besar ini, 
sayangnya tak banyak buah pikiran mereka bisa kita baca dan jadikan 
narasumber. Bahkan banyak yang justru terasa asing bagi kita. Beberapa 
diantara kita mungkin malah tidak pernah mendengar nama pahlawan ini; 
La Maddukelleng, Pongtiku, Andi Jemma, Tjilik Riwut, Tuanku Tambusai, 
Nani Wartabone, Sultan Nuku, Kiras Bangun (Garamata), bahkan mungkin 
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kita tidak kenal nama-nama pahlawan Reformasi yang tewas di tahun 
1998.  

Tapi jangan khawatir, saya tidak sedang menghakimi pengetahuan 
sejarah kita, banyak faktor yang membuat kita terpisah secara historis 
dengan mereka, diantaranya kurangnya media bacaan yang memberi kita 
akses untuk mengetahui sejarah mereka. Sekedar informasi, kesemua nama 
yang disebutkan di atas telah diakui resmi oleh pemerintah sebagai 
pahlawan nasional melalui SK Presiden.  

Kembali ke inspirasi perjuangan, beberapa pahlawan tersebut juga 
menyempatkan diri untuk menorehkan buah pikirannya ke dalam tulisan 
yang mungkin tanpa sepengetahuan dan sekehendak mereka, kemudian 
menjadi abadi dan bisa terbaca hingga saat ini. RA Kartini, Muhammad 
Yamin, Hatta, Soekarno, Tan Malaka, Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan 
Pramoedya Ananta Toer termasuk sedikit diantara sekian tokoh besar kita 
yang punya hobi menulis dan menuangkan buah pikirannya bagaimana 
membangun bangsa ini. Sedang yang lainnya, kita baru bisa menikmati 
sejarah hidup dan ide kebangsaannya dari serpihan-serpihan lapuk yang 
disimpan oleh museum dan pewarisnya, atau hanya sekedar tutur lisan 
dari beberapa tetua-tetua yang hidup sezaman dengan mereka. Padahal 
dari tulisan sejarah perjuangan merekalah kita bisa menafsirkan dan 
memaknai perjalanan bangsa besar ini.  

Boleh dikatakan, pengetahuan kesejarahan kita berbanding lurus 
dengan kadar patriotisme/nasionalisme kita. Sebahagian sejarah bisa kita 
jadikan pegangan dan pemompa semangat untuk melangkah lebih 
optimis, namun sebahagian yang lain memberi petuah untuk lebih berhati-
hati agar kisah kelam yang mereka alami tak perlu kita rasakan juga. 
Lantas, apa relevansinya dengan kita, para blogger muda ini? Tentu saja 
pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak perlu kita bercita-
cita menjadi pahlawan yang diakui pemerintah dengan melakukan 
gerakan patriotik dan menuliskan ide revolusioner kita di blog masing-
masing, tapi anggaplah ini sebagai usaha pribadi untuk mengirim pesan 
kepada generasi mendatang apa yang sedang kita alami saat ini dan 
bagaimana kita menyikapinya. Masing-masing kita punya sikap politik 
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ketika menghadapi realitas di depan kita, terutama realitas-realitas yang 
tidak sesuai dengan pengharapan kita sebagai anak bangsa. Dan sikap ini 
perlu dituliskan, tak peduli seberapa jauh jangkauan pengetahuan kita 
mengenai hal itu, asalkan kita merasa memiliki kepentingan untuk tetap 
mempersoalkannya, sesuai standar hidup yang kita miliki.  

Francois Bacon, filosof terkemuka Inggris tahun 1605, memberikan 
petuah bijak tentang hebatnya pengaruh dan keabadian sebuah tulisan 
dalam The Advancement of Learning, ”…..Kita lihat, sejauh mana monumen 
kecerdasan dan pengetahuan lebih lama bertahan daripada monumen 
kekuasaan dan ciptaan tangan. Bukankah kata-kata Homer dapat bertahan 
selama 25 abad lebih, tanpa kehilangan satu suku kata atau huruf pun, 
sementara istana-istana, kuil-kuil, bangunan-bangunan, kota-kota pada 
waktu tertentu mengalami kehancuran dan keruntuhan”. 

Pernyataan yang sama pernah diungkapkan oleh penulis besar 
Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, “Menulis adalah pekerjaan yang 
berorientasi keabadian, pekerjaan yang menempatkan penulis sebagai 
bagian dari sejarah. Tanpa menulis, seorang manusia tak akan terkenang 
oleh sejarah, hilang begitu saja dan dengan demikian ia mengkhianati 
amanah kemanusiaanya”.  

Karenanya tetaplah menulis! Bayangkan betapa antusias dan 
bangganya anak cucu anda 100 tahun kemudian, mengamati dan menelaah 
dengan blog warisan yang anda buat saat ini, dengan catatan bahwa kita 
berharap server blog kita bisa me-maintain blog sampai saat itu.  

Sebagaimana umumnya jenis penulis, seorang blogger sejatinya 
adalah pengidap paranoid. Jenis manusia yang selalu gelisah oleh 
semangat dan keinginannya untuk merubah dan menghasilkan sesuatu. 
Bukan blogger kalau tak gelisah. Blog hanya tercipta ketika gelisah datang 
menyeruak, mengisi ruang kosong di tengah desiran darah di jantung 
keyakinan. Ketika seseorang merasa gamang akan realitas yang 
dihadapinya, dan merasa punya perspektif berbeda dengan kenyataan, dia 
seharusnya merasa berkewajiban untuk menyuarakannya. Kegelisahan lah 
yang menggerakkan seorang blogger untuk menulis, bahkan saat bahagia 
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tak cukup hanya diungkapkan dengan tawa, atau kekecewaan tak cukup 
dengan ringisan, maka blog menjadi realitas berbentuk lain. Maka dengan 
kata lain, bukan blogger kalau tak punya kepekaan dalam menerjemahkan 
realitas hidupnya!  

Ingatlah ketika kasus kekerasan membuahkan kematian terjadi di 
IPDN (bullying), ratusan blogger menyuarakan protes dan kemarahan, 
bahkan dalam bentuk petisi on-line. Juga ketika kasus demonstrasi 
mahasiswa yang dibumbui kekerasan pada peringatan Amarah di 
Makassar. Belasan blogger asal Makassar yang umumnya mahasiswa dan 
mantan mahasiswa menggelontorkan suara menentang anarkisme 
mahasiswa. Dalam bentuk kegelisahan yang jenaka, beberapa blogger 
berusaha mengungkapkan sisi lucu dari kehidupan yang dijalaninya 
hingga berbuah buku, novel, bahkan film dan sinetron. Kegelisahan blogger 
umumnya tidaklah individualistik, bahkan beberapa menghimpun jamaah 
untuk meraup suara-suara kegelisahan yang lain. Maka terbentuklah 
kumpulan keluarga blogger, diantaranya Blogfam ini. Bagi saya pribadi, 
respon atau interest para blogger menghadapi realitas menjadi parameter 
utama untuk membagi jenis blogger menjadi tiga; 

Pertama, blogger interpreter, yakni blogger yang berusaha 
menerjemahkan realitas yang dia alami untuk dituangkan ke dalam suatu 
bentuk tulisan di blog, dan mungkin dibumbui bagaimana perasaannya 
terhadap realitas tersebut. Dari blogger ini-lah kita bisa mendapatkan 
informasi-informasi yang mungkin berguna buat kita, atau sekedar 
menambah pengetahuan dan wawasan kita. Share ilmu ini tentu berguna 
buat yang lain, terutama teknologi IT atau yang lainnya. 

Kedua, blogger reaksioner (dan revolusioner?). Terus terang saya sangat 
fans akan teman-teman yang cukup keras dan bersuara lantang terhadap 
realitas yang un-expected. Mereka sadar bahwa dibalik suara-suara diam 
yang banyak, kekecewaan tentu tersembul sedikit demi sedikit saat 
masyarakat terjepit oleh keadaan, terutama oleh kebijakan pemerintah atau 
sikap pragmatis pemerintah menghadapi masalah yang membelit 
masyarakat. Masih ingat kita akan banyaknya blogger menggerutu atas 
terbengkalainya korban lumpur Lapindo, atau atas kasus bullying di IPDN, 
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dan juga demo anarkis para mahasiswa UMI Makassar. Bahkan untuk 
kasus-kasus korupsi, pembunuhan jaksa, tapol, dan dagelan politik para 
tikus-tikus parlemen pun tak luput dari kejaran tulisan mereka. Blogger-
blogger ini malah tak takut untuk memaki para pelaku bejat, karena toh 
keberadaan mereka teramat sulit untuk dijejaki. Yang penting bersuara, 
entah didengar entah dibaca oleh khalayak. Ini juga merupakan salah satu 
tanggung jawab mereka atas amanah pengetahuan dan kemampuan yang 
mereka miliki. Bukankah ada ajaran agama yang menghimbau kita untuk 
menantang kezaliman, kalau tak mampu dengan tindakan, pakailah 
ucapan/tulisan. 

Ketiga, blogger pragmatis. Blogger jenis ini adalah blogger yang tak 
begitu risau dengan perasaan yang dialami blogger reaksioner. Mereka 
hanya sibuk dengan urusan yang langsung berhubungan dengan 
kehidupan pribadi masing-masing, misalnya pacaran, film, sinetron, 
makanan, kuliah, ujian, dll. Namun sesekali, atas nama kepedulian, mereka 
juga unjuk bicara.  

Di tataran yang lain, sebenarnya banyak media yang bisa menjadi 
lahan buat para blogger melampiaskan aspirasi dan ide-idenya sebagai 
respon akan realitas atau interest yang dialaminya, misalnya beberapa 
rekan blogger bisa menerbitkan novel, cerpen, bahkan skenario sinetron dan 
film, juga yang paling umum adalah blogger yang juga penulis untuk rubrik 
opini atau surat pembaca di beberapa media massa, lokal dan nasional. 
Namun sayangnya ada beberapa jenis blogger yang bukan saja tak mampu 
merespon realitas yang dialaminya, tapi juga tak mampu memberi value 
atas tulisan-tulisannya, yakni para blogger yang hanya senang menulis, 
berbicara dengan hati sendiri, tanpa pernah berusaha berinteraksi secara 
intens dengan pemikiran lain, membaca buku, jurnal atau majalah 
misalnya. Padahal dengan membaca, ini akan meng-upgrade pengetahuan 
dan wawasannya. Ibarat membuka jendela dunia.  

Yang perlu disayangkan juga adalah banyaknya kenyataan bahwa 
para blogger ibarat menetap di menara gading, hanya asyik masyuk dengan 
visi-nya yang ideal, tapi tak punya keterikatan batin dan fisik dengan 
masyarakatnya. Kadang mereka hanya reaksioner di blog masing-masing, 
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tapi di kenyataan kehidupannya, mereka tak lebih sebagai orang-orang 
yang tak peduli, dan cenderung munafik. Memang keabadian yang akan 
mereka dapatkan, tapi tak ada value yang mereka tambahkan. Semu! 
Tentunya kita semua tak menginginkan hal ini kan?  

Pasir Ridge, 31 Mei 2007. Rusle. 

*) Penerbit memutuskan untuk mengambil salah satu dari seratus artikel 
para finalis sebagai pengantar dari buku kompilasi ini. Artikel ini dipilih 
karena dinilai cukup sesuai dan mewakili semangat serta idealisme yang 
dibawa oleh INSPIRING BLOG COMPETITION 2007. 
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Guest Coming 
 

Saya teringat ketika saya dipanggil untuk membantu kerusakan alat 
di salah satu Restoran semacam MD yang menjual paket khusus ayam. 
Saat itu saya berada sisi lain dari Resto tersebut. Maksudnya saya bekerja 
di bagian lain yang tidak berhubungan langsung dengan pelayan terhadap 
cutomer dan posisi saya berada di belakang. Setiap hari selalu ada teriakan 
“Guest Coming” selalu menggema dari depan counter. Dengan 
menggemanya teriakan itu senyum selalu di kulum salah satu karyawan 
yang berada di belakang.  

“Kenapa kok selalu tersenyum Mas?”tanyaku ingin tahu  

“Ya dengan teriakan itu berarti penjualan kita lancar, Pak. Dengan 
penjualan lancar kan kita tidak akan ter PHK, Pak.”  

“Guest Coming” (GC) ternyata adalah isyarat penjaga counter depan 
untuk memberitahukan karyawan yang ada di belakang siap siap untuk 
menyiapkan makanan yang di pesan. Setelah teriakan GC tadi pasti akan 
ada teriakan susulan yaitu menu pesanan yang akan di beli customer. 
Mereka semua berpakaian rapi, dan selalu siap bila ada teriakan tersebut. 
Semakin banyak teriakan GC maka semakin ramai Resto tersebut.  

Bila Siang hari mereka tidak akan sempat duduk karena customer 
akan berduyun duyun datang untuk menikmati makanan yang siap saji. 
Makanan khas dari Resto tersebut adalah Ayam Goreng. Saya waktu itu 
sempat bertanya apakah para karyawan disini bisa menikmati makanan 
yang di jual .  

Ketika waktu istirahat karyawan di resto itu telah tiba, karena 
keadaan di depan sangat ramai maka karyawan di perbolehkan makan 
bergantian. Jadi bila yang satu sudah makan maka akan langsung bertugas 
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menggantikan rekannya yang belum makan. Begitu seterusnya sampai 
mereka makan semua.  

Saya tertarik pada salah satu karyawan yang suka senyum ketika 
ada petugas Counter meneriakkan GC tadi. Saat Karyawan tersebut makan 
saya sengaja mengintip karyawan itu makan. Ternyata di Resto tersebut 
Karyawan dapat jatah makan ayam goreng. Karyawan tersebut dengan 
ringannya membuka kotak yang di bawanya. Isi kotak tersebut adalah 
Nasi dan Tempe. Padahal semua karyawan yang sudah makan menikmati 
sekali makanan ayam tersebut. Tetapi karyawan yang satu ini, Ayam dan 
nasi yang telah tersedia tidak di makan .Saat itu saya pun iseng bertanya.  

“Lho Mas kenapa tidak makan Nasi dan Ayam yang telah di 
sediakan?”  

“Ehm nanti,. Pak.”  

“Kan rugi nanti kalau nggak dimakan Mas,”pancingku.  

“Ehm saya bawa pulang, Pak. Kasihan Ibu dan adik saya.”  

Dengan jawaban itu saya jadi malu sendiri. Begitu nikmatnya 
Karyawan itu makan nasi dan tempe bawaan dari rumah tanpa 
menghiraukan ayam yang ada di hadapannya. Dan Dia selalu memikirkan 
GC untuk masa depannya, dibuktikan dengan senyumannya. Ternyata 
masih banyak orang yang masih bisa berbagi kenikmatan dengan 
Perusahaan dan keluarga di rumah. (Mgl, 2006) 
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One Cup of Milk a Day, Will Keep Your Doctor Away  
 

Di sekolah kita belajar bahwa makanan kita harus memenuhi syarat 
empat sehat lima sempurna. Harus ada komponen-komponen : 
karbohidrat (nasi), protein (daging), sayur, buah-buahan, dan … susu 
sebagai penyempurna. Sempurnakah makanan kita ? Kayaknya susunya 
kurang deh.  

Menurut majalah Trobos edisi Mei 2006, konsumsi susu rata-rata 
orang Indonesia kurang dari 7 liter/kapita/tahun. Bandingkan dengan 
orang Malaysia yang meminum 20 liter/kapita/tahun. Jangan-jangan ini 
sebab-musabab ketertinggalan kita dalam hal ekonomi.  

Kalau kita bicara masalah kesehatan biasanya kita jadi bicara 
mengenai obat … mengenai penyembuhan … kuratif. Sejak tahun 1960-an 
yang saya ingat kita pernah heboh dengan berbagai obat segala macam 
penyakit seperti biji mahoni, buah pace, mahkota dewa, buah merah dan 
lain-lain. Kalaupun kita bicara soal susu … yang dibicarakan susu kuda 
liar … jadi konteksnya ya obat juga … obat buat bapak-bapak. Padahal 
kata pak guru preventif lebih baik dari kuratif. Mestinya tubuh kita akan 
punya daya tahan terhadap penyakit kalau makanan kita baik alias 
sempurna.  

Soal sumber karbohidrat, dulu kita berhasil meningkatkan produksi 
beras sehingga bisa swasembada, berkat revolusi hijau. Soal protein, ada 
seorang ahli yang mengatakan bahwa kita harus berterima kasih pada 
heboh orang memelihara lele dumbo puluhan tahun yang lalu, karena hal 
itu ternyata sudah meningkatkan sumber protein rakyat kita secara 
signifikan. Tentang sayur-sayuran dan buah-buahan, kita menunggu 
terobosan agar petani mau menanam lebih banyak dan kita mampu 
membeli dan memakannya lebih banyak juga.  
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Di majalah Trobos tersebut di atas, disebut-sebut revolusi putih, 
yaitu gerakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi susu di tanah 
air. Apa kegiatan nyatanya, belum begitu jelas. Apa sumbangan kita ? 
Silahkan anda memikirkannya, sesuai dengan disiplin ilmu anda.  

Beberapa hari yang lalu saya beli susu pasteurisasi di pengecer yang 
lewat di depan rumah. Ada yang dari Salatiga (merek Nasional), ada yang 
dari Pangalengan (merek KPBS). Yang dari Pangalengan kok sudah asem. 
Jarak peternak ke konsumen kayaknya tidak menjamin susu tetap segar 
waktu dikonsumsi.  

(Dikirim ke milis IA-ITB, 10 Juli 2006) 
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Sampai Jam Berapa Kita Belanja? 
 

Dalam pengamatan saya toko-toko swalayan di Belanda mempunyai 
jam-buka yang lebih pendek, ketimbang toko-toko di Indonesia. Dengan 
demikian, hampir-hampir tidak mungkin kita melakukan belanja bahan 
makanan setelah pulang kantor, karena operasi harian toko-toko swalayan 
akan berakhir 1 - 2 jam setelah kantor-kantor tutup. Jadi toko-toko tersebut 
sudah tutup sekitar pukul 18.00 atau 19.00. Ada satu atau dua hari dalam 
seminggu toko-toko swalayan buka lebih lama di Belanda. Pada hari-hari 
itulah, ditambah hari Sabtu dan Minggu, orang-orang lebih banyak 
berbelanja. 

Sedangkan di Indonesia toko-toko swalayan masih buka pada pukul 
21.00 atau bahkan 22.00. Bahkan pada hari libur keagamaan pun toko 
swalayan dan department store banyak yang tetap buka. Hal ini 
diperburuk lagi oleh buruknya transportasi publik kita sehingga banyak 
waktu terbuang di jalan.  

Saya sempat bertanya pada satu orang Belanda kenalan saya 
mengenai hal ini. Menurutnya peraturan jam kerja diatur seperti itu karena 
atas desakan oranganisasi pekerja karena para pekerja menginginkan 
waktu lebih lama untuk berkumpul dengan keluarganya.  

Karena masyarakat Indonesia membiarkan waktu kerja di toko 
demikian panjang, apakah ini berarti masyarakat kita kurang peduli pada 
jumlah waktu untuk berkumpul dengan keluarga? Mungkin saja kita 
memang tidak peduli. Saya belum pernah membaca berita bahwa 
oranganisasi buruh di Indonesia berjuang untuk memperoleh jam kerja 
yang lebih pendek.  

Saya percaya bahwa di dalam keluarga terjadi proses transfer nilai-
nilai yang baik dari generasi tua ke generasi muda. Karakter generasi 
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mendatang ditentukan di dalam keluarga. Oleh karena itu saya menjadi 
khawatir mengenai masa depan karakter generasi yang akan datang, 
khususnya anak-anak yang orang tuanya bekerja sampai malam, baik itu 
di toko maupun di tempat lain.  

Memang ada di antara para pekerja di toko yang belum berkeluarga 
alias masih single, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab membina 
keluarga. Tapi hal ini tidak mengurangi rasa kekhawatiran saya. Dalam hal 
ini saya khawatir mereka tidak sempat lagi melakukan kehidupan sosial 
yang normal, karena mereka terlalu larut dalam jam kerja yang panjang. 
Kehidupan sosial bisa berarti dengan pergaulan dengan anggota keluarga 
inti, dengan anggota keluarga besar, atau dengan teman. Sudah cukup 
banyak sorotan media masa tentang kehidupan para gadis penjaga toko 
(SPG) yang cenderung mempunyai norma seks yang longgar. Saya yakin 
ini adalah ekses dari akhir dari jam kerja toko yang terlampau larut malam.  

Memang ada peraturan ketenaga-kerjaan yang mewajibkan majikan 
untuk menyediakan angkutan bagi para wanita pekerja yang bekerja 
sampai larut malam. Tapi saya meragukan adanya atau efektivitasnya 
penegakan peraturan ini. Memang ada peraturan satu pemerintah daerah 
(mungkin akan diikuti oleh pemda lain) yang memungkinkan polisi 
pamong praja menahan wanita yang berada di luar rumah pada waktu 
malam. Kalau alasan wanita-wanita ada di luar rumah pada waktu malam 
adalah karena pulang bekerja, mestinya peraturan jam-kerja-lah yang 
diatur oleh pemda.  

Anda boleh berpendapat bahwa jam-kerja yang panjang ini 
merupakan tuntutan ekonomi yang direspon oleh pengusaha toko dan 
disetujui oleh pekerja. Menurut pendapat saya, kalau karakter generasi 
mendatang menjadi taruhan kita, maka sudah seharusnya ada kebijakan 
publik yang mengatur agar tersedia lebih banyak waktu bagi keluarga 
untuk bekumpul secara lengkap setiap hari.  

(Tangerang, 7 Januari 2007) 
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Dunia Multi Hero 

(Atau Tanpa Hero Saja Deh?) 

 

Saya ingin urun pendapat mengenai subyek ini. Beberapa hari yang 
lalu saya ketemu Ramon Bangun (TI74), yang sekarang menjadi Direktur 
Telematika di Departemen Perindustrian. 

Ketika Ramon ditempatkan di Taiwan dia mengamati proses belajar 
anaknya yang belajar di sekolah lokal dan berbahasa lokal pula 
(Mandarin?).  

Disana, sekolah menciptakan beberapa predikat juara. Jadi tidak 
hanya juara dalam bidang akademik yang diberi penghargaan, tapi juga 
mereka yang (misalnya) yang paling disukai oleh teman-teman, yang 
paling banyak menolong, yang paling sedikit bolos, yang paling sedikit 
terlambat dan lain-lain. Dengan demikian banyak kesempatan untuk para 
murid untuk memperoleh penghargaan. Makin sedikit pula murid yang 
kecewa karena kalah. Murid tinggal mencari predikat apa yang paling dia 
bisa raih, itulah yang dia kejar.  

Terus, kalau ada pemilihan ketua kelas, selain pidato kemenangan, 
kandidat yang kalah biasanya diberi kesempatan juga untuk mengucapkan 
pidato. Ini bagus, karena memberi pelajaran pada murid untuk bagaimana 
menerima kekalahan. Para politisi Indonesia (dan kita juga) harus belajar 
tentang hal ini, sedemikian sehingga kalau kalah dalam pemilihan, tidak 
usah lalu mendirikan partai tandingan.  

Mengejar predikat juara bisa bikin stress pada anak lho. Kurang-
kurangnya pandai mengelola, bisa-bisa mereka menghalalkan segala cara 
demi mencapai tempat juara. Mendingan memakai cara cerita seri Dora 
Emon. Disini tidak ada tokoh hero. Nobita cuma anak cengeng. Ada anak 
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manja. Ada anak pintar tapi bukan fokus cerita. Yang penting adalah 
dikenalkan alat-alat aneh yang mudah-mudahan memancing kreativitas 
anak-anak.  

Salam,  
(Dikirim ke milis ITB74, 17 Februari 2007, mengomentari thread "Masih 
perlukah mencetak para juara???") 
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Pakta Non Ko-habitasi (Sebuah Fiksi)  
 

“Dengan ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengumumkan bahwa 
mulai tanggal 1 Februari 2027, warga DKI Jakarta yang berasal dari Suku 
Kotok, ataupun keturunannya, dilarang bertempat tinggal di wilayah DKI 
Jakarta. Mereka harus pindah dan keluar dari wilayah DKI Jakarta. 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan memberikan bantuan angkutan 
khusus untuk perpindahan ini. Pelanggaran terhadap peraturan 
mempunyai sangsi maksimal hukuman mati. Peraturan ini dikeluarkan di 
Jakarta, pada tanggal 1 Januari 2027. ” Demikian bunyi sebuah 
pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta. 

Karena pengumuman ini diliput oleh stasiun televisi nasional, maka 
seluruh penduduk Indonesia menjadi kaget dan terhenyak di atas 
kursinya. Mungkinkah hal seperti ini terjadi? Sekarang bukan lagi zaman 
diskriminasi rasial. Bukan lagi zamannya ada pemisahan fisik antara 
sekelompok warga dari kelompok lainnya.  

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa 
diskusi publik mengenai Suku Kotok ini, yang dimotori oleh Pemda DKI 
Jakarta, sudah memberi indikasi bahwa pengusiran Suku Kotok 
merupakan salah satu pilihan yang mungkin diambil. Keluarnya peraturan 
ini harus sudah bisa diperkirakan oleh masyarakat. Jadi, seharusnya 
masyarakat tidak kaget lagi. Malahan seharusnya mereka yang sekarang 
terkena oleh peraturan ini sudah mengadakan persiapan sejak lama.  

Suku Kotok sudah terbukti mempunyai kebiasan dan kultur yang 
tidak bisa diterima oleh suku lain yang menghuni wilayah DKI Jakarta. 
Mereka terbukti dan diakui sendiri oleh mereka, bahwa mereka tidak 
pernah membersihkan diri setelah mereka buang air, baik itu buang air 
kecil maupun buang air besar. Kalaupun mereka membersihkan diri, hal 
itu dilakukan dengan tangan secara langsung, tanpa memakai air, dan 
mereka tidak mencuci tangan sesudah itu.  
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Karena mereka hidup dalam satu wilayah dengan suku bangsa lain, 
maka kontak fisik tidak bisa dihindari. Kontak dapat terjadi secara 
langsung lewat jabat tangan misalnya. Bisa juga terjadi kontak secara tidak 
langsung, yaitu lewat uang atau barang yang secara normal terjadi dalam 
perdagangan atau kehidupan biasa. Lewat kontak itulah berbagai penyakit 
akan tersebar dengan mudah.  

Kebiasaan-kebiasaan lain Suku Kotok yang juga tidak kalah 
anehnya, adalah mereka selalu hidup dalam sampah yang dihasilkannya 
sendiri. Memang kita melarang warga membuang sampah sembarangan, 
tapi itu tidak berarti membolehkan mereka membuang sampah di 
rumahnya sendiri. Hal tersebut bisa berakibat buruk pada kesehatan 
mereka. Kebiasaan ini diperburuk dengan frekuensi mandi mereka yang 
hanya seminggu sekali.  

Para peneliti pemerintah sudah yakin berkesimpulan bahwa 
epidemi penyakit Kv5, atau Kolera varian 5, yang telah menelan korban 
545 orang pada bulan Desember yang lalu, berasal dan atau disebarkan 
oleh Suku Kotok yang tinggal di wilayah DKI. Korban jiwa dari Suku 
Kotok sendiri anehnya memang tidak ada, tapi hal itu tidak dapat menjadi 
bukti bahwa mereka tidak bersalah.  

Edukasi kepada mereka sudah dilakukan oleh pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat, tapi ada hambatan kultural. Menurut mereka, 
agama atau kepercayaan mereka menyuruh mereka berbuat kotor seperti 
itu. Untuk itu Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan berat hati 
memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari wilayah DKI. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah makin bertambahnya korban jiwa akibat 
penyakit Kv5.  

Pemda DKI sudah mengadakan koordinasi dengan Pemda Provinsi 
Banten, dan dengan kompensasi tertentu, mereka bersedia menyediakan 
lahan yang cukup untuk tempat mereka bertempat tinggal secara terisolasi.  
Sebagaimana yang dapat dipelajari dari sejarah, kejadian pengusiran dari 
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wilayah DKI sudah pernah terjadi pada tahun 2007. Pada waktu itu ayam 
dan unggas lainnya tidak diperbolehkan lagi ada di wilayah DKI, baik itu 
sebagai peternakan ataupun sebagai pemeliharaan untuk tujuan 
kesenangan.  

Pada tahun 2010, Pemda DKI sudah mengeluarkan peraturan yang 
melarang warga menginjak tanah. Para peneliti sudah menemukan bukti 
bahwa tanah sudah menjadi perantara yang pasif dalam tersebarnya 
berbagai macam penyakit. Tanah terbukti tidak bisa secara aktif 
melakukan pembersihan diri. Untuk itu Pemda DKI sudah melakukan 
penutupan permukaan tanah dengan beton, aspal atau paving block, 
secara ekstensif walaupun ini berarti menghambat terjadinya penyerapan 
air permukaan, oleh tanah.  

Pada tahun 2017, Pemda DKI melarang pemeliharaan anjing dan 
kucing di rumah tinggal, karena hal ini dapat menularkan beberapa jenis 
penyakit. Anjing dan kucing sekarang dipelihara di beberapa Pet Center, 
dimana anjing dan kucing dijaga kesehatannya setiap hari oleh dokter 
hewan. Warga pemilik hewan-hewan yang dipelihara di Pet Center dapat 
mengunjunginya setiap akhir pekan.  

Pada tahun 2020, Pemda DKI menebang seluruh pohon besar yang 
ada di wilayah DKI karena sudah terbukti pohon-pohon besar bisa 
tumbang sewaktu-waktu dan melukai atau bahkan membunuh warga 
yang sedang ada di rumah dalam kendaraan ataupun yang sedang 
berteduh di bawahnya.  

Manusia, sebagai bagian dari alam, kadang-kadang memandang 
alam hanya sebagai pengganggu terhadap pemenuhan keinginan manusia. 
Di pihak lain, binatang dan tetumbuhan, yang juga merupakan bagian dari 
alam, sering kali memang menjadi pengganggu bagi manusia. Mereka bisa 
menjadi pembawa penyakit. Sudah menjadi sifat alam, binatang dan 
tumbuhan tidak bisa melakukan pengaturan diri agar mereka tidak 
membawa penyakit. Bahkan mereka tidak bisa melindungi dirinya sendiri 
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terhadap penyakit. Manusialah yang harus mengatur hewan dan 
tumbuhan agar tetap sehat dan keberadaannya tidak mengganggu 
manusia.  

Jika hari ini manusia membuat keputusan untuk memisahkan 
habitat manusia dan habitat hewan, maka di masa depan bisa saja terjadi: 
satu golongan manusia mengusir golongan manusia lain, dengan alasan 
bahwa golongan yang kedua mempunyai potensi merugikan, berupa 
ancaman bahaya dan atau ancaman gangguna bagi golongan yang 
pertama.  

Jakarta, 2 Januari 2027  

(Penulis sudah melakukan searching di internet, dan tidak ditemukan 
bukti bahwa ada yang disebut Suku Kotok. Kalau misalnya, pada 
kenyataannya ada yang disebut Suku Kotok, ini hanya kebetulan 
belaka.Tidak ada maksud untuk menghinanya.) 
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SIM : sertifikat Kompetensi vs Izin Masal  
 

Awal Maret 2007 saya datang ke Polres Tangerang untuk membuat 
SIM. Singkat cerita saya sudah ada di ruang ujian tertulis. Seorang pria 
berseragam polisi dan wanita berpakaian sipil membagikan setumpukan 
kertas kepada pemohon SIM. Suara dan intonasi si wanita mengingatkan 
saya pada guru TK. Ramah tapi tegas. Sebut saja namanya Ibu Helen.  

Ada sekitar 50 orang pemohon yang sekaligus ada dalam ruangan 
tersebut. Setiap pemohon SIM menerima setumpuk kertas yang sudah 
distapler. Ada macam-macam formulir, termasuk formulir jawaban soal. 
Ada yang sudah bertuliskan nama pemohon dan ada pula yang hanya 
nomor-nomor saja. Ibu Helen lalu membimbing pengisian kertas-kertas 
tersebut.  

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekarang silahkan isi halaman pertama 
dengan nama dan alamat. Jangan mengisi dengan alamat di kampung. 
Harus alamat Tangerang. Juga … jangan sekali-kali nyontek, karena nama 
tiap orang ‘kan berbeda-beda.”  

Ketika sampai pada kertas bertuliskan Hasil Ujian Praktik Ibu Helen 
menyuruh kami membubuhkan tanda-tangan saja. Disitu sudah ada tanda-
tangan penguji, dan pernyataan bahwa pemohon dinyatakan lulus.  

Ketika sampai pada halaman jawaban Ujian Tertulis, awalnya saya 
kira Ibu Helen mau membagikan soal ujian. Ternyata tidak. Dia memberi 
petunjuk sebagai berikut.  

“Bapak-bapak dan Ibu-Ibu. Seharusnya saya membagikan soal. Tapi 
untuk menjawab soal tersebut dengan benar, Bapak dan Ibu perlu 
membaca buku teorinya. Dan itu pasti memakan waktu lama. Hasilnya 
pun belum tentu benar. Padahal prinsip kami : yang mendaftar hari ini 
harus kami layani dan memperoleh SIM hari ini pula. Kemarin kami sudah 
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luluskan 800 orang, kami akan lihat apakah hari ini kami akan lebih 
produktif atau sebaliknya.”  

“Untuk itu saya akan mendiktekan saja jawaban-jawabannya. Bapak 
dan Ibu silahkan mengisi pada formulir jawaban yang sudah dibagikan, 
sesuai dengan apa yang saya katakan. Ini adalah soal dengan pilihan 
ganda. Kalau saya bilang ’atas’ artinya harus diisi kotak jawaban A, 
’tengah’ artinya kotak B, dan ’bawah’ artinya kotak C. Diisinya dengan 
tanda kali, atau huruf ‘x’, atau cakra, atau tapak jalak. Jangan salah.”  

“Soal nomor 1 … ’atas’. Nomor dua .. ’bawah’. Nomor tiga … 
’tengah’. Kalau ada yang ketinggalan … silahkan nyontek saja pada orang 
yang ada di sampingnya. Pada bagian ini Bapak dan Ibu boleh nyontek.”  

Ibu Helen terus mendiktekan jawaban soal … sampai soal nomor 18. 
“Untuk jawaban dari 12 nomor selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu 
mengisi jawaban sendiri. Kami hanya perlu 18 jawaban yang benar, atau 
60%,” kata Ibu Helen.  

*** 

Setelah selesai mengisi kertas-kertas itu, para pemohon diminta 
tetap duduk sementara Ibu Helen dan polisi pengawas ujian teori tersebut 
memeriksa kalau-kalau ada kesalahan fatal pada pengisian kertas-kertas 
itu.  
“Mana yang namanya pak Soda?” Tidak ada yang merespon. 

“Yang rumahnya di Mauk?” kata Ibu Helen. Ada seorang yang 
mengacungkan tangan.  

“Namanya siapa Pak?” kata Ibu Helen.  

“Sada … Bu.”  
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“Tulisan ‘a’ nya kok mirip ‘o’ … gimana sih. Jadi yang betul Sada, 
ya? Bukan Soda” kata Ibu Helen simpatik.  

“Pendidikannya kok tidak diisi? Memangnya tidak sekolah?” kata 
pak polisi.  

“Sekolah pak … SD … tapi tidak tamat,” jawab pak Sada.  

“Terus, kenapa jawaban soal diisinya dengan ‘v’ bukan ‘x’. Apakah 
tadi tidak mendengar yang saya katakan?” kata Ibu Helen.  

“Saya cuma ikut saja apa yang ditulis oleh Bapak yang duduk 
sebelah saya ini.” 
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Customer Service Doa 
*tok tok* 

resepsionis di depan mendelik begitu melihat diriku, 

“Aada perlu apa?” 

“Bisakah saya berkonsultasi dengan Tuhan, pimpinan customer 
service doa?” 

“Sudah ada janji?” 

“Saya selalu mencoba kontak dia hampir 5 kali setiap hari, tetapi 
sepertinya dia sibuk.” 

“Hmmm, ya ya ya...” Ia sambil sibuk membuka catatannya, ”... ya 
ada catatannya, jadi ada perlu apa?” 

“Apakah dia tahu apa masalah saya?” 

“Ya ya.. dia tau masalah semua orang” 

“Kapan dia akan menjawabnya?” tanyaku cemas. Wajah resepsionis 
itu mendelik menatapku tajam, aku dipandangnya dari kepala hingga kaki. 

“Kamu percaya dia akan menjawab?” 

“Iya...” ada nada yg menggantung dari suaraku. 

“Kamu percaya?” 

“Saya kira saya sudah menjalankan apa yg saya tahu tentang doa, 
kenapa masih tidak bisa berjalan?” 

Ditatapnya diriku acuh, “Harap tunggu 3 jam lagi, Beliau sedang 
sibuk.” katanya. 
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Dengan rasa dongkol aku memilih untuk menyingkir, sepertinya si 
resepsionis ini tahu betapa aku membutuhkan hasil dari doa. Aku memilih 
untuk menunggu di suatu pojok, tampaknya klinik itu sungguh ramai. 

“Sudah menunggu berapa lama, Bu?” tanyaku pada seorang ibu 
yang tampak lesu. 

“Sudah 4 jam, nak..” jawabnya. 

“Kalo ibu sudah hampir 6 jam nak..” seru suara lainnya. 

“Rasanya sudah seharian saya disini” jawab suara lainnya. 

Pembicaraan pun menjadi seru memperdebatkan kenapa begitu 
lama waktu konsultansi dengan pimpinan doa. Tiba-tiba, aku melihat ada 
beberapa orang yang datang langsung masuk ke dalam ruang konsultansi 
dan keluar dengan berseri-seri. Ada rasa iri di dada. 

 

“kenapa mereka bisa duluan ya, Bu?” tanyaku pada ibu sebelah ku 
ini. 

“Hmm.. saya sebetulnya tidak tau cara kerja customer service ini 
Nak. Tapi, kenapa kita tidak mencoba untuk menunggu disini, toh, kita 
akan dipanggil juga.” 

Aku mulai berdiri, dan mencoba mendekati resepsionis galak itu. 

“sudah bosan menunggu ya?” sindirnya sinis. 

“kenapa mereka bisa duluan padahal mereka baru masuk?” 

“Ananda, kamu tidak akan pernah mengerti sistematika kerja 
Tuhan, tapi aku kira Tuhan tau apa yang terbaik.” 



 Customer Service Doa 

  26 

Aku hanya diam. 

“Ananda kau sudah berusaha?” 

Aku mengangguk. 

“lalu kenapa?” 

“Mbak, saya tidak tau harus bagaimana lagi, saya kira semua sudah 
saya usahakan, tapi kenapa selalu keadaan tidak memihak padaku?” 

Resepsionis hanya diam mendengarkan. 

“Mbak, saya kira Tuhan tau apa yang saya inginkan, saya hanya 
ingin semua yang saya rencanakan berjalan dengan baik, dan memberikan 
nasib baik pada saya.” 

Resepsionis hanya diam. Aku kehilangan kesabaran. 

“Mbak, saya sudah berusaha, saya sudah mencoba terus berusaha, 
tapi saya akan terus berusaha, Maukah Tuhan merapikan hal-hal yang 
tidak bisa saya atur agar sehingga usaha2 saya bisa berjalan dengan baik?” 

 

Tiba-tiba hp resepsionis berbunyi. dia tersenyum. 

“Ananda, Tuhan bilang dia mendengarkan permintaan kamu, dan 
dia juga bilang teruslah berusaha, dan dia juga meyakinkan kalau dia 
mendengarkan doamu itu. Kembalilah ke rumah, teruslah menghubungi 
dia kapanpun kamu mau. Beliau sibuk, tapi beliau mendengarkan.” 

Aku tertegun. 

“bisakah aku tahu nomer HP Tuhan?” 
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Resepsionis kembali tersenyum, “Nak, aku kira kamu sudah tau cara 
yang lebih cepat untuk menghubungi dia daripada tehknologi bernama 
SMS itu” jawabnya. 

Aku mencoba tersenyum, 

”Tapi...” rasanya dalam hatiku tetap ada yg kurang. 

“ya?...” katanya sambil melihat berkas-berkas kembali. 

“Kapan dia akan menjawab dan mengabulkan pertanyaan-
pertanyaanku?” 

“Hmm,.. Tuhan tidak bilang, dan aku tidak tahu, bisa cepat bisa 
lambat. Itu semua tergantung, kamu tidak tau kapan Tuhan akan 
memberikan kejutan itu padamu, tetaplah terus menghubungi dan 
melapor keadaan dirimu padanya. Dia sangat sedih saat kamu 
mendapatkan yang kamu inginkan, tetapi kamu malah menjauhkan diri 
dan jarang contact dengan dia.” 

Aku diam, lalu mengangguk, mengucapkan terimakasih. Kakiku 
terasa berat dan tanpa sadar air mataku mulai menitik. Entah untuk apa 
kali ini. 
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Gadis Gurun dan Sang Alkemis  
 

Dear Mas Berly, (yups, postingan kali ini ditujukan ke kamu :P)  

Akhirnya, setelah gagal membaca The Alchemist, Paulo Coelho versi 
bahasa inggris yang kamu pinjemin ke aku, kemarin pas pulang indo, aku 
beli versi bahasa Indonesianya. :D Dan setelah beberapa kali menunda 
untuk membacanya, beberapa minggu yang lalu, aku berhasil membaca 
selesai bukunya. 

Jujur ajah, aku ga terlalu suka ama self-help book dan sejenisnya. 
Karena aku rasa, self-help book tuh penuh dengan kata-kata penyemangat 
yang bullshit. Tapi, mungkin sifat manusia kali yah, begitu kamu berhasil 
selamat dalam pertempuran pribadimu, kamu akan segera ingin 
menyebarkan ke orang lain yang -menurutmu- bernasib sama dengan mu 
*anyway, hanya pendapat anehku, jangan didebat :D* 

Balik lagi ke Sang Alkemis (bahasa indonesianya ajah ya, soalnya 
aku baca yang versi Indonesia seh, meskipun kadang aku bingung dengan 
terjemahannya, tapi tetep ajah basa Indonesia kan basa ibu kuh :D ), ada 
satu cerita yang menggelitik (ciee,.. basanya) hatiku, disitu buku ini 
bercerita tentang si bocah di dalam perjalanan mau menemukan legenda 
pribadinya, bertemu dengan Gadis-Gurun-Si-Penunggu. Sempet aku 
tercenung lama begitu menemukan bagian itu (dan tentu aja langsung 
teringat Ms D mu dan juga Ms D nya Cauf), bagian ini begitu familiar buat 
para student disini. Seperti kamu dengan Ms D mu dan para pelajar lain 
yang sedang menjalani LDR (long distance relationship). 

Tapi yang buat aku gak begitu suka. Kenapa harus selalu wanita 
yang di identikkan dengan gadis gurun? Sepertinya kok semua wanita 
ditakdirkan untuk menunggu sang kekasihnya dan wanita yang harus 
bersabar sampai sang kekasihnya menjemput dia?. Kok gender banget seh? 
Karena menurutku semua orang pasti mempunyai Legenda Pribadi dan 
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semua orang ingin Legenda Pribadi nya terwujub. Tidak peduli itu wanita 
ataupun pria. 

Aku sendiri punya Legenda Pribadi, daripada menjadi Gadis Gurun 
Penunggu, ak lebih suka mewujubkan Legenda Pribadi ku. Pertanyaan 
yang aku mau tanyain ke Gadis Gurun itu adalah; "Hei gadis gurun, kamu 
punya legenda pribadi gak? masa kamu cuman bakal nunggu? masa kamu 
tidak mau mewujubkan legenda pribadi mu? :P ". 

Dan lagian, kayaknya aku ga berbakat jadi Gadis Gurun. 

Secara keseluruhan, aki -lumayan- suka buku ini, aku suka ide 
tentang " Ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan 
bekerja sama denganmu dan alam semesta akan memberikan tanda-
tandanya padamu" , mungkin sebagian orang bilang ini terlalu hiperbola, 
tapi sebagai self-help book, boleh donk buku ini bilang gituh :D. 

Menurutku, semua orang bisa jadi bocah yang mencari legenda 
pribadinya dan semua orang bisa menemukan gadis gurun (dan pria 
gurun ) dalam pencariannya. 

Anyway, aku pernah bilan ke seorang temen, "Mungkin manusia tuh 
pengen sang pasangan ada di sampingnya, tapi yang paling penting 
manusia ituh pengen pasangan yang dicintainya bisa mendapatkan mimpi-
mimpinya". See? semua orang bisa menjadi Gadis Gurun :P . 

Regards, 
Bulan :) 
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Lebaran Di Jalan Lebar 
 

Katanya bulan Ramadahan atau bulan puasa adalah bulan yang 
paling dirindukan oleh umat Islam. Karena bulan itu adalah bulan penuh 
hikmah dan penuh berkah. 

Berkah? Ya, hanya itu yang kutahu. Di bulan puasa, aku dan teman-
teman pengamen lain serta anak-anak jalanan menerima berkah yang 
berkali-kali lipat dari biasanya. Mendapatkan simpatik yang lebih besar 
dari orang-orang yang lebih banyak. Lalu setelah bulan puasa berlalu 
maka berkah yang kami terima pun kembali seperti biasanya. Hanya 
cukup untuk makan, merokok dan sesekali mabuk.  

Tapi aku cukup senang dengan ‘duniaku’ ini. Rumahku adalah 
jalanan. Ibuku adalah para peminta-minta yang membawa bayi. Ayahku 
adalah para pedagang koran. Kakak ku para pedagang rokok. Dan adik-
adik ku adalah anak-anak kecil yang menadahkan tangan setelah 
bernyanyi sambil bertepuk tangn dengan wajah memelas. 

Kalau dipikir-pikir, aku ini tidak hidup sebatang kara. Karena aku 
punya banyak keluarga di jalan. Juga mempunyai teman-teman 
sepenanggungan sesama pengamen. Kami adalah keluarga besar! Keluarga 
yang seperjuangan karena sama-sama mencari makan di jalan. Seolah 
perempatan jalan besar yang menghubungkannya dengan salah satu 
gerbang jalan tol itu adalah milik kami. 

Tapi kenyataannya? Jalan besar itu mungkin milik Negara. Milik 
Pemerintah. Milik pengguna jalan yang membayar pajak dan milik warga 
dan bangsa yang terdaftar di data kependudukan. Bukan milik orang-
orang liar seperti kami. 

Tapi ada satu hari dimana aku merasa perempatan jalan raya itu 
adalah hanya miliku sendiri. Dimana nyaris tak ada satu kendaraan pun 
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yang lewat di jalan itu. Bisa dihitung dengan jari. Bahkan aku bisa bebas 
tidur terlentang menghadap langit sambil berteriak dan bernyanyi sesuka 
hati tanpa takut terlindas mobil. ‘Hari Kebebasan’ yang bisa kurasakan tiap 
setahun sekali itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Lebaran. 

Setelah Lebaran berlalu maka aku dan keluargakupun akan 
menjalani hari-hari yang cukup berat seperti biasanya. Aku bernyanyi 
dengan modal suara yang pas-pasan dengan gitar jelek ditangan dan gelas 
plastik bekas air mineral lalu menadahkan tangan sambil tersenyum sopan 
meminta sekedar uang recehan dan belas kasihan. 

“RAZIA!!ADA RAZIA!!!! POLISI GABUNGAN!!” Aku terperanjat 
kaget dari lamunanku saat nongkrong dengan Tedi di sisi jalan Lampu 
Lalu-Lintas. Razia besar-besaran. Razia para Pengamen. Kali ini aku 
terlambat untuk berlari karena tidak menyadari kedatangan para polisi 
patroli itu. Mereka dengan gesit menangkapku dan mengejar teman-
temanku yang lari terbirit-birit dikejar-kejar para polisi tersebut. 

Aku dan teman-teman pengamen lain yang tertangkap dibawa ke 
tempat yang sudah sering kudatangi; Polsek! Seperti biasa juga di sana 
kami harus sudah siap untuk diberi pengarahan dan ceramah yang pasti 
akan kami langgar. Didata, ditanya-ini-itu, digunduli bahkan kadang ada 
oknum yang sampai tega memukuli dan menyiksa kami jika kami 
melawan. 

“Kalian tidak pernah kapok ya? Sudah dibilang berapa kali; Jangan 
ngamen! Jangan ngamen! Jangan jadi gembel! Jelek tahu tidak pekerjaan 
kalian?!” 

“Pak, jangan marah-marah terus, ini kan bulan puasa!!” Tedi 
temanku yang dikenal paling idealis di antara pengamen yang lainnya itu 
dengan berani berbicara pada Kepala Polisi Razia itu. 
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“Memangnya kenapa kalau bulan puasa saya marah? Agama saya 
Kristen kok!!” Tedi langsung terdiam seketika mendengar jawaban Polisi 
itu. Kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan tertutup. 

 
“Yang saya kesal, kalian itu sudah saya peringatkan berkali-kali. Tapi 
kalian tetap membandel. Area sepanjang jalan tol itu tidak boleh ada para 
pengamen dan gembel atau para pengemis lainnya. Kalau ada Pemerintah 
Pusat atau tamu dari luar datang lalu melihat kalian berseliweran dengan 
liar di sepanjang jalan itu akan sangat memalukan! Kalian punya malu 
tidak?” 

“Kami memang tidak punya malu Pak!” Tedi mulai mau melawan 
lagi, “Tapi kami punya perut dan rasa lapar. Bapak punya hati tidak?” 

“HEH!! Jaga bicara kamu!! Kamu minta ditempeleng??” salah 
seorang bawahannya secara spontan mendekati Tedi dan siap 
mengayunkan tangannya siap menampar Tedi. Kepala Polisi menyuruh 
dua anak buahnya untuk membawa Tedi ke ruangan terpisah. 

“Ayo ikut!!” Tedi dipaksa mengikuti dua polisi berbadan kekar itu. 

“Pak, maaf Pak, tolong jangan diapa-apakan teman saya!!” aku tiba-
tiba berani angkat bicara karena tidak tega kalau sampai Tedi dipukuli. 

“Kamu diam di situ!!” 

“Pak, tolong jangan pukuli dia Pak…” 

“Apa??” si kepala Polisi dan dua polisi lain yang membawa Tedi 
tersentak kaget mendengar ucapanku. Kepala Polisi itu mendekatiku; 

“Kamu bilang apa?” 

Aku agak panik dan ketakutan. 
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“Nak…” aneh, tiba-tiba wajah garangnya jadi berubah ramah, 
“Kami ini Polisi. Pengayom Masyarakat. Bukat penjahat. Kenapa kau 
bicara seperti itu seolah kami akan menyiksa temanmu?” 
Aku gelagapan. 

“Ma-maaf Pak… saya…. saya dan teman-teman saya kadang suka 
dipukuli kalau membantah…” 

Pak Polisi itu menatap dua anak buahnya. Lama… 

*** 

Aku dan Tedi duduk di sebuah SAWung pinggir jalan di tengah 
malam yang cukup dingin. Tapi malam itu tidak begitu dingin seperti 
malam-malam sebelumnya karena jalanan begitu ramai dengan suara 
orang-orang yang takbir keliling dengan gebukan bedug dan drum. 
Ditambah suasana yang membahana dari mesjid. Seolah suara takbir dari 
berbagai arah silih bersahutan di angkasa. 

“Gus… apa kita akan terus hidup seperti ini di jalan?” entah kenapa, 
malam takbir itu Tedi jadi seperti bukan dirinya. Ia tampak ingin 
mencurahkan isi hatinya. Mungkin ini gara-gara kejadian tadi siang. 
“Tidak! Kita tidak akan selamanya hidup di jalan Ted. Suatu hari kita akan 
menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku dan juga kamu akan 
mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita harus optimis!!” 
aku memberi Tedi semangat sambil memegang mataku yang sakit terkena 
bogem nyasar ketika melerai perkelahian antara Tedi dan Andi. 
Tampaknya setelah ia berkelahi dengan teman sesama pengamen lain tadi 
siang itu lalu dikeroyok teman-temannya, Tedi jadi berubah. 

“Aku menyesal Gus atas kejadian tadi. Kau jadi ikut babak belur 
demi membelaku!” 

“Haha… itulah gunanya teman Ted. Aw!!” aku memegang lagi mata 
kiriku yang mulai bengkak itu, 
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“Lagipula besok lebaran. Harinya maaf-maafan. Damai saja besok. 
Gampang kan?” 

“Hahaha!” Tedi tertawa keras. “Minta maaf kenapa harus ditunda 
sampai besok? Sebentar lagi aku akan ke belakang. Si Andi dan anak-anak 
lain ada di sana kan sedang membakar ayam?” 

“Iya! Katanya mereka mendapat sembako sama daging ayam dari 
Polisi Lalu Lintas. Lebih baik kita bergabung sama mereka lalu setelah itu 
kita takbiran ke mesjid!” aku mengajak Tedi untuk bergabung dengan 
anak-anak lain termasuk Andi yang tadi berkelahi dengannya gara-gara 
rebutan angkot saat mengamen. 

“Kok bisa-bisanya Gus di hari terakir puasa aku tidak menahan 
nafsu dan emosiku lalu main bogem begitu saja ya Gus?” Tedi terus bicara 
dengan tak biasanya karena kali ini ia benar-benar dalam keadaan sabar 
dan tidak sambil mabuk. 

“Tak apa Ted. Lagipula setiap hari kita terlalu sering berpuasa, 
benar kan?” aku mencoba menghibur Tedi. Tedi tertawa lagi. Tertawa 
dengan keras seolah ingin menyaingi suara takbir. Lalu tak berapa lama ia 
terdiam. 

“Andi… dan kau; Gusti serta semua anak–anak jalanan, orang-orang 
tua peminta-minta yang sering disebut Gepeng itu adalah keluargaku. 
Apalagi aku sudah berteman sangat lama dengan Andi. Sama-sama hidup 
di jalan bertahun-tahun. Dia sudah seperti saudaraku sendiri. Kenapa aku 
bisa sampai berkelahi dengan saudaraku?” Tedi tampak terus merasa 
bersalah dengan kejadian siang tadi.  

“Ted…” 
“Ini semua gara-gara bulan puasa!!” 

“Apa??” aku kaget mendengar Tedi berkata seperti itu. 
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“Adik perempuanku pun meninggal karena bulan puasa.” Tedi 
kembali bersikap tempramen. “Orang tuaku yang sangat agamis itu 
memaksa adik ku yang masih berusia lima tahun untuk berpuasa dari pagi 
sampai magrib. Tak peduli dia merintih kelaparan dan menangis sampai 
akhirnya sakit thypus dan meninggal. Adik ku meninggal sia-sia karena 
bulan puasa!! Lalu aku berkelahi dengan Andi karena rebutan angkot. 
Kalau saja bukan bulan puasa dan para penumpang tidak memberikan 
uang lebih banyak dari biasanya kepada pengamen karena demi beramal 
dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, aku dan Andi tidak 
mungkin sampai berebut angkot lalu berkelahi!” 

Aku termenung. Ada yang salah dari penuturan Tedi yang 
bertentangan dengan prinsipku. 

“Ted, jangan menyalahkan bulan puasa atau orang tuamu yang 
terlalu fanatik agama. Itu semua sudah kehendak-Nya. Percayalah Ted 
kalau meninggalnya adikmu itu adalah sudah takdir-Nya.” Tedi 
tersenyum getir, kemudian air matanya berlinang. 

“Kalau saja aku menyadari hal itu dari dulu Gus. Kalau saja orang 
tuaku yang berkata tulus sepertimu saat itu Gus, aku tidak akan kabur dari 
rumah lalu memutuskan untuk hidup di jalan seperti ini dan tak pernah 
kembali!!” Tedi menitikan air matanya. 

“Ted, kau masih punya kesempatan. Kau masih beruntung karena 
mereka masih ada. Tidak sepertiku yang sebatang kara. Besok adalah hari 
yang paling tepat untuk memperbaiki semuanya. Minta maaflah pada 
orang tuamu dan katakan kalau kau menyadari semua kesalahanmu. 
Besok adalah Hari Kemengan. Hari kembali pada kesucian. Atau seperti 
yang kau bilang, jika mau minta maaf jangan ditunda. Kenapa tidak 
sekarang juga kau pulang…?” 

Tedi makin deras mengucurkan air matanya. Akupun ikut trenyuh 
lalu menyentuh pundaknya. Aku tahu, walaupun Tedi tak berkata apa-
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apa, ia sudah menyadari kesalahannya dan akan melakukan sesuatu sesuai 
dengan kata hatinya. Aku yakin Tedi akan pulang ke rumahnya… 

*** 

Selesai shalat Ied di mesjid besar sebuah kampung di pinggir jalan, 
aku merasakan sebuah perasaan yang sangat luar biasa. Aku serasa begitu 
bahagia tanpa alasan sehingga sampai meneteskan air mata setelah 
mengikuti Shalat Ied dan ceramah Khotib yang menyejukan. Tapi yang 
jelas akupun sekaligus merasakan firasat yang tidak enak. 

Aku tidak melihat Tedi di mesjid. Anak-anak lain pun tak ada yang 
mengetahui keberadaannya. Padahal waktu malam ia bilang akan memulai 
hari yang lebih baik di hari Lebaran ini. Mencoba belajar sembahyang lagi 
dengan rajin untuk kembali menjadi orang yang baru. Mungkinkah Tedi 
sudah pulang ke rumahnya? 

Tiba-tiba kudengar suara yang sangat ramai. Telah terjadi sesuatu di 
jalan raya. Aku cepat-cepat ke jalan setelah selesai halal bihalal di mesjid. 
Terlihat orang-orang berkumpul di jalan yang lebar itu. Apa ada yang 
kecelakaan tertabrak mobil?? Tapi kupikir itu hampir mustahil karena 
jalanan hari itu benar-benar lengang dan sepi. 

Aku menuju kerumunan itu. Semua orang yang baru selesai shalat 
Ied hampir seluruhnya ke tempat kejadian itu. Dan setelah menyelinap 
mamasuki kerumunan itu kulihat sesosok mayat tak bernyawa tergelatak 
di jalan dengan berlumuran darah dengan sebuah pisau yang menusuk 
perutnya. 

“Si Andi!! Si Andi!!” seorang ibu-ibu peminta-minta yang kukenal 
berteriak histeris, panik, sambil mengangis dan menjerit-jerit. 

“Tedi??” 
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“Saya liat sendiri si Andi menusuk Tedi memakai pisau itu dan 
langsung kabur. Padahal Tedi tampaknya mau pergi ke Mesjid…” 

Aku hanya bisa terdiam kemudian menangis menatap jasad Tedi 
yang sudah tak bernyawa. Darahnya menggenangi jalan lebar itu di hari 
Lebaran. Darah merahnya mengalir di hari yang suci. Tedi terlihat 
memakai sarung dan memegang sajadah di tangannya. Tedi benar-benar 
berniat pulang. Bahkan Tedi telah benar-benar pulang ke rumah-Nya…. 
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Kakak ku Seorang Pengamen 
 

Jun(21) seorang yatim piatu yang bekerja sebagai karyawan pabrik 
yang memiliki tiga adik perempuan. Ia bekerja untuk menghidupi diri dan 
tiga adiknya itu. Suatu hari Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan 
dengan terpaksa harus mem-PHK ratusan karyawannya termasuk Jun. 
Tiga adik perempuannya yang masih sekolah; Amel (kelas 3 SMA), Diah 
(2SMP) dan Siti (5 SD) tetap menjadi tanggungan Jun sepenuhnya. Namun 
sejak di-PHK itu Jun jadi kalang kabut karena ia sudah tidak punya 
penghasilan tetap. 

Jun terus berusaha bekerja apapun tanpa pilih-pilih.Dari menjadi 
cleaning service, loper koran, pramuniaga sampai bartender di sebuah klub 
malam. Jun tidak pernah mendapat pekerjaan tetap karena setiap ia bekerja 
selalu dengan sistem kontrak per tiga bulan atau paling lama enam bulan. 
Kecuali saat ia bekerja menjadi bartender, manager Jun itu menawari Jun 
untuk menjadi karyawan tetapnya. Tapi baru beberapa minggu Jun kerja 
di klub malam itu, Jun sudah merasa tidak betah karena terlalu banyak 
permaksiatan di dalamnya. 

Meskipun gajinya lumayan tapi Jun yang soleh itu memutuskan 
untuk mengundurkan diri dan keluar karena tidak mau berada dalam 
lingkungan yang penuh dengan maksiat; perjudian, para pemabuk, 
pelacuran bahkan komunitas gay dan lesbian ada di situ. 

Saat Diah naik ke kelas 3 SMP dan Siti ke kelas enam SD, Amel yang 
mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri 
malah menolak kesempatan itu dan berniat untuk bekerja dan membantu 
Jun untuk menghidupi dan membiayai sekolah adik-adiknya. 

 
Suatu hari Amel mendapatkan pekerjaan yang sangat menggiurkan. 
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Sebuah perusahaan multi nasional menawarinya bekerja sebagai Customer 
Service di luar negeri karena kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus. 
Tapi sayangnya Amel menolak pekerjaan itu karena salah satu persyaratan 
untuk bekerja di Perusahaan tersebut adalah tidak boleh memakai 
kerudung atau jilbab. 

Amel kemudian bekerja di sebuah pabrik garment sedangkan Jun 
mulai putus asa karena semenjak keluar kerja terakhir Jun ditolak oleh 
semua perusahaan yang dilamarnya dan menganggur selama beberapa 
bulan sehingga yang menjadi kepala keluarga kali ini adalah Amel. 

Suatu ketika Jun naik angkot sepulang dari mencari pekerjaan dan 
melihat seorang anak kecil mengamen di jalan. Jun mulai mendapatkan 
ide, Jun memutuskan untuk mencari penghasilan dengan mengamen 
karena dia kebetulan juga bisa memainkan alat musik gitar dan bernyanyi. 
Jun berpikir lebih baik jadi pengamen daripada harus menganggur dan 
tidak bisa menghidupi adik-adiknya. Daripada dua adiknya harus putus 
sekolah lalu mengamen seperti anak-anak jalanan yang sering dilihatnya 
lebih baik Jun yang menjadi pengamen. 

Selama beberapa minggu Jun mengamen dan adik-adiknya tidak 
tahu pekerjaan Jun. Jika ia ditanya darimana mendapatkan uang Jun selalu 
marah pada adik-adiknya itu dan mengatakan bahwa uang yang 
didapatnya itu adalah uang halal. Bukan dari hasil mencuri atau menipu.  

Suatu hari saat mengamen di sebuah angkot, Jun kaget karena di 
dalamnya ada beberapa anak sekolah yang salah satunya adalah adiknya 
sendiri; Diah. Teman-teman Diah yang tidak tahu bahwa Jun adalah kakak 
Diah mencibir pada Jun yang mengamen di jalan karena menurut mereka 
pekerjaan itu sangat rendah dan hina. Diah jadi merasa malu bercampur 
marah dan tersinggung. 

Saat bertemu di rumah, Diah merasa bersalah pada Jun karena saat 
bertemu di angkot Diah pura-pura tidak mengenal Jun karena malu dan 
gengsi. Begitupula sebaliknya, Jun pun merasa sangat malu sama Diah. 
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Amel dan Siti pun akhirnya mengetahui pekerjaan kakaknya itu bahwa Jun 
mendapatkan uang dari hasil mengamen di Jalan demi membantu Amel 
memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membiayai sekolah Diah dan Siti. 
Amel meminta Jun berhenti mengamen dan membiarkan Amel yang 
menghidupi keluarga sendiri sementara Jun terus melamar dan menunggu 
panggilan kerja tapi Jun tidak mau karena bagi Jun mengamen lebih baik 
daripada menganggur. Walaupun sambil ngamen Jun tidak berhenti 
berusaha mencari pekerjaan dengan terus melamar kerja. 

Suatu ketika Jun mengmen di sebuah jalan ke mobil-mobil pribadi 
karena kejadian mengamen di angkot dan bertemu adiknya membuatnya 
trauma. Salah satu pemilik mobil mewah yang didatangi Jun mengamen 
ternyata seorang produser musik terkenal yang sedang mencari bibit-bibit 
penyanyi baru dan langsung tertarik begitu mendengar suara Jun. Jun 
diberi kartu nama dan diminta menghubungi Pak Bram, sang produser. 

Jun kemudian ditawari untuk rekaman dan menyanyikan lagu reliji 
seorang Pencipta lagu terkenal. Setelah mendengar hasilnya, Pak Bram 
meminta Jun rekaman lagi menyanyikan beberapa buah lagu sampai 
akhirnya Jun pun diperbolehkan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri.  

Jun mulai menapaki karirnya sebagai penyanyi dan memperbanyak 
jam terbangnya dengan menyanyi di kafe-kafe sambil membuat proses 
rekaman untuk album perdananya. 

Pak Bram produser yang juga manager Jun membantu dengan 
penuh totalitas berhasil mengorbitkan Jun sebagai penyanyi solo reliji yang 
albumnya langsung booming dan meledak di pasaran.  

Walaupun statusnya sebagai penyanyi, tetap saja imej ‘pengamen’ 
melekat dalam dirinya. Tapi status Penyanyi ini adalah tingkatan 
pengamen paling bagus menurut Jun. Jun sangat sukses dalam karirnya 
dan bisa menghidupi adik-adiknya sehingga semua Diah dan Siti termasuk 
Amel bisa terus bersekolah dan melanjutkan sampai ike jenjang yang lebih 
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tinggi. Bahkan Jun membuat sebuah Yayasan khusus untuk menampung 
para anak-anak jalanan sebagai rasa syukur pada Allah Yang maha Esa 
karena Dia memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. 
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Dalam Cinta Masalah Apa Sih Yang Tidak Bisa 
Diselesaikan? 

 

Manusia biasa mana yang tak pernah salah? Tidak ada. Tapi dalam 
suatu kesalahan, masing-masing orang yang terlibat memiliki kontribusi 
dalam kesalahan tersebut. 

Dua insan yang selalu berinteraksi, tentu tak lepas dari gesekan, 
yang kadang menimbulkan percikan emosi. Begitu juga aku dan Aa. Karena 
aku bukan orang yang sempurna, dan aku tidak sedang mencintai orang yang 
sepurna. Hanya saja, sebisa mungkin aku tidak akan membiarkan percikan 
itu menjadi api, yang membakar semua yang telah kami tata selama ini. 
Karena memadamkan api yang kecil, lebih mudah dari pada 
memadamkan kobaran api. 

Tapi, jangan berharap oranglain yang memadamkan emosi diri, 
karena, bisa jadi dia juga sedang berusaha memadamkan emosi dirinya 
sendiri. Tapi mau gak mau, kadang hal ini terjadi. Bila kurasa aa 
melakukan kesalahan (baca : hal yang membuatku tidak nyaman), 
terkadang muncul rasa egois, rasa ingin menang, rasa ingin orang lain 
mengakui kesalahannya, lalu mucul harapan supaya aa ngebujuk aku. 
Lalu, kalau harapanku tidak terwujud, Aa gak juga ngebujuk-bujuk, apa 
ndak makin mangkel tuh. Bagaimana kalau dia juga berfikir yang sama, 
dia merasa justru aku yang salah..lha keburu apinya membesar. Dan 
keadaan semakin panas. 

Jadi mungkin dalam hal ini, tepat jargon yang disampaikan Aa Gym, 
“Mulailah Dari Diri Sendiri”. Lebih baik memadamkan emosi sendiri, dari 
pada menunggu orang lain yang memdamkan. Bila keduabelah fihak 
berfikir yang sama, masing masing meredakan emosi, lalu introspeksi diri 
sendiri, justru menghasilkan keinginan untuk meminta maaf. 
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“Maafin Aa ya dik, mungkin Aa yang terlalu keras ngomongnya“ 

“Engga A’, Adik juga salah, adik aja yang terlalu sensitif. Adik minta maa” 

Lalu reda, bersama pelukan kasih sayang. Dalam cinta, masalah apa 
sih yang tidak bisa diselesaikan? 

*** 

Cinta bukan “Ini salah kamu”, tapi “Ma’afkan aku”. 

Bukan “Kamu dimana sih?”, tapi “Aku disini”. 

Bukan”Gimana sih kamu?”, tapi “Aku ngerti kok”. 

Bukan “Coba kamu gak kayak gini”, tapi “Aku cinta kamu seperti 
kamu apa adanya”. 

(dikutip dari Lazuardi). 
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Mengepal Curhat Menjadi Bintang 
 

Kupikir hati berisi cairan yang bila penuh butuh dialirkan keluar (ini 
bila waktunya tidak mendesak, namun bila hati telah sesak dan butuh 
segera longgar, maka mencurahkan isinya pilihan yang paling tepat). 
Selamat datang di Curhat Dot Com! 

*** 

Tak perlu sungkan. Bukankah Laut yang dalam tidak selalu mampu 
menampung semua aliran air dari muara? Kuberitahu ya, Laut dan Langit 
bersahabat erat. Diam-diam Laut mengirimkan surat pada Langit, surat 
berisi curhat! Udara adalah kertas dan uap air sebagai tintanya. Namun 
langit yang kau pandang luas tak berbatas, juga tidak selalu mampu 
menampung cerita sang Laut. 

Langit punya kisah sendiri. Bila hatinya penuh dan gundah, 
mendung mengelayut, ia akan akan berbagi cerita dengan Bumi. Hujan 
adalah airmata Langit, tak selalu karena sedih, kadang karena bahagia. 
Selain dengan Laut, Langit berkarib dengan Bumi, karena itu mereka 
sering curhat. 

Bumi lebih kalem. Ceruk hatinya lebih dalam. Ia lebih suka 
memendam. Tak heran jilakalau pohon, kambing, manusia, becak, dll suka 
curhat padanya. Ia menyesap pedih dedauan menjadi kompos yang 
menyuburkan. Ia merangkul manusia dengan tulus meski mereka tak henti 
berulah. Dia menampung curhat dari segala curhat. Kepada siapakah Bumi 
sering curhat? Kepada Malam. Malamlah yang kerap menampung curhat 
Bumi, mengepalnya menjadi bintang…. 

*** 
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Begitulah cerita yang kudengar dari Kura-kura, ketika aku bertanya 
apakah dia tidak keberatan menjadi teman curhatku. Kulihat sih, 
sepertinya dia sendiri telah sarat. Tapi jawabannya itu meyakinkanku 
bahwa di balik geluknya yang tampak berat itu, dia menyimpan banyak 
kebijaksanaan. 

Beberapa hari terakhir ini aku kerap berbagi cerita dengan seorang 
sahabat. Aku dan dia memiliki satu persamaan. Sama-sama sering menjadi 
talang tampungan berbagai cerita dan curhatan dari teman-teman. Adalah 
kehormatan, bila seseorang memercayakan bahumu sebagai sandaran 
gundahnya dan memercayai telingamu sebagai cawan penampung bisik 
resahnya. 

Tapi adakalanya aku menjadi kesal, menghadapi teman yang curhat 
tapi menutup mata, telinga, hidung, hati dan pikirannya terhadap apapun 
yang diberikan. Apa dia tidak tahu, bila setelah curhat-air keruh di bejana 
hatinya telah ruah, hatinya menjadi lega dan plong tapi dia menutup 
semua celah untuk mengalirkan air jernih, niscaya bejana itu lambat laun 
akan terisi air keruh lagi. 

Lelah menghadapi teman yang curhat tentang benang kusut dalam 
hidupnya namun tidak kunjung besungguh-sungguh berupaya 
mengurainya. Atau maunya hanya jalan pintas, tak mau berkompromi 
dengan waktu. Bukankah untuk menerbangtinggikan layang-layang kamu 
perlu menarik-ulur benang dan berkompromi dengan angin? 

Suntuk sendiri menghadapi teman yang curhat tentang bagaimana 
dunia yang tidak ramah pada dirinya. Melulu melihat dengan kacamata 
kuda, membuatmu bisa percaya bahwa gajah hanyalah serupa gedebok 
pisang, padahal yang kau lihat hanya kakinya. Tak mudah menunjuk 
terang pada seseorang, bila ia memutuskan untuk menutup matanya. 
Dikasi senter aja dia tetap merem. Giliran tersandung, ngomel-ngomel. 

Ah, macam-macam saja! 



 Mengepal Curhat Menjadi Bintang 

  50 

Tapi petuah bijak sang kura-kura mengingatkanku untuk membuat 
lingkaran persahabatan tidak terputus. Meski tak selalu mampu 
menemukan pemecahan masalah, kupikir dengan menyediakan telinga, 
mata dan hati untuk menerima curhatan dan membiarkan teman-temanku 
mengurangi muatan hatinya, itu sudah cukup. Perkara dia mengisi 
kembali hatinya dengan apapun, itu adalah keputusan pribadi. 

Setidaknya aku belajar banyak dari masalah teman-temanku. 
Membuatku bersyukur tidak mengalami apa yang mereka alami. Siapa tau 
aku bisa meniru Bumi, yang mengendapkan sampah menjadi pupuk. Atau 
seperti Malam, yang mengepal gundah menjadi bintang. 
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Menjadi Seseorang Atau Bukan Siapa-siapa 
 

”Buat dunia, mungkin kamu bukan siapa-siapa 
Namun buat seseorang, mungkin kamulah dunianya” 
(aku lupa nemu kalimat bagus ini dari mana) 

Menjadi orang yang berharga tentu menjadi harapan siapa saja. 
Menjadi ’seseorang’ tentu lebih baik ketimbang menjadi orang yang ‘bukan 
siapa-siapa’. 

Lidahku menjadi kelu. Tenggorokanku mendadak kering, saat 
seorang teman memintaku untuk menuliskan sedikit tentang diriku, 
profilku. Ah, mungkin kamu berfikir, apa susahnya sih?. Tapi, oh 
Tuhaan..aku bahkan tidak tau aku harus menuliskan apa selain kalimat 
“seorang perempuan biasa penyuka embun, bunga matahari dan air jernih”. Aku 
lalu berfikir, hanya itukah aku? Lalu aku mencoba menghibur diri, hei..ini 
kan dunia maya dimana semua tidak bisa diungkapkan dengan ceto welo-
welo. 

Terlepas dari itu, aku coba berkaca. Memandang diri sampai relung 
terdalam. Ternyata aku memang tidak mendapati sesuatu yang spesial 
yang patut dibanggakan. Karya, kiprah, jasa, dll. Hah, jangan bandingkan 
dengan Crisye yang kepergiannya meninggalkan kesan dalam bahkan sulit 
tergantikan. Sedang aku? Kalau kamu tanya tetanggaku, mungkin mereka 
lebih kehilangan ibu penjual sayur dengan gerobaknya bila tak muncul 
sehari dibanding kehilangan aku. Jelas sekali bukan? 

 
Kepalaku tertunduk, tidak untuk meratap. Mungkin untuk menyadari 
bahwa mungkin diri masih menyimpan potensi. Aku terdiam, menutup 
mata dan telinga. Membiarkan hati yang terdalam berkata-kata, aku ingin 
mendengar nasihatnya. Dan inilah yang disampaikannya, 



 Menjadi Seseorang Atau Bukan Siapa‐siapa 

  52 

Kacang hijau, bila kau rendam barang sejam. Lalu rebus sampai 
empuk tambahkan gula merah dan santan serta sedikit garam dan daun 
pandan, maka semangkuk bubur kacang hijau siap dihidang untuk 
sarapan. 

Kacang hijau, bila kau siram dan diletakkan diatas keranjang, 
keesokan harinya kamu akan mendapati sekeranjang kecambah. 
Tambahkan sesiung dua siung bawang, cabe dan garam, maka sepinggan 
oseng tauge siap dihidangkan sebagai teman makan siang. 

Kacang hijau, bila kau semai dan kau tanam di sebidang lahan, 
dipupuk dan dirawat dengan cekatan, beberapa bulan kau akan memanen 
kacang hijau, dari segenggam mungkin menjadi tiga kilo. Hebat bukan? 

Kacang hijau, bila kau simpan dilemari dapur. Sehari, seminggu, 
setahun takkan menjadi apa apa. Bahkan akan kau dapati kacang hijau kini 
menjadi lapuk dan siap kau campakkan ke tempat sampah. 

Menjadi Kacang Hijau yang manakah yang kau inginkan? 

Ah..menjadi apapun tak mengapa, asal bukan menjadi yang terakhir, 
aku tidak mau menjadi kacang hijau lapuk! 

Tak lama kemudian kepalaku menjadi lebih ringan. Hatiku menjadi 
lebih lapang. Kini aku mengerti, hidup adalah perjuangan panjang. Bila 
kacang hijau saja butuh proses yang tak sebentar untuk siap dihidangkan 
dan menjadi santapan, apalagi seorang yang berjenis manusia. Waktu dan 
kehidupan adalah api yang membakar baja, melunakkannya hingga siap 
ditempa menjadi bentuk yang lebih berguna. 

Dan, bila toh akhirnya aku belum bisa berkarya dan berjasa di 
masyarakat luas, setidaknya kusemai diriku menjadi benih baik buat 
siapapun yang berada di dekatku. Kulahirkan bunga cinta berupa bakti 
pada kedua orang tua, bunga kasih sayang yang indah mendamaikan 
kekasih hatiku, bunga prestasi kerja yang berharga buat perusahaanku, 
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dan setidaknya bunga senyuman untuk para sahabat dan orang-orang di 
sekitarku. Meski buat dunia, aku bukan apa-apa, tapi aku berharap tetap 
menjadi berharga di mata keluarga, kekasih dan orang di sekitarku. 
Semoga. 
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Susu Buat Rebel dari Eyang Kakung  
 

Bulan Juli, 13 tahun yang lalu... 

Minggu pagi yang sangat cerah. 

"Eyang kakung dateeeeeeng!!!" teriak heboh cucu-cucu eyang 
kakung menggema di rumah besar itu. Mereka semua sadang menikmati 
liburan sekolah di rumah eyang. Dan setiap liburan sekolah seperti ini, 
eyang kakung pasti pulang dari Jakarta. 

"Coba kalian lihat, apa yang Eyang bawa," kata eyang kakung sambil 
mengangkat kardus besar. 

"Apa itu, Eyang?" 

"Ini televisi baru buat kalian." 

"Asiiiik!!! Hari ini kita nonton Doraemon pake tivi baru." 

Bulan Juli, 1999... 

"Eyang kakung sudah tenang sekarang. Cucu kesayangan Eyang 
sudah diterima di SMU negeri. Eyang bangga sama kamu." 

 Sayah memang cucu kesayangan eyang kakung. Dari lahir sayah 
sudah tinggal bersama eyang kakung dan eyang putri di rumah besar. 
Sayah jadi anak bungsu, anak perempuan satu-satunya yang mereka 
punya. 

Beberapa hari setelah mengentar sayah melihat pengumuman 
penerimaan siswa baru, eyang kakung pergi meninggalkan sayah, kami 
semua, untuk selamanya. 
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Sayah sangat sedih dan terpukul, tapi apa boleh buat, sayah hanya 
bisa merelakan kepergian eyang kakung. 

3 hari kemarin... 

Sudah beberapa hari susu Rebel habis. Sudah beberapa hari juga 
Rebel terkena diare. Mungkin perut dia tidak bisa menerima apa yang dia 
minum beberapa hari ini. Sedangkan sampai hari ini sayah masih belum 
punya uang sama sekali. 

"Itu tivi dijual aja," kata eyang putri. 

"Jangan! Itu kenangan dari eyang kakung." 

"Iya sih. Tapi kita juga nggak punya uang buat betulin tivi itu." 

"Nanti kalo ada uang dibetulin." 

"Nggak papa lah, yang penting Rebel bis beli susu. Anggep aja 
eyang kakung beliin susu buat Rebel, buyut-nya." 

Tidak terasa air mata ini tiba-tiba jatuh, "Terima kasih dari Rebel, 
Buyut kakung...!" 
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Care, Aware 
 

Seorang wanita berjalan di trotoar dengan tergesa-gesa. Tetapi ia 
berhenti secara tiba-tiba, lalu membungkuk ke arah trotoar, ia memungut 
sesuatu….ternyata sampah. Ia buang sampah itu ke tong sampah terdekat. 
Ia pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di depan saat menunggu angkutan 
umum, ia melihat seorang nenek tua ingin menyeberang tapi tak satupun 
orang yang mau menolong si nenek, padahal di sekitarnya banyak sekali 
orang yang berdiri. Ia melihat jam di tangan kanannya, lalu sejurus 
kemudian, ia bergerak menuju si nenek, menggaet lengannya dan 
kemudian menyeberangkannya. Saat berpisah, ia katakan hati-hati pada 
nenek itu. Lalu ia pun menyetop becak mesin untuk menuju kantornya, 
karena jika menunggu angkutan umum ia pasti akan terlambat. 

Care….aware….alias kepedulian, kesadaran, memang sudah jarang 
kita jumpai dalam kehidupan sosial saat ini. Manusia ternyata lebih peduli 
dengan urusan masing-masing tanpa harus repot memikirkan orang lain 
yang mungkin butuh bantuan atau sekedar diberikan hak sosialnya. Dalam 
sebuah komunitas, tentu kedua hal ini memiliki posisi cukup penting 
dalam membentuk team building. Komunitas secara umum kita katakan 
saja masyarakat, kepedulian dan kesadaran adalah hal utama dalam 
membentuk sebuah kerjasama sosial yang baik. Mungkin kita sering 
mengalami masa-masa seperti ilustrasi di atas. 

Contoh lain yang pernah saya alami, adalah kejadian di sebuah 
angkutan umum. Ada seorang nenek tua yang hendak duduk, tetapi 
karena kakinya sedang sakit dan susah berjalan, ia memilih duduk di 
bangku paling pinggir. Tapi penumpang lain tak satupun yang mau 
bergeser. Kebetulan saya berada di barisan bangku yang sudah penuh, 
maka si nenek tadi duduk di seberang saya. Lama nenek itu menunggu, 
sementara sang supir sedang mengejar setoran sehingga buru-buru 
menjalankan mesin mobilnya. Padahal si nenek belum duduk sepenuhnya. 
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Akhirnya ia terduduk begitu saja sambil mengerang kesakitan. Saya pun 
kesal melihat para penumpang di sebelahnya, lalu saya katakan, “Bu, 
digeser kenapa ? Nenek itu mau duduk, kasian kan.” Biarin lah orang-
orang melihat ke arah saya. Saya begitu kesal karena ibu-ibu tadi orang 
yang sehat tetapi kok ya menggeserkan dapurnya saja susahnya minta 
ampun. Sekali lagi, kurang peka. 

Kepedulian, kepekaan, hendaknya menjadi karakter dalam diri kita. 
Mengaku sholeh kalau tidak pedulia, tidak peka dengan lingkungannya, 
tidak bermanfaat juga. Karena Rasulullah mengajarkan kesholehan harus 
menyatu dengan karakter. Dan karakter harus membumi dengan 
kesholehan. So….do you get it ?  

Update : gara-gara nulis ini, iseng-iseng saya blogwalking ke beberapa 
blog teman. Eh ngga taunya di blog pak MT ada tulisan soal kesholehan vs 
kepekaan. Alhamdulillah, jadi bisa dapat link tambahan buat content yang 
satu topik. Jadi tambah semangat nih, gara-gara liat pak MT sudah bikin 
buku. Ayo menulis !! 
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Besi dan Produktifitas 
 

“….Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat 
dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan 
rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadiid : 25) 

Siapa yang tak kenal besi, benda yang begitu banyak digunakan 
pada konstruksi bangunan dan berbagai keperluan sehari-hari. Dari alat 
berat sampai perkakas ringan pun ada yang menggunakan besi. Allah 
menyebutkan besi sebagai contoh kepada umat manusia. Besi yang hanya 
sebatas benda mati itu, ternyata memiliki kekuatan yang hebat dan 
manfaat yang begitu besar bagi manusia. 

Seorang tokoh pernah berkata dalam suatu acara, beliau mengatakan 
jika besi saja yang hanya sebatas benda mati tak bernyawa mampu 
memberikan manfaat yang begitu besar, maka bagaimana lagi dengan 
manusia? Manusia yang memiliki potensi jauh luar biasa dibandingkan 
benda mati. Manusia memiliki tiga potensi yang sudah Allah berikan 
sebagai modal untuk kehidupan, akal, fisik, dan qalbu. Manusia mampu 
berfikir secara luas dan kreatif, bergerak dinamis, dan memiliki perasaan 
yang bisa mengarahkan pada aktivitas yang memiliki ruh. 

Lantas mengapa sebagian besar dari kita tidak memaksimalkan 
potensi itu untuk menjadi produktif? Jika besi saja bisa memberi banyak 
manfaat, apatah lagi manusia ? Seharusnya bisa memberikan manfaat jauh 
lebih banyak dibandingkan besi. Bukankah besi bermanfaat jika manusia 
memanfaatkannya ? Jika besi hanya teronggok saja di suatu tempat tanpa 
disentuh, bisa jadi besi tersebut akan berkarat. 
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Lalu karakter produktif atau dengan kata lain berdayaguna juga 
harus melekat dalam diri manusia. Bagaimana dengan potensi tadi kita 
mampu menyebarkan kebaikan pada siapa saja yang kita temui, membuat 
karya-karya yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mengajak 
manusia untuk mengenal Allah dan semua ciptaanNya. Menjadi seperti 
besi yang bermanfaat bahkan harus lebih baik dari besi. 

Ayo, siapa yang tidak mau kalah dengan besi ? 

Nb : hanan2jahid. Dhuha. 300707. 
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tampan, melainkan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, gesit, aktif, 
kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Soleh berarti 
pemuda yang teguh dalam prinsip islam, rajin beribadah, akhlak yang 
baik, dan bangga dengan keislamannya sehingga senantiasa menerapkan 
nilai-nilai islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah di manapun berada. 
Terakhir, prestasinya oke. Setelah mampu memaksimalkan potensinya, 
maka prestasi yang dicapai juga merupakan prestasi yang membanggakan 
dalam hal-hal positif. Potensi pemuda antara lain adalah pemberani, 
pikiran ideal, kokoh pendirian, dan kekuatan akal, jasad, dan ruhani yang 
bagus. 

Banyak para pemuda terdahulu yang memiliki potensi yang luar 
biasa. Contohnya nabi Ibrahim as yang pada usia remaja telah berani 
menghancurkan berhala-berhala di Mekkah. Ada juga Ali bin Abitholib ra, 
yang pada usia remaja telah memegang panji islam dalam peperangan. 
Masih banyak pemuda-pemuda islam yang lain yang prestasinya sungguh 
gemilang. Subhanallah… 

ABG merupakan kaum yang sering kita lupakan, padahal mereka 
adalah penerus bangsa ini. Merekalah pewaris negeri ini, karena di pundak 
merekalah negeri ini akan dititipkan. Seandainya para remaja atau ABG 
saat ini sudah terlena dengan berbagai suguhan-suguhan yang tidak 
normatif, yang instan, dan hanya menampilkan berbagai kenikmatan semu 
belaka, maka bukan mustahil jika suatu saat remaja negeri ini akan 
tertidur, dan ketika terbangun mereka hanya akan menjadi boneka-boneka 
yang tidak berprinsip, yang akan patuh oleh majikan yang telah 
membesarkan namanya. 

Alangkah baiknya bila para remaja islam memiliki aktivitas yang 
bermanfaat dalam arti manfaat yang sebenarnya, yang sesuai dengan fitrah 
islam. Banyak cara yang bisa dilakukan ABG, seperti aktif di ROHIS, 
oranganisasi pendidikan dan keislaman, aktif dalam kompetisi pendidikan, 
dan lain-lain. Banyak sekali jika mereka mau. Dan saya yakin mereka akan 
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Tukang Becak 
 

Di sekitar kampus saya banyak sekali becak yang antri setiap 
harinya. Biasanya para tukang becak itu selalu menawarkan jasa setiap kali 
orang melewatinya. Mereka sering mangkal di sekitar pintu-pintu gerbang 
kampus. Berbaris menunggu giliran masing-masing, seperti ada aturan 
non formal yang telah disepakati. Barisan terdepan yang akan memperoleh 
pelanggan, selanjutnya barisan kedua, ketiga, dan seterusnya, kecuali 
pelanggan memilih sendiri becak mana yang ingin dinaiki. 

Becak merupakan transportasi alternatif dan memang satu-satunya 
kendaraan untuk mencapai kampus yang jaraknya cukup jauh dari 
gerbang utama. Saya biasa berjalan kaki untuk mencapai kampus, tetapi 
jika waktu sudah mendesak dan ada indikasi akan terlambat, maka saya 
lebih sering naik becak. Selain saya tidak memiliki kendaraan pribadi, naik 
becak juga sangat santai dan sejuk. Itu hanya pada saat mendesak atau 
membawa barang-barang tertentu yang cukup berat, jika tidak saya lebih 
senang berjalan kaki di pagi hari, hitung-hitung olahraga. 

Ada hal yang sangat saya sukai dari komunitas tukang becak ini. 
Mereka sangat solid dan akrab satu sama lain. Selain itu mereka juga 
sangat ramah kepada para pelanggan. Tak jarang pelanggan bercakap-
cakap dengan tukang becak dalam perjalanan. Biasanya tukang becak itu 
akan bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya, dan kondisi negara 
yang carut-marut sehingga sangat berdampak pada kehidupan keluarga 
mereka. Kebanyakan dari mereka saya nilai cukup kritis dengan kondisi 
negara ini, bahkan banyak yang memberikan masukan dan uneg-uneg dari 
rakyat pinggiran (istilah yang mereka gunakan). 

Sebagai mahasiswa, tak jarang kita berdiskusi dengan mereka, mulai 
dari ekonomi sampai politik. Saya bahkan cukup terkejut dengan 
pengetahuan umum mereka yang sangat “up to date” dan sekaligus malu. 
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Sebagai mahasiswa terkadang ada beberapa permasalahan kontemporer 
yang lamban untuk direspon. Sementara para tukang becak ibarat media 
cetak yang setiap harinya selalu mempunyai informasi baru tentang 
perkembangan negara ini. 

Ada kisah menarik lainnya yang saya temui seputar tukang becak. 
Dia bukan tukang becak biasa, tapi luar biasa. Karena apa? Dia masih 
muda belia, bahkan masih remaja. Usianya saya kira sekitar 12 sampai 13 
tahun. Becak itu pun terlalu tinggi baginya, bahkan untuk mengayuh 
sepeda saja kakinya tidak sampai ke dayung becak hingga dia harus 
membungkuk dan menggerakkan seluruh badannya untuk sampai pada 
kayuhan tersebut. 

Saat saya tanya kenapa jadi tukang becak, dia hanya menjawab, 
“Bantu bapak yang lagi sakit”. Subhanallah betapa berbaktinya dia sebagai 
seorang anak. Dia tidak sekolah lagi, tapi dia sedang menabung untuk 
biaya sekolah kelak. Tak jarang tubuh kecilnya kesulitan mengayuh becak 
yang cukup berat itu, namun semangatnya tak kalah dengan para 
mahasiswa yang demonstrasi di DPR (bisa aja deh). Tapi sungguh, saya 
sangat bangga padanya, walau hanya menjadi seorang tukang becak, 
namun semangat belajarnya sangat tinggi dan kemauannya untuk maju 
sangat besar, dan hal itu sangat layak untuk dicontoh oleh generasi muda. 

Begitulah sekilas tentang kisi-kisi kehidupan para tukang becak 
yang layak kita ambil hikmahnya. Tanpa mereka, mungkin sebagian orang 
akan kesulitan untuk mencari transportasi alternatif. Walaupun sekarang 
katanya becak tidak layak masuk kota, dan terkadang memang becak 
menyebabkan kemacetan lalu-lintas, namun satu hal yang kita lupakan, 
komunitas becak ini layak mendapatkan penghargaan atas jasanya. 

Anda bisa bayangkan betapa berat becak yang dikayuh dengan kaki, 
lalu cuaca yang panas tak dihiraukan saat menunggu pelanggan atau 
membawa pelanggan ke tempat tujuannya, dan hal lainnya yang sangat 
mungkin kita amati. Setidaknya kita atau aparat pemerintah bisa berlaku 
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Berjalan Menuju Cahaya 
 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Mahamulia (3) Yang mengajar (manusia) dengan 
pena (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5).” 
(QS. Al-’Alaq : 1-5) 

Bagiku cahaya itu indah, dan ia akan semakin indah jika terurai 
menjadi simponi warna yang dinikmati oleh pandangan mata manusia. 
Bagaimana menggapai cahaya itu? Bahkan bagaimana menguraikannya? 

Bagiku, ilmu adalah sesuatu yang berharga. Ilmu itu ibarat bibit 
tanaman, yang bila disirami dan dipupuk, maka bibit itu akan tumbuh dan 
berkembang. Ia pun harus senantiasa dipagari agar tak mudah dirusak. 
Lalu ia menumbuhkan tunas-tunas muda, kemudian membentuk daun, 
bunga, dan buah menjadi pohon yang menghasilkan. Lalu tanaman 
dewasa akan menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Bila 
tanaman dewasa mati, maka bibit-bibit baru yang dihasilkan akan tumbuh 
lagi menjadi tanaman baru. Begitulah seterusnya. Sunnatullah selalu 
terjadi. Lalu, apa ilmu itu? Apa ia hanya sesuatu yang abstrak? Ataukah ia 
lebih nyata dari sesuatu yang abstrak? 

Bagiku, ilmu adalah suatu kenikmatan dalam hidup. Mengenal, 
memahami, dan mendalami ilmu akan membawa diri kita pada sebuah 
ruang yang luas, teramat luas. Yang di dalamnya kita melihat hamparan 
rumput hijau, lalu begitu banyak gunung, pohon, sungai, dan hal lainnya 
yang terhampar jauh di depan kita. Melihat hewan, tumbuhan, lalu di atas 
kita terdapat angkasa dengan awan putih yang menggumpal-gumpal, 
terkadang membentuk pulau, kadang membentuk hewan, bahkan 
terkadang membentuk asma Allah, lalu ada matahari yang bersinar cerah 
dan hangat, beraneka burung terbang melintas di atas kepala kita, berkicau 
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melepaskan rindu, dan desiran angin yang menyentuh lembut. Maka 
nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Sungguh menakjubkan. 

Bagiku ilmu adalah jalan menuju cahaya. Sangat menakjubkan. 
Dengan ilmu, gelap menjadi terang. Karena ilmu, yang kosong menjadi 
berisi, dan yang telah berisi pun tak akan pernah penuh atau jenuh. Karena 
ilmu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ia akan selalu mengisi ruang 
kosong diri kita, membawa kita pada sebuah cahaya. Anda tahu cahaya 
kan? Terang. 

“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan 
tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya” (QS. Fatir : 19-20)  

Ilmu itu sangat luas, sehingga jikalau seluruh lautan yang ada di 
alam semesta ini digunakan untuk menulisnya, maka ia tidak akan pernah 
cukup. Itulah ilmu Allah. Mengenal Allah adalah ilmu, mengenal semesta 
adalah ilmu, berjalan adalah ilmu, dan seluruh proses hidup kita adalah 
serangkaian ilmu dan ilmu. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahui. 

Hidup ini adalah proses belajar tiada henti. Belajar mengetahui apa 
yang tidak kita ketahui. Semakin kita mengetahui sesuatu maka semakin 
banyak yang tidak kita ketahui. Berusaha belajar untuk meningkatkan 
derajat diri, bukankah itu adalah janji Allah? 

“…niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-mujadilah : 11) 

 

Belajar tak mengenal kata henti, hatta semakin tubuh ini rapuh 
ditelan usia, proses belajar tetap tak boleh berhenti. Hingga suatu saat Sang 
penggenggam jiwa telah menunaikan janjiNya, maka kita akan kembali 
kepadaNya, di sanalah titik terakhir kita belajar, karena setelah itu hanya 
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mereka yang kita tinggalkan yang akan meneruskan proses belajar itu. 
Belajar sampai desah nafas terakhir kita. 

Berjalanlah menuju cahaya... 

Belajar, belajar, dan terus belajar... 

Sungguh, masih banyak yang belum kita ketahui dan kuasai. Setelah 
bejana ilmu kita terisi, maka tuangkan ke bejana orang lain secara 
perlahan-lahan, agar bejana ilmu mereka pun akan penuh dan 
menuangkannya kembali kepada orang lain lagi, begitulah seterusnya. 
Sebuah kebajikan yang akan mendapatkan pahala tak putus-putusnya. 

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka 
mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.” (QS. At-
Tin : 6). 

Hanan2jahid, 130306, Dhuha 

Kepada mereka yang terus belajar dan belajar tiada henti menuju cahaya 
untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik  
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Belajar Dari Alam 
 

“Hikmah adalah barang yang hilang dari setiap Muslim, maka ambillah ia 
dimana adanya”  (Ali bin Abi Thalib ra) 

Setiap makhluk di semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, 
pemilik seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini dengan segala 
kelebihan dan kekurangan liku-liku kehidupan. Ada kalanya ditimpa 
kebahagiaan, namun ada kalanya pula kesedihan begitu sering mengisi 
hari-hari setiap manusia. Makhluk Allah tak hanya manusia yang berada 
di semesta ini. Hewan, tumbuhan, bahkan makhluk tak bernyawa pun ada 
di dalamnya. Semua tercipta dengan skenario yang berbeda, skenario 
terbaik yang pernah ada, tak sebanding dengan apa yang direncanakan 
manusia dalam setiap sejarah kehidupan. 

Berbicara tentang alam, Allah telah menciptakan alam ini dengan 
sempurna. Tak ada yang sia-sia. Semua memiliki nilai tersendiri, yang 
terkadang perlu perenungan yang lebih mendalam untuk memahami alam 
ini. Manusia sering ditimpa ujian dan cobaan, lebih sering pula ketika 
mengalami kesulitan hanya bisa mengeluh dan menuntut, tanpa berfikir 
lebih jernih lagi apa sebenarnya di balik semua kejadian ini. Mungkin kita 
masih ingat peristiwa berbagai musibah dan bencana alam yang sudah dan 
sedang terjadi. Pernahkah kita berfikir dan merenung, mengapa Allah 
menurunkan itu semua? 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beraka 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah 
kami dari siksa neraka” (QS. Ali-’Imran : 190-191) 
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Alam diciptakan Allah salah satunya berfungsi sebagai sarana 
perenungan dan pembelajaran manusia. Memberikan hikmah yang 
teramat berharga dalam setiap nafasnya, ibarat mutiara di tengah-tengah 
lumpur yang kelam. Subhanallah, Maha Suci Allah, Betapa Allah sangat 
menyayangi manusia yang diberi kelebihan akal dibandingkan dengan 
hewan dan tanaman. Pernahkah kita berfikir mengapa malam dan siang 
selalu berganti sesuai dengan perputaran waktu? Atau pernahkah kita 
berfikir tentang lahar panas yang ada jauh di dalam perut bumi? Untuk 
apa semua itu diciptakan? 

Segerombolan semut senantiasa berbondong-bondong menaiki 
tempat yang lebih tinggi saat akan turun hujan. Mereka sangat cermat 
dalam perencanaannya. Hujan pun turun melalui proses yang panjang. 
Kemudian bunga-bunga bermekaran dan merekah begitu indahnya. Lalu 
jika suatu saat kita pernah mengunjungi puncak gunung, betapa alam ini 
begitu indah terlihat, betapa sejuk dan menyegarkan udara yang dihirup. 
Lalu ada bunga edelweis yang selalu awet dalam waktu yang lama. Di lain 
tempat, Ayam jantan senantiasa berkukuk saat pagi tiba. Sekelompok lebah 
telah mencari madu-madu di dalam bunga setiap harinya. Lalu setiap 
makhluk selain manusia selalu hidup secara harmonis dan seimbang. 

Namun lihatelah bagaimana manusia. Ketika hari ini tak 
mendapatkan rizki, kebanyakan dari kita hanya bisa marah dan 
menggerutu. Bahkan ada yang sampai bersuara begitu kerasnya. 
Pernahkah kita berfikir bahwa hewan dan tanaman di sekitar kita mungkin 
akan terganggu dengan suara keras kita? Seperti halnya ketika kita 
terganggu dengan suara kucing yang sedang berkelahi. Tak ayal sering 
pula kita memaki dan menghardik mereka. Padahal mereka hanyalah 
hewan yang tidak memiliki akal sebaik manusia. Tapi itulah yang terjadi. 

Keberadaan alam sebenarnya sangat diperlukan manusia. Manusia 
seringkali mengesampingkan keberadaan alam. Padahal seharusnya 
manusia bisa belajar dari alam. Betapa alam selalu tunduk dan patuh 
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kepada Rabb seluruh semesta. Tak pernah alam ini membantah apa yang 
diperintahkan Allah. Jika Allah memerintahkan hujan untuk turun, maka 
turunlah ia. Lebah yang diberi ilham mencari rizki dari bunga-bunga yang 
ada pun tak pernah mengeluh ketika hari itu tak mendapat rizki. Mereka 
akan kembali melakukan pencarian keesokan harinya tanpa kenal lelah. 
Tak ada kata mengeluh dan mengadili dari lisan-lisannya. Lalu seluruh 
perputaran alam yang terjadi pun tak terlepas dari kepatuhan dan wujud 
ketaatan mereka kepada Allah. 

Manusia memang perlu banyak belajar dari alam ini, agar kita 
senantiasa merenung dan berfikir bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita 
sendiri. Bahwa kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi adalah 
untuk memelihara bumi ini sebaik-baiknya dalam ketundukan dan 
kepatuhan yang purna. Bukankah manusia adalah makhluk yang paling 
mulia di antara makhluk Allah? Bahkan dari malaikat sekalipun. Namun 
kelebihan itu hendaknya diarahkan pada ketundukan dan kepatuhan 
kepada Sang Pembuat Skenario sehingga kelak ketika Allah meminta 
pertanggungjawaban kita, kita mampu berkata “Kewajiban kami telah 
kami tunaikan untukMu ya Allah”, seperti layaknya alam yang senantiasa 
tunduk dan patuh. Wallahua’lam. 

NB : Semoga kita mampu mengambil hikmah dari apa yang ada di semesta 
ini. Mari bersama kita belajar dari alam sehingga kita menjadi orang-orang 
yang lebih bijak dalam menghadapi hidup ini.  

 

Created by : hanan2jahid, 200506. Kepada alam yang selalu kurindukan  
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Wajah Sang Guru 
 

 

Dahulu, Sang Guru… 
Pendidik, pengayom, pembimbing 
Senyum penuh harapan akan anak-anaknya 
Membawa cahaya bagi kegelapan 
Membawa ilmu bagi kebodohan 
Peluh menetes setiap saat 
Seakan tak berarti dibandingkan harapannya 
Harapan akan masa depan yang lebih baik  
Sekarang pun sang Guru… 
Pahlawan tanpa tanda jasa, benarkah? 
(hanan) 

 
*** 

Di suatu tempat… 

Ia mendidik murid-muridnya dengan kasih sayang dan cinta. 
Menaruh harapan yang sangat besar agar kelak menjadi orang yang 
berguna bagi siapa pun. Mengajar mereka dengan sabar, mengayomi 
mereka ibarat ayah terhadap anak, dan mendukung mereka dengan 
sepenuh hati. Walau tak jarang dengan lapang dada ia menerima upah 2 
lembar uang ratusan ribu rupiah per bulannya. 

Tak jarang pula ia dan murid-muridnya dengan sabar menjalani 
kegiatan belajar-mengajar dengan keadaan seadanya. Gedung yang sudah 
keropos, atap yang hampir rubuh, bahkan jika hujan deras turun, 
seringkali mereka harus melepas alas kaki dan melakukan olahraga 
sebelum belajar untuk menguras air yang memasuki kelas mereka. 
Walaupun demikian, ia tetap menjalani perannya untuk mendidik karena 
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ia yakin ketika melihat binar mata penuh harapan pada anak-anak 
didiknya untuk menjadi “orang”, semakin ia mencintai pekerjaannya. 
Hatta keluarganya harus mencari rizki di luar pekerjaannya itu, namun ia 
tak pernah meninggalkan anak didiknya untuk sesuatu yang bernama 
materi. Karena itulah, anak didiknya selalu menyayangi sang guru dengan 
sepenuh hati pula. 

Di suatu tempat yang lain… 

Ia datang ke sekolah hanya untuk mengabsen dan mengajarkan apa 
yang sudah ada di buku. Membacakannya, mendiktenya dan memberikan 
tugas sebanyak mungkin kepada murid-muridnya. Terkadang ia 
melakukan bisnis antara sesama guru, seperti bisnis perhiasan, barang 
rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang ia mengharuskan 
murid-muridnya untuk membeli buku wajib darinya, padahal buku itu 
bisa dibeli di pasaran dengan harga yang lebih murah, atau mungkin ada 
yang memakai buku peninggalan kakak atau abangnya. 

Padahal dengan setumpuk lembaran ratusan ribu rupiah setiap 
bulannya cukup memadai untuk menghidupi keluarganya. Namun 
demikian, tetap saja prestise menjadi hal yang utama di sekolahnya. 
Sekolah bonafit, yang uang pangkalnya saja mencapai ratusan ribu rupiah. 
Fasilitas lengkap, kesejahteraan guru yang terjamin, dan lain sebagainya, 
namun herannya mengapa sang guru tetap tak mampu mendidik murid-
muridnya menjadi lebih baik? 

Di tempat-tempat yang lain kita sering menjumpai wajah sang guru 
yang berbeda-beda. Saya masih ingat saat saya sekolah dahulu, guru saya 
selalu berkata bahwa ilmu sangat penting dalam hidup kita. Ilmu 
mengangkat derajat kehidupan kita. Beliau juga berkata kepada kami, 
“Kalau saya jadi guru, maka kalian semua harus melebihi saya. Jadi harus 
rajin belajar.” 

Saya pun masih ingat sewaktu saya SD, guru IPA saya sering 
berkata pada saya, “Kamu harus jadi orang besar.” Dan karena itulah ia 
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sering mengikutsertakan saya pada perlombaan-perlombaan antar sekolah 
dan daerah. Mulai dari lomba melukis, cerdas cermat, olahraga, dan lain 
sebagainya. Saya masih ingat wajah bapak guru saya itu. Kami sering 
bermain ke rumahnya. Biasanya kalau ke rumah beliau, kami selalu 
disuguhkan minuman hangat dan roti kering. Pernah juga kami harus rela 
menunggu di bawah pohon untuk mendapatkan jambu air dari pohon 
yang ditanamnya. Lalu kami akan memakannya bersama-sama sambil 
mendengar kisah saat guru saya itu masih muda. Entah bagaimana beliau 
saat ini saya tak tahu lagi, karena beliau berada jauh di Jambi sana. 

“Saya rindu sosok guru yang dengan cinta mendidik dan 
membimbing. Saya pun ingin guru saya mendapatkan kesejahteraan yang 
lebih layak agar ia lebih maksimal dalam mendidik. Saya juga ingin 
sekolah saya memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus. Tapi saya lebih 
ingin lagi semuanya itu dicapai dengan biaya yang murah.” 

Sepenggal pernyataan itu sebenarnya adalah suara hati kebanyakan 
anak-anak yang ada di negeri ini. Setiap senin mereka melakukan rutinitas 
upacara bendera dengan membacakan pembukaan UUD 45. Di antaranya 
berbunyi, “…mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia…”. Sebuah tujuan yang begitu mulia. Namun, masih 
adakah saat ini tujuan itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau 
mungkin yang ada hanyalah pernyataan “Mencerdaskan kehidupan 
bangsa dengan biaya pendidikan yang tinggi” 

Sang guru dan pendidikan memang tak bisa dilepaskan begitu saja. 
Antara keduanya terdapat ikatan kuat yang tak mudah lepas. Karenanya 
keduanya harus saling mendukung. Menciptakan kecerdasan bangsa 
memang butuh kerja keras semua kalangan, namun akan lebih baik lagi 
jika pemerintah mampu memecahkan masalah guru dan pendidikan di 
Indonesia ini. Agar tak ada lagi wajah-wajah yang penuh ambisi komersil 
saat mengajar, agar tercipta wajah-wajah teduh yang dengan ikhlas dan 
penuh kasih sayang mendidik para generasi penerus bangsa ini. 
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NB : Berhubung momentnya adalah moment pendidikan nasional, maka 
saya ingin mengajak pembaca untuk ikut berpartisipasi dalam tulisan ini. 
Partisipasinya adalah menjawab pertanyaan berikut “Apa masalah yang 
ada dalam pendidikan di Indonesia?” dan “Kira-kira menurut anda 
bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah 
tersebut?”. Silahkan dituliskan di komentar yang ada di bawah. Terima 
Kasih. 

Created by : hanan2jahid. 050506. Saya rindu guru-guru saya. Mereka guru 
terbaik yang pernah saya miliki. 
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Tulisan Adalah Mawar dan Pedang 
 

Dialog saya dan seorang teman di conference room islam 

Teman : “lagi ngapain …banyak kerjaan?” 
Saya : “lagi masukin link2″ 
Teman : “elo hoby banget sih kotak katik blog?” 
Saya : “biar pengunjung nyaman baca2 
Teman : “iya kadang kalau orang udah suka sama isinya suka nungguin loo 
Saya : “nungguin apa?” 
Teman : “nungguin isi blog terbaru…kaya surat kabar tunggu berita baru” 

*** 

Saya terkejut saat menyimak kata-katanya, lalu saya fikirkan kata-
kata yang barusan ia ketikkan. Benar juga ya. Tulisan yang kita tulis itu 
ibarat media massa harian yang selalu ditunggu-tunggu oleh pembacanya. 
Berharap ada berita baru hari ini dan berharap akan ada sesuatu yang 
menarik dan penuh hikmah bagi pembacanya. Seakan-akan blog ini adalah 
tirai berlapis, di balik lapisannya terdapat sesuatu yang belum diketahui. 
Setiap hari pembaca akan berkunjung ke tirai tersebut dan sesaat ketika 
membukanya, mereka akan berharap-harap ada sesuatu yang istimewa di 
sana. 

Arti Tulisan Bagi Saya. 

Kalau sebuah tim nasyid Maidany asal kota Medan berkata bahwa 
nasyid mereka adalah nasyid mawar dan pedang, maka saya berkata 
bahwa tulisan itu adalah mawar dan pedang. Bukan bermaksud untuk 
meniru, tetapi memang demikianlah adanya yang saya rasakan. Sebuah 
tulisan akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan 
manusia tergantung bagaimana kita menempatkannya. 
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Sebagian besar pola fikir manusia dipengaruhi oleh apa yang dibaca 
dan dilihatnya setiap hari. Tulisan adalah buah fikir dan perasaan seorang 
penulis, maka dengan tulisanlah ia akan menyebarkan pola fikirnya 
kepada orang lain. Secara tak langsung, sedikit demi sedikit manusia pun 
akan terbentuk pola fikirnya sesuai dengan apa yang dibacanya. Sebagai 
contoh seorang pembaca yang sangat suka dengan cerita humor, maka 
ketika berinteraksi dengan orang lain, kesan humor yang ia dapatkan 
sehari-hari akan menjadi sebuah pola tingkah tanpa ia sadari. Atau seorang 
ilmuwan ketika setiap harinya membaca berbagai ensiklopedia, maka pola 
fikirnya pun akan terbentuk tidak jauh dari apa yang dibacanya. 

Tulisan saya ibaratkan sebagai mawar. Mawar adalah sejenis bunga 
yang sangat menawan dan harum. Walaupun secara harfiah ia memiliki 
tangkai berduri yang siapa pun bisa terkena tusukan durinya, namun tetap 
saja orang akan menyukai setangkai mawar. Bahkan seorang pujangga 
akan menjadikan mawar sebagai objek tulisannya untuk menggambarkan 
keindahan. Tulisan begitulah adanya. Kata-kata yang tersusun dengan 
indah menyiratkan lautan hikmah yang dalam bagi para pembacanya. 
Harum karena tulisan mampu memotivasi manusia untuk berbuat. Tulisan 
sebagai mawar adalah tulisan yang mampu mengajak pembacanya untuk 
menikmati isi dan hikmah dari tulisan itu. 

Tulisan juga saya ibaratkan sebagai pedang. Pedang adalah sejenis 
senjata tajam yang mampu menebas siapa saja yang ada disekitarnya. Ia 
adalah sebuah alat untuk melumpuhkan lawan. Rasulullah sallallahu 
‘alaihi wa sallam beserta para sahabat ra selalu membawa pedang saat 
berperang melawan musuh-musuh islam. 

Seorang Yusuf Qardhawi pernah berkata: 

“Dahulu Eropa dibebaskan dengan pedang, tapi sekarang Eropa 
akan dibebaskan dengan kekuatan pena dan lisan InsyaAllah” 
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Tulisan akan mampu menjadi sebuah pedang untuk mengalahkan 
musuh-musuh islam ketika tulisan itu mengatakan sebuah kebenaran 
bahkan disertai dengan pembuktian. Lewat tulisan pula kita dapat 
menangkal berbagai isu dan opini yang dapat melemahkan iman seseorang 
terhadap islam. Lewat tulisan pula kita mampu melawan serangan kaum 
liberal maupun kelompok kiri lainnya yang ingin menghancurkan islam. 
Sebagai contoh seorang Harun Yahya lewat tulisannya mampu menahan 
serangan kaum materialisme dan Darwinisme dengan pembuktian akan 
runtuhnya teori evolusi Darwin. Begitulah tulisan adanya, ketika ia 
menjadi pedang, maka siapa saja bisa ditebasnya. Jika si penulis menulis 
tentang kebenaran maka pedang itu akan mengikut kepada tuannya, 
namun ketika penulis menulis sebuah kebohongan, maka pedang pun 
akan menjadi alat pembunuh yang tak tentu arah. 

Akhir kata, terima kasih untuk teman saya dee atas kata-kata 
bijaknya, insyaAllah mereka sedang menanti tulisan-tulisan kita. 

NB : Ingin jadi apa tulisan kita, kita sendirilah yang mengarahkannya. 
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati, lisan, dan jari-jemari 
kita saat menulis, hingga suatu saat Indonesia pun akan dibebaskan salah 
satunya melalui pena dan lisan insyaAllah. 

Created by : hanan2jahid. 150606. Saat kepulihan hampir purna. 
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hampir buta, dan tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk 
operasinya. Tapi ia tetap optimis, bahwa sembilan di antara 10 pintu rizki 
yang Allah buka adalah melalui perniagaan. 

Di sudut jalan, sepasang suami istri renta, yang bisa dikatakan sudah 
saatnya untuk diurus oleh anak-anaknya, ternyata masih juga harus 
berjualan buah-buahan dan minuman dengan sebuah kereta dorong. Saya 
perhatikan, setiap pagi sampai sore, mereka tidak beranjak dari tempat 
mereka berjualan kecuali waktu shalat. Tak ada anak yang datang 
membantu, hanya suami istri itu saja yang bergantian menjaga. Tapi 
walaupun demikian, mereka tetap semangat untuk meneruskan 
aktivitasnya. Entah apa yang menjadi motivasi mereka. Mungkinkah 
mereka masih harus membiayai anak-anaknya? Wallahua’lam. 

Di sudut pemukiman kumuh, pemilik rumah kardus yang 
merupakan seorang pemulung yang setiap harinya harus mencari barang-
barang bekas atau sampah yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Berjalan 
dari satu rumah ke rumah lain, dari satu jalan ke jalan yang lain, berharap 
menemukan sampah yang bisa ia bawa pulang. Saya pernah menyaksikan 
betapa bahagianya seorang bapak yang cukup berumur, pemulung, ketika 
ia melihat seonggok kecil sampah plastik. Matanya berbinar-binar, entah 
apa yang ia fikirkan saat itu, mungkin memikirkan tentang reaksi anak-
anaknya jika ia pulang dengan membawa makanan, atau mungkin ia 
memikirkan berapa uang yang akan ia peroleh atas jerih payahnya, dan 
semacamnya. Padahal jika kita tinjau dari sisi lain, sampah-sampah itu 
mungkin bagi sebagian orang tidak ada gunanya sama sekali, atau bahkan 
sang pemulung itu tidak dilirik sebelah mata pun. Ada atau tidak 
keberadaannya, tidak mempengaruhi orang lain. Tetapi subhanallah, ia 
tetap memulung, karena baginya lebih baik menjadi pemulung daripada 
menjadi peminta-minta. 

Subhanallah, masih banyak manusia-manusia lain yang mungkin 
tidak kita sadari keberadaannya. Jauh lebih menyedihkan dibandingkan 
kondisi kita. Mengapa? Mungkin “Sense of caring” manusia saat ini 
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Pursuit of Happiness 
 

Don't ever let somebody tell u .. u can't do something. Not even me. 
alright? 

U got a dream. U got to protect it.  

U want something... go get it. Period. 

Film ini sungguh pantas untuk ditonton. Menceritakan bagaimana 
perjuangan seorang ayah dalam mengejar sebuah 'kebahagiaan'. Walaupun 
di dalam perjalanan yang ada bukanlah 'kebahagiaan' seperti yang 
dicarinya, namun ketegaran sang ayah dalam menghadapi semua masalah 
dan menuju cita-citanya itulah yang menjadikan film ini menarik. 
Bagaimana sang ayah berusaha untuk tetap hidup dan menjaga sang anak 
dalam usahanya mencapai tujuannya itu. Usaha dan kerja keras. Itulah 
yang dapat kita pelajari dari film ini dan juga kata-kata yang saya tuliskan 
di awal cerita inilah.... Itu perkataan yang dapat dijadikan inspirasi bagi 
kita semua dalam hidup ini.  

Gw sendiri sangat senang dengan kata-kata pertama di atas yang 
diucapkan oleh Will Smith kepada anaknya (merupakan anak dari Will 
Smith sendiri). "Don't ever let somebody tell u .. u can't do something. Not 
even me". apapun yang terjadi. Jika kau yakin kalau kau bisa... kau harus 
terus maju dan berusaha... kejar semua impianmu itu... apapun itu. Kau 
harus yakin kalau kau bisa. Usahakan terus. Jangan peduli kata orang lain 
yang ingin menjatuhkan dirimu dan semangatmu. Teruslah maju dan terus 
berusaha. Itu yang bisa kita lakukan.  

Apakah kita dapat seperti itu? Mengejar 'kebahagiaan' kita???? Gw 
yakin kita bisa. Tapi... satu hal harus dilakukan terlebih dahulu. 
Definisikan kebahagiaan yang ingin kau capai itu. Jangan sampai kau tidak 
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memilikinya, karena kalau kau tak memiliki definisi itu sendiri... maka... 
sudah pasti... kebahagiaan itu tak kan pernah kau capai.  

Seperti sang tokoh Chris, menetapkan menjadi seorang brocker 
saham sebagai tujuan kebahagiaannya. Dengan menjadi brocker itulah ia 
merasakan 'bahagia'nya. Seperti itulah juga kita harus definisikan bahagia 
kita sebelum kita mencoba meraihnya. Berikan sebuah ukuran yang dapat 
kita yakinkan bahwa jika kita mencapainya maka kita akan menjadi 
bahagia. Jangan biarkan bahagia sebagai angan-angan yang tak berwujud. 
Kebanyakan orang berpikir bahwa kebahagiaan seperti awan di atas langit 
dan asap tak berujung. Hal inilah yang membuat mereka gagal dalam 
mencapainya. Karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ingin 
dicapai.  

Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apa sebenarnya yang ingin 
dicapai? Apa? Dan bagaimana kita mencapainya? Apa arti kebahagiaan 
bagi diri gw ini??? Hmm itu pertanyaan yang masih harus dicari dan dicari 
jawabannya.  
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ABK Anak Borjuis Kapitalis >_< 
 

 

bagi-bagi sedikit cerita... 

di sebuah rimba nan jauh disana, rimba yang demen ma banjir, 
macet n rawan preman, terdamparlah daku disana. Banyak alasan yang 
membuatku harus menginjakkan kaki disana, yang pasti ini adalah sebuah 
sketsa masa depan (nyuplik judul lagu kang dhani :D). Komunitas baru 
yang membuatku harus beradaptasi lebih mendalam lagi, karena 
bagaimanapun belum pernah aku berinteraksi lama dengan teman-teman 
sepantaran (daku orangnya sok tua :D). Di kantor pertama dan kedua 
tempatku bekerja, daku berpartner dengan teman-teman yang mayoritas 
sudah berumur dan berkeluarga. Enjoy bahkan sangat enjoy tatkala 
memiliki team dg rekan-rekan yang usianya jauh di atas kita. Sebuah 
dimensi dimana seringkali hal ini ku alami sejak aku duduk di bangku 
sekolah. AKu lebih suka bergaul dengan kk kelasku pun ketika aku kuliah, 
aku lebih suka akrab dg kk tingkatku. I dunno why. Tapi bukan berati aku 
ga bisa bergaul dg teman seumuran :P 

di rimba ini ketumukan istilah baru, ABK=Anak Borjuis Kapitalis. 
Sebuah istilah yang dilontarkan oleh seorang teman yang eneg melihat 
tingkah laku sekelompok manusia yang berjenis kelamin perempuan yang 
sangat suka bersolek, bergosip, belanja, dan 'cuci mata'. Ya... dengan 
komunitas seperti inilah daku sekarang ini berada. Memang tidak 
seluruhnya sih, tp mayoritas. 

Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka, seakan ada sebuah 
sakalr otomatis yang akan selalu dalam posisi 'on' tatkala melihat sesosok 
keturunan adam yang lumayan bening berjalan melintasi bola mata 
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mereka. Risih, geli, sekaligus sebel ngelihat tingkah mereka. Sedih pun 
menyelimuti. Seperti inikah figur calon ibu anak-anak bangsa nantinya? 

===to be continued=== 
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Diana dan Roti Coklatku 
Alhamdulillah bekal yang aku bawa kali ini cukup untuk dua orang. 

Entah ini hanya sebuah kebetulan saja atau memang ibu sengaja 
membawakan bekal lebih untukku supaya aku tak kelaparan jika pulang 
sore nanti. Dua buah roti isi, satu berisi coklat keju dan yang satu lagi berisi 
keju pisang. Keduanya adalah roti kesukaanku, dan ibu sangat tahu akan 
hal itu.  

Kuberikan roti coklat keju itu untuk Diana, teman yang baru aku 
kenal kemarin saat kami sama-sama mulai mengikuti training karyawan 
baru. Perutku ini tidak cukup besar untuk menampung dua roti isi tersebut 
meski aku suka sekali dengan dua rasa roti itu. Dan aku pun bukan orang 
yang egois, tega membiarkan orang di dekatku kelaparan sementara aku 
kenyang. Mungkin Diana lupa kalau training hari ini akan berlangsung 
sampai sore dan catering ditiadakan diganti dengan uang makan. 
Penggantian catering dengan yang mentah tentu ini buatku lebih 
menguntungkan, lumayan nambah uang saku, toh aku bisa membawa 
bekal sendiri dari rumah.  

“Terima kasih ya Hisa,” terurai senyum simpul Diana setelah dia 
menerima roti yang kuberikan padanya. 

 

“Iya, sama-sama, kebetulan mama membawakan aku bekal lebih,” 
sahutku. 

Sejenak aku dan Diana terlibat dalam percakapan pendek, sekedar 
untuk saling mengenal lebih jauh lagi atau mungkin hanya basa-basi untuk 
mengisi kebisuan meja pojok di pantry. Aku dan Diana lebih memilih meja 
di pojok ruangan, lebih tenang, itu alasanku. Peserta training yang lain 
lebih memilih ketawa-ketiwi dengan suara yang cukup keras, ya mungkin 
sebagai luapan rasa bahagia karena diterima bekerja di sebuah perusahaan 
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BUMN yang sangat ternama ini atau mungkin karena merasa bangga akan 
prestasi yang diraihnya yang sudah berhasil menyisihkan ratusan pelamar 
lain. Entahlah, apapun alasannya, aku tetap kurang suka karena memang 
aku tak suka keramaian. 

*** 

“Nggak bawa bekal lagi Di?” tanyaku ke Diana 

Diana hanya membalas dengan anggukan lemah dan malu-malu. 
Aku geli dibuatnya, polos sekali anak ini pikirku. Diana memang anak 
desa, sama sepertiku, tapi kami sangat jauh berbeda. Dalam diri Diana 
masih terlihat jelas kepolosan, lugu dan malu-malu jika bergaul dengan 
teman-teman lain yang sudah lama tinggal di kota. Sementara aku, sangat 
cuek, terserah orang lain mau bilang apa tentangku, yang penting aku 
tidak menyakiti mereka dan aku tetap menghargai mereka. Aku hidup 
dengan gayaku sendiri, dengan baju dan rok panjangku, serta jilbab 
lebarku. Terkadang aku memakai gamis yang sedikit kebesaran (atau 
banyak?) sehingga membuat tiap orang yang meilihatku menyangka aku 
sedang ‘isi’. Seringkali aku geli dengan semua ini, tapi aku cuek sajalah… 

Untuk yang kesekian kalinya aku berbagi bekal lagi dengan Diana. 
Entah apa alasan Diana hingga dia tak mau membawa bekal ke kantor. 
Terkadang sempat terpikir olehku, apa mungkin karena aku selalu berbagi 
bekal dengannya sehingga dia jadi manja dan tergantung denganku? Ah… 
cepat-cepat kuhilangkan pikiran burukku itu. Tak pantas rasanya aku 
berpikiran buruk sama orang lain, terlebih sama sahabat sendiri.  

“Ini Di, silahkan, kita paruhan ya. Kali ini bunda hanya 
membawakanku satu roti isi saja karena adikku tadi meminta roti bekalku 
sebelum aku berangkat ke kantor,” jelasku sambil memberikan paruhan 
rotiku ke Diana. 
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“Iya, gpp, makasih ya Hisa, kamu baik sekali denganku, rotinya 
buat kamu saja, biar aku makannya nanti saja sepulang training,” jawab 
Diana. 

“Nggak Di, kita paruhan, aku sudah cukup dengan separuh roti ini. 
Ayo, kamu harus makan,” jawabku sambil membujuk Diana supaya mau 
menerima rotiku. 

“Baiklah, terima kasih banyak ya Hisa,” jawab Diana lagi-lagi 
dengan senyum polosnya. 

“Nah gitu donk, ini baru Diana,” sahutku sambil berkelakar. 

Aku tak lagi ambil pusing dan mencari tahu kenapa Diana tak 
pernah membawa bekal makanan untuk dirinya sendiri meski sudah ada 
pemberitahuan kalau training akan berlangsung sampai sore hari dan kami 
hanya memperoleh jatah air putih dan permen kopi penghilang ngantuk. 
Tentu saja ditambah dengan uang saku tambahan sebagai pengganti uang 
makan. Aku dan Diana menikmati roti buatan ibuku sambil bercerita masa 
kuliah dulu yang kebetulan Diana satu almamater denganku namun di 
Fakultas yang berbeda. 

*** 

Genap sepuluh hari sudah masa trainingku. Sekarang adalah hari ke 
sepuluh. Tidak seperti biasanya, kali ini aku mencari-cari sosok yang biasa 
akrab denganku. Diana, aku tidak menemukan Diana hari ini. Sekitar 15 
menit, berkali-kali aku memutar mataku untuk mencari keberadaan Diana 
di dalam ruang kelas ini sebelum aku teringat kalau hari ini hari terakhir 
training dan ada pembagian kelas. Aku baru sadar kalau di hari terakhir 
ada pembagian kelas untuk peserta training. 

Pembagian kelas disini dimaksudkan untuk membagi segmen 
pelanggan. Kami bekerja sebagai seorang customer service dengan 
berbagai macam karakter customer (pelanggan, ed.), untuk itulah 
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diperlukan pemagian segmen pelanggan. Pelayanan kepada pelanggan 
dibedakan antara pelanggan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah 
dan pelanggan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Entah apakah 
karena tingkat kepuasan pelanggan dengan tingkat ekonomi menengah ke 
atas itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan 
kelas menengah ke bawah. Ataukah pelanggan dengan tingkat ekonomi 
menengah ke atas memberikan kontribusi yang cukup besar untuk 
perusahaan dibandingkan dengan pelanggan kelas menengah ke bawah. 
Apapun alasannya, ternyata strata social tetap memiliki pengaruh di 
Negara yang mayoritas penduduknya muslim ini. 

Break time. Aku segera menuju pantry berharap untuk bertemu 
Diana disana, namun sayangnya kali ini aku tidak membawa bekal. Salah 
satu sifatku yang masih sering kambuh, pelupa, karena terburu-buru aku 
jadi lupa memasukkan bekal yang sudah disiapkan ibu ke dalam tasku. Ah 
sudahlah, toh aku juga tadi sarapan sebelum berangkat ke kantor.  

Firasatku jitu juga, aku menemukan Diana di pantry. Namun kali ini 
aku mendapati sosok yang berbeda di diri Diana. Dia tak lagi terlihat lugu 
dan polos. Hmm… mungkin karena dia sudah mulai menyesuaikan diri 
dengan teman-teman kost barunya yang sering dia ceritakan padaku 
sebelumnya. Diana tak lagi tampil sederhana, apa adanya. Dia kini 
layaknya gadis metropolitan dengan dandanan make up yang membalut 
wajahnya yang tak lagi terlihat lugu. Diana pun kini terlihat lebih bebas 
mengeluarkan ekspresi tawanya yang dahulu dia lebh memilih untuk 
tersenyum saja karena menurut tak mau menjadi pusat perhatian. Diana 
benar-benar menjadi sosok yang berbeda.  

Aku coba mendatangi meja Diana dimana dia sedang bercanda 
bersama rekan-rekan barunya. 

“Hai Di,” sapaku singkat. 
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“Hei Hisa, sendirian?” sahut Diana singkat sambil tetap asyik 
bercanda dengan rekan-rekan barunya dan menyantap menu makan 
siangnya. 

Yup, Diana benar-benar berubah, aku turut bahagia melihat dia 
yang bersemangat seperti sekarang ini namun di sisi yang lain, aku benar-
benar kehilangan Diana… 

Aku berharap bisa duduk semeja lagi dengan Diana, terlebih untuk 
saat ini, di hari terakhir training kerja karena aku dan Diana di tempatkan 
di bagian yang berbeda dan tentunya aku dan Diana tidak lagi akan sering 
bertemu. 

Namun aku hanya bisa mengambil kursi di meja yang terletak di 
dekat meja Diana. Diana terlihat cuek dan bahkan menurutku dia sekarang 
terlihat sedikit (atau banyak?) angkuh. Sesekali Diana melirik ke arahku, 
aku tahu akan hal itu dan ketika Diana sadar aku memergokinya 
melirikku, dia langsung memalingkan muka dariku. Sungguh aku tak tahu 
kesalahan apa yang sudah kuperbuat padanya hingga aku mendapatakan 
perlakuan yang seperti ini. Layakkah aku mendapatkan semua perlakuan 
Diana seperti ini padahal selama ini aku yang selalu menemani Diana saat 
dia sendiri dan aku yang selalu berbagi makanan (bekalku) dengannya saat 
dia tak punya sesuatu untuk dimakan. Apa arti semua ini? 

Selama beberapa saat aku terlarut dalam lamunanku, pikiran buruk 
tentang Diana, sebelum aku tersadar bahwa aku telah mengotori 
persahabatan ini dengan pikiran burukku. Astaghfirullah… ucapku lirih. 
Ternyata aku yang selama ini mengatakan ikhlas memberikan sebagian roti 
coklatku untuknya, aku yang selalu mengatakan ikhlas meluangkan 
waktuku untuk mendengarkan cerita dan keluh kesahnya, dan aku yang 
mengatakan ikhlas menerima dia apa adanya adalah bualan semata. 
Ternyata aku sudah tidak ikhlas, aku masih berharap Diana 
memperlakukanku dengan hal yang sama, aku berharap Diana juga 
bersikap baik terhadapku. 
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Aku tak bisa lagi mengelak, aku telah menemukan siapa diriku, aku 
yang belum bisa ikhlas menerima kenyataan ini, aku yang mengingkari 
perkataanku sendiri. Aku sudah tak ikhlas. Berbuat kebaikan terhadap 
orang lain tak harus selalu dibalas dengan kebaikan juga bukan? 
Astahgfirullah… aku malu, aku sangat malu kepadaMu. Ternyata lisanku 
tak sesuai dengan hatiku. Ya Rabb, aku khilaf, aku memohon keluasan 
ampunan-Mu… 
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Ga jamannya lagi foya-foya! 
 

Sekali lagi, aku kan bawa kalian semua ke satu sudut kota Surabaya 
yang meninggalkan jejak dalam ruang fikir dan kalbuku... 

 Jl. Dr. Soetomo. Setiap hari aku bersama angkot hijau yang 
mengantarku ke tempat kerja melewati sepanjang jalan ini (pulang-pergi). 
Sekilas memang tiada yang istimewa, namun bnyk kejadian atau 
'pemandangan' unik di sepanjang jalan tsb.Mulai dari demo/aksi saudara2 
kita di depan konsulat jendral Amrik (di ujung jln itu bertengger konjen 
Amrik yang sering dpt 'kunjungan' dr Teman-teman :D), 
pengemis/gelandangan yang biasa tidur di atas monumen polri, bangunan 
kuno jaman Belanda yang dijuluki 'wisma semeru' dan satu lagi rumah 
dinas rektor kampusku tercintah >>> Unair, heuhehehe. 

Sore ini tadi, angkotku jalan sangat pelan sekali (penumpangnya 
cuman ada 2 :D) yach, mungkin pak sopir sembari mencari penumpang 
jugaa. Hmm... ada pemandangan menarik kali ini (pdhl biasanya juga asal 
lewat ajah :D) 

Berderet para penjual rujak buah manis di sepanjang jalan tsb. Satu 
persatu kuperhatikan di setiap raut para penjual rujak buah itu. Sekitar 
puluhan penjual dg gerobak mini mereka mencoba untuk menjemput 
rezeki yang telah disiapkan Allah SWT dg menyiapkan potongan beraneka 
macam buah2an plus bumbu manis-pedasnya. 

Ada gerobak yang dihampiri pembeli satu-dua orang, ada yang 
ramai pembeli, juga ada yang tak satu pun pembeli mampir ke 'cafe' 
kecilnya :( Satu hal yang menarik, dan membuat hati ini hidup akan 
kebesaran Allah SWT, kudapatkan di raut2 wajah mereka, para penjual 
rujak manis itu. Raut wajah yang penuh dg kesederhanaan, semangat, ulet, 
dan tdk gampang mengeluh. Mungkin mereka juga tdk mengenal bete kali 
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yah dlm bekerja (beda bnget sama saya, yang seringkali bete klw suasana 
ga asik, allahummaghfirlii). Tak terbayangkan bagaimana jikalau rujak2 
yang mereka siapkan itu tdk laku terjual? bagaimana dg buah2 segar itu? 
pastinya tidak bisa bertahan lama, dan satu jawaban pasti jikalau rujak 
mereka tidak laku >>> RUGI. 

Kuhampirkan pandanganku selama bbrp menit ke satu penjual yang 
sepi pengunjung (pembeli). Kebetulan stand dia terkena terik afajar sore 
yang kemerahan dan payung yang dia sediakan pun berukuran lebih kecil 
dibanding gerobak2 yang lain. Mungkin itu salah satu sebab 'stand; dia 
sepi pengunjung. Namun satu hal yang harus aku acungi jempol pd bapak 
itu, sama sekali raut wajahnya tidak menampakkan kesedihan, malah yang 
nampak adalah guratan senyum di sudut2 bibirnya. Subhanallah... 

 
Kesederhanaan, kepasrahan dengan menyempurnakan ikhtiar dan doa 
memang berbuah sangat manis sekali. Kira2 itulah yang bisa aku lihat dari 
raut wajah penjual tadi. Kalau sekotak rujak itu berharga Rp 3000,dalam 
sehari mungkin bisa terjual tdk sampai 30 kotak. Di tengah kehidupan kota 
surabaya yang serba mahal dan serba duit, mereka bisa bertahan hidup 
dengan menjalani profesi itu. 

Bersyukur dan terus bersyukur, Insya Allah, Allah akan menambah 
nikmat-Nya :) 
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Hidup bersama Realita (flash back pernikahan) 
 

Menikah. Aku masih seperti di alam mimpi dan masih sulit untuk percaya 
kalau diriku sekarang ini telah menikah dan sedang menjadi seorang istri, 
dan tentu saja bersiap untuk menjadi seorang ibu. Semuanya memang 
rahasia Sang Pencipta alam semesta. Manusia hanya menjalani skenario 
yang telah dibuat. Mas Kris, nama suamiku. Siapakah dia? entahlah, bukan 
teman sekolah, bukan pula teman kuliah dan bukan juga teman kerja. Dulu 
aku beranggapan, dari pengalamanku melihat teman-temanku yang sudah 
menikah, jodoh mereka tak jauh-jauh dari teman sekolah, teman kuliah 
dan atau teman kerja. Sang Pencipta mengirimkan dia ke Surabaya 
(mungkin) salah satunya untuk bertemu denganku dan menjadi suamiku 
seperti sekarang ini. 

 
Mas Kris, lulusan teknik elektro. Kembali aku dibuat geli dan malu oleh 
ulahku sendiri. Aku kuliah di fakultas sastra, sebuah ilmu sosial 
humanistik, dimana tentu sangat berlawanan dengan teman-teman yang 
menekuni dunia teknik; berhadapan dengan mesin dan mesin, benda mati. 
Dulu aku pernah berkata dalam hati, aku tak mau menikah dengan orang 
eksak ataupun teknik. Sepele, aku hanya takut dianggap seperti sebuah 
mesin jika aku harus menikah dengan orang-orang di kelompok itu. Ah... 
lagi-lagi kali ini aku harus kalah dengan diriku sendiri, dan aku menikah 
dengan salah satu dari kelompok itu. Iya, aku menikah dengan mas Kris, 
anak teknik dan ternyata dia tidak pernah sedikitpun menganggapku 
sebagai mesin. Suamiku sangat memanusiakan aku, bahkan lebih daripada 
aku. 

 
Aku takkan menikah sebelum aku sukses menjadi pebisnis dan sebelum 
aku berumur 25 th. Iya, aku dengan segala obsesiku; mengejar kuliah lulus 
tepat waktu 4th, kerja kantoran tanpa harus mengirimkan surat lamaran 
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pekerjaan dan menikah setelah aku sukses menjadi pebisnis. Entahlah, 
manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah Sang Penentu. Dan aku 
sangat berbahagia dengan ketentuan itu, alhamdulillah... menikah di usia 
23 th. Dulu aku beranggapan bahwa aku tak mungkin bisa memulai 
bisnisku kalau aku sudah berumah tangga, pasti aku akan disibukkan 
dengan segala pernik rumah tangga. Dan ternyata lagi-lagi aku salah besar. 
Justru aku bisa memulai bisnisku saat aku sudah berumah tangga, saat aku 
hidup bersama mas Kris, tepat dua bulan setelah aku memulai hidup 
baruku, aku memulai usaha baruku juga. Yap, semua berkat Allah 
subhanahu wa ta'ala dan juga dorongan semangat dari suami tercintaku. 

 
Dulu, berkali-kali orang tuaku mengatakan, melarangku untuk menikah 
sebelum umurku 25 th entah atas dasar apa, yang jelas aturan itu ada, 
DULU. Nyatanya, saat mas Kris datang melamarku di usia 23 tahun, kedua 
orang tuaku malah terlihat berbahagia dan menerima lamaran itu, 
alhamdulillah... Jadi, aturan manusia bisa saja berubah bukan? 

 
Adat. Aku dan keluargaku tinggal bersama masyarakat, dan tentu saja ada 
adat di dalamnya. Dan kedua orang tuaku termasuk orang yang 
menghargai masyarakat sekitar (bukan adat). Standing party? Aku tak mau 
itu. Aku dan mas Kris tak mampu jikalau harus menanggung dosa sekian 
ratus tamu undangan gara-gara sebuah pesta standing party, makan 
dengan berdiri. Injak telur, lempar bunga dan beras kuning? Untuk apa? 
Mending telurnya digoreng dijadikan telur dadar disantap bersama sambal 
terasi, ummm sedapnya... daripada harus diinjak. Aku bisa, dan aku sangat 
bersyukur atas kesempatan itu. Sebuah kesempatan untuk tidak memakai 
adat Jawa yang mubadzir dalam resepsi pernikahanku. Dan semua berlega 
hati dengan itu. Alhamdulillah... bukankah hidup itu untuk berjuang dan 
menikmati hasil perjuangan? 

(to be continued...) 
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Sandwich Cinta sang Murabbi 
 

Sandwich, makanan asing yang tak asing lagi di mata, telinga dan 
tentu saja lidah kita, hehehe. Roti tawar yang di dalamnya berisi sayur-
sayuran, buah plus sedikit campuran daging. Apa saja bisa dijadikan isi 
dari sandwich, tergantung selera si pembuat, yang penting adalah isi dari 
sandwich tersebut adalah kombinasi dari berbagai macam sayuran, buah, 
dan daging (bisa pake udang, ayam atau daging sapi –hnim tdk 
merekomendasikan sosis, karena klw kita tdk benar-benar tahu bagaimana 
cara memilih sosis yang baik, bisa-bisa kena sosis yang diragukan kehalal-
annya). 

 
Sepotong sandwich, taruhlah contoh, roti tawar yang sebelumnya sudah 
dipanggang sebentar (untuk taste yang lebih mantap), di dalamnya berisi 
potongan buah nanas, wortel, tomat, mentimun, daun selada, seledri dan 
sedikit daun bawang. Tampilan sandwich tentu saja cukup cantik, sayuran 
segar sedikit terlihat di sela-sela potongan roti tawar. Hmmm… isn’t it 
delicious one? 

 
Lidah saya, lidah orang Indonesia, Jawa asli, masih belum bisa kompromi 
dengan makanan ‘aneh; seperti itu, hehe. Nanas yang asam, wortel yang 
getir, tomat yang asam, mentimun yang segar, ditambah lagi campuran 
daun selada, seledri dan daun bawang (wew, it would be mixed in my 
Javanesse stomach, hehe). Asli, sandwich itu ga enak, masih lebih enak nasi 
pecel (wah pecel lagi deh, hehe). Saya masih lebih memilih makanan asli 
Indonesia Raya yang sudah ‘kenalan’ sama lidah saya (yang penting tidak 
pedas dan tidak asam, hehe). 

 
Tapi kalau dilihat dari komposisi sandwich, tentu saja ini sangat bagus 
untuk kesehatan. Sayur dan buah-buahan sangat dianjurkan. Jadi kalau 
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dapat sandwich, nikmati saja… yakini bahwa sandwich itu akan 
memberikan dampak positif buat tubuh kita, meski di awal saat kita mulai 
mengunyah dan merasakan sandwich itu, ampun deh rasanya… wew, 
siap-siap permen aja :p 

 
Kemarin, ya kemarin, saya mendapat sepotong sandwich dari seseorang 
yang saya hormati, seseorang yang berjasa dalam liku perjalanan ruhani 
saya. Sepotong sandwich yang membuat perut saya kaku, jantung 
berdegup kencang dan keras, sandwich yang membuat saya harus 
mengambil waktu lebih lama untuk berkompromi dengan seluruh orangan 
pengecap saya.  

Di permulaan memang sandwich ini terasa aneh dan cukup 
membuat saya tersentak, terbangun dan tersadar. 
Bismillahirrohmanirrohiiim…yakini diri, nikmati sandwich itu karena 
memang saya butuh sandwich itu. Iya, saya butuh sandwich itu sebagai 
bekal saya di perjalanan berikutnya. Tidak ada lagi makanan lain yang 
terjamin kebersihan, kehalalan dan gizinya.  

Iya, sandwich ini akan terus kunikmati untuk kesehatanku, untuk 
bekal perjalananku dan untuk energiku karena aku yakin sandwich ini jika 
tidak kunikmati sekarang, maka aku tidak akan lagi mendapatkannya, dan 
bahkan mungkin nanti aku akan merasa kehilangan, mencari-carinya dan 
aku akan menyesal. Aku lebih memilih menikamti sandwich ini daripada 
aku harus mengorbankan hatiku tersakiti dengan penyesalan. 

Sandwich ini adalah sandwich cinta dari sang murabbi. Aku 
namakan demikian karena aku yakin bahwa di dalam sandwich ini ada 
Cinta yang begitu besar, Cinta yang kucari, Cinta yang akan senantiasa 
hidup dalam hati ini dan Cinta yang akan membawaku menuju Illahi 
Rabbi.  

Sembah sujud padaMu Illahi Rabbi… 
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Kami pasrahkan diri 
Lepas dari nafsu dunia 
Yang melenakan dan menghanyutkan 
Diri ini penuh dosa 
Kuharapkan ampunan bagi diriku 
Sucikan hati dari debu dan noda 
padaMu, kuserahkan jiwaku 

 

Untuk kau yang ada disana, tetap ingatkan aku akan sandwich Cinta 
ini, jangan biarkan aku sekali-kali melepaskan sandwich ini, jangan 
biarkan aku memuntahkan sandwich yang sudah pernah kukecap karena 
aku yakin sandwich ini mampu menghantar kita untuk menggapai ridha-
Nya, Insya Allah… amin. 

 
 
*murabbi: guru ngaji 
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Dongeng Gola Gong 
 

Seorang anak kecil pergi ke alun-alun. Di sana, ia melihat seorang prajurit 
TNI yang terjun menggunakan parasut. Hatinya berdebar, matanya 
berdecak. Anak kecil itu mungkin kagum dengan peristiwa yang baru saja 
dilihatnya. Keinginan pun muncul. Lalu ia pulang ke kampungnya. Di 
sana, ia temui anak-anak sebayanya. Mereka ia ajak bermain perang-
perangan. Anak kecil itu ingin jadi jenderal. 

Tapi ada anak lain yang ingin juga jadi jenderal. Setelah sempat 
beradu mulut, akhirnya “jabatan jenderal” akan diperebutkan dengan 
sebuah cara: adu keberanian melompat dari pohon. Barangkali adu 
keberanian model ini muncul ketika si anak melihat prajurit yang 
meluncur dari atas dengan sebuah parasut.  

Lalu adu melompat itu pun dimulai. Diawali dari pohon yang 
berketinggian dua meter. Rintangan awal ini, dengan mudah dilewati 
keduanya. Lalu ke rintangan selanjutnya: pohon yang berketinggian tiga 
meter. Dan rintangan ini pun dilalui oleh kedua “calon jenderal” tadi. 
Maka, rintangan selanjutnya disiapkan. Keduanya akan melompat dari 
pohon setinggi empat meter. 

Si anak yang pergi ke alun-alun tadi, mendapat giliran pertama. Ia 
pun memanjat pohon itu. Sampai di atas, ketika berdiri di atas sebuah 
dahan dan memandang ke bawah, si anak tiba-tiba takut. Lalu ia 
terpeleset, dan jatuh. Sialnya, posisi tangan kiri si anak dalam sebuah 
posisi yang tak menguntungkan. Tangan kirinya kemudian patah. 

Karena di desanya belum ada dokter, ia pun dibawa ke dukun. Tapi 
bukan kesembuhan yang terjadi. Justru pembusukan. Tangan kirinya tak 
sembuh dan malah mengalami pembusukan. Sampai suatu titik, tangan 
kiri si anak harus diamputasi. Sejak itu, si anak mesti menjalani hidup 
dengan satu tangan. 
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Cerita ini bukan sebuah khayalan, atau ringkasan sebuah film atau 
novel. Ini cerita sungguhan. Cerita ini, saya dengar langsung dari si anak 
yang akhirnya harus hidup dengan satu tangan itu. Saat anak itu bercerita, 
ia bukan lagi anak-anak. Kini, ia telah dewasa dan sudah bisa punya anak. 
Nama anak itu sekarang: Gola Gong. 

Mendengar nama itu, kita tentu ingat tentang “Balada Si Roy”. 
Sebuah cerita petualangan yang ditulis oleh Gola Gong dan kemudian 
melambungkan namanya. Saya ketemu Gong ketika ia meluncurkan 
novelnya “Labirin Lazuardi” di Gramedia Solo, (21/6) lalu. Novel yang 
direncanakan terbit dalam bentuk trilogi ini, sudah sampai pada buku 
kedua. Sayangnya, saya datang dengan agak terlambat. Jadi, tak 
sepenuhnya bisa menyimak acara itu. 

Tapi, saya masih bisa “mengambil” beberapa cerita menarik. Cerita 
yang saya tulis di atas adalah salah satu cerita yang saya ambil dari 
peluncuran “Labirin Lazuardi” kemarin. Ketika itu, Gong ditanya oleh 
seorang penulis lain, Langit Kresna Hariadi: “Kenapa tangan kiri Mas 
Gong sampai ‘hilang’?” Saya tak tahu, apakah pertanyaan ini pantas 
diajukan dalam sebuah peluncuran novel yang disaksikan begitu banyak 
orang. Cuma, Gong agaknya tak terkejut mendengar pertanyaan itu. 

Ia pun menjawab dengan ekspresi yang biasa saja, tidak sedih, 
apalagi minta dikasihani. Dengan semangat ia bercerita kenapa ia mesti 
hidup dengan satu tangan kini. Seolah persoalan itu bukanlah persoalan 
yang berat buat diceritakan. Maka, cerita seperti yang saya tulis di awal 
tulisan ini, meluncur dari mulut lelaki yang berambut gondrong itu, tanpa 
ragu-ragu. 

Sebab, mungkin kehilangan sebuah tangan bagi Gola Gong tak sama 
artinya dengan “akhir hidup”. Ia bahkan sama sekali tidak minder 
berhadapan dengan orang “normal”. Yang lebih mengejutkan, Gong tak 
pernah merasa dirinya seorang “penyandang cacat”. “Saya cuma 
kehilangan satu tangan saja,” ungkapnya dengan tenang. 
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Barangkali keputusan Tuhan sudah demikian. Dan Gola Gong pun 
menerima keputusan itu tidak dengan hati berat. Ia lanjutkan hidup 
dengan sebuah semangat yang jarang dimiliki. Bayangkan, Gong memilih 
meninggalkan kuliahnya dan berkelana untuk menjadi penulis!  

Cerita ini tentu seperti cerita dalam dongeng saja. Tapi, ini bukan 
dongeng. Dan anak kecil yang bertangan satu itu, yang kemudian tidak 
lulus kuliah itu, akhirnya menjadi seorang penulis hebat negeri ini. Cuma, 
bukan itu saja: Gong juga mengelola sebuah taman baca bagi anak-anak 
dan remaja yang ingin belajar menulis. Ah, makin mirip saja kisah hidup 
Gong dengan sebuah dongeng yang memberi inspirasi bagi kita semua.  

Agaknya, Gong adalah contoh betapa kerja keras adalah sebuah hal 
yang paling perlu ketika kita ingin jadi penulis. Sebab, Gong yang 
mengaku “tak berbakat menulis” itu akhirnya harus bekerja keras 
berkelana kian kemari untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bagus. 
“Balada Si Roy” adalah contoh tulisan Gong yang ditulis dengan sebuah 
observasi pasrtisipan yang panjang. Dan hasilnya, bisa kita lihat.  

Yah, mungkin, pendapat Nasirun Purwokartun (yang menjadi 
moderator acara dalam peluncuran “Labirin Lazuardi” kemarin) benar: 
kisah hidup Gong mungkin lebih menarik dan memberi inspirasi daripada 
novelnya.  

Sukoharjo, 22 Juni 2007  

Haris Firdaus 
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Jejak Kaki Tuhan dan Keyakinan 
 

Putri namanya. Saya tak ingat nama lengkapnya. Kulitnya putih, 
wajahnya bersih, dan berkaca mata. Ia seorang aktivis mahasiswa di Solo. 
Ketika diam, ia kelihatan anggun. Senyumnya sedikit-sedikit, tapi kadang 
juga tertawa lebar. Mukanya menampakkan keyakinan. Gaya bicaranya 
berapi-api dan mantap. 

Saya bertemu dengannya dalam sebuah diskusi tentang pendidikan 
di Indonesia. Kala itu, ia jadi pembicara. Dan saya, duduk bersila pada 
sebuah kursi sambil menikmati makanan kecil. Sebelum ia berbicara, saya 
menerka apa yang akan jadi fokus pembicaraanya. Dan saya benar. Karena 
itu, saya tersenyum sambil terus memperhatikan bangunan logika yang 
sedang meluncur dari mulutnya. Juga data-data yang coba ia berikan, 
entah sebagai gincu atau benar-benar sebuah penguat. 

Seperti saya duga sebelumnya, ia akan “menyalahkan” 
neoliberalisme sebagai biang keladi permasalahan pendidikan di negeri ini. 
Putri dengan lantang berbicara soal narasi-narasi besar itu: kapitalisme, 
globalisasi, pasar bebas, juga skenario global. Semuanya kemudian ia tarik 
ke konteks Indonesia, khusunya masalah pendidikan. Bagi Putri, juga 
mungkin banyak aktivis mahasiswa yang hadir dalam diskusi itu, 
neoliberalisme yang terus berkembang pesat dengan menguatnya WTO, 
IMF, dan Bank Dunia, adalah faktor utama terpuruknya keadaan 
pendidikan negeri ini. 

Pencabutan subsidi dalam bidang pendidikan—dengan berubahnya 
status PTN, misalnya—adalah bukti bahwa pemerintah menuruti 
kehendak kaum neoliberal, kata Putri. Anggaran pendidikan yang tak 
pernah sampai dengan angka yang ditetapkan Undang-undang, juga 
adalah bukti yang mencolok. Selain itu, pencantuman masyarakat sebagai 
bagian yang ikut dalam penyelenggaraan pendidikan dalam UU Sidiknas 
dianggap Putri sebagai proses “swastanisasi” pendidikan yang dihalalkan. 
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Sebuah logika usang? Entahlah. Yang jelas, Putri banyak benarnya. 
Cuma, masalahnya, dari mana ia sampai ke kesimpulan itu? Setelah proses 
pengkajian yang mendalam, atau hanya mengambil dari teori-teori yang 
telah ada? Kita kenal Mansour Fakih—yang telah tiada—sebagai orang 
yang banyak memperkenalkan pemahaman itu. Juga Roem Topatimasang 
yang menulis Sekolah Itu Candu. Juga sederet pemikir lain. 

Karena penasaran, dalam diskusi itu, kemudian saya bertanya pada 
Putri, “Benarkah neoliberalisme adalah ‘setannya’?” Jangan-jangan semua 
yang diungkapkan Putri itu hanya sebuah kecurigaan. Menariknya, Putri 
tak reaktif dengan pertanyaan saya itu. Ia malah terkesan menghindar dari 
desakan saya. Yang justru reaktif adalah dua kawan lain yang tidak jadi 
pembicara. Dengan bersemangat mereka mengatakan bahwa 
neoliberalisme memang benar-benar “si setan itu”. Dan mereka juga 
menambahi bahwa kesadaran seseorang juga dipengaruhi oleh 
lingkungannya. Ketika ia tak pernah mengalami penindasan, ia tak akan 
pernah sadar kalau ada penindasan, demikian dua kawan yang 
kelihatannya berasal dari latar belakang ideologi yang sama itu 
menyimpulkan. 

Saya tak begitu yakin, adakah mereka menyindir saya. Yang jelas 
saya hanya tersenyum. Apa yang sebenarnya saya lakukan dalam diskusi 
itu —dengan meragukan neoliberalisme sebagai biang keladi 
permasalahan— adalah sebuah kewaspadaan. Pada penyederhanaan 
masalah, pada penyempitan pandangan. Juga fundamentalisme baru. 

Soalnya, saya melihat ada indikasi bahwa teman-teman aktivis yang 
hadir dalam diskusi tadi selalu berpikir ke satu pokok soal yang sama 
ketika berbicara banyak hal. Ketika berbicara pendidikan, yang salah 
adalah para kapitalis. Ketika berbicara soal kenaikan harga BBM, mereka 
merujuk pada neoliberalisme. Ketika bicara soal buruknya pelayanan 
kesehatan, mereka menyalahkan setan yang sama. Bukankah tendensi 
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yang paling berbahaya adalah ketika semua soal dikembalikan pada satu 
biang keladi, tanpa bukti dan sekedar berpegang pada teori? 

Selain itu keyakinan bahwa dunia saat ini digerakkan oleh sebuah 
mesin ideologi yang satu, utuh, dan total, juga mengandung resiko 
tersendiri. Keyakinan bahwa saat ini para agen neoliberal sedang 
merencanakan “sesuatu” terhadap dunia dan keyakinan bahwa mereka 
benar-benar mampu melakukan “sesuatu” itu terhadap dunia, juga rentan 
terhadap sebuah penyederhanaan. Bukankah dunia adalah entitas yang 
terlalu kompleks untuk bisa digerakkan dalam sebuah kepentingan yang 
satu? Benarkah kaum neoliberal itu adalah kaum yang kompak, 
berpandangan sama, dan tidak ada perselisihan dalam benak mereka? 
Benarkah AS, Inggris, IMF, Bank Dunia, Exxon, dan Bill Gates punya 
kepentingan yang sama? Dan benarkah mereka sekarang sedang berencana 
menggiring dunia pada kondisi tertentu dengan prinsip-prinsip tertentu? 
Pertanyaan, dan keraguan ini mungkin akan dianggap keluar dari mulut 
seorang “kelas menengah” yang tak pernah merasakan sulitnya antre 
minyak tanah atau tak pernah mengalami mahalnya membayar SPP. 

*** 

Dalam beberapa hal, saya melihat ada persamaan antara orang-
orang seperti Putri dan kawan-kawannya dengan teman-teman dari 
kelompok Islam “fundamentalis”. Putri dan kawan-kawannya—yang 
mungkin mengidentifikasi diri sebagai “kiri”—seringkali melakukan hal 
yang sama dengan kelompok Islam fundamentalis: mengembalikan segala 
hal pada satu pokok soal. Kalau teman-teman kiri hampir selalu 
menyalahkan dan memusuhi neoliberalisme sebagai biang keladi, maka 
kawan-kawan fundamentalis berbicara tentang “yang kafir dan memusuhi 
Islam”. Tentu kelompok “kiri” dan “fundamentalis” juga bermacam 
banyaknya. Tapi paling tidak, ada kecenderungan semacam itu pada 
mereka. 
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Bahkan Eko Prasetyo—seorang penulis yang aktif melawan 
neoliberalisme—juga mempersamakan kelompok pemuda kiri dengan 
Islam fundamentalis. Dalam akhir sebuah bukunya, Eko menulis dengan 
apik persamaan-persamaan antara dua kelompok itu. Persamaan paling 
menonjol adalah sama-sama memusuhi Amerika Serikat. Kalau teman-
teman kiri membenci AS karena negara itu dianggap sebagai “biang 
kapitalis”, maka teman-teman Islam fundamentalis berang karena 
kebijakan AS yang cenderung memusuhi Islam. Eko juga membubuhkan 
persamaan lain: kedua kelompok itu sama-sama memiliki semangat, juga 
optimisme, dalam membangun dunia “baru”. 

Semangat, optimisme, dan panduan. Ketiganya dibutuhkan dalam 
sebuah ikhtiar perbaikan terhadap dunia. Dan dua kelompok itu 
memilikinya. Semangat dan optimisme, tak ada yang salah dengan itu. 
Tapi panduan? Haruskah kita menerimanya dengan mutlak, sebagai 
doktrin? Bukankah apa yang dinamakan dengan panduan terkadang 
berwujud prinsip-prinsip umum tentang bagaimana membangun dunia 
yang baik? Agaknya kita mesti bertanya: benarkah marxisme, kapitalisme, 
atau ideologi lain—yang selalu mengemukakan prinsip-prinsip umum 
untuk membangun dunia itu—benar-benar ampuh? 

Pertanyaan itu saya ambil dari Daniel Bell, ketika ia menulis The 
End of Ideology. Bagi Bell, masyarakat tidak mungkin dibangun dengan 
satu prinsip umum yang berlaku universal. Tak pernah ada satu resep 
manjur tentang segala soal yang sedang menjadi problem masyarakat. Tak 
akan pernah ada sebuah “obat universal” yang berlaku di manapun di 
dunia. Lalu bagaimana? Bell menjawab: permasalahan-permasalahan di 
masyarakat mesti diselesaikan dengan rasional. Masalah-masalah itu tak 
pernah boleh disentuh dengan semacam “pendekatan ideologis”. Masalah-
masalah itu harus dilihat satu per satu, dengan cermat, teliti, lalu dicari 
solusinya secara rasional. Saya tak tahu apakah “rasional” yang dimaksud 
Bell berarti ilmu pengetahuan. 
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Kalau itu benar, soalnya jadi bertambah. Bukankah beberapa aktivis 
dan pemikir kiri juga meragukan kemanjuran ilmu pengetahuan? Beberapa 
dari mereka beranggapan ilmu sama sekali tidak bebas kepentingan. Ilmu 
juga bisa menjadi doktrin. Dalam bahasa seorang pemikir mazhab 
Frankfurt, rasionalitas ilmu juga bisa menjadi irasionalitas baru. Kondisi ini 
muncul ketika ilmu tak diperlakukan secara “ilmiah”. Ketika ia bisa 
dianggap menyelesaikan segala soal dengan baik, oleh karena itu tak perlu 
dikritisi lebih jauh. 

Sampai di sini, kita bertanya: adakah hal lain yang bisa dijadikan 
panduan ketika ideologi, ilmu, juga barangkali agama diragukan? Dalam 
kondisi ini, kita ada pada kondisi yang mirip dengan yang diramalkan 
Nietzsche: sebuah keadaan tanpa nilai dan pegangan. Sebuah keadaan 
yang timbul karena—mengutip kata-kata filsuf Prusia itu—Tuhan telah 
mati. Cuma, Nietzsche tak kemudian bersikap murung dengan kondisi itu. 
Ia justru senang dan girang. Ia justru “menjawab” kondisi itu dengan 
sebuah kegembiraan. Dengan semangat dan optimisme, sama ketika 
teman-teman kiri menyambut perjuangan dengan panduan ideologi 
mereka. Juga teman-teman gerakan Islam yang selalu berpegang pada 
kepercayaan mereka. Pada akhirnya, optimisme dan semangat itulah yang 
dibutuhkan. Dan masalah pegangan? Itu soal yang tak pernah selesai. 

 

Haris Firdaus 

Kentingan, 11 Mei 2006 
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Ujian Nasional, Menjadi Alasan Kematian  
 

Asalamualaikum wr wb 

20 April 2007... 3 hari kemarin, 2 hari kemarin, dan kemarin anak-
anak SMA sedang melaksanakan Ujian Nasional (UN). Mungkin terasa 
berat hari ini, dibandingkan hari biasa mereka yang selalu diisi dengan 
kegembiraan. Tapi 3, 2 dan 1 hari kemarin mereka harus melalui 2 jam 
dengan ketegangan. Dari 3 hari mereka harus melalui 6 jam ketegangan 
atau mungkin lebih. 

 
Mungkin bukan hal yang sulit bagi anak-anak yang sudah mempersiapkan 
UN dengan matang. Sehingga mereka bisa melaksanakan Ujian Nasional 
dengan senang dan bersemangat. 

 Tahun lalu aku juga merasakan 6 jam ketegangan itu... Waktu itu 
aku sungguh stress, dan selalu berpikir, apa yang akan aku lakukan jika 
aku tidak lulus Ujian Nasional? Pertanyaan itu selalu membayangi aku, 
tapi akhirnya aku mendapatkan jawabannya. Aku lulus pada ujian 
nasional. 

Untuk tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu nilai 
minimal untuk lulus UN adalah 4,26, tetapi untuk tahun ini standar 
kelulusan UN, berbeda yaitu:  

Peserta UN lulus jika: 

Nilai rata-rata minimal 5,00 tidak ada nilai dibawah 4,25 

Nilai minimal 4,00 pada satu mata pelajaran dengan nilai lainnya 
minimal 6,00 



Imam Ciptarjo 

 131 

Lebih baik yang mana? Tahun lalu atau tahun ini? 

Saya mendengar banyak berita di media elektronik dan media cetak, 
sampai saya bisa membuat rangkuman daftar berita seperti ini:  

• Ujian Nasional diikuti lebih dari dua juta peserta. 
• Wapres: Kelulusan bisa mencapai 92 persen (Jakarta). 
• Gubernur Sulsel optimis tingkat kelulusan siswa naik. 
• Di DKI Jakarta tahun 2006 jumlah tidak lulus 6906 siswa dan 

ada 6 SMU yang tingkat kelulusannya 0%. 
• Peserta ujian harus lewati genangan banjir (Palembang, 

Sumatera Selatan). 
• Terancam lumpur, siswa tetap ikuti ujian (Sidoarjo, Jawa 

Timur). 
• Terlambat masuk, siswa dipulangkan dan tidak ikut UN 

(Kendari, Sulawesi Tenggara). 
• Banyak siswa berprestasi tak lulus UN (Jakarta). 
• Peserta ujian gunakan handphone pada saat UN berlangsung 

(Denpasar, Bali). 
• Jelang ujian, gedung SMAN 2 terbakar (Muaro Bungo, Jambi). 
• Dua pelajar UN di kantor polisi (Surabaya, Jawa Timur). 
• Kepala sekolah curi soal UN (Ngawi, Jawa Timur). 
• Dilarang UN mengadu ke DPRD (Medan, Sumatera Utara). 
• Pengambilan soal tanpa pengawasan (Makassar, Sulawesi 

Selatan). 
• Kunjungan pejabat ganggu siswa (Makassar, Sulawesi Selatan). 
• Soal sulit siswa menangis (Indramayu, Jawa Barat). 
• Korban gempa tetap ujian (Bantul, Yogyakarta). 
• Siswa Tuna Netra Ikut Ujian (Sukabumi, Jawa Barat). 
• Siswa coba bunuh diri, tak ikut UN (Kuningan, Jawa Barat). 
• Kunci jawaban UAN diperjual belikan (Sidrap, Sulawesi 

Selatan). 
• Isu bocoran jawaban Ujian Nasional beredar (Brebes, Jawa 

Tengah). 



 Ujian Nasional, Menjadi Alasan Kematian 

  132 

• Karena kecelakaan, ikut UN di rumah (Surabaya, Jawa Timur). 
• Ikuti UN di kantor Polisi (Depok, Jawa Barat). 
• 5 Siswa gagal ikut UN karena kecelakaan (Banyumas, Jawa 

Tengah). 
• Kepala sekolah menginap di sekolahan Berjaga 24 Jam agar soal 

tak bocor (Jakarta). 
• Sejumlah murid SMA Swasta di Jakarta mengundurkan diri dari 

UN. 
• SMK Dhuafa boikot UN (Padang, Sumatera Barat). 
• Hari terakhir UN: Paling sulit ujian Bahasa Indonesia (Jakarta). 
• Siswa optimis lulus (Jakarta). 

 
Berita di atas adalah berita pada saat UN, belum pada saat pengumuman 
UN. Dari 29 berita di atas, ada yang mengingatkan aku kepada peristiwa 
tahun lalu. Yaitu berita tentang Siswa coba bunuh diri, tak ikut UN 
(Kuningan, Jawa Barat), tapi berita di atas mencoba bunuh diri karena 
belum bayar SPP. 

Kalau peristiwa tahun lalu adalah Siswa bunuh diri tak lulus UN. 
Dulu aku sempat terkejut mendengar berita itu. Ternyata Ujian Nasional 
bisa menjadi alasan kematian seorang manusia. Peristiwa itu terjadi di 
Bandung, tapi untungnya bukan di sekolahku, walaupun ada satu orang 
yang tidak lulus disekolahku. 

Aku sempat berpikir, apakah UN adalah cara yang terbaik untuk 
mencapai cita-cita bangsa, meningkakan kualitas pendidikan di Indonesia. 
Mungkin aku tidak begitu setuju dengan adanya UN. Karena kalau melihat 
banyak peristiwa yang terjadi, seolah-olah UN membuat kehidupan anak-
anak SMA berada di jurang penentu kehidupan. Saya tidak pernah 
berpikir, kalau UN bisa membuat seorang anak melakukan bunuh diri. 
Siapa yang harus disalahkan. Anak itu? Orang tua anak itu? Pemerintah? 
Atau mungkin aku... aneh... kenapa aku bisa berpikir begitu... Tapi apa 
solusinya? 
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Kelulusan ujian nasional tahun ini diprediksikan akan meningkat? 
Tapi apakah akan meningkat juga seorang anak bunuh diri? Jangan 
sampai. 

Mungkin aku beruntung pada saat ujian bisa mengerjakan dengan 
baik, dengan suasana baik pula. Tidak pada saat banjir, tidak pada saat ada 
lumpur di kelas, tidak dikunjungi oleh pejabat, tidak terbakar sekolahnya, 
tidak pada saat gempa.. Selain itu aku beruntung karena tidak kecelakaan 
menjelang UN, tidak di kantor polisi, tidak kesiangan, tidak 
mengundurkan diri, tidak menggunakan handphone, tidak memboikot 
UN, tidak sulit mengerjakan soal Bahasa Indonesia dan TIDAK BUNUH 
DIRI.... Yup.. aku berhasil LULUS tapi dengan kekecewaan karena Ujian 
Nasional yang pernah aku lalui diwarnai dengan meninggalnya seorang 
anak, dengan cara bunuh diri. 

Bunuh diri.. kenapa anak itu bisa melakukan hal sebodoh itu? Seolah 
aku ingin bertanya kepadanya, "Kenapa karena tidak lulus UN, kamu bisa 
bunuh diri.." Apakah jawabannya akan seperti ini "Kamu juga akan 
melakukan hal yang sama jika tidak lulus UN."... Huh.. untung aku lulus 
UN.. 

Banyak pesan yang ingin aku sampaikan kepada anak-anak SMA 
dan SMP atau siapa saja yang akan merasakan UN... Atau siswa-siswi yang 
keberatan dengan adanya UN. Mungkin UN sampai tahun mendatang 
tetap ada... Pemerintah tidak merubah UN menjadi kebijakan yang lain. 
Tetapi yang harus dipikirkan, "Bagaimana bisa lulus UN dengan nilai 
tinggi" atau "Bagaimana bisa menerima kegagalan UN, dan TIDAK 
BUNUH DIRI...." 

Mudah-mudahan pertanyaan kedua tidak akan dialami, jadi mulai 
sekarang yang harus dipikirkan adalah belajar dengan giat... belajar 
dengan rajin... dan belajar dengan semangat... tidak lupa berdoa setiap 
waktu... Jika semua sudah dilakukan, yakin semuanya akan terwujud 
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dengan baik.. Walaupun kebaikan itu berupa kegagalan.... Coba hadapi itu 
semua, tapi dengan akal yang sehat.. 

Jangan pernah membuat berita kedua tentang peristiwa tragis yang 
pernah terjadi... 

Jangan pernah menjadikan "Ujian Nasional, Menjadi Alasan 
Kematian..." 
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Diselang Waktu Maghrib 
 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pukul 17.30 teng… rombongan wanita muda itu (cie wanita) 
melangkahkan kakinya. Wanita-wanita itu ga’ lain ga’ bukan aku dan 
teman-teman kostku. Kami menuju pusat perbelanjaan di selatan Jakarta. 
Masih jam 17.30 pikiriku dan teman-teman, perjalanan ke pusat 
perbelanjaan kurang dari 30 menit (kalo lancar) jadi kami memutuskan 
untuk menunaikan sholat maghrib di tempat tujuan. 

*** 

Halte bus 

Torerot…torerot… (ringtone mobilephone seorang teman berbunyi) 

Wah teman kami merengek minta ikut, dia baru pulang ke kost 
setelah kami beranjak dari kost. Ketinggalan… “tungguin!”(pintanya). 
Kami menunggu..Semenit dua menit …Sepuluh menit satu detik, dua 
detik…. Dan akhirnya teman kami itu sampai juga.  Tak berapa lama 
kemudian kami sudah berada di atas bus kota. 

Allahu Akbar… Allahu Akbar… 

Azan  maghrib berkumandang. Mulai muncul rasa bersalah, 
diantara kami yang sedang berkewajiban untuk menunaikan shalat 
maghrib hanya aku dan seorang temanku. Lampu merah beberapa kali 
mengusikku. Kenapa dia tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang 
memburu waktu 

Dan si komo pun lewat… Macet...  
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Kutengok jam tangan temanku, jam 18.40. Fyuh… dag dig dag dig 
dug. Merasa bersalah... kecewa sama diri sendiri kenapa tadi kami tidak 
menunggu shalat maghrib dulu baru keluar? Sesal kemudian tak ada 
artinya. 

Pukul 19.00 kami sampai di tempat tujuan. Masih ditambah dengan 
penyebrangan panjang. Sejak busway beroperasi dan halte-halte nya 
bermunculan di lintang jalan raya Ibukota, membuat kami pejalan kaki 
harus menyimpan energi untuk melalui jembatan. Lebih Panjang dan 
berlika-liku. 

*** 

Pusat Perbelanjaan 

Parkir yang luas, gedung yang mewah. Basementelah tempat tujuan 
utama kami, karena mushola berada disana.  Tapi… Kecewa. Pintu menuju 
musholla digembok, kami cari jalan lain tapi hasilnya nihil. Sampai 
akhirnya satpam menerangkan kalo memang musholla itu biasanya 
ditutup setelah jam 7. Heran, gondok dan ga’ habis pikir. Tapi aku lagi ga’ 
pengen banyak protes, pikiranku sekarang gimanapun caranya aku tetep 
harus menunaikan sholat maghrib sebelum isya menjelang. 

Kami naik ke lantai atas, kami cari toilet, mengambil wudhu. Selesai 
wudhu seorang Cleaning service mengarahkan kami ke tempat 
sembahyang. Entah musholla atau apa. Sepanjang jalan kami melewati 
toko-toko “mewah” dengan etalase dagangan yang wah. Tempat semewah 
ini ko ga' punya musholla( protesku) 

Sampai akhirnya si cleaning service menunjukan tempat dimana 
kami bisa bersembahyang. Keluar dari pintu EXIT mataku mengikuti arah 
telunjuk si cleaning service. Deg… kaget. Disana ada sajadah kumal 
menghadap kiblat. Disanalah kami bisa menunaikan sholat. Di sebuah 
tangga. Tangga dari sebuah bangunan mewah di Ibukota. Tanpa banyak 



 Diselang Waktu Maghrib 

  138 

bicara kutunaikan sholat maghrib, kuakhiri dengan doa. Yang kali ini lebih 
khusyu, kumohon ampun padaMu Ya Rabb. Atas kelalaian hamba. 

Bangunan seindah ini namun rapuh, tak punya jantung. Jantung 
dimana kita bisa mengadukan segala masalah kita. Jantung tempat kita 
berlabuh. Jantung yang tanpanya kita tak dianggap hidup. 

Apa yang ada di benak mereka ( si pemilik gedung ) yang 
membatasi jam kunjung pada rumah Allah? Yang menyamakan tempat 
suciNya dengan pijakan kaki (tangga). 

Ya Rabb.. 

Teguran ini begitu menyesakan dadaku. Kami (aku dan teman-
temanku) tersentak, tak ada yang harus disesali. Ini adalah hikmah. Esok 
hari jangan pernah menomorduakan perintahNya 

Apalagi melalaikan perintahNya 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 
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Jangan panggil saya Elo 
 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

“Eh gimana kabar elo?” 

Pertanyaan singkat itu keluar dari mulut seorang teman lama. 

Saya sempat terdiam sebelum akhirnya menjawab. 

“Alhamdulillah aku baik-baik saja” 

Terus terang saya merasa risih jika dipanggil dengan sebutan 
elo(sebagai kata ganti orang kedua) atau memakai kata gue (sebagai kata 
ganti orang kedua). Rasanya panggilan itu terlalu kasar dan saya juga amat 
sangat teramat jarang sekali pake banget memakai panggilan itu (bukan 
berarti ga’ pernah loh). 

Mungkin saya dibilang ga’ gaul. Ada yang bilang kalo di Jakarta ini 
anak gaul biasanya ya pake sebutan elo-gue / loe-gw (ga’ tau tulisan yang 
bener seperti apa?!). Siapa juga yang bikin ketentuan seperti itu? Gaul itu 
ibarat ganteng. Relatif lagi. 

Sering saya mendengar gadis cantik dan temannya yang sedang 
asyik mengobrol dengan saling menyebut loe-gw. Kalo sudah begitu 
kecantikan si gadis perlahan memudar di mata saya. Coba kalo gadis itu 
memakai panggilan yang lebih halus pasti dia akan terlihat lebih anggun. 

Saya juga pernah menemui seorang anak dan ibunya yang saling 
memanggil elo-gw Yang kayak gini di mata saya itu termasuk tidak sopan, 
herannya si ibu terlihat santai saja dipanggil dengan sebutan elo. Mungkin 
karena sudah terbiasa dan biar kelihatan lebih akrab, seperti sahabat. 
Padahal kalo orang lain mendengar justru malah terkesan bahwa si anak 
kurang menghormati orang tuanya. 
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Sambil Nonton Bola, Minum Aiiirnya…! 
 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Ocehan 2 penyiar yang terdengar dari radio “antik” kembali 
menyapa pagi ini. Saya tertawa sesekali, seolah tak mau ketinggalan event, 
kedua penyiar itu mengangkat topik “nonton bola”. Obrolan mereka 
kurang lebih terdengar seperti ini di telinga saya: 

“Orang Indonesia tuh emang payah ya, senengnya cuma nonton 
doank. Coba apa ngaruhnya nonton bola sampe stress sendiri orang yang 
main juga bukan orang Indonesia. Mereka mau menang atau kalah 
sekalipun ga’ ngaruh sama sekali ke kita. Bangsa Indonesia tuh emang 
senengnya nonton doank. Ada kebakaran ditonton, ada gempa ditonton 
ada gunung meletus ditonton artis berantem ditonton dst dst…” 

Meski kedua penyiar itu tak henti becanda di tengah ulasannya tapi 
obrolan mereka ngena juga ke saya. Bener juga sih apa yang mereka bilang 
. Ngapain juga orang-orang ribut nonton bola, histeris kalo timnya menang 
dan stress kalo timnya kalah. Biasanya untuk bangun sholat malam saja 
aduhai susahnya tapi demi bola bangun dan terjaga di malam hari jadi 
begitu mudah. 

Saya sih bukannya orang yang anti bola tapi juga bukan orang yang 
gila bola. Pengalaman menjadi manager tim bola kelas di SMU dulu cukup 
membuat saya sedikit kenal dunia bola. Yah minimal saya tau lah apa itu 
pinalti, apa itu corner kick, yang mana stricker yang mana kipper. Tapi 
untuk tergila-gila sampai bela-belain nonton bola tengah malem?! nanti 
dulu, harus ada ngaruhnya  buat saya. Kira-kira  apa yah?. 

*** 

Di pagi yang lain ketika menonton berita di televisi, sepupu saya 
tiba-tiba mengganti chanel. Dan tepat seperti tebakan saya “ bola” lah 
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pilihannya. Siaran ulang Portugal vs Iran. Sepupu saya minta ditemani, 
jadilah mau ga’ mau saya nonton juga.  

Rumput hijau yang menawan, keliaran pemain yang 
memperebutkan bola. Ada Christiano Ronaldo di sana. Wajahnya familiar 
karena iklan Indonesia yang dibintanginya . Menit-menit berikutnya saya 
dan sepupu laki-laki saya itu sibuk berkomentar. Di tengah pertandingan 
saya sadar sesuatu, melihat pemain-pemain itu menggiring bola mengoper 
ke teman. Hiiii saya jadi malu sendiri. Ternyata mereka begitu amanah 
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bola itu benar-benar meeka jaga 
dengan baik jangan sampai direbut dan disalahgunakan lawan. 

Yang pasti mereka juga punya konsep amal jama’I(kerjasama) yang 
bagus . Kerja mereka adalah kerja tim bukan kerja infiradi(sendiri-sendiri). 
Hebatnya lagi mereka mempunyai ukhuwah(kebersamaan) mereka begitu 
erat. Tak ada iri (setidaknya itu yang saya liat) pada siapapun yang 
membuat gol. Bila si A membuat gol maka si B sampai K turut bahagia.  

Trus kenapa saya musti malu, iya saya malu sebagai umat islam kita 
harusnya bisa mencontoh mereka. Mengambil pelajaran dari mereka. 
Tentang pentingnya menjaga amanah. Amanah yang dititipkan Allah dan 
RasululNya pada kita: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al anfal :27) 

Karena saya yakin tiap diri pasti mempunyai amanah, minimal amanah 
untuk memimpin dirinya sendiri ke jalan yang baik. 

Berikutnya amal jama’I atau kerjasama yang tadinya diusung umat islam, 
kini seringkali ditinggalkan bahkan oleh orang islam sendiri. Umat islam 
berlomba-lomba membuat golongan islamnya sendiri, dan mengklaim 
bahwa golongan di luarnya adalah kafir. Na’u dzubillah hi min dzalika.  
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Fasthabiqul khairat, berlomba megerjakan kebaikan pun seringkali berubah 
menjadi ajang iri dan saling pamer. Berlomba-lomba membangun masjid, 
bahkan satu RT bisa ada 2 masjid besar bukan mushollah, hingga 
jama’ahnya pun bingung harus ke masjid yang mana. Kenapa tidak 
memakmurkan masjid yang sudah ada saja, hingga syiar Islamnya lebih 
terasa.  

Waaah jadi kemana-mana nih omongannya. Balik lagi soal bola, tadinya 
saya sama sekali tidak berminat untuk posting tentang bola, tapi apa daya 
hati dan jari jemari saya tergerak untuk menuliskannya. Buat siapa saja 
yang masih gila bola. Yuk, sambil menyelam minum air eh sambil nonton 
bola kita dapatkan hikmahnya. Mengambil yang baik dan membuang jauh-
jauh contoh yang buruk. 

Semoga waktu anda tak lagi terbuang sia-sia hanya untuk nonton bola,tapi 
setidaknya ada pelajaran yang bisa kita petik dari sana, ada yang kita 
dapatkan 

Wallahu’alam bi shawab. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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Cinta, Begitu aku memanggilnya… 
 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Di sebuah halte suatu sore. seorang teman menyapaku  

“Ndah koQ masih disini, belum pulang juga, nungguin siapa? 

“Nunggu cinta!” jawabku ringan. 

Temanku itu mengatur kedua bibirnya hingga membentuk huruf 
OOOOOO, pertanda dia mengerti. Selanjutnya dia berdiri di sampingku. 

Kilometer salemba – kramat sejak 3 tahun yang lalu menjadi saksi 
pertemuanku dengan si cinta. Waktu itu saya masih tinggal di Bekasi. 
Awal-awal kuliah adalah awal-awal pengenalan medan buat saya.  

Hari pertama, saya berangkat naik angkutan disambung dengan krl 
dan di sambung lagi dengan metromini, hari berikutnya saya coba naik 
angkot lagi kemudian disambung dengan bus patas AC, keesokannya lagi 
saya kombinasikan antara naik angkot, trus naik angkot lagi disambung 
naik bus patas non ac, begitu seterusnya. Semua itu saya lakukan dalam 
rangka survey, lewat jalur mana yang biayanya paling sedikit dan bebas 
macet.  

Sampai akhirnya saya berkenalan dengan si cinta. Dia saya temukan 
di sebuah terminal dalam kota Jakarta tepatnya terminal kampung melayu. 
Badannya kumal, usianya pun sudah tua, seperti tak terurus.  

Dia adalah 916, bus kota mayasari bakti jurusan kampung Melayu – 
Tanah abang. 916, yang turut berjasa di hari-hari kuliahku dulu bahkan 
hingga kini. Bus kota idola mahasiswa dan pelajar yang kampusnya ada di 
rute Melayu-Tenabang. 
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Bayangkan saja waktu itu ketika tarif buskota pada umumnya 
adalah 1000 si cinta memberi keringanan untuk mahasiswa dan pelajar 
dengan memberi tarif sebesar 500 rupiah. Dan ketika yang lain menaikan 
tarif standar menjadi 1500 tanpa kompromi untuk mahasiswa dia tetap 
bertahan dengan 500 rupiahnya, sampai di akhir tahun 2005 ketika semua 
bus menaikan standar 2000 rupiah untuk jarak jauh maupun dekat barulah 
916 menaikan tarif pelajar/mahasiswa menjadi 1000 rupiah. 

Sebenarnya bukan hanya masalah harga disini yang membuat dia 
pantas dipanggil cinta. Tapi sikap kondektur dan supirnya pun patut 
diacungi jempol.  

Beda dengan supir dan kondektur buskota pada umumnya yang 
ugal2an, ngejar setoran plus galak pada penumpang. 

“Maskapai 916” selalu terlihat ramah kepada penumpangnya, 
bahkan pada penumpang yang bayarannya kurang. 

Supirnya pun jarang sekali ugal2an meski dia lajukan 916 itu dengan 
cepat. Tapi penumpang tatap dibuat aman didalamnya. 

Saya suka ga’ habis pikir 916 ini meski tarifnya murah tapi nyatanya 
mereka tetap bisa memberikan service yang baik bagi penumpangnya. 
Supir dan kondekturnya terlihat bahagia-bahagia saja tak terlihat beringas 
memburu setoran. Padahal jika dilihat dengan logika berapalah 
pengahasilan mereka, karena seringkali si cinta ini hanya penuh terisi oleh 
mahasiswa dan pelajar hingga penumpang umum yang bayarannya lebih 
besar tak terangkut. Tapi jarang sekali saya temukan semburat kecewa dari 
wajah pengemudi atau kondekturnya.  

Saya tidak tau apakah ada resep khusus yang diberikan oleh pemilik 
916 kepada pegawainya. Apakah bonus bulanan atau mungkin tunjangan 
pegawai atau yang lain. Yang saya tangkap hanya satu dari mereka, saya 
harus banyak belajar ilmu ikhlas dari mereka, para supir dan kondektur 
itu. Mereka ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya. Belajar untuk bisa 
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Seperti temen saya si fulan dia bahagia2 saja saya sebut sebagai 
“penjahat perdana” (sebutan saya bagi orang yang suka ganti2 nomor). 
Kalo ditanya alasannya dia akan menjawab enteng “biar nngirit”.  

Teman saya yang lain yang juga penjahat perdana mengatakan 
sekarang lebih males isi ulang. Biarin deh nomor hangus toh beli nomor 
baru, gampang murah lagi.  

Ada lagi teman saya yang punya lebih dari 3 nomor, ada nomor 
telkomsel, indosat , xl. Katanya dia menggunakan itu semua sesuai dengan 
kebutuhan, tergantung ke nomor mana tujuannya akan dia sesuaikan.  

Atau ada yang lebih parah lagi, mereka suka beli perdana, hanya 
untuk ngerjain orang, biar ga’ ketauan katanya. Dan jika hajatnya sudah 
terlaksana maka si perdana itu akan dibuangnya begitu saja. 

Biasanya penjahat2 perdana seperti itu saya kasih ultimatum, kalo 
masih gonta-ganti nomor saya ga’ bakal simpan nama mereka di 
phonebooks saya. Kejam2 deh. 

Abis mereka mikir enaknya aja sih, coba bayangin kalo tiba-tiba ada 
orang yang perlu sama dia. Kan berabe urusannya kalo dia ganti2 nomor 
melulu. Nyusahin orang aja. 

Gara- gara kartu perdana sekarang udah ibarat kacang goreng 
dimana-mana ada, jadi orang seenaknya aja gonta-ganti nomor tanpa 
merasa bersalah. Dulu untuk dapat kartu perdana aja musti merogoh saku 
lebih dari seratus ribu rupiah, sekarang dengan harga 15000 plus ditawar 
jadi 10000(kalo bisa nawarnya) kita dah dapet satu paket kartu plus bonus-
bonus di dalamnya. Mau nyari dimana juga ada, dari mal bergengsi hingga 
kaki lima sampai jembatan penyeberangan. 

Kalo  dihitung-hitung isi ulang pulsa dan harga kartu perdana 
memang bersaing ketat. Isi pulsa 10000 kita harus membayarnya sekitar 
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Antara Jakarta dan Sirah Nabawiyah 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Hari ini katanya usia Jakarta sudah 479 tahun. Saya sebenarnya 
heran apa dan kapan sebenarnya yang menentukan sesuatu itu bertambah 
umurnya? 

Karena menurut perhitungan saya sesuatu dihitung umurnya 
berdasarkan kapan dia ada(dilahirkan) bukan dari kapan dia dinamai. 

Misal: si xxx berusia 10 tahun pada tanggal 12 Juni 2003 karena pada 10 
tahun yang lalu 12 Juni 1993 dia dilahirkan. Bukan karena dia diberi 
nama pada tanggal itu sepuluh tahun yang lalu. 

Sedang Jakarta ini saya yakin sudah ada jauh sebelum dia diberi 
nama Jakarta, jadi kurang sreg aja kalo sebuah kota diberi batasan usia. 
Daripada di sebut berusia mending di sebut “mengenang kembali 479 
tahun pemberian nama Jakarta” . *halah kepanjangan yah( ada usul lain??) 

Jakarta… 

Kota padat penduduk dan padat polusi ini mengajarkan banyak hal 
pada saya. Karena tinggal di kota ini seperti tinggal di sebuah museum 
besar, museum kehidupan. Dari kaya sampai super kaya, miskin sampai 
super miskin, atau bahkan yang abu-abu alias miskin ga’ kaya juga ga’ bisa 
kita temui disini. Hitam dan putih, terang dan gelap, positif dan negative 
selalu berdampingan disini. 

Menyusuri Jakarta sore itu saya melewati sebuah jembatan 
penyeberangan. Tak seperti biasanya, lalu lalang kendaraan yang tampak 
dari atas jembatan tampak begitu Indah dipandang, saya berhenti sejenak 
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Disitu sudah punya banyak langganan, biarin deh dikejar trantib yang 
penting keluarganya masih bisa makan.O… Saya hanya terdiam! 

Menyusuri sisi lain jakarta, maka kita akan menemukan pedagang-
pedagang lain disana. Di trotoar jalan, di persimpangan jalan, terminal, 
lampu merah, di atas bus, kereta, di jembatan bahkan kolongnya. 

Jujur, kadang saya merasa bahagia dengan keadaan itu, karena 
setiap kali melihat semangat dan kegigihan mereka mencari rezeki saya 
seolah diingatkan lagi dengan sirah nabawiyah (sejarah Nabi Muhammad 
SAW). 

Beliau yang sedari kecil sudah pandai berdagang, berwirausaha. 
Bayangkan mulai usia 8 tahun 2 bulan sudah mulai menggembalakan 
kambing. Di usia 12 tahunan, beliau melakukan perjalanan dagang ke 
Syiria bersama Abu Thalib. Beliau tumbuh dewasa di bawah asuhan 
pamannya ini dan belajar mengenai bisnis perdagangan darinya. Bahkan 
ketika menjelang dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah 
orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, 
Rasulullah mulai berdagang sendiri di kota Mekkah.  

Bisnisnya diawali dengan sebuah perdagangan taraf kecil dan 
pribadi, yaitu dengan membeli barang dari satu pasar dan menjualnya 
kepada orang lain. Aktivitas bisnis lainnya dengan sejumlah orang di kota 
Mekkah pun dilakukan. Pada usia 25 tahun Rasul menikahi Khadijah 
dengan mahar 20 ekor unta muda. Ini menunjukan bahwa Rasul 
merupakan seorang wirausahawan yang sukses bgt. 

Rasulullah yang berjiwa wirausaha, jiwa pedagang. Akankah beliau 
bangga jika melihat keadaan Jakarta seperti ini sekarang.  

Wallahu’alam bi shawab 

Menurut aa gym di salah satu ceramahnya, Prinsip dari 
wirausahawan adalah memanfaatkan segala macam benda menjadi 



Indah Purwandani 

 153 

bermanfaat.Tidak ada kegagalan dalam berusaha, yang gagal yaitu yang 
tidak pernah mencoba berusaha.  

Meramu sirah nabawiyah dan prinsip wirausahawan aa gym, saya 
semakin tertegun bahagia. Para pedagang itu, khususnya yang di Jakarta. 
Secara sadar atau tidak sebenarnya mereka sudah mengikuti jejak 
Rasulullah dengan cara berdagang. Dan prinsip memanfaatkan segala 
macam benda menjadi bermanfaat bisa kita liat dari aneka barang 
dagangan yang mereka jajakan. Barang bekas seperti majalah dan gelas 
plastik air mineral pun bisa menjadi dagangan yang menghasilkan 
keuntungan.  

Bukankah 9 dari 10 kunci rezeki ada di dunia perdagangan. 

 Terus saya gimana? Hati kecil saya sebenarnya ingin mencari rezeki 
dari pintu ini(berdagang). Tapi semangat dan niat saya masih harus di 
lecut lagi.  

Terlepas dari keadaan saya yang bukan pedagang, saya hanya bisa 
berdoa, semoga para pedagang dimanapun mereka dan juga kita yang 
bukan atau belum menjadi pedagang, bisa mencontoh Rasulullah atas 
kejujuran dan kegigihan. Tidak berlaku curang hanya untuk keuntungan 
duniawi dan kemudian tidak mengukuhi sendiri rezeki yang kita dapat.  

Semoga mereka, para pedagang itu dan juga kita semua selalu 
dibukakan pintu rezeki oleh Allah SWT. Dan juga dibukakan pintu hati 
untuk selalu berbagi, hingga kesejahteraan umat pun tercapai. Amiiiiiiiiin 

Wassalamu'alaikum wr.wb. 
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Mungkin Allah menghendaki keseimbangan di kehidupan mereka biar 
mereka bisa saling melengkapi. 

Tapi rasa-rasanya bukan ini kodenya, karena toh banyak juga 
pasangan yang cocok-cocok dalam artian ga berlawanan. Seperti pinter 
dapet pinter cantik dapet ganteng, kurus dapet kurus dll. 

I think it’s not the code 

2. Status Sosial 

Ada yang bilang kalo status sosial juga menentukan jodoh 
seseorang. Pangeran dapet putri, rakyat jelata dapet rakyat jelata. 
Cinderella cukup ada di sinetron dan negeri dongeng saja.  

Ada benernya juga sh, kadang ada orang yang karena merasa dia 
kaya, keturunan darah biru dia hanya mau menikah dengan orang yang 
berdarah biru juga. Dan kalo yang miskin mimpi dapet yang kaya ya 
biarlah itu jadi mimpi saja. 

Tapi rasa-rasanya bukan ini kodenya karena toh zaman sekarang 
masih ada juga orang kaya yang mau menikah dengan orang miskin. 

I think it’s not the code 

3. Wilayah Edar 

Wilayah edar disini maksudnya adalah lingkungan dimana 
seseorang itu biasa beraktivitas. 

Misal kalo yang biasa aktif di kampus A maka besar kemungkinan 
jodohnya dari kampus A. Yang kerja di perusahaan B dapet jodoh juga di 
perusahaan B. Mungkin kalo yang satu ini mengacau pada pepatah “witing 
tresno jalaran soko kulino” (tumbuh cinta karena terbiasa). 
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Banyak contohnya sih tapi banyak juga orang yang jodohnya berasal 
jauh dari lingkungannya, bahkan belum kenal dekat sebelumnya. Toh cinta 
nantinya akan tumbuh seiring berjalannya waktu. 

I think it’s not the code 

4. Mirip 

Pernah ga’ denger orang yang ngomong gini, “Si A mirip si B 
ya?mereka jodoh tuh”. Dapet darimana juga teori begitu? 

Emang sih kalo diamati suami istri seringkali terlihat mirip satu 
sama lain. Kalo menurut saya itu mungkin saja terjadi karena terbiasa 
bersama. Kalo ada si istri ya ada si suami begitu juga sebaliknya. Nah 
karena sering bareng itulah orang-orang jadi serasa ngliat si istri kalo ngliat 
suami atau berasa ngliat suami kalo liat si istri. 

I think it’s not the code 

Terus kalo bukan kode-kode di atas ada lagi ga’ kira2 kodenya?atau 
sebenarnya kode pastinya itu apa sih? Ternyata kode itu ada di hadapan 
kita tercatat jelas dalam Al-Qur’an. 

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah 
untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih 
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka 
ampunan dan rezki yang mulia (surga)" (Qs: An Nuur:26) 

And the code called as faith. 

Keimanan. 

Dengannya lah kita bisa menemukan titik temu kenapa si A 
dijodohkan dengan si B. Keimanan pula yang menentukan kita layak 
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bersanding dengan siapa nantinya. Atau jika memang anda sudah 
berpasangan coba sejenak bercermin pada pasangan anda. Katanya dari 
pasangan kita itulah kita bisa mengukur seberapa dalam keimanan kita. 
Caranya?coba pecahkan sendiri!. Kalo saya sendiri kebetulan belum bisa 
mencobanya, xixixixi belum ada ‘cermin’nya. 

Trus gimana dengan kasus-kasus orang shalih/shalihah dapet orang 
yang ga’ bener. Seperti muslimah yang taat bersuamikan pemabuk dan 
ahli maksiat (na’udzubillahi min dzalika)? Apakah ini berarti bahwa Allah 
tak menepati janjiNya? 

Jawabanya pun ada pada keimanan. Bukankah Allah menguji dan 
memberikan cobaan sesuai kemampuan hambaNya. Toh jodoh kita di 
dunia belum tentu juga jadi jodoh kita di akhirat nanti. 

Tengoklah pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pernah 
menyampaikan sesuatu pada beliau mengenai seorang ummahatul 
mukminin yaitu Hafshah binti Umar Al Faruq. 

“Sesungguhnya dia adalah ahli puasa yang lurus dan dia adalah 
istrimu di surga…”. 

Dari kesekian ummahatul mukminin(istri2 Rasulullah/ ibunya 
orang mukmin) mengapa Allah memilih Hafshah sebagai pendampingnya 
di syurga. Mengapa bukan Khadijah yang kedudukannya tak tergantikan 
di hati Rasulullah atau ‘Aisyah yang begitu dicintai beliau. Bukan suatu 
jaminan kalo jodoh kita di dunaia pun akan jadi jodoh kita di akhirat. 

Allah berkehendak atas apa yang menimpa hambaNya, nikmat atau 
ujian. 

“ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan SAWah 
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ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 
kembali yang baik (surga). ... “ (Qs. Ali Imran :14) 

Terkadang penilaian kita berbeda dengan penilaianNya. Allahlah 
yang paling tau mana yang terbaik untuk kita dan mana yang buruk untuk 
kita. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa. 

"rabbanaa hablanaa min azwajinaa wadzriyaatinaa qurrotaa a’yuniwaj’alna 
lilmuttaqiina imaamaan” 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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Ternyata kasus ini juga saya temukan tidak hanya di dunia ajar-
mengajar tapi ada juga di tempat umum semisal di angkot, bus atau 
terminal. Saya juga sering nemuin orang yang marah2 gara-gara dipanggil 
ibu/bapak sama kondektur. 

Contoh dialognya begini: 

Kondektur : “ Bu, tolong geser dikit “. 
Si penumpang : “ Ba.. bu.. ba.. bu.. emang aku ibumu apa. Orang 
masih muda gini dipanggil ibu”.   

He...he.. kalo saya sendiri memilih untuk menerima saja panggilan 
itu. Saya tidak melarang mahasiswa saya memanggil ibu. Karena ternyata 
diam2 saya menikmati juga panggilan itu. 

Hmmm ibu… Panggilan yang begitu agung menurut saya. Saya 
anggap saja panggilan itu sebagai sebuah doa. Toh Insya Allah suatu saat 
nanti saya juga akan jadi ibu. Amiiiin. Gimana, masih keberatan dipanggil 
ibu atau bapak ? 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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Kehilangan Satu demi Satu 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Part I 

Sinar sore sang surya masih bertengger di barat sana. Aku beranjak 
pulang menapaki jalan salemba tengah. Ada pemandangan lain yang 
kulihat disamping jalan. Deretan warung-warung kecil milik para 
pedagang yang biasanya berjejer disitu sudah tidak ada lagi. Aku mulai 
cemas, mataku mencari sebuah warung di sisi jalan Paseban 
Timur(seberang salemba), warung itu masih berdiri di sana. Tapi pintu dan 
jendela yang biasa terbuka kini tergembok dan terpaku. Warung itu milik 
babe , warung nasi yang hampir tiap hari kusinggahi. 

Babe yang dicintai banyak orang, karena masakannya enak dan 
murah. Uang 2500 di jakarta bisa jadi tidak ada artinya tapi di warung babe 
bisa disulap jadi sebungkus nasi dan sayuran plus menu andalannya 
tempe mendoan. Menu andalan ini yang seringkali jadi obat rinduku pada 
kampung halaman. Babe dan warungnya tidak hanya dicintai anak kost 
tapi juga karyawan di salemba dan sekitarnya. 

Hari ini melihat warung babe tergembok dan dipaku, aku jadi ingat 
obrolanku dengan babe beberapa bulan yang lalu. Babe sempet curhat soal 
nasib warungnya. 

Babe : Saya lagi bingung nih neng, yang punya tanah nyuruh saya cari 
tempat lain buat dagang! 
Aku : Emang kenapa be? 
Babe : Tanah sini mau dirubah buat usaha kost-kostan 
Aku : ooo trus babe rencananya mau pindah kemana? 
Babe : ga tau nih neng, masih bingung. Moga-moga ga jadi digusur. 
Aku : amiiiin 
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Di belakang warung babe emang ada tanah kosong yang 
terbengkalai. Tapi kayanya tanpa menggusur warung babe, si empunya 
tanah masih bisa mendirikan kost-kostan yang luas. Toh warung babe 
hanya berukuran kurang lebih 3x2 meter itupun mepet banget sama jalan. 

Hari-hari berikutnya setelah itu, aku masih bisa melihat babe 
tersenyum melayani kami. Terakhir babe bilang warungnya ga jadi 
digusur jadi masih bisa jualan. Alhamdulillah, kalo warungnya babe 
digusur babe mau pindah kemana.  

Aku mungkin hanya kehilangan tempat makan yang murah dan 
enak tapi babe mungkin kehilangan nafkahnya. Warung itu ibarat nafas 
kehidupan buat babe dan keluarganya. Warung yang mengantarkan 
anaknya menjadi sarjana. Aku bisa melihat raut muka kebanggaan tiap kali 
babe bercerita soal anak-anaknya. “Sekarang anak saya yang teknik elektro 
udah punya counter hp neng. Karyawannya ada dua orang “, ceritanya 
bangga. 

Ah babe gurat kesabarannya masih teringat jelas. 

Babe ..yang selalu nambahin jatah tempe mendoan di nasi 
bungkusku. 

Babe.. seminggu sudah aku tak melihatmu. Warungmu masih 
terkunci.. sepi tak seperti biasanya. 

Babe kini dimana, aku kehilangan . 

Part II 

Awal september ini banyak temen-temen profesi yang resign. Kami 
sudah seperti keluarga disini, cape santai bersama, belajar mengajar 
bersama. Allah pasti punya rencana lain yang lebih indah. Esok disini tak 
ada lagi dan hariku takan pernah sama lagi tanpa kalian. Dan aku 
kehilangan. 
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Part III 

Kemacetan di setiap ruas jakarta karena proyek buzway tampaknya 
akan semakin menyusahkan banyak orang. Meski saya sendiri tidak terlalu 
terganggu dengan kemacetan itu. Tapi sepertinya ada yang harus saya 
persiapkan jika nanti proyek buzway selesai, terutama proyek buzway 
Ancol - Kampung Melayu yang melewat ruas salemba. Saya harus siap-
siap kehilangan cinta. Karena katanya kalo proyek buzway selesai maka si 
cinta dan teman-temannya bakal pensiun. Semoga tdak makin banyak 
yang terdzalimi terutama para sopir dan kondektur cinta. 

Perpisahan dan kehilangan adalah keniscayaan. Tapi kenapa ya 
meski sudah dipersiapkan saya seringkali tidak benar-benar siap 
menghadapinya. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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Sajadah Tahta dan Singgasana 
 

Assalamu’alaikum wr. Wb. 

Apa yang anda pikirkan ketika melihat sebuah sajadah? Apakah 
anda membayangkan sebagai tempat penghambaan kita padaNya, tempat 
memadu cinta denganNya atau hanya sekedar selembar kain tanpa makna. 
Kalo saya belakangan ini terutama di bulan Ramadhan seringkali melihat 
sajadah ini ibarat sebuah tahta, kalo sudah berbicara tahta otomatis 
berhubungan dengan yang namanya singgasana. 

Sajadah, perlengkapan sholat tambahan ini agaknya hampir dimiliki 
setiap muslim. Namanya juga tambahan jadi tidak termasuk syarat sah 
sholat dan tanpanyapun shalat masih bisa kita laksanakan. 

Sajadah sebagaimana kita tahu fungsinya adalah sebagai alas sholat, 
mungkin si pencetus ide pembuatan sajadah punya niatan baik dengan 
membuat sajadah sebagai alat sholat, bisa menghindari najis/kotor yang 
ada ditempat sholat kita. Toh tempat ibadah bisa kotor juga kan, makanya 
dialasi dengan sajadah. 

Tapi agaknya sajadah bisa jadi “penyebab dosa” jika kita tidak bisa 
memanfaatkanya dengan benar. Misalnya bermewah-mewahan dalam  
membeli sajadah dan niatnya ria, ya otomatis kita bakal dapet ganjaran ria. 
Bukan berarti ga’ boleh punya sajadah bagus loh ya. Sejauh ini saya 
mencoba berbaik sangka “orang yang punya sajadah bagus mungkin dia ingin 
menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik”. Interview kerja aja pake baju 
bagus,  tas bagus dan yang bagus2 apalagi ini mengahadap RAJA DI 
RAJA. Yang penting tetep harus inget bersih dan suci lebih utama daripada 
sekedar mewah/ mahal. 

Trus mana tahta mana singgasana, ndah? 
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 Begini, kalo anda sholat jamaah di masjid pernah ga’ iseng 
mengamati sajadah-sajadah saudara kita? Kalo ga’ pernah mulai besok 
coba diamati ya!  

Sajadah menurut versi saya ada yang saya sebut sajadah standar 
lebarnya sekitar 50 cm, ada juga sajadah jumbo yang lebarnya sekitar 60-70 
cm. 

Nah biasanya jama’ah yang datang ke masjid mereka segera 
menggelar sajadahnya, menempati shaf-shaf yang ada. Berhubung satu 
orang satu sajadah maka satu shaf yang lebar ruangnya hanya sekitar 2 
meter (misalnya) hanya cukup untuk 3 sajadah jumbo atau 4 sajadah 
standar.  

Dan oooops apa yang terjadi ketika jama’ah berdiri dan memulai 
takbiratul ikhram, shaf-shaf yang penuh sajadah itu bolong sana-sini. Ada 
jarak antara satu orang dengan orang yang disebelahnya. Tampaknya ada 
yang perlu diperbaiki nih. 

Standar orang Indonesia yang imut-imut (saya ambil sampel diri 
sendiri) ketika tegak berdiri untuk shalat maka lebar kakinya hanya sekitar 
20-30 cm. Sedangkan ketika tahyatul akhir kita hanya butuh space kurang 
lebih 40-45 cm. Saya rasa ini juga cukup untuk orang berbadan besar. 
Kebayang kan berapa lebar sajadah yang kosong ketika kita sholat, jika tiap 
orang keukeuh berdiri di atas sajadah masing-masing, makin banyak orang 
malah makin banyak space kosong. 

Soalnya sejauh yang saya amati jarang sekali diantara kita yang rela 
berbagi sajadah dengan saudara kita. Sajadah ibarat tahta(singgasana) 
yang kita punya dan tidak untuk dibagi dengan lainnya. “Sajadahmu ya 
sajadahmu sajadahku ya sajadahku”. Sebenarnya jika kita merasa tak perlu 
berbagi, karena toh sama-sama punya sajadah. Kita masih bisa cari 
alternatif lain untuk merapatkan shaf, yaitu dengan menumpuk sedikit saja 
sajadah kita dengan sajadah saudara kita. Karena rapatnya shaf tentunya 
lebih utama. 
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Atau jika kita tetap ingin bertahta sendiri di singgasana(sajadah) kita 
agaknya harus ada perubahan besar di industri sajadah. Perubahan ukuran 
lebar sajadah, menjadi standar sajadah jama’ah (yang merapatkan bukan 
memperenggang). Hingga barisan jama’ah kita tak berjeda antara satu dan 
lainnya. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh. (As- Shaff :4) 

Ayo  rapatkan barisan! 

Wassalamu’alaikum wr. Wb. 
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Ngeblogs sama dengan Menjual Diri, weeks! 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Sejak keranjingan ngeblog awal muharam 1427 H kemarin ada 
banyak pengalaman baru yang saya dapat. Dari pengalaman “nekad nulis”, 
dapet temen diskusi dan berantem, dapat saudara dmbl (dan masih 
banyak lagi).  Saya menikmati itu semua. 

Awal ngeblog sebenernya saya ga tau pasti niatnya untuk apa. Yang 
pasti sih karena penasaran sama bloging yang waktu itu ngejamur dimana-
mana. Sebelum akhirnya jatuh cinta pada multiply saya sempat mengenal 
webblog lain, tapi apa daya untuk sementara ini multiply lebih memikat 
saya. 

Sebagai blogger yang amatir, saya mencoba menahkodai blog saya 
ini sebisa mungkin. Menentukan arah yang kadang masih terombang-
ambing. Dari niat jadi penulis (meski ga’ ada ilmunya sama sekali), niat 
bagi-bagi ilmu (sampai sekarang belum nyadar juga ilmu apa yang saya 
punya dan pantas untuk dibagikan), sampai niat memperluas cakrawala 
persaudaraan di dunia maya. 

Semua berjalan dengan sangat sederhana, bahkan saking 
sederhananya kadang terbesit  

“There’s nothing spesial about my blog” (bener ga' yah nulisnya?) alias  “Blog-
ku kayaknya STD banget dan ga’ ada ciri khasnya dibanding yang lain”. 

Sampai akhirnya saya cari-cari cara gimana yah caranya biar blog 
saya ini ada cirikhasnya, tapi tiap kali saya mencoba mengada-adakan yang 
tidak ada pada blog saya, saya semakin merasa berdosa pada diri saya 
sendiri. Berdosa karena seolah saya tidak jujur pada diri saya sendiri. 
Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menciptakan dunia saya sendiri. 
Saya ya saya bukan yang lainnya. Biarkan mengalir apa adanya. 
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Saya gag bisa maksain diri untuk jadi super-duper-kreatip-blogger 
kayak bang mbot, saya juga gag bisa produksi jurnal beratus-ratus dalam 
hitungan bulan kayak bang akmal, saya juga ga bisa jadi bang ars yang 
konsisten nyebarin ilmunya, atau saya gag bisa jadi kayak bunda 
nayla yang begitu banyak punya anak dan layak jadi bunda persahabatan 
atau mba kosi yang konsisten dengan kepeduliannya atau kayak alm. 
Bunda inong yang setia sama dapurnya. Yah saya tidak bisa memaksa diri 
menjadi seperti mereka, karena itu dunia mereka bukan dunia saya. Tiap 
orang punya gayanya masing-masing kan , meski gag ada salahnya kan 
kalo saya sedikit nyontek yang baik-baik dari sesepuh-sesepuh saya.  

Trus apa hubungannya dengan menjual diri, ndah? 

Oya, beberapa waktu yang lalu saya sempat buka-buka majalah 
usang yang tersimpan di rak buku seorang teman. Disitu tertulis jelas 
tentang fenomena blogger. Katanya sih blogger itu kebanyakan 
narsis(emang iya sih?!) dan cenderung pingin mengekspos dirinya sendiri 
(kebanyakan juga gitu sih) dan majalah usang itu dengan terang-terangan 
menulis judul Blogging cara baru menjual diri di artikelnya. Yah namanya 
juga majalah kalo gag bikin judul yang membara ya gak laku. 

  

Tapi ada benernya juga sih, kata-kata itu. Saya ambil segi positifnya, 
toh jual diri yang dimaksud disini belum tentu senista kedengarannya. 
Mungkin lebih tepatnya menjual kemampuan kita.  

Seorang guru yang tiap hari berkoar-koar menerangkan di depan 
kelas kepada siswa-siwanya bisa disebut juga jual diri. Seorang ustadz 
yang berceramah di masjid, tv, radio dan media yang lain pun bisa disebut 
jual diri. Kalo selama ini kita berpatokan bahwa jual beli itu berarti ada 
transaksi ada ijabqabulnya. Yang ini pun ada meski gag keliatan. 
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Guru yang berkoar-koar tadi, beliau sedang jualan ilmu dirinya dan 
bisa dibilang terbeli ketika siswanya ngangguk2 tanda mengerti, si siswa 
dapet ilmu si guru dapet kepuasan batin(plus gaji tentunya). Pa’ ustadz 
pun demikian jualan ilmu agamanya, terbeli ketika orang lain bisa 
tergugah oleh syiarnya. Orang lain manjadi baik pa ustadz pun diganjar 
pahala. 

Nah kalo kita sebagai blogger dianggap menjual diri, ga’ ada 
salahnya juga kali ya dan ga’ perlu bertanduk mendengar kata-kata itu. 
Mungkin dengan kita berbagi ada yang bisa berubah jadi lebih baik. 
Mempromosikan kisah, pengalaman, ilmu, pendapat atau pikiran kita 
disini, mungkin saja ada yang membelinya dengan senyuman, ngakak, 
dahi berkerut atau bahkan cacian. Karena bisa jadi hal yang kita anggap 
remeh adalah hal yang begitu penting bagi orang lain. 

Ekspresikan diri sendiri saja asal tahu batasannya. 

Kita gag pernah tau mungkin suatu waktu di sudut sebuah warnet, 
atau di muka komputer kantor yang connect internet unlimited or limited. 
Ada seseorang yang membuka dunia (blog) kita ini, dan kemudian 
bergumam. 

“Ooooh it’s means so much for me” 

Atau kata-kata semacam 

“Ini yang aku butuhkan” 

Yaah..Technorati dan pagerank memang bukan patokan kita masuk 
surga, tapi siapa tau blog kita bisa jadi kendaraan ke syurga. 

Amiin 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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Karyawati Pembaca Buku Poligami 
 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

 Dua minggu sebelum koran dan media lainya heboh dengan urusan 
poligami aa gym, di sebuah sudut kantor seorang karyawati tampak asyik 
dengan bacaannya, “Dilema Poligami bagi Muslimah” karya Ishom bin 
Muhammad Asy Syarif. 

Tiba-tiba seorang karyawan menegurnya dengan tatapan heran. 

“Iiiih koQ kamu baca buku begitu sih, emang kamu mau dipoligami 
yah?”. 

Si karyawati yang masih asyik dengan bacaannya itu hanya 
melemparkan senyum.Tapi keheranan itu tak berhenti sampai disitu, 
agaknya karyawan dan karyawati lain yang duduk-duduk di sekitar 
situpun tidak mau tinggal diam. Mereka turut berkomentar, seolah-olah 
memojokan karyawati si pembaca buku poligami itu,  

“Ngapain sih baca poligami? Emang kamu mau ya dimadu?” 

“Poligami itu nerakanya dunia, amit-amit deh!” 

“Waah kamu mau ya di poligami, kalo dipoligami aa gym mau ga? Atau 
ustadz yang lain??” 

 Komentar sejenis bermunculan. Si karyawati yang tadinya asyik 
dengan bacaannya mulai merasa terpojok, risih dengan semua pertanyaan 
dadakan dari teman-temannya. Pikiran jailnya tiba-tiba muncul dan 
membuatnya mengarahkan satu jawaban yang makin membuat teman-
temannya sinis. 

“Bisa jadi mau bisa juga tidak, tergantung situasi”. 
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Dan rentetan protes serta pendapat pun smakin bermunculan di 
sudut kantor itu. Lagi-lagi karyawati itu hanya tersenyum mendengar 
semua pendapat teman-temannya. Dia memilih diam bukan karena apa-
apa, tapi lebih karena dia merasa dia belum memiliki cukup ilmu untuk 
bisa menjelaskan apa dan kenapa? Dia belum bisa memposisikan diri 
apakah di posisi pro, kontra atau area gazebo(ga jelazzz bo). 

Ah biarkan saja mereka berkomentar sekenanya, biar saja kalo ada 
yang pro dan kontra. Dari sudut hatinya ada yang berbicara, “apa salahnya 
baca buku poligami, kita ambil saja ilmunya”. Buku yang ada ditangannya 
ia pinjam secara tidak sengaja dari rekan kerjanya. Sekali lagi tanpa 
maksud apapun karyawati itu hanya ingin menambah pengetahuannya. 

*** 

Minggu berlalu…  

Topik singkat dan iseng di ruang karyawan itu, tiba-tiba terdengar 
dimana-mana, media, halte, kantor, kampus bahkan sebuah rumah kost 
mungil di tengah Ibukota seolah tak mau ketinggalan membahas topik 
yang sama “poligami”. 

Sementara itu karyawati pembaca buku poligami itu masih tampak 
tenang mendengar semua kabar yang beredar. Dia tak habis pikir dengan 
reaksi orang yang bermacam-macam dari ibu-ibu yang berteriak histeris 
sampai bapak-bapak yang menyeringai dan salut dengan poligami aa gym. 
Dia sama sekali tidak berminat untuk membahas itu. Buku itu bahkan 
masih ditangannya, belum selesai dia melahap semua isi buku itu, tapi 
praktiknya sudah ada di depan mata. 

Topik yang sedang menarik perhatiannya, yang sedang ia cari tahu 
ilmunya tiba-tiba menjadi perbincangan semua orang. Tampak jelas, reaksi 
seseorang tergantung dari pemahamanya. 
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Dia tak berani memperbanyak komentar. Dia sudah cukup ngeri 
melihat sebagian orang yang tiba-tiba berani bicara atas nama agama 
padahal di kesehariannya dia begitu jauh dariNya dan dari sunah 
kekasihNya. Dia juga sudah cukup malu melihat banyak sekali orang yang 
berbicara mewakili teh ninih padahal mereka tidak tau pasti apa yang the 
ninih rasakan. Wanita hebat seperti teh ninih, tak bisa disamakan dengan 
sembarang wanita lainnya bukan. 

Ah karyawati pembaca buku poligami itu memilih tak banyak bicara 
dan memilih untuk banyak-banyak berbaik sangka. Memilih untuk asyik 
dengan buku bacaanya dan menjauh dari segala macam opini media yang 
terkesan sok tau. Dia hanya mencoba menjejali akal sehatnya dengan “baik 
sangka”. 

Kenapa sih aa gym poligami ? 

Keputusan besar itu pasti tidak mudah diambil, dan pasti melalui 
pertimbangan yang berat.  

Kan kasihan teh ninih! 

Bukankah harusnya kita iri pada beliau, bukan pada poligaminya. 
Tapi pada ilmu ikhlas dab kesabaran yang beliau pancarkan. 

Aa gym sih emang nikah sama janda.. tapi koQ janda cantik udah gitu kaya lagi, 
kenapa ga nyari yang miskin aja? 

Justru yang kaya dan yang cantik itulah yang lebih urgent untuk 
dijaga. Yang cantik lebih berpotensi untuk menimbulkan fitnah, dan 
mengenai kekayaannya bukankan lebih baik bila disalurkan untuk 
kebaikan orang banyak melalui tangan suaminya! 

Lagi-lagi sangkaan dari hatinya yang menenangkan karyawati 
pembaca buku poligami itu. 

*** 
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Desember 2 2006 

Karyawati itu memasuki pelataran depdiknas, ada pameran buku 
disana. Langkahnya mengitari stand-stand buku di dalamnya, matanya 
tertuju pada sebuah buku mungil berwarna ungu. Buku itu ber judul 
“Poligami dari berbagai persepsi” karya Dr.Musfir Husain Al-Jahrani. dia 
merogoh kantong tasnya, diskon 50% membuat buku itu tambah layak 
dibeli untuk “Menambah ilmu”, pikirnya.   

Dan seorang teman memergoki tingkahnya, bergidik heran melihat 
karyawti itu membeli buku “POLIGAMI”. 

“Kamu pengen dipoligami yah?” 

Lagi-lagi pertanyaan memvonis seperti itu yang dia terima. Terserah 
saja mau dibilang apa, baca dulu lah baru komentar.Buku mungil dengan 
diskon 50% itu sudah ada di tangan karyawati itu, lembar demi lembar 
dilahapnya. Dia tersenyum sambil bergumam “Hmm buku kecil ini sakti 
juga, aku jadi tau lebih banyak dari sini”. 

Karyawati pembaca buku poligami itu, berpendapat, Poligami itu 
bukan hanya terlihat menyenangkan bagi “kaum adam”, tapi di balik itu 
ada “TANGGUNG JAWAB YANG BEGITU BESAR”. Ada KEBERANIAN 
& KETULUSAN sebagai bekalnya dan ini jarang dimiliki kaum adam 
zaman sekarang. 

Allah pun membolehkan. Jadi jika Allah membolehkan kenapa 
justru manusia mengharamkan. Ketentuan Allah tentu tidak akan 
merugikan hambaNya. Dan ini berlaku jika memang hambaNya 
menjalankan sesuai syariat /sesuai aturan Allah. 

Ada yang sempat bilang : 

“Poligami itu menyalahi kodrat wanita, karena kodratnya wanita itu pasti 
ga mau dimadu” 



Indah Purwandani 

 175 

Apa benar begitu??? Karyawati pembaca buku poligami itu 
menerawang ke beberapa waktu yang lalu. Tentang nasib teman-
temannya, tentang kegundahan beberapa temannya yang berdiri di ujung 
usia dengan kesendiriannya. 

“Ga papa aku jadi yang kedua, aku sudah cukup bahagia jika dia 
menerimaku”. 

Ternyata banyak wanita yang butuh perlindungan. Dan jika mereka 
wanita baik-baik tentunya yang bisa melindungi juga laki-laki yang baik. 
Karyawati pembaca buku poligami itu hanya tau.  

“Jarang sekali ada wanita yang bercita-cita untuk dipoligami, 
sebagian besar wanita pasti mendambakan suatu pernikahan monogami 
yang sakinah. Tapi jika situasi dan keadaan berubah menjadi jauh dari 
kemauannya…apa yang harus ia lakukan??? (Kembali ke diri masing-
masing)” 

Terkadang ada kalanya seseorang berada pada satu situasi yang 
orang lain hanya bisa melihatnya dari luar dan samasekali tidak bisa ikut 
merasakannya. Jadi jangan buru-buru memvonis kenapa dia begini?, koq 
ga begitu? Bisa jadi bukan suaminya yang salah, tapi bisa juga istrinya atau 
malah bisa jadi ga’ salah dua-duanya! Trus kenapa kamu berani berbicara 
mewakili perasaan karyawati pembaca buku poligami itu ndah? 

He…he… karena karyawati itu bernama Indah Purwandani. 

Ada pertanyaan mendasar tiap kali seorang wanita berbicara tentang 
poligami: 

 “Kalo anda sendiri bagaimana?”. 

Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan jawaban singkat seperti 
ya/tidak. Karena poligami itu kompleks, it’s complicated. 
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Bagi wanita perlindungan adalah salah satu kata yang 
menghubungkannya dengan poligami. Tapi sayangnya skala prioritas 
seringkali diabaikan, yaitu memilih wanita yang memang benar-benar 
butuh perlindungan. Nah kalo saya ditanya “Kamu sendiri gimana 
ndah?”. Saat ini saya akan menjawab.  

 “Ada wanita yang lebih membutuhkan, di luar sana!”. 

Sedangkan bagi laki-laki, adil adalah salah satu kata yang 
menghubungkannya dengan poligami. Yang saya tau konsep adil itu 
sangat berliku, memberikan yang sama itu belum tentu adil. Bersikap adil 
itu sesuai dengan kebutuhannya. Misal orang tua yang mempunyai dua 
orang anak, yang satu masih SD dan yang satu SMU. Bukan adil kan 
namanya kalo dua-duanya sama-sama diberi uang saku 10000 sehari.  

Jadi kesimpulannya apa ndah? Ini juga yang lagi saya cari-cari 
jawabannya. Susah menyusun kata-kata agar orang bisa mengerti apa yang 
kita rasa. Tapi mungkin puisi yang saya temukan di beranda dunia maya 
ini cukup bisa mewakili pendapat saya tentang poligami. 

Suami yang minta izin poligami : 

Istriku, 
Jika engkau bumi, akulah matahari 
Aku menyinari kamu 
Kamu mengharapkan aku 
Ingatelah bahtera yang kita kayuh, begitu penuh riak gelombang 
Aku tetap menyinari bumi, hingga kadang bumi pun silau 
Lantas aku ingat satu hal 
Bahwa Tuhan mencipta bukan hanya bumi, ada planet lain yang juga 
mengharap 
aku sinari 
Jadi… 
Relakanlah aku menyinari planet lain, menebar sinarku 
Menyampaikan faedah adanya aku, karena sudah kodrati 
dan Tuhan pun tak marah… 
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Antara infaq, hutang dan dilema keikhlasan 
 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Saat saya menulis ini pagi ini masih ada semburat senyum sekaligus 
kerutan dahi yang sesekali mengiringi. Geli…sekaligus malu kalo inget 
kejadian pagi ini. Pengennya ketawa sendiri tapi kayanya aneh aja. 

Pagi ini… rasanya waktu berlalu lebih cepat. Sepertinya baru 
semalam sampai rumah, istirahat sekarang sudah pagi lagi udah harus 
berangkat kerja lagi. Jadi inget pepatah pemateri trainer “Cape bekerja 
lebih enak daripada cape nganggur”. Alhamdulillah masih dikasih 
kesempatan berkarya.  

Dan kakipun melangkah keluar rumah. Jakarta masih ramai seperti 
biasa, begitu sampai jalan raya langsung kudapati si cinta. Segera kukejar 
dia, sedikit perjuangan untuk masuk ke dalamnya. Gerombolan pelajar 
SMU keukeuh berdiri di pintu masuk bus. Ah.. mereka ini, seorang ibu 
terdengar mengomeli mereka (pelajar2 SMU) itu karena mengganggu hilir 
mudik penumpang. Saya sendiri sejauh ini tidak terlalu terganggu dengan 
keberadaan mereka, toh mereka akan dengan sopannya mempersilahkan 
saya masuk (memberi jalan). Paling saya terganggu kalo diantara mereka 
tiba-tiba ada yang mengepulkan asap ibarat lokomotif. 

Sampai di atas bus kota, tiba-tiba ada yang menjulurkan tangan. 
Saya merogoh kantung baju. Mencari ongkos yang sudah saya persiapkan 
dari rumah. Sekian ribu… lebih dari ongkos yang harus saya bayar. “Nanti 
juga ada kembaliannya” , pikir saya. 

Tak lama setelah itu pelajar SMU yang tadi bergerombol berebut 
turun. Alhamdulillah mereka menyisakan bangku kosong di baris 
belakang “ Lumayan istirahat sejenak”. 
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Resolusi Tengah Tahun: Hidup Bergaya  
 

“Istrinya Pak Fritz meninggal tadi malem.” Lapor seorang teman 
pada saya, kemarin pagi. Saya mengurungkan niat mengambil bihun 
goreng dan balik menatapnya sambil melotot. Tidak mungkin. Yuliati—
istri dari teman saya Fritz Kandori—baru saja bertandang ke komunitas 
kami sehari sebelumnya, menjenguk putranya yang mengikuti Youth Camp 
di sana. Kemarin ia masih sehat. Sehar bugar, bahkan bisa mengobrol 
dengan lepasnya. Informasi itu pasti salah. 

*** 

Berita itu ternyata benar. Yuli Kandori meninggal pukul 11:30 
malam karena pembengkakan lambung. Yuli yang sehari sebelumnya 
mengobrol dengan kami. Yuli yang kemarin mendatangi komunitas kecil 
kami untuk menengok anak tercintanya. Yuli yang sama. 

Saya menghabiskan bihun goreng dalam diam. Tidak tahu harus 
berpikir—atau berkomentar—apa. Pagi itu berlalu dalam hening, ketika 
saya dan teman-teman melanjutkan aktivitas sambil tenggelam dalam 
pikiran masing-masing. 

Beberapa jam kemudian, saat saya sudah asyik menekuni deretan 
angka di buku stok, saya mendengar seruan panik seorang rekan. 
Berhubung saya mengenalnya sebagai spesies yang sering membesarkan 
masalah secara hiperbola, saya tidak begitu menaruh perhatian pada 
teriakannya. Selang beberapa detik, barulah saya engeh dengan apa yang 
terjadi. Ruko tetangga, yang hanya berselang beberapa ruko dari kantor 
saya, sedang dilalap api. Kebakaran. 

Spontan saya lari meninggalkan cubicle saya, sambil tidak lupa 
membawa tas berisi segala macam benda keramat penunjang hidup *hihi*. 
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Di luar sudah banyak orang berkerumun, menonton kebakaran sambil 
memacetkan jalan (dan membuat saya mikir, “Ya elahhh, please duehhhh…”). 

Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran datang. Semburan air 
yang pertama tidak cukup kuat untuk mencapai lantai 3, tempat api 
menjalar. Yang berhasil masuk melalui jendela hanya percikan air yang 
dalam sekejap membuat api berkobar makin hebat. 

Perasaan saya? Campur aduk. Rasa cemas menyatu dengan 
adrenalin yang bergejolak tinggi. Cemas karena takut kantor saya ikut 
dilalap api. Bersemangat karena peristiwa ini termasuk langka (baca: 
jarang-jarang bisa menyaksikan kebakaran sedekat itu). Seluruh kantuk 
dan bosan yang melanda saya sejak menit pertama membuka buku stok 
langsung hilang. 

Api berhasil dipadamkan. Salut untuk petugas pemadam, satpam 
dan penduduk sekitar yang bahu-membahu dengan sangat kompak 
(walau awalnya sempat berantem dan semprot-semprotan air. :D). Setelah 
kembali ke kantor, saya merenung lama. Boro-boro mau melanjutkan 
kerjaan, konsentrasi aja susah. Rekan saya bersandar di kursi sambil 
menghela nafas. Kakinya gemetaran, bow. 

 “Hari ini kok kejadiannya begitu-begitu amat ya…” Komentarnya. 
“Pagi-pagi dikasih tahu Yuli meninggal, padahal baru kemarin ngobrol! 
Trus sekarang kebakaran…” Saya terdiam. Mendadak, kenyataan itu 
menghantui saya. Belum lagi ditambah SMS dari seorang kawan, yang 
mengabarkan suaminya mengalami kecelakaan motor, disertai imbuhan, 
“Untung laki gue selamat. Kalo nggak gue bisa gila kali…”. Saya tertegun 
membaca pesan pendek itu. Betapa kematian dapat menjadi begitu dekat. 
Tanpa pernah diduga, tanpa pernah disangka. 

Saya tidak takut dengan kematian. Yang paling saya takutkan 
adalah mati tanpa sempat melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup. 
Saya tidak takut meninggal. Yang saya takutkan adalah kehilangan nyawa 
sebelum sempat memberi kontribusi bagi dunia dengan sejumput nafas 
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yang Ia percayakan ini. Saya tidak ingin pergi tanpa sempat berbagi. Saya 
tidak ingin pergi sebelum sempat menghasilkan apapun. Saya tidak sudi 
mati sebelum sempat memberi kontribusi pada tanah yang saya pijak, 
dunia yang saya diami, serta orang-orang tempat saya berbagi kehangatan 
dan belajar menyimak makna hidup. 

Dua peristiwa besar yang terjadi berurutan kemarin tiba-tiba 
menyadarkan saya. 

Seperti Jeng yang tulisannya selalu menginspirasi ini, kalau kontrak 
kerja saya di Bumi sudah habis nanti, saya ingin mati bergaya. Kalau 
waktu saya sudah tiba, saya ingin bisa berkata dengan songong pada 
malaikat maut yang menjemput saya, “Bentar ya. Lagi sibuk nih, nanggung. 
5 menit lagi deeeh.” *hehehe* 

Karenanya, berdasarkan pemikiran tersebut dan bulan Juli yang 
baru saja dimulai (yayaya, sudah hampir lewat setengah bulan :D), saya 
memutuskan untuk membuat Resolusi Tengah Tahun. (Percayalah, ini 
terobosan besar. Aslinya saya paling muales disuruh bikin begini-beginian, 
karena saya beranggapan, resolusi—yang biasanya dibuat pada awal 
tahun—diciptakan untuk dilanggar begitu memasuki bulan ketiga. Haha!) 
Anyway, Resolusi Tengah Tahun saya yang pertama seumur-umur adalah: 
Hidup Bergaya. 

 

Iya dong, untuk mencapai niat mulia mati bergaya itu, tentunya saya 
harus mulai dengan hidup bergaya dulu, kan? (Iya, berani mati itu 
memang keren, tapi berani hidup jauh lebih keren lagi, karena tidak semua 
orang sanggup menghadapi realita dan tetap memilih bertahan.) Lantas, 
hidup bergaya yang kayak gimana? Beginilah, saudara-saudaraku, ‘hidup 
yang bergaya’ versi saya *tsahhh* : 
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• Mengeksplorasi berbagai sisi kehidupan dan mengapresiasi setiap 
warnanya dengan bijak. 

• Menikmati setiap proses yang berlangsung dan tidak patah 
semangat menghadapi airmata dan rasa takut. 

• Memberi perhatian lebih pada bisikan nurani dan tidak 
mengabaikannya begitu saja. 

• Berani memilih, dan berani juga menanggung konsekuensi (dan 
resiko) dari setiap pilihan. 

• Belajar membuka mata, hati dan telinga untuk peka terhadap 
panggilan hati dan tidak berlambat-lambat memenuhinya. 

• Dan yang tidak kalah penting, mengisi setiap detiknya dengan 
penuh rasa syukur. :) 

 

Paling tidak, saya percaya itu semua akan bisa membuat saya hidup 
penuh gaya, sebelum kontak kerja saya dengan dunia ini berakhir. *wink* 

Bagaimana dengan kamu? Apa ‘hidup bergaya’ versimu? 

(Eh bo, nanya gini kok saya jadi ingat pertanyaan esai waktu ulangan 
PMP zaman baheula, yang jawabannya bisa berlembar-lembar demi dapat 
nilai bagus. Hahaha.) 
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The Pursuit of Happyness 
 

Setelah sekian lama mendengar cerita tentang film 'The Pursuit of 
Happyness' dan tergiur menyaksikan akting Will Smith yang konon katanya 
‘the best ever’, akhirnya saya berhasil nonton film ini. *deuuu, bangga..* :) 

Pendapat saya tentang ‘The Pursuit of Happyness’? 

Sejujurnya, tidak banyak. Dan saya juga memilih untuk tidak 
terburu-buru mencantumkannya dalam daftar film favorit di Friendster 
*wink*. 

Alasannya? 

Well.. Mungkin pandangan saya tentang arti kebahagiaan sedikit 
berbeda. Entah benar entah salah, namun bagi saya kebahagiaan bukanlah 
sesuatu yang harus dikejar seperti Will Smith (atau Chris Gardner) 
memperjuangkannya. 

Entah hidup dengan harta berlimpah atau melarat setengah mati, 
sehat walafiat atau terbaring di rumah sakit, bisa makan di restoran 
mewah atau makan nasi-kerupuk, tinggal di rumah jutaan dolar atau di 
penginapan sederhana yang bayarnya pakai ngutang, menikah dengan 
eksmud super-tampan lagi baik budi dan tidak sombong atau masih single di 
usia ‘kepala dua lari-lari’; menurut saya, kebahagiaan tidak ditentukan 
oleh itu semua. 

Saya menonton film tersebut sampai habis, dan mendadak teringat 
pada sebaris kalimat yang dituliskan seorang teman beberapa waktu lalu. 
Kalimat yang sangat sederhana, namun lebih dari cukup untuk 
merangkum makna kebahagiaan secara utuh (dan menohok hati saya). 
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“Kebahagiaan tidak perlu dikejar, karena kebahagiaan timbul dari 
hati dan pikiran yang senantiasa bersyukur.” 

Teman saya bukan ahli filsafat, seniman besar, sastrawan terkenal, 
pun pembuat film kondang. 

Tapi bagi saya, ia telah berhasil menyampaikan arti kebahagiaan 
melebihi yang dapat diuraikan oleh siapa pun. :) 
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I Am Different and I Am Proud of It 
 

Beberapa waktu lalu saya sempat menyinggung sekilas keinginan 
saya untuk menjadi relawan di daerah konflik pada seorang teman. Sambil 
cengar-cengir, saya berkata, “Seru lho, mau ikutan gak?” 

Ia menatap saya lekat-lekat, dengan pandangan aneh dan kening 
berkerut, lalu bertanya “Ngapain?!” dengan intonasi meninggi. Padahal 
sumpah, itu ajakan biasa yang saya lontarkan dengan ringan. 

Bagi saya, tidak ada yang aneh dengan keinginan itu. Saya sendiri 
mendengar tentang hal ini dari seorang kawan yang sudah melakukannya 
lebih dulu. Kawan saya kecanduan dengan pengalaman dan pencerahan 
yang didapatnya saat menjadi relawan. Cerita-ceritanya sangat 
menggugah, dan menurut saya, sama sekali tidak ada yang salah dengan 
keputusan untuk mengabdikan diri sesuai panggilan hati—entah itu 
menjadi relawan, misionaris, biarawati, atau apapun. 

Tidak ada yang salah dengan itu, karena setiap orang terlahir 
dengan tujuan berbeda. Passion yang dimiliki tiap orang pun berbeda-beda, 
dan saya menghormati keragaman dalam hidup—apapun bentuknya—
sebagai sesuatu yang menjadikan dunia ini kaya warna. Hidup ini indah 
karena berbagai rasa dan warnanya, saya selalu percaya itu. 

Sejujurnya, saya sering merasa ‘berbeda’. Saya senang 
mempertanyakan hal-hal yang jarang dipikirkan (bahkan dilirik) orang 
lain. Saya mempertanyakan ‘konsep ideal’ yang berlaku di masyarakat. 
Saya mempertanyakan siklus kehidupan. Saya mempertanyakan implikasi 
banyak hal, dalam banyak hal (opo toh ‘ki? ^_^). Saya senang dengan segala 
sesuatu yang membangkitkan rasa penasaran, menggugah nalar dan 
membedah nurani. Saya tertarik pada hal-hal yang dapat menawarkan 
alternatif baru dalam menilik makna kehidupan. Saya suka menggali arti 
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tersembunyi dari segala sesuatu; dari yang jelas sampai tidak jelas, penting 
sampai tidak penting. 

Tapi seiring bertambahnya waktu, pelan tapi pasti, saya mulai 
merasa diri ini ‘aneh’. Kenapa? Karena saya ‘lain sendiri’. Saya berbeda, 
dan terasing dalam perbedaan itu. 

Berkali-kali saya menerima respon tidak enak—bahkan dari orang-
orang terdekat saya—semata karena pemikiran saya tidak bisa mereka 
terima. 

Saya tidak menyalahkan siapapun atas hal ini. Sebagaimana saya 
melihat keragaman sebagai sesuatu yang indah, saya pun menghargai 
setiap perspektif yang dimiliki masing-masing individu—termasuk usaha 
mereka untuk mempertahankan ‘keyakinan’ tersebut. Mungkin tatapan 
aneh, kernyitan dan komentar menusuk yang saya terima hanya salah satu 
usaha untuk menjaga apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. 

Tapi, di sisi lain, batin saya mulai ‘terusik’. Jadi berbeda ternyata 
tidak sepenuhnya enak. 

Saya harus siap menghadapi tentangan dari lingkungan yang tidak 
sepaham. Satu-satunya cara untuk meminimalkannya adalah dengan 
bicara sesedikit mungkin, agar tidak perlu memancing perdebatan 
maupun respon bernada aneh. Dan memang itulah yang saya lakukan. 
Namun akibatnya, saya merasa ‘terpenjara’; bahkan untuk sekedar 
membuka mulut pun harus dipikir seribu kali dulu. Kebebasan 
mengutarakan pendapat mulai menjadi sesuatu yang istimewa, karena 
kesempatan seperti itu jarang saya dapatkan. 

Tapi, efeknya adalah, saya jadi mulai meragukan ‘keyakinan’ saya 
sendiri. Dulu saya tahu saya berbeda, dan tidak ambil pusing dengan fakta 
itu. Saya merasa nyaman dengan keberadaan dan pemikiran-pemikiran 
saya, yang seringkali tidak sejalan dengan kebanyakan orang. Saya percaya 
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diri, dan saya bangga. Sekarang kepercayaan diri itu mulai goyah, dan 
kebanggaan menjadi mahal. 

 Rasa frustrasi itu perlahan merambat naik. Memberitahu bahwa 
‘ada yang tidak beres’ dengan diri saya. Menyadarkan bahwa tentangan-
tentangan yang saya alami disebabkan oleh ‘kekeraskepalaan’ saya untuk 
bertahan menjadi berbeda. Menantang nalar saya dengan pertanyaan, 
“Mau sampai kapan seperti ini?” 

Sungguh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Menyerah 
dan berkompromi? Ikut menganut paham yang diyakini orang-orang lain? 
Turut mengamini konsep ideal yang berlaku di masyarakat? Menyerah 
pada tuntutan lingkungan dan mengubah jalan berpikir saya? Menjadi 
sama seperti kebanyakan orang?  

Konflik batin itu berhenti hari ini, ketika saya menerima jawaban 
atas pertanyaan yang saya ajukan pada seorang kawan melalui pesan 
pendek, “Menurut lo, gue ini aneh gak sih?” 

 Jawabannya datang dalam sebuah kalimat simpel. 

“Kalo lo mikir lo aneh, maka aneh lah elo. :)” 

Kesederhanaan itu membuat saya terdiam. Iya, rasanya seperti 
ditampar. Selama ini, saya merasa diri saya ‘aneh’ karena tidak bisa 
memenuhi tuntutan lingkungan sosial untuk bertransformasi –menjadi 
sama seperti mereka. Ternyata saya salah. 

 Saya merasa aneh, karena saya mengizinkan pikiran saya berkata, 
“Kamu aneh.” Saya merasa abnormal, karena saya membiarkan benak saya 
teracuni dengan intimidasi. Saya merasa tertekan, karena secara tidak 
langsung saya membiarkan tekanan itu menghimpit diri saya. Padahal, 
sebenarnya semua berada dalam ‘kendali’ saya. Orang boleh memiliki 
persepsi berbeda, bertindak sesuka hati dan mengatakan apapun yang 
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mereka mau tentang saya, tapi pembentukan citra diri saya yang 
sesungguhnya tidak bergantung pada semua itu. 

Saya adalah sebagaimana yang saya pikirkan. Pesan pendek itu 
masih terasa menampar hingga detik saya menuliskan kalimat ini. Namun 
bedanya, kini saya terbebas dari himpitan konflik batin. Saya unik. Saya 
berbeda, dan saya bangga dengan perbedaan itu. 

*Dipersembahkan bagi semua orang yang ‘terasing’ karena berbeda. 
Tidak ada yang salah dengan itu, karena setiap perbedaan menciptakan 
warna yang memperkaya keindahan dunia. Jadi, mari berbagi pencerahan 
ini. Kita unik karena kita berbeda. :) 
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Iseng-Iseng Tentang Komitmen 
 

Tergelitik dan terpesona *alah* oleh novel TESTPACK karangan 
Ninit Yunita (yang bercerita tentang kekuatan sebuah komitmen, dan 
sumpah Keren banget!), saya lantas berandai-andai dan mencoba 
menyimpulkan arti komitmen—versi saya sendiri, tentunya. 

Setelah berhari-hari merenung (bo’ong benerrr) sambil mengintip 
halaman terakhir TESTPACK *haha!*, saya berhasil menggali beberapa 
makna komitmen. Kalau ada yang punya definisi lain tentang komitmen, 
monggo lho, ditunggu pendapatnya… :) 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang suami menerima 
istrinya dengan segala kekurangan dan kelemahannya tanpa menghakimi. 
Bersyukur ketika istrinya tampil menawan, dan sama bersyukurnya ketika 
sang istri mengenakan daster dengan wajah berminyak tanpa make-up. 
Bersyukur ketika bentuk tubuh sang istri berubah setelah melahirkan, dan 
tetap mengecupnya sayang sambil bilang, “Kamu cantik”. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang suami tidak 
membongkar kelemahan istrinya pada orang lain. Sebaliknya, menutupi 
rapat-rapat setiap kekurangan itu dan dengan bangga bertutur bahwa sang 
istri adalah anugerah terindah yang pernah hadir dalam hidupnya. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri menunggui 
suaminya pulang hingga larut malam, membuatkan teh hangat dan 
makanan panas, dan tetap terbangun untuk menemani sang suami 
bersantap serta mendengarkan cerita-ceritanya yang membosankan di 
kantor. 

 
Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri bertahan ketika 
suaminya jatuh sakit, dan dengan sukacita merawatnya setiap hari. 
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Menghiburnya, menemaninya, menyuapinya, memandikannya, 
membersihkan kotorannya. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang istri terus 
mendampingi suaminya tanpa mengeluh atau mengomel. Sebaliknya, 
dengan setia tetap mendukung dan menyemangati meski sang suami 
pulang ke rumah dengan tangan kosong, tanpa sepeser uang pun. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat sepasang suami istri 
memutuskan untuk terus mengikatkan diri dalam pernikahan, dengan 
tulus dan sukacita, meskipun salah satu dari mereka tidak bisa 
memberikan anak. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat putra pelaku kriminal 
berkata kepada Ayahnya, “Saya percaya pada Papa. Papa tetap yang 
terbaik.” 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang yang bergelar 
S3 dengan jabatan direktur perusahaan multinasional pulang ke rumah 
orang tua nya, mencium mereka dengan hormat, serta memanggil mereka 
‘Ayah’ dan ‘Ibu’. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang Ayah menerima 
kembali anaknya yang telah menyakiti dan meninggalkannya begitu rupa 
dengan tangan terbuka, memeluknya dan melupakan semua kesalahan 
yang pernah dilakukan si anak terhadapnya. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang ibu mengelus 
sayang anak yang pernah mencacinya, dan tetap mencintainya tanpa 
syarat. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang mengulurkan 
tangan kepada sahabatnya yang terjerembab, menariknya berdiri dan 
membantunya berjalan tanpa mengatakan, “Tuh, apa kubilang! 
Makanya…” 
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Komitmen adalah sesuatu yang membuat seorang pekerja 
menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, sekalipun tugas itu amat 
berat dan upah yang diperoleh tidak sepadan. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan 
hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat 
mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban 
demi menyelesaikan tujuannya, sekalipun semua orang meninggalkannya. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang rela 
meninggalkan segala sesuatu yang berharga demi memenuhi panggilan 
hidupnya, walau harga yang harus dibayar tidak sedikit dan medan yang 
ditempuh tidak ringan. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang memikul resiko 
dan konsekuensi dari keputusannya tanpa mengeluh, dan menjalaninya 
dengan penuh rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan yang terus 
berproses. 

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang berani setia dan 
percaya, meski harapannya tidak kunjung terpenuhi dan tidak ada yang 
dapat dijadikan jaminan olehnya. 

Komitmen adalah sesuatu yang melampaui segala bentuk 
perbedaan, perselisihan dan pertengkaran. Ia tidak dapat dihancurkan oleh 
kekurangan, kelemahan maupun keterbatasan lahiriah… Karena ketika 
kita berani mengikatkan diri dalam sebuah komitmen, kita telah ‘mati’ 
terhadap kepentingan diri sendiri. 

Izinkan saya menyimpulkan tulisan ini dengan kalimat seorang 
perempuan bijak yang saya temukan beberapa waktu lalu: 

“In the final analysis, commitment means: ‘Here I am. You can count on me. I 
won’t fail you”. 
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Calling  
 

“Gue gak ngerti,” ucap seorang kawan saat kami berkendaraan 
menyusuri jalanan yang terik di siang bolong, “Kok ada, ya, orang yang 
bisa hidup tanpa passion sedikitpun?” 

“Ngejalanin hidup begitu aja, kerja tinggal kerja, kawin tinggal 
kawin, habis itu punya anak, tua, meninggal… that’s it.” Tambahnya. 
“Sedangkan gue, gue gak bisa hidup tanpa passion” ia menyelesaikan 
kalimatnya sambil melajukan mobil ke sebuah restoran cepat saji, tempat 
kami menikmati santap siang. 

Saya langsung menyetujui perkataannya itu bulat-bulat. Jujur saja, 
saya sering tidak habis pikir dengan ‘doktrin’ takdir yang dianut 
kebanyakan orang. Bahwa setiap manusia diciptakan dengan lingkaran 
hidup yang mutlak hukumnya: lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, 
menjadi tua, meninggal dan masuk surga. (Maka dari itu, jangan banyak 
cingcong. Jalani saja apa yang sudah digariskan dari ‘sono-nya’, dan Anda 
akan bahagia. Titik.) 

Please don’t get me wrong. Saya tidak bilang hidup dalam lingkaran 
itu salah. Saya sendiri ingin, kok, suatu saat nanti menikah, punya anak, 
punya cucu, dan bahagia sampai tua. Hanya saja, saya tidak bisa 
membayangkan menjalani siklus itu tanpa mengetahui tujuan saya berada 
di dunia ini. 

Apa maksud Sang Pencipta membentuk tubuh ini, mengisinya 
dengan nafas hidup dan melahirkannya ke dunia? 

Apa esensi kehidupan yang perlu saya pahami? 

Apa yang harus saya kerjakan selama di dunia ini? 
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Saya percaya Sang Maha Pintar menciptakan saya dengan tujuan 
tersendiri. 

Saya tidak percaya Ia membiarkan saya lahir ke dunia hanya untuk 
menambah populasi penduduk Bumi yang sudah semrawut. Saya yakin Ia 
mendesain kehidupan ini untuk suatu maksud, dan bukan semata untuk 
menjalani siklus dalam lingkaran (yang oleh beberapa orang disebut) 
takdir. 

Kawan saya betul. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa 
pernah mengetahui panggilan saya; tanpa sempat mencicipi kegairahan 
dari tujuan tersebut. Dan saya tidak ingin mati sebelum mengecap 
kebahagiaan itu. Menjalani hidup yang penuh passion itu nikmat, Jendral. 

Passion yang sama, yang membuat seorang teman saya 
meninggalkan pekerjaan dan kehidupan mapannya di Amerika untuk 
kembali ke Indonesia dan memulai segala sesuatunya dari nol, demi 
menggenapi tujuan awal yang telah ditetapkan Sang Khalik baginya. 

Passion yang sama, yang membuat seorang sobat mengambil 
komitmen untuk menyerahkan hidupnya ke dalam pelayanan pada usia 16 
tahun, di saat anak-anak seusianya menenggelamkan diri dalam euforia 
masa remaja. 

Passion yang sama, yang membuat seorang kawan lain membulatkan 
tekad untuk berkutat dengan tabung ukur dan obat-obatan di laboratorium 
belasan jam sehari; berjuang melawan rasa bosan dan penat demi sebuah 
keyakinan bahwa suatu saat industri farmasi di negeri tercinta ini akan 
bangkit dari keterpurukan. 

Passion yang sama, yang membuat sahabat saya meninggalkan 
pekerjaannya yang menyenangkan demi menjadi relawan di daerah 
konflik Aceh dan Timor Leste; mengabaikan komentar apatis yang 
menyebutnya ‘aneh’ dan ‘melawan takdir’ untuk mengabdikan hidup di 
tempat yang tidak semua orang mau mendatangi. 
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Saya ingin hidup dalam passion yang sama. Saya tidak ingin mati 
tanpa pernah tahu bagaimana rasanya hidup dalam panggilan-Nya, dan 
menggenapi tujuan yang telah Ia tetapkan atas diri saya sejak detik 
pertama saya melihat dunia. 

Maka saya mulai bertanya. Mendatangi-Nya untuk menanyakan 
rancangan-Nya atas hidup ini. Membuka telinga dan hati untuk menerima 
jawaban-Nya, serta mempersiapkan diri untuk hidup dalam jawaban itu. 

Dan Ia mulai bicara, dengan caraNya sendiri. Menunjukkan garis 
besar dari tujuan penciptaan saya. Menyingkapkan kepada saya makna 
sejati dari sebuah panggilan, bahwa sebuah panggilan tidak diukur dari 
apa yang tampak secara lahiriah, namun dari esensi tujuan itu sendiri. 
Mengajarkan saya bagaimana hidup dalam panggilan itu. Membimbing 
saya dalam ketidaktahuan saya. Memperlihatkan langkah demi langkah 
yang harus saya tempuh. Menuntun saya untuk menaiki anak tangga 
pertama. 

Gairah itu meletup dalam hati saya bagai senapan laras panjang 
yang ditembakkan tanpa ampun. Kebahagiaan saya nyaris tidak 
terbendung. 

Ia benar-benar memiliki rencana khusus bagi saya. Ia 
menetapkannya untuk saya. Ia mempercayai saya. Dan saya ingin Ia tahu, 
saya bersungguh-sungguh dengan panggilan tersebut. Saya tidak akan 
menyia-nyiakannya. 

“Ya.” Jawab saya. “Ya, ya, ya.” 

Kehidupan akan terus berlanjut, dengan lingkarannya yang tak 
pernah putus: lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, menjadi tua, mati 
dengan bahagia dan masuk surga. 

Siklus yang sama akan terus berputar, saya tahu itu. 
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Namun, kini saya memilih untuk menjalaninya dengan cara yang 
berbeda. 

Untuk Sahabat: 

We’ve found it, Sis! Let the passion burns in our hearts forever! :)) 
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Cantik Itu Apa 
 

Kemarin siang, dalam perjalanan ke toilet dari ruang seminar di 
sebuah mall, saya melihat pemandangan mengerikan. Okay, hiperbola. 
Bukan pemandangan seram ala Hantu Jeruk Purut atau Suster Ngesot, 
melainkan (hanya) lomba fashion show anak-anak. Tapi baju-bajunya dong 
booooo… 

Kebanyakan mengenakan busana model bikini (yeppp, hanya 
menutupi dada dan bagian bawahnya paling panjang sepaha) berwarna 
mencolok (merang terang, kuning cerah, hijau ngejreng) dengan pengikat 
berupa spaghetti strap di punggung. Make-up mereka pun abnormal untuk 
ukuran anak usia 8—12 tahun, karena tidak jauh beda dari yang sering 
saya lihat di wajah-wajah penerima tamu pada resepsi pernikahan (kenapa, 
ya, penerima tamu selalu dirias secara berlebihan?) dengan warna yang 
lebih mendekati putih-pink (hasil sapuan foundation, bedak dan blush on) 
ketimbang warna kulit normal layaknya. 

Seakan itu semua belum cukup menyebabkan halusinasi 
penglihatan, model-model cilik ini bergaya sensual dan meliuk-liukkan 
tubuh di atas panggung, dalam kilatan blitz kamera para orang tua  yang 
bangga. Sejujurnya, saya malah gerah. 

Saya tidak anti dengan lomba peragaan busana, kegiatan modelling, 
pemilihan Miss Universe, atau apapun. Ketika heboh-heboh RUU APP saya 
nggak ikutan ribut, pun saat Mbak Inul dicerca orang sejagat raya gara-
gara goyang ngebornya yang bombastis. Saya tidak peduli dengan semua 
itu, dan selalu berprinsip ada banyak hal di dunia ini yang lebih penting 
untuk diributkan dan dipusingkan. Tapi, ketika melihat anak-anak kecil itu 
berjalan di panggung dengan gaya sensual yang over-PeDe, mendadak saya 
jengah.  
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Mereka terlalu polos untuk bergaya setua itu. Kostum yang melekat 
di tubuh mereka seharusnya pakaian yang cocok dipakai bermain tanpa 
perlu takut kotor, bukannya spaghetti strap bikini dengan aksen bulu-bulu 
yang memamerkan tubuh dan membuat masuk angin (plus terlihat 
seperti—maaf—pudel). Alas kaki mereka seharusnya sandal/sepatu yang 
nyaman, bukannya boots setinggi lutut berwarna metalik. Wajah-wajah itu 
seharusnya tertawa riang, ceria apa adanya tanpa senyum genit yang 
dibuat-buat. Mata-mata itu seharusnya bersinar gembira sewajarnya 
seorang bocah, bukannya menatapi penampilan saingan-saingan mereka 
dengan cemas campur sirik. 

Siapapun yang menang dalam lomba itu akan membawa pulang 
piala simbol kebanggaan yang semu maknanya. Kemenangan itu hanya 
diukur dari seberapa piawai si bocah berjalan meliuk di panggung dan 
seberapa heboh busana yang dikenakannya; tidak lebih. 

Sisanya, yang kalah, mungkin akan menangis dan menghabiskan 
beberapa jam (atau hari) untuk berpikir, kok dia yang menang? Kenapa 
bukan aku? Bajuku kurang dimananya? Gayaku kurang apanya?  
Atau lebih buruk, aku nggak cantik, ya? Makanya nggak menang. 

Okay, ini memang imajinasi saya semata. Tapi sepertinya tidak 
terlalu muluk untuk jadi realita, kan? Dan kalau memang itu yang terjadi, 
konsep apakah yang (selanjutnya) akan terbentuk di otak anak-anak ini 
tentang ‘kriteria’ sebuah penerimaan, kesuksesan dan standar cantik masa 
kini? 

Apa yang terjadi 20 tahun dari sekarang, kalau hare gene bocah-
bocah sekecil ini sudah ‘dicekoki’ paham bahwa apa yang tampak secara 
lahiriah-lah yang menentukan ‘kelayakan’ mereka untuk diterima dan 
dianggap berhasil? Apa yang akan terbentuk? Generasi yang hedonis, 
konsumtif, insecure dan self-centered dengan kadar humanisme yang 
rendah? Semoga tidak. Kalaupun iya, jangan salahkan mereka. Mereka 
mewarisinya dari kita, sadar atau tidak. 



 Cantik Itu Apa 

  202 

 

 



Jenny Jusuf 

 203 

Rabu 
 

As known as hari yang paling bikin capek dalam seminggu (buat saya 
lho). 

Why? Karena setiap Rabu, saya ninggalin rumah jam 06.30 pagi, dan 
baru bisa pulang (paling cepat) jam 10 malam. Perjalanan pulang-pergi 
ditempuh dengan naik-turun angkot dan ojek, masing-masing 1,5 jam (dan 
bagi elo semua penghuni Jakarta yang menjalani rutinitas serupa, pasti 
setuju banget bahwasanya kalo sampe elo menemukan satuuu aja 
penumpang angkot dengan aroma Kenzo eau de toilette, itu anugerah tak 
terhingga. Dan kalau elo menemukan tukang ojek yang menebarkan harum 
Bvlgari, itu mukjizat luar biasa. Kenapa gue bilang mukjizat? Karena kalo 
sampe ada tukang ojek yang bisa beli Bvlgari, ngapain juga dia jadi tukang 
ojek??) 

Anyways, cukup ‘elo-gue’-nya. Balik ke topik awal, hari Rabu adalah 
hari yang super panjang buat gue… eh, saya. Dan tanggal 8 kemarin, enggak 
beda dari Rabu-Rabu lainnya. Saya menabahkan hati duduk manis di 
dalam angkot, sambil berdoa supaya terjadi keajaiban. Siapa tahu hari itu 
saya akan mendapat angkot yang sopirnya tidak suka ngetem, bersedia 
jalan walau penumpangnya cuma satu, tidak perlu berhimpit-himpit ria, 
bisa duduk di sebelah penumpang dengan aroma Gatsby (saya cukup tahu 
diri untuk tidak mengharapkan Kenzo lagi), dan 1001 harapan muluk 
lainnya. Saya sedang merapatkan badan ke pintu angkot sambil menghela 
nafas dalam-dalam, ketika seorang wanita tua masuk dan duduk di depan 
saya. Usianya sekitar enampuluhan. Ia tidak membawa apa-apa - tangan 
rentanya hanya menggenggam dompet mungil berwarna merah. Saya 
memperhatikannya selama beberapa detik. Ketika melihat ke bawah, saya 
tertegun. 

Ia memakai sandal jepit Swallow wana hijau pudar. Saya memakai 
Pianella. 
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Ia menggenggam dompet usang berlogo toko emas. Saya 
menyimpan uang dalam Hush Puppies. 

Ia memakai blus yang amat sederhana, dan kerudung seadanya 
(bukan jilbab, hanya sebuah scarf tua yang diikat di bawah dagu). Saya 
mengenakan kemeja berlapis cardigan, dan menenteng handbag dengan 
Nokia seri 7 di dalamnya. 

Wajahnya dipenuhi bintil, kerut, dan noda. Saya menghabiskan 
puluhan ribu demi sebotol facial wash. 

Ia menarik dua lembar seribuan dari dalam dompet, meluruskan, 
serta melipatnya dengan hati-hati. Saya bahkan tidak tahu berapa 
persisnya jumlah seribuan dalam dompet saya. 

Sorot matanya menyiratkan ketegaran, kekuatan, serta keihklasan 
menjalani hidup yang jelas-jelas tidak mudah. Saya mengeluh dan berberat 
hati menempuh perjalanan selama 1,5 jam dengan angkot. Saya tergugu 
dalam hening. 

Mendadak saya malu karena sudah begitu cengeng. 

Mendadak saya risih dengan keluhan-keluhan saya sepanjang pagi. 

Mendadak, 1,5 jam tidak lagi terasa hambar, dan naik angkot tidak 
lagi terasa berat. 

Mendadak saya tahu makna rasa syukur yang sesungguhnya. 

Rabu itu sama seperti Rabu-Rabu sebelumnya. Saya meninggalkan 
rumah jam 06.30 pagi, dan baru kembali jam 22.30. Menempuh perjalanan 
dengan angkot dan ojek - tanpa harum Gatsby, apalagi Kenzo eau de toilette. 

Tetapi ada satu yang berbeda. 
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Tubuh saya memang capek luar biasa, namun hati saya tidak lagi 
lelah. 

Terima kasih, Nenek. 

-Awal November 2006- 
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Untuknya Yang Telah Pergi 
 

Ini bukan karangan indah. Hanya secuplik kisah nyata, disertai 
permohonan maaf untuk seseorang yang pernah begitu berjasa, yang tak 
pernah sempat saya ucapkan kepadanya. 

Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, ketika saya masih duduk di bangku 
SMP, kami diajar oleh guru matematika bernama Pak Harefa. Usianya 
masih terbilang muda, 28 tahun. Pak Harefa amat sabar dalam mendidik 
murid-muridnya. Beliau senantiasa mengajar dengan detail, bersedia 
mengulang penjelasan tanpa mengkritik, selalu memberi tambahan waktu 
ketika ulangan, dan tidak pernah marah/menghukum. Namun di mata 
kami, semua itu bukanlah wujud kemuliaan hati, melainkan sikap lembek 
dan ‘tidak berdaya’ yang menyebabkan kami tidak segan-segan berlaku 
tidak hormat kepadanya. Kami mengobrol dan bercanda dengan bebas 
ketika beliau mengajar. Kami bersikap sesuka hati. Kami bahkan makan di 
dalam kelas. Salah satu perbuatan favorit kami (termasuk SAYA) adalah 
mengajukan pertanyaan kepada beliau dengan mulut mengunyah 
makanan secara terang-terangan. Dan Pak Harefa selalu bersedia 
menjelaskan! 

Kalau dipikir sekarang, rasanya tindakan kami itu betul-betul sudah 
di luar batas. Tetapi ketika melakukannya 9 tahun yang lalu, yang ada 
hanyalah rasa bangga. Bangga karena berani ‘melawan’ seorang guru. 
Senang karena berhasil melampiaskan rasa sebal akibat ‘penindasan’ guru-
guru killer yang lain. Dan saya pun, dengan tega melibas hati nurani demi 
melakukan hal yang sama. 

Siang itu, Pak Harefa tidak hadir. Bukannya bertanya-tanya, kami 
sekelas malah bersuka ria menikmati jam kosong. Sampai Kepala Sekolah 
masuk, dan memberi pengumuman. Pak Harefa telah meninggal dunia. 
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Beliau mengalami serangan jantung dalam angkutan umum yang 
ditumpanginya pada perjalanan menuju sekolah, dan meninggal di tempat 
yang sama. Tanpa penolong, tanpa ada yang menemani. Bahkan 
dompetnya raib dicuri orang. Saya terhenyak. Seluruh murid membisu. 
Hari itu, kami menangis dan tercenung. 

Sampai hari ini, saya masih tercenung. 

Seandainya dulu saya bicara dengan sopan kepada Pak Harefa. 

Seandainya dulu saya tidak bersenda gurau dengan suara keras saat 
beliau mengajar. 

Seandainya dulu saya tidak bertanya sambil mengunyah permen di 
depannya. 

Seandainya dulu saya bersedia menilik nurani dengan kebijakan dan 
rasa hormat… tentunya saya tidak perlu melukai hati mulia seorang guru 
yang telah begitu telaten mendidik murid-muridnya. 

Maafkan kami, Pak Harefa. 
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There’s Kid in Every Grown Up Now 
 

Hari ini, usia saya tambah 1 lagi. Gosh, I couldn’t believe I’m already 23! 

Kayaknya baru kemarin saya berangan-angan dalam seragam 
sekolah, pengen cepat gede! It seemed so fun to be a grown-up. Sampai 
seorang teman (yang usianya sudah lebih dari kepala 2 kala itu) nyeletuk, 
“Kamu mau cepet-cepet gede? Liat aja nanti, masuk 20 juga kamu pengen 
balik lagi ke masa kecil!” 

Well, kalau ditanya sekarang, pilih mana? 

Tentu saya akan mengakui, lebih enak jadi anak belasan tahun 
dalam seragam putih-abu. Segala sesuatu tampak lebih mudah, dan 
sederhana. Enggak perlu ribet mikir cari penghasilan, karena setiap bulan 
ada jatah khusus dari orang tua . Enggak perlu kerja, karena tugas kita 
hanya sekolah (dan dapat nilai bagus, tentunya, hehe…) Masalah yang 
dialami, ya paling berkutat di seputar wilayah seragam putih-abu itu. Nilai 
jeblok, putus pacar, berantem sama teman, diomeli ortu, dan titik. Hidup 
jauh lebih simpel. 

Tapi, kalau kembali ke pertanyaan awal, mau pilih mana? Saya akan 
memilih kehidupan saya yang sekarang. 
Dulu saya naif, sekarang saya lebih bijaksana. Dulu saya kekanak-kanakan, 
sekarang saya lebih dewasa. Dulu saya cengeng, sekarang saya lebih tough. 
Dulu saya bertindak sesuka hati, sekarang saya belajar merespon dengan 
sepatutnya. Dulu saya rapuh, sekarang saya lebih kuat. Dulu saya berada 
dalam cangkang kayu, kini saya siap menghadapi dunia. Semakin 
bertambah usia, saya belajar artinya melihat dengan mata yang bijak dan 
memiliki hati yang besar. 

Melalui interaksi dengan berbagai jenis orang dan situasi yang 
berbeda, saya belajar arti kehidupan. Melalui keberhasilan, saya belajar 
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tetap membumi. Melalui kegagalan dan rasa sakit, saya belajar arti 
konsistensi dan ketekunan, yang akhirnya menjadikan saya pribadi yang 
tidak mudah menyerah. Melalui harum bunga dan hangat mentari, saya 
belajar makna kebahagiaan sejati. Melalui awan gelap, saya belajar 
bersabar menanti pelangi. Dan hidup itu sendiri—terlepas dari apapun 
yang saya alami—tetaplah indah, karena hidup adalah hadiah terbesar dari 
Sang Pencipta. 

Sekarang saya sudah 23, dan lebih dewasa. Tapi 1 doa saya, semoga 
usia yang terus bertambah ini tidak membuat saya kehilangan 
kesederhanaan untuk menilik hidup dari mata seorang anak kecil. Mata 
yang penuh ketulusan dan terus berharap. Mata yang selalu murni dan 
penuh cinta. Mata yang tidak terkontaminasi oleh kerasnya hidup, 
melainkan sungguh-sungguh percaya. Mata yang tidak memandang badai 
sebagai sesuatu yang menakutkan, namun justru melihat asyiknya bermain 
hujan. 

There’s a kid in every grown-up. 

Semoga sisi kanak-kanak ini tidak akan pernah hilang dari diri saya. 
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Nothing Beats Warmth of Happy Family 
 

JENUH. Mungkin itu kata yang paling pas untuk menggambarkan 
perasaan saya 2 minggu terakhir ini. Setelah berbulan-bulan begadang 
(hampir) setiap hari hingga lewat tengah malam demi memenuhi deadline, 
berusaha menyaring ide walau otak sedang butek dan mengumpulkan 
inspirasi meski pikiran sedang penat, saya sampai pada 1 titik: SAYA 
BUTUH REFRESHING. 

Kebebasan sejenak dari deadline yang menumpuk. Penyegaran 
setelah sekian bulan begadang demi mengumpulkan ide segar dan 
menyatukan mood—yang terkadang malah bikin saya lebih penat dari 
sebelumnya. 

Hal pertama yang singgah di otak saya: LIBURAN. 

Yang kedua: PANTAI. 

Pantai yang bersih, hangat dan sepi, dengan pasir putih lembut dan 
laut biru tenang, seluas mata memandang. 

Saya membayangkan suara debur ombaknya. 

Saya membayangkan senangnya berjalan di atas butiran pasir halus. 

Saya membayangkan nikmatnya ‘terisolasi’ sejenak dari segala 
rutinitas yang menjemukan. 

Saya membayangkan bahagianya terbebas (sementara) dari 
lingkungan yang (kadang kala) begitu penuh basa-basi, tawa dibuat-buat, 
dan image yang dijaga selangit. 

Saya tidak anti dengan itu semua. Saya menghormati mereka yang 
melakukannya. Tapi kali ini saya bosan dan penat. Saya ingin memisahkan 
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diri, sebentar saja. Saya ingin bisa merasa nyaman tanpa perlu ‘terusik’ 
dengan polah di sekitar saya. Saya ingin sendiri. Cuma saya, dan diri saya. 

Ketika seorang sahabat menceritakan niatnya liburan ke Bandung 
saat long weekend, langsung saja saya minta ikut. Lumayan, pikir saya. 
Biarpun bukan pantai, at least saya tetap bisa menghirup segarnya udara 
luar kota, tidak perlu terus-terusan mengisap hawa Jakarta yang penuh 
polusi, dan bisa menyegarkan pikiran bersama soulmate tersayang ini. 
Jadilah kami membuat perencanaan dengan semangat: mau berangkat hari 
apa? Naik apa? Jam berapa? Nginap di mana? Mau ke mana aja? Ngapain 
aja selama di sana? ...Dan banyak lagi. 

Semalam, Nenek saya tercinta berulangtahun ke-75, dan dirayakan 
di restoran sederhana di Jakarta Pusat. Saya ikut hadir, walau sebagian 
pikiran masih terfokus pada deadline dan lebih banyak ‘pongo’ selama 
perjalanan. Begitu sampai di tempat, kami tidak bisa langsung menikmati 
hidangan (jangan tanya kenapa, ‘rusuh’ lah pokoknya ;p), dan walau 
sempat ngomel-ngomel karena kelaparan, akhirnya saya dan para sepupu 
memutuskan untuk menerima dengan lapang dada... *halaah tuh bahasa* 

Yang ada, kami jadi ngobrol seru sambil bercanda-canda gila, saling 
nyela, ketawa heboh tanpa ujung pangkal. Lupa umur, lupa diri. Kegilaan 
terus berlanjut ketika makanan datang dan kami mulai bersantap. 
Suasananya agak kacau untuk ukuran pesta makan-meja yang 
(seharusnya) formal, tapi sangat menyenangkan. 

Nenek, yang semalam tampil jauh lebih muda—baru nyemir rambut 
bo..—tampak bahagia. Wajahnya berbinar-binar. Katanya, senang melihat 
cucu-cucunya sudah besar dan dewasa (lah...? Nggak tau aja kerusuhan di 
meja pojok...). Juga tidak lupa menyelipkan wejangan yang selalu diwanti-
wanti pada setiap cucu perempuan: “Cepet dapet jodoh, laki-laki yang baik, 
yang sayang sama kalian. Popo (sebutan kami untuknya) pengen lihat kalian 
pada kawin…” 
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Acara berakhir dengan tiuplilin-potongkue-fotopakeHP-
salingtransferviabluetooth yang heboh. 

Waktu bergulir sangat cepat dalam derai tawa dan kehangatan (kok 
gue berasa kayak Ebiet sih nulis beginian). Saat itu, barulah saya sadar, 
betapa saya merindukan kenyamanan seperti ini… 

Rasa nyaman yang tidak bisa ditukar dengan banyaknya senyum 
basa-basi. Rasa nyaman yang tidak bisa diciptakan dengan image yang 
dijunjung tinggi. Tidak juga dengan uang sebanyak apapun, dan liburan 
kemanapun. 

Malam itu, saya pulang dengan secercah kehangatan. 

Ternyata yang saya butuhkan bukanlah pantai. 

Bukan juga udara sejuk luar kota. 

Penyegaran itu datang dari kehangatan sebuah keluarga. 

Kebahagiaan itu muncul dari cinta tulus yang tidak mengenal syarat. 
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Kenalkan Pahlawan Saya 
 

Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih SMP kalau nggak 
salah—lagi senang-senangnya menggandrungi bintang film asia dan 
membeli berbagai majalah yang memuat profil mereka—saya menemukan 
artikel mencengangkan tentang sepasang gadis kembar siam yang hidup 
dengan satu tubuh. 

Waktu itu, nama mereka hanya ditulis sebagai Evy dan Betty. Tidak 
ada keterangan lain, yang ada hanya uraian mengenai kisah sepasang 
keajaiban ini, yang tidak terlalu panjang karena mereka masih berumur 5 
tahun. Tulisan dan foto-foto di sana sangat menyentuh hati sehingga saya 
menyimpan majalah itu secara terpisah. Bertahun-tahun kemudian 
kecintaan saya terhadap aktor-aktor asia memudar, sehingga saya 
menyingkirkan koleksi majalah yang berdebu itu. Tapi artikel tentang Evy 
dan Betty tidak saya buang. Saya simpan dan masih ada hingga kini. 

Selama bertahun-tahun, saya senang mengeluarkan potongan artikel 
itu, membacanya ulang, mengamati foto-foto di dalamnya, dan mereguk 
berbagai inspirasi dari kehidupan sepasang kembar yang unik ini. Salah 
satu yang paling menyentuh hati saya adalah komitmen mereka untuk 
tidak mau dipisahkan melalui operasi. Kenapa? Karena jika pembedahan 
dilakukan, salah satu di antara mereka akan meninggal, dan yang lainnya 
hidup cacat. 

Mereka ingin tetap bersama selamanya. Gadis-gadis cilik ini tahu 
mereka tidak akan pernah lepas dari tatapan (bahkan celaan) orang, 
namun toh mereka ingin terus menjelang hidup. Mereka punya cita-cita 
dan impian layaknya gadis-gadis kecil lain, dan mereka ingin 
menggapainya berdua. 

Selama itu juga, berkali-kali saya bertanya dalam hati, gimana 
kabarnya ya mereka sekarang? 
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Masih hidupkah, atau sudah… Ah, saya tidak mau memikirkan itu. 
Mudah-mudahan mereka masih hidup, dan tentunya sudah beranjak 
besar. Kalaupun sesuatu yang buruk terjadi, lebih baik saya tidak usah 
tahu. Karena saya ingin mereka tetap eksis dalam ingatan saya. Saya ingin 
tetap merengkuh inspirasi dari dua bocah yang lucu-lucu itu. 

Semalam, ketika menunggu seorang teman di warnet, iseng-iseng 
saya membuka e-mail. Ada 1 e-mail yang membuat jantung saya berdegup 
lebih kencang. Judulnya ‘Girl With Two Heads’. Saya membuka e-mail 
tersebut, dan langsung menemukan jawaban atas rasa penasaran saya 
selama bertahun-tahun. 

Itu dia. Evy dan Betty. Mereka masih hidup, dan sudah tumbuh 
dewasa. 

Selama beberapa menit saya hanya memelototi gambar-gambar pada 
attachment dengan kegembiraan meluap-luap. Hanya 3 kata itu yang 
berulang kali singgah di otak saya: Mereka masih hidup. 

Nama sepasang kembar siam itu Abigail Loraine Hensel dan 
Brittany Lee Hensel. Mereka tinggal di Amerika Serikat dan tahun ini 
genap berusia 17 tahun. Bocah imut-manis-menggemaskan yang saya lihat di 
artikel itu sudah menjelma jadi gadis remaja yang cantik dan percaya diri. 

Saya menatap mata mereka. Di situ masih tersimpan harapan yang 
sama; mereka akan terus menjelang kehidupan berdua. Tak terpisahkan. 

Ketika kembali ke rumah, dengan ‘kalap’ saya mengconnect internet 
dan membuka Google. Saya menemukan lebih banyak foto (yang langsung 
saya save di PC dengan euforia berlebihan) dan terus memandanginya. 
Tersenyum-senyum mirip orang gila dan mengamati foto-foto itu seolah 
saya bisa bicara pada mereka. 

“Evy dan Betty—bukan, Abigail dan Brittany—teruslah hidup. 
Teruslah memberi inspirasi. Kita tidak saling kenal, namun kalian telah 
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menularkan semangat dan makna baru dalam diri saya. Saya ingin kalian 
tetap hidup. Bahagia berdua, selamanya, sampai maut menjelang.” 

Akhirnya, saat hendak mengetikkan beberapa address untuk 
memforward email tersebut, saya tercenung. Saya menghapus judul yang 
tertera di sana—‘Girl With Two Heads’—dan menggantinya dengan ‘Two 
Heads, One Body’. 

Abigail dan Brittany bukan hasil rekayasa alam yang gagal; juga 
bukan ‘makhluk aneh’ yang layak dijadikan tontonan. Mereka sama seperti 
saya; seperti kita semua. 

Yang membedakan hanya, mereka telah belajar arti kehidupan 
sebelum Anda dan saya memahaminya. 

Lala, makasih ya atas kiriman e-mail-nya. You've been such a blessing 
to me! :) 
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Sulung = Panutan? Kata Siapa? 
 

Terlahir sebagai anak sulung dan anak perempuan satu-satunya di 
keluarga memang sangat menyenangkan. Ada kebanggaan memiliki 
tampuk kekuasaan yang ngga bisa digantikan oleh adik-adik. Meskipun tak 
jarang kekuasaan menyenangkan itu berisi ledakan emosi dan cucuran air 
mata. Hingga saatnya terjungkal.... 

Dulu panggilan “Kak” atau “Kakak” adalah kebanggaan saya. 
Gimana ngga? Walaupun adik-adik saya tumbuh lebih besar dibandingkan 
saya tetap saja mereka tidak bisa menggantikan kekuasaan saya. Ada power 
pada panggilan tersebut.  

Saya boleh dong lebih belagu dari pada mereka? Merasa lebih 
mengetahui segala-galanya (walaupun kadang sok tahu). Mengagungkan 
sepenggal kalimat, “lebih dulu makan garam” adalah senjata paling 
ampuh untuk argumen-argumen yang belum tentu benar.  

Saya ingat sekali bagaimana kehidupan saya di masa kecil. 

Terbiasa hidup sendiri membuat ego saya menjadi lebih tinggi. 
Kehadiran adik dengan jarak umur 6 tahun dan 10 tahun tidak membuat 
saya belajar berbagi. Malah sebaliknya, saya menjadi pencemburu. Saya 
takut harus mempunyai saingan dalam hal apapun. Saya takut berbagi 
apapun yang saya miliki, termasuk Mama dan Papa yang dulu hanya milik 
saya sendiri. 

Saya ingat betapa Mama dan Papa berusaha sabar menghadapi 
tingkah-polah anak-anaknya. Walaupun saya tahu terkadang kesabaran 
mereka habis saat berhadapan dengan tangisan dan teriakan kami di 
waktu kecil.  
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“Harusnya yang lebih tua yang ngalah dong!” ujar Mama berkali-kali 
jika saya dan adik-adik mulai ribut memperebutkan sesuatu. Tapi, karena 
saya terbiasa menjadi prioritas maka saya akan terus berusaha 
mendapatkan apa yang saya mau. Walaupun harus adu kencang 
menangis. 

Masa kecil saya sebagai pemegang kekuasaan “anak tertua” belum 
mampu digoyahkan. Saya tetap petantang-petenteng jika berhadapan 
dengan kedua orang adik laki-laki saya. Memamerkan label yang 
tertempel secara tersirat di kening, “Kak Ly tuh lebih tua. Lebih disayang. 
Adek mau apa?” Dengan sombongnya.  

Lebih disayang? Rasanya ngga, kok. Itu hanya buat menciutkan nyali 
adik-adik kalau mereka mulai ingin menggeser posisi saya. Pada dasarnya, 
sayalah yang takut kalau adik-adik saya lebih disayang Mama dan Papa. 

Ada saatnya, ketika saya mulai kelewatan mencemburui adik-adik 
maka Mama mengatakan, “Ly, coba Ly lihat selama ini barang-barang 
siapa yang lebih mahal? Punya Ly, Haqqi, atau Azham? Barang Ly kan? 
Pernah ngga adik-adik cemburu?” 

Saya pun biasanya hanya bisa diam. 

Kalau dipikir-pikir Mama memang benar. Dari kecil, Mama terbiasa 
membelikan saya barang-barang dengan brand tertentu saja. Baju-baju dan 
sepatu saya harus dibeli di plaza-plaza besar di Medan. Adik-adik saya? 
Mereka terlihat cukup puas hanya dengan barang-barang made in Petisah 
(seperti ITC kalau di Jakarta). Saya tidak melihat mereka mengeluh ketika 
barang-barang saya lebih mahal dari mereka. Bahkan mereka turut 
menyumbangkan jatah belanjanya jika saya menangis karena ingin jumlah 
baju dan sepatu yang sama dengan jumlah mereka padahal jatah belanja 
saya telah habis.  

Dari kecil, saya mengetahui satu trik bahwa menangis adalah senjata 
paling ampuh untuk menaklukkan dunia keluarga termasuk mengetuk 
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hati adik-adik saya. Dan sudah menjadi rahasia umum jika senjata itu 
sering kali saya keluarkan demi memenuhi semua keinginan saya. 

Bahkan ketika saya memasuki bangku SMU, dengan muka sedikit 
cemberut dan mengeluh tentang padatnya kegiatan di sekolah tapi ngga 
punya kendaraan membuat kunci Starlet menjadi milik saya. Lagi-lagi 
adik-adik saya tidak memperlihatkan kecemburuannya walaupun saya 
ngga pernah berbasa-basi mengajak mereka berangkat ke sekolah bersama-
sama padahal jarak sekolahnya berdekatan dengan sekolah saya. Mereka 
juga terlihat cukup senang menikmati fasilitas antar-jemput bus sekolah 
yang disediakan perusahaan tempat papa bekerja. 

Itu hanya beberapa contoh, bagaimana kekuasaan sebagai anak 
tertua dan satu-satunya anak perempuan di keluarga saya jalankan.  

Saya ingat, bagaimana papa mencarikan informasi tentang 
perguruan tinggi di Pulau Jawa membuat saya kesal. Saya merasa papa 
dan mama ingin menyingkirkan saya dan membuang saya jauh dari 
rumah. Agar ngga ada lagi anak yang merengek-rengek menangis kalau 
meminta sesuatu. Atau agar ngga ada lagi ribut-ribut antar anak kalau 
memperebutkan sesuatu. Saya saat itu tambah yakin, kalau Mama dan 
Papa lebih sayang sama kedua adik saya. 

Awalnya, kata-kata bijak Papa hanya saya anggap rayuan agar saya 
mau dihengkang paksa secara halus, “Ngga ada anak yang lebih disayang. 
Semua sama. Papa Mama hanya ingin ngasi yang terbaik buat masa depan 
Ly. Kuliah yang benar, ya? Tunjukkan kalau Ly adalah panutan adik-adik. 
Kalau Ly sekolahnya benar, maka adik-adik akan mengikutinya.”  

Tapi, semua pemikiran itu berubah. Pemikiran yang didasari oleh 
ego takut tersaingi itu berangsur-angsur menghilang saat saya melihat 
mata Mama, Papa, Haqqi, dan Azham basah ketika mengantarkan saya ke 
airport Polonia Medan menuju Jakarta. Pelukan dan ciuman mereka mulai 
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sedikit menyadarkan saya bahwa selama ini saya terlalu angkuh untuk 
membaca cinta mereka.  

Kini, setelah beberapa tahun terbiasa tanpa perasaan cemburu saya 
mulai melihat kenyataan. Walaupun singgasana saya belum ada yang 
berani menggesernya tapi perubahan-perubahan yang terjadi membuat 
saya merasa malu kalau masih merasa diri sebagai panutan adik-adik.  

Gimana ngga? Seiring dengan pertambahan usia, adik-adik saya 
tumbuh menjadi anak laki-laki yang menakjubkan. Mereka yang ketat 
dengan tanggung jawab kini membuat saya ngerasa ngga ada apa-apanya 
selain ego. Gelar anak tertua sebagai contoh tertinggi bagi adik-adik mulai 
menciutkan kesombongan saya.  

Yah lihat saja.  

Adik saya yang pertama, Haqqi baru berumur 20 tahun dan masih 
berstatus mahasiswa psikologi di Maranatha. Lihat apa yang dia punya? 
Dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri sejak dia berada di bangku 
SMU. Barang-barang mewah yang dia punya berasal dari perasan 
keringatnya sendiri. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya 
dia bisa mengerjakan berbagai macam hal dan tanpa gengsi walaupun 
bersekolah dilingkungan elit. Bahkan ketika dia lulus nanti, pintu untuk 
menjadi Psikolog Militer sudah di depan matanya.  

Apa yang terjadi pada adik saya yang terkecil? Azham sekarang 
duduk di bangku SMU kelas 2. Dia pun mengikuti jejak abangnya 
(pastinya) dan bukan kakaknya. Mulai berkenalan dengan dunia “butuh 
duit” tambahan. Pementasan teater, kabaret, dan band dilakoninya, sampai 
men-design dan menjual pin pun dijalaninya.  

Harusnya remaja seumur adik-adik saya sedang menikmati masa-
masa remaja dengan banjiran fasilitas orang tua. Mereka malah sebaliknya. 
Mereka berusaha memahami keadaan dimana perekonomian di rumah 
mulai ngga stabil sejak Papa pensiun dan proyek Papa di”kerjai” orang 
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sampai habis total dan kami harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, saya 
ngga pernah melihat muka mereka cemberut dan mengeluh, “Kak Ly sih 
enak, dulu dibelikan bla bla bla” atau “Kak Ly dulu punya bla bla bla tapi 
kami bla bla bla”. Bisa aja kan? Harusnya mereka bisa saja menyalahkan 
Papa dan Mama atas ketidakadilan nasib ini, kan? Ngga! Mereka ngga 
melakukannya. Mereka terlihat tetap semangat. 

Tapi, bagaimana jika saya yang mengalami itu semua? 

Saya mungkin hanya akan menangis mengurung diri di kamar sepi. 

 

  



Linda Astuti 

 223 

 

 

 

Linda Astuti 
 



 Si Kecil Pengais Rejeki 

  224 

Si Kecil Pengais Rejeki 
 

Seperti biasa setiap jam istirahat aku menyempatkan diri bertandang ke 
Mayestik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor. Siang itu terik 
mentari cukup membuat peluh membasahi baju. 

Ketika aku dan si ibu asyik menikmati lezatnya soto mie sebagai menu 
santap siangku, sayup-sayup terdengar alunan musik daerah Jawa, entah 
Jawa Tengah atau Jawa Timur. Lama-lama alunan musik itu terdengar 
sangat jelas di telingaku. Aku tersentak menoleh ke arah datangnya alunan 
musik itu. Kulihat seorang bocah berusia sekitar 10 tahun dengan sangat 
lincah menari mengikuti alunan musik yang berasal dari sebuah radio 
yang dibawa oleh seorang perempuan yang berusia sekitar 40 tahun. 
Kemungkinan perempuan itu adalah ibunya. 

Aku tertegun melihat kelincahan sang bocah yang masih memakai 
seragam sekolah dengan muka yang penuh make up, layaknya para penari 
di panggung dan televisi. Aku kagum sekaligus sedih dan prihatin pada 
nasib bocah ini. Kurogoh sakuku dan kuberikan padanya lembaran ribuan 
yang mungkin sangat berharga baginya. 

Siang itu seluruh pengunjung yang sedang menikmati santap siangnya di 
pelataran Mayestik tertegun melihat penampilan sang bocah. Yang menari 
dengan penuh gemulai dan selalu mengembangkan senyum di wajahnya. 
Si ibu yang sedang menikmati santap siangnya ikut memberikan lembaran 
ribuan, begitu pula para pengunjung lain yang sedang asyik menikmati 
santap siangnya hari itu. 

Melihat sang bocah hatiku terenyuh dan langsung introspeksi pada diri ini. 
Subhanallah, syukur alhamdulillah aku tak bernasib seperti sang bocah. 
Yang harus mengais rezeki demi sesuap nasi. Gurat keletihan dan hidup 
yang susah tergambar dengan jelas di wajah ibu si bocah. Apakah sang 
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bocah masih sekolah? Atau pernah merasakan bagaimana rasanya sekolah? 
Pertanyaan itu melekat dalam benakku sampai saat ini. 

Saat itu pula aku langsung teringat pada kelima keponakanku yang 
bernasib jauh lebih baik dari bocah itu. Mestinya bocah itu sedang asyik 
bermain, bersekolah dan menikmati indahnya masa kanak-kanak yang 
penuh canda dan gelak tawa. Entahlah... Sampai kapan kita akan melihat 
bocah-bocah yang bernasib seperti itu berkeliaran di pinggir jalan untuk 
mengais rezeki demi sesuap nasi? Aku hanya bisa mendoakan semoga 
mereka selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin. Semangat 
hidupnya patut dicontoh. Aku lebih menghargai orang-orang yang 
mengais rezeki seperti mereka ketimbang yang mengandalkan bantuan 
orang lain dengan meminta-minta dan mencuri. 

Kalau setiap hari sang bocah harus berpenampilan dengan make up seperti 
itu, bisa dibayangkan berapa biaya yang diperlukan untuk membeli 
perlengkapan make up yang ia butuhkan dan berapa besar biaya yang ia 
keluarkan untuk membeli atau bahkan menyewa asesoris sebagai 
pelengkap penampilannya itu? Apakah sebanding penghasilan dengan 
pengeluarannya? 
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Sahabat Sejati Seperti Bayangan 
 

Kemarin nonton pemilihan Putri Indonesia 2005, gak sempet nonton 
dari pertama sih. Nonton pas dah masuk 5 besar. Trus masuk ke posisi 3 
besar yang ditempati oleh Nadine Chandra Winata (21) wakil DKI Jakarta 
4, Lindi Cistia Prabha (20) dari DI Yogyakarta dan Valerina Daniel (25) dari 
Jakarta 6. 

Detik-detik terakhir untuk menentukan siapakah yang akan menjadi 
Putri Indonesia 2005, diajukan pertanyaan: “Bagaimana menurut anda 
mengenai pepatah ‘Sahabat sejati adalah orang yang seperti bayangan Anda 
sendiri, akan selalu ada di mana pun Anda berada’.” Kesempatan pertama 
diberikan kepada Nadine, dan Nadine memberi jawaban: “ia tidak setuju 
terhadap pepatah tersebut, karena menurutnya makna pepatah tersebut bayangan 
itu tampak pada saat suasana terang saja dan pada saat gelap bayangan itu tidak 
terlihat. Dan menurutnya sahabat sejati itu tidak seperti itu adanya”. Sedangkan 
Lindi menyatakan setuju atas pepatah tersebut, lain halnya dengan 
Valerina yang nampaknya kurang menangkap maksud dari pertanyaan 
tersebut dan memberikan jawaban yang kurang memuaskan yang 
menyebabkan ia terpilih sebagai 2nd runner-up. 

Jawaban Nadine tersebut mungkin yang membuat gadis kelahiran 
Hanover, 8 Mei 1984 yang pandai berbahasa Jerman ini dinobatkan sebagai 
Putri Indonesia 2005. Perasaan baru kemarin deh Artika Sari Dewi terpilih 
jadi Putri Indonesia, ternyata tugasnya dah dilimpahin ke Nadine sebagai 
Putri Indonesia 2005. Selamat buat Nadine, semoga bisa menjalankan tugas 
dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 

Bener juga kata Nadine sahabat sejati itu selalu ada setiap saat untuk 
kita. Dia bukanlah bayangan dari kita tapi dia adalah pribadi yang nyata. 
Yang selalu siap kapanpun memberi support untuk kita, menjadi 
pendengar, memberi masukan dan yang pasti sahabat sejati akan selalu 
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memberikan dan melakukan yang terbaik untuk kita. Terus bagaimana 
pendapat kalian mengenai pepatah tersebut? 
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Durjana 
 

“If, tonight, the most beautiful prostitute in the village came in here, 
would you be able to see her as neither beautiful nor seductive?” 
“No, but I would be able to control myself,” the saint replied. 
“And if I offered you a pile of gold coins to leave your cave in the 
mountain and come and join us, would you be able to look on that gold 
and see only pebbles?” 
“No, but I would be able to control myself.” 
“And if you were sought by two brothers, one of whom hated you, and the 
other who SAW you as a saint, would you be able to feel the same towards 
them both?” 
“It would be very hard, but I would be able to control myself sufficiently to 
treat them both the same” 
(P. Coelho, The Devil and Miss Prym, p. 196) 

Itu adalah percakapan dua tokoh rekaan Coelho, Ahab dan Saint 
Savin. Ahab ini, seperti juga Kapten Ahab dalam Moby Dick, adalah juga 
seorang kapiten. Bedanya, Ahab dalam cerita Coelho adalah seorang 
pemimpin perampok yang percaya bahwa pada dasarnya semua manusia 
itu jahat, dan satu-satunya cara untuk membuat mereka tetap baik adalah 
dengan menakut-nakuti. Itu sebabnya Ahab mendirikan sebuah tiang 
gantungan di alun-alun, sebagai peringatan bahwa kejahatan sekecil apa 
pun bisa membuat hidup mereka berakhir di sana (Eh, sampai sini sounds 
familiar, everyone? Tentang menakut-nakuti manusia dengan hukuman, 
maksud gw ;-)) 

Tapi itu kejadian sebelum Ahab bercakap-cakap dengan Santo Savin, 
dan belajar bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya buruk atau 
sepenuhnya baik. Menjadi orang baik tidak berarti tanpa sisi buruk sama 
sekali. Tidak berarti kalau disodori pelacur cantik-seksi-menggairahkan lantas 
melihatnya sebagai nenek-tua-ompong-peot. Tidak berarti kalau diberi emas 
yang terlihat adalah kerikil. Menjadi orang baik, cukup dengan tidak 
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tergoda oleh keseksian si pelacur, atau emas yang ditawarkan. Dan yang 
terpenting, seorang yang baik bukannya tidak boleh punya rasa sebal atau 
preference terhadap orang-orang tertentu; cukuplah bahwa dia tidak 
membiarkan rasa itu menguasai tingkah laku dan keputusannya.  

Cerita itu teringat kembali gara-gara komentar seorang kenalan usai 
membaca berita bertajuk Bapak Disuruh Jongkok, Terus Ditembak. Usai 
membaca bagian tentang istri Yusron yang yakin bahwa suaminya bukan 
Abu Dujana, teman itu berkomentar kurang lebih begini: 

”Tuh, kan, giliran kejadian sama dirinya sendiri, suaminya dibunuh di 
tempat, ribut. Bilangnya kenal betul lah, suaminya nggak mungkin seperti 
itu lah. Suaminya nggak bersalah lah. Nyalahin petugas lah.. Waktu 
suami dan teman-temannya ngebom bunuh diri, kepikir nggak bahwa 
mereka membunuh orang nggak bersalah? Jangan baru ribut sekarang 
kalau udah kejadian sama dirinya. Hidup ini resiprokal kok, jangan 
lakukan pada orang lain yang tidak ingin dilakukan pada dirimu sendiri”. 

 Ok, gw setuju bagian terakhir dari komentarnya. Jangan lakukan 
pada orang lain apa yang tidak ingin kita rasakan dilakukan orang lain 
pada diri kita. Cumaaa.. ketika kalimat ini digunakan untuk mencela istri 
Yusron, kok kayak-nya rada nggak empati ya ;-). 

Gw gak mau mempersoalkan apakah Yusron itu Abu Dujana, atau 
bukan. Toh beritanya aja simpang siur. Gw juga gak mau mempersoalkan 
apakah ia ditembak dari jarak dekat atau jarak jauh. Toh jauh-dekat sama 
saja; sama-sama tidak bisa membuktikan apakah ia memang lari atau 
disuruh berlari. Kecuali kalau gw anggota CSI: Jakarta yang ditugasi 
memproses crime scene yang belum being compromised ;-) Gw bahkan juga 
tidak menampik bahwa testimonial dari seorang istri itu bisa jadi sangat 
subj ektif, sehingga kalau seorang istri yakin bahwa suaminya tidak 
bersalah, bukan berarti suaminya gak bersalah. 

Yang gw permasalahkan di sini: kalaupun Yusron aka Abu Dujana 
ini benar-benar bertanggung jawab atas terorisme, lantas dibenarkan untuk 
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menyuruhnya turun dari motor dan langsung menembaknya di depan 
anak-anaknya? 

Oh ya, seperti kenalan gw itu bilang, hidup ini resiprokal. Setiap apa 
yang kita lakukan, akan ada balasannya. Kalau kamu suka mencederai 
orang tak bersalah, maka bisa jadi nanti pun kamu dicederai tanpa punya 
kesalahan. Ini yang namanya karma, kan ;-)? 

Tapi.. yang gw pertanyakan: yang berhak menentukan karma itu 
siapa? Apakah semua manusia juga boleh? Boleh bertindak apa aja 
terhadap seseorang dengan alasan: salahnya sendiri, dulu juga dia sering 
gitu? Di mana sih, batas antara menjadi instrumen Tuhan (baca: menjadi 
karma) dengan menciptakan suatu kejahatan baru yang akan 
menimbulkan balasan setimpal? 

Seandainya benar berita bahwa Yusron diminta turun dari motor, 
disuruh jongkok, dan kemudian ditembak dari jarak dekat, apakah si polisi 
ini menjadi instrumen yang menjalankan karma? Atau justru menjadi si 
durjana baru yang kelak akan mendapatkan balasan setimpal? 

Boleh-boleh saja sebagian orang berpikir bahwa nasib Yusron ini 
adalah sekedar karma yang diterimanya. Bahwa wajar-wajar saja seorang 
polisi menembak seorang teroris, mengingat apa yang sudah dilakukan si 
teroris itu sebelumnya. Tapi.. kalau menurut gw, kita nggak bisa memakai 
”karma seorang teroris” untuk menjustifikasi kekejaman yang kita lakukan 
terhadapnya.  

Savin and Ahab have the same instincts. Good and Evil struggled in both of 
them, just as they did in every soul on the face of the earth. When Ahab realized 
that Savin was the same as him, he realized too that he was the same as Savin. It 
was all a matter of control. And choice. Nothing more and nothing less. Demikian 
kata penutup Coelho. 
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Dalam kasus di atas, seandainya berita itu benar, I think the policeman 
simply failed to control the Evil in him. He chose badly. 

SUNTINGAN 24 Juni 2007: 

Kata dibunuh dalam entry ini gw ganti dengan kata dicederai atas 
saran seseorang (sayang sekali) tidak memberikan namanya ;-). Dengan ini 
juga gw koreksi kemungkinan kesalahan penangkapan sebagian pembaca 
bahwa ada yang terbunuh. Namun sayang sekali, kata dibunuh yang 
terdapat pada kutipan dialog dari seorang teman tidak bisa dikoreksi, 
karena hal itu merupakan kutipan. 

Sesuai saran orang tersebut pula, gw berikan tautan dari Antara 
tentang Polemik Penangkapan Abu Dujana, agar (meminjam kata-kata 
orang tersebut) pembaca bisa memilih sendiri versi yang dipercayainya: 
versi polisi atau versi (meminjam istilahnya dalam komentar) "cerita si 
anak yang keberpihakan sangat nyata". Sekali lagi, seperti gw katakan di 
atas, gw gak tahu mana yang benar, karena toh gw bukan CSI: Jakarta yang 
ditugasi untuk memproses crime scene ;-) 

Itu buat yang concern sama kasus Abu Dujana ;-). Kalau buat 
pembaca-pembaca gw yang lain, mungkin sudah tahu ya.. gw lebih tertarik 
membahas insight dari apa yang gw temui sehari-hari. Dan dalam entry ini, 
gw sih lebih tertarik untuk membahas insight dari Coelho yang teringat 
kembali setelah membaca sebuah berita DAN mendengar komentar 
seorang kenalan tentang berita tersebut ;-) Karena insight tersebut 
datangnya dari situ, maka ya mau nggak mau "cerita si anak yang 
keberpihakan sangat nyata" terpaksa gw cantumkan ;-) 

SUNTINGAN 7 Agustus 2007: 

Senang sekali Bapak Guest mau mampir lagi. Mengenai mem-print 
artikel ini, mari kita bicarakan melalui e-mail pribadi saya. Ada beberapa 
syarat dan kondisi yang saya ingin Bapak setujui lebih dahulu. Tentu 
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Bapak mengerti betapa sulit memberikan persetujuan jika saya tidak 
mengetahui siapa yang saya beri persetujuan :) 

BTW, sambil menunggu email Bapak, ada baiknya Bapak baca juga 
polemik di kotak komentar artikel ini serta artikel terkait lainnya: Arjuna 
Belajar Memanah dan Virtue. Komentar, dan kedua artikel terkait tersebut, 
tak bisa dilepaskan dari artikel ini :) 

Ditunggu e-mail-nya, Pak :) 
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Pledoi Sang Iblis  
 

Dalam paradoksnya yang terkenal, Epicurus mempertanyakan 
hubungan antara Tuhan dan kejahatan. Kata si filsuf yang—kalau dilihat 
dari foto patungnya—nggak kurus2 amat ini: 

“God either wants to eliminate bad things and cannot, or can but does not 
want to, or neither wishes to nor can, or both wants to and can. If he 
wants to and cannot, he is weak -- and this does not apply to God. If he 
can but does not want to, then he is spiteful -- which is equally foreign to 
God's nature. If he neither wants to nor can, he is both weak and spiteful 
and so not a god. If he wants to and can, which is the only thing fitting for 
a god, where then do bad things come from? Or why does he not eliminate 
them?” 

Bagi banyak orang yang nggak percaya Tuhan, paradoks ini sering 
sekali dikutip untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Ataupun 
kalau ada, Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Lebih parah lagi: Tuhan ada, tapi 
Dia jahat. Contohnya aja orang yang menjadi inspirasi buat si Mbak 
menulis entry ini ;-) 

Naaaah.., waktu lihat buku Iblis Menggugat Tuhan: The Madness of God 
di TGA Sabtu lalu, gw pikir gw juga akan menemukan bahasan Epicurian 
seperti di atas. Apalagi teaser di sampul belakangnya udah se-iya se-kata 
begitu: 

”Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku? Kalau begitu, atas 
hasutan siapa aku melakukan dosa?” 

 

Ternyata, buku ini jauh dari hasutan-hasutan yang 
mempertanyakan, apalagi memojokkan, Tuhan ;-).  
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Memang, isinya pleidoi (=pembelaan) terhadap Iblis. Namun secara 
keseluruhan isinya mirip-mirip dengan The Lost Gospel; sekadar 
menunjukkan sisi lain, bukan menyalahkan yang selama ini dianggap baik 
dan benar. Dengan gaya bertutur yang menarik, Daud ibn Ibrahim al-
Shawni menjabarkan kemungkinan alternatif tentang keterpurukan Iblis: 
Iblis menentang Tuhan sebagai bentuk kecintaan dan pengabdiannya 
terhadap Tuhan.  

*OOT: pas lihat nama penulisnya, Shawni, gw gak tahan untuk nyanyi ala Bunga 
C Lestari, ”Shawni, Shawni, apa kabarmu? Kabarku baik-baik saja”.. oops.. ;-)* 

Seperti Yudas yang berkhianat di Taman Getsemani supaya Yesus 
bisa menggenapi takdirnya ditangkap, disalibkan, dan menebus dosa 
manusia, Iblis pun menentang Tuhan dan menggoda manusia bak 
recruitment & selection officer untuk menyaring siapa yang layak masuk 
surga kelak. Yang gak tahan godaan, gak lulus seleksi. Yang tahan godaan, 
bisa maju ke tahap selanjutnya. Demikian seterusnya, sehingga 
tersaringlah orang-orang yang memang layak dapat bintang ;-) 

”Kusesatkan mereka yang diperintah Allah; dengan cara ini aku 
mengabdi sepenuhnya” (p. 82) 

Kalimat yang mbeling, ya? Memang, tapi toh menarik untuk disimak 
dan direnungkan.  

Buat gw, kalimat ini menarik karena bisa menjadi jawaban yang pas 
banget untuk dilontarkan kepada para pengutip paradoks Epicurus ;-) 
Inilah jawabannya kenapa Tuhan tidak mengeliminasi bad, evil things. 

Iya, gw termasuk yang rada mbeling berpikir bahwa Tuhan sengaja 
nggak menghilangkan kejahatan dari muka bumi. Malah, mungkin 
kejahatan Iblis sudah ada dalam skenario yang dibuat Tuhan. Bukaaan.., 
bukan karena Tuhan nggak sayang sama manusia. Bukan juga karena 
Tuhan iseng dan ingin mengadu domba. Dan tentu saja bukan karena 
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Tuhan gila hormat; menciptakan kejahatan supaya orang berdoa pada-
Nya. Tuhan menciptakan Iblis (dan dengan itu menciptakan kejahatan) 
semata-mata untuk keseimbangan. Kejahatan diciptakan sebagai pasangan 
kebaikan. Segala hal di dunia ini berpasangan kan? Supaya seimbang ;-) 

Jika tidak ada kejahatan, apakah kebaikan akan terlihat baik? 
Jangan-jangan kebaikan malah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja jika 
dunia sudah menjadi utopia ;-). 

Jika tidak ada kejahatan, apakah kita punya harapan? Bukankah 
harapan selalu datang dari kebaikan, atau setidaknya persepsi kita tentang 
kebaikan? Dan jika dunia sudah penuh dengan kebaikan, sudah menjadi 
utopia, status quo, masih perlukah kita hidup? Apalagi yang perlu 
dilakukan manusia, jika sudah tidak ada apa-apa yang harus 
diperjuangkan?  

So.., memang ada yang harus jadi tokoh antagonis dalam dunia ini 
supaya hidup lebih hidup. Dan masuk akal juga buat gw kalau Iblis, sang 
tokoh antagonis, meng-claim dirinya melakukan kejahatan dalam rangka 
mencintai dan mengabdi pada Tuhan. Ada banyak cara mencintai dan 
mengabdi, toh? Menunjukkan cinta dengan cara menjadi pasangan yang 
dedicated to, atau bahkan devoted to, mungkin mudah-mudah saja. Tapi.. it 
sounds so sexy menunjukkan cinta dengan cara menjadikan dirinya tumbal 
demi kemuliaan Yang Dicintainya ;-).  

Aneh? Mungkin. Tapi, seperti kata the devil himself: 

”Logikamu tak mampu mengukur, apalagi menjelaskannya. Tahanlah diri, 
karena tak sanggup kau cerna” 

(p.12) 

Still, gw ingat kata pengantar dari Majalah Gatra untuk buku ini: 
novel ”nakal” yang apabila tak dibaca hati-hati bisa menggelincirkan. Oleh 
karena itu, gw sudahi saja tulisan ini sampai di sini. Sebelum makin banyak 
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orang yang percaya bahwa Iblis itu sebenarnya mencintai Tuhan, hanya 
saja caranya tidak biasa ;-).  

Gw sarankan aja untuk pada baca buku ini, deh. Highly recommended! 
Isinya penuh dengan ungkapan cinta pada Tuhan, jadi cocok-cocok aja 
dibaca oleh mereka yang gak percaya bahwa Tuhan menciptakan 
[kejahatan] Iblis on good purpose ;-). Sementara buat mereka yang sok tahu 
dan sok kritis [iya, iya, termasuk gw ;-)], it will be amazing to read the words of 
love towards God coming from the mouth of the devil himself ;-). 

UPDATE 1 Februari 2007: 

Pas nge-Wiki Shawni tadi, gw baru tahu bahwa buku ini sebenarnya 
merupakan bagian trilogi yang sebaiknya tidak dibaca terpisah. Sempat 
diterbitkan di Indonesia tanpa sepengetahuan Shawni, dan bikin dia 
mencak-mencak karena yang dua lagi tidak diterbitkan sehingga konteks 
ceritanya gak jelas. Ck, ck, ck.., kok bisa sih, menerbitkan secara resmi dan 
dipasarkan resmi di toko buku, tapi gak pakai ijin si penulis? Negara yang 
aneh! *geleng-geleng kepala* 

UPDATE 6 Februari 2007: 

”Some of you might've noticed this comment yesterday.” Yup! It is really from 
Da'ud Shawni himself, the author of the book *hihihi.. malu gak sih gw, udah 
nyanyi-nyanyi ternyata yang punya nama baca ;-)* He is a blogger too. Click that 
link to read his blog, or directly click this and this to access his comment about the 
other reviews of the book. And.. the word "trilogy" might not suit his work. It's 
better to call it triptych (= a work of art divided into 3 sections), like the author 
calls it in his blog. 
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From Guantanamo to Paradise Now 
 

Dari kemarin mau ngerjain PR dari Mbak Evy, tapi kok ya tetap kena 
writer’s block. Yah.. itulah masalahnya jika menulis mengikuti emotional 
push. Giliran diminta ngebahas sesuatu yang mood-nya belum dapat, ya 
nggak bisa ;-). Jadi PR-nya ntar ya, Mbak, mesti cari The Muse dulu ;-) 

Meanwhile, yang keluar dari jari malah tulisan tentang ini: 

Sampai setengah buku, gw rada bosan membaca Neraka 
Guantanamo (M. Begg, ditulis bersama V. Brittain). Tidak ada ketegangan 
setinggi Schindler’s List (T. Keneally), atau kengerian seintensif The Gulag 
Archipelago (A. Solzhenitsyn). Memang, Moazzam Begg disiksa oleh 
tentara Amerika. Tapi.. tanpa mengecilkan penderitaan Pak Begg, siksaan 
itu tampak seperti gelitikan saja jika dibandingkan dengan kekejaman Nazi 
atau KGB. Menjadi isu lebih karena pelakunya Amerika (yang biasanya 
berkoar tentang human right), bukan karena perilaku luar biasa kejam. 
Ditendang, ditaruh dalam sel ukuran 6x8 kaki (1.8 x 2.5m), tidak boleh 
tidur, nggak boleh ngomong, dilecehkan.., sounds like [maaf] the standard-yet-
mild-degree of torture dalam kondisi perang. 

Ada juga sih, hal baru yang gw dapat dari sini. Seperti misalnya: 
ternyata kamp di Guantanamo menjadi notorius tidak sepenuhnya 
disebabkan karena arogansi Amerika, atau kebencian terhadap Islam. 
Kekejaman di sana sedikit banyak disebabkan kebodohan. Banyak tentara 
Amerika yang merupakan tentara cabutan, hanya bertugas 2-6 minggu per 
tahun. Tentara-tentara ini diambil dari orang-orang yang bahkan bahasa 
Inggrisnya lebih jelek daripada gw (judging from their limited vocabulary, and 
the way they spell some English words ;-)); orang-orang yang belum tentu 
lulus High School, seumur hidupnya tidak pernah keluar dari negara 
bagiannya, dan mungkin nggak bakal pegang paspor kalau nggak menjadi 
tentara cabutan. 
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So, setidaknya buku ini mengubah persepsi gw yang kadang 
menggeneralisasikan pandangan politik pemerintah Amerika Serikat 
dengan rakyat Amerika Serikat. Dan bikin gw diem-diem ngakak: ternyata 
Amrik lebih parah daripada Indonesia.., hehehe.., di Indonesia mah kita 
cuma kenal sopir [angkot] batangan, eh, di sana malah ada tentara 
batangan.. HAHAHAHA..  

Tapiii.., pandangan gw terhadap buku ini benar-benar berubah 
ketika menemukan percakapan tentang bom bunuh diri berikut ini: 

“Nah, Moazzam, apa pendapatmu tentang bom bunuh diri?” 

“Serangan bunuh diri bukan fenomena baru,” aku memulai, “dan 
jelas bahwa itu tidak eksklusif di dunia Muslim. Fenomena ini 
adalah produk dari situasi ekstrem, upaya terakhir, ditambah oleh 
keyakinan teguh untuk melawan penindasan, dengan senjata 
terakhir: nyawa. Tak seorang pun, Muslim atau bukan, yang 
dengan sadar mengorbankan nyawanya, menganggapnya sebagai 
sebuah tindakan jahat—karena dia melakukannya demi keluarga, 
teman, tanah air, atau keimanan. Ada perbedaan pendapat di 
antara para ahli fiqih. Sebagian sepenuhnya menolaknya, dengan 
mengutip pernyataan Alquran yang dengan tegas melarang bunuh 
diri, dalam keadaan apa pun. Ahli fiqih lainnya menukil contoh 
yang terjadi pada masa awal Islam, yaitu para tentara yang 
menyerang pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak—
itu berarti mereka dengan sengaja menyebabkan kematian mereka 
sendiri. Tentu saja dalam kasus ini, musuhlah yang membunuh 
mereka. Bagaimana menetapkan kasus itu pada masa sekarang 
juga menimbulkan perdebatan seru, terutama di wilayah-wilayah 
yang dijajah seperti Palestina dan Chechnya. Saya pikir, pada 
prinsipnya, tidak banyak bedanya antara menjatuhkan smart bomb 
dari ketinggian 20.000 kaki di angkasa, yang biasanya membunuh 
banyak penduduk sipil, yang Anda sebut sebagai collateral damage, 
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dan seseorang yang membunuh penduduk sipil dengan bom di 
restoran..” 

”Jadi kamu setuju dengan seseorang yang punya ’tujuan yang 
benar’, memasuki sebuah mall, dengan 40 pound TNT terikat di 
sekeliling tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk membunuh 
sebanyak mungkin orang kafir?” katanya, 

”Tidak, saya tidak setuju. Tapi isunya bukan cara yang dipakai. Isu 
yang penting adalah targetnya. Saya percaya secara kategoris 
menjadikan penduduk sipil target dalam operasi militer adalah 
salah. Seperti juga melakukan carpet bomb atas penduduk sipil.. 
pada area yang dicurigai menjadi markas musuh, hanya karena 
para pengebom, dalam pesawat B52 mereka, tidak harus melihat 
wajah korban-korban mereka” 

(Begg, Neraka Guantanamo, hal.239 – 230) 

Mendadak sontak, gw merasa mendapat pencerahan ;-) 

Sebenarnya pencerahan yang mirip sudah gw dapatkan saat 
menonton Paradise Now. Film Palestina pemenang beberapa penghargaan 
ini menceritakan sisi lain terorisme menggunakan bom bunuh diri: sisi 
pelakunya. Mengharukan sekali melihat ”pejuang yang terpilih” melewati 
hari terakhir bersama keluarganya, menguatkan hati mengucap ikrar di 
depan rekaman terakhir. Gw sempat mematikan film karena terharu ketika 
kedua pejuang terpilih ini dimandikan—seperti memandikan jenazah—
dan melakukan shalat jenazah. Tapi yang paling bikin ”mak nyess” adalah 
adegan ketika Said ragu-ragu menaiki bis kota yang penuh berisikan 
penduduk sipil yang ”bukan targetnya”. It’s not an easy decision for them, but 
still they have to carry on. 
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Kalau sempat, nonton deh film itu. Bener-bener bagus! Kalau nggak 
suka genre-nya, baca review menariknya di www.hollywoodjesus.com 

Selama ini kita selalu terfokus pada bayangan kita sendiri tentang 
detik-detik terakhir: si pelaku bertatap mata dengan calon korbannya, 
menarik sumbu ledak, dan meledaklah mereka bersama-sama. Dalam 
bayangan kita, hal ini terlihat kejam sekali, pembunuhan berdarah dingin, 
karena hanya orang yang kejamlah yang tega melihat korbannya mati. 

Dengan bayangan-bayangan itu, kita selalu lupa melihat dari sisi si 
pelaku. Kita cenderung mengambil sikap bahwa si pembunuh pasti 
menikmati aksinya. Pasti melakukannya dengan senang hati, tanpa 
memikirkan orang lain. Kita selalu lupa melihat kemungkinan lain: bahwa 
ini adalah suatu keputusan berat, suatu upaya terakhir jika tidak punya 
senjata lagi. Karena mereka tidak punya pesawat tempur untuk 
menjatuhkan bom, mereka terpaksa membawa sendiri bom tersebut ke 
titik ledak. Bukan karena mereka menikmati meledakkan sambil menatap 
mata korban. Mekanismenya lebih mirip pejuang kemerdekaan RI yang 
menggunakan bambu runcing; bukan karena mereka menikmati menusuk 
perut musuh, tapi karena mereka tidak punya senapan. 

Don’t take me wrong.., di sini gw bukan mau mendukung gerakan 
terorisme. Gw tetap masih menganggap bahwa bunuh diri itu dilarang. 
Nggak perduli alasannya karena putus asa atau demi memperjuangkan 
sesuatu. Tapi.. dengan buku dan film ini, gw jadi lebih bisa melihat bahwa 
segala sesuatu itu tidak hitam putih. Pun dalam kasus terorisme dengan 
bom bunuh diri. 

Dan seperti biasa.. kalau gw udah mikir-mikir, maka imajinasi gw 
bisa meluas kemana-mana.., hehehe.. Gw jadi mikir: kedua tokoh dalam 
Paradise Now memang sedang dalam keadaan berperang. Lepas dari apa 
kata kitab suci, de facto-nya Palestina sudah didiami bangsa Arab berabad-
abad, dan Yahudi baru berpikir untuk kembali setelah holocaust. Suka nggak 
suka, ini kelihatan seperti agresi dan penjajahan. Oleh karenanya, gw 
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sangat bisa memahami konteks mengapa Said & Khaled (kedua tokohnya) 
melihat nyawa sebagai senjata terakhir untuk membela negara.  

Yang jadi masalah adalah bom di Indonesia. Apakah kita dalam 
keadaan perang? Apakah nyawa sudah menjadi senjata terakhir untuk 
menyelesaikan perbedaan? Biarpun pemerintah nggak puguh mengatasi 
banjir, kayak-nya masih belum perlu kita mengambil tindakan sendiri-
sendiri dengan bom bunuh diri. 

Dan gw juga tambah mikir.., kalau bom bunuh diri di Indonesia 
tidak sebanding dengan yang di Paradise Now, bandingan yang cocok apa 
ya? Jangan-jangan malah lebih sebanding dengan ”menjatuhkan smart 
bomb dari 20,000 kaki di angkasa lantaran mengira bahwa desa itu penuh 
dengan jaringan teroris”? Iya, kalau nge-bomnya adalah di cafe dan di mall, 
hanya karena menengarai bahwa di situ banyak turis asing, kan sama 
konyolnya dengan the collateral damage. Bukan merupakan upaya puncak 
dengan nyawa sebagai senjata terakhir, melainkan membunuh penduduk 
sipil dengan data yang tidak akurat. 
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Ketika Aa Gym Kawin Lagi 
 

Sebenarnya mau gw kasih judul: Ketika Aa Gym Kawin Lagi dan Siti 
Nurhaliza Dinikahi Duda Kaya. Tapi kayak-nya kepanjangan deh! Makanya 
gw pilih yang paling aktual aja deh ;-) Ntar gw ceritain kenapa Aa Gym gw 
sandingkan dengan Encik Siti, bukan sama anggota DPR yang baru 
melansir MPEG Porno atau menteri yang juga baru kawin lagi. 

 

Uhm.. gw nggak pingin ngebahas poligami. Bosen! Kan udah pernah gw 
bahas ;-) Gw lebih tertarik ngebahas reaksi orang-orang terhadap 
perkawinan kedua Aa Gym yang bombastis. Baca aja berita di sini. Ada 
ibu-ibu yang sampai nangis gara-gara nggak rela; sampai si Aa bertanya 
apakah kalau Teh Nini (istri pertamanya) rela, maka si ibu jadi lebih rela? 

UPDATE 6 Desember 2006,  

SMS dari ibu-ibu forward-an teman gw, Agnes, menambah daftar 
petisi anti perkawinan kedua si Aa: 

“Msh byk jln mcari pahala. Tdk perlu dgn bpoligami, krn pasti ada yang 
tsakiti. Dan adil hny milik Allah & para nabi. Hilang sdh teladan suami 
yang baik dimata ibu-ibu. Mshkah kita mau mdengar ceramahnya ttg kel 
sakinah?? (dr ibu-ibu sel. Ind yang kecewa)”. 

Intinya semua menyayangkan tindakan Aa Gym. Menyayangkan, 
marah, nggak rela.., bukan seperti reaksi ketika mendengar Pak Menteri 
kawin lagi atau Puspowardoyo buka cabang baru (baca: punya istri baru), 
yang umumnya sekedar mencela: dasar laki-laki!, atau malah bikin lelucon 
tentang perkawinan baru itu. 

Kenapa giliran Aa Gym kawin lagi, reaksinya beda?  
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Well.. karena Aa Gym sudah jadi tokoh panutan buat sebagian 
orang. Dan jika seorang tokoh panutan melakukan sesuatu yang tidak 
sesuai dengan gambaran ideal yang ada di benak masing-masing orang, 
maka emotional blow-nya akan lebih terasa. Kalau kita menjumpai 
ketidaksempurnaan pada sesuatu yang kita anggap sempurna, maka kita 
cenderung lebih kaget dan sedih daripada menjumpai cacat pada sesuatu 
yang memang kita anggap barang apkiran ;-).  

Gw nggak berhasil nemu literatur online tentang proses pembentukan 
idol. Tapi di salah satu buku kuliah gw dulu pernah dijelaskan bahwa idola 
terbentuk ketika kita menganggap seseorang ideal karena menunjukkan 
satu/sekelompok atribut yang sesuai dengan atribut ideal yang kita miliki. 
Ini masalah persepsi, bukan kenyataan bahwa seseorang itu ideal. Kita 
hanya menganggapnya ideal.  

Masalahnya, kita selalu lupa bahwa keidealan seorang idola itu 
hanya ada di persepsi kita. Itu hanya persepsi kita berdasarkan 
satu/sekelompok atribut ideal versi kita yang kita lihat ada padanya. 
Dalam kenyataannya, dia hanya orang biasa yang punya pikiran, perasaan, 
dan sistem nilai sendiri yang membuat versinya tentang keidealan berbeda 
dengan versi kita. Dengan demikian ada suatu titik dimana mau nggak 
mau perbedaan ini terlihat. Sesuatu yang wajar, sebenarnya, karena 
memang sejak awal si idola adalah dirinya sendiri, bukan representasi dari 
sosok ideal yang ada di benak kita. Tapi.. lantaran kita sudah menganggap 
si idola ini kongruen, sama dan sebangun, dengan sosok ideal di benak 
kita, jadinya kita terkaget-kaget melihat ketidak-idealannya. 

Ini yang terjadi pada Aa Gym. Terlanjur terlalu banyak orang yang 
lupa bahwa dia adalah Aa Gym dengan segala pikiran, perasaan, dan 
sistem nilai pribadinya. Terlalu banyak orang yang sudah menganggap Aa 
Gym adalah representasi dari sosok ideal di benaknya. Entah dilihat 
sebagai sosok manusia ideal, sebagai sosok suami ideal, sosok laki-laki 
ideal.., they see him as anything ideal ;-) Tak heran mereka merasa sedih, 



 Ketika Aa Gym Kawin Lagi 

  246 

marah, dan dikhianati ketika ternyata si idola hanyalah manusia biasa 
yang punya cara pandang berbeda ;-). 

IMO, bukan Aa Gym yang mereka tangisi atau sesali, tapi diri 
mereka sendiri.. atau tepatnya kematian sosok ideal yang ada di benak 
mereka ;-) Persis kata ibu-ibu di SMS tadi: Hilang sudah teladan suami 
yang baik di mata ibu-ibu ;-) The death of god would [always] lead to unparalled 
despair and panic, demikian kata Karen Armstrong dalam A History of God. 

*note: kata god gw tulis dengan huruf kecil, mengacu pada dewa dan 
idola yang sering disebut sebagai god, untuk menghindari kerancuan 
dengan kata Tuhan ;-) Gw cuma meminjam konsep dan kutipannya 
Armstrong, bukan isi buku Armstrong secara keseluruhan yang memang 
membicarakan Tuhan* 

Itu sebabnya, reaksi terhadap Aa Gym lebih heboh dan emosional 
daripada terhadap kasus poligami lainnya. Lebih mirip dengan reaksi 
sekelompok masyarakat beberapa bulan lalu ketika Siti Nurhaliza dinikahi 
Datuk K ;-). Banyak cowok-cowok yang ngaku-nya patah hati, termasuk 
adik ipar gw, ketika pilihan hati Siti tidak sesuai dengan bayangannya 
tentang pilihan hati seorang gadis yang ideal ;-).  

Siti, bagi sekelompok orang, adalah sosok entertainer ideal. Gadis 
yang menekuni bidang entertainment dengan baju yang selalu tertutup. 
Tidak seperti banyak bintang kita yang suka jualan KFC (baca: mau paha 
atau dada ;-)). Siti tidak dilihat lagi sebagai Siti, seorang dara Malaysia 
yang dibesarkan dalam budaya Melayu yang kental; dimana berbusana 
tertutup adalah default, bukan option. Dengan demikian Siti bukanlah 
entertainer yang ideal, bukan manusia ideal atau gadis ideal, melainkan 
sekedar gadis manis yang mengikuti arus budayanya dan kebetulan 
menjadi entertainer ;-). Dan sebagai gadis manis penurut, apa anehnya jika 
pilihannya terhadap suami adalah pilihan yang merupakan cermin mantu 
ideal (baca: punya bibit, bebet, bobot yang bisa dibanggakan keluarga 
besar), bukan pilihan wanita pada umumnya tentang suami ideal ;-)? 
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Well.. at the end of the day, yang paling tepat memang seperti apa 
yang dikatakan Aa Gym:  

Dengan episode ini ada yang menganggap Aa tak tepat jadi panutan 
lagi semoga bisa mencari dan menemukan panutan. Aa mohon maaf sekali 
jika ada hal yang tak berkenan. 

Panutan, idola, memang sekedar ada di benak kita. Boleh-boleh saja 
cari tokoh panutan, cari idola.., tapi tetap ingat bahwa dia bukan 
representasi dari sosok ideal kita. Mereka hanya manusia dengan pikiran, 
perasaan, dan sistem nilainya sendiri. Jadi jangan kaget atau menyalahkan 
jika sosok idola kita melakukan hal-hal yang menurut kita tidak tepat ;-). 
Kondisi mereka berbeda dengan kita, pertimbangan mereka berbeda 
dengan kita. Dan yang paling penting: apa yang mereka anggap benar dan 
ideal mungkin berbeda jauh dengan kita. 

*Udah ah, gw mau makan siang. Jam makan siang hampir habis 
gara-gara nge-blog ;-)* 
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Pak Karman  
 

Tiap akhir bulan, deket-deket hari gajian, ada tamu tetap di kantor gw. 
Namanya Pak Karman. Profesinya bukan jual mobil, walaupun namanya 
car man (halah!), tapi jualan parfum. Entah parfumnya dapat darimana; 
yang dijual selalu tanpa kotak, kadang-kadang tutupnya juga udah nggak 
ada, atau punya cacat-cacat lainnya.. tapi mau nuduh palsu juga nggak 
berani, soalnya wanginya sama persis dan tahan sama lamanya seperti 
parfum-parfum yang dijual di outlet resmi. Gw duga sih dia punya akses ke 
parfum-parfum import yang di-reject karena cacat selama perjalanan. 

Lantaran kualitas parfumnya sebanding sama yang di outlet resmi, 
sementara harganya setengah dari harga resmi plus boleh nyicil 2 kali, 
rata-rata teman sekantor (termasuk gw yang agak parfum-mania) jadi 
pelanggannya Pak Karman. Tapi.., yang namanya beli parfum tuh kan 
emang nggak kayak beli kacang atom ya? Semurah-murahnya harga parfum 
Pak Karman, setahun tuh kita butuh beli berapa parfum sih? Paling banter 2 
atau 3 parfum kan? Nah.., dari tahun ke tahun, selalu ada saat dimana 
nggak satu pun teman sekantor gw yang beli. Biasanya kalau sudah begitu, 
Pak Karman bakal off dulu 1-2 bulan sebelum menawarkan barang ke 
kantor kami lagi. 

Waktu akhir Juli 2006 Pak Karman nggak datang, kita nggak mikir 
panjang. Paling juga dia lagi off karena bulan Juni nggak ada yang beli. 
Waktu akhir Agustus 2006 dia nggak muncul, kami juga masih belum 
cemas. Masih yakin akhir September 2006 Pak Karman bakal muncul. 
Lagipula, akhir September kan udah puasa; biasanya banyak yang beli 
parfum buat lebaran. 

*atau setidaknya Pak Karman getol pakai momen lebaran untuk 
ngebujuk kami beli parfum ;-)*. 
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Nah.., waktu September 2006 dia nggak muncul juga, kami baru 
mulai mikir: ini orang ke mana sih? Teman-teman di kantor mulai ngitung 
jumlah cicilan yang belum dibayarkan ke Pak Karman. Jumlah totalnya 
(dari kantor gw) ternyata bukan jumlah yang kecil: hampir satu setengah 
juta rupiah. Lha, mosok uang segede gitu dicuekin sih? Apa Pak Karman 
menang lotre, atau menang Who Wants to be a Millionaire, kok nggak niat 
nagih piutangnya?  

Mulailah Teman-teman sekantor gw sibuk menelepon Pak Karman. 
HP-nya nggak pernah diangkat, bahkan terakhir suara mekanis 
mengatakan bahwa nomor itu belum terdaftar. 

Sampai pertengahan November 2006, yang berarti hampir 5 bulan, 
Pak Karman bak lenyap ditelan bumi. Dari yang nge-joke bahwa Pak 
Karman sudah kaya, kami jadi mulai cemas: Jangan-jangan Pak Karman 
sudah tiada? Jangan-jangan Pak Karman kecelakaan, HP-nya tergilas atau 
dicuri orang, sehingga dia meninggal sendirian tanpa ada yang tahu 
identitasnya? Jangan-jangan dia sudah jadi cadaver mahasiswa FKUI? 

*kan biasanya mayat tak dikenal dibawa ke RSCM, dan kalau nggak 
ada yang claim, bisa jadi cadaver buat mahasiswa* 

Dan kemarin.., Rabu, 22 November 2006, tiba-tiba seorang teman 
berteriak.. ”Pak Karman datang! Di depan ada Pak Karman!” 

Langsung berbondong-bondong kami keluar. Semua kerjaan 
ditinggal. Pak Karman masih seperti yang dulu dengan tas besar berisi 
botol-botol parfum yang dibungkus kain. Botol-botol parfum yang ada 
cacatnya. Tapi kali ini parfum yang dibawa tidak sebanyak biasanya. 

Kemana Pak Karman selama ini? ”Saya pulang kampung, Bu, empat 
bulan saya di kampung. Waktu bulan Juni itu anak saya kecelakaan, jatuh 
dari sepeda motor, kakinya patah.” 
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Kami semua mengangguk dan mengungkapkan duka cita kami. 
Tapi.. kalau pulang kampung, kenapa HP-nya nggak diangkat? Apa nggak 
ada sinyal? ”Oh.. HP saya hilang, Bu. Ya itu, waktu mau pulang ke 
kampung nengok anak saya yang kecelakaan, HP saya dicopet orang di 
bis.” 

Sekali lagi kami kompak mengeluarkan paduan suara: ooooh.. 
kecopetan! Dan sekali lagi kami mengungkapkan ikut belasungkawa. Lha, 
tapi, kan pulang kampungnya 4 bulan. Yang sebulan lagi kemana? ”Pulang 
dari kampung, ternyata kontrakan saya di Manggarai udah nggak ada, Bu. 
Kebakaran waktu saya di kampung. Botol parfum saya yang belum kejual, 
ada 50 botol, semua ikut kebakar. Jadi saya cari modal dulu sama cari 
kontrakan baru.” 

Sekali ini paduan suara kami terhenti. Terlalu banyak informasi 
yang kami serap. Sudah jatuh tertimpa tangga, demikian kata pepatah 
untuk menggambarkan kemalangan yang beruntun. Lha, kalau yang kayak 
Pak Karman ini, rasanya sudah lebih dari itu. Sudah jatuh, tertimpa tangga, 
sampai njebur selokan. 

Buru-buru semua teman yang punya hutang pada Pak Karman 
ambil uang di ATM sebelah kantor. Sambil menunggu Teman-teman yang 
ambil uang, gw sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Karman. Gw bilang bahwa 
gw takjub, setelah semua yang dialaminya, Pak Karman masih nampak 
biasa sekali. Wajahnya tetap sabar, tetap tenang, seolah-olah nggak ada 
kejadian apa-apa. Padahal jelas dia kehilangan penghasilan beberapa 
bulan, modalnya terbakar, dan sekarang dia harus mulai dari nol lagi. 

Dan Pak Karman, masih dengan wajahnya yang tenang dan sabar, 
hanya menjawab begini: ”Rejeki itu kan dari Gusti Allah, Bu. Nanti juga 
ada lagi rezeki saya. Kemarin balik dari kampung saya udah nggak punya 
apa-apa lagi, tapi ternyata juga ada rezeki. Ada ibu-ibu yang lama nggak 
bayar-bayar, susah ditemui, kemarin langsung bayar. Ada juga yang 
ngasih saya voucher perdana HP, katanya dapat gratis dan dia nggak 
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butuh. Ini Insya Allah duit bayaran ibu-ibu di sini sebagian mau saya 
belikan HP bekas, jadi kalau ada yang nanya parfum kan gampang.” 

Ah.. gw jadi malu sama Pak Karman. Kadang, kehilangan materi 
yang nggak seberapa dibandingkan Pak Karman, udah bikin gw ngerasa 
nggak punya apa-apa. Di sini, di depan gw, ada orang yang kehilangan 
semua materinya, dan dia masih sangat percaya bahwa itu bukan apa-apa. 
Masih bisa bilang: rezeki akan datang lagi. 

Sometimes we learn a lot from someone we expect the least. 
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Bintang Kecil di Dekat Matahari  
 

Senin lalu Ima masuk di kelas baru. Kelas II-b; kelas reguler saja, 
bukan kelas unggulan aka kelas akselerasi aka kelas yang belajarnya lebih 
banyak dan membuka kemungkinan lompat kelas aka simbol kebanggaan 
banyak orang tua murid. Ima terpaksa berpisah dengan teman-teman 
baiknya yang rata-rata masuk ke kelas unggulan. Ya, saat kelas I, Ima 
memang berada di kelas unggulan. Makanya, di kelas II unggulan ini, 
separuh kelas didominasi mantan teman sekelas Ima. Baru yang separuh 
kelas lainnya berasal dari 3 kelas berbeda.  

Well.. gw sih ok-ok aja Ima masuk kelas reguler. Gw malah lega bahwa 
dia masuk kelas yang biasa-biasa aja, yang tuntutannya gak terlalu tinggi. 
Dengan demikian gw berharap Ima bisa lebih seimbang hidupnya; bisa 
mengembangkan minat-minatnya yang lain. Tapi ternyata.., di mata ibu-
ibu lain gw tergolong objek yang harus dikasihani.. ;-) 

”Padahal Ima ranking-nya gak jelek, kok nggak masuk ya, Mama Ima? 
Nggak dicoba tanyakan ke kepala sekolah?” *hehehe... padahal gw gak tahu 
Ima ranking berapa. Di rapornya gak ada ranking, dan gw gak kerajinan nanya ke 
gurunya. Apalagi minta daftar ranking yang lengkap sekelas.. ;-)*  

”Memang nilainya rapat sekali, persaingannya ketat sekali di kelas I-
a kemarin. Jadi kurang nol koma nol sekian udah nggak masuk kelas 
unggulan. Ya, mudah-mudahan tahun depan Ima bisa masuk kelas 
unggulan lagi, ya Mama Ima!” 

”Memang kalau kita pingin masuk kelas unggulan, ibunya juga 
harus ikut rajin belajar sih. Saya aja tiap hari harus nge-drill anak saya 
belajar. Kalau enggak, mana bisa masuk kelas unggulan?” 

Itu sebagian ungkapan keprihatinan yang gw terima dari ibu-ibu 
lain. Gw sih cuma mesam-mesem sambil mengucapkan terima kasih aja. 
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Habis mau gimana lagi? Mau gw ajak berdebat bahwa menurut gw kelas 
unggulan gak penting? Hehehe.. Bisa-bisa gw disangka sekedar menghibur 
diri. Atau lebih parah lagi: disangka punya arogansi intelektual.. hehehe.. ;-) 

Padahal, swear, gw gak perduli. Gw sudah bangga bahwa Ima naik 
kelas dengan nilai-nilai yang jauh melebihi standar kompetensi. Dari 
standar kompetensi 70 yang harus dicapai di tiap mata pelajaran, Ima 
mendapatkan nilai antara 95-98. Nah.., kalau banyak teman sekelasnya 
membukukan angka berkisar 97-100, sehingga cut point untuk masuk kelas 
unggulan adalah sedikit di atas angka rata-rata Ima, bukan berarti Ima 
yang prestasinya jelek kan? Nggak ada perbedaan yang signifikan antara 
prestasi yang dicetak Ima dengan teman-temannya di kelas unggulan, 
walaupun kini Ima tidak lagi sekelas dengan mereka.. ;-)  

Kalau ada ibu-ibu yang menganggap bahwa kelas unggulan vs kelas 
reguler adalah perbedaan yang signifikan, ya silakan saja. Tapi gw sih gak 
melihat itu sebuah goal yang harus dicapai. Gw nggak ngerasa perlu men-
drill anak gw tiap hari belajar melampaui kurikulumnya, gak merasa perlu 
membebani anak gw dengan berbagai les Kumon dan pelajaran.. ;-) Dan gw 
gak merasa perlu dikasihani hanya karena anak gw gak masuk kelas yang 
sama dengan anak-anak mereka.. hehehe..  

Dan lagi.. yang mungkin ibu-ibu itu nggak tahu, kelas unggulan 
tidak terlalu menarik bagi gw karena I have been there. And trust me.. it was 
not exactly an amusement center.. ;-) 

Gw dibesarkan dalam keluarga besar yang prestasi akademisnya 
amit-amit mengerikan. Mengerikan bagusnya, maksud gw.. hehehe.. 
Memang sih, di satu sisi hal itu membanggakan dan memacu gw buat 
berprestasi baik. Tapi.. itu juga bikin gw gak pede dan rendah diri; karena 
apa pun yang gw raih ternyata selalu selangkah di belakang yang lain-lain.. 
;-) Pada saat gw mampu jadi juara kelas, misalnya, salah satu sepupu gw 
menjadi Bintang Pelajar Nasional, sementara satu sepupu lainnya menjadi 
Bintang Pelajar tingkat Provinsi. Waktu gw berhasil lolos ujian masuk UI, 
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empat sepupu gw lainnya bahkan sudah melenggang masuk ke other 
reputable university tanpa tes masuk. Saat gw lulus sarjana pun, satu sepupu 
gw mencetak IPK akhir sempurna 4,00 tanpa sekalipun mengulang mata 
kuliah, sementara sepupu gw yang lain tinggal tunjuk aja beasiswa S2 yang 
mana yang dia berkenan ambil. Jiper gak sih? Hehehe.. 

Hhhh.., kalau loe cuma sebuah bintang kecil, nggak enak terus-
terusan berada di dekat matahari! Seberapa pun terangnya loe bersinar, loe 
akan selalu kalah terang. Dan dalam jangka panjang, bisa-bisa loe 
kehilangan keyakinan bahwa loe bisa bersinar.. ;-) Atau sebaliknya: loe 
bakal jadi kurang fleksibel, gak bisa meredupkan sinar loe saat loe keluar 
dari orbit matahari. Tombolnya udah rusak, karena selama ini selalu 
dipasang maksimum.., hehehe.. 

So.. biarin aja Ima di kelas reguler. Biarin aja orbitnya menjauh dari 
kelompok matahari; hanya sesekali bertemu dalam perputaran hidupnya.. 
;-). Capek, lagi, terus-terusan mengejar matahari.. ;-) 

Nggak semua bintang punya kesempatan jadi matahari, tapi kan 
bukan berarti mereka gak punya sinar sama sekali. Biarlah mereka bersinar 
di tempat lain, supaya mereka tetap punya percaya diri bahwa mereka 
bukan sekedar benda angkasa yang menerima sinar dari bola api.. ;-). 

 

 

  



Muhammad Ruslailang Noertika 

 255 

 

 

 

Muhammad Ruslailang Noertika 
 



 Masih ada Pabbalu lipa’ yang akan lewat * 

  256 

Masih ada Pabbalu lipa’ yang akan lewat * 
 

* Juga Dimuat Di Panyingkul 

Sewaktu masih kanak-kanak di Pannampu, rumah saya sering 
menjadi tempat persinggahan (transit) para pabbalu lipa’ ini, karena 
kebetulan Makassar merupakan juga pelabuhan penyeberangan ke pulau-
pulau lainnya di seluruh Indonesia. Tujuan utama mereka Kalimantan, 
Papua, atau Sumatera. Setiap mereka datang, aroma khas lipa’ sabbe 
(sarung sutera) dan lipa’ cello (sarung berbenang non-sutra) selalu menjadi 
kenangan tersendiri, selain tentu saja kelakar para pabbalu lipa’ yang 
terkenal pandai bercerita sambil berguyon. Lipa’-lipa’ tak bermerk (no 
brand) ini dibungkus dalam kain sarung besar, pernah sewaktu kanak-
kanak itu saya mencoba mengangkat gulungan yang mungkin mencapai 
400 sarung, namun tak pernah berhasil. 

Beberapa malam yang lalu saya kedatangan tamu, La Nuhong, 
paman saya yang tinggal di Ujung Baru, Sempangnge, Wajo, bersama 3 
orang rekan-nya dari Sempangng. Mereka adalah pabbalu lipa’ yang sedang 
berjualan di sekitar Balikpapan. Awalnya saya kaget mereka datang, 
dengan mengendarai 2 sepeda motor ber-plat DD (plat nomor Sulawesi 
Selatan), mengunjungi rumah saya di Balikpapan. Kekagetan saya 
dikarenakan kenyataan bahwa masih ada pabablu lipa’ di zaman serba 
praktis ini. Sepengetahuan saya, Sarung sutra asal Sengkang sudah banyak 
dijual di mall-mall di seluruh Indonesia, bahkan saya pernah menemukan 
seorang Batak berjualan Sarung Sutra asal Sengkang di atas jembatan 
penyeberangan UKI, Jakarta Timur. Jadi kita hanya perlu ke pasar/mall 
untuk mencari sarung sengkang, tak perlu menunggu kiriman saudara di 
kampung, apalagi menunggu pabbalu lipa’ datang berkunjung ke rumah. 

Ngobrol dengan pabbalu lipa’ ini menjadi hiburan tersendiri buat saya 
yang jauh dari kampung, selain mereka pandai berkelakar, juga banyak 
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informasi unik yang diceritakan mengenai negeri-negeri yang mereka 
pernah jelajahi untuk berjualan sarung ini. Untuk setiap kali keluar 
’mabbalu lipa’, mereka bisa membawa 400 lembar sarung dengan nilai 
sekitar Rp 10 juta. Untuk menghabiskan lipa-lipa’ ini, rata-rata mereka 
harus bepergian selama 3-5 bulan. Saya sendiri tak bisa membayangkan 
betapa beratnya sarung-sarung itu mereka angkut ke tempat-tempat jauh. 

Sarung-sarung ini mereka peroleh dari seorang yang mereka panggil 
”Boss”, mungkin sama artinya dengan Juragan atau Majikan. Sang Boss 
inilah yang memodali dengan lipa’-lipa’ dan membiayai perjalanan dan 
akomodasi para pabbalu lipa’. Karena alasan keselamatan, mereka selalu 
bepergian mabbalu lipa’ dalam satu rombongan berjumlah 5-10 orang. 
Dengan tetap dalam satu rombongan, mereka bisa saling membantu 
sekiranya ada diantara pabbalu lipa’ ini yang mengalami kesulitan. Namun 
demikian, mereka juga tetap berprinsip untuk tidak melakukan kesalahan 
dan perbuatan yang merugikan masyarakat di tempat mereka mabbalu lipa’. 

Di zaman sekarang, mereka juga difasilitasi dengan sepeda motor 
yang juga dibawa dari kampung, berbeda dengan zaman sebelum tahun 
90-an dimana mereka menjual sarung hanya dengan berjalan kaki, atau 
menumpang bis umum. Namun dengan begitu, para pabbalu lipa’ ini tetap 
harus melunasi biaya serta modal sarung yang mereka terima dari Boss 
setelah mereka pulang ke kampung. 

Hampir setiap jengkal tanah di Indonesia ini pernah disinggahi oleh 
pabbalu lipa’ ini. Namun tempat favorit mereka adalah daerah yang 
memiliki komunitas bugis seperti Riau, Jambi, Papua dan Kalimantan 
Timur. 

Malam itu mereka bercerita tentang tempat bernama Kuala, 70 km 
dari Balikpapan, yang baru saja mereka singgahi seminggu untuk 
berjualan sarung. Umumnya mengeluh bahwa sarung yang mereka jual 
kalah bersaing dengan sarung ’cicilan’ yang didagangkan oleh orang lokal. 
Cara pembayaran dengan beli kontan membuat sarung mereka tak begitu 
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diminati oleh pembeli, walaupun secara kualitas, harga dan originalitas, 
sarung mereka cukup bagus. Selembar sarung dihargai Rp. 40.000—70,000, 
dengan margin keuntungan bisa 50—100%. Rata-rata mereka bisa berhasil 
menjual 2—5 lembar sarung setiap harinya. Yang membeli sarung ini 
umumnya adalah orang-orang bugis juga yang masih percaya pada 
originalitas dan kualitas sarung sengkang ini. 

Kisah sedih juga mereka sempat ceritakan berkaitan dengan rekan 
mereka yang tewas dibantai penduduk lokal di Kolaka, Sulawesi Tenggara. 
Dalam perjalanan pulang kembali ke Sengkang, rekan mereka itu 
bertabrakan dengan seorang pemuda lokal yang sedang mabuk. Malang 
bagi sang pabbalu lipa’, rupanya kerumunan penduduk lokal yang 
dirasuki amarah kemudian menghakiminya sampai meninggal, kepala 
bagian belakangnya pecah karena dihantam balok besar. Akhirnya rekan-
rekan mereka sesama pabbalu lipa’ mengambil jenazahnya dan dibawa 
pulang ke Sempangnge. Saya teringat akan paman saya juga, yang 
mengalami nasib sama, di bunuh di daerah Barru ketika berjualan sarung. 
Resiko lain yang kadang menimpa mereka adalah dirampok atau ditipu 
oleh penduduk setempat. Kadang penduduk setempat membeli sarung-
sarung mereka dengan cara mencicil/utang, namun sampai saat para 
pabbalu lipa’ ini hendak pulang ke kampung, penduduk lokal itu 
menghilang dan tidak membayar sisa utang nya. Mungkin itulah sebabnya 
para pabbalu lipa’ lebih mengutamakan pembayaran langsung daripada 
mencicil. 

Resiko besar yang mereka hadapi selama mabbalu lipa’ menjadi tak 
ada artinya ketika harus berhadapan dengan tuntutan hidup untuk 
menafkahi keluarga. Umumnya, disamping berprofesi sebagai pabbalu lipa’, 
mereka juga adalah petani di kampungnya. Saat menunggu musim panen 
atau bercocok tanam, mereka keluar mabbalu lipa’. Sawah dan ladang 
diserahkan pengelolaannya kepada istri atau keluarga dekat, sedang para 
lelaki pemberani ini mencari peruntungan lain dengan mabbalu lipa’. Tapi 
saya tak tahu, sampai kapan para pabbalu lipa’ ini eksis di bumi nusantara. 
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Penjualan langsung di pasar dan mall sedikit demi sedikit memperkecil 
peran mereka di masa depan. 

Kini, pabalu lipa’ rupanya tidak lagi banyak memasarkan sarung khas 
dari sengkang itu, mereka lebih menyukai menjual sarung non tenunan 
buatan pabrik-pabrik tekstil di Jawa. ketika saya iseng-iseng membongkar 
isi tas berisi sarung-sarung itu, saya agak kecewa karena sarung yang 
dijajakan rupanya tidak satupun sarung tenun asli Sengkang. Mungkin 
mempertimbangkan faktor praktis dan keuntungan, mereka tak lagi 
menjajakan sarung tenun asli sengkang. Sarung buatan pabrik tekstil di 
Jawa ini umumnya tidak luntur dan awet, serta harganya murah. 
Dibandingkan dengan sarung tenun asli sengkang, yang sering luntur, dan 
mahal harganya, tentunya merupakan komoditas yang agak sulit 
mendapat tempat di hati para konsumen. Saya membayangkan, kalau 
kemudian pabbalu lipa’ ini sudah mulai mengubah komoditas dagangnya 
dengan buatan pabrik tekstil Jawa, suatu saat mereka akan cepat tersingkir, 
juga lipa sabbe khas sengkang itu… 
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Pendidikan Kita, Mau Kemana? 
 

* Tulisan ini dimuat di Harian Tribun Kaltim Edisi Senin, 7 Mei 2007. 

Pada tanggal 2 Mei ini, kembali bangsa Indonesia memperingati hari 
lahir tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian 
ditahbiskan oleh pemerintah menjadi Hari Pendidikan Nasional. Karya 
monumental beliau, lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta, 
masih berlanjut hingga kini. Namun ajaran dan konsep pendidikan ing 
ngarso sing tulodo (di depan menjadi teladan), ing madya mangun karso (di 
tengah membangun semangat), tut wuri handayani (di belakang menjadi 
pendorong) masih menjadi urat nadi pengembangan pendidikan kita, tak 
sekedar menjadi sebaris kata di emblem seragam sekolah? 

Pendidikan sebagai investasi hidup 

Semua sepakat bahwa ‘education is the best investment that offers the 
best gain in future’, pendidikan adalah investasi terbaik yang menawarkan 
masa depan terbaik. Strata sosial dan ekonomi sebuah keluarga bisa 
terangkat secara drastis manakala anggota keluarganya mampu 
menyelesaikan pendidikan universitas. Bahkan status kelas seseorang akan 
diakui sebagai kelas menengah ketika mulai duduk di bangku kuliah. 
Manusia paling sempurna, Nabi Muhammad SAW, senantiasa 
mengingatkan hal ini, ’tuntutlah ilmu dari sejak rahim hingga liang lahat’, 
bahkan dalam banyak nash, agama hanyalah diperuntukkan bagi orang-
orang yang berakal/berpendidikan. Bapak Bangsa kita, Dr. Ir. Soekarno, 
bahkan merasa perlu untuk meminta anak-anak Indonesia untuk 
menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit, tentunya alat yang 
dimaksud untuk menggantung cita-cita setinggi itu tak lain dari 
pendidikan. Pendidikan yang dimaksud tak harus melewati jalur formal, 
atau jalur sekolah yang umum kita kenali, namun pendidikan yang 
sesungguhnya adalah segala bentuk pelajaran hidup yang kita peroleh 
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dalam kehidupan; ajaran agama, pelatihan, contoh perilaku, sejarah, 
pengalaman, nasehat, adat istiadat, budaya, sosial dan lainnya. 

 Seabad lebih sejak kelahiran Ki Hajar Dewantoro, banyak hasil yang 
bisa dibanggakan dari pendidikan nasional yang beliau rintis, beberapa 
pelajar mampu mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade Sains 
Internasional. Anak-anak cerdas didikan Prof. Yohannes Surya ini menjadi 
ikon baru yang menjadi stimulus kebangkitan semangat pelajar kita. Tak 
terhitung juga produk didik Indonesia yang menjadi tenaga ahli handal di 
berbagai instansi dan perusahaan Multi National Company, di dalam 
maupun luar negeri. 

Namun tak sedikit pula contoh buruk yang menjadi rapor merah 
lembaga pendidikan kita; kasus kekerasan bahkan pembunuhan di IPDN 
dan STTD, demonstrasi mahasiswa yang brutal dan anarkis, termasuk 
baru-baru ini peringatan peristiwa “Amarah/April Makassar Berdarah” 
oleh oknum mahasiswa UMI Makassar yang ber-ekses pengeroyokan 
terhadap seorang Professor, kecurangan berjamaah dalam Ujian Nasional 
(UN/UAS) SMP dan SMU di beberapa lokasi; belum lagi kasus narkoba, 
video porno, aborsi dan kasus kriminal lainnya yang seakan menjadi 
kegiatan ekstra kurikuler pelajar dan mahasiswa kita. Tingkat 
pengangguran, tenaga terdidik yang tak terserap di dunia kerja juga tak 
pernah surut angka statistiknya. Pendidikan yang makin mahal dan 
irasional makin tak mampu diraih di tengah terpuruknya ekonomi rakyat, 
lembaga pendidikan tak ubahnya pasar komersial yang lebih 
mengutamakan keuntungan industrial daripada substansi pendidikan 
yang seharusnya terjangkau untuk semua. Ada produk positif, tapi tak 
sedikit pula produk negatif.  

Pendidikan yang memotivasi 

Dalam substansi yang paling mendasar, sistem pendidikan terbaik 
adalah yang mampu memotivasi manusia untuk bertahan hidup dengan 
bersendikan pada moralitas/budi pekerti. Agama telah memberikan 
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petunjuk praktis bagaimana melakukan aktivitas luhur itu; berbuat baik 
dan mencegah keburukan. Tujuannya, apabila manusia konsisten dengan 
aktivitas luhur itu; semua substansi rasa kebahagiaan yang menjadi energi 
positif dalam hidup; percaya diri, senang, tenggang rasa, konsisten, 
bersemangat, bahagia, jujur. Sistem Pendidikan yang gagal adalah yang tak 
mampu menanamkan motivasi bagi peserta didiknya. Ketika kekerasan, 
kecurangan, korupsi, dan semua jenis energi negatif menjadi output dari 
sebuah pendidikan, maka kita bisa menganggap bahwa proses pendidikan 
yang ditempuhnya mengalami ketidaksempurnaan, atau secara sarkasme 
dikatakan sebagai failure of education atau kegagalan. Motivasi pelajar tim 
Olimpiade Sains Indonesia (TOFI) untuk mencapai prestasi tertinggi tak 
hanya berharap medali, tapi juga kebanggaan pribadi sebagai hasil kerja 
keras dan sumbangsih buat negara bisa menjadi contoh yang baik. Juga 
keteguhan hati hingga menjadi korban penembakan dari Partahi Mamora 
Halomoan Lomban Toruan yang mengejar tingkat doktoral di Virginia 
Technology University agar mampu mengangkat strata sosialnya di 
masyarakat.  

Pendidikan berwawasan Kemandirian 

Sejatinya, pendidikan tak boleh menghasilkan manusia bermental 
benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya 
menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan 
selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras dan kreativitas yang 
dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam 
masyarakat. Justru dari kemandirianlah manusia mampu mencapai level 
self esteem dan aktualisasi dirinya sebagaimana diungkapkan dalam teori 
Kebutuhan Maslow. Betapa banyak produk benalu dalam masyarakat, 
deretan manusia yang menjadi pengangguran sejati, menjadi beban dalam 
keluarganya, dan buruknya, mengarah ke rawan kriminalitas. 

Mengingat kita saat ini berada pada dunia dengan iklim yang sangat 
kompetitif, kompetensi kuantitatif bisa saja menjadi satu-satunya 
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parameter yang diakui namun absurd. Apalah artinya keunggulan 
kompetitif itu jika tak disertai dengan kompetensi kualitatif, berupa 
kepekaan moralitas dan budi pekerti, kemandirian yang humanis. Sistem 
pendidikan yang menyeimbangkan kedua kompetensi itu serta merta 
mampu menghasilkan sistem negara madani, adil dan makmur. 

Melawan neo-liberalisme global saat ini, dalam kerangka dialektika, 
pendidikan dapat mengatasi kapitalisme dengan menggerakkan penduduk 
dari segala kelas secara keseluruhan untuk memiliki modal dan faktor-
faktor produksi yang disesuaikan dengan keahliannya. Kapitalisme juga 
bisa dikontrol dengan menanamkan kepribadian dan semangat kerja keras 
menghasilkan karya yang bersendikan pada keadilan sosial dan 
pengakuan akan hak-hak pribadi dan berkemanusiaan.  

Kegagalan pendidikan 

Pendidikan tak boleh menghasilkan masyarakat pengkhayal, hanya 
memimpikan kehidupan mewah bak sinetron, menghasilkan pseudo 
community, masyarakat pura-pura yang menjadikan kehidupan pribadi bak 
panggung sandiwara, memarginalkan peran lembaga pernikahan dengan 
gemar kawin cerai, atau hanya berharap datangnya superhero yang 
kemunculannya mampu mengatasi segala kesulitan hidup, tanpa perlu 
mengandalkan kekuatan diri pribadi. 

Kegagalan pendidikan yang paling fatal adalah ketika produk didik 
tak lagi memiliki kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas, sense of 
humanity. Padahal substansi pendidikan adalah memanusiakan manusia, 
menempatkan kemanusiaan pada derajat tertinggi dengan 
memaksimalkan karya dan karsa. Ketika tak lagi peduli, bahkan secara 
tragis, berusaha menafikan eksistensi kemanusiaan orang lain, maka 
produk pendidikan berada pada tingkatan terburuknya. Kasus 
pembunuhan 35 praja di IPDN sejak tahun 1995 memberi satu contoh baik 
mengenai kegagalan pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan, 
bukannya mengeliminasi kekerasan, bahkan membakukan secara 
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sistematik praktik-praktik dehumanisasi di lembaga pendidikan yang 
dibiayai rakyat itu. Padahal, menurut Mohandes K. Gandhi, kekerasan 
hanyalah senjata bagi yang jiwanya lemah. 

Kepedulian kehilangan tempatnya ketika seorang bapak di Jakarta, 
membopong jenazah anaknya yang tewas karena tak punya biaya berobat, 
dan mengangkutnya dengan gerobak sampah miliknya, sementara 
manusia lainnya hanya bisa tertegun menyaksikan kisah tragis itu. Pada 
tingkatan yang lebih tinggi, kita juga terpaksa mengelus dada tatkala dana 
korban bencana tsunami Aceh-Nias 2004, dan gempa bumi Yogyakarta dan 
Pangandaran, alih-alih disalurkan ke korban yang membutuhkan, bahkan 
dikorupsi secara berjamaah oleh oknum pejabat lokal. Kehilangan 
moralitas menjadi sumbu hilangnya sendi-sendi masyarakat dewasa, 
mereka hanya membentuk peradaban yang sekarat, yang entah sampai 
kapan menemui ajal peradabannya. 

Terlepas dari itu semua, ada cuplikan menarik mengenai kegagalan 
dalam film Batman Begins, ketika terjadi diskusi antara ayah-anak Wayne, 
“Why do we fall? It teach us how to wake up”. Kegagalan hanyalah kesuksesan 
yang tertunda, juga merupakan cara terbaik untuk belajar bangkit dari 
keterpurukan.  

Pendidikan yang mendewasakan 

Mari berkaca pada kisah Suster Rabiah, sang Suster Apung, berbekal 
pendidikan kesehatan dari bangku sekolah, bertugas sebagai perawat 
selama 28 tahun hingga sekarang di kepulauan Liukang Tangaya di selatan 
Pulau Sulawesi, dekat perairan laut Flores. Ia harus menembus ganasnya 
gelombang laut dan melawan batas kewenangannya sebagai perawat, serta 
tidak menyerah oleh keterbatasan fasilitas yang ada di tempat-tempat 
terpencil tersebut. Contoh yang lain, adalah Saur Marlina “Butet” 
Manurung, cendekia yang menanggalkan pekerjaan formal untuk 
mengajar baca tulis bagi suku Anak Dalam di kawasan Taman Nasional 
Bukit Dua Belas dan Bukit Tiga Puluh Jambi. Juga ada dr. Diana Bancin, 
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dokter muda berusia 24 tahun yang mengabdi sebagai tenaga PTT di Pulau 
Maya Karimata di sebelah barat pulau Kalimantan. Daerah tersebut sudah 
9 tahun tidak memiliki dokter dengan tingkat pemahaman masyarakat 
yang rendah tentang kesehatan, mereka menghadapi ancaman epidemi 
malaria. Dokter Diana mencoba melakukan apa yang dia bisa untuk 
kesehatan masyarakat, dalam kondisi daerah yang terisolasi, sulit air 
bersih, dan minim fasilitas kesehatan. Juga ada kisah seorang warga desa 
ilir – Indramayu yang bernama Solikin (64 tahun) mencoba 
menyelamatkan Pantai Utara Jawa di tengah abrasi dengan cara 
meraklamasi pantai walau mendapatkan berbagai penentangan dari warga 
sekitar. Faktor ekonomi menjadi faktor kesekian dalam motivasinya, 
bahkan nihil. Inilah contoh pendidikan yang memotivasi dan 
menggerakkan, membentuk kepribadian pengabdian kepada kemanusiaan 
tanpa tergeser oleh faktor ekonomi. 

 

Sesungguhnya kita tak perlu berharap banyak bagi munculnya 
banyak ragam pendidikan hybrid yang lebih mengutamakan keunggulan 
kuantitatif daripada kualitatif secara short time/instant. Mungkin kita akan 
merasa kehilangan romantisme sistem pengajaran masa lalu yang lebih 
menekankan pada implementasi budi pekerti yang sudah tak tercantum 
lagi dalam slot kurikulum kita. Kita teramat berharap pada sistem 
pendidikan yang tak hanya optimal, tapi juga mampu menumbuhkan 
kearifan-kearifan lokal yang menyentuh nurani, membesarkan hati, 
mendewasakan sikap dan perilaku, namun juga mampu menghidupkan 
secara ekonomi. Satu hal yang mungkin teramat sulit bagi pemerintah kita 
saat ini. 
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Membaca surat cinta  
 

Saudaraku, masih inget nggak waktu pertama kali dapet surat cinta? 

Wuiiih rasanya gado-gado donk pastinya. Seneng, deg-degan, penuh 
euforia deh pokoknya :-) 

Pasti dibaca berulang kali, sampe apal sampe titik komanya. Ada yang 
sampe di-laminating mungkin? buat kenang-kenangan untuk ditunjukin 
sama anak cucunya? hehehe.. 

Atau dibawa tidur? 

Bahkan ada yang sebelum kuliah atau kerja, baca surat cinta dulu. 
"Biar semangat gitu, Ya." 

By the way, emang surat cintanya bisa ngasih petunjuk ya? 

Duh, si Yaya nanyanya aneh-aneh aja ya ;-) 

Ya enggak laaah, lah cuman secarik kertas. Yang nulis juga sesama 
manusia. 

"Emang, ada yang surat cinta yang bisa kasih petunjuk Ya?" 

Saudaraku... Coba deh liat di lemari di rumah masing-masing. Di 
lemari paling atas biasanya apa yang ditaruh? 

Kalau di lemari paling atas biasanya kita suka naruh Alquran kan? 
Kalau mamaku paling marah kalau naruh Alquran di bawah. 

Biasanya, kalo jatuh, Alqurannya kita ambil, kita cium, trus di-taruh 
lagi deh di atas lemari. 
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Astagfirullaah, padahal Alquran itu bukti cintanya Allah buat kita 
lho. 

Bayangin, kita dapet surat cinta dari sesama manusia aja seneng-nya 
bukan main. Hanya dengan membaca rangkaian abjad yang menjadi 
kalimat kita sudah berbunga-bunga. 

Apalagi dari Allah, subhanallaah, begitu cintanya Allah sama kita 
sampai mempersembahkan 114 Surat buat kita. 

Dan apa yang telah kita lakukan? Kita lebih baik menghabiskan 
setiap malam dengan membaca majalah, koran atau yang lainnya. 

"Ah nanti aja-lah, kalo malam Jumat baca Yasin." 

"Kalau ngelayat baru Yasinan." 

Astagfirullah.. Padahal di dalam setiap kalimat yang Allah tuliskan 
untuk kita, mengandung begitu banyak cinta. Dan kita mengabaikan cinta 
Allah begitu saja! 

Saudaraku, coba tanyakan sama hati kita, sudahkah kita membaca 
surat cinta Allah untuk kita? 
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Mendengar suara Allah  
 

Subhanallaah, ESQ kemarin mengajarkan banyak sekali bagi diri saya 
pribadi. Di hari kedua kita (terutama saya) mendapat pencerahan tentang 
suara hati. 

Saat itu Bapak Iman (trainer kita) memanggil salah seorang peserta 
untuk menemaninya di depan. Kemudian, Pak Iman mengajak ngobrol 
beliau sambil beranjak duduk. Otomatis peserta tersebut ikut duduk. 
Setelah orang itu duduk, Pak Iman beranjak berdiri. Kembali, bapak itu 
ikut berdiri. Hal itu terjadi sampai 3 kali, Bapak Iman duduk dan kembali 
lagi berdiri. Sampai akhirnya Pak Iman duduk kembali dan peserta training 
yang dipanggilnya diminta untuk tetap berdiri. 

Kelihatannya trainer saya sedang bercanda ya? Ya, itulah yang ada di 
pikiran saya juga. 

"Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang ada dalam pikiran kalian 
sekarang?" Begitu tanya Pak Iman kepada peserta training. 

Macem-macem jawabannya. 

Pak Iman berdiri. 

"Pak (tertuju ke si peserta yang di depan), duduk aja" 

"Apakah saya akan berdiri begitu saja?" Tanya Pak Iman lagi.  

Peserta training mulai terlihat ragu-ragu, sampai ada seorang ibu 
yang maju ke depan untuk meminta si bapak yang berdiri untuk duduk 
juga. Ibu itu telah mengikuti suara hatinya :-) 

Sering suara hati kita tergelitik untuk melakukan suatu kebaikan. 
Tapi sering juga apa yang kita dengar di hati kita berhenti hanya sampai di 
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hati saja. Tidak lebih. Begitu juga saat misalnya kita ingin berkata kasar 
kepada teman kita, lalu ada suara dalam hati yang berbisik: "Jangan begitu, 
nggak baik." Kenapa donk kita sering mengabaikan suara hati? Jawabnya, ya 
karena kita masih punya persepsi, masih ragu, masih mempertanyakan 
suara hati kita sendiri. 

Pernahkah kita berpikir: siapa yang membisiki hati kita? 
Sebenarnya, itu suaranya Sang Khalik. Saya juga baru belajar, kalau 
ternyata suara hati itu adalah suaranya Allah (Tuhan). Lalu, kalau kita 
masih memiliki prasangka bahkan dengan suara hati sendiri... berarti kita 
menyangsikan Allah.  

Astagfirullah, Ya Rabb, ampunilah hamba-Mu yang sering 
mempertanyakan diri-Mu. 
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"Meninggal... ASYIIIIIKK!"  
 

Dulu, ada seorang alumni ESQ yang berpulang. Saat Pak Ary 
Ginanjar melayat, sang istri almarhum yang lagi duduk di dekat jenazah 
hanya berkata: 

"Pak Ary, benar kata Bapak. Semua yang ada di dunia ini akan 
kembali ke Sang Pencipta." 

Sang istri sama sekali TIDAK menitikkan air mata, seraya berkata 
kepada jenazah, "Bapak, selamat jalan. Bapak jangan kuatir, ibu akan 
menjaga anak-anak kita." 

Yang ada pas diceritain begitu, kita para peserta training langsung 
bersimbah airmata. 

Lalu, kita diajarin untuk mengepalkan tangan kanan kita ke atas dan 
menariknya ke bawah sambil sama-sama berteriak: 

"MENINGGAL.....ASYIIIKK!" 

Waaah, asli satu ruangan langsung terdiam bengong, dan tidak ada 
yang sampe hati mengikuti, hehe. Malah dalam pikiran kita nich, Bapak 
Trainer udah gila. 

Kemudian, trainer kita menjelaskan, "Pak, Bu.. Jangan bayangkan 
seramnya neraka yang menanti kita. Tapi BETAPA indahnya surga yang 
disediakan Allah untuk kita. 

Ingat, rasa bahagia saat kita mendapat pekerjaan baru? Atau 
menikah dan mendapat anak? 
Kalikan rasa bahagia itu dengan sejuta dikalikan lagi dengan sejuta 
dikalikan lagi dengan sejuta dikalikan lagi dengan sejuta.. 
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Itulah KEBAHAGIAAN yang yang akan menanti kita di surga. 
Betapa ALLAH SWT akan menyambut kita dengan tersenyum." 

Lalu kita kembali mengepalkan tangan kanan kita ke atas dan 
menariknya kembali ke bawah, sambil sama-sama berteriak: 

"MENINGGAL.....ASYIIIIKK!" 
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Menuju: Pulang  
 

"Kita akan melakukan perjalanan ke luar dari kita. Mari saudaraku, 
kita tundukkan kepala, pejamkan mata dan cobalah bersihkan hati kita." 

"Apaan sich? Norak ih." Runtukku (dalam hati saja). Tapi aku 
mengikuti yang lainnya, yang mulai menundukkan kepala mereka. 

"Saudaraku, kita sedang keluar dari diri kita. Dan kita dapat melihat 
kehidupan kita sendiri selama ini." 

"Lihat apa sich? Tidak ada apa-apa kok," batinku tapi tetap mencoba ikut 
dalam (yang kukira) permainan ini. Tapi.. Potongan-potongan pagiku tadi 
mulai berkelebatan dalam benakku. Dimulai dari aku bangun pagi, aku 
yang selalu tergesa sebelum pergi, aku yang telah membentak asisten 
mamaku di rumah. Semuanya mulai bergulingan dalam benakku. 
Kepalaku mulai terasa berat. 

"Saudaraku, apa yang telah kau lakukan dengan hidupmu?" 

Dan kepingan-kepingan hidup diriku kembali berserakan. Tak 
sadar, aku terisak. Melihat aku yang begitu menyia-nyiakan banyak 
kesempatan untuk berbuat baik. Dan kutersungkur dalam genangan 
penyesalan. Saat tak dapat kuraih satu keping itu untuk kusambung lagi, 
untuk kuperbaiki. Aku begitu bodoh. Tak tahu malu. Naif. Tak tahu 
berterima kasih. Aku akan menghadap Tuhanku dengan tangan hampa. 
Tanpa perbekalan apapun. Rumah surga akan terlihat jauh dariku. Api 
neraka akan menyambutku. 

Allah, Aku maluu. Maafkan aku Allah. Jangan lepaskan cinta-Mu. 
Jangan lepaskan pegangan-Mu. 
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Aku seperti anak kecil. Merengek-rengek kepada Allah untuk 
dimaafkan. 

Ah, apa yang sudah kulakukan selama ini? 

Aku akan pulang, kembali ke jalan-Nya.  
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Pilihan Sulit bagi Wanita  
 

Pembahasan masalah persamaan gender masih sangat sulit untuk 
dituntaskan, pro dan kontra selalu bermunculan, masih banyak masalah 
yang melingkupinya dan masih banyak faktor yang tidak bisa diabaikan 
begitu saja.  

Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pendidikan tanpa 
membedakan antara anak laki-laki dan anak wanita. Persamaan dalam 
dunia pendidikan itu akan berjalan dengan berimbang sampai akhirnya 
sang wanita memutuskan untuk menikah. Persoalan akan muncul ketika 
seorang wanita menyelesaikan pendidikannya, bekerja dan akhirnya saat 
untuk menikah. Tidak sama dengan laki-laki yang dapat dengan mudah 
menentukan arah hidupnya dan memutuskan bekerja dimana saja sesuai 
kemampuannya dan mengaktualisasikan kemampuan ilmunya dalam 
dunia kerja.  

Wanita harus menentukan pilihan, bekerja di luar rumah atau 
menjadi ibu rumah tangga saja atau membagi keduanya, antara dunia kerja 
dan rumah tangga. Sebuah pilihan yang tidak mudah, terkadang harus 
menahan impian dan cita-cita yang didambakan. 

Seorang wanita pandai dan cerdas bermimpi tentang keinginan yang 
dapat diraih untuk meneruskan pendidikan setinggi mungkin, atau setelah 
selesai kuliah bekerja secara profesional di luar rumah. Mengharapkan 
meraih cita-cita dan mengaktualisasikan dirinya di dunia kerja. Wanita itu 
mempunyai kemampuan untuk meraih cita-citanya dan dia juga 
mempunyai kemauan untuk berusaha meraih cita-cita dan impian tersebut. 

Setelah menikah, timbul kebimbangan. Rasa resah di hati pun makin 
mengganggu, apalagi saat si kecil sudah mulai hadir di tengah keluarga. 
Sebuah pilihan sulit ada di depan matanya. Meraih cita-cita dan impian 
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yang pernah melintas di pikirannya, atau rela dengan terpaksa menerima 
sebuah kenyataan yang tak pernah diimpikan. Di saat gundah gulana 
memikirkan cita-cita dan impian, muncul pula kebimbangan yang semakin 
mengganggu ketika mendapatkan kenyataan harus memilih ikut suami 
bertugas di luar negeri. Pilihan sulit untuk diri sendiri dan untuk sebuah 
kelanggengan rumah tangga.  

Akhirnya buyarlah impian indah sang wanita, memilih mengikuti 
suami dan menunda peluang untuk impian diri sendiri. Sedikit demi 
sedikit dirintis perubahan hidup yang menuju arah yang tak pernah ada 
dalam impiannya. Walau untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dia tidak 
perlu bekerja keras untuk keperluan rumahtangganya karena semua 
tersedia tapi secara batin mungkin dia terperosok lemah pada sisi yang tak 
pernah ada dalam cita-cita dan impiannya selama ini. 

Gambaran di atas merupakan kisah cerita yang banyak bermunculan 
dalam kehidupan kaum wanita cerdas. Pilihannya karena keterpaksaan 
untuk menjadi ibu rumah tangga.  

Ada sebagian wanita cerdas dapat meneruskan impiannya bekerja di 
kantor dan meniti karir dengan gemilang karena merupakan sebuah 
kebutuhannya untuk mengaktualisasikan diri atau pun karena sebuah 
keharusan untuk memperkuat persoalan perekonomian yang ada di 
keluarganya. 

Bagi wanita cerdas yang memilih bekerja di luar rumah setelah 
mengenyam pendidikan tinggi dianggap memiliki status, memiliki sebuah 
nilai diri sebagai seorang karier yang profesional. Banyak yang 
membicarakan keberhasilan wanita tersebut. 

Di samping itu masih banyak pula pandangan sebagian masyarakat 
bila seorang tidak bekerja dianggap tidak memiliki status. Bagi wanita 
yang memilih mendidik anak, keluarga, atau hanya bekerja paruh waktu 
dari rumah, seolah adalah wanita kelas dua yang tidak memiliki status 
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yang sekelas dibandingkan profesional wanita yang sukses di pekerjaan 
kantorannya. 

Banyak wanita yang benar-benar rela hanya menjadi ibu rumah 
tangga dengan tujuan agar dapat lebih berkonsentrasi mengikuti 
perkembangan anak dan mendidik langsung sang anak-anak untuk 
mempersiapkan masa depan mereka.  Banyak persepsi pada sebagian 
masyarakat, bahwa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga tidak 
memerlukan pendidikan tinggi karena hanya akan mengurusi pekerjaan 
yang tidak memerlukan ilmu yang tinggi pula. Pekerjaan rumah tangga 
adalah pekerjaan yang tidak canggih dan tidak memerlukan teknologi dan 
pengetahuan luas untuk berpikir yang rumit. Sehingga bila ada wanita 
berpendidikan dan cerdas memilih menjadi ibu rumah tangga akan dinilai 
percuma sekolah susah-susah kalau cuma di rumah mengurus anak saja. 
Pendapat ini didasarkan pada pemikiran banyak orang tua dahulu yang 
merasa untuk dapat menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi 
memerlukan perjuangan keras, mereka pun berharap pendidikan tersebut 
bisa memberikan hasil kedudukan dan imbalan secara ekonomi yang lebih 
baik. Pendidikan dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pekerjaan dan 
status sosial yang lebih baik. 

Dalam sebuah kehidupan kita perlu memilih, dan setiap pilihan 
yang kita buat ada konsekuensinya. Sebuah pilihan sulit bagi wanita. 
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Rocker  
 

Suatu hari di saat kami sekeluarga sedang bercengkerama di ruang 
keluarga. Putri sulungku menyanyi dan berkata bahwa dia mau menjadi 
penyanyi rock. Puteri sulungku sibuk dengan kacamata hitamnya dan asyik 
bernyanyi bagaikan seorang rocker.  

Melihat gayanya aku bertanya padanya, ’’Memang kakak ingin 
menjadi rocker?’’  

Dengan cepat dia menjawab, ”Iya, kakak mau jadi rocker’’.  

’’Memang penyanyi rocker itu yang bagaimana Kak?’’ Balasku 
dengan penuh selidik.  

Dia langsung menjawab, ‘’Itu lho Ma yang menyanyi memakai 
kacamata hitam. Cool!‘’ Kata sang kakak dengan antusiasnya. Mendengar 
celoteh si sulung, saya dan suami langsung berpandang-pandangan 
dengan penuh was-was dan sedikit terperangah.  

Suami pun menimpali, ’’Kak jangan jadi penyanyi rocker deh, 
penyanyi rocker itu kan tidak bagus.’’ Aku pun tidak kalah akal berusaha 
melarang sang kakak untuk mengurungkan keinginannya menjadi 
penyanyi rock lagi.  

”Tuh Kak, lihat deh di TV musik rock itu bikin pusing kepala, tidak 
enak didengarnya.” 

Sulungku hanya tersenyum, dan dia malah berkata,’’ Cool Mama!’’]  

*** 

Kejadian malam itu membuat diri saya terhenyak. Ternyata sulung 
saya sudah mulai besar, dia sudah mulai mempunyai sebuah keinginan. 
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Keinginan yang dia rasakan sesuatu yang mengasyikkan buat dirinya dan 
sebuah kehebatan tersendiri pula buatnya. Saya sebagai orang tua mulai 
was-was. Takut akan keinginan dia yang tidak sesuai dengan kemauan 
saya sebagai orang tua. Saya takut akan keinginan dia menjadi seorang 
penyanyi rock. Saya takut dia akan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk 
yang biasa dilakukan oleh penyanyi rock. Apalagi dia perempuan….. 
Berkali-kali saya bertanya dan berkali-kali pula saya membujuknya untuk 
mengurungkan angan-angannya menjadi seorang penyanyi rock. Sampai 
akhirnya dia berkata, ´´Ya, sudah deh Kakak tidak menjadi penyanyi rock, 
padahal sebenarnya Kakak masih mau lho menjadi penyanyi rock’’.  
Sebuah keputusan yang dia buat terpaksa, padahal sebenarnya di dalam 
hatinya dia masih ingin agar keinginannya itu tidak diganggu. 

Saya kembali termenung, bagaimana ya seandainya dia benar-benar 
mau menjadi penyanyi rock. Bayang-bayang dan kecemasan akan 
kehidupan penyanyi rock terlintas lagi dipikiran saya.  

Jujur saya takut!  

Saya tidak rela bila dia menjadi penyanyi rock. Saya berusaha 
mencegah dan membujuk dia serta memberikan berbagai cerita bagaimana 
tidak bagusnya penyanyi rock. 

*** 

Saya teringat akan orang tua saya. Mungkin dulu mereka pun 
seperti saya. Mereka mempunyai keinginan tertentu pada anak-anaknya. 
Dan mereka berusaha agar keinginan mereka itu juga bisa tercapai, 
berbagai usaha dilakukan oleh orang tua agar anaknya berhasil dengan 
baik dan sesuai dengan keinginan mereka. 

Dan kini saya merasakan, bagaimana sebagai orang tua ingin agar 
anak-anak sukses dan berhasil dengan baik. Naluri orang tua mungkin 
hampir semuanya sama, yaitu menginginkan yang terbaik buat anak-
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anaknya. Dan cara penyampaiannya yang berbeda-beda. Dan pengelolaan 
dalam menyampaikan keinginan itu pun berbeda-beda. Ada yang otoriter, 
ada yang komunikatif, ada yang mengasyikan dan ada pula yang 
menyebalkan. Saya pun kembali berkaca pada diri saya sendiri. Mengapa 
saya menjadi orang tua yang otoriter, yang memaksakan keinginan saya. 
Mengapa saya melarang sulung saya menjadi rocker. 

Sulung saya masih kecil, masih 6 tahun. Masih banyak peluang dan 
kesempatan dia melihat dunia luar dengan bebas dan luas. Keinginan dia 
masih bisa berubah, sesuai dengan perkembangannya dan 
pengetahuannya pula. Dia masih tumbuh dan berkembang. Tugas saya 
adalah mendidik dia, memberi bekal kepada dia untuk masa depannya. 
Memberikan sebuah pondasi yang kokoh buat dia. Memberikan 
pengetahuan, Iman, Aqidah dan Akhlak yang baik buat dia. Dengan bekal 
yang baik yang saya berikan, Insya Allah dia bisa berkembang dengan baik 
pula. Semoga dengan bekal yang baik yang saya tanamkan sejak kecil pada 
dirinya akan selalu lekat pada pribadinya. 

Saya harus menjadi teman dan sahabat buat dia.... 

Mengapa saya takut akan keinginan dia menjadi seorang rocker. Toh 
tidak semua rocker itu rusak. Banyak pula rocker yang baik dan hebat! 
Semua kembali kepada diri masing-masing. Kalau dasarnya sudah baik, 
disirami dengan kebaikan dan dipelihara dengan baik pula. Insya Allah 
kebaikan itu tidak akan jauh dan akan selalu ada dalam diri anak-anak 
kita. 

Ah….. Saya terlalu takut oleh bayangan… 

Ternyata menjadi orang tua yang baik dan bijaksana itu tidak 
mudah ……..(NzG) 
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Stay at Home Mom....  
 

Menjadi ibu rumah tangga memang bukan pekerjaan yang sulit, dan 
bukan pula pekerjaan yang mudah. Unik! memang... dan benar-benar 
sesuatu yang luar biasa.... 

 Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik memang kita 
harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik itu. Tetapi bila kita ingin 
mendapatkan sesuatu yang biasa saja, tidak usahlah kita bersusah payah 
berusaha, biasa-biasa saja, dan hasilnya pun akan biasa pula. 

Begitu pula menjadi ibu. Kalau kita tidak ingin repot, kita bisa 
santai... Kita bisa asyik dengan diri kita sendiri. Anak-anak, bisa diasuh 
oleh baby sitter, pembantu, nenek-kakeknya atau tante-tantenya..... Mudah 
kan?! 

Ternyata menjadi ibu itu tidaklah mudah... Banyak hal yang 
sebelumnya tidak kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita ini. 
Dan untuk menghadapi tantangan tersebut kita benar-benar harus 
berusaha menghadapinya...  

Tapi, itupun tergantung dari mental sang ibu.... 

Stay at home mom.... Itulah pilihan yang saya ambil. Banyak 
pertanyaan, kenapa tidak kerja lagi? Sayang kan kerjanya dulu? Sayang lho 
kariernya... Susah kan mendapatkannya. Sayang kan sekolah tinggi-tinggi 
cuma tinggal di rumah.... Sayang kan IP tinggi cuma di rumah aja... Dan 
masih banyak kata-kata ”sayang kan..... kenapa cuma di rumah saja”.  

Dulu saya merasa kata-kata ”sayang kan.... tinggal di rumah” saja itu 
benar. Benar-benar merasa bodoh, kenapa saya mau mengambil keputusan 
ini. Benar-benar merasa kenapa kok saya mau mengambil keputusan ini. 
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Ternyata keputusan saya ini tidak bodoh! Keputusan ini tepat dan 
memang benar!  

Karier, uang, bisa didapatkan kapan saja kita mau berusaha untuk 
mendapatkannya. Nah... untuk menjadi ibu rumah tangga yang cerdas 
kalau tidak sekarang kapan lagi? Anak-anak terbentuk dari kecil. Mereka 
tumbuh dan berkembang. Mereka perlu pondasi yang kuat agar tak goyah 
di kemudian hari kelak. Nah pondasi yang kuat harus dibuat dari kecil 
agar kekuatannya memang benar-benar kokoh! 

Terlebih lagi menurut agamaku, anak-anak adalah titipan Allah dan 
kita wajib memelihara dan menjaganya. Dan anak-anak itulah salah satu 
harta yang tiada tandingannya sangaaat besaaaar dan sangaaatttt berguna 
apabila kita telah wafat kelak. Tapi anak itu haruslah anak-anak yang 
saleh... Anak-anak yang saleh itu tidaklah mudah dibentuk bagaikan 
membalik sebuah kartu. Membentuknya perlu dengan suatu usaha yang 
kuat dan cerdas pula. 

Memang menjadi seorang ibu rumah tangga itu benar-benar unik. 
Masalah yang dihadapinya gampang-gampang susah. Kelihatannya 
masalah yang dihadapi oleh seorang ibu rumah tangga adalah masalah 
sepele. Padahal efeknya bisa berakibat fatal di kemudian hari lho....  

Sebenarnya menjadi ibu rumah tangga itu tidak beda jauh dengan 
posisi seorang manajer di sebuah kantor. Sang ibu harus bisa me-manage 
keluarganya. Me-manage dengan optimal agar tugas-tugas, pekerjaan-
pekerjaan dan kewajiban-kewajiban di rumah tangga bisa di-handle dengan 
baik. Untuk bisa meng-handle pekerjaan rumah yang lumayan seabrek-
abrek begitu tidaklah mudah. Kalo di kantor, seorang manajer bisa 
mengatur anak buahnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, nah, di 
rumah bila anak-anak masih kecil, suami sibuk ngantor, bagaimana sang 
ibu bisa me-manage rumah tangganya? Untuk bisa me-manage dengan 
kondisi seperti ini sang ibu dituntut menjadi seorang ibu yang cerdas, 
pintar dan cekatan. Apalagi bila tidak ada pihak lain yang membantu 
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seperti pembantu rumah tangga, baby sitter ataupun sanak famili dalam hal 
pekerjaan di rumah sehari-hari. 

Jadi pertanyaan seperti ”sayang kan sekolah tinggi-tinggi cuma jadi 
ibu rumah tangga”, ”sayangkan IP tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah 
tangga”, ”sayangkan karier bagus dan jabatan dikantor yang sudah 
didapat ditinggalkan karena cuma menjadi ibu rumah tangga....” Semua 
pertanyaan dengan kata-kata sayang itu akan kita jawab dengan cara 
mengimplementasikan kemampuan kita dalam rumah tangga menjadi 
sesuatu yang optimal. Dimana ilmu, kemampuan dan pengalaman yang 
kita punya tidak cuma didunia perkantoran saja diimplementasikannya 
tetapi dapat juga diimplementasikan dalam keluarga kita yang tercinta. 

Sama dengan seorang manajer di perusahaan, sang Ibu pun 
mempunyai langkah-langkah dalam me-manage tugas-tugasnya agar goal 
yang hendak dicapai bisa terlaksana dengan baik. 

Munich, Februari 2005 by Nieza 
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Hutang Uang Dapat Dibayar Hutang Budi...? 
 

Sejak dilahirkan kita gak pernah lepas dan terpisahkan dari bantuan 
dan kebaikan orang-orang sekitar kita, orang tua, bidan, nenek, tetangga 
dan kroni-kroninya. Tanpa mereka apalah artinya kita, tapi silsilah dari 
kakek dan nenek buyut-buyut kita sebelumnya mungkin kurang lebih 
begitu juga adanya. Ketika kita meninggalkan dunia yang katanya fana ini 
pun kita tetap butuh uluran bantuan mereka (mang bisa gali lobang sendiri 
:P). 

*** 

Beberapa bulan silam… 

Aku mendapatkan sebuah tiket gratis plus tiket spesial tuk 6 orang 
dari seseoarang yang tidak usah disebutkan nama dan profesinya, 
berpelancong ke Intertaiment City (IC), pusat hiburan sejenis Dufannya 
Jakarta, dan tentu jangan samakan Dufannya jakarta ma Dufannya made in 
Kuwait yak, katanya sihh.. Jaohh, masih bagusan yang di Jakarta, secara aku 
gak pernah ke dufannya Jakarta makanya gak bisa nyebutin perbedaan 
aslinya. yang pasti lagi Dufannya ala Kuwait udah keliatan tua. Karena 
gratis tentu kita sangat senang sekali, sapa sih yang gak suka gratisan. Tiket 
yang seharusnya dibayar 3.5 kd (-/+100 rebu rupiah) per orang diberikan 
kepada kami. Sungguh aku tak meminta sebelumnya, itu terjadi secara 
tidak sengaja. Karena tu orang mang ada kerabat dekat dengan kru IC, 
makanya jalan menuju ke sana lebih mudah. 

Aku ke sana cuman sama mas kukuh doank, karena kebetulan di hari 
yang sama temen-temen dah pada punya acara masing-masing. Setelah 
menikmati IC, pulang dan bertemu lagi dengan orang yang ngasih tiket 
gratis tersebut, mengucapkan terima kasih dan bla-bla. Tidak berapa jam 
kemudian dia memberikan secarik kertas berisi resep obat-obatan. Walo 
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caranya juga gak maksa tapi sungguh itulah timbal balik dari tiket yang 
pernah kami dapatkan. Bukan rahasia lagi memang staf rumah sakit lebih 
mudah mendapatkan obat ketimbang orang luar. Aku sendiri tidak begitu 
mengerti berapa harga obat-obatan tersebut, bisa lebih mahal ato juga lebih 
murah, bukan maksud gak mau bantu dia, tapi diperlakukan kek gitu 
rasanya begimanaaaa gitu loo. Kalo-pun bisa milih, aku gak mau tiket gratis 
tersebut dibandingkan harus nyuruh mas-ku tuk ngemis-ngemis ke RS demi 
mendapatkan obat-obatan tersebut, kalopun harus bisa beli di luar 
mending beli saja, tapi kadang beli obat keras kudu punya resep dari 
dokter juga. Nasi udah jadi kerak, yah dimakan aja tu kerak-keraknya. 

Beberapa tahun silam… 

Sebagai anak kos dengan biaya hidup yang pas-pasan, tentu kalo ada 
orang (biasanya sih cowok yang sok royal, yang ngerasa jangan tersungging 
yaaaa..) yang nraktir kek kita-kita gini dengan sumringah dan senang sekali 
menyambutnya. Diajak ke tempat makan yang mayan elit lagi.. Puihh.. 
Sungguh berat untuk menolaknya. Maklum juga kita bukan anak asli 
perkotaan, maka kondisi kota dan seluk beluknya masih belum kita 
pelajari secara seksama. Pa lagi di awal-awal tahun masuk kota. Di dunia 
ini mang dah langka sesuatu hal yang diberikan itu bener-bener gratis, ujung-
ujungnya tu cowok-cowok minta pamrih.... Huhuuu.. Apa itu pamrihnya, 
coba anda-anda tanyakan saja pada para cowok-cowok tersebut yakkk... 

Seseorang lagi berkata, pokoknya kamu harus bantu aku, aku kan 
udah begini-begitu sama kamu kalo ada apa-apa sapa yang bakal bantuin 
kamu. kalo orang baik, dia (yang anda tolong itu) nalurinya pasti ingat 
segala bantuan anda dan akan segera merespon kesulitan anda tanpa harus 
'diminta sekalipun' tak perlu disebutkan satu persatu apalagi sampai 
mendetail hari tempat dan waktunya, itu sangat menyakitkan, teman. 

Seseorang dari negara antah berantah lagi, berbicara, “Kamu itu 
udah aku kasih ini..udah kubegini.. Dan kembali ke begitu.. Dulu 
kutolongin, sekarang, mentang-mentang.. (halah, capeeee..). 
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Walopun begitu kita mang masih terlalu banyak khilafnya, tokh 
kejadian-kejadian serupa masih sering terjadi, walo versinya sudah mulai 
berbeda. Apakah keikhlasan di dunia ini sudah teramat langka ato tinggal 
dongeng semata?  

Tengoklah ke kampung-kampung ato pelosok-pelosok desa, ketika 
seorang pemuda jarang mengikuti dan bergotong royong di sebuah acara, 
maka ketika dia hendak melangsungkan acara harus mendapat sidang dari 
mahkamah desa. mungkin ini dah jadi hukum dunia 'dolo gak pernah 
nolongin, ngapain lo minta pertolongan'. Bisa saja kan ini karena 
kesalahpahaman kita yang tidak memahami kondisi dia sebenarnya. 
Apakah tolong menolong itu sebuah budaya ato hanya karena terpaksa? 

Kita mang gak akan pernah lepas dari uluran bantuan orang lain, 
walo kita udah sukses sekalipun, kaya, bahkan menjabat suatu posisi yang 
dibilang tinggi, kita akan tetap memerlukan mereka. Kita tidak bisa 
menghilangkan itu semua, kita hanya dapat menguranginya, dengan 
meminimalisir 'kebaikan' mereka, ato sebaiknya (lebih dianjurkan lagi) 
menjadi bagian terpenting dalam hidup mereka. Kita harus mandiri, harus 
makan dari tangan sendiri, berdiri dari kaki sendiri bukan dari tangan dan 
kaki orang lain, ato memilih hidup dalam ikatan 'hutang budi' yang tiada 
hentinya, yang harus anda bayar saat itu juga. Hidup ini memang kejam 
men.. 
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Sang Jawara  
 

A true story, 9 years ago..di sebuah perkampungan kecil di kalimantan selatan  

Bendera merah putih mulai terpasang di hampir setiap halaman 
penduduk desa, yang lebih mampu mulai menghiasi rumah mereka 
dengan lampu berwarna warni, indahnya…! Ini tak berlaku untuk rumah 
kami, tak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tetap sederhana. 
Melihat segala pernah pernik itu membuat desaku terasa sungguh meriah. 
Pemuda-pemuda mulai sibuk membuat gapura, memasang umbul-umbul 
bertemakan merah putih serta perlengkapannya.  

Puncak perayaan pun tiba. Pagi hari di sambut dengan Apel bendera 
di lapangan terbuka 17 Mei di pusat kota di hadiri bupati dan wakilnya, 
pejabat serta kroni-kroninya tentu para guru-guru kami juga. Di akhir 
acara dihibur beberapa kesenian tradisional.  

Di siang hari di kampung kami nyaris semua penduduk tak 
berbataskan umur tumpah ruah di sebuah halaman yang cukup luas. 
Terlihat pohon pinang berlumurkan oli bekas di puncaknya terdapat 
beragam hadiah yang cukup mempesona. Tidak jauh dari pohon itu 
bergelantungan beberapa buah pepaya yang juga dilumuri oli bekas 
ditancapkan di sekelilingnya recehan uang ratusan dan lima-puluh-an 
rupiah. Hadiah-hadiah lain berbungkus rapi layaknya kado pernikahan 
telah siap di beberapa meja.  

Kalau ada yang tanya apa yang ingin kulakukan saat itu? Maka 
dengan spontan aku menjawab 'aku mau ikutan panjat pinang' sayang 
karena kegenderan ku aku harus menguburnya. Tinggal di desa membuat 
aktivitas seorang perempuan berkecimpung seputar rumah dan dapur saja, 
yang sedikit berpunya tentu akan menyekolahkan anak-anaknya. kalau 
sering keluar akan mendapat cap kurang baik yang kerjanya keluyuran 
saja. Di acara Agustus-an yang katanya perayaan kemerdekaan dimana 
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awal saat itu para penjajah telah angkat kaki dari negara kita bagi kami 
hanya simbol semata, kami hanya jadi penonton, beruntung kami masih 
dibolehkan menonton, atau mungkin yang pengen ikutan Agustusan (baca 
panjat pinang) itu cuman aku saja yah.. Hemm mungkin… Dibuka dengan 
sambutan Pak lurah alakadarnya tentu tanpa pemotongan pita segala 
dan... Let's..do..it... Eh ini kata saya saja.  

Sesaat para penduduk melupakan segala rutinitasnya, bebannya, 
masalahnya, berbaur menonton suguhan atraktif dan berbagai permainan 
dari para peserta. Ada yang pamer kesaktian dengan memakan beling 
kaca, tapi mereka sedang tidak main kuda lumping yang biasanya 
kesurupan itu, tau dari mana? Karena gak ada kuda lumping-nya, mereka 
masih sadar dan masih bisa diajak berbicara. Salah satu peserta malah 
keliatan mengeluarkan darah dari bibirnya ketika mengunyah kaca dari 
bekas lampu neon, mungkin dia salah ketika mengucapkan mantranya 
begitu pikirku.  

Diantara puluhan peserta itu Shahrul atau yang akrab disapa Arul 
terlihat lebih mempesona. Bocah yang menurut tebakanku berumur sekitar 
10 tahunan itu terkenal nakal di kampungku, jujur aku tak begitu 
mengenal pasti tentang dia karena rumahnya cukup jauh dari tempat 
tinggalku, yang ku-tau Arul anak yatim. Dia tinggal bersama dua sodara 
perempuan dan seorang nenek yang sudah tua renta, tentang ibunya aku 
tak begitu mengerti, kata tetangga masih ada. Untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari cucunya yang masih aktif bersekolah, nenek Arul bekerja 
sebagai tukang pijit di desa.  

17-an adalah moment yang sangat penting buat Arul. Lebih mudah 
baginya mendapatkan rezeki untuk bisa membantu neneknya walau hanya 
cukup beli beras beberapa liter saja. Hampir semua perlombaan diikutinya, 
semangatnya patut diacungi ribuan jempol. Ketika permainan lomba balap 
karung, Arul sempat terjatuh dan terluka. 

"Arul..Arul..Arul..." 
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teriakan support dari para Fans-nya seperti membuatnya lupa dengan 
kesakitannya. Dengan cepat Arul bangkit dan melanjutkan perjuangannya.  

Di perlombaan makan kerupuk dia menyantapnya dengan sangat 
lahap, dia makan kerupuk yang paling banyak. Arul memang selalu juara 
dan menjadi Jawara. ketika lomba ngambil uang di pepaya menggunakan 
mulut dengan tangan terikat bukan penghalang bagi dia, Arul kembali 
berhasil mengantongi uang yang lebih banyak dari peserta lainnya. 
Disimpan di kantong celananya yang sudah terlihat butut.  Arul pun tak 
kalah semangatnya untuk segera menaiki pohon pinang dengan hadiah-
hadiah di puncak yang menggiurkan matanya. Tapi panitia belum 
membolehkan peserta lomba menaikinya, karena acara panjat pinang 
adalah acara puncak, setelah semua lomba selesai baru akan dimulai.  

Di saat bersamaan ada juga lomba joget bersama. Joget yang paling 
heboh dan lucu dialah pemenangnya. lagi-lagi Arul menjadi juara. Ada 
dua lomba lagi sebelum puncak yakni tarik tambang dan lomba karaoke. 
Dengan semangat pancasila Arul ikutan tarik tambang dengan dua orang 
temannya. Satu grup terdiri dari 3 orang. Seorang panitia berdiri di tengah-
tengah tambang, setelah meniup peluit 2 grup peserta saling adu kekuatan. 
Arul memang yang paling kecil dan paling muda namun dia peserta yang 
paling tinggi semangatnya. Arul dan kedua temannya sekuat tenaga 
menyeret lawan hingga menyentuh garis finish, mereka berhasill.. horayyy... 
Di saat bersamaan Arul roboh dia jatuh tersungkur. Beberapa orang 
membawanya keluar arena.  

Sejenak kami menonton pertandingan tanpa Arul, tapi perlombaan 
terus berlanjut. kali ini tarik tambang diikuti orang-orang yang sudah tua, 
lucu juga saat mereka adu kejantanan. Setelah itu lomba karaoke di 
panggung yang dibuat asal, unjuk kebolehan, apalagi bagi yang berminat 
jadi biduan tentu ajang ini bisa jadi jalan pembuka, sapa tau ada produser 
liat hasil rekaman bajakannya hahahha.. Mimpi kali yee..  
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Beberapa saat kemudian seorang perempuan naik ke pentas, 
diambilnya micropon perlahan yang telah disediakan panitia. Sekilas dia 
nampak ragu, bisa jadi dia nervous begitu batinku. Penonton mulai 
menghujani tatapan padanya, tak ada satupun yang tidak melihatnya, 
maklum satu-satunya 'peserta' wanita, berani juga dia yah... Pelan-pelan 
namun pasti dia memberanikan diri tuk bersuara "assalamualaikum 
warahmatulahi wabarakatuh" ucapnya dengan menundukkan kepala. 
Spontan di jawab penonton "WAALAIKUM SALAM WARAHMATULAHIN 
WABARAKATUH...." 

Perempuan muda itu terlihat menarik napas panjang dan dengan 
masih menundukkan kepalanya "innalillahi waina ilaihi raziun...telah 
berpulang ke rahmatullah adik kami Arul pada hari ini pukul 4 sore, 
demikian pemberitahuan dari kami, wassalamualaikum warahmatulahi 
wabarakatuh." Ya benar perempuan muda itu adalah kakaknya Arul, Segera 
dia kembali menaruh mic dan berlalu meninggalkan pentas. 

Sesaat kami terhenyak, saling tatap dan saling tak percaya. Arul 
yang beberapa menit lalu masih ceria, masih tertawa, masih begitu 
lekatnya di mataku betapa gigihnya dia mengikuti berbagai perlombaan 
sekarang telah tiada. Saat itu tentu malaikat-malaikat sedang bersiap-siap 
mengambil nyawanya, namun kami tak merasakan apa-apa. Arul jatuh 
tepat di hadapanku, detik-detik itu masih begitu basah.. Tarik tambang itu 
ternyata menghantarkan nyawanya kembali ke pangkuan Sang Khalik. Ya 
Allah sungguh Engkau Maha segala-galanya, Engkau pemilik kuasa, 
penentu segala hidup dan mati kami semua.  

Musik hiburan segera dimatikan, perlombaan langsung dihentikan. 
Sejenak suasana terasa hening. Panitia langsung mengumumkan kepada 
kami semua sisa hadiah akan dilelang dan disumbangkan kepada keluarga 
Arul. Panitia lainnya mengambil tangga dan menurunkan semua hadian di 
puncak pohon pinang. Dengan cepat semua hadian terjual, tak sungkan-
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sungkan mereka merogoh kocek yang lumayan besar saat itu. Panitia 
mulai menghitung-hitung jumlah uangnya.  

Setelah itu berbondong-bondong kami menuju rumah Arul. Sekitar 
300 meter dari tempat berlangsungnya acara. Sudah ada beberapa orang di 
sana. Aku mencoba menerobos kerumunan di dalam rumah mungil itu. 
Inilah kali pertama aku melihat sosok jasad yang telah ditinggalkan 
rohnya. Tubuh Arul terlihat kaku, kulitnya menguning, Arul benar-benar 
telah tiada. Dari kerabatnya kuketahui seharian itu Arul hanya makan mie 
dan minum panta saja. Jangan bayangin Fanta saingannya miranda ato 
cocacola itu, panta di sini adalah minuman manis yang biasa diracik 
penduduk lokal, harganyapun murah meriah mungkin 50 rupiah 
segelasnya. 

Arul.. Damailah engkau di sana, umurmu yang masih muda semoga 
membawamu langsung ke surga. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu 
negeriku.. Semoga semangat Arul akan selalu tumbuh di hati yang pernah 
melihatnya dan juga membacanya :) 
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Jujur itu enak  
 

Pertanyaan klise: 

Apa yang bisa kamu tawarkan untuk kami?/Apa yang membuat 
kamu istimewa dibanding kandidat lainnya? 

Jawaban klise: 

Saya berdedikasi tinggi, setia, bersedia kerja lembur. Saya 
memberikan 110 persen diri saya kepada apa yang saya kerjakan. 

Jawaban jujur: 

Bronis.  

Iya. Bronis buatan saya belom ada yang ngalahin sampe sekarang. 
Nanti saya bawain untuk anda, terutama kalo lagi perlu sesuatu 
buat nendang suntuk. Kandidat lain mana ada yang mau bikinin? 
Kalo-pun mau, gak bakal seenak bronis saya. Gih tanya mereka. 

 

Pertanyaan klise: 

Kenapa kamu pengen profesi ini?/Apa sih motivasi kamu? 

Jawaban klise: 

Karena profesi ini dinamis sekali. Membuat saya terus up-to-date 
dan tidak berhenti berkembang. Profesi ini juga pelayan 
masyarakat. Saya ingin bisa memberikan kembali apa yang saya 
punya kepada masyarakat. 

Jawaban jujur: 
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Waktu kecil saya nonton film serial tv yang judulnya "Shoestring". 
Tokohnya seseorang yang berprofesi ini. Dia kelihatannya asik 
banget kerjanya. Saya lantas bercita-cita jadi profesi ini. 

 

Pertanyaan klise: 

Di mana kamu lihat diri kamu 5 tahun dari sekarang? 

Jawaban klise: 

Lima tahun dari sekarang, kondisi ekonomi saya sudah stabil, 
punya karir yang bagus dan aman, sudah mencapai semua goal 
jangka pendek saya. 

Jawaban jujur: 

(Sambil meringis 'neg) Mencontek jawaban temen saya, lima tahun 
dari sekarang saya udah jadi master atas segala hal yang saya 
eksplor, atau tinggal di got. Mungkin dua-duanya! 

 

Pertanyaan klise: 

Apa kekuatan dan kelemahan kamu? 

Jawaban klise: 

Kekuatan saya, saya orang yang jujur, berdedikasi, menepati 
deadline, senang belajar, berjiwa pemimpin, logis, problem solver, 
pengambil keputusan, berkembang di bawah tekanan, tidak suka 
bergosip, blablabla... 

Kelemahan saya, sering mengharapkan orang bekerja sebaik saya 
(yah gila). 
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Jawaban jujur: 

Saya pelupa. Jadi agenda saya penuh sama things-to-do sampe ke 
urusan beli garem segala. Saya juga gak ontime. Tapi kecepatan kerja 
saya 2—3 kali orang biasa, jadi emang gak perlu ontime. Saya hobby 
tenggo. Karena menurut saya, manusia sehari cukup kerja 5 jam aja, 
kayak orang Eropa. Toh sisanya juga dipake buat imel-imelan. 

 

Pertanyaan klise: 

Kamu bersedia kerja di hari libur besar/hari raya? 

Jawaban klise: 

Selama itu diperlukan dan untuk urusan yang masuk akal, saya 
bersedia (sambil tertekan jawabnya, soalnya ngibul). 

Jawaban jujur: 

Begini ya. Kalo sampe karyawan diperlukan kerja di hari libur 
besar, berarti manajemen anda buruk sekali. Tapi untuk menjawab 
pertanyaan, saya bukan hanya bersedia, tapi berharap sangat! 
Karena: satu, saya gak suka acara keluarga. Dua, saya seneng 
suasana kantor yang sepi. Tiga, jalanan gak macet. Empat, dan lain-
lain yang terlalu panjang untuk saya ceritain. 

 

Pertanyaan klise: 

Kamu akan menjalani masa percobaan 3 bulan. Setelah itu hasil 
evaluasi akan menentukan apakah kamu layak lanjut atau tidak. 
Ok? 
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Jawaban klise: 

Ok, ok (sambil manggut-manggut wise-loser). 

Jawaban jujur: 

Gak hanya perusahaan yang menilai saya donk. Saya juga akan 
ngeliat, cukup asik gak perusahaan ini buat saya? Dalam tiga bulan 
saya juga akan memutuskan apakah perusahaan ini layak memiliki 
saya. 

 

Based on true story 
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Manusia, Lelahnya Menjadimu (Continued)  
 

Nota itu tergeletak di atas mejanya, dalam keadaan terbuka. Hanum 
baru saja selesai membacanya. Ia termangu tak percaya. Ia tak mengerti 
ada apa. Ia belum mampu mencerna kata demi kata di dalamnya, tapi tak 
kuasa membacanya lagi. Sungguhkah ini Marty yang kukenal? Sahabatku, 
yang membangun divisi ini bersamaku? Merancang mimpi, mewujudkan 
mimpi, membina tim impian, bersamaku? Yang (kupikir) kukenal luar 
dalam, memperlakukanku setara tanpa memandang hirarki jabatan? 
Seorang pemikir yang sanggup mengejawantahkan kedalaman pikirannya 
ke dalam pekerjaan, sahabatku, sungguhkah ia yang menulis nota ini? 

Nota itu berisi serenceng kebijakan divisi yang Hanum tidak pernah 
tau keberadaannya selama ini. Dua belas butir peraturan yang intinya 
mematikan semua ide Hanum menyatukan dua divisi itu. Dalam satu 
divisi tidak diperbolehkan ada sub divisi, tidak diperkenankan ada 
kemitraan, tidak dibenarkan ada project berbendera lain selain pimpinan 
Marty, dan butir-butir peraturan tidak masuk akal lainnya. Apa 
maksudnya ini? Marty 'mendirikan' divisi ini bersamaku, tidak pernah 
sekalipun ada peraturan konyol macam ini kami buat dan terapkan! 

Setelah nota itu keluar, bisa diduga, Marty dan Hanum terlibat 
pertengkaran hebat. Diskusi yang berawal dengan tenang, berakhir dengan 
makian konyol khas perempuan. Hebatnya, Hanum dan Marty bisa 
menyembunyikan hal itu dari kami semua (lama sesudahnya baru gue tau 
hal ini). 

Pada akhirnya, Hanum patah hati. Marty tak bergeming dengan 
keputusannya mengatakan 'tidak' untuk semua rencana Hanum, tanpa 
alasan selain 12 butir peraturan dadakan itu. Logikanya mengatakan, ia 
harus menerima kenyataan bahwa akhirnya nafsu manusia akan 
kekuasaan mengalahkan idealisme. Tapi hatinya menyangkal. Ia tidak bisa 
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menerima, sahabat yang ia sayangi ternyata tidak lebih dari manusia 
dangkal yang menghuni sembilan puluh persen kantor di jalan Sudirman 
dan Kuningan. Tidak, Marty bukan manusia seperti itu. Ia idealis, sensitif, 
punya kedalaman. Namun bagaimanapun, hati yang patah tidak mampu 
berbohong. 

Di tengah kekecewaan dan kepedihan hatinya, dengan bijaksana 
Hanum memutuskan untuk menunda pembentukan divisi barunya 
(untungnya big boss bisa dibujuk). Hanum dan Marty pun bekerja seperti 
biasa, walaupun Marty kini banyak menutup diri dan menolak 
membicarakan perihal 'serenceng peraturan' itu lebih mendalam. Hanum 
tetap menjalankan project-project yang jadi tanggungjawabnya, tapi Marty 
seperti tidak peduli dan tidak mau terlibat di dalamnya. Di titik inilah gue 
mengetahui, something is going wrong in our department. Karena Marty tidak 
terlihat di tiap project yang ditangani Hanum. This is not right. Rupanya 
tidak hanya gue yang merasakan keanehan itu, tentu saja. Teman-teman 
lain pun bertanya-tanya, ada apa dengan 'the dynamic duo'? Beberapa orang 
menanyakan langsung ke Hanum. Hanum menceritakan dengan terbuka 
apa yang terjadi. Banyak dari kami yang kecewa dan tidak mengerti. 
Termasuk gue. 

Tapi memang tidak ada yang menanyakan langsung ke Marty, 
karena memang selama ini Hanum-lah yang banyak berfungsi sebagai 
pengayom, penyambung lidah, tempat kami bisa bicara dari hati ke hati, 
bukan Marty. Hanum adalah perekat. Walaupun semua membuka diri 
akan kemungkinan adanya cerita 'versi Hanum' dan 'versi Marty', namun 
seperti dikomando, tidak ada yang bertanya langsung ke Marty. Semua 
memilih untuk menunggu dan berusaha tidak terlibat. Berusaha netral, 
walau tidak melulu berhasil. 

Bagaimanapun faktalah yang berbicara. Beberapa orang teman 
mulai mengeluh mengenai Marty yang membatasi ruang gerak mereka 
tanpa alasan. Membatalkan project, menentang ide-ide ke arah kemajuan 
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individu, menjegal mereka yang mencoba membuat inovasi. Ini bukan 
Marty yang mereka kenal! 

Tanpa diminta, mereka datang ke Hanum, tempat mereka mengadu. 
Keluh kesah mereka ditanggapi Hanum dengan rasa prihatin yang 
mendalam, dengan hati yang semakin remuk. 

Bisa ditebak kelanjutannya, gunjingan pun menyebar. Kami terpecah 
belah. Suasana kerja berubah seratus delapan puluh derajat. Kami bekerja 
dalam kecemasan. Takut salah, merasa tak aman, sedih. Marty, yang seolah 
menutup mata dari situasi ini, memilih untuk diam. Penjelasan paling 
panjang yang pernah gue dapatkan darinya adalah,"Gue gak pernah 
ngelarang siapapun untuk berkembang, Ri. Hanya saja, jangan ngambil 
enaknya aja dari divisi ini. Proyek-proyek kita harus tetap berbendera 
divisi, bukan hasil karya individual. Bukan proyek ini pimpinan si anu, 
proyek itu buatan si itu. Hanum aja yang salah mengerti, dia pikir gue 
ngelarang-larang dia bikin ini itu. Gue gak ada waktu ah, ngurusin salah 
paham gak mutu kayak gitu. Capek. Dari dulu Hanum emang tersinggungan 
melulu sama gue." 

Situasi kantor semakin parah. Inisiatif memudar. Kebosanan mampir 
setiap hari. Tidak ada ide segar. Meeting rutin yang dulu selalu ditunggu-
tunggu, sekarang bagai momok yang setengah mati dihindari. Absensi 
karyawan kacau balau. Ruang kerja yang biasanya hangat dengan diskusi, 
kini sepi bagai kuburan. Suasana tegang. Semua malas berkomunikasi. 
Semua tak sabar menunggu jam pulang. This division is going down. 

 
To be continued 
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Manusia, Lelahnya Menjadimu (The End)  
 

Dalam kondisi divisi kami bagai kapal Titanic yang tenggelam 
perlahan, sementara sang kapten kapal tetap mempertahankan 
kesombongannya untuk tidak menerima kenyataan, Hanum dituntut 
untuk segera membentuk divisi barunya. Well, dalam keadaan seperti ini, 
banyak orang tidak siap ditinggal Hanum. Berkat kemurahan hati big boss, 
Hanum diperbolehkan untuk merangkap jabatan, selama masih 
diperlukan. Ia tetap di divisi Marty, sementara mempercepat pembentukan 
divisi barunya. 

Sementara itu, kekompakan divisi kami sudah betul-betul di titik 
kritis. Kami terpecah antara pro Hanum dan pro Marty. Gimana dengan 
gue? Gue adalah orang yang ketiban sial, karena ada di tengah-tengah! Dua 
gajah berkelahi, yang mati rumput sekitarnya. Kalo cuma dituduh sebagai 
mata-mata sih gue gak peduli. Tapi yang paling berat, adalah ketika gue 
mengetahui dengan pasti bahwa, tanpa sepengetahuan Hanum, Marty 
menghapus hak akses Hanum ke database jaringan, sementara Hanum 
nanya ke gue kenapa dia gak bisa akses. Makanya, Riana, jangan sok-sok 
nyari aman, in the end, you must take side. It's easier that way. 

Hingga datanglah akhir yang menyakitkan, di suatu sore di akhir 
minggu. Hanum telpon gue dari Malaysia, divisi barunya memang berbasis 
di Malaysia. "Ri, Senin nanti gue gak balik lagi ke Indonesia." 

"Ow, lama ya? Sebulan?"  

"Sampe lebaran tahun ini mungkin." 

"Hah? Lama amat. Terus kerjaan yang di sini gimana?" 

"Gue udah nggak boleh ngurusin lagi." 

"Nggak boleh?" Tiba-tiba suara Hanum bercampur tangis. 
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"Marty udah meng-cut gue dari semua pekerjaan gue di Jakarta." Ow-
my-God. This is it. 

"Gimana dia bisa?" 

"Bisa, Ri. Bagaimanapun dia orang nomor satu di divisi kita." 

"Jadi, kita gak ketemu lagi nih? We didn't even have a chance to say 
goodbye!" 

"Alaaah, kan lebaran gue balik. Lagian ada telpon dan email." 

"I'm gonna miss you, you know that." 

"I know. Give my kiss to everybody ya. Tell them to keep in touch." 

"I will." 

Seninnya, di kantor, gue masuk ke kantor Hanum. Duduk di sofa, 
melihat ke sudut-sudut kantor yang kosong. Bagaikan film hitam putih 
yang diputar ulang, gue teringat masa-masa ketika semuanya masih 
'normal'. Ingat lembur sampe malam dengan suka rela dan senang hati. 
Makin malam, makin banyak ide. Pada jam-jam lembur, kantor 
diperlakukan bagai kamar sendiri. MP3 dipasang keras-keras, pizza dan 
soda, t-shirt dan jeans. Coretan gue di kaca jendela Hanum bahkan masih 
ada: "No Normal People Allowed Here". 

 

Ah. Semuanya resmi berakhir hari ini. Selamat tinggal rumah 
keduaku. Akankah kutemukan lagi? 

Singkat cerita, divisi Hanum berkembang sangat-sangat pesat. Tidak 
hanya nama perusahaan yang makin besar, Hanum dan team-nya dengan 
segera dikenal luas sebagai team yang paling bersemangat, solid, produktif. 
The team of happy people, mereka menyebutnya. Hanum berhasil mengulang 
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kejayaan divisinya sewaktu masih di sini. Teman-teman di sini sangat 
bangga dan ikut bahagia. Bangga rasanya pernah digembleng oleh Hanum. 

Bagaimana dengan Marty? 

Sepeninggal Hanum, Marty merekrut banyak orang baru. They're 
alright. Tapi kami seperti jadi orang asing di rumah sendiri. Yang dulu kita 
saling memanggil nama, sekarang harus diembel-embeli panggilan sopan 
mas, mbak, pak, bu. Bukannya apa-apa, banyak dari mereka bahkan gak 
pantes menyandang panggilan itu! Suasana yang dulu jujur tanpa basi-basi, 
sekarang full basa-basi. Gak cuma itu, saking pada hobby banget basa-basi, 
gue sampe berasa lagi di dalem sinetron! 

"Wah, gak nyesel deh minta tolong sama mbak anu. Udah orangnya 
cantik, baik hati lagi." 

"Hebat ya mbak-mbak dan mas-mas semua."  

"Terimakasih ya mas anu, team-nya bu Marty memang semuanya 
murah hati." 

Apa siiiiihhhh??? 

Penghuni kantor sekarang full orang-orang yang 'sok heboh' padahal 
gak ada 'isi'nya, if you know what I mean. Belom lagi sok tau-nya. Udah jelas-
jelas nggak nguasai materi, kok bisa-bisanya kasih penjelasan panjang lebar 
yang udah pasti salah dan ngarang bebas. Kita anak-anak lama cuma 
senyum-senyum 'neg di dalam hati, tanpa berusaha ngoreksi. Males! 

Marty, berusaha mati-matian menguber kesuksesan Hanum. And I 
mean, mati-matian. Semua gebrakan Hanum ditirunya. Beberapa ide 
gebrakan itu memang ditelurkan bersama ketika Hanum masih di sini, jadi 
gak juga murni meniru sih. 

Ia mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan Hanum dan meng-
handle-nya sendiri. Ia ambil semua peluang yang ada, tanpa mengingat 
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kemampuan diri. Bagai perlombaan yang gak jelas juri dan hadiahnya, ia 
berusaha memburu kesuksesan Hanum. Harus lebih baik dari Hanum. 
Lebih sukses. Lebih tersohor. Lebih, lebih... 

Bedanya, layaknya seorang pemimpin sejati, Hanum melakukannya 
bersama dengan team-nya, sehingga sukses divisi adalah sukses milik 
bersama, karena semua individu berkembang bersama. Persis seperti masa 
jaya divisi kami dulu. Sedangkan sukses Marty adalah untuk dirinya 
sendiri. Team-nya tidak dibawa tumbuh bersamanya. Ia semakin sukses, 
teamnya tetap bodoh, if you know what I mean. 

Marty tidak pernah istirahat. Ia bekerja nyaris 18 jam sehari, 7 hari 
seminggu. Tubuhnya semakin kurus. Mata yang tadinya berbinar, kini 
'celong', menyimpan banyak pikiran. Bagian paling menyedihkan dari itu 
semua adalah, ia selalu mengatakan bahwa everything is going great. While it 
is not. 

Sebuah project yang merugi dikatakannya 'sukses luar biasa'. Expo 
yang hanya dihadiri segelintir orang diakuinya sebagai 'membanggakan, 
sampai bikin terharu'. Pertemuan yang tidak membuahkan  hasil 
dibilangnya 'sebuah kerjasama yang manis telah terjalin'. Rapat mingguan 
yang malas-malasan, useless dan gak efektif disebutnya 'sangat produktif 
dan menyenangkan'. Suasana yang penuh basa-basi sinetron dipujinya 
sebagai 'teman-teman yang rame dan akrab'. 

Marty, my friend. I hardly know you anymore. 

Yang memahami keadaan ini hanya anak-anak lama, yang kian hari 
jumlahnya kian menipis, karena keberadaannya sekarang nyaris gak 
dipedulikan lagi oleh Marty. 

Kabar dari Hanum, dalam kebahagiaanya sekarang, ia masih 
merindukan kelak Marty mau bergabung dengan dirinya. Ia tidak pernah 
membenci Marty. Bahkan ketika mendengar Marty sakit (Marty sempat 
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jatuh sakit karena kelelahan), Hanum mengajak kami semua untuk 
menjenguk bersama. Ia rela terbang ke Jakarta demi terjaganya tali 
silaturahmi. Sayang rencana itu tidak kesampaian karena jadwal kami sulit 
dipertemukan. 

Sampai saat gue resign, keadaan masih seperti ini, tidak 
menunjukkan tanda-tanda membaik. Marty semakin sering berbohong 
(dan semakin sering ketahuan) mengenai hidup dan karirnya. Lebih jauh 
lagi, karya-karya peninggalan Hanum diakui sebagai miliknya setelah 
terlebih dulu mengganti judul atau nama pemberian Hanum. Ia masih 
memutus tali silaturahmi dengan Hanum {walau secara diam-diam 
menyusup ke jaringan komputer divisi Hanum untuk memantau semua 
kegiatan team Hanum}. Suasana kantor masih seperti sinetron ibu-ibu 
arisan. Semua orang jalan di tempat, tidak ada pertumbuhan, tidak ada ide 
bermunculan. 

Ketika gue resign, gak ada kata yang mampu terucap dari mulut 
menghadapi Marty yang kini menutup diri dengan mengenakan topeng 
penyangkalannya. 

"Marty, jangan sakit lagi ya." 

"Thanks, Ri," ujarnya sambil tersenyum manis. Dengan matanya 
yang kini 'celong'. Dan pipinya yang semakin tirus. 

Gue meninggalkan kantor dengan air mata menggenang. Bukan 
karena kehilangan pekerjaan. Tapi karena tidak mampu memanggil 
seorang teman untuk keluar sejenak dari lubang pertahanannya. Dan gue 
merindukannya. 

Ini kisah seorang manusia, yang gemar sekali pakai topeng. Tak 
peduli sakit raga dan jiwa, topeng tetap terpasang. Padahal ada lubang di 
mana mata asli tetap menyorot, mengabarkan derita hati. Satu-satunya 
jendela tempat ia menjerit minta tolong. Matanya lelah. Matanya jauh dari 
bahagia. Tapi topeng tetap dipakainya. 
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The End 

*** 

Gue tulis ini semua karena bagaimanapun, masih ada setitik harap di 
hati, bahwa dua kekuatan besar bisa kembali lagi. Masih ada rindu yang 
kerap meraja di hati. Bagai menantikan anggota keluarga yang terpecah 
belah untuk segera bersatu lagi. Karena gue termasuk salah satu yang 
menangis (literally) waktu menyaksikan 'rumah' yang dulu kita bina 
bersama hancur berantakan. 

So, Marty, Hanum (if you guys are reading this), please don't be upset 
with me. You know at least I have to get it out of my system. And make a 
closure, my way.  

I love you both. Peace. 
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Pada Sebuah Angkot  
 

Suatu hari, 2003. 

Sebuah angkot, berjalan di jalanan panas berdebu Kali Malang, 
sekitar pukul 5 sore, hari kerja. Angkot berhenti mengambil penumpang. 
Masuklah seorang ibu, usia 30-an, duduk tepat di belakang supir. Mereka 
mulai mengobrol. 

"Bang..." 

"Eh Bu, mau ke mana?" ... ngobrol gak penting.... 

"Gimana suami?" 

"Yah, gitu deh, Bang. Suami gak bisa kerja yang lain." 

"Emang gak bisa kerja lain selain jadi tukang sepatu?" 

"Gak bisa." 

"Ya Situ mesti cari duit juga." 

"Iya, saya sih mau." 

"Mendingan buka warung rokok. Modalnya lima ratus ribu udah 
cukup. Asal rajin belanja ke pasar tiap hari." 

"Iya gitu, Bang?" 

"Kalo warung rokok kan enak, tiap hari nungguin ya di situ aja. 
Tidur, makan di situ. Bisa gantian sama suami. " 

"...." 
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"Yang penting tiap hari belanja ke pasar, beli rokok, permen, kacang. 
Nanti yang dipajang sih rokoknya macem-macem, tapi belanjanya yang 
sering dibeli orang aja. Palingan bayar preman tiap hari, atau kasih dia 
rokok." 

Si ibu terus mendengarkan sambil sesekali menimpali dengan 
pertanyaan dan persetujuan. 

"Nanti saya bikinin warungnya. Sekarang cari dulu lima ratus ribu, 
jadi dah tuh warung. Lumayan hasilnya." 

"Iya, ya." 

"Atau jualan kaca mata juga lumayan. Tuh banyak orang Cirebon 
yang dapet banyak, jualan kaca mata," sambil menunjuk pedagang ceng-dem 
di pinggir jalan. 

Si abang angkot meneruskan penjelasannya, "Beli kaca matanya di 
Tangerang tuh, bawa ke sini. Lumayan untungnya. Banyak juga yang beli." 

Seorang wanita bekerja, duduk di samping supir, matanya berkaca-
kaca. Tadi malam ia masih mengeluh: gaji kurang gede, kantor terlalu jauh. 
Kalau saja ibu dan bapak supir itu tahu, berapa yang ia peroleh dengan 
pasti dalam sebulan (yang jumlahnya kemarin ia rasakan begitu kecil), 
hanya dengan melakukan pekerjaan yang bisa ia lakukan sambil merem. 
Tanpa keringat, karena ruangan ber-AC. Tanpa usaha terlalu serius. 
Mungkin mereka sudah menempeleng kepalanya atau mengusirnya keluar 
dari angkot. 

Tempeleng saya, ibu yang baik. Usir saya, bapak supir. Itu masih 
terlalu ringan untuk keserakahan hati saya. Keserakahan hati manusia 
yang tidak mampu bersyukur. 
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Berantas Korupsi Mulai Dari Manakah? 
 

Kata itu jelas tak asing lagi di telinga kita semua, baik saya ataupun 
anda kerap kali mendengar. Apalagi 9 Desember ditetapkan sebagai Hari 
Anti Korupsi. Maling-maling uang rakyat mulai ribut untuk melenyapkan 
barang bukti, UU No.5 Th 04 telah ditandatangani. “Percepatan 
pemberantasan korupsi”, kalau mendengar makna percepatan berarti 
kontemplasinya sebuah aksi atau tindakan tegas yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam membasmi koruptor… 

Hmmmm sebenarnya makna korupsi itu apakah hanya untuk 
“kakap” ataukah “tikus” yang menggerogoti uang rakyat? Atau korupsi 
itu adalah lakon lucu hingga dijadikan guyonan segar di pagi hari, 
ataupun kelakar siang diantara jamuan makan?! Sampai-sampai tersiar 
kabar ada satu partai yang sudah mempersiapkan pengacara andalan 
karena menganggap salah satu kader potensialnya terjerat dan ditengarai 
meng-korup bermilyar-milyar dana rakyat? Dan tentu saja sang partai tak 
ingin kehilangan kandidat yang memiliki potensi besar tersebut!  

Apakah kita pun sering melakukan korupsi? 

Argh...jangan-jangan saya sendiripun dengan mem-post topik ini 
adalah bagian dari korupsi?! Entah benar atau tidak?? Wah kalau memang 
jam kerja yang mesti dipakai kerja, lalu saya pakai dengan melatih jari-jari 
mengetik kata-kata yang sedang anda baca ini alias menulis blog…Apakah 
saya termasuk korupsi?!  

Waaaaaaaaah…korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi kerja… 

Masya Allah... Seperkian detik ternyata saya korupsi!  

Ternyata hidup saya penuh dengan korupsi! Apakah hanya saya 
yang “berkorupsi”? 
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Terlontar sebuah pertanyaan, berantas korupsi mulai dari 
manakah?? 

Dan kali ini saya tak berani mengangkat kepala saya tegak! 
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Send to All 
 

RUU kesehatan yang berisi legalitas aborsi sdg dirapatkan di DPR. SMS-
kan KETIDAKSETUJUAN ANDA ke no SMS SBY di 9949. Tolong 
forward juga ke yang lain, butuh 3 juta SMS sebar!  

Planet Mars bisa dilihat..bla..bla....  

PERHATIAN: mohon jangan membuka situs yang berkaitan dengan 
jaringan televisi ataupun surat kabar intenasional seperti ABC, CNN, 
NHK bla..bla.....Sampaikan surat ini ke setiap orang dalam list YM Anda. 
Klik kanan pada daftar group name dan klik Send Message to All....  

If You receive this message from bla..bla...you must...bla..bla...etc send to 
all ur list  

Cak Nur meninggal dunia pukul tepatnya bisa baca info di .....dll....  

Bila saya online pasti dalam satu hari ada bermunculan pesan 
berantai seperti ini, Para pengguna fasilitas Yahoo Messenger tentu sudah 
mengetahui fasilitas chating dan di sub menu tersebut terdapat fasilitas 
menu bernama send to all. Hohohoho saya sedang tidak membicarakan 
bagaimana, atau caranya menggunakan menu tersebut, karena semuanya 
tentu sudah tahu persis bagaimana cara memakainya. Dan saya termasuk 
salah seorang yang suka menggunakan fasilitas tersebut untuk sesuatu 
yang penting ataupun kurang penting.  

One day teman saya berbicara seperti ini ketika saya mengirimkan 
pesan forward-an dari list friend saya yang isinya ada seseorang yang 
membutuhkan bantuan darah.  

Teman: Ryu...”Loe yakin ini bener gak? dah dihubungin blom? butuhnya 
kapan? Apa bener hari ini? Di mana? Siapa?”  
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Ryu: “Ups maaf pak, Ryu cuman nerusin.“ 

Teman: “Loh... Gimana siy, ntar temen gw mo ikut nyumbang loe tau ini 
bener? gimana2-nya? gara-gara apa?”  

Ryu: “Aduuh...maaf pak, ntar deh coba Ry hubungin orang 
tersebut....untuk nanya kepastiannya... “ (Saya bisa menghubunginya 
karena di pesan tersebut tercantum, hubungi pak X di no. XXX ) hampir 
tiap menit saya mencoba menghubunginya hasilnya BLANK....HP aktif 
awalnya tapi tidak ada yang mengangkat. Terus saya coba, akhirnya esok 
harinya saya coba lagi..HP tersebut mati.... Entah kenapa panggilan saya 
tidak di angkat padahal nada HP tersebut biasa saja dan tidak lagi sibuk 
(Tentu saja terdengar dari nada sambungnya). 

Teman: “Gimana loe dah bisa nghubunginya??”  

Ryu: “Lom bisa pak....ya udah...maaf teman yang PM pertama juga ga 
tau, dia katanya cuman nerusin.” //sedih banget gw  

Teman: “Gimana siy loe...loe klo mo send or pwd mesti puguh, mesti 
jelas, bener apa gak, gw siy ga masalah, cuman klo Lo tau persis kan enak gw 
nanyanya..gak gara-gara ada mssg brantai loe sebar2.” 

Ryu: “Iya...pak....bla..bla...bla.... “ (Selanjutnya terjadi obrolan yang 
saya rasa tak perlu dicantumkan disini). 

Berawal dari hal tersebutelah, saya tidak akan langsung mem-
forward setiap pesan yang masuk. Saya akan coba telaah dan kalo saya 
masih ragu akan pesan tersebut, saya akan bertanya langsung ke orang 
pertama yang PM saya. Tapi memang terkadang saya juga suka nyepam 
kok hehehhee....tapi yah nyepam yang sudah pasti dan saya tau //pembelaan 
diri.  

Dan gara-gara send to all tersebut kembali saya mendapat nasehat 
dari my pren onlen more. berikut petikannya. 
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Teman: “Sebelum loe ngirim informasi ini, apa loe pernah mem-
verifikasi-nya dulu apa langsung-langsung aja?” 

Teman: “Kalo beritanya bohong, berarti loe ikut nyebarin 
kebohongan dong.” 

Ryu: “Iyaa suka verifikasi dolo.“ 

Teman: “Loe kan tau sendiri di internet ini informasi lalu lalang ga 
jelas.” 

Ryu: “Iya..etc..etc.. “ 

So.....ayo telaah dulu sebelum memforward suatu pesan dari Friend 
di list kita sebelum melakukan send to all //sekaligus mengingatkan diri 
sendiri :)  
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Memandang Musibah Sebagai Nikmat Cinta 
 

Adalah sahabatku yang sekarang sedang berjuang untuk sembuh 
dari kanker payudara stadium 4. Memandang dengan mataku, rasaku 
ingin menangis saja, dia yang sekarang gundul efek dari kemoterapi, kalau 
bicara menggeh-menggeh, badannya yang dulu subur, turun sampai hampir 
25 kg, memar dan hitam-hitam di lengan tangannya. Sungguh 
pemandangan mata yang mengiris sembilu. 

Dia kukenal sebagai orang yang baik, bahkan beberapa bulan 
sebelum ia sakit ia menjadi motor untuk mengumpulkan dana bagi istri 
salah seorang karyawan di kantor yang terkena kanker rahim stadium 4 
juga. Beberapa bulan terakhir ia sibuk mengajari ibu-ibu dan mbak-mbak 
yang ingin belajar pita sulam, termasuk aku yang jadi murid pertamanya. 
Sering mengajari teman-teman membuat tas manik-manik, rajutan, parsel, 
kalung & gelang manik-manik dan lain sebagainya. Dia memang hobi 
membuat kerajinan-kerajinan seperti itu, dan didukung jiwa dagangnya 
yang ulet. Jika tugas ke Jakarta di sela waktu luangnya digunakan untuk 
kursus membuat coklat. Dan rencananya Lebaran kemarin mau 
dipasarkan. Bahkan untuk memasarkan hasil sulam kerudung, kami 
sepakat join-an bikin kardusnya. Biar lebih eksklusif, katanya waktu itu. 

Banyak pelajaran yang bisa kuambil dari sahabatku ini. Tentang 
perjuangan, tentang sikap uletnya, tentang ketegarannya yang luar biasa 
dalam menghadapi problem kehidupannya yang orang lain memandang 
sangat kompleks, tentang kemampuannya mendengarkan orang lain. 
Pernah aku perhatikan dia begitu enjoy-nya berbicara dengan loper koran 
yang biasa ke kantor, serius banget, dan dia lebih banyak jadi pendengar 
setia. Kini ia hanya bisa terbaring dan sedang menjalani kemoterapi yang 
kelima, dijadwalkan akan kemo keenam 3 minggu lagi, namun sekarang 
kondisinya drop banget. Karena efek obat kemo ke-5 yang luar biasa ke 
tubuhnya, hari Jumat kemarin ia sempat tak sadar, ah… 
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Ya Allah semoga segalanya akan menjadi lebih baik. 

Ketika pertama kali mendengar vonis dokter tentang penyakitnya, 
kita semua terhenyak, tak percaya, karena saat itu ia masih sibuk ikut 
membantu Hughes dan krunya di PT PAL untuk acara Si Kuncung di 
Trans TV. Setelah itu ia merasa punggungnya sakit, dan ketika dibawa ke 
dokter vonisnya kanker payudara stadium IV. Manusia boleh berharap, 
Allah jua Sang Penentu. Kami menangis, dalam hati saya pribadi sempat 
terlontar tanya konyol, “Kenapa harus dia?” Setelah ia mulai ‘tenggelam’ 
dalam cinta-Nya? Mulai kaffah dengan agamanya? Setelah ia begitu baikkkk 
pada kami? Setelah ia menjadi guru yang tanpa pamrih buat kami? 
Setelah… Terlalu banyak setelah…Kenapa Ya Allah? Kalau kami boleh 
meminta, jangan dia! 

Astaghfirullah. Astaghfirullahhal adzim. Itulah kepicikan alam pikir 
manusia, yang tak mampu menyelami arti cinta-Nya. Itulah keterbatasan 
cara pandang manusia. Kata Abah, kadang musibah menjadi tersingkapnya 
hijab kita pada Allah. Sakit mampu menjadi penggugur dosa-dosa yang 
melekat, tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah kita akan meleburkan 
diri dalam nikmat Allah berupa sakit dan musibah yang lain, atau kita 
menyikapi dengan gerutuan yang justru akan melelahkan. 

Allah menakar cinta kita melalui firman-Nya, dalam surat Al-
Ankaabut ayat 2: 

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, 
‘Kami telah beriman’ sedangkan mereka tidak diuji lagi?” 

Justru semakin kita dekat dengan Allah, semakin tinggi pula ujian 
cinta Allah pada kita. Itu rumus yang kadang menguras energi kesabaran 
kita. Jika kita mampu bertahan atau bahkan semakin meningkatkan 
keteguhan iman kita, disitulah peningkatan kualitas kita sebagai hamba 
telah teruji dengan baik. Sungguh, semoga kita tidak akan terjebak oleh 
pikiran pintas, dan semoga Allah memberikan kita kefahaman, sehingga 
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apapun yang kita pandang, semua hanyalah ridho dan cinta Allah semata. 
Semoga…. 

10 Shafar 1428 H 

Didedikasikan untuk Mbak Lientje Lindawati. 

Allah Maha Pencemburu, maka Ia tak ingin diduakan 

Hanya engkau dan Ia 

Semoga Allah memberkahi dan meridhoi keluarga dan hidupmu 
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Mengisi Amunisi untuk Bulan Agung 
 

Beberapa hari terakhir ini saya resah, resah karena ternyata euphoria 
menyambut bulan yang diagungkan belum nyampe di hati saya 
(Astaghfirullah). Rasanya biasaa banget…. Sampai saya curiga, di mana hati 
ini, kerinduan yang dulu tiba-tiba menyusup di hati, menjadi sesuatu yang 
membahagiakan yang selalu hadir di tengah-tengah sampai akhir bulan 
Sya’ban. Kenapa sekarang adem ayem aja? 

Apakah karena himpitan persoalan keseharian sehingga melenakan 
hati ini untuk menyambut Ramadhan? 

Kemarin sempat diundang juga ke sekolah Mas Gangga untuk 
mengikuti pembekalan Ramadhan buat anak-anak. Bagus, tapi saya juga 
merasa penyampaianku pada Mas Gangga datar-datar saja. Gak ada greget. 
Malah Mas Gangga yang nagih-nagih, “Kapan puasa?” What’s wrong? Harus 
ada penyelesaian, harus dituntaskan. Tapi mau ngapain? Mau maksa-maksa 
hati ini untuk mengikut euphoria ini? Saya iri sama televisi yang sudah 
berlomba-lomba menyambut bulan suci ini. Sungguh!! Walaupun kadang 
ceritanya gak nyambung sama Ramadhan…Tapi minimal mereka punya 
ghirah..walaupun nggak tau kalau ujung-ujungnya ya duit. (Astaghfirullah 
kok jadi senewen). 

Sampai akhirnya jurus pamungkas kulakukan, berdoa. Tapi ya gitu, 
berdoa dengan rasa yang biasa, 

“Ya Allah, ijinkan aku merasakan nikmat menyambut Ramadhan, 
ijinkan kami mereguk indahnya bulan Ramadhan. Kuatkan kami dengan 
amalan-amalan yang membaguskan akhlak kami. Berikan pelajaran 
pelajaran hikmah yang dapat mendekatkan hati ini pada cinta-Mu.” Entah 
bagaimana Allah menjawab doa yang kuucap tanpa greget…Walaupun 
dengan harap-harap cemas. Minimal saya berusaha… 



 Mengisi Amunisi untuk Bulan Agung 

  324 

Sampai kemudian pagi tadi ketika sedang mandi pikiran ini 
melayang…mungkin karena menghitung-hitung kebutuhan menjelang 
Ramadhan dan Lebaran yang terbayang di depan mata, bisa nambah infaq 
gak ya? bisa nyantuni anak yatim gak ya? bisa bawa sesuatu yang bisa 
dijadikan buah tangan saat silaturahmi Lebaran gak ya? dan sederet 
pertanyaan manusia yang fitrahnya pengen lebih tapi kemampuan apa 
daya. Inget kemampuan tempat tinggal yang masih pinjaman kakak, inget 
kemampuan kendaraan masih pinjeman kantor, kalau sakit juga masih 
dikasih fasilitas kantor, etc. Tapi…Ada tapinya,.Justru dengan pinjaman-
pinjaman tadi kami jadi lebih hati-hati…Hati-hati menjaga kebersihan 
rumah kami, hati-hati mempergunakan kendaraan fasilitas kantor. Karena 
inget semua itu pinjeman yang suatu hari akan diminta kembali. Dan yang 
pasti agar kami tidak malu pada saat barang-barang pinjeman tadi diminta 
yang punya. Pasti yang minjemin akan senang kalau ternyata kita amanah 
dalam menjaga barang-barang titipannya. 

Ah… Seharusnya kami mampu berpikir seperti itu untuk segala 
amanah yang diberikan-Nya. 

Mata ini, masih kami bawa untuk melihat yang tidak Engkau sukai 
walau mata ini milik-Mu Rabb… 

Telinga ini, masih dipergunakan untuk mendengarkan kemaksiatan, 
mendengarkan ghibah, dengan sadar walaupun tahu telinga ini milik-Mu 
Rabb… 

Kaki ini, masih saja kami bawa berjalan ke tempat-tempat yang 
menjauhkan kami dari berkah-Mu walaupun kami sadar kaki ini milik-Mu 
Rabb…. 

Tangan kami, masih menggapai-gapai barang yang tak halal, yang 
justru menyulut murka-Mu walaupun kami tahu tangan ini milik-Mu 
Rabb… 
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Mulut kami, masih penuh kata-kata kotor, sering menyakiti orang 
lain, masih sering digunakan untuk marah-marah walaupun kami tahu 
mulut ini hak-Mu Rabb…. 

Apalagi hati ini Rabb…Kotor…Sungguh, sering memperolok orang, 
iri, dengki, takabur…Merasa benar sendiri dan begitu banyak penyakit-
penyakit hati yang menempel, sehingga hati ini tak mampu menembus 
Nur-Mu… 

Padahal mereka akan memberi pertanggungjawaban sendiri di 
hadapan-Mu, ah, betapa memalukan saat itu bagi kami. Malu karena kami 
belum paripurna menjaganya. Kalau barang titipan manusia begitu hati-
hatinya kami menjaga, kenapa dengan titipan Penguasa Jagad Raya kami 
masih melalaikannya? 

Masih pantaskah surga-Mu kuharapkan? Duh Rabb.. Maluuu. 

Kemana kami mengharap selain dalam Rahman Rahim-Mu yang 
luasnya melebihi murka-Mu. Semoga pencerahan sejenak ini memberikan 
amunisi penuh untuk bekal kami ber-Ramadhan. Dan output Ramadhan 
dapat kami rasakan di sebelas bulan kemudian, sehingga kami dapat ber-
Ramadhan sepanjang masa, mengutip kata Emha. 

Sayup-sayup rindu itu mulai menggelayuti hati ini, 

Marhaban Ya Ramadhan….. 

Ujung, 12.09.06 

Kuselesaikan di sela-sela ributnya mempersiapkan acara launching Kapal Roro 
Passenger Timor Leste. Semoga acaranya lancar. 

Mohon maaf segala khilaf semoga kita dapat memasuki gerbang Ramadhan dengan 
kebeningan hati dan jiwa amin. 
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Oase di Tengah Sahara 
 

Di awal tahun pelajaran kemarin sekolah Mas Gangga selalu 
mengadakan orientasi bagi orang tua. Saya selalu hadir, dan ini yang 
kedua kalinya. Di situ selain diperkenalkan dengan Ustadzah-ustadzahnya 
juga tentang program kegiatan belajar anak-anak baik yang TK maupun 
yang KB. Juga ada dialog untuk perbaikan sekolah ke depan. Sayang sekali 
kalau saya melewatkan acara ini.  

Satu yang membuat saya terharu teramat sangat. Bahkan 
menyesakkan dada saya, saking terharu dan bahagianya. Pernyataan Ibu 
Kepala Sekolah yang bersahaja itu di akhir sambutannya. Setelah 
memaparkan beberapa garis besar program inti dari KB/TK Ya Bunayya 
Pondok Pesantren Hidayatullah, kalimat beliau kurang lebih begini, 
“Sebelumnya kami mohon maaf, ada satu hal yang ingin kami sampaikan, 
atas nama seluruh pengurus Yayasan Pesantren Hidayatullah, Mohon 
untuk tidak memberikan kami terutama Ustadzah-Ustadzah pembimbing 
kelas, sesuatu dalam bentuk barang atau uang di luar ketentuan sekolah. 
Ijinkan kami untuk berbuat adil kepada anak-anak yang dititipkan kepada 
kami. Ijinkan kami untuk mengajarkan keadilan dengan kasih sayang 
kepada anak-anak. Karena kami takut dampak pemberian-pemberian itu 
menjadikan kami tidak objektif lagi dalam memandang kepada anak-anak. 
Mohon maaf terpaksa kami harus sampaikan ini di awal tahun karena 
masih saja kami menerima bingkisan-bingkisan semacam itu, dan sekali 
lagi kami mohon maaf kalau kami menolaknya. Kami semua telah 
berkomitmen untuk menjauhkan hal-hal yang dapat merusak hati kami 
dalam menjaga amanah membimbing anak-anak. Sungguh bagi kami 
semua anak adalah istimewa. Bantu kami untuk menjaga komitmen ini. 
Mereka juga anak-anak kami yang ingin kami jaga, tidak ada yang lebih 
dan tak ada yang kurang yang ada hanyalah anak-anak yang istimewa”. 
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Subhanallah… Kalau nggak malu mungkin saat itu saya sudah 
menangis (malu-lah... karena saat itu ada dalam sebuah forum wali siswa). 
Ada yang berani ungkapkan itu di depan sebuah forum, rasanya langka 
sekali…. Setahu saya memang di akhir tahun banyak sekali wali siswa 
yang ingin memberikan “tanda cinta” kepada wali kelas anaknya. Dan 
saking membudayanya ‘ritual’ ini kadang memberatkan bagi sebagian wali 
siswa yang kurang mampu. Dan di sisi wali kelasnya kadang pemberian 
itu menjadi sesuatu yang mubazir, karena banyak yang memberikan 
bingkisan dalam bentuk yang sama. Dan saya bersyukur kemarin sempat 
saya tolak ajakan salah seorang wali siswa yang ingin memberikan cendera 
mata itu. Karena biasanya komite sekolah yang mengkoordinir tali asih itu 
dan dirupakan seragam bagi seluruh pengajar sekolah. Jadi adil tanpa 
tendensi apapun. Pun sumbangannya seikhlasnya dan semampunya. 

Subhanallah… masih ada celah cahaya nurani itu. Subhanallah berkali-
kali kalimat tasbih itu berdentang di hatiku. Ibu yang bersahaja itu telah 
membuka mataku bahwa masih ada oase itu ditengah sahara negeri yang 
terus menanjak prestasinya dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Semoga kita bisa mengambil ibrah/pelajaran. 

Ya Allah, Semoga dari tanah ini, akan lahir generasi-generasi Qur’ani 
karena mereka terbiasa terdidik dengan akhlak nurani. 

Semoga dari tanah ini akan lahir generasi-generasi yang apapun 
profesi mereka kelak mereka akan tetap mewarnai dunia dengan 
keagungan agama-Mu karena mereka terbiasa terdidik dengan keindahan 
cinta-Mu. 

Semoga dari tanah ini akan lahir generasi-generasi yang jiwanya 
tergadai hanya untuk-Mu, karena mereka terbiasa terdidik dalam berniaga 
dengan-Mu. 
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Karena itu akan menjadi pelecut semangat dan pembayar harga 
yang tak ternilai atas jerih payah para pembimbing, melihat anak didik 
mereka tumbuh, mekar dan berbuah pada waktunya. 

Amin Allahumma Amin. 

Refleksi akhir tahun, 

Semoga cita-cita Ummu Madrasatun bukan sekedar menjadi cerita 

Ada Ia yang selalu menguatkan dengan cinta-Nya. 
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Seni Berjuang dalam Menggenggam Hasil …(Walah 
Serius Men Judulnya) 

 

Berteriaklah pada kami, 

Maka kami akan mengangkat trofi 

(Duddy Fachruddin) 

Tulisan di atas yang mengilhami saya untuk menulis artikel ini. 

Saya ingat ketika saya harus menyelesaikan kuliah dulu. Harus 
berdarah-darah…(hihhh?!). Dan hampir nggak kelar. Padahal cuma nempuh 
D3. Rasanya berattt banget kuliah sambil kerja. Pulang kerja menjelang 
Magrib trus harus cepet-cepet mandi dan sholat kalau mau mengejar kuliah. 
Bahkan ada dua mata kuliah yang sering kutinggalkan karena waktunya 
berbenturan dengan jam kerja di kantorku. Sehingga saya harus memohon-
mohon untuk bisa lulus di mata kuliah tersebut. Walhasil walaupun 
akhirnya diberi tugas dan hasil ujian dengan nilai A saya tetap harus puas 
dengan nilai kumulatif C, karena absensiku bernilai E. Pun ketika di 
semester keempat saya harus bertugas ke Jakarta selama kurang lebih 6 
bulan. Kuliahku naga-naganya bakal ancur deh… Kalau nggak ada temen-
temen yang baik hati ikut memperjuangkan kuliahku. Mereka ikut melobi 
dosen-dosen yang kutinggalkan kuliahnya. Dan alhamdulillah dengan 
seijin Allah, walaupun kutinggalkan selama 6 bulan aku masih diijinkan 
untuk mengikuti UAS. Subhanallah wal hamdulillah. Akhirnya aku ngebut di 
semester 5 dan 6. Bersyukurnya lagi selama tiga tahun kuliah bayar 
kuliahnya cuma 1 tahun karena saya rajin mengurus bea siswa. 

Dan ketentuan takdir itu harus kujalani ditengah kuliahku yang 
nyaris kelar…Menikah! Aku agak down lagi khawatir kuliah ini terhambat, 
padahal saat itu udah di pertengahan semester terakhir. Hingga kalimat 
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sakti itu membakar semangatku untuk menyelesaikan skripsiku as soon as 
possible. 

Ada seorang entah sirik entah memang ingin menantangku bilang, 
“Alahhhh, paling juga kuliahnya bakalan terhenti karena nikah, dia kuliah 
kan cuma buat gaya aja, biar cepet dapet jodoh?! Ditunggu aja!!” 

Haaa…?! Sempat speechless denger dia ngomong seperti itu. Yang jelas 
ngomong-nya tidak di depanku. Tapi syukurlah kalimat seperti itu sempat 
terlontar dan sempat kudengar walaupun dari mulut orang lain. Karena 
demi mendengar kalimat itu energiku untuk menyelesaikan bab demi bab 
skripsiku menjadi beribu-ribu kali lipat. Subhanallah…Mestinya dia harus 
kutulis nomer wahid di lembar terima kasihku (sayang waktu itu belum 
kepikir) Mungkin akan kutulis seperti ini, “Terima kasih kepada ….karena 
skripsi ini dapat tersusun cepat dan dengan energi penuh atas umpatannya 
kepada saya”. 

Juga ketika menginjak bab ke-3 dan waktu pengumpulan skripsi 
kurang 3 minggu saya harus menjalani operasi KET (hamil di luar 
kandungan). Saat itu rasanya bener-bener hilang confidence, rasanya gak 
mungkin aja menyelesaikan bab utama dari skripsiku dalam waktu 3 
minggu di sela-sela Idul Fitri lagi. Belum cari data, belum bikin hasilnya. 
Untunglah kalimat pembakar itu datang lagi… Kali ini bukan dari orang 
yang sama, tapi dari suamiku sendiri, “Apapun yang terjadi kuliahmu 
harus kelar… Ibarat main bola kamu tinggal ceploskan bola ke gawang, 
kenapa harus ragu, ayo kamu pasti bisa!!” 

Akhirnya dengan bismillah aku lanjutkan skripsi dengan kecepatan 
200 km/jam. Sampai ketika ketiduran karena lelah, dan terbangun harus 
geragapan melanjutkan begadang di depan komputer. Jam berapapun saya 
bangun pasti langsung ngadep komputer lagi. Paling cuma diselingi Ishoma 
dan kerja. Tak lupa SMS cinta dari suamiku yang terus setia menemaniku 
di jam-jam sunyi, walaupun kami masih jauhan (dia di Bandung sementara 
saya di Surabaya). Akhirnya hari bersejarah itu tiba juga, aku menghadapi 
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Ujian Skripsi! karena skripsiku sudah kelar sehari menjelang batas akhir 
pengumpulan. Dan Luar biasanya lagi, ketika akan berangkat ujian sempat 
ngetest urine karena udah telat seminggu, hasilnya positif!! Subhanallah… 

Dengan iringan doa suami yang hari itu khusus datang dari 
Bandung untuk menjadi suporter fanatikku, saya maju ujian, hasilnya 
lumayan untuk proyek yang agak tergesa-gesa, B+. Agak meleset dari 
target A. Karena memang saat ujian saya hilang konsen akibat berita 
kehamilan yang cukup menghebohkan hati saya. 

Namun di atas itu semua saya sungguh bersyukur, bisa mampu 
menyelesaikan kuliah dengan IPK kumulatif 3,Walaupun harus berdarah-
darah…(tuh kan mulai lagi bahasanya!). Jika tak ada cemoohan, jika tak 
ada pelecut, jika tak ada tulus doa orang-orang terkasih di sekitar saya, jika 
tak ada kesempatan, jika tak ada kemauan, jika tak ada strong struggle 
(weleh..), jika tak ada tangisan dari kesungguhan doa, Jika tak ada Ijin dan 
Iradah-Nya, rasanya saya tak akan mampu. Sungguh…!  

Inilah kalimat yang kutulis pada lembar persembahanku:  

“Kepada abahku dan almarhumah ibuku, tak ada yang mampu kuucap 
selain terimakasih yang tak terhingga atas doa restu serta kasih sayangnya 
selama perjalanan hidupku hingga kini. 
Kepada keempat kakakku, terimakasih atas dukungan semangat, doa dan 
kasih yang tercurah padaku. 
Dan…. 
Kepada Suamiku tercinta, terimakasih atas segala dukungan, tulus doamu 
dan sepenuh cintamu, sehingga kulalui semua dengan penuh semangat. 
Semoga Allah membalas segalanya, karena Dialah Pembalas segala 
Cinta.” 

Ujung, 28-05-07 

Yang mencoba mengingat kembali tentang arti sebuah perjuangan 
Ketika kita tengah dilecehkan 
Ketika kita sedang diremehkan 
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Semoga semua itu tak mampu melelehkan hatimu 
Karena saat itu engkau sedang ditarbiyah 
Karena yang berhak atas segalanya adalah Dia!! 
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Doa Keluarga 
 

Selamat pagi dunia... 

Mata telah terbuka ketika suara azan  berkumandang, air wudu 
yang dingin telah membasahi badan yang sedikit malas (dasar To Et 
mbeling!!!!). Sholat subuh 2 rakaat pun telah ditunaikan (walau dengan 
sekali menguap… Maklum masih ngantuk dan cape banget, semalam 
pulang agak malam karena harus ke toko buku dan mengantar Leyla 
membeli peralatan sekolahnya). Belum sempat melepas mukena dan 
kulipat sajadah, tiba-tiba triiiiiiing, suara HP mengejutkanku, terpampang 
“Ayahku Syang”. Selain suara ayah di seberang sana, ternyata ada juga 
suara orang lain yang terdengar jelas, ya suara saudara-saudaraku, Lik 
Pujo, Mbah Muji, Mbah Ngadino, Nggoyot (musuh masa kecilku.. hahaha), 
Mbah Mitro dan masih ada lagi. 

Ya, mereka semua ada disitu, dan satu persatu bergantian ngomong 
denganku. Tak cuma bertanya kabar, cerita-cerita lucu yang terjadi 
diantara mereka atau cerita lucu yang mereka semua alami menjadi bahan 
tertawaan kami semua. Walau terpisah jarak, tapi kami semua masih 
seperti dulu, bercerita apapun, seolah kami masih sering bercengkerama di 
gubug sawah yang dibangun ayah untuk tempat istirahat sambil 
memandang tanamannya. 

Oya, hari ini memang ayah memperingati neptu-nya. Sebagai 
keluarga jawa, apabila salah satu anggota keluarganya memperingati 
neptu, biasanya ayah atau ibu akan berpuasa. Kadang juga anak-anaknya 
seperti saya. Katanya sebagai wujud doa dan dukungan penuh, agar kami 
tidak saling melupakan dan tidak saling menyakiti (kata eyang sehhh). 

Ibu akan memasak makanan yang lezat untuk berbuka puasa, 
mengundang beberapa saudara dan tetangga dekat sebagai wujud 
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sedekah, dan berbagi kebahagiaan. Selepas sholat isya makanan tersebut 
dimakan bersama-sama, biasanya sih setelah berdoa dan makan malam 
bersama orang-orang tidak langsung pulang. Semua bercerita, nonton TV 
bersama atau sekedar duduk di ruang tamu sambil bercerita tentang 
apapun. Tapi yang paling sering adalah cerita tentang sejarah. 

Mbah Muji dan Mbah Marto sering bercerita tentang masa-masa 
penjajahan Belanda dan jepang. Bagaimana mereka harus hidup 
berpindah-pindah dan bagaimana cerita ketika kampung yang kami 
tinggali sekarang diduduki Belanda. Mbah Marto yang sekaligus guru 
ngaji saya waktu kecil sering menyanyikan lagu-lagu jaman penjajahan 
Jepang, sering berbahasa Jepang (halah.. tau deh artinya apa). Mbah 
Ngadino, Mbah Mitro, Lik Pujo bercerita tentang jaman mereka kecil 
bercelana mori, makan singkong sisa-sisa tikus atau bercerita tentang 
leluhur keluarga (mbah buyut, saudaranya mbah buyut, dan silsilah 
keluarga). Tapi saya sering nggak ngeh karena rumit banget… pokoknya 
kami saudara.. githu aja.. alurnya gimana gak tahu.. pusing mikirnya…dan 
Nggoyot.. kalau masih ada aku dan win sering bercerita tentang kenakalan 
kami waktu kecil. 

Malam tadi semua orang ngumpul sampai pagi dan tidak tidur 
sampai subuh tiba... (jadi ngebayangin bagaimana suasana rumah di Jogja 
ya.. hiks.. hiks ***mau nangis***), di akhir semua pembicaraan di telpon pagi 
ini semua orang berkata.. aku berdoa untukmu.. aku berdoa untukmu, 
semoga Allah SWT bersamamu... semoga Kau selalu sehat... hiks..hiks.. jadi 
terharu ***air mata sedikit keluar***. 

Orang yang paling terakhir bicara denganku di telpon adalah ayah. 
Kalau sama ayah manjaku kumat deh.. cerita kalau kemarin malam aku 
begadang ampe pagi karena ber-free talk dengan adek yang sekarang bekerja 
di Palembang... (ceritanya sih memenuhi amanat bapak untuk sering 
berkomunikasi dengan saudara kandung walau terpisah jarak yang cukup 
jauh). Menanyakan kabar ibu, dan bercerita sedikit tentang pekerjaan saya 
dan aktivitas harian. Di akhir pembicaraan seperti biasa doa ayah terlantun 
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dan saya yang mengamininya ”muga-muga apa sing mbok jangka bisa kabul, 
tansah eling marang Allah, didohna saka godha. Aku, ibumu, lan kabeh sing ning 
kene tansah donga kango kowe lan adhimu” (semoga apa yang kau inginkan 
bisa terkabul, selalu ingat pada Allah, dijauhkan dari segala godaan. Aku, 
ibumu dan semua yang ada disini selalu berdoa untuk kamu dan adikmu).. 
hiks... hiks... ***Nangis beneran deh*** 

Ayah dari dulu tidak pernah berubah, rasa sayangnya pada keluarga 
membuat saya kagum, dalam kesederhanaan hidupnya, dalam setiap 
tingkah lakunya beliau selalu mencontohkan sesuatu yang baik. Dalam 
kesederhanaan pula kami dibesarkan, diajarkan untuk saling menyayangi 
dan menghargai siapapun yang ada di sekitar kami.. 

Terima kasih Ayah, semoga doamu hari ini didengar Allah SWT dan 
dikabulkan.. Thanks juga buat semua saudara, embah, paman yang telah 
menelponku dan mengucap doa untukku.. semoga hati selalu terjaga 
untuk selalu mengasihi dan saling mendoakan. Amin. 
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[Repost] Kasih Anak Sepenggal Galah, Kasih Ibu 
Sepanjang Waktu 

 

Dalam rangka hari ibu, saya posting ulang cerita ini dengan sedikit revisi dan 
tambahan. 

Di Kantor Imigrasi Bogor, beberapa bulan lalu, aku duduk 
menunggu antrian berpuluh-puluh orang yang sedang mengurus 
pembuatan paspor.  Di sebelahku duduk seorang nenek yang 
kuperkirakan usianya sekitar 75 tahun. 

”Sendirian saja, Nak?” sapa sang nenek sambil tersenyum ramah 
padaku. 

”Iya, Bu.” Jawabku sambil membalas sapan ramahnya itu. 

”Mau bikin paspor, memang mau kemana Nak?” tanya beliau lagi. 

”Mau ke Singapura Bu, ada tugas dari kantor untuk ikut training, 
kalau Ibu sendiri mau ke mana?” Jawabku sekaligus balik bertanya. 

”Ibu mau ke Malaysia, Nak, mau ketemu sama anak Ibu yang sudah 
30 tahun tidak ketemu sama Ibu ” dan kemudian mulailah Nenek itu 
menceritakan sepenggal kisah hidupnya padaku. 

Nenek tadi ternyata seorang ”priyayi” yang berasal dari Solo, gelar 
Raden Roro-nya menunjukkan bahwa beliau berdarah biru. Suami sang 
Nenek adalah seorang pejabat dari PJKA, sudah meninggal 20 tahun yang 
lalu. Anak pertamanya seorang laki-laki, sejak lulus dari SMA 30 tahun 
yang lalu, dia memilih kerja ke Kalimantan, sejak saat itulah RR Ruminten 
tidak pernah bertemu dengan anak sulungnya lagi karena anak sulungnya 
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itu telah bertekad bahwa sebelum dia menjadi orang sukses dia tidak akan 
pernah pulang kampung untuk menemui orang tua dan keluarganya.  

Dan setelah 30 tahun ini, seluruh anggota keluarga telah mencoba 
melacak jejak anak sulung tersebut, sehingga akhirnya ditemukan bahwa 
anak sulung RR Ruminten itu sudah tinggal menetap di Malaysia, selain 
memiliki bisnis yang sukses, dia juga telah menikah dengan wanita asli 
Malaysia dan telah dikarunia 2 orang anak yang telah menginjak remaja. 
Raut sedih terlihat diwajah RR Ruminten ketika menceritakan kisahnya 
padaku, namun beliau berusaha untuk tetap tegar dan seberkas sinar 
dimatanya memancarkan kebahagian karena sebentar lagi angan-angannya 
untuk bertemu dengan anaknya akan terwujud, ”anak hilang”-nya  akan 
segera dia temukan, Insya Allah. 

Sepenggal kisah kehidupan nyata itu membuatku sering berpikir, 
kehidupan yang dimaksud sebagai sukses itu seperti apa? Apakah sukses 
berarti berapa banyak harta yang telah kita miliki? Apakah sukses berarti 
jabatan tinggi yang telah kita dapati? Apakah sukses itu berarti popularitas 
yang kita sandang?  Apakah sukses bisa kita raih dengan memutus tali 
silaturahmi kepada orang tua  khususnya kepada Ibu kita yang telah 
bersusah payah membesarkan kita, mengandung kita selama sembilan 
bulan, menyusui selama dua tahun. Ibarat peribahasa ”kaki jadi kepala dan 
kepala jadi kaki” untuk mendidik dan membesarkan buah hatinya sampai 
dewasa. 

Apakah pantas seorang anak berbudi tidak memberi kabar akan 
keberadaannya kepada sang Bunda yang telah mencari-carinya selama 
berpuluh-puluh tahun? Bukankah di jaman sekarang ini alat 
telekomunikasi sudah begitu canggihnya, sehingga hal itu tidak bisa 
dijadikan sebagai alasan pembenaran akan sikapnya itu. Ternyata tidak 
hanya dalam peribahasa ”kasih anak sepenggal galah, kasih ibu sepanjang 
waktu”, hal ini benar-benar terjadi pada Ibu Ruminten. 
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Sungguh... Aku menilai bahwa Anak Sulung RR Ruminten itu telah 
menjadi anak yang gagal dalam berbakti pada orang tua, terutama kepada 
sang Ibu. 

Wahai Anak sulung RR Ruminten ... 

30 tahun bukan waktu yang singkat, tidakkah kau bayangkan 
bagaimana perasaan Ibumu mencari-carimu selama kurun waktu itu? 
Bisakah kau bayangkan rasa rindu yang terus menderanya? Menggerogoti 
usianya dari waktu ke waktu.... Mengeriputkan wajahnya yang dulu ayu. 
Bisakah kau rasakan kesedihan beliau ketika ditinggal wafat suaminya, 
sementara kau bahkan tak tahu apa-apa tentang itu...? 

Selama 30 tahun ini waktu telah berlalu dengan sia-sia, waktu yang 
seharusnya bisa digunakan untuk melimpahkan balasan kasih sayang 
untuk orang tua  meski hanya dengan sapa mesra, belai lembut, atau 
perhatian-perhatian kecil untuk mereka, menghibur mereka, menemani 
mereka menghabiskan sisa umur yang ada...  

Harta dan kesuksesan tak berarti apa-apa dibandingkan pengabdian 
lewat curahan kasih sayang dan perhatian untuk orang tua terutama untuk 
sang Ibu. Kembali, kita hanya bisa mengambil pelajaran dari kisah itu.  

Di jaman Rasullullah ada seseorang datang ke Rasulullah SAW. Ia 
bercerita telah menggendong ibunya di pundaknya sendirian selama 
menjalani seluruh rukun dan wajib haji. Ia ingin mengetahui apakah 
perbuatannya itu telah dapat membalas kebaikan yang selama ini 
ditunjukkan ibunya di masa kanak-kanak. Rasulullah SAW menjawab, 
‘’Tidak, semua yang telah kau kerjakan itu belum dapat membalas satu kali 
rasa sakit karena kontraksi rahim ketika ibumu melahirkanmu ke dunia.‘’  

Tanpa disadari, seringkali seorang anak berbuat maksiat kepada 
orang tuanya. Padahal, keberadaannya di dunia tak lepas dari keikhlasan 
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kasih sayang keduanya, terlebih sang ibu yang telah mempertaruhkan 
nyawa dalam persalinan. 

Semoga kita bisa mengambil ibrah atau manfaat dari kisah di atas, 
dan mencoba berkaca pada diri kita sendiri. Bagi yang masih memiliki Iibu 
di dunia ini, di sisa hidupnya ini mari kita bahagiakan mereka, rasanya 
tidak mungkin kita bisa membalas kasih ibu kita, tapi setidaknya kita 
harus berusaha melakukan bakti kita kepadanya semampu yang kita bisa. 
Dan bagi yang ibunya sudah meninggal dunia, doa anak-anak yang saleh 
adalah sebuah amalan yang tidak terputus bagi orang tua kita, jangan lupa 
untuk meluangkan waktu setiap harinya mendoakan orang tua terutama 
ibu kita agar  bisa menempati tempat terbaik disisi-Nya. 

*** 

Teruntuk semua ibu di dunia : Selamat Hari Ibu. 

Teruntuk ibuku: Semoga senantiasa diberi kesehatan,umur, ilmu, rejeki yang 
bermanfaat. I Love U Mom! 
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Belajar Dari Para Ibu Pilihan 
 

Jika kehidupan ini adalah sebuah ruang untuk belajar, maka kita 
bisa memunguti pelajaran itu darimana saja dia berasal. Ketika kehidupan 
yang kita jalani terasa begitu mulus dan tidak ada kerikil-kerikil atau 
lubang yang menghalangi sehingga dirasa tidak ada yang spesial yang bisa 
kita ambil sebagai pelajaran, saat itu kita bisa mencoba melihat kehidupan 
orang lain untuk kita pelajari. Kali ini aku ingin mengambil sebuah 
pelajaran berharga dari para Ibu Pilihan. 

Ibu dengan anak ’spesial’nya 

Pagi itu disebuah angkutan umum jurusan tanah abang—kebayoran 
baru, di sebelahku duduk seorang wanita muda berjilbab berusia 35 tahun, 
sambil memangku 2 orang anaknya, anak pertama perempuan berusia 6 
tahun dan anak ke-duanya laki-laki berusia 4 tahun. Anak ke-dua nya ini 
mengalami keterbelakangan mental, tingkahnya yang tidak mau diam, 
bola matanya yang terus bergerak ke kiri kanan, air liurnya yang terus 
mengucur dari bibirnya, tak membuat sang ibu marah, bahkan dengan 
kasih lembutnya dielusnya kepala sang anak perlahan, diciuminya mesra. 
Tak terlihat sedikitpun kesedihan di wajah sang Ibu menghadapi takdirnya 
itu. 

"Kita ini termasuk orang tua  spesial Mbak, karena dikaruniai anak-
anak spesial seperti ini.. Saya yakin bahwa Allah hanya akan memberikan 
cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan 
berarti kali ini saya dianggap mampu oleh-Nya ..." cerita sang Bunda 
kepadaku penuh dengan ketawakalan. 

Tak terlihat sama sekali raut wajah penyesalan pada wajah sang ibu, 
yang terlihat adalah wajah yang ceria dan penuh kasih sayang mendidik 
dan merawat anak "spesial" nya tersebut. 



Syafaatus Syarifah 

 343 

"Subhanallah... ibu ini adalah extra ordinary mom..." Batinku. 

Setelah sang Bunda dengan kedua anaknya turun di depan Rumah 
Sakit PELNI, aku merasakan ada yang basah disudut mataku, ya aku 
menangis haru, hatiku gerimis...  

Sepanjang perjalanan aku hanya mampu bertasbih dan berdoa 
untuk sang ibu tersebut agar ibu itu diberikan kesabaran dan kekuatan 
dalam mendidik anak-anaknya terlebih anak keduanya yang mengalami 
keterbelakangan mental itu.  Amiin. 

Ibu yang anaknya Tuna Netra 

Jika boleh memilih, tidak ada seorangpun ibu di dunia ini yang mau 
memiliki seorang anak memiliki fisik kurang sempurna atau cacat, tak 
terkecuali bagi Ibu Emi, namun ternyata takdir berkata lain baginya, anak 
pertama yang beliau lahirkan ditakdirkan buta sejak lahir. Dunia serasa 
kiamat baginya ketika pertama kali tahu anaknya buta, tapi beliau tidak 
menyerah begitu saja, dengan tekad yang kuat beliau bersama suami saling 
bantu membesarkan anaknya, apapun cara kan ditempuhnya, termasuk, 
membaca buku-buku pelajaran anaknya dan kemudian direkam di kaset 
untuk kemudian diperdengarkan kepada anaknya yang buta, Rama 
namanya. 

Kesabaran dan ketelatenan sang Bunda mengasuh anak butanya itu 
kini telah berbuah manis. Rama tumbuh menjadi seorang pemuda yang 
multi talented dan sudah bisa mandiri.Banyak hal yang orang tidak mengira 
bisa dilakukan oleh seorang yang buta, tapi ternyata bisa dilakukan oleh 
Rama, seperti menyetrika baju, memasak dan pekerjaan rumah tangga 
lainnya bahkan juga melakukan coding untuk pemrograman komputer. 
Rama pernah bekerja sebagai staff IT dan freelance sebagai penulis di salah 
satu situs terkenal. Bahkan salah satu talentanya  tercatat di rekor MURI 
adalah sebagai "The First Blind Game Music Composer". 
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Children of Heaven dari Serpong 
 

Gejala PMS*ku terasa sudah sangat menyiksaku, aku semakin tak 
kuat menahannya, memaksaku untuk pulang goteng (go dulu baru teng) 
alias pulang lebih awal dari jam pulang kerja seharusnya. Cuma 10 menit 
sebelum waktu pulang tenggo (pulang tepat waktu), tapi lumayan 
setidaknya sampai stasiun tanah abang aku masih bisa kebagian nomor 
tempat duduk. Sungguh sangat tersiksa jika sedang PMS seperti ini harus 
berdiri  di perjalanan KRL sepanjang Tanah Abang—Depok. Tempat 
duduk khusus di KRL hanya diperuntukkan untuk wanita hamil, manula, 
atau ibu-ibu yang membawa balita tidak temasuk wanita yang sedang 
PMS. 

Sampai di depan loket kereta Bogor Express di Tanah abang, tiba-
tiba seorang anak laki-laki menghampiriku sambil mengulurkan sesuatu 
kepadaku 

”Bu, ini kartu ATM-nya jatuh...” ternyata anak itu memberikan kartu 
ATM-ku yang terjatuh. Meski aku seorang ibu, tapi entah kenapa aku 
masih sering risih sendiri kalau ada yang memanggilku dengan panggilan 
”Bu”, aku lebih suka dipanggil ”mbak”, agar lebih awet muda, hehe.. 

”Oh ya Dik, terimakasih ya, ini jatuh dimana ya tadi?” jawabku 
berterimakasih karena anak itu jujur dan mau mengembalikan kartu ATM-
ku. 

”Jatuh di dekat tangga Bu..” jawabnya jujur. Aku mengingat-ingat 
kejadian saat itu, memang saat di tangga aku membuka dompetku untuk 
menyiapkan uang pembelian tiket, mungkin saat itu ATM ini terjatuh dari 
dompetku. Selesai mengingat-ingat kejadian itu, si anak sudah berlalu dari 
hadapanku. Segera kuselesaikan urusan pembayaran tiket itu kemudian. 
Setelah tiket kubayar anak laki-laki itu menemuiku lagi, kali ini dia 
menawarkan jasanya untuk menyemir sepatuku.  
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”Hmmm.. boleh deh, tapi jangan lama-lama ya nanti keburu keretanya 
datang..” sahutku menjawab tawarannya untuk menyemir sepatuku. Aku 
duduk menunggu sepatuku disemir, rasa mulas-mulas perutku akibat 
PMS sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang.  

Kucoba mengobrol dengan anak laki-laki itu untuk melupakan rasa 
mulas perutku. Tangannya cekatan menyemir sepatuku, mulutnya tak 
berhenti berceloteh menceritakan kehidupan keluarganya padaku. 
Namanya Junaidi, usianya baru tiga belas tahun dan saat ini sedang duduk 
di bangku sekolah menengah pertama kelas dua, di salah satu SMP di kota 
tempat dia dan keluarganya tinggal, Serpong. 

”Saya kepengen banget punya sepatu warior bu, sepatu saya sudah 
rusak, sobek dimana-mana..”  kata Junaidi sambil menunjuk jenis sepatu 
warior di salah satu gerai penjual sepatu di stasiun. 

”Iya, yang seperti itu Bu sepatunya..” 

”Memang sepatu itu harganya berapa dik? ” tanyaku. 

”Kalau di Serpong mahal banget Bu bisa seratus ribu, tapi kalau 
yang di stasiun itu saya ngga tahu mungkin bisa lebih murah ya?” 
wajahnya seperti penuh harap memandang jajaran sepatu-sepatu itu. 

”Saya sudah berkali-kali ditegur sama pak guru karena sepatu saya 
yang robek dan sudah 2 bulan belum membayar SPP” wajahnya kemudian 
menunduk. 

Sedih sekali. Dia juga bercerita kalau nanti dia tidak sanggup 
membayar SPP, dia tidak akan melanjutkan sekolahnya. 

”Maaf ya Dik, orang tuamu kerjanya apa?” tiba-tiba aku ingin lebih 
tahu tentang keluarganya. 
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”Bapak saya meninggal dua tahun lalu Bu, ibu saya dirumah saja 
tidak bekerja, adik saya masih kecil 2 orang, kakak saya 1, perempuan 
kelas  1 SMA” 

Tiba-tiba aku ingat film Children of Heaven yang mengisahkan 
tentang dua orang kakak beradik dari yang masih berusia anak umur SD, 
dari keluarga miskin, mereka harus bergantian memakai sepatu. Karena 
sepatu sang adik hilang diambil orang. Suatu ketika ada lomba lari yang 
hadiah bagi pemenang nomor dua adalah sepatu. Ikutelah sang kakak 
pada perlombaan ini dengan harapan dia bisa mendapatkan hadiah sepatu 
itu. Namun yang terjadi justru dia mendapatkan juara satu yang 
hadiahnya bukan sepatu, hal itu membuat dia dan adiknya kecewa karena 
sepatu baru yang mereka angan-angankan itu tidak juga dia dapatkan. 

”Sudah berbulan-bulan Bu, saya pengen sepatu itu, tapi sampai saat 
ini belum juga terbeli” suara Junaidi mengagetkanku dari ingatan tentang 
film itu. 

”Sehari penghasilan kamu berapa, dik?” sahutku sekenanya karena 
sedikit kaget. 

”Ngga tentu, kalau dirata-rata, ya, mungkin sekitar delapan ribu 
sehari, itu sudah habis untuk makan sama ibu saya dan ketiga saudara 
perempuan saya..” tiba-tiba ada rasa sakit yang menyerangku, bukan sakit 
perut lagi kali ini, tapi sakit di dalam hati ini, seperti teriris-iris. Pedih. 
Delapan ribu? Untuk makan sehari empat orang? Ya Allah, padahal bagiku 
tiket KRL expres itu saja sebelas ribu baru sekali jalan. Belum ditambah 
ongkos angkot, ojek dan lain-lain, mungkin total ongkos yang aku 
keluarkan dalam sehari bisa untuk makan keluarga Junaidi selama lima 
hari. Kadangkala kita memang harus melihat ke bawah, merenung dan 
berpikir betapa beruntungnya kita dibandingkan mereka, orang-orang tak 
mampu yang bernasib sama seperti keluarga Junaidi. Bersyukur, tak hanya 
dengan ucapan tapi disertai bukti nyata dengan membantu mereka yang 
tak mampu. 
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Aku ikut sedih membayangkan kehidupan keluarga Junaidi, juga 
membayangkan keinginannya yang menggebu untuk memiliki sepatu, 
padahal sehari-hari Junaidi selalu memegang sepatu-sepatu indah dari 
orang-orang kantoran yang menyemirkan padanya. Mungkin sambil 
menyemir sepatu dia membayangkan bahwa sepatu yang disemirnya itu 
adalah sepatunya. Oleh karena itu dia tetap bertahan untuk menjadi 
tukang semir sepatu. 

Aku pikir cerita sedih tentang anak-anak tukang semir sepatu 
seperti ini hanya ada di dunia film. Film-film jaman aku masih SD yang 
diputar di setiap akhir pekan di TVRI sering ada yang menggambarkan 
tukang semir anak-anak yang mencari pelanggan dari toko satu ke toko 
yang lain, tidur di emperan beralaskan koran, kesana-kesini kehujanan. 
Dulu, aku tak pernah membayangkan sama sekali bakalan menyaksikan 
sendiri episode kehidupan nyata dengan cerita yang mirip seperti adegan 
di film itu, di Ibukota ini. Ingatanku kembali ke masa kecilku berpuluh 
tahun lalu di kampung halaman. Saat itu, di sana tidak ada anak kecil 
seusia junaidi ini yang ”dipaksa” bekerja untuk mencari makan bagi 
keluarganya. Enaknya hidup di kampung, sayuran tinggal memetik dari 
kebun, lauk tinggal nyari ikan petho, belut atau kadang lele di kali 
kemudian dibikin peyek atau digoreng biasa untuk lauk. Tidak seperti 
hidup di Ibukota gini, kalau ngga ada yang dimakan, masak mau makan 
aspal? Beton? Atau sampah? 

”Ini Bu.. sepatunya sudah selesai disemir ..” kata Junaidi sambil 
mengulurkan sepatuku yang sudah kembali kinclong. Hey, kinclong banget 
sepatuku setelah tadi kena lumpur jalanan bekas hujan tadi malam. 

”Berapa ongkosnya Dik?” Asli, aku tak tahu berapa sebenarnya 
ongkos untuk menyemir sepatu itu karena baru kali ini aku menyemirkan 
pada tukang semir. Biasanya, kalau tidak kusemir sendiri ya ada asisten di 
rumah yang menyemirkannya. 

”Terserah Ibu saja... ” jawab Junaidi. 
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Aku membuka dompetku dan disana kutemukan satu lembar 
sepuluh ribuan dan selembar lima ribuan. Ternyata tinggal segitu uang 
yang tersisa, aku lupa belum ke ATM mengambil uang gaji yang kebetulan 
hari itu baru keluar, untung tadi ATM ku tidak jadi hilang, padahal bisa 
saja kalau Junaidi tidak jujur memanfaatkan ATM-ku itu memenuhi 
keinginannya membeli sepatu baru. Kuberikan lembaran sepuluh ribuan 
itu ke Junaidi. Wajahnya agak sumringah menerimanya. 

”Maaf ya Dik, aku baru bisa kasih segitu, insya Allah nanti kalau ada 
rejeki aku ingin sekali membelikanmu sepatu baru..” kalimat ini tak 
sempat terucap, hanya janji dalam batinku karena keretaku sudah hampir 
berangkat. Aku berlari mengejar keretaku yang sudah mau berangkat, 
Junaidi juga berlari, berlari mengejar pelanggan lain yang mau disemir 
sepatunya, berlari mengejar impiannya mendapatkan sebuah sepatu baru. 

*PMS = pre mensruation syndrom, gejala yang dirasakan wanita saat haid, seperti 
perut mulas badan lemas, pusing dan bad mood. 
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Ketika Anakku Didiagnosa Autistik 
 

”Anak berkebutuhan khusus, temasuk anak autis adalah titipanNya. Dan 
Tuhan tidak pernah keliru.Setiap ciptaannya pastilah sempurna” [Dra 
Dyah Puspita,Psi , psikolog dan pengurus Yayasan Autis 
Indonesia]. 

Akhir Desember tahun 2002, malaikat kecilku lahir menyapa dunia. 
Setelah melalui perjuangan panjang penuh kelelahan, bertempur 
memerangi rasa sakit  saat-saat melahirkan, akhirnya dia terlahir dengan 
selamat dan normal. Bahagia menyeruak mengisi seluruh lorong hampa 
dalam kalbuku. Ketika kutimang anak lelakiku, jagoan kecilku, setitik 
airmata menjelma haru dalam kalbu.  Segala rasa letih dan sakit hilang 
seketika, serasa lenyap tak berbekas. Berganti menjadi rasa haru bahagia 
tak terkira. Jagoan kecilku yang lahir dengan berat 2,75 kg itu kuberi nama 
Revo. 

Revo adalah cucu pertama di pihak keluargaku maupun keluarga 
suamiku. Pantas saja kalau seluruh keluarga besar sangat menyambut 
kelahiran generasi penerus ini ke dunia. Revo tumbuh menjadi anak 
kesayangan dan juga cucu kesayangan bagi kakek dan neneknya. 

Tahun pertama pertumbuhan Revo, dijalaninya dengan normal 
seperti anak-anak yang lain. Secara fisik tidak ada tanda-tanda kelainan 
yang tidak normal. Revo tumbuh menjadi anak yang imut, lucu dan 
menggemaskan. Bola matanya yang lebar dan hidungnya yang mancung 
semakin membuat dia menjadi tampak lebih menggemaskan. Baik aku 
maupun suamiku saat itu sama sekali tidak meyadari jika ada kelainan 
dalam diri Revo. Saat itu kami menjalani hari-hari dengan indahnya, 
kehadiran Revo telah mengikatkan hubunganku dengan suami menjadi 
semakin erat . 
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Setelah melewati usia di tahun pertamanya, Revo mulai bisa 
berjalan. Dia menjadi semakin lincah berjalan kesana kemari seperti 
kawan-kawan sebayanya yang lain. Kami tak merasakan adanya 
perbedaan Revo dengan anak lain, satu-satunya hal yang kami kuatirkan 
adalah ketika Revo sudah hampir menginjak usia yang ke-2 tahun dia 
masih belum bisa berbicara, hanya mengeluarkan kata-kata mem-beo yang 
kadang dia tidak tahu maksudnya. Awalnya, aku dan suamiku tidak 
mengangap hal itu sebagai ketidakwajaran. Dugaan awal kami adalah 
Revo mengalami speech delay atau penundaan kemampuan berbicara. 

Usia 2 tahun terlewati, hari berganti hari dan bulan pun beranjak 
maju perlahan. Aku mulai memiliki rasa kekhawatiran melihat 
perkembangan Revo yang masih belum bisa berbicara. Terkadang dia 
hanya mengeluarkan bunyi-bunyian yang tak ada artinya. Aku sering iri  
jika melihat anak-anak tetangga yang umurnya sebaya dengan Revo. 
Kebanyakan mereka sudah bisa berbicara meski masih berupa kalimat-
kalimat sederhana. Melihat kenyataan ini suamiku selalu menghiburku 
dengan kalimat “Pertumbuhan setiap anak kan berbeda-beda, janganlah 
kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain”. Kalau sudah 
begitu aku pun menjadi sedikit lega. 

Ketika Revo sudah berumur dua setengah tahun. Kekhawatiranku 
akan tumbuh kembangnya semakin bertambah. Sikapnya semakin cuek, 
seolah-olah memiliki dunia sendiri dan tak bisa bersosialisasi dengan 
teman-teman dan lingkungan. Apalagi dipengaruhi oleh kata-kata 
tetangga-tetangga yang sering mengomentari Revo yang belum bisa 
berbicara itu. Hatiku sedih kala mereka seringkali membanding-
bandingkan anakku dengan anak-anak mereka. “Lihat itu Bu, anakku yang 
baru 2 tahun saja sudah bisa ngomong ceriwis, masak Revo belum bisa 
ngomong apa-apa sih..” Kata seorang tetangga berkomentar.  

”Iya lho Bu, jangan-jangan Revo ini kelainan” komentar yang lain. 
Aku hanya diam menanggapi perkataan mereka. Namun sebenarnya pilu 
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dan sedih hatiku mendengarkan komentar seperti itu. Sekuat tenaga aga 
selalu menutupi rasa kesedihan itu di hadapan mereka. 

Keluargaku juga mulai menanyakan perkembangan Revo setiap kali 
mereka menelpon kami. “Gimana Revo sudah bisa bicara belum? Nenek 
ingin denger suara Revo nih…” Sekali lagi dan memang harus 
berulangkali harus kutelan pertanyaan ini pahit-pahit. Jangankan untuk 
berbicara melalui telepon, berbicara dengan tatap muka saja dia tak 
mampu. Dua kata yang sering dia ucapkan hanya num (minum) dan 
mama. Disaat usianya sudah menjelang tiga tahun. 

Akhirnya aku dan suamiku membawa Revo ke rumah sakit bagian 
tumbuh kembang anak. Bagaikan petir di siang bolong saat itu ketika 
dokter di sana menyatakan anak kami mengalami autistic disorder*. Saat itu 
juga aku merasa sangat terpukul. Sedih, menyesal dan penuh dengan 
pertanyaan “Mengapa harus kami yang mengalami ini?” Sepulang dari 
rumah sakit saat itu aku merasa lemah lunglai tak berdaya, cucuran 
airmata mengalir deras dari mataku. Seharian aku mengurung diri di 
dalam rumah, tak mau makan, tak bisa tidur. Jiwaku merana setengah hati 
 tak percaya mendengar vonis dokter tadi. Kenyataan ini bagaikan pisau 
yang menghunjam ke dalam hatiku. Pedih, tak terkira.  

Setelah seharian aku menangis, mengurung diri di rumah. Aku 
mencoba bangkit kembali, dalam sujud-sujud panjangku. Di setiap 
sepertiga malam terakhir aku berdoa, mengadukan semuanya hanya 
kepada-Nya, Dia-lah yang menciptakan Revo dengan keadaan itu, maka 
hanya kepada-Nya-lah aku mengembalikan semua permasalahan ini. 

Perlahan, kesadaranku mulai kembali. Kuhapus airmata yang 
meleleh ke pipi.Kuobati luka hati yang tertusuk pisau itu. Aku siapkan 
jiwa dan raga ini untuk menghadapi hari-hari berikutnya yang pasti 
takkan terasa ringan lagi. Bersama-sama suami aku bertekad untuk 
mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan Revo. Aku segera mencari 
tahu di mana tempat terapi yang paling baik untuk malaikat kecilku Revo.  
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Revo mulai menjalani rangkaian terapi. Awalnya aku memilih salah 
satu klinik tumbuh kembang di rumah sakit ibu dan anak di kota kami. 
Disana terlalu banyak peserta terapinya, sehingga jumlah terapis dan anak 
yang diterapinya tidak seimbang. Kami memutuskan untuk memindahkan 
Revo ke tempat terapi yang lain. Di tempat terapinya yang baru ini Revo 
diterapi secara privat oleh terapisnya. Otomatis biaya yang dikeluarkan 
lebih banyak. Kami merasakan biaya terapi ini sangat mahal. Namun kami 
harus tetap berupaya memberikan terapi yang terbaik demi Revo. 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan gangguan autistic ini 
masih kurang. Seringkali aku harus menahan rasa pedih yang menyayat 
hati tatkala Revo sering tantrum* di tempat-tempat umum. Jika kondisi 
psikisnya sedang tidak stabil, dia akan mengamuk, menangis keras-keras, 
menjambak atau melukai diri sendiri. Pernah suatu kali ketika kuajak Revo 
jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Dia mengamuk hebat. Jika sudah begitu 
dia akan menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke 
lantai atau ke dinding. Semua mata memandang nanar kejadian ini. Hatiku 
basah menangis pedih. Makanya aku seringkali lebih memilih menjauhi 
tempat-tempat umum. Aku menjadi jarang menghadiri acara-acara 
undangan dari tetangga atau saudara. Aku khawatir kalau mengajak Revo 
ke acara-acara seperti itu akan mengacaukan acara itu karena tantrum-nya 
Revo. 

Beruntung, di tempat terapi, aku mengenal beberapa orang tua yang 
anaknya sama mengalami autistic juga seperti Revo. Bersama mereka aku 
seringkali berbagi tentang cara penanganan terhadap anak-anak autis. Hal 
ini membuat pikiranku menjadi lebih terbuka. Dan aku pun sedikit demi 
sedkit mulai bisa mendapatkan hikmah dari semua ini. Aku merasa lebih 
bersyukur karena ternyata kelainan yang Revo alami masih lebih kecil jika 
dibandingkan dengan anak dari salah satu temanku yang mengalami Down 
Syndrome. Ternyata berat bebanku mengasuh anak autis belum apa-apa jika 
di banding mereka yang anaknya cacat mental atau cacat fisik sungguhan. 
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Terapi demi terapi dengan telaten  dijalani Revo. Aku selalu 
mensyukuri setiap perkembangan yang dialaminya Kini aku menyebut 
Revo sebagai anak spesial. Satu pelajaran berharga yang kudapatkan 
adalah bahwa tanpa kehadiran Revo yang spesial ini mungkin aku tidak 
menjadi orang yang bisa menghargai sebuah perjuangan dan kesabaran 
menjalani lakon kehidupan. Kini aku merasa bersyukur bahwa Allah telah 
menitipkan anak spesial ini kepada orang tua  spesial , karena kuyakin 
bahwa Allah tak akan menguji hamba-Nya di luar batas kemampuannya. 
Aku yakin aku mampu menjalankan amanah-Nya untuk mengasuh Revo, 
malaikat kecil yang spesial ini.     

”Seperti diceritakan oleh seorang kerabat dekatku. 

Kutulis kisah ini berdasarkan pengalaman yang dialami seorang kerabat dekatku. 
Semoga kita dapat mengambilnya sebagai pelajaran dalam kehidupan ini”. 
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Life Isn’t Only For A Bread 
 

Pagi itu saya begitu terburu-buru berangkat kerja. Saya baru 
menyadari kalau dompet beserta seluruh isinya tertinggal di rumah ketika 
saya sudah sampai di Stasiun Depok Lama. Untung tadi masih ada uang 
tiga ribu rupiah yang tertinggal di dalam tas, sehingga saya bisa membayar 
ongkos angkotnya. 

Setiba di di depan loket stasiun, saya hanya termenung. Tak tahu 
musti berbuat apa. Tak ada satu rupiahpun di dalam tas. Mau beli tiket 
kereta tidak bisa, mau pulangpun tidak ada ongkosnya.  

Ditengah kebuntuanku tiba-tiba saya punya ide. Saya kenal baik 
dengan sesorang di stasiun ini. Hmm ya, tapi rasa malu menyergap, 
membuat saya ragu untuk menjalankan ide tadi. Saya berencana 
meminjam uang kepada Pak Jauhari, laki-laki tua penjual buku di Stasiun 
Kereta Api Depok Lama.  Meski sudah sering saya berhutang padanya saat 
beli buku, tapi saat aku berhutang buku itu, beliau sendiri yang 
memaksaku untuk membayarnya pada lain hari saja kalau saat itu saya 
sedang tidak punya uang.  

Saya memang paling sering nongkrong di jajaran buku-buku yang 
dijualnya. Dan setiap kali, pasti selalu saja ada buku yang menarik hatiku. 
Pak Jauhari memintaku untuk membawa buku itu, dibayar lain kali saja 
kalau sudah gajian begitu katanya. Kebiasaan ngutang buku itu entah 
sudah berapa puluh kali saya lakukan. Namun entah kenapa, untuk 
meminjam uang kali ini aku perlu mengumpulkan berkarung-karung 
keberanian. 

“Ini, pake saja uangnya, nggak perlu malu, kita kan sudah seperti 
saudara, sudah sewajarnya saya menolong kamu yang sedang tertimpa 
masalah.” Ujarnya sambil menyerahkan padaku selembar uang lima puluh 
ribuan.  
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“Makasih pak, tapi pak, ini banyak sekali..” jawabku.  

“Sudahlah sana, cepet beli karcis, nanti kamu ketinggalan kereta.” 
Jawab beliau sambil tersenyum. Alhamdulilah, masih ada orang baik yang 
mau meminjamiku uang tanpa jaminan sama sekali. 

Dialah Pak Jauhari, seorang lelaki tua, kuperkirakan umurnya 
sekitar 60-an tahun. Sehari-hari profesinya adalah sebagai penjual buku-
buku di Stasiun Depok Lama. Sudah 5 tahun beliau berjualan disana, 
sebelumnya beliau berjualan berkeliling. Kadang di masjid, kadang di 
jalan. Sebelum menjadi penjual buku, sebelumnya beliau bekerja di pabrik 
makanan, tapi karena krisis ekonomi tahun 1998 itu dia di PHK. 

Saya banyak berbincang dengan beliau sembari saya menunggu 
KRL pagi yang selalu telat setiap hari. Dari beliau saya banyak belajar. Baik 
soal agama maupun soal bisnis penjualan bukunya. Tak hanya itu, ternyata 
beliau juga pelahap buku. Klop juga dengan saya. Penulis favoritnya 
adalah Karen Amstong. Beliau banyak bercerita tentang buku-buku Karen 
Amstrong kepada saya ini. Dan yang paling sering beliau sebut adalah 
buku yang berjudul “Sejarah Tuhan”.  

Dan satu hal yang paling saya kagumi dari beliau adalah motto 
bisnisnya bahwa “Hidup itu tidak hanya untuk mencari sesuap nasi”. Tak 
heran, kalau dalam bisnisnya itu beliau dengan gampangnya percaya 
begitu saja pada pembelinya, senang sekali memberikan pinjaman meski 
tanpa janji kapan akan dibayarnya. Ternyata motto bisnis seperti itu telah 
beliau dapatkan turun temurun dari ayah dan kakeknya. 

Beliau juga membuka perpustakaan di rumahnya, setiap orang yang 
ingin membacanya tak dipungut biaya. Namun justru dari sikapnya yang 
seperti itulah, rejekinya mengalir dengan lancarnya. Dari hasil penjualan 
buku itu beliau telah bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat sarjana. 
Karena beliau sering menolong orang, maka Allah membalasnya dengan 
limpahan rejeki baginya. 
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Hidup tak hanya untuk mencari sesuap nasi. Kata itu yang selalu  
kuingat, sehingga ingin kujadikan motto bisnis juga kalau suatu saat saya 
berbisnis. Tak hanya Pak Jauhari yang memiliki motto bisnis seperti itu. 
Kita bisa mengambil contoh dari pebisnis luar negeri  yang memilki motto 
bisnis Life isn’t only for a bread. Hidup tidak hanya untuk sepotong roti. 
Bedanya dengan Pak Jauhari hanya nasi dan bread. Yang intinya adalah 
bahwa hidup tidak hanya untuk mengejar materi duniawi.  

Tahukah anda motto hidup siapakah kalimat itu? Saya tidak 
menyangka kalau ternyata kalimat itu adalah motto hidup seorang 
pengusaha besar dari Jepang. Dialah Konosuke Matshusita. Beliau adalah 
seorang pendiri dan pemimpin bisnis raksasa kelas dunia grup Matshusita. 

Konosuke Matsushita lahir di Osaka, Jepang pada tahun 1894.  Dia 
adalah anak bungsu di keluarganya. Saat Konosuke masih kecil, 
keluargnaya mengalami kebangkrutan usaha. Maka untuk membantu 
perekonomian keluarga, Konosuke kecil magang di sebuah toko kompor 
arang.  Setelah beberapa tahun dia magang disana, akhirnya dia keluar dan 
bekerja di sebuah toko sepeda. Pada saat itu dia sudah mulai tertarik 
dengan lampu sepeda. Pada umur 15 tahun dia keluar dari toko sepeda 
yang mengalami bangkrut saat itu. Kemudian dia melamar di sebuah 
perusahaan  lampu Osaka. 

Di perusahaan lampu Osaka itu, karirnya cukup bagus. Sehingga 
pada umur 22 tahun dia sudah menduduki jabatan tertinggi untuk seorang 
teknisi. Tapi jiwa enterpreneur-nya yang sudah terpupuk sejak kecil, 
menjadikannya tidak puas dengan hanya bekerja sebagai karyawan. 
akhirnya pada umur 22 tahun itu dia mengundurkan diri dari 
perusahaanya, dan dengan modal 100 yen dia mendirikan sebuah 
perusahaan kecil yang memproduksi alat-alat elektronik salah satunya 
adalah stop kontak. 

Diapun mengalami pasang surut dalam bisnisnya. Pada tahun 1917 
rekan bisnisnya mengundurkan diri. Dan pada saat itu perusahaanya 
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berada diambang kebangkrutan. Saat diambang kebangkrutan itu dia 
bertekad untuk tetap mempertahankan karyawannya, dan sebisa mungkin 
tidak melakukan pemecatan. Itulah prinsip yang dia pegang. Bersamaan 
dengan itu, perusahaannya menerima pemesanan pembuatan piringan 
penyekat AC dalam jumlah yang sangat  banyak. Maka mulailah 
perusahaanya bangkit kembali. 

Konosuke Matsushita adalah seorang yang memilki rasa 
kemanusiaan yang sangat tinggi. Dan dia menerapkan nilai-nilai 
kemanusiaan itu dalam perusahaannya. Idenya untuk menerapkan nilai 
kemanusaian dalam perusahaannya itu diperolehnya dari sebuah 
perusahaan kecil yaitu perusahaan kayu. Disana nilai-nilai religi dan 
kemanuasiaan telah diterapkannya dengan sukses.  

Dengan diterapkannya nilai kemanusiaan di perusahaan dengan 
cara banyak memberikan sumbangan kemanusiaan untuk yang 
membutuhkan. Maka setiap pekerja sanagt dispilin dan bersemangat 
dalam pekerjaannya, karena mereka menyadari manfaat dari hasil kerja 
mereka tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri akan tetapi juga 
bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan Matsushitapun mengadopsi 
cara itu untuk perusahaannya. 

Selain sebagai seorang enterpreneur, ternyata beliau juga berprofesi 
seorang pendidik, filsuf dan juga penulis buku. Buku hasil karyanya 
kurang lebih sudah berjumlah 46 buah buku. Di akhir hayatnya beliau 
menyumbangkan dana pribadinya sebesar 291 juta USD dan dari dana 
perusahaannya sebesar 99 juta USD untuk dana kemanusiaan. 

Pebisnis sejati biasanya adalah sosok yang sangat identik dengan 
julukan “si pengejar harta”. Tapi ternyata banyak pebisnis sukses yang  
justru sesungguhnya bukanlah pengejar harta. Contoh nyatanya yaitu dua 
orang yang saya tuturkan diatas. Mereka yakin bahwa kesuksesan sebuah 
usaha tidak hanya diukur dari segi finansial, tapi juga diukur dari nilai 
kemanusiaan apa saja yang sudah diperjuangkannya..Berapa banyak 
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usahanya telah mampu memberikan sesuatu yang berharga bagi orang 
lain.  
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Masih Banyak Orang Baik di JKT 
 

Banyak. Banyak sekali yang bilang bahwa di Jakarta ini sudah jarang 
ada orang yang masih memiliki rasa toleransi bahkan suka menolong. 
Teman-temanku banyak yang mengeluh, di milis KRLMANIA beberapa 
waktu lalu juga dibahas tentang tak adanya kepedulian masyarakat Jakarta 
khususnya terhadap para wanita, wanita hamil, atau manula saat berada di 
dalam KRL. Banyak diantara mereka yang tidak mau memberikan tempat 
duduknya kepada “orang-orang lemah” tersebut. Menurutku, pendapat itu 
tidak sepenuhnya benar, banyak sekali kutemui orang-orang Jakarta yang 
baik hati kok.  

Seriiinng banget aku dikasih tempat duduk sama orang (baik yang 
kukenal maupun tidak), kalau mereka yang belum kenal, mungkin 
mengira aku ini sedang hamil kali yaa... [kegendutan bo’...]  pada kasihan, 
trus mempersilakanku duduk, hehehe. 

Ada seorang Bapak, namanya Pak Sirait, umurnya sekitar 45 lebih, 
beliau bekerja sebagai PNS di dinas pemakaman DKI. Entah kenapa, setiap 
kali aku ketemu dengan beliau ini di KRL, selalu saja tempat duduknya 
diberikan padaku padahal sudah sering kutolak, tapi beliau sering banget 
nekad menarikku agar duduk di tempat duduknya, dan blio rela berdiri 
sepanjang perjalanan Depok—Tanah Abang. Duhh...baik banget sih beliau 
ini.... Kenapa ya, di kala banyak temenku yang komplain karena ngga ada 
orang yang peduli dengan wanita lagi di KRL kok malah justru sebaliknya 
yang terjadi padaku? Banyak sekali orang yang berbaik hati padaku, 
kenapa? [tanyalah pada rumput yang bergoyang...hehehe...] 

Ada seorang Bapak [ini temennya Pak Sirait, seumuran juga], setiap 
kali bareng aku naik angkot 09 dari Tanah Abang, selalu deh aku dibayarin 
oleh beliau ini, jadi enak... eh maksudnya jadi ngga enak, meski cuma Rp 
2.000,00 tapi kalo sering kan lumayan... , lagi-lagi... Orang yang baik hati... 
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Ada lagi seorang Bapak, namanya aku ngga tau, umurnya mungkin 
mendekati 60, profesinya pedagang buku di Stasiun Depok Lama. Pernah 
suatu hari dompetku ketinggalan di rumah, padahal aku sudah sampai di 
Stasiun Depok Lama, aku bingung, duit yang tersisa di tasku tinggal 1.000 
rupiah, tapi si Bapak baik hati ini meminjamiku uang 50 ribu bo’... tanpa 
jaminan apa-apa... jaminannya Allah saja katanya... , trus, kalo aku lagi 
pengen baca buku tapi lagi bokek, dipinjemi buku2 deh aku ini sama blio, duh 
lagi-lagi.. kutemui orang baik hati di sini... 

Ada seorang Nenek, mungkin umurnya 70 an, setiap aku berangkat 
kerja, aku lewat depan rumahnya, setelah kusapa sejenak, dia lalu 
mendoakanku, “semoga selamat sampai tempat kerja ya Mbak... “  duh 
terharu... hiks.. ngga pernah ada yang mendoakanku ketika aku mau 
berangkat kerja selain Nenek itu. Lagi-lagi, kutemui orang baik hati... 

Dan masih banyak lagi orang-orang baik yang kutemui di Jakarta 
ini. 

Aku percaya, dimanapun kita berada, selama kita menebar 
kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. 
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ONLI For Your Kids 
 

Matahari telah bersembunyi kembali di balik peraduan. Petang 
menjelang, perlahan bergerak menyelimuti awan. Di dalam sebuah angkot 
jurusan Depok—Citayam, aku duduk di pojok belakang. Tepat di depanku 
duduk seorang ibu beserta anak laki-lakinya yang kuperkirakan umurnya 
sekitar 3 tahun. Bersama mereka turut pula rombongan ibu-ibu lain (4 atau 
5 orang) yang masing-masing membawa anak-anaknya yang rata-rata 
masih berusia BALITA. Sepertinya mereka baru saja menghabiskan waktu 
dengan berbelanja di pusat perbelanjaan terkemuka di Depok.  

Anak-anak yang lucu-lucu dan lincah itu menarik perhatianku. Rasa 
capek dan letihku sehabis bekerja seharian di kantor serasa luruh perlahan-
lahan. Anak laki-laki yang duduk di depanku itu lucu sekali. Wajahnya 
juga putih bersih. Kuperkirakan dia anak orang berada. Dari tampilannya 
yang putih bersih seringkali aku menemukan seorang itu berasal dari 
keluarga berada. Kebetulan ibunya pun berpenampilan cantik dan modis, 
sehingga tak berlebihan jika aku beranggapan demikian. Anak laki-laki itu 
(entah siapa namanya), mengingatkanku akan anakku yang saat itu sedang 
di rumah menunggu kepulanganku.  

Si Anak lelaki itu banyak berceloteh, ia menanyakan apa saja yang 
ada di sekitarnya. “Ma, itu apa Ma?” tanyanya sambil menujuk ke lampu 
lalu lintas. Si Ibu yang dipanggilnya mama hanya terdiam sambil sibuk 
menghitung-hitung isi kantong belanjaannya. “Mama..itu apa?“ Tanya si 
anak lelaki itu lagi.  

Kali ini si ibu menjawab dengan gertakan “Diam..!” Aku kaget. Dan 
anak itu pun terdiam sambil menunduk sedih.kasihan sekalii, batinku. 
Tahukah kau wahai ibu? Bahwa jika anak kita bertanya dan kita sebagai 
orang tua  tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya, maka akan 
terputuslah beberapa koneksi yang ada di dalam sel otak anak itu.  
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Aku sibuk menyesalkan sikap sang ibu itu terhadap anaknya. Tiba-
tiba sang anak bertanya lagi ke ibunya “Ma, itu ada balon gede..” sambil 
menunjukk ke arah balon-balon besar yang digantung diatas atap-atap 
pusat perbelanjaan. Si Anak loncat-loncat kegirangan melihatnya.  

Dan tiba-tiba sang Ibu marah besar sambil memukul pantat 
anaknya, “Diam Bang, kok gak bisa diam sih.” Kontan si anak menangis, 
kaget dan mungkin juga sakit karena pukulannya. Aku miris, sedih, sambil 
mengurut dada. Tahukah kau wahai ibu? Apa yang baru saja kau lakukan 
kepada anakmu itu telah menghambat tumbuh kembang sel otak anak itu. 
Atau bahkan jika hal seperti itu terlalu sering dilakukan kepadanya, 
mungkin sel otak anak anda akan layu, sama sekali tidak berkembang. 

Pada saat lahir, seorang bayi memiliki 1.000.000.000.000,00 sel otak. 
Kecerdasan seseorang bukan dipengaruhi oleh volume atau jumlah sel 
dalam otak, akan tetapi dipengaruhi oleh jumlah koneksi antara sel-sel 
otak tersebut. Agar sel otak tumbuh dan terkoneksi dengan baik, 
dibutuhkan ”makanan” untuk tumbuh kembangnya.  

Menurut Dr. Tony Buzan, makanan yang bisa membantu tumbuh 
kembang otak anak anda adalah: ONLI (Oksigen, Nutrisi, Love dan 
Informasi). 

O : Oksigen 

Sel otak anak kita membutuhkan suplai oksigen yang banyak agar 
dapat bekerja dengan kemampuan yang maksimal. Kebutuhan akan 
oksigen ini bisa kita dapatkan dari latihan fisik yang teratur setiap harinya. 
Berikan kebebasan kepada anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
fisik sepanjang tahun-tahun pertama hidupnya.  

N : Nutrisi 

Nutrisi tak hanya diperlukan dalam perkembangan fisik anak-
anak,tetapi juga berpengaruh dalam perkembangan otaknya. Sel otak anak 
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anda yang berjumlah jutaan itu perlu mendapatkan dukungan suplai 
makanan berupa nutrisi yang baik. Dalam memberikan makanan kepada 
anak, jangan hanya berpikir pada kuantitasnya saja tapi yang terpenting 
adalah kualitasnya. Apakah sudah memenuhi berbagai macam vitamin 
atau belum. 

L : Love 

Mungkin selama ini kita kurang menyadari kalau sebenarnya 
sebuah kasih sayang itu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang otak 
anak kita. Makanya sering sekali terjadi kasus seperti yang saya ceritakan 
di atas, orang tua dengan sangat gampangnya membentak anak atau 
bahkan melakukan siksaaan fisik, padahal hal yang terjadi sebenarnya 
hanya sepele. Dan fatalnya, justru hal itu berakibat pada terhambatnya 
pertumbunan otak sang anak, sungguh sangat disayangkan.  

Tentang kasih sayang ini, ada sebuah kisah tentang dua ekor kera 
yang bernama Jeepers dan Ceepers. Jeepers dilahirkan di sebuah kebun 
binatang oleh ibunya, ibunya sangat menyayangi Jeepers, kemanapun dia 
pergi selalu bersama ibunya, seringkali bercanda tawa penuh kasih. 
Jeepers hidup dalam komunitas kera yang saling akrab satu sama lain. 
Sementara itu Ceepers hidup dalam sangkar majikannya. Dia hidup tanpa 
belaian kasih saying dari kedua orang tuanya. Terkungkung sendirian 
dalam sangkar majikannya. Setahun kemudian Jeepers dan Ceepers 
meninggal karena bersamaan karena terserang wabah. Seorang psikolog 
kemudian mengotopsi otak keduanya dan menelitinya. Kemudian 
ditemukan hasil bahwa otak Jeepers berkembang sangat bagus seperti 
pohon ek yang lebat dan banyak cabangnya, sementara otak Ceepers mati 
dan layu. Itulah salah satu bukti bahwa ternyata kasih saying dapat 
membantu menumbuh-suburkan perkembangan otak anak kita. 

I : Informasi 
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Makanan otak selanjutnya adalah berupa sebuah informasi. 
Kecerdasan manusia tidak hanya dilihat dari seberapa banyak sel otak 
yang ada di dalamnya, akan tetapi dari berapa banyak jumlah koneksi 
yang ada antara sel otak yang satu dengan sel otak lainnya. Untuk 
menciptakan koneksi ini dibutuhkan sebuah informasi yang kita dapat dari 
lingkungan kita. Sumber utama informasi seorang anak (BALITA) adalah 
berasal dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka kepada orang tua  
atau pengasuhnya. Untuk itu ketersediaan buku-buku, majalah, video atau 
media elektronik lain sebagai sumber informasi sangat penting dalam 
membantu merangsang pertumbuhan otak anak kita. 
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Penyesalanku 
 

Aku terpancing ketika mendengar ledekan temanku yang 
mengatakan bahwa aku tidak pandai berbelanja. Aku dikatakan tidak 
pandai berbelanja karena setiap aku berbelanja ke pasar, aku tidak pernah 
menawar harga yang ditawarkan oleh pedagang. Bukan karena tidak 
berani, tapi lebih karena kasihan kepada mereka. Sedangkan temanku itu, 
walaupun hanya lima ratus rupiah, dia pasti akan mati-matian 
menawarnya. Memang bagi ibu-ibu rumah tangga sepertiku dan juga 
seperti temanku itu, uang sisa belanja jika dikumpulkan bisa untuk 
memenuhi kebutuhan yang lain. Makanya semenjak aku diejek seperti itu, 
aku bertekad akan mulai belajar menawar saat aku berbelanja apapun dan 
kepada siapapun. 

Suatu hari, aku melihat seorang bapak penjual pisang kepok lewat 
depan rumahku. Sebenarnya aku tidak sedang ingin makan pisang kepok, 
tapi dalam rangka ingin belajar menawar, aku memberhentikan pedagang 
pisang itu. “Berapa harga pisang kepok ini Pak? “ tanyaku kepada bapak 
penjual pisang itu.  

“Enam ribu ya, Neng..” jawabnya kemudian. Aku ragu, batinku 
bergejolak melawan keinginanku untuk tidak menawar harga pisang itu. 
Kasihan bapak penjual pisang itu sudah tua. Tapi saat aku teringat ejekan 
temanku, maka kemudian aku harus menawarnya.  

“Lima ribu aja deh Pak..” tawarku. Si Bapak setuju dan langsung 
membungkuskan pisang itu untukku. Puas, aku berhasil menawarnya. 

Sambil memberikan uang kembalian kepadaku, bapak pedagang 
pisang keliling itu bercerita sedikit tentang kisah hidupnya padaku. 
Sebenarnya sudah lama sekali aku ingin tahu lebih tentang hidupnya, 
setiap kali beliau ini lewat di depan rumahku, hatiku selalu bertanya-
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tanya, kenapa dalam usia yang sudah renta seperti itu beliau masih 
berjualan memanggul berpuluh-puluh kilo pisang. Pekerjaan yang sangat 
berat untuk laki-laki setua beliau ini. Namanya Bapak Mursyid, beliau 
lahir pada tahun 1915. Itu artinya usia beliau saat  ini sudah 91 tahun. 
Rumahnya berada di Gang Nyamuk, Kampung Pondok Jaya, Depok. 
Beliau masih memiliki seorang istri dan beberapa orang anak yang 
semuanya sudah berumah tangga dan hidup masing-masing, tersebar di 
beberapa daerah sekitar Pondok Jaya. 

Jika orang-orang lain seusia Pak Mursyid ini kebanyakan sudah 
tidak lagi bekerja berat mencari nafkah untuk keluarganya, tinggal hidup 
tenang di masa tuanya. Tidak demikian dengan Pak Mursyid, jika beliau 
tidak bekerja menjual pisang keliling, maka beliau tidak akan bisa memberi 
makan baik untuk dirinya maupun untuk istrinya sendiri. Memang 
anaknya banyak dan sudah bekerja, tapi mereka juga hidup dalam kondisi 
perekonomian yang memprihatinkan. Jangankan untuk memikirkan 
kehidupan orang tua nya, bahkan untuk memikirkan kehidupan mereka 
saja sudah sangat susah. Begitu tutur pak Mursyid padaku.  

Setiap pagi, Pak Mursyid harus berbelanja pisang di Pasar Citayam 
dengan naik ojek sepeda motor tetangganya, biasanya pisang yang dia beli 
adalah jenis pisang tanduk, tapi karena saat ini pisang tanduk langka di 
pasaran, maka beliau memilih pisang kepok yang akan dijualnya. 
Siangnya, beliau akan memanggul pisang-pisang itu dengan menggunakan 
keranjang dan berjalan kaki berkeliling di sekitar Kompleks Permata 
Depok untuk menjajakan dagangannya. Badannya yang sudah tak sekuat 
masa mudanya membuatnya dia hanya berjalan pelan-pelan tertatih-tatih 
dari satu blok ke blok lainnya. Jika kita lihat fisiknya, maka akan nampak 
keriput kulit wajahnya telah rata. Giginya sudah ompong, badannya sudah 
lemah, namun satu yang masih kuat di dirinya yaitu: ”semangat”. 

Aku lemas, mendengar tuturan kisah hidupnya. Apalagi ketika 
beliau berujar, “Sudah dua minggu ini saya tidak dagang Neng, saya sakit. 
Saya berobat menghabiskan uang empat ratus ribu rupiah.” Empat ratus 
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ribu rupiah bagi seorang pedagang pisang keliling seperti itu tentu jumlah 
yang sangat besar. Entah itu penghasilan berapa bulan.Yang pasti lebih 
dari satu bulan. Pak Mursyid berlalu, setelah menolak ketika aku tawarkan 
untuk mampir ke rumahku barang sejenak. 

Setelah kepergian pak Mursyid, hatiku  merasa tambah pilu, 
membayangkan betapa susahnya kehidupan Pak Mursyid dan 
keluarganya. Tiba-tiba rasa bersalah menyeruak dalam diriku, seharusnya 
aku tidak perlu menawar harga pisang yang beliau tawarakan itu. Oh, 
betapa bodohnya aku ini. Hanya karena ejekan seorang teman, aku 
menjadi tega mengurangi penghasilan yang seharusnya diperoleh oleh Pak 
Mursyid. Apa artinya seribu rupiah bagiku dibandingkan dengan 
susahnya hidup Pak Mursyid. Ketika aku menceritakan penyesalanku itu 
kepada suamiku, suamiku tambah menyalahkanku. 

“Dasar ibu-ibu! suka pelit dengan pedagang kecil, tapi kalau belanja 
di toko supermarket besar tidak berani menawar.“ 

Memang selama ini suamiku selalu menyarankan padaku untuk 
tidak usah menawar saat berbelanja kepada para pedagang kecil, seperti 
pedagang sayur, pedagang buah, atau pedagang-pedagang keliling 
lainnya. 

“Berikan rejeki lebih kepada orang-orang tak mampu seperti 
mereka, kita tak perlu menawarnya”, begitu ujarnya. Bahkan beberapa hari 
lalu ketika suamiku memanggil tukang sol sepatu untuk menambal 
sepatunya yang rusak, dia dengan senang hati menyuguhinya makanan 
dan lauk-pauknya, serta sama sekali tidak menawar harganya. 

Dalam kesendirianku di sepertiga malam ketika aku bersujud 
kepadaNya, Aku berinstrospeksi diri, memikirkan tindakanku yang 
kurang adil kepada pak Mursyid  Air mataku meleleh satu persatu 
membayangkan kesusahan hidup keluarga Pak Mursyid, aku tak tega jika 
nasib serupa menimpa orang tuaku atau keluargaku sendiri. Kusadari 
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kekhilafanku, keegoisanku. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni 
kesalahanku. Dan aku berjanji mulai saat ini tidak akan menawar harga 
pada para pedagang kecil seperti Pak Mursyid itu. Biarlah temanku tetap 
mengejekku tidak pandai berbelanja, yang penting aku tidak mendzalimi 
pedagang-pedagang kecil itu lagi. 
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Sabar Menyikapi Takdir 
 

Pada sore hari yang mendung, aku duduk membaca berita dari surat 
kabar pagi yang baru sempat dibaca sore harinya. Sedih, membaca cerita 
ada orang tua yang hendak membunuh anaknya dengan alasan karena 
mereka hidup miskin. Sambil beristigfar hatiku berbisik lirih,  ternyata 
kemiskinan telah membutakan mereka membawa mereka  menjadi orang 
yang kufur bahkan bisa menjadi kafir. Naudzubillah. 

Dari kejauhan terdengar suara bapak penjual gorengan berteriak-
teriak menjajakan gorengannya. ”Comro.., Misro..., nasi uduk, tempe 
goreng...” Suara si bapak tedengar begitu keras mengagetkan lamunanku.  

Segera kumemanggilnya ”Comro dan misro pak..!”.  

”Oke Mbak.!” si bapak menghampiriku.  

”3 ribu aja pak, sebentar saya ambil piringnya ” sahutku sambil lari 
kedalam rumah mengambil piring. Sedangkan anakku yang berumur 2 
tahun malah lari keluar mendekati si bapak, mereka memang sudah akrab 
bahkan anakku memanggil bapak penjual gorengan itu dengan panggilan 
Pak De. Ketika aku kembali sampai di tempat mereka berada mereka 
sedang bercanda ria.  

”Ini Bu, saya tambahin dua misronya, bonus..” katanya sambil 
tersenyum ramah. Seperti biasa bapak ini memang selalu memberiku 
bonus.  

”Makasih pak...” jawabku sambil mengigit misronya. Rasa manis 
misro itu membuatku lupa akan cerita pahit yang baru saja kubaca dari 
surat kabar tadi.  
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Manis tutur kata dan perilaku bapak penjual gorengan itu  yang 
selalu dihadirkan pada setiap pembelinya, seolah menutupi pahitnya kisah 
hidupnya sendiri. Pak Pardi nama beliau, umurnya sudah tidak muda lagi, 
kuperkirakan sudah kepala lima.Pak Pardi tinggal di kampung yang 
letaknya bersebelahan dengan kompleks perumahan dimana aku dan 
keluargaku tinggal, Pondok Jaya nama kampung itu. Dari kompleks ada 
jalan akses yang bisa langsung menuju kampung pondok jaya , tak heran 
jika Pak Pardi dengan leluasa bisa berdagangan di kompleks, karena 
memang jaraknya dekat sekali. 

Kisah pahitnya kehidupan Pak Pardi dan keluarganya berawal saat 
kompleks perumahanku ini mulai dibangun. Banyak sekali tukang 
bangunan yang bekerja membangun rumah-rumah di kompleks. Pak Pardi 
dan istrinya berjualan nasi, sayur, lauk-pauk dan makanan-makanan kecil 
lainnya untuk melayani kebutuhan makan dari para tukang bangunan dan 
mandornya di kompleks itu. Para pekerja bangunan itu dibayar secara 
borongan jika pekerjaan mereka sudah selesai, sehingga untuk membayar 
makan mereka harus berhutang dulu kepada Pak Pardi dan istrinya, tidak 
ada jaminan apa-apa dalam hutang itu, hanya Bu Pardi tiap hari mencatat 
siapa-siapa saja yang berhutang dan berapa jumlah hutangnya per hari. 
Proyek pembangunan itu berjlan kurang lebih satu tahun, dan selama itu 
pula para tukang bangunan itu belum membayar hutangnya pada Pak 
Pardi dan Bu Pardi, hanya ada segelintir tukang yang mau membayar 
hutangnya itupun hanya dibayarnya sebagian saja. 

Sementara untuk modal dagang sehari-hari Pak Pardi mengambil 
hutang dari bank keliling alias rentenir kampung. Nasib sial dialami Pak 
Pardi dan istrinya ketika mereka sudah kehabisan modal dan sudah 
terjerat banyak hutang dari rentenir, mereka pun berniat menagih hutang-
hutang para tukang bangunan dan mandor-mandor yang sering  makan 
dari warung mereka, akan tetapi  hampir semua tukang dan mandor itu 
sudah pergi,tidak berada di wilayah kompleks lagi, kabur tanpa kabar, 
karena ternyata proyek pembangunan rumah sudah selesai. Pak Pardi dan 
istri tertipu.  
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Shock tentu saja mereka, apalagi hutang dari rentenir itu sudah 
beranak pinak bunganya. Akhirnya mereka terpaksa menjual rumah 
mereka untuk melunasi hutang-hutang itu. Dan mereka menyewa rumah 
petak tepat persis di depan rumah yang telah mereka jual itu. Betapa sedih 
mereka setiap hari harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang tepat 
berada di rumah petak kontrakannya itu dulunya adalah rumah mereka. 

Aku hanya tertegun, ikut merasakan kesedihan mereka, ketika Bu 
Pardi dan suaminya menceritakan kisah hidupnya kepadaku ketika awal 
aku pindah ke kompleks itu. Sambil memasukkan kayu bakar di tungku 
penggorengan di rumah petaknya Bu Pardi sesekali terisak menangis . 
”Beginilah Mbak, bodohnya saat itu kami terlalu percaya begitu saja 
kepada para tukang bangunan itu, ternyata mereka bajingan semua, 
bahkan mandor kontraktornya pun tidak mau bertanggung jawab..” kata 
Bu Pardi. 

”Kami yakin ini takdir sih Mbak, namun kami juga tidak mau 
pasrah begitu saja tanpa usaha, kami sudah berusaha mencari-cari 
keberadaan para tukang bangunan ini, tapi nihil hasilnya, karena mereka 
semua sudah pulang ke jawa...” sahut Pak Pardi menambahkan.  

”Sekarang kami sudah tidak punya apa-apa lagi mbak, setelah satu-
satunya harta yang kami miliki telah kami jual untuk membayar hutang 
dari rentenir, terpaksa kami menyewa rumah petak kecil ini.” tutur Bu 
Pardi sedih. 

Mereka juga menyebutkan jumlah kerugian yang mereka alami yang 
mencapai puluhan juta rupiah. Tak heran aku mendengar jumlahnya, 
karena jika satu orang saja sehari makan minimal dua kali dia akan 
berhutang sepuluh ribu rupiah per hari maka jika dia hutang selama 
setahun sudah satu setengah juta lebih totalnya. Dan itu masih harus 
dikalikan dengan jumlah tukang yang berhutang yang  berjumlah puluhan 
orang. 
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Hari-hari berlalu, musibah yang dialami keluarga Pak Pardi mereka 
hadapi dengan sabar. Mereka juga berusaha bangkit perlahan-lahan untuk 
kembali berjualan gorengan. Kini mereka berjualan di lingkungan 
kompleks kami. Dengan menjajakan dagangannya dari pintu ke pintu. 
Wajah-wajah ceria  dan ramah selalu menghiasi wajah Pak Pardi maupun 
Bu Pardi, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam menghadapai 
cobaan hidup. Aku harus bisa memetik pengalaman hidup mereka sebagai 
sebuah hikmah agar bisa meniru kesabaran mereka dalam menghadapi 
cobaan.  

Allah SWT telah berfiman, 

”Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan,  kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(Yaitu) orang-
orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan ”Inna lillahi 
wa inna ilaihi rojiun”. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan 
secara sempurna dan rahmat dari tuhannya, dan mereka itulah orang-
orang yang mendapat petunjuk” (Al-Baqarah:155-157). 

Seorang muslim yang benar adalah seorang yang mampu 
menanggung musibah-musibah yang dialaminya dengan teguh dan sabar 
dengan keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan hikmah yang 
terbaik untuknya. Seorang yang beriman, tentu mengetahui bahwa takdir 
Allah SWT akan menjadi kebaikan baginya, baik di dunia maupun di 
akhirat kelak. Pahala dari sabar adalah syurga.  

Anak, istri/suami dan harta benda yang kita miliki bisa merupakan 
ujian dari Allah SWT dan jika suatu saat Allah SWT berkehendak menguji 
atau bahkan mengambilnya kembali, tidak ada yang bisa kita lakukan 
kecuali bersabar dan tidak lantas berputus asa. Rasulullah SAW telah 
memperingatkan kita agar tidak berputus asa, karena dengan berputus asa, 
seseorang justru akan menyiksa diri sendiri. Lihatelah kasus orang tua 
yang membunuh anaknya karena mereka miskin, itu adalah salah satu 
contoh orang yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Seandainya 
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mereka mau berusaha, Insya Allah, Allah SWT akan membukakan pintu 
rejekinya untuk mereka. Namun jika mereka hanya berputus asa bahkan 
sampai membunuh anaknya, saya yakin justru mereka akan menderita, 
selain mendapat dosa, batin mereka akan tersiksa. 
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SMS Cinta Dari Ibunda 
 

"Breett..breet..brett.."HP-ku bergetar tanpa bersuara di bawah bantal 
tidurku, sengaja aku setting silent, agar si kecil yang tidur disebelahku  tak 
terbangun oleh suara deringnya. Kulirik jam dinding di kamar yang saat 
itu jarum pendeknya menunjuk angka tiga dan jarum panjangnya tepat 
menunjuk angka 6. Jam setengah empat pagi. Aku tersenyum simpul, 
membayangkan pengirim SMS ini telah selesai menjalankan qiyamul lail. 
Kubuka perlahan SMSku bunyinya  pendek "Asshalatu khoiruminannaum.." 
Sender: Ibu. 

 Begitulah Ibuku. Setiap sepertiga malam terakhir pasti selalu 
bangun Setelah beliau selesai menjalankan shalat tahajud, beliau pasti akan 
membangunkan anak-anaknya dengan mengiriminya SMS. Isinya pendek 
“Tahajud nak…” atau kadang-kadang berbunyi “Ayo bangun, jangan tidur 
saja..” atau “Sudah qiyamul lail belum?” SMS cinta, begitu aku 
menyebutnya. Jarak beratus-ratus kilometer yang membentang antara 
Magelang dan Depok, ternyata tak menyurutkan semangat Ibuku untuk 
membagikan cintanya kepada anak-anaknya. Dengan adanya teknologi 
SMS  jarak yang membentang itu bukan menjadi kendala lagi. 
Membangunkan saat sepertiga malam terakhir untuk bertahajud, itulah 
wujud cintanya yang mendalam untuk anak-anaknya. 

Membangunkan keluarga untuk melaksanakan qiyamul lail adalah 
sebuah perbuatan yang terpuji. Ini adalah kebiasaan mulia orang-orang 
terdahulu. Di dalamnya terkandung dorongan untuk memiliki cita-cita 
yang tinggi. Sebuah pendidikan keluarga untuk selalu taat dengan Allah. 
Dan menghidupkan ajaran yang penuh berkah ini sepanjang masa. 
Disamping itu, cara-cara seperti ini bisa menghilangkan rasa kemalasan 
orang untuk melaksanakan qiyamul lail, karena kecenderungan orang akan 
merasa termotivasi ketika mengetahui orang lain sudah berbuat baik 
terlebih dahulu. Kita akan mudah tertarik untuk mengikutinya. Tentunya 
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akan mengasikkan kalau kita mau menjadikannya sebagai materi penilaian 
dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Dalam Alquran Surat At-Thaha Ayat 132 , Allah SWT berfirman: 

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjalankan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya” (Qs Thaha ayat 132). 

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 
Rasulullah SAW pernah bersabda : 

“Apabila seseorang bangun dari tidur pada waktu malam, kemudian 
membangunkan istrinya dan mengerjakan shalat dua raka’at, maka 
keduanya pada malam itu dicatat sebagai laki-laki yang banyak berdzikir 
kepada Allah dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah”. 

Hadist ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika 
kita mendapatkan kebaikan karena dapat melaksanakan qiyamul lail maka 
kita hendaknya juga akan turut senang jika keluarga kita turut 
mendapatkannya.  Oleh karena itu kita ajak mereka untuk turut serta 
bersama-sama menikmati kebaikan ini. 

Kedua pedoman ini yang dijadikan pendorong semangat Ibuku 
untuk selalu tak kenal lelah, tak kenal menyerah dalam mengirim SMS 
cinta untuk orang-orang terdekatnya. Terdekat bukan dalam jarak, karena 
semua anaknya merantau jauh ke kota lain, tapi terdekat dalam pertalian 
darah. 

Bisa menghidupkan malam dengan qiyamul lail adalah sebuah 
karunia dari Allah SWT. Tak semua raga bisa menjalankannya. Saat sepi 
menemani, banyak raga termasuk saya yang kadang lebih memilih 
bergumul dengan bantal guling dan selimut tebal. Tak semua jiwa bisa 
khusyuk menghadap-Nya. Oleh karena itu sebagai bentuk rasa syukur atas 
karunia ini alangkah indahnya jika kita bisa mengajak orang-orang 
terdekat untuk sama-sama menikmati karunia tak terhingga ini. 
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Wanita Tua Yang Selalu Mendatangiku 
 

Hampir setiap bulan wanita tua itu selalu datang ke rumahku. 
Awalnya, dia datang untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena di rumahku 
sudah ada asisten, maka aku menolaknya. Dia adalah seorang wanita tua 
berumur kurang lebih 60 tahun, sudah Janda sejak beberapa tahun yang 
lalu. Dia seumuran dengan Ibuku. Perawakannya pun hampir mirip 
dengan Ibuku. Apalagi caranya berjalan yang kadang terlihat agak 
terpincang-pincang, mengingatkanku kepada Ibu jika penyakit asam 
uratnya sedang kambuh. 

Wanita tua itu, panggil saja si Emak, karena aku tak tahu siapa nama 
sebenarnya. Kuyakin sengaja Allah datangkan kepadaku agar aku selalu 
ingat, agar aku selalu mengasihi janda-janda tua yang sudah tak mampu 
lagi mencari nafkah. Setiap dia datang, hatiku selalu berdesir, haru selalu 
tak dapat kubendung setiap kali Emak datang dan membuatku teringat 
Ibuku yang berada di kampung. Dengan jalan yang tertatih-tatih, jauh-jauh 
dari Bogor, harus naik kereta dari Stasiun Cilebut sampai Stasiun Citayam. 
Baru dari Citayam jalan kaki ke rumahku. Duh, dengan kondisi fisik yang 
lemah dan jalan terpincang-pincang seperti itu setapak demi setapak dia 
jalani demi menyambangiku, mengharapkan pemberian dariku untuk 
sekedar makan anak dan cucu-cucunya. 

Pernah suatu hari, ketika aku sakit dan terbaring di tempat tidur. 
Emak datang. Kondisiku badanku yang sedang butuh istirahat cukup 
membuatku malas beranjak dari tempat tidur. Karenanya ketika kudengar 
suara salam diluar rumah yang kutahu itu suara si Emak, aku langsung 
menyuruh pembantuku untuk menemuninya, kuserahkan uang 
secukupnya ke Mbak untuk diberikan ke Emak. Namun ternyata Emak tak 
puas jika tak bertemu denganku. Akhirnya dengan berat hati aku turun 
dari tempat tidur dan menemuinya. Ternyata Emak datang untuk 
menjengukku. Entah apa yang menggerakkan Emak sehingga dia bisa tahu 
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kalau aku sedang sakit kala itu. Setelah kutemui, Emak mencium 
tanganku, lalu mengajakku doa bersama. Lagi-lagi hatiku dibuatnya 
gerimis. Setulus itu Emak jauh-jauh dan bersusah payah untuk 
menjengukku dan mendoakanku :( 

Ya Allah, Kuyakin sengaja kau hadirkan Emak untukku. 
Terimakasih Ya Allah, telah kau hadirkan wanita tua itu kepadaku. 
Dengan kehadirannya yang setiap kali mampu menggerimiskan hatiku, 
aku menjadi lebih peka terhadap derita janda-janda tua yang sudah tak 
mampu mencari nafkah sepertinya. Dengan kehadirannya, aku selalu 
diingatkan bahwa masih ada Ibu yang jauh di kampung sana yang 
membutuhkan bakti dan kasih sayang anaknya ini.  Dengan kehadirannya, 
membuatku tersadar bahwa hidup itu terus berjalan, sekarang aku masih 
sehat dan kuat, masih bisa mencari nafkah sendiri. Tapi suatu saat nanti 
aku akan menjadi lemah dan tua , seperti halnya Emak sekarang ini.   
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I Wanna Grow Old With You 
 

Masih ingat film lama Adam Sandler dan Drew Barrymore berjudul 
The Wedding Singer? Sebuah film komedi tentang seorang penyanyi 
spesialis resepsi pernikahan yang depresi karena ditinggal kekasihnya dan 
kembali menemukan cinta di hatinya setelah bertemu dengan seorang 
perempuan yang lugu dan baik hati. 

Di akhir cerita tokoh utama Robbie harus mengejar pujaan hatinya 
Julia yang akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya yang 
seorang playboy karena mengira Robbie sudah kembali ke mantan 
kekasihnya. Robbie secara tidak sengaja menemukan Julia di dalam 
pesawat terbang dan Ia tahu it’s now or never. Robbie kemudian 
menyanyikan sebuah lagu ciptaannya dan para penumpang yang simpatik 
kepada Robbie menyingkirkan tunangan Julia ke dalam kamar mandi. 
Sebuah lagu indah yang berbunyi seperti ini: 

I wanna make you smile whenever you’re sad 
Carry you around when your arthritis is bad 
All I wanna do is grow old with you 
 
I’ll get your medicine when your tummy aches 
Build you a fire if the furnace breaks 
Oh it could be so nice, growing old with you 
 
I’ll miss you 
I’ll kiss you 
Give you my coat when you are cold 
 
I’ll need you 
I’ll feed you 
Even let ya hold the remote control 
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So let me do the dishes in our kitchen sink 
Put you to bed if youve had too much to drink 
I could be the man who grows old with you 
I wanna grow old with you 

 

What a nice song and I already put a youtube video below so you guys can 
check it out. Robbie memang benar, it could be so nice growing old with you. Di 
tengah dunia yang begitu menggila kita terkadang lupa akan indahnya 
hal-hal sederhana dalam hidup ini. Kita semua berlomba-lomba untuk 
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membeli rumah yang besar, 
mobil mewah, dan barang-barang bermerek. 

Kita yang sudah punya pasangan selalu ingin mengajak pasangan 
kita jalan-jalan ke mall, kafe, atau klub. Kita selalu ingin makan di restoran 
mahal yang lagi nge-trend. Setiap akhir pekan harus nonton di bioskop biar 
gak dibilang ketinggalan jaman. Kita lupa bahwa hal-hal kecil seperti 
mengambil obat ketika pasangan kita sakit, memberikan jaket ketika Ia 
kedinginan, atau sekedar mencuci piring untuknya bisa terasa begitu 
indah. Cinta sejati adalah bukan apa yang kita berikan tapi cinta sejati 
adalah bagaimana kita memberikannya. 

Buddha mengajarkan bahwa being there adalah di atas segalanya 
dalam mencintai seseorang. Sebuah teori yang terdengar sederhana tapi 
praktiknya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sudah berapa kali 
kita berada dalam kondisi dimana tubuh (body) kita berada disitu tetapi 
pikiran (mind) kita melayang entah kemana? Kondisi seperti ini yang 
seringkali membuat kita tidak menghargai “keberadaan” orang lain atau 
pasangan kita dan mengalihkannya ke hal-hal lain yang kurang penting. 

Hadiah yang mahal atau kiriman SMS tiap jam dengan segudang 
pertanyaan seperti “kamu udah makan?” “kamu udah mandi?” atau 
“Makan apa tadi?” mungkin bukan yang “sebenarnya” diinginkan oleh 
pasangan kamu. Ia mungkin hanya ingin kamu menatap kedua matanya 
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dengan penuh kesadaran (mindfulness) dan berkata, “Aku tahu kamu ada 
disitu dan aku sangat bahagia karenanya.” 

So, who are you gonna grow old with? 
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Saya Benci Emansipasi Perempuan 
 

Saya setuju apabila kaum perempuan di seluruh dunia atau di 
Indonesia meminta diperlakuan secara adil. Saya setuju apabila 
perempuan meminta agar para pelaku kekerasan terhadap kaum mereka 
ditindak tegas. Saya setuju apabila kaum perempuan meminta diberikan 
fasilitas pendidikan yang lebih baik. Tapi saya tidak setuju ketika para 
perempuan sudah melupakan kodrat mereka sebagai “perempuan”. 

Seorang penulis terkenal dari Amerika keturunan India bernama 
Dinesh D’Souza pernah mengkritik para aktivis perempuan atau yang 
dikenal dengan sebutan feminis. Ia mengkritik seperti ini: 

“The feminist error was to embrace the value of the workplace as greater 
than the value of the home. Feminism has endorsed the public sphere as 
inherently more constitutive of women’s worth than the private sphere. 
Feminists have established as their criterion of success and self-worth an 
equal representation with men at the top of the career ladder. The 
consequence of this feminist scale of values is a terrible and unjust 
devaluation of women who work at home”. 

Kesalahan kaum feminis adalah menganggap bahwa nilai pada 
dunia kerja lebih baik dari pada nilai yang terdapat di dalam rumah 
(keluarga). Kaum feminis mendukung bahwa area publik sebagai 
kedudukan yang lebih pantas bagi kaum perempuan dari pada area 
pribadi. Para kaum feminis telah menciptakan, sebagai kriteria kesuksesan 
dan pencapaian diri, sebuah representasi sejajar dengan kaum pria di 
tangga atas dunia kerja. Konsekuensi dari aksi para feminis ini merupakan 
penilaian yang buruk dan tidak adil bagi perempuan yang bekerja di 
rumah. 

Perempuan lupa akan kodratnya. Perempuan jaman sekarang saling 
berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka dapat sama hebat 
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atau lebih hebat dari kaum pria di dunia kerja dan berbagai aspek lainnya 
dalam kehidupan. Mereka lupa bagaimana awal cerita penciptaan kaum 
perempuan oleh Tuhan. 

Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara seimbang. 
Ada hitam ada putih. Ada tinggi ada rendah. Ada orang berkulit hitam 
dan ada juga orang yang berkulit putih atau coklat. Begitu pula Tuhan 
meciptakan dua jenis manusia: perempuan dan pria. Semua itu pasti ada 
maksudnya. 

Tuhan memang menciptakan perempuan lebih lemah secara fisik 
dari pria. Apabila pria diberikan karunia otot yang kuat untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan keras maka perempuan dikaruniai Tuhan dengan 
tetesan air mata dan hati yang sensitif. Namun tampaknya perempuan 
tidak puas dengan pemberian Tuhan tersebut. Pemberontakan perempuan 
dimulai ketika mereka mulai melakukan hal-hal yang dulu hanya 
dilakukan oleh pria. Untuk melancarkan aksinya perempuan meledek 
Tuhan dengan berdandan seperti pria. Para perempuan pun mulai 
memakai celana panjang yang sebelumnya hanya digunakan oleh pria. 
Kemudian mereka memotong rambut mereka pendek untuk terlihat lebih 
“gahar” dan sedikit maskulin. Usaha perempuan tampaknya berhasil, 
hampir di setiap kebudayaan di dunia adalah hal yang normal melihat 
perempuan memakai celana panjang namun ketika pria memakai rok 
mereka akan disebut “bencong.” 

Perempuan lupa akan kodrat mereka. Fitrah mereka. Mereka lupa 
bahwa mereka begitu indah. 

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak 
menyakiti tetangganya. Saling berwasiatelah kalian untuk berbuat baik 
kepada wanita. Pasalnya, mereka tercipta dari tulang rusuk. Yang paling 
bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Jika berusaha 
meluruskannya, engkau akan membuatnya patah. Dan jika dibiarkan, ia 
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akan terus bengkok. Karena itu, saling berwasiatelah kalian untuk berbuat 
baik kepada wanita” (Al-Bukhari). 

Tulang rusuk merupakan sebuah kiasan yang digunakan oleh Rasul 
SAW untuk menggambarkan penciptaan perempuan. Walau ada kalangan 
yang mengartikan bahwa perempuan pertama yaitu Hawa dibuat dari 
tulang rusuk Adam namun tidak sedikit pula yang menentangnya dan 
beranggapan bahwa “tulang rusuk” adalah sebuah kiasan yang 
menggambarkan betapa “rapuhnya” seorang perempuan. Namun 
kerapuhan seorang perempuan itu justru menjadi kekuatan baginya. 
Sebagaimana fungsi tulang rusuk dalam tubuh manusia adalah 
melindungi orangan dada maka salah satu fungsi dari seorang perempuan 
dalam kehidupan ini adalah untuk melindungi. Ia melindungi anak-anak, 
suami, dan keluarganya. 

Hati seorang perempuan yang lebih sensitif dari pada hati pria juga 
dikiaskan melalui tulang rusuk yang merupakan tulang paling “lemah” 
dalam tubuh manusia. Namun sekali lagi, justru hati yang sensitif inilah 
yang merupakan sebuah kekuatan dari perempuan. Hati mereka yang 
sensitif memudahkan mereka untuk meneteskan air mata dan mengatakan, 
“aku minta maaf”. 

Perempuanlah yang mengandung janin dan bayi selama sembilan 
bulan di dalam perut dan bukan pria. Perempuanlah yang berdiri tegak 
dan mengatakan “Tidak” ketika orang lain ingin merebut kebahagiaan 
anak-anak mereka dan bukan pria. Perempuanlah yang berani untuk 
“mengemis” sekali pun ketika suami mereka berada dalam kesusahan. Jadi 
siapa bilang bahwa perempuan itu lebih lemah? 

Saya mendukung sepenuhnya usaha kaum perempuan yang ingin 
meningkatkan kualitas kehidupan mereka di segala bidang. Saya 
mendukung apabila kaum perempuan ingin memperoleh pendidikan 
setinggi mungkin dan mengejar kesuksesan dalam karir. Saya hanya ingin 
perempuan untuk tetap ingat bahwa mereka adalah perempuan. 
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Tangkap dan Gantung Si Kancil! 
 

Pada hari Jumat beberapa minggu yang lalu seperti biasa saya 
menunaikan ibadah sholat jumat. Setelah sekian lama tidak pernah 
mendengarkan ceramah jumat yang berkualitas dan berbobot, akhirnya 
pada hari itu saya mendapat kesempatan untuk menikmati siraman rohani 
yang lugas, cerdas, dan tidak ketinggalan jaman. 

Ada beberapa materi yang dibahas oleh penceramah tersebut, salah 
satunya adalah analoginya yang menjelaskan mengapa Indonesia menjadi 
negara yang tertinggal dari negara-negara lainnya. Ia memberikan contoh 
bagaimana Jepang mampu menjadi sebuah negara yang sangat maju walau 
harus hancur lebur setelah perang dunia ke-2. Seperti yang kita semua 
tahu, negara Jepang mengalami kekalahan luar biasa di perang dunia ke-2 
yang ditandai dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan 
Nagasaki oleh pihak sekutu. Menurutnya, alasan utama mengapa bangsa 
Jepang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi salah satu 
kekuatan ekonomi paling ditakuti di dunia saat ini adalah karena mereka 
memiliki budaya atau karakter yang kuat. 

Ia mencontohkan bagaimana anak-anak kecil di Jepang selalu 
didongengkan sebuah cerita tentang raja yang dikutuk menjadi katak. Si 
katak terkutuk harus mampu naik keatas sebuah batu besar agar menjadi 
raja lagi, padahal batu tersebut sangat besar dan tinggi. Katak berusaha 
berulang-ulang, ketika ia jatuh dan terlempar ia akan meloncat lagi, lagi, 
dan lagi. Katak tidak mengenal lelah dan tidak pernah putus asa hingga 
lama kelamaan kedua kakinya menjadi kuat dan lebih lentur, dan akhirnya 
ia pun mampu naik ke atas batu dan menjadi seorang raja lagi. Masyarakat 
Jepang sedari kecil selalu diajarkan untuk tidak pernah lelah dalam 
memperbaiki diri. Anak-anak di Jepang selalu diajarkan bahwa mereka 
dapat menjadi apa saja yang mereka mau asalkan mereka fokus dan terus 
berusaha dalam mengejar impian mereka. 
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Lalu penceramah bertanya, “Cerita apa yang anak-anak Indonesia 
dapat?” Sudah pasti jawabannya si Kancil. Lalu apa kerjanya si Kancil? 
Yah, si Kancil adalah seorang binatang “cerdik” yang kerjanya mencuri 
timun dan selalu menyusahkan Pak Tani. Anak-anak Indonesia sedari kecil 
sudah dicuci otaknya bahwa mencuri milik orang lain bukan hal yang 
tidak baik, tapi justru cerdik. Mungkin saja ini bisa menjadi alasan 
mengapa negara ini tidak pernah lepas dari kasus korupsi yang 
menggerogoti uang rakyat karena masyarakat kita tidak suka berusaha 
keras dan lebih suka memilih jalan pintas untuk memperoleh kemauannya. 
Maka tidak heran apabila beberapa bulan lalu pemerintah kita dengan 
bangga berkata, “Kita mengalami kemajuan, kita bukan bangsa terkorup. 
Kita hanya nomer dua terkorup di Asia.” 

Saran saya: Tangkap dan Gantung Si Kancil! 
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