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"Ujian merupakan tanda 
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Kepunyaanmu(Mu) 
(Hamano) 

Astaghfirullahal’adziim.. 

Astaghfirullahal’adziim.. 

Astaghfirullahal’adziim.. 

Tak henti-hentinya lantunan zikir membasahi bibirku. 

Kemudian lama sekali aku termenung, otakku seketika lambat 

mencerna semua hal yang terjadi. Beribu pertanyaan seakan-

akan saling bersahutan, namun lagi-lagi hanya bersembunyi 

di alam pikiran. Dosa besar apa yang telah kulakukan? Apa  

yang kurang dari semua amalku? Atau, adakah orang yang 

terdzalimi olehku dan ia belum meridhoiku hingga saat ini?  

Selepas sholat ashar, kusentuh mushaf di sampingku. 

Aku lantunkan ayat-ayat suci firman-Nya yang begitu indah. 

Memang, hal ini mampu membuat diriku berubah luar biasa. 

Rasanya seperti ada sungai yang mengalir di dalam jiwaku, 

sejuk dan menenangkan. Rasa sakit yang menguasai jiwa 

ragaku berangsur-angsur pergi entah kemana.  Dengan air 

mata yang masih tergenang, samar-samar kulihat sebuah 

buku mungil pemberian murobbi’ ketika liqo’ satu bulan yang 

lalu di Jogja.  

“Ini buku catatan amalan harian kalian, jangan lupa 

diisi, ya. Kalau bisa, lampaui target amalan harian yang udah 

disepakati. Selamat beramal di bulan Ramadhan ya adek-

adek” 

Senyumnya kemudian mengembang menyiratkan 

semangat untuk adik-adik yang ia bimbing agar terus 

melakukan amalan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku 

tertegun lama sekali. Susah menyadarkan diri bahwa aku 

sekarang berada di kampung halamanku di Lebaksari, 

Sukabumi. 
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“Hmm.. sudah terisi lengkap, kok”, aku bergumam 

sembari mengecek check list pada kolom amalan hari ini. 

Membaca buku, Tilawah, Sholat Dhuha, Sholat Tarawih, Zikir 

pagi dan petang, membantu orang tua, sedekah, semuanya 

sudah dilakukan. Lalu, apa amalan yang masih belum 

kulakukan di bulan Ramadhan ini? Memang pada hakikatnya 

setiap orang harus mempersiapkan amalan-amalan terbaiknya 

di bulan Ramadhan, namun setidaknya target amalan yang 

kulakukan pada Ramadhan tahun ini lebih baik dari 

Ramadhan tahun lalu. Tak dapat dibayangkan seberapa 

kurangnya penghayatan agamaku di masa lalu.  

Sepertinya kurangnya amal tak mampu menjadi dasar 

atas satu peristiwa yang aku alami hari itu. Ketika itu, usai 

mengerjakan Ujian Akhir Semester aku tergesa-gesa pulang ke 

kost. Saat hendak membuka gerbang depan, baru kusadari 

handphone-ku lenyap dari dashboard motorku. 

“Allahu Akbar!”, spontan langsung aku menge-gas motor 

mencari handphone-ku yang sepertinya terjatuh di sepanjang 

jalan perjalanan pulang.  Setelah bolak-balik selama tiga kali 

dari kost sampai gedung fakultas teknik UGM, usahaku 

akhirnya menuai hasil yang nihil. Rasanya sudah lemas dan 

otak  berkunang-kunang. Aku tidak takut kehilangan 

barangku sendiri, namun aku takut karena telah 

mengecewakan orang tuaku atas kesalahan yang sama. Ini 

adalah kasus kehilangan handphone yang kedua kalinya 

dalam kurun waktu dua bulan. Tak henti-hentinya aku 

menyalahkan diri sendiri atas kecerobohan ini. 

“Kamu kenapa, Rif?”, sontak suara seseorang 

membuyarkan lamunanku. Teman kostku ternyata. 

Tampaknya ia membaca guratan kesedihan dibalik wajahku 

yang kusut.  

“Hapeku hilang, Li. Baru aja”, 

“Astaghfirullah! Kok bisa, to?” 

Duh, dia mengingatkanku kembali dengan kejadian 

tadi. Entah kenapa ingin rasanya meluapkan segala emosi saat 
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itu juga. Air mata tiba-tiba jatuh begitu saja, padahal aku 

sedang tersenyum berusaha menutupi keganjilanku. Temanku 

yang menyaksikan langsung merangkulku penuh iba. 

Tangisanku pecah tiba-tiba. 

“Udah, Rif. Mungkin itu belum rejekimu. Ujian 

Ramadhan mu udah datang. Yang sabar, kamu harus kuat. 

Ambil air wudhu terus sholat dzuhur biar tenang”, ujar Euis, 

salah satu sahabat yang merangkulku. 

Benar-benar manjur nasehat Euis. Seusai sholat dzuhur 

dan membaca AlQuran, jiwaku kembali tenang. Namun belum 

berani aku mengadu kepada orang tuaku bahwa aku baru saja 

menghilangkan handphone pembelian mereka. Aku takut 

mereka sangat kecewa. Namun, dengan desakan dan nasehat 

teman-temanku, ku beranikan diri melapor kepada kedua 

orang tuaku. Suara ibuku lewat telepon temanku terdengar 

pelan sekali. 

“Kalau kamu butuh hape, beli pakai uangmu sendiri” 

Ya, setidaknya dari kata-kata ibuku, aku bisa 

mengambil dua pelajaran. Pertama, aku harus bisa 

menghargai segala bentuk pemberian. Karena barang dibeli 

dengan uang, dan  uang didapat dengan hasil susah payah 

memeras keringat. Kedua, aku harus bisa bertanggung jawab 

atas segala perbuatanku. Pada akhirnya aku pun membeli 

handphone dengan hasil tabunganku sendiri, meski sudah 

kurencanakan uang tabungan itu akan kugunakan untuk 

biaya operasi telingaku. Sejak lahir, aku ditakdirkan tak dapat 

mendengar dengan baik. Daun telingaku kecil sehingga suara 

hanya terdengar samar-samar. Bisa dibilang, aku terlahir 

kurang sempurna.  

Kini, uang yang kukumpulkan dari hasil menyisihkan 

uang jatah bulanan harus kuikhlaskan untuk keperluan yang 

lebih mendesak. Tak apalah, uang yang terkumpul juga baru 

tujuh ratus ribuan yang cukup untuk membeli handphone. 

Soal lain dapat dipikirkan kemudian. Toh, aku punya Allah 

yang Maha Mampu. Segalanya mungkin lewat kehendak-Nya. 
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Memori itu kemudian lenyap akibat suara ibuku 

memanggil namaku. Baiklah, lagipula itu ingatan masa silam. 

Kurasa hal buruk tidak akan terjadi selepas peristiwa itu. 

Terlebih, aku dan kedua orang tuaku sudah lama 

mengikhlaskannya. Kami anggap itu sebagai sedekah 

Ramadhan. 

Barangkali kita sering mendengar teman kita yang 

kehilangan sesuatu yang kita sukai atau cintai. Secara sadar 

atau tidak, ia menyalahkan semuanya karena Allah mulai 

tidak menyayanginya. Atau mungkin kehilangan kontrol emosi 

dan bersumpah serapah yang tidak pantas didengar. Ada pula 

yang berprasangka bahwa amalannya sia-sia karena terus 

menerus ketiban sial. Perlu adanya pelurusan bahwa 

anggapan-anggapan itu hanya akan memunculkan sikap tidak 

ikhlas dalam beramal. Padahal, banyak kemungkinan-

kemungkinan alasan mengapa Allah memberikan ujian kepada 

kita. Itulah tugas kita untuk menguak keindahan hikmah di 

baliknya. 

“Ujian merupakan tanda bahwa Allah sedang jatuh cinta 

kepadamu. Ia memberi tanda-tanda-Nya agar kau kembali 

mengingat-Nya. Agar kau menyadari bahwa aku, kamu, dia, 

bahkan mereka adalah milik-Nya”. 
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Kertas Kusam 
(Azka Hariz) 

Seperti sebuah cerita yang akhirnya tidak bahagia, 

pikiranku terbang melayang mengingat kejadian yang tak 

terbayang. Rerumputan basah meninggalkan pesan apa arti 

sebuah kehilangan. Kesempatan yang telah terbuang hilang 

tanpa angan-angan.  

Selimut tebal awan menggantung dilangit. Seakan-akan 

ikut berduka dan merana atas kepergiannya. Mengetahui 

anaknya yang telah pulang tanpa kehadirannya. Sungguh 

durjana diri ini. Kisah lama tak mungkin terulang kembali. 

Meninggalkan bekas kesedihan yang amat dalam. 

*** 

1992, 

Saat rezim Orde Baru berkuasa di negeri ini, cita-cita 

seorang anak muda amatlah sangat berarti. Berlari diantara 

padi-padi yang mulai tumbuh menguning. 

“Hai bujang, jangan pulang malam, kau harus pergi 

mengaji nanti.” Ibu meneriakiku dari kejauhan. 

Aku melihat kebelakang, dan mengangguk cepat. Sore 

itu, seperti biasanya aku dan kawanku pergi ke ladang untuk 

berburu belut dilobang-lobang sawah yang masih dialiri air.  

“Lama sekali kau berlari! Bergegaslah, hilang sudah 

tangkapanmu nanti.” Ejekku kepada Eman yang berada cukup 

jauh dibelakangku. 

“Aih.. Aku tak sanggup berlari sepertimu. Kau lihatlah 

sendiri badanku ini. Penuh dengan lemak. Tidak sepertimu 

yang kering kerontang.” Jawab Eman yang berlari terengah-

engah dibelakangku. 

Tidak seperti diriku, Eman memiliki badan yang cukup 

berisi. Ketika aku berdiri disampingnya, akan terlihat seperti 
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angka sepuluh. Dia merupakan sahabat terbaikku di kampung 

ini. Kampung yang cukup jauh dari perkotaan. Harus menaiki 

perahu dan melewati beberapa pegunungan untuk sampai ke 

pusat kota. 

Sepertinya hari ini tangkapanku tidak seperti biasanya, 

musim paceklik saat itu membuat belut-belut hijrah ke tempat 

yang lebih subur. Tempat yang lebih banyak airnya. Kami 

menjual tangkapan dan menyimpan uang yang telah kami 

dapatkan. 

“Mandi dulu sana, setelah itu bergegas pergi ke 

musholla. Kau tahu kan, sedetik saja kau telat, Ustad Komar 

akan menghukummu.” Pesan ibu kepadaku. 

“Siap laksanakan!” Jawabku dengan semangat sembari 

bergegas lari ke kamar mandi. 

Aku merupakan anak yang rajin. Sholat tepat waktu, 

mengaji setiap malamnya, belajar dengan giat, dan tak pernah 

lepas dari yang namanya juara kelas. Yah, walupun di desa, 

kami masih memiliki satu sekolah.  

“Bapak, ibu, aku berangkat dulu.” Setelah berpamitan, 

aku melesat keluar rumah pergi ke musholla yang letaknya 

empat rumah dari rumahku. Pada saat itu antar rumah 

jaraknya cukup jauh. Sebuah teriakan dari jendela samping 

baru akan terdengar dari rumah yang ada setelahnya. 

Seperti kebanyakan cerita, waktu berlalu dengan cepat. 

Tak terasa diriku sudah tidak mengenakkan baju putih abu-

abu. Tujuh tahun telah beralalu, Eman teman dekatku 

melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pengangon1 

kambing. Melanjutkan pekerjaan bapaknya yang sudah tua. 

Sedangkan aku? Kemana aku harus melanjutkan 

hidupku ini? Cita-citaku sebagai seorang dokter harus kulalui 

                                                           
1 Pengangon = pengembala 
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dengan belajar di perguruan tinggi, yang letaknya sangatlah 

jauh dari desa. 

Malamnya, saat makan bersama, kuberanikan diri 

untuk berbicara dengan Bapak. “Pak, Bujang hendak kuliah.” 

Bapak diam. Aku menunggu. Tak lama kemudian bapak 

meletakkan koran yang dibacanya, “Hendak kemana kau 

kuliah?” 

“UGM Pak. Yang katanya kampus terbaik di negeri ini. 

Aku ingin belajar disana. Belajar kedokteran.” Kataku 

menjelaskan. 

“Besok akan bapak antarkan kau ke kota untuk 

mendaftar seleksi masuknya.” 

Mulut yang berbicara, akan tetapi mata yang menjawab 

segalanya. Kegetiran yang terlihat dimata bapak. Tapi 

sudahlah, toh bapak sudah berjanji akan hal itu. 

Besoknya kami berangkat ke kota. Pendaftaran dan 

seleksi berjalan lancar. Pengumuman sudah diedarkan. Tak 

disangka-sangka, aku lolos.  

Syukur yang tak terkira dapat diterima di perguruan 

tinggi idaman. Aku bergegas pulang kerumah untuk 

mengabarkan kedua orang tuaku, bahwa anak semata 

wayangnya berhasil. 

“Pak Bu, coba lihat ini” Aku memberikan sepucuk kertas 

putih yang terlipat kepada mereka berdua. 

Air hangat mengalir dari sungai di ujung mata. “Kau 

berhasil nak, kau berhasil. Ibu bangga padamu.” 

Bapak yang duduk bersebelahan juga turut meluapkan 

kegembirannya. Akan tetapi perbedaanya, bapak terlihat jauh 

menerawang kedepan. Aku tak dapat membaca apa yang 

sedang dipikirkannya. 
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Biarkanlah waktu yang menceritakan akhir dari kisah 

perjalanan ini. Biarlah waktu yang menyingkap tabir yang ada 

di kisah-kisah terjal kaum lemah yang hanya mampu 

menggenggam cita-cita. 

Di suatu malam, sehari sebelum kepergianku untuk 

merantau ke tanah seberang yang jauh adanya, bapak duduk 

di teras rumah beralaskan anyaman tikar sambil ditenami 

secangkir kopi hangat. 

Bapak memanggilku untuk menemaninya disana. 

“Bujang, bisakah kau ambilkan satu cangkir lagi untuk 

menamani Bapak disini?” 

Aku tahu itu bukan sebuah tawaran dari Bapak, karena 

aku tahu Bapak bukan orang yang pandai berbasa-basi. Aku 

meracik secangkir kopi dan duduk menemani bapak di teras 

luar. 

“Jadi begini nak” Suasana hening sejenak. Hanya 

terdengar suara jangkrik bersahutan disana. Kemudian Bapak 

melanjutkan, “Bapak tidak dapat menemanimu kesana. Bapak 

juga tidak dapat memberikanmu apa-apa jika engkau pergi. 

Siapa yang akan mengurusi kambing-kambing dikandang? 

Siapa yang akan membantu bapak memanen karet milik Haji 

Komar? Biaya hidup kita susah. Kau mengerti akan hal itu.” 

Aku mencoba meraba-raba arah pembicaraan ini. Tapi 

aku memilih untuk diam. 

“Kuliah? Bapak dulu juga tidak kuliah. Tidak ada biaya 

untuk kuliah. Kuliah itu membutuhkan banyak biaya nak..” 

Bagai disambar petir. Aku langsung memotong 

perkataan Bapak. “Tapi pak! Bujang sudah lolos seleksi. 

Bujang sudah berusaha mati-matian untuk bisa kuliah. Untuk 

apa Bujang belajar selama ini kalau nantinya sama seperti 

Bapak. Cuma menjadi buruh ladang. Lelah bekerja untuk 

orang lain, tapi upahnya begitu sedikit.” 
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Aku tak tahan duduk bersama Bapak saat itu. Aku 

memutuskan untuk pergi meninggalkan Bapak. Tak pernah 

ada cerita sebelumnya, aku berselisih argumen dengan Bapak. 

Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi. 

Mengemasi barang-barangku dan membawa tabunganku 

selama ini dari hasil berjualan belut. Aku tak berharap apa 

pun pemberian dari Bapak saat itu. 

“Nak, kau mau kemana?” Ibu kebingungan melihatku 

terburu-buru. 

Aku hanya diam. 

“Kenapa kau ini? Murung begitu mukamu. Jangan 

kemana-mana, ibu hendak berbicara kepadamu.” Ibu 

berusaha menahanku untuk pergi. “Tunggulah bapakmu dari 

ladang barang sebentar Bujang!” Ibu menggenggam erat 

tanganku. 

Sebenarnya tak tega hati ini melihat ibu mulai 

meneteskan air matanya. Tapi ketetapan hatiku sudah bulat, 

aku harus merantau pergi sekarang. Apa pun yang akan 

terjadi, aku akan membuktikan kesuksesanku diluar sana. 

“Ini, titipan dari bapak.” Kata ibu sembari memberikan 

Al Quran kepadaku.  

Aku tak mengerti, bukan ini yang kuinginkan. Aku 

ambil Al Quran itu dengan kasar, lalu kubanting di atas meja 

tepat di depan Ibu berdiri. 

“Aku ingin kuliah. Bukan Al Quran!” Sentakku dengan 

kasar. 

Aku pergi. Menyisakkan jejak-jejak langkah ke 

belakang. 

*** 

Sebuah cerita tak elok rasanya ketika diceritakan 

semuanya, singkat saja bahwa aku sudah menjadi pengusaha 
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sukses dengan berbagai perusahaan yang ditangani. Bukan 

hasil menjadi dokter atau melalui jalur kuliah. Aku sudah 

berkeluarga dan memiliki satu buah hati, Alya namanya. 

“Ayah, ayah!” Alya kecil mendekatiku. “Tadi Fani 

bercerita, dia habis berkunjung dari rumah kakeknya. Seru 

sekali lho yah. Alya juga pengen main ke rumah kakek.” Dia 

menatapku dengan penuh harap. Mata bulatnya bagaikan 

mutiara yang memancarkan pesona-pesona membuatkau sulit 

untuk menolak. Aku menyesal, dari beribu permintaan, 

kenapa dia harus meminta hal itu. 

“Ayo nak, besok liburan kita kesana ya.”Aku 

memberikannya kepastian. 

“Okee yah. Janji lho ya. Alya pengen banget ketemu 

sama kakek Alya.” 

Perjalanan panjang kutempuh untuk kembali ke rumah. 

Bersama istri dan Alya. Tidak ada percakapan. Hingga 

sampailah kami di rumah kedua orangtuaku. 

Sepi dan sudah tak berpenghuni. Sepetak tanah 

garapan Bapak sekarang sudah berubah menjadi bangungan 

yang berdiri diatasnya. Jalan-jalan tanah sudah berubah 

menjadi aspal. Akan tetapi bangungan reot yang terhimpit 

bangunan-bangunan bata masih berdiri. Seakan mati segan 

hidup tak mau. 

Aku turun dari mobil, sedang istri dan anakku tetap 

berada di dalamnya. Lantas aku masuk ke rumah lewat pintu 

belakang yang memang tak terkunci. Rumah ini kotor, dan 

berantakan. Posisi barang-barang sudah banyak yang 

berubah, tetapi tidak dengan satu hal. Al Quran itu masih ada 

di atas meja tempatku membantingnya. Posisinya tidak 

berubah. Masih seperti awal aku melihatnya.  

Sungguh aneh rasanya aku tergerak mengambil Al 

Quran tersebut. Kudekati, kubersihkan, dan kubuka. Betapa 

terkejutnya aku melihat sebuah kertas kusam terselip di 

dalamnya. Bukti pembayaran uang kuliah. Atas namaku, Rizal 
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Sulaiman. Aku terdiam membisu. Jatuh tersungkur. Hingga 

istri dan anakku yang menemukanku tergeletak dan menangis 

memeluk kitab suci itu. 

Malang bukan kepalang. Kenyataan tak dapat ditolak. 

Kedua orang tuaku sudah tiada. Mereka pulang saat aku tak 

ada disampingnya. Hancur hati ini mengetahui dua buah batu 

nisan terpahat nama mereka tepat berada di depanku. Hujan 

seakan-akan ikut menemani tangisanku. Andaikan disaat 

terakhir percakapan dengan mereka dalam keadaan baik. 

Andaikan aku mengikuti apa kata Ibu. Andaikan aku tidak 

membentak Bapak malam itu. Andaikan aku tidak pergi dari 

rumah. Apakah aku harus menyusul ke surga untuk meminta 

maaf? Kurasa itu saja tak cukup. Diriku sudah tak layak 

menginjakkan kaki di tanah surga. 

Gerimis hujan menjadi deras... 

Terlanjur basah daun dan alas… 

Baik budi tidak dibalas… 

Usai sudah hayat dan nafas… 
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Cerita Pra Merdeka 
(Adintaka) 

 Didalam ruangan yang gelap aku termenung. 

Menatapi suasana gelap gulita serasa  dipenghujung kematian. 

Di setiap ujung ku menatap hanya ada wajah putus asa dan 

kehampaan akan harapan hidup. Setiap malam ku mendengar 

deruh peluru dan seketika itu suara teriakan terdengar. Saat 

dingin menerpa aku hanya bisa menghangatkan diri dengan 

sebuah selimut kecil yang tipis dan hanya beralaskan koran 

usang. Seketika itu pula aku teringat akan masa mudaku yang 

masih sehat dan bugar. 

Namaku Rudi Munawan. Aku punya banyak nama 

panggilan. Jika dirumah aku biasa dipanggil Awan jika 

bersama teman teman aku biasa dipanggil Nawa. Bahkan jika 

dengan orang yang baru saja aku kenal mereka lebih suka 

memanggilku Rudi. Ya persepsi orang masing-masing berbeda, 

namun itu bukanlah suatu masalah yang besar bagiku. Aku 

adalah anak kedua dari dua bersaudara. Jarak umur antara 

aku dengan kakakku cukup jauh yaitu sepuluh tahun. Kami 

berdua lahir dari pasangan yang sederhana, yaitu Ayahku 

bekerja sebagai tukang ledeng, sedangkan ibuku berkerja 

sebagai penjual sayur dipasar. Kakakku pergi meninggalkan 

rumah semenjak aku berusia sepuluh tahun. Maka dari itu 

aku sering dimanja oleh kedua orang tuaku karena aku adalah 

satu satunya anak yang mereka miliki.dapat dibilang keluarga 

kami termasuk agamis karena ayahku selain menjadi tukang 

ledeng beliau menjadi guru ngaji di masjid dekat rumah. Maka 

dari itu semenjak aku berusia tujuh tahun aku diajari oleh 

ayahku untuk menghafalkan Al Quran. 

Semenjak SD hingga SMA aku menjadi murid yang biasa 

biasa saja. Tidak terlalu berprestasi di bidang akademik 

namun tidak juga terlalu bodoh. Disaat memasuki usia SMA 

aku sering dicemooh oleh teman temanku karena aku 
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termasuk anak yang gaptek2, ndeso3, kampungan serta tidak 

maju. Ya memang aku sadari aku tidak semampu mereka yang 

memiliki handphone, laptop ataupun benda eletronik lainnya. 

Setiap hari aku berangkat sekolah hanya dengan mengayuh 

sepeda ontel pemberian kakekku dengan membawa tas ransel 

yang selalu aku pakai sejak SD. Sejak kecil aku selalu di didik 

untuk bersikap zuhud dan tidak mudah untuk memandang 

keatas. Oleh karena itu cemoohan teman temanku bukanlah 

suatu masalah besar bagiku.  

Saat aku naik ke kelas 3 SMA ternyata benda seperti 

laptop sangat diperlukan. Entah membuat laporan, PR, 

maupun buku pelajaran. Setiap kali ada tugas yang 

berhubungan dengan laptop aku selalu meminjam laptop 

Mang Ujang karena beliau satu satunya orang dikampung 

kami yang memiliki benda tersebut. Sebenarnya aku juga tidak 

enak jika setiap hari aku harus meminjam laptop Mang Ujang 

untuk mengerjakan tugas sekolahku apalagi pengumuman 

dari sekolah bahwa ujian nasional akan dilaksanakan 

menggunakan laptop masing-masing. Hal tersebut menjadi 

pukulan bagiku. Akhirnya aku berniat untuk berbicara kepada 

orang tuaku agar mau membelikan laptop. 

 Matahari mulai terbenam, adzan mulai 

berkumandang. Menandakan masuknya waktu sholat 

manghrib. Setelah sholat maghrib aku melihat ayahku 

terduduk diruang tamu memegang mushaf yang selalu ayahku 

bawa saat mengajar ngaji di masjid. Saat itu ayahku sedang 

membaca  surah Ar Rahman, surah yang selalu membuat 

hatiku tergetar saat aku mendengar “fabi ayyi aala irobbikuma 

tukadziban”. Lalu aku menunggu sejenak hingga ayahku 

selesai membaca Al Quran. Saat ayahku melafalkan 

“tabarokas murobbika dzul jalaliwal ikhrom” aku bergegas 

menghampiri ayah. 

                                                           
2 Gaptek = gagap teknologi 
3 Istilah bagi orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman 
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“Pak, Awan kan dari SD hingga sekarang selalu pergi ke 

masjid, sholat tahajud, serta hafalan Awan sudah 20 juz. Boleh 

ndak Awan minta sesuatu?” tukasku dengan nada gugup 

“hmm.. boleh. Asalkan itu bermanfaat untuk kamu.” 

Ayahku menjawab dengan senyum lebar 

“begini pak, aku kan udah kelas 3 SMA dan tugas yang 

berhubungan dengan laptop pasti banyak apalagi ujian 

nasional besok harus pakai laptop gara-gara komputer sekolah 

rusak. Kalau aku pinjam punya Mang Ujang terus kan nggak 

enak. Boleh nggak pak aku minta dibelikan laptop?” 

“Berapa emang uang yang kamu butuhkan?” 

“Kata temen temen sih 5 juta pak” Aku menjawab 

dengan tukas. 

“Nak, kamu tau kan hidup kita bagaimana? Makan aja 

kita hanya 2 kali sehari. Itupun jika ada lauk. Kalau ndak ada 

makannya sama garam atau kecap. Uang bapak hanya cukup 

untuk membiayai kamu sekolah sedangkan uang ibu hanya 

cukup untuk makan kita. Kamu tau kan maksud bapak?” 

Ayahku menjawab dengan nada halus 

“Yaah bapak. Ini kan demi masa depan awan” 

“Bapak tahu nak. Begini saja. Bapak beri kamu satu 

ayat. Kamu renungi ya?” 

Lalu ayahku membacakan ayat ar Rahman ayat tiga 

belas. Seketika itu akupun tersentak lalu bergetarlah hatiku, 

entah kenapa urat nadiku serasa menjadi tegang, mataku 

mulai ingin mengucurkan air mata dan tubuhku serasa 

lumpuh. Lalu akupun kembali kemar untuk termenung 

sejenak. Aku tidak tahu mengapa ayahku memberiku ayat 

tersebut. Memang setiap aku meminta sesuatu ataupun aku 

bertanya ayahku selalu menjawabnya dengan meberikan ayat 

Al Quran kepadaku. Tapi tidak seperti biasanya aku langsung 

memahaminya, ayat ini seperti benar mengenai hati namun 

sulit untuk mengetahui maksudnya.  
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 Pada hari itu aku tidak bisa beristirahat dengan 

tenang hingga saat aku menjalankan sholat shubuh seketika 

itu muncul dengan tiba-tiba dibenakku maksud dari apa yang 

ayahku ucapkan semalam. Lalu akupun menjadi semakin 

bersemangat dalam kesederhanaan ini. 

 Pukul enam pagi seperti biasanya aku bergegas untuk 

berangkat sekolah. Namun pagi ini serasa sangat berbeda. 

Entah kenapa gairahku untuk berangkat ke sekolah lebih 

meluap luap dari sebelumnya. 

“Semangat sekali hari ini kamu Wan?” tukas ibuku 

dengan senyumnya 

“Iya bu, hari ini Awan mau menggapai impian Awan?” 

“Wah..hebat. Impian apa nak?” kata ayahku dengan tiba 

tiba muncul. 

“Nanti lah Awan kasih tau. Oh sudah jam 06.10. Awan 

berangkat dulu ya pak bu” aku mencium tangan ayah dan 

ibuku. 

 Semenjak itu akupun mulai belajar dengan sungguh 

sungguh. Aku pun mulai membuat sebuah rencana, aku 

bersekolah dari pukul tujuh pagi hingga tiga sore. Lalu pukul 

setengah empat sore hingga lima sore aku kepasar membantu 

ibu berjualan. Setelah itu waktu untuk beribadah kepada Allah 

adalah dari Maghrib hingga Isya. Pukul delapan hingga dua 

belas malam aku pergi ke pabrik mebel yang terletak sekitar 

dua kilometer dari rumah untuk bekerja. Sepulang bekerja aku 

menyempatkan untuk mengulang pelajaran serta membaca 

buku selama dua jam lalu aku tidur setelah itu hingga pukul 

empat pagi.  

Hal tersebut aku terus lakukan selama kurang lebih 

delapan bulan. Akhirnya dua bulan sebelum aku memasuki 

ujian nasional aku telah mendapat laptop impianku. Betapa 

senangnya hingga aku tersadar bahwa selama delapan bulan 

itu aku hanya tidur dua jam perhari. Namun semua itu telah 

tertebus oleh hasil yang kudapat. Sejak saat itu aku mulai 
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mengakses seluruh informasi mengenai pelajaran serta 

perkuliahan yang ingin aku ambil setelah lulus dari SMA. 

 Akhirnya ujian nasional berlalu dan akupun lolos 

untuk jalur undangan disalah satu perguruan tinggi terfavorit 

di Yogyakarta. Hasil tersebut aku tunjukkan pada ayahku dan 

ibuku. Mereka terlihat senang namun senangnya seperti diada 

adakan. 

“Kenapa bu? Pak? senangkan kalau anaknya mau 

kuliah?” Aku bertanya pada ayah dan ibuku dengan tersenyum 

“yo jelas seneng to le” ucap ibuku 

“begini nak, kamu tau kan kuliah itu mahal? dan bapak 

sepertinya tidak sanggup untuk mebiayai sekolah kamu 

sampai perkuliahan” ucap ayahku dengan lemah 

“Mas jangan ngomong gitu” ucap ibuku kepada ayahku 

“iya pak bu, Awan tahu kalau ibu dan bapak tidak bisa 

membiayai Awan. Tapi ijinkan Awan pak bu untuk menggapai 

cita cita Awan” pintaku dengan memohon 

“Maksud kamu apa nak?” Tanya ayah dan ibuku dengan 

serentak 

“Ijinkan Awan untuk pergi ke Jogja untuk berkuliah. 

Awan janji Awan akan bayar sendiri uang kuliah dan makan 

Awan” 

“Nak, kamu satu satunya anak dikeluarga ini. Ibu 

enggak mau kalau kamu ikut ikut juga seperti kakak kamu 

pergi” ucak ibuku dengan melinangkan air mata. 

“Iya bu, tapi awan ini jelas tujuannya. Awan mau 

mengejar cita-cita awan” ucapku dengan memohon 

“Tapi bapak dan ibu tidak punya uang untuk mebelikan 

tiket kereta ke Yogyakarta”ucap ayahku 

“Awan bisa naik truknya Bang Shaleh, katanya beliau 

mau mengantar sapi ke Jogja” 
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“baiklah nak. Tapi ingat ya nak. Jangan lupa ingat 

bapak dan ibu di kampung sini. Jangan pergi hingga 

melupakan bapak ibu” ucap ibuku dengan menangis. 

“Iya bu. Awan janji tidak bakalan lupa dengan bapak 

ibu. Awan bakal kirim surat terus ke bapak ibu” 

Akhirnya aku diizinkan untuk pergi ke Yogyakarta. Aku 

berangkat dari rumah pukul enam pagi dengan membawa nasi 

jagung, laptop, baju ganti cukup untuk seminggu, dan uang 

saku sebesasar lima puluh ribu. Tentu hal tersebut benar 

benar sungguh tidak logis untuk orang normal tapi inilah 

kenyataannya. 

 Saat aku sampai di rumah Bang Shaleh, Bang Shaleh 

mendatangaiku dengan nada murung. 

“Eh, Awan sudah siap ke Jogja?” Tanya Bang Shaleh 

“Alhamdulillah sudah bang. Ada apa bang kok terlihat 

murung?”  

“Emm.. sebenarnya.. sebenarnya” jawab Bang Shaleh 

dengan gugup. 

“Iya bang ada apa?” 

“Begini wan, bapak mohon maaf sekali ya wan. Kamu 

tidak bisa duduk didepan. Soalnya istri bapak mau periksa ke 

dokter. Jadi kamu nggak papa kan duduknya dibelakang sama 

sapi-sapi?” 

“Ohh… begitu bang. Baik bang. Tidak apa apa. Asal 

Awan bisa sampai Jogja” Jawabku dengan memaksa tertawa 

Akhirnya kami pun berangkat. Sungguh perjalanan 

yang sangat berat bagiku. Selama dua belas jam aku harus 

berdiri bersama sapi-sapi sambil menahan bau yang 

menyengat. Apalagi ketika panas, bau yang berasal dari sapi 

lebih menyengat. Namun semua itu terbalaskan ketika aku 

sampai di Yogyakarta. 
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“Awan, kita sudah sampai di kampus kamu ini. Kamu 

mau turun dimana?” Tanya bang shaleh 

“Loh sudah sampai bang. Wahhh.. akhirnya. ya sudah 

bang turun disini saja” 

“Kamu yakin turun disini. Emang kamu nggak mau ke 

rumah paman kamu dulu?” 

“Paman Awan? Ohh.. enggak bang. Kejauhan beliau. 

Beliau di lumajang. Awan sebenarnya tidak punya paman di 

Jogja.” Jawabku dengan tertawa 

“Loh..nanti kamu tinggal dimana wan?” 

“Ahh. Gampang itu bang. Ya sudah bang, Awan turun 

sini saja bang. Assalamu’alalikum” 

“wa’alaikum sallam.. hati hati wan” 

Hari selasa pukul 6 sore. Suasana Jogja berubah 

menjadi gelap dengan diwarnai lampu lampu indah yang 

terletak disepanjang jalan. Aku mendengar suara adzan 

maghrib dari berbagai arah. Aku mulai menghampiri masjid 

terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib,masjid itu 

bernama al furqon. Setelah sholat seperti biasanya aku 

menambah hafalan al quranku dan memuroja’ah. Saat aku 

membaca al quran seorang lelaki tua menghampiriku. 

“assalamu’alaikum” kata lelaki tua itu 

“wa’alaikum sallam.” 

“ njenengan saking pundi? Kadosipun njenengan sanes 

tiyang mriki – anda dari mana? sepertinya anda bukan orang 

sini” Tanya lelaki tua itu dengan logat Jawa Yogyakarta 

“kulo saking garut mbah – saya dari Garut mbah” 

“loh.. tebih sanget. pinten jam saking Garut dugi meriki? 

– jauh sekali. Berapa jam dari Garut samapi kesini?” 
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“kalih welas jam mbah. Niku sui amargi macet kalih 

mampir mampir rumiyin – 12 jam mbah. Itu lama karena macet 

sama mampir mampir dahulu” 

“lah.. njenengan badhe ngekost teng pundi? – Anda mau 

ngekost dimana? 

“Kirang ngertos mbah.. kulo niki dereng angsal kostan –

kurang tahu mbah.. saya ini belum dapat kostan” jawabku 

dengan murung. 

“yowes. Ngene wae. Kowe turu wae neng ruangan sik 

pinggir masjid kae. Kae kamar dinggo khusus takmir. Tapi 

mergo takmir wis nduwe ruang anyar dadine ruang kae ora 

dinggo. Kowe entuk nganggo kamar kui sak senengmu. tur kowe 

kudu ngresik i masjid ben dino yo. Karo nek iso yo adzan sisan 

yo. Aku ngrungokke suaramu apik tenan e – Ya sudah. begini 

saja. Kamu tidur saja di ruangan yang di pinggir masjid. Kamar 

itu dipakai khusus takmir. Tapi karena takmir sudah punya 

ruangan baru jadi ruang tersebut sudah tidak terpakai.kamu 

boleh pakai kamar itu sesukamu. Tapi kamu harus 

membersihkan masjid setiap hari ya. Sama kalau bisa ya sama 

adzan.aku mendengar suara kamu bagus sekali” kata kakek 

tua itu dengan tersenyum. 

Betapa senangnya diriku akhirnya tanpa susah susah 

mencari aku mendapatkan kos dengan cuma-cuma. 

“Matur nuwun sanget mbah matur nuwun – Terima kasih 

banyak mbah. Terima kasih” jawabku sambil mencium tangan 

kakek tua itu. 

“Nggih.. mengko nek ana apa-apa ngomong wae ming 

Mbah Jamin. Aku mesti bar shubuh lingguh neng pelataran kono 

kok. – Ya. Nanti kalau ada apa katakan saja ke Mbah Jamin. 

Aku pasti setelah shubuh duduk di pelataran situ kok” Jawab 

kakek tua itu. 

Setelah itu kakek tua itu menunjukkan kamar tersebut. 

Setelah itu aku sangat kaget sekali. Banyak sekali sampah 

elektronik yang ada di kamar tersebut. Aku tidak tahu kenapa 



21 

 

orang orang banyak menyimpan sampah tidak berguna ini ke 

kamar yang justru bisa untuk istirhat. Akhirnya aku 

membereskan kamar tersebut. Serta sampah eletronik itu aku 

taruh di bagian pojok kamarku. 

 Sudah seminggu aku tinggal di Jogja. Dan setelah aku 

verifikasi seluruh berkas ternyata tanggal masuk kuliah masih 

satu bulan lagi. Dan alhamdulillah biaya kuliahku dibayar oleh 

pengurus masjid Al Furqon. Sungguh beruntung sekali aku. 

Karena aku diterima sebagai mahasiswa Teknik Elektro 

akhirnya hal tersebut membuatku penasaran untuk membaca 

artikel elektronik, cara kerja mesin eletronik, serta cara 

membuatnya melalui laptop yang aku miliki sejak kelas 3 SMA. 

Apalagi masjid ini katanya karap sekali terjadi kasus 

pencurian kotak infak.hal tersebut semakin membuatku 

tertarik untuk membuat sebuah solusi dengan latar belakang 

jurusan yang aku ambil. 

Lalu aku tengok banyak sekali alat eletronik yang tidak 

terpakai. Akupun mulai mencoba memperbaikinya. Dimulai 

dengan TV tabung yang yang terlihat masih bagus. Aku coba 

menyolokkan steaker-nya ternyata tidak menyala. Lalu aku 

mengambil segala perlengkapan elektronik yang ada di 

gudang. Entah kenapa masjid memiliki alat selengkap ini. Lalu 

aku mulai membongkar TV tabung itu melihat setiap 

komponen yang ada sambil melihat ke laptop mengecek 

apakah semua komponen semua sudah sesuai dengan gambar 

komponen yang ada di latop. Lalu ternyata aku baru tersadar, 

ada kabelnya yang terputus. Mungkin ini dimakan tikus atau 

semacamnya. Lalu aku bergegas mengambil solasi hitam 

untuk menyambungkan kabel tersebut. Lalu aku kembali 

menyolokkan steaker ke sumber listrik AC. Ternyata benar, TV 

itu menyala namun tidak keluar gambar. Hanya suara 

“kreeess” dan gambar seperti kumpulan rayap.  

Lalu aku pun berpikir sejenak. Aku memulai browsing 

di internet menggunakan laptop, karena masjid itu 

memfasilitasi wifi. Kata Mbah Jamin sih pemasangan wifi 
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dilakukan takmir agar semakin memikat jamaah agar senang 

berada di masjid. 

Lalu aku temukan ternayata diperlukan sebuah antena 

untuk menerima sinyal yang dipancarkan oleh stasiun TV. 

Lalu akupun mencari antena namun tidak ditemukan antena 

tersebut hanya saja ada antena radio. Lalu aku coba 

mencabutnya dari radio dan merekayasa antena tersebut. 

Dengan bantuan software yang baru aku download sekitar 2 

jam lalu aku dapat mengetahui rekaysa bagaimana yang cocok 

untuk antena TV. Lalu aku mengambil gagang besi dan 

menyambungkannya dengan antena radio lalu ku ambil 

lempengan alumunium yang bekas tempat kulkas. Lalu jadilah 

antena yang walaupun nilai gain dan SWR nya sedikit berbeda 

dari antena normal TV. Alhamdulilah TV itu dapat menyala 

dan menampilkan beberapa saluran walaupun ada beberapa 

saluran yang belum jelas.  

Selama hampir dua puluh hari aku mengutak atik 

sampah yang ada di kamarku hingga semuanya tersulap 

menjadi barang berguna. Lalu aku mensimulai semua alat 

barang yang aku buat. Mulai dari kamera pengintai yang aku 

pasang disetiap ruang yang ada dimasjid lalu kamera itu akan 

mengirimkan gambar video ke kamarku selanjunya akan 

ditampilkan di kamarku. Lalu ada sistem lampu cadangan 

yang menggunakan sumber energy potensial yang cara 

kerjanya ketika listrik mati maka lampu cadangan ini akan 

menyala. Lalu ada sensor kaki dan wajah untuk mengabsensi 

jamaah yang baru maupun lama. Sistem absensi ini aku 

lengkapkan dengna chip memori agar ketika ada orang baru 

maka sensor ini otomatis akan menambahkan di memori. Lalu 

ada sistem penyemprotan taman, hal ini lebih 

meringankannku karena setiap pagi dan petang kran akan 

menyala untuk memprotkan air ke tanaman. Dan masih 

banyak lagi sistem yang aku pasang dimasjid. 

 Disaat sela sela waktu antara maghrib dengan isya’ 

aku dikejutkan oleh suara alarm ku yang berbeda. Dimana 

alarm itu aku pasang hanya ketika ada benda logam yang 

tajam masuk kemasjid serta benda yang mengeluarkan api 
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terdeteksi. Memang suara itu tidak keras hanya berbeda saja. 

Lalu aku mulai membalikkan wajahku melihat siapakah orang 

yang masuk ke dalam masjid hingga mebunyikan sistem 

sensor yang menyala ketika keadaan darurat saja. Lalu 

sekonyong-konyong beberapa pria besar berpakaian seperti 

tentara memukul wajahku lalu menindih punggungku 

seketika itu kepalaku ditodong dengan senjata api yang 

sepertinya aku mengenalnya.aku sering melihat senjata itu di 

film “The raid”. Ternyata aku melihat sebuah simbol kecil 

karena mataku mulai kabur kabur. lalu aku bertanya untuk 

apa mereka datang kemari sambil membawa senjata api. 

Apakah aku termasuk orang kriminal. Lalu aku mengulang 

ingatanku, tidak ada satupun kasus criminal yang aku 

laukan.dengan sedikit samar samar aku mendengar sebagian 

mereka mengatakan kata “ter”, “tero”, hingga jelas mereka 

mengatakan “teroris”. Aku kaget dan ini seperti kasus orang 

orang yang shaleh ditangkap karena tuduhan kasus teroris. 

Aku tahu banyak tentang ini karena aku sering membacanya 

di semua media entah itu media mainstream, islam, maupun 

barat. Seketika itu aku mulai menggeliat melawan karena aku 

tidak merasa sebagai teroris. Mereka semakin menindih 

penggungku dan menginjak tanganku. Pukulan keras juga 

mengenai kepalaku. Serasa kepalaku hampir pecah. Lalu aku 

teringat aku memiliki sistem pengaman yang aku pasang di 

seluruh penjuru masjid. Aku mulai merogoh saku celanaku 

menggunakan tangan kiri karena hanya tangan kanan saja 

yang terinjak. Lalu aku mengmabil sebuah remot kecil. Untung 

orang orang itu tidak tahu. Aku mulai meraba tombol yang ada 

di remot itu. Lalu sampailah di tombol berbentuk segitiga. 

Setelah kudapatkan tombol itu aku memencet tombol tersebut. 

 Seketika itu semua benda logam yang ada di masjid 

semua tertarik ke dinding. Hal tersebut karena aku mengaliri 

arus listrik sebuah magnet yang kecil lalu aku letakkan di 

berbagai dinding masjid. Dengan adanya aliran magnet maka 

magnet yang kecil akan memiliki kuat medan yang besar. Aku 

membuat ini karena untuk berjaga jaga kalau semisal ada 

pecahan seperti tape rusak, mikrofon rusak aku tidak perlu 
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repot repot untuk mengambilnya. Cukup dengan aku 

mengatur berapa kekuatan medan yang ingin aku gunakan.  

 Semua benda logam tertarik dan menempel di dinding. 

Begitupun dengan semua senjata yang dimiliki orang orang 

itu. Orang-orang itu tidak menghiraukannya. Lalu sebuah 

bogem besar mengarah di mata kiriku. Sungguh perih rasanya. 

Aku mulai memejamkan mata dan lemas. Namun sesaat itu 

bayangan ide mucul di benakku. Aku memiliki sistem penjatuh 

kap lampu yang berada di langit-langit masjid. Aku tahu 

dilangit langit masjid banyak kap tempat menaruh lampu. Hal 

itu sungguh sulit bagiku untuk membersihkannya karena 

tempat yang tinggi. Lalu aku memasang sistem penurunan kap 

agar aku bisa membersihkannya lebih mudah. Akhirnya aku 

mulai memencet tombol lingkaran di remot yang masih 

terdapat di genggamanku.sekonyong konyong seluruh kap 

lampu turun dan membentur orang orang yang berbaju 

tentara tersebut.semuanya terjatuh kesakitan.dan ada yang 

pas mengenai kepala sehingga kepalanya sedikit terluka.  

Akhirnya tangan pan punggungku sedikit merasa enteng tetapi 

tetap masih perih karena luka yang kualami luka dalam. Lalu 

dua orang bangkit kembali serta serta mereka menginjak 

tangan kiriku dan hancurlah remot yang ada 

digengamanku.lalu mereka menginjak kelingking tangan 

kananku dan aku pun berteriak sangat keras. Lalu mereka 

menambah pukulan mereka mata kananku.seketika itu aku 

mulai melemas dan penglihatanku mulai remang remang.saat 

itu aku terus melantunkan dzikir ku. Hingga semuanya 

berubah menjadi hitam. 

 Lalu aku tersadar sudah dua puluh tahun berlalu 

sejak peristiwa itu. Sampai saat ini pun belum dikatahui jelas 

mengapa aku ini di fonis sebagai teroris. Padahal aku tidak 

melakukan apa apa. Ketika aku mencoba untuk membela diri 

mereka pasti mengatakan bahwa aku telah melakukan 

perlawanan padahal aku hanya membela diri. Dan semua itu 

hanya Allah yang tahu. Aku dihukum penjara seumur hidup. 

Dan menurut orang-orang itu termasuk hukuman yang ringan 

karena biasanya pelaku teroris hukumannya mati. Lalu aku 

mulai mencoba mengingat peristiwa 20 tahun lalu. 2 hari 
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sebelum peristiwa itu aku telah hafal al quran dan menjadi 

imam di masjid al furqon. Mungkin inilah fitnah. Ketika orang 

islam berada di puncak keimanan, setan tidak akan tinggal 

diam untuk mencegahnya. Lalu dengan embel embel bahwa 

orang yang hafal alquran,sholat selalu dimasjid,berpakaian 

sunnah itu masuk dari golongan teroris. Maka segera itu 

pasukan pembasmi teroris bertindak. Sebenarnya bukan 

pembasmi teroris lebih tepatnya pembasmi islam. Ya itulah 

keadaan di negaraku. Kacau balau. Bahkan sampai 4 kali 

presiden di kudeta oleh militer. Ditahun ini pemerintah yang 

katanya pro rakyat malah membunuh anak anak kecil. Aku 

tidak tahu mengenai lebih detil tahun ini tapi aku hanya 

membaca dari Koran Koran bekas yang biasa aku dapat sekitar 

1 minggu sesudah peristiwa tersebut. Aku mulai memalingkan 

pikiran ku dan menenangkan diri sejenak dalam keadaaan 

dzikrullah. 
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Ba'da Ashar Kami Melingkar 
(Alian Fathira) 

Lalu kami diinstruksikan untuk mengedarkan secarik 

kertas, tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Setidaknya itu 

cukup untuk menuliskan satu kalimat saja. 

"Tulis nama kalian di pojok, terus tulis satu kalimat 

pertanyaan bebas dan acak, saya beri waktu dua menit," kata 

Mas Pembina. 

"Hah? Nulis apaan?" "Buat apa nih?", "Maksudnya apa 

nih diminta nulis pertanyaan acak?" Kira-kira itulah reaksi 

spontan kami setelah intruksi yang cukup aneh itu. 

Ah, dari pada bertanya-tanya apa tujuannya, lebih baik 

ikuti saja dulu instruksinya, lalu kami mulai menuliskan 

nama dan pertanyaan acak kami. 

Setelah selesai, kertas itu dikimpulkan lagi kepada Mas 

Pembina. Beliau kocok, lalu beliau edarkan lagi secara acak. 

"Sekarang baca pertanyaan yang kamu dapati, lalu 

tanyakan apa jawabannya ke penulis pertanyaan itu!" Kata 

Mas Pembina. Lagi-lagi Mas Pembina nginstruksikan hal aneh. 

Spontan beberapa orang dari kami bertanya lagi dengan 

logat yang medoknya dalem. "Lha, kita yang nulis kok kita yang 

jawab?" 

Dibacalah pertanyaan pertama, kiranya seperti inilah 

bunyinya, "Apa yang mesti kita lakukan untuk menumbuhkan 

rasa kekeluargaan di dalam kelompok ini?" 

Lalu si pembaca menanyakan jawabannya ke si penulis. 

Si penulis, begitu ditanya jawabannya, dahinya 

mengkerut, barangkali dalam benaknya ia berpikir, "Lho justru 

aku nanya karena ndak tau! Sekarang malah ditanya 

jawabannya," 
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Si penulis, begitu ditanya jawabannya, dahinya 

mengkerut, barangkali dalam benaknya ia berpikir, 

"Lha, aku nanya justru karena ndak tau! Sekarang 

malah ditanya jawabannya." 

Beberapa saat setelah Mas Pembina biarkan si penulis 

berpikir, Mas Pembina bangkit dari duduknya.. 

"Kalian tahu apa maksud dari semua ini?" 

Seketika suasana hening.. 

"Apa yang kalian tanyakan sebelumnya, kini kembali 

kepada kalian, untuk tanyakan jawabannya." 

"Apa yang kalian berikan, semua akan kembali kepada 

kalian. 

Juga apa yang kalian niatkan, itu akan berbalas untuk 

kalian." 

Kami tetunduk.. Suasana yang sebelumnya hening 

semakin hening. 

"Jadi..apa niat kalian kuliah? Apa niat kalian pergi ke 

tempat ini? 

Luruskan niatmu dalam kuliah ini, sebab ia akan 

berbalas kembali untuk kalian." 

"Jika niatmu kuliah hanya untuk mendapat gelar, maka 

kamu akan dapatkan balasan balik sesuai niatmu itu." 

"Jika niatmu kuliah hanya untuk hal-hal yang sifatnya 

materi, maka kalian akan dapati balasan yang sesuai. Dan 

ingatlah, semua yang bersifat materi; uang, pekerjaan, dan 

yang serupa dengannya tak lain hanyalah sesuatu yang fana! 

Kelak akan sirna dan lekang oleh waktu. Yakinlah!" 

"Dan sebaliknya, jika kalian niatkan untuk sesuatu 

yang besar, agung, dan Maha Kekal, maka kalian akan dapati 
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balasan yang sesuai. Temen-temen, jadi apa niat kalian 

kuliah?" 

*** 

Masyaa Allah, apa niat kita dalam sekolah ini, dalam 

kuliah ini, dalam berkeluarga ini, dalam bermasyarakat ini, 

dalam hidup ini? 

Yang padahal.. Setiap lima kali dalam sehari, kita 

ikrarkan dalam sembahyang.. 

"Shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya 

untuk Allah Tuhan Semesta Alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan 

demikianlah yang diperintahkan untukku dan akulah orang 

pertama-tama berserah diri." 

Dari Inspirasi Sang Pemandu Kesatria, 

19 Agustus 2015 
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Serenade Senja 
(Anisah Izdihar) 

Ini kali ketiganya aku menginjakkan kaki di tempat yang 

sama. Yang sampai sekarang pun tak pernah kusuka baunya. 

Setelah semua yang terjadi, aku bahkan tak berniat untuk 

kembali lagi. Amisnya darah, kegelapan dan hembusan nafas 

terakhir Mas Ilham beberapa hari lalu masih mencekam. 

Memaksaku mengecap rumah sakit menjadi tempat paling 

mengerikan untuk didatangi. 

Masih teringat jelas dalam bayanganku ketika Mas 

Ilham menghadapi detik” terakhirnya. Tangannya amat dingin. 

Kata Mamak, wajahnya yang tampan itu nampak pucat sekali. 

Meski begitu, ia tak pernah merintih kesakitan, apalagi 

menangis. Hanya lantunan tasbih dan nama-Nya yang samar 

terdengar sebelum malaikat Izrail menghampirinya. Memoriku 

berhenti sampai disitu, lalu mengembalikan kesadaranku 

ketika akan memasuki ruang operasi. Aku hanya bisa pasrah 

dan menyerahkan semua kepada-Nya. Samar kudengungkan 

zikir beriring roda pembaringan yang berdecit. 

Flash back on 

Sambil menatap diri di depan kaca berukuran 40 x 60 

cm itu aku bersiul. Oke, sudah siap. Segera kusambar tas 

jinjing yang hanya berisi Al-Qur’an, pensil dan botol minum, 

lalu menghampiri lelaki alim yang duduk anteng4 di tangga 

depan sambil memandang ke arah laut. Melamun lagi pasti. 

Tiba-tiba ide usilku pun muncul. Aku berjalan berjingkat ke 

arah Mas Ilham yang jaraknya 5 meter dariku.  

“Baaaaaaa!!!” teriakku sambil menepuk pundak Mas 

Ilham. Seperti dugaanku, ia tak pernah sekalipun memasang 

tampang terkejut saat kukagetkan. Justru sebaliknya, 

tampang gantengnya itu terlalu netral. Sekejap kemudian 

                                                           
4 Anteng(Jw) = Tenang 
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senyum usilku berganti khawatir karena melihat cairan merah 

kental menetes di baju koko putihnya.  

“Ya Allah, Mas mimisan,” ujarku khawatir lantas 

mengulurkan sapu tangan yang menyempil di saku rok. Ia 

memamerkan senyum tanda terima kasih. 

“Paling cuma karena kecapekan, Ning. Bentar lagi juga 

berhenti,” ucapnya menenangkan, seolah mengerti akan 

kekhawatiranku saat ini. Meski sedikit lega, aku masih 

khawatir dengan kondisi satu-satunya kakak lelakiku ini. 

Pasalnya usai pulang sekolah, ia selalu membantu Mamak dan 

Bapak mengantarkan ikan hasil tangkapan ke pasar, lalu 

mengajar les anak Pak RW di kampung sebelah hingga sore. 

Tak ingin membuat pikirannya bergulat tentang kondisinya, 

aku pun menggandeng tangan dinginnya menyusuri jalan 

menuju langgar5 sambil sesekali memandang wajahnya yang 

selalu tersenyum.  

*** 

Pagi ini jadwalku untuk berkeliling menyewakan tikar 

kepada wisatawan di sekitar pantai. Musim liburan seperti ini 

menjadi ladang penghasilan bagi kami, anak-anak nelayan. 

Pasalnya sejak dini hingga senja hari, banyak wisatawan yang 

tak henti berdatangan. Mulai dari yang sekedar ingin 

memanjakan mata,  mampir membeli ikan, bahkan tak jarang 

kami berjumpa manusia-manusia penenteng kamera yang 

memburu sunrise atau sunset. Segera kusambar tikar-tikar 

yang sejak akhir liburan lalu teronggok di pojokan rumah 

kemudian berlari keluar. Ternyata tiga sejoliku yang lain 

sudah nangkring6 di depan rumah sembari menunjukkan 

deretan gigi mereka. Siapa lagi kalau bukan Pipit, Ika dan 

Sofyan.  

                                                           
5 Langgar (Jw) = Mushola 

6 Nangkring (Jw) = duduk 
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“Siapa terakhir sampai, traktir kelapa mudaaa,” teriak 

Ika sambil berlari mendahului kami. Uh, curang rupanya dia. 

Kami pun segera menyusulnya yang sudah ngacir7 duluan.  

“Nduk8, sore nanti jangan lupa ngaji ke langgar sama 

Mas Ilham,” Ingat Mamak. 

“Iya, Maak,” ujarku melengking sambil berlari mengikuti 

teman-temanku. 

*** 

“Aaaaak. Pit, Pit.. sakiitt. Aku gak bisa lihat, Pit. Sakiit” 

erangku sambil berguling-guling di pasir pantai. Pipit yang 

tadinya tertawa mengira aku hanya bercanda, segera berlari 

menghampiriku. Pun Ika dan Sofyan.  

“Darah, Ning. Darah,” ucap Pipit geger melihat wajah 

dan mataku berlumuran darah. Ucapan pipit sontak 

membuatku semakin khawatir dan mengerang kesakitan. 

Bang Soni dan beberapa orang yang mendengar langsung 

datang mengerubungi kami, aku tepatnya. Sejenak aku 

merasakan tubuhku digotong dan dinaikkan ke mobil. Aku tak 

memiliki tenaga untuk sekedar membalas genggaman tangan 

Pipit dan Ika. Tubuhku terasa lemas dan pandanganku 

memburam. Tangisan Pipit dan Ika menjadi hal terakhir yang 

kudengar sebelum aku tak sadarkan diri. 

*** 

“Maaf, Bu. Karena terdapat kerusakan pada saraf 

optiknya, Anak Ibu akan mengalami kebutaan,”  

Kata-kata dokter yang tadi menanganiku itu seperti 

petir yang menyambar keceriaan hidupku. Tepatnya dua jam 

yang lalu sebelum insiden tak menyenangkan itu terjadi 

padaku. Aku masih tak bisa terima. Kucoba membelalakkan 

mataku berulangkali, namun yang berhasil kutangkap selalu 

                                                           
7 Ngacir (Jw) = berlari 

8 Nduk (Jw) = Sebutan untuk anak perempuan 
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sama, suram dan gelap.  Padahal dua jam lalu aku masih 

menikmati berkeliling menjajakan tikar di pinggir pantai. 

Masih berlarian bersama Pipit, Ika dan Sofyan. Masih 

menikmati ramainya pantai sambil menyeruput es kelapa 

muda Bang Soni. Tapi karena hantaman kencang bola voli 

yang mengarah ke wajahku, mataku tepatnya, semuanya 

berubah.  

Samar-samar kudengar Mamak menangis menderu 

diiringi suara Mas Ilham yang menenangkannya. Bapak 

mengambil alih tangan Mas Ilham yang sedari tadi menepuki 

punggung Mamak, lalu membawanya keluar kamar hingga 

tangisan Mamak tak lagi kudengar. Aku merasakan tangan 

kekar si pekerja keras menggenggam tanganku. Berusaha 

mengalirkan ketenangan dan kekuatan padaku. 

“Aning nggak pernah membangkang Mamak dan Bapak. 

Aning nggak pernah absen mengaji pada Kyai Harris di 

langgar. Aning nggak pernah curang dan merebut lahan orang 

ketika menyewakan tikar. Kenapa Allah menghukum Aning 

demikian, Bang ? Apa Allah nggak sayang lag..,” ujarku yang 

dipotong Mas Ilham segera. 

“Ini takdir dari Allah, Ning. Kamu harus menerimanya 

dengan lapang dada. Ujian itu diberikan tak lebih berat dari 

pundak yang menanggungnya. Allah memberi ujian kepada 

kamu, karena Allah sangat menyayangimu. Inget kata Kyai 

‘Apakah kamu mengira bahwa mereka dibiarkan saja 

mengatakan : Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji 

lagi?’. Hadapi semua dengan sabar dan ikhlas, Ning,” jelas Mas 

Ilham mencoba menenangkan pikiranku. Namun aku masih 

khawatir akan nasibku, masa depanku, dan apa yang akan 

kulakukan setelah ini. 

“Sekarang Aning buta, Mas. Aning gak akan bisa ngapa-

ngapain lagi. Aning bakal jadi anak yang cuma nyusahin 

Mamak, Bapak sama Mas. Aning udah gak berguna lagi, Mas,” 

rengekku khawatir. 

“Sssstt. Tidak ada manusia yang tidak berguna selama 

masih ada Iman, Islam dan Ihsan di dalamnya, Ning. Mas ingat 
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pepatah ‘setiap pemuda adalah anak zaman yang membangun 

peradaban. Tepat disaat matahari meninggi, peradaban 

menjadi lebih cerah’. Kamu masih muda, masih banyak yang 

bisa dilakukan. Kamu bisa bermimpi dan berusaha 

menjadikan masa depan lebih cerah,” terang Mas Ilham yang 

kemudian kubalas dengan anggukan tanda mengerti.  

Perlahan aku mulai rela dan ikhlas menerima apa yang 

terjadi padaku. Allah hanya mengambil satu dari empat indera 

yang dianugerahkan kepadaku. Lantas alasan apa yang 

menjadikanku tidak bisa bersyukur ?  

Flash back off 

Aku duduk di tangga depan, memandang lurus ke arah 

laut seperti yang sering dilakukan Mas Ilham dulu. Bersyukur 

bahwa masih diberi kesempatan untuk melihat lagi, meski 

dengan mata maniknya. Tanganku bergerak mengambil 

secarik foto yang terselip di novel pemberian Mas Ilham. Bapak 

mengambilnya saat kali pertama kami hendak mengaji ke 

langgar. Wajahnya yang selalu tersenyum, pawakannya yang 

tak terlalu tinggi, badannya yang kurus tapi tidak krempeng 

dan kulit kecoklatannya yang ditimpa matahari senja 

membuatnya terlihat seperti lelaki alim yang penuh wibawa 

dan pekerja keras. Meski memang benar adanya. Aih, betapa 

aku merindukan saat-saat bersamanya.  

Anganku memudar, lalu mengulas senyum. 

Membenarkan kata Mas Ilham bahwa ada dua kata matahari 

dalam namaku. Suryaning Mentari. Meski begitu, aku tak 

pernah memandang senja atau fajar seperti yang 

dilakukannya. Aku mencoba mengamati senja sore ini, 

menyimak alasan mengapa ia sangat disukai. Memang bukan 

seluruhnya jingga, ada semburat merah dan guratan awan 

abu-abu. Seperti simbol bahagia sekaligus luka.  

Kau tahu, Mas? Aku jadi ingat kata-katamu waktu kali 

pertama aku dibawa ke rumah sakit. 

“Hidup itu bukan sekedar menerima, tapi juga tentang 

bersyukur pada-Nya. karena syukur membuat hati kita 
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lapang. Kelapangan hati membuat mata yang sempit terbuka 

lebar. Bahwa sakit dan susah ini mungkin tak seberapa jika 

dibanding lainnnya,” 

Mungkin setelah ini aku akan lebih memaknai senja, 

yang serenadenya berisi petuah-petuah lelaki itu. Lalu 

mengucap syukur di setiapnya. Sebab Allah pernah 

menghadirkannya dalam keluargaku. Lelaki yang mencintai-

Nya sebelum mencintai kami.  
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Taklukkan Cinta dengan Asmaa ul 
Husna 

(Restu Dwi Cahyo Adi) 

Suara itu menggelegar memecah langit kota Yogyakarta 

Hari ini. Yaps, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Ciko 

yang baru memulai meniti karir dengan berkuliah di salah satu 

kampus ternama di Yogyakarta. Betapa tidak bahagia, 

Keluarga Ciko hanyalah keluarga sederhana, ayahnya 

hanyalah seorang guru SD dan Ibunya seorang guru TK, 

namun semangat Ciko Yang berasal dari Pekalongan ini tak 

patah semangat untuk meraih cita-citanya sebagai seorang “ 

Geologist”. Entah apa yang membuat Ciko memilih jurusan 

Teknik Geologi untuk melanjutkan studinya, padahal ia 

berharap bisa masuk jurusan kedokteran umum, namun 

takdir Tuhan lah yang membawanya sampai di sini, dan Ciko 

sangat mensyukuri nya. Hari ini adalah hari pertama Ciko 

berada di Yogyakarta, di sana dia menuju ke rumah 

saudaranya yang berada di desa Kalasan yang lumayan jauh 

dari tempatnya berkuliah, namun, Ciko merasa sangat rindu 

dengan kedua orang tuanya dan juga adeknya yang masih 

duduk di bangku sekolah dasar, Ciko sering melamun 

memikirkan betapa dirinya rindu akan sosok kedua orang 

tuanya yang sempat mendampingi Ciko ketika seleksi 

Perguruan Tinggi Negeri. Namun, sebagai orang yang dewasa, 

Ciko tak patah semangat, justru dengan di Yogyakarta inilah 

Ciko berharap bisa mewujudkan cita – citanya yang sangat ia 

inginkan. Pada suatu malam ketika Ciko berada di teras 

rumah dan terbengong, tiba – tiba ada tantenya yang menyapa 

nya ,” Ciko, ngapain kamu terbengong di depan rumah seperti 

ini nak,??” , Ciko yang sedikit kaget akan kehadiran Tantenya 

pun menjawab, “ la,,lagi duduk saja tante,” jawab Ciko sedikit 

kaget, “ kok bengong ?? pasti kangen sama keluarga kamu 

ya??”, balas Tante Ciko dengan sedikit sindiran, “ Tante kok 

tau sih??” jawab Ciko, “hehe, tante dulu juga sempat 

mengalami hal yang sama kok seperti kamu nak, nanti lama – 

lama kamu juga akan terbiasa hidup mandiri”, balas Tante 
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Ciko. Tak terasa hari itu pun semakin larut malam, membuat 

Ciko segera menuju ke kamar nya yang sudah disiapkan 

tantenya, dia pun teringat besok adalah hari pertamanya 

untuk memulai masa ospek di kampusnya, sehingga dia harus 

tidur lebih awal agar tidak terlambat.  

Keesokan harinya, Ciko segera bangun sekitar jam 

05.00 WIB untuk sholat shubuh, tak lupa Ciko membaca surat 

Yaa siin, hal yang dianjurkan oleh ibunya untuk selalu dibaca 

ketika pagi hari. Setelah selesai, Ciko pun bergegas mandi, 

sarapan, dan akhirnya Ciko siap untuk berangkat ke kampus, 

dia berangkat lebih awal karena perjalanan dari rumah 

Tantenya menuju ke Kampus kurang lebih memerlukan waktu 

setengah jam, Ciko berangkat dengan sepeda motor sederhana 

miliknya yang ia bawa dari Pekalongan. Setelah setengah jam 

berlalu, ia pun sampai di kampus, tepatnya di fakultas 

kedokteran, sebagai tempat ospek kampus yang ia peroleh, 

betapa dia sangat senang, karena Ia bisa berada di urusan 

yang sangat ia inginkan sebelumnya. Ciko pun bergegas 

menuju lantai 2, dimana di tempat tersebut akan diajarkan 

berbagai pengetahuan tentang kampusnya dan materi – materi 

persiapan sebagai mahasiswa baru. Setelah sampai di ruangan 

yang ditentukan, ciko pun menyapa kakak pemandunya yang 

memang berasal dari Fakultas Kedokteran satu tingkat di 

atasnya, ia bernama Kak Zaki , “ assalamualaikum kak Zaki!, 

apa kabarnya?”, tanya Ciko, “ waalaikumsalam Ciko, 

Alhamdulillah sehat, sudah siap sebagai mahasiswa nih??” 

tanya kak Zaki , disertai candaan, “ Insya Allah siap mas, 

hehe”, jawab Ciko. Setelah itu Ciko duduk di kursi yang telah 

ditentukan, satu persatu teman – teman ospek kampus nya 

pun mulai berdatangan, satu – persatu mereka duduk rapi dan 

teratur, hingga pada akhirnya waktu menunjukkan 

menunjukkan pukul 07.00 WIB, dimana itu pertanda bahwa 

kegiatan pengenalan kampus akan segera dimulai. Namun, 

ada satu hal yang mengganjal, ketika kak Zaki mengabsensi 

satu persatu, ternyata masih kurang satu peserta, teman – 

teman , termasuk Ciko ditanya mengenai keberadaan teman 

nya yang bernama Lily, namun tak satu pun yang mengetahui 

keberadaan nya. Ketika Kak Ciko hendak menulis Alfa di 
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absensi Lily, tiba – tiba ada yang mengetuk pintu dan 

menyapa, “ Assalamualaikum, maaf Kak, saya terlambat 

akibat jalanan nya macet kak”, Yaps, dan itulah Lily, seorang 

sisiwi yang berasal dari jurusan kedokteran memasuki 

ruangan. Kedatangan Lily membuat Ciko mulai jatuh hati, 

bagaimana tidak, selain berasal dari jurusan Kedoteran, Lily di 

anugerahi paras yang cantik, dengan hijab warna biru tua 

yang menutupi tubuhnya di tambah dengan kacamata ber 

frame hitam, membuatnya bak bidadari yang kesiangan di 

mata Ciko. Akhirnya Lily pun duduk disamping Ciko, yang 

kebetulan bangku disamping Ciko masih kosong, Ciko pun 

sangat senang, dan menjadi sedikit canggung dengan 

kehadiran nya, “ Hai Lily, telat ya?? Nama ku Ciko, salam 

kenal,” Ciko menyapa Lily ramah, “ Hai, namaku Lily, iya nih, 

jalanan macet, salam kenal juga”. Hari itu pun berlalu dengan 

penyampaian berbagai materi pengenalan kehidupan kampus 

oleh kak Zaki, ada juga pemateri yang sengaja di datangkan 

dari instansi tertentu, hari ini pun membuat Ciko senang, 

karena bertemu dengan cewek cantik yang bernama Lily. 

Keesokan harinya, Ciko bersiap – siap untuk berangkat 

melanjutkan acara ospek pengenalan kehidupan kampus, 

seperti biasa, Ciko bangun pagi dan tak lupa rutinitas nya, 

namun, hari ini Ciko berpenampilan berbeda dari biasanya, 

dia berpakaian serba rapi dan tak lupa memakai parfum yang 

wangi serta penampilan rambut yang klimis, sontak hal ini 

membuat reaksi yang berbeda – beda dari teman – teman nya 

yang lain, termasuk Lily. Lily pun menyapa nya yang hari ini 

datang lebih awal dari Ciko, “ Hai Ciko!, “, Ciko pun membalas 

nya  dengan sedikit senyuman, “ Hai juga Lily, “. Hal tersebut 

sontak membuat Ciko merasa senang disapa oleh wanita yang 

membuat nya jatuh hati, namun , apa daya Ciko hanya 

memendam perasaan itu tanpa bisa mengatakan yang 

sebenarnya. Setelah berlangsung selama kurang lebih empat 

hari, acara pengenalan kampus itu pun selesai, hal ini 

membuat Ciko senang karena sudah bisa memulai 

perkuliahan nya di Teknik Geologi yang ia dambakan, namun 

disisi lain hal ini membuat nya sedih karena tidak bisa 

bertemu dengan cewek yang ia sukai bernama Lily. Malam hari 

nya Ciko masih terbayang – bayang akan sosok Lily yang 



38 

 

berparas cantik nan islami yang sangat ia dambakan, akhirya 

ia memutuskan untuk untuk mengechat Lily melalui akun 

LINE yang Ciko miliki, namun Lily tidak merespon nya, bahkan 

setelah beberapa hari, padahal Ciko sendiri mengetahui jika 

LINE Lily sebenarnya aktif, terlihat dari berubahnya foto profile 

yang Lily miliki, hal ini lantas membuat Ciko sedih.  

Hari demi hari Ciko lalui di Jurusan Teknik Geologi yang 

sangat ia cintai, Ciko sendiri bercita – cita agar ia bisa bekerja 

dan meng haji kan kedua orang tua nya. Ciko sadar, untuk 

bisa meraih cita – cita nya tersebut ia harus berusaha keras, 

tak kenal lelah dan tak boleh putus asa. Kesibukan nya di 

Teknik Geologi membuat nya lambat laun melupakan Lily, 

teman yang dulu sempat Ciko sukai. Prestasi Ciko di Teknik 

Geologi cukup membanggakan , ia memiliki IP yang tinggi dan 

aktif di organisasi, hingga akhirnya Ciko Pun dinyatakan lulus 

dari Teknik Geologi. Selama ia berkuliah , bahkan sampai Ciko 

lulus, ia tak pernah lupa berdoa kepada Allah agar senantiasa 

ia bisa mencapai cita – citanya, dan bisa menikah dengan Lily, 

meskipun Ciko tau, untuk bisa dekat dengan Lily adalah suatu 

hal yang sulit, terlebih Lily ternyata sudah mempunyai pacar 

yang ternyata adalah kakak pemandu nya , Kak Zaki. Betapa 

sangat sedih perasaan Ciko mendengar hal tersebut, namun 

Ciko tak berhenti berdoa agar bisa menikah dengan Lily, selagi 

janur kuning belum melengkung. Pada akhirnya Ciko 

menemukan cara untuk mendekati Lily. Hari itu Ciko 

mendatangi sebuah pengajian di salah satu masjid dengan 

tema “manfaat bacaan Asmaa ul husna “, ketika itu, sang 

ustadz menyinggung salah satu keutamaan bacaan “ ya 

Rahman” dan “ ya Rahim”, atau bisa disebut “ yang maha 

pengasih” dan “ maha penyayang”, dimana ketika bacaan 

asmaa ul husna itu sering dibaca dengan sungguh – sungguh, 

dengan izin Allah akan mendapatkan keutamaan berupa 

disayangi dan dikasihi oleh orang disekitarnya, hal ini yang 

disampaikan oleh ustadz tersebut . Ciko pun kemudian ingin 

mencoba mengamalkan amalan ini, dengan senantiasa 

membacanya dengan sungguh – sungguh di saat waktu luang 

dan setelah selesai sholat.  
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Satu tahun pun berlalu, Ciko sudah bekerja di 

perusahaan pertambangan ternama di Indonesia, Ciko 

memulai karir sebagai ahli Mining Geologist di perusahaan 

tersebut. Pada suatu hari Ciko sadar, keluarganya tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai masalah 

kesehatan, bahkan Tante dan Pak dhe nya ada yang sering 

terkena penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, dan gula 

darah, meskipun diobati dan sembuh, terkadang ada pak dhe 

dan tante nya yang terkena lagi akibat memakan makanan 

yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Bahkan bapak 

Ciko, terkadang memiliki darah tinggi, yang kerap kali muncul, 

ibu nya pun memiliki masalah gigi yang sudah berlubang dan 

harus di cabut dan diganti dengan gigi palsu, padahal usianya 

masih 47 tahun, hal ini membuat Ciko merasa sedih, karena 

seharusnya ia bisa membantu keluarganya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, tapi apa daya Ciko tidak 

diterima di Fakultas Kedokteran, hal ini pun menyebabkan 

Ciko selalu berdoa agar bisa mendapatkan Lily, yang tentunya 

memiliki pengetahuan tentang itu, namun, hal ini belum 

membuahkan hasil. 

Pada suatu hari ia mendapatkan kabar yang membuat 

nya sangat sedih. Waktu itu, adalah sore hari ketika ia sedang 

menikmati masa liburan dari aktivitas pertambangan nya, 

kemudian Ciko yang tak sengaja membuka LINE dan 

menemukan di grup dulu waktu ia ospek universitas, banyak 

teman – teman yang mengucapkan selamat kepada Lily, dan 

karena ia penasaran ia pun meng scroll up chat LINE nya, dan 

ternyata Lily sekarang telah resmi menjadi istri dari Kak Zaki 

yang dulu adalah pemandu nya ketika ospek kampus. Sontak 

hal itu membuat Ciko sangat syok dan tak habis pikir yang 

terjadi saat itu, lantas hal ini membuat Ciko meneteskan air 

mata yang tak sedikit, namun tiba- tiba ada yang memegang 

bahunya dari belakang, “ Nak,, mengapa kamu meneteskan air 

mata kamu?? Kamu terlihat sangat sedih”, Yaps, itu adalah ibu 

Ciko yang tak sengaja melihat Ciko menangis di teras rumah, 

Ciko pun sontak memeluk ibunya. Ciko pun menceritakan 

semua nya tentang kisah asmara nya dengan Lily yang belum 

tersampaikan, namun sekarang ia justru harus melupakan 
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nya. “ maaf kan Ciko bu, ciko belum mampu mendapatkan istri 

seorang dokter untuk keluarga kita”, curhat Ciko, “ nak, bumi 

itu terus berputar, ada saat nya nanti Ciko akan dipertemukan 

dengan istri yang sudah disiapkan oleh Allah, dan semoga dia 

memiliki pengetahuan kesehatan ya, ibu akan selalu 

mendoakan mu nak “, jawab ibu Ciko, dengan terus 

menyemangati Ciko, hari itupun penuh dengan haru bersama 

ibu nya yang sangat ia sayangi, hari pun mulai larut Ciko dan 

ibunya pun pergi untuk beristirahat dan tidur.          

Pada keesokan harinya, Ibu Ciko mengeluh sakit gigi, 

waktu itu hanya Ciko yang mendampingi ibunya, karena 

bapak dan adik Ciko sedang pergi. Ciko pun langsung 

membawa ibu nya keklinik gigi, namun, klinik gigi yang biasa 

ia kunjungi ternyata tutup, setelah itu, Ciko memutuskan 

untuk berkeliling mencari klinik gigi, dan akhirnya ketemu. “ 

Assalamualaikum!” salam Ciko yang kebetulan ia pasien 

pertama nya, “ waalaikumsalam” seorang wanita keluar dari 

belakang pintu dan mempersilahkan Ciko dan ibu nya masuk. 

Yaps, dokter gigi tersebut bernama Dena, sekilas ia mirip 

dengan teman nya dulu Lily, namun Dena tampil lebih anggun 

dan terlihat sangat cantik, hal ini pun membuat Ciko senang, 

dan terkadang terbayang kisah asmaranya yang pupus 

bersama Lily. Ibu Ciko pun langsung diperiksa, setelah 

beberapa menit akhirnya ibu Ciko pun keluar. “ nak, ibu sudah 

selesai berobatnya, ayo kita pulang”, suruh ibu Ciko, “ Baik 

bu, tapi saya harus meminta kartu nama dari dokter itu, agar 

mudah nanti kontrol nya”, sahut Ciko.  Ciko pun masuk 

bertemu dengan dokter itu, “ makasih ya dok, sudah 

membantu ibu saya!” sapa Ciko ramah, “iya sama – sama kak” 

jawab Dena, “oh iya, saya mau minta kartu nama dokter agar 

saya bisa menghubungi untuk memudahkan kontrol ibu saya” 

tanya Ciko, “ baik kak, ini kartu nama saya“, jawab dokter 

Dena, sembari menyerahkan kartunya. Hari pun berganti, 

setelah diselidiki, ternyata Ibu Ciko dan ibu Dena yang 

bernama karnawati, dulunya adalah teman, hal itu diketahui 

dari alamat yang ada di kartu nama tersebut, tak lama setelah 

itu, ibu Ciko pun menghubungi dan menelfon ibunya Dena, 
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mereka bercakap – cakap asik mengenai pengalamannya 

berobat ke klinik di rumah Ibu Dena tersebut. 

Suatu hari, telah terjadi kesepakatan antara Ibu Ciko 

dan Ibu Dena untuk menjodohkan mereka berdua, karena 

Dena juga masih single dan belum memiliki pasangan. 

Akhirnya ibu Ciko berpura-pura ingin kontrol ke Dokter Dena, 

namun kali ini sangat aneh, karena ibu Ciko minta ditemani 

Ciko dan bapak Ciko, namun, Ciko tak menganggap serius hal 

itu.  Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka 

sampai di klinik dokter Dena. Sungguh mengejutkan, karena 

mereka malah bertemu dengan ibu Dena dan ibu Dena 

memepersilakan Ciko, bersama bapak dan ibunya masuk ke 

dalam rumah.  Disana mereka disuruh untuk duduk dan 

mengobrol banyak, terutama ibu Ciko dan ibu Dena. Ciko 

masih tidak mengerti mengapa mereka malah diajak ke ruang 

tamu itu. Setelah beberapa saat kemudian, di balik pintu 

kamar, keluar seorang wanita dengan penampilan yang sangat 

anggun, dengan hijab warna pink, lenkap dengan atribut 

dokter yang masih ia kenakan. Yaps, itulah dokter Dena yang 

tampil sangat mempesona bagi Ciko. Setelah Dena duduk, ibu 

Ciko dan Ibu Dena mengakhiri obrolan nya dan akan 

menyampaikan suatu hal, “ Jadi gini bu, saya berniat melamar 

putri ibu, yang cantik ini, untuk anak saya, apakah ibu 

bersedia”, tanya bapak Ciko, sontak kata-kata tersebut 

membuat Ciko kaget, “ pah, kok malah kayak gini? Bukan nya 

Ciko mau nganter ibu kontrol ya? “ tanya Ciko, “ sudahlah nak, 

kamu juga pasti mau kan dijodohkan dengan dokter cantik ini, 

“ sindir bapak Ciko, “ kalo saya pak, jujur sangat setuju dengan 

hal itu, tapi saya terserah kepada nak Dena yang menentukan 

“ , jawab ibu Dena, Dena pun sempat kaget akan lamaran 

dengan seseorang yang belum lama ia kenal, namun, 

sebenarnya ibu Dena sudah menceritakan jauh- jauh hari 

dengan Dena, beda dengan Ciko yang belum tau, “ kalau saya 

sih setuju saja bu, tapi kalau mas Ciko juga mau dengan saya 

“ , jawab Dena dengan nada sedikit malu,” emm,emm maaf 

saya enggak bisa bu”, jawab Ciko, “ loh kenapa nak?”, tanya 

ibu Dena, “ maksud saya enggak bisa nolak bu, hehe “, canda 

Ciko, entah darimana Ciko memulai terpikirkan akan candaan 
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itu, barangkali karena Ciko sering nonton FTV sehingga ia tahu 

akan candaan itu. Hari itu pun membuat Ciko senang, 

sebentar lagi Ciko akan memiliki istri seorang dokter seperti 

cita – citanya, meskipun bukan dokter umum, namun 

setidaknya Dena juga memiliki pengetahuan tentang 

kesehatan, terutama kesehatan mulut. Barangkali ini adalah 

jawaban tuhan akan doa nya, dan amalan asmaa ul husna 

yang Ciko lakukakan, “Ya Rahman, Ya Rahim” sungguh Allah 

maha pemberi kasih dan sayang kepada hamba – hamba – Nya 

yang senantiasa bertaqwa. 
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