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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik kepada Ibu Bapakmu dengan sebaik‐baiknya. Jika 

salah seorang diantara keduanya atau kedua‐duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali‐kali janganlah kamu mengatakan  kepada keduanya 

perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkalnlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.’ Tuhanmu lebih 

mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, dan jika kamu orang‐orang yang baik, 

maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang‐orang yang bertaubat.”  

(QS. Al‐Isra: 23‐25) 
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Diantara kebeningan pancaran mataku, aku menemukan raganya berdiri dibalik 

sebuah batu besar yang membuatku tak leluasa menangkap bayangannya. Aku 

menunggu dirinya beranjak dari sana, agar aku bisa menemukannya, menggenggam 

tangannya, dan membawanya kembali ke kehidupan nyata kita, tanpa perseteruan 

macam itu. Aku ingin kembali merajut tawa bersama seperti yang biasa kita lakukan 

dulu, ketika kita tak tahu malu dalam mengokohkan tawa kita, ketika hampir semua 

malam kita lewati bersama dengan penuh kasih sayang sampai aku selalu tertidur 

disampingmu, ketika setiap kebaikan yang kau berikan tak pernah dianggap oleh 

Ayah, ketika pikiranmu tak pernah sejalan dengan mereka, ketika kau adalah 

makhluk jahat dimata mereka, tapi kau adalah sebuah keistimewaan bagiku. 

Sebelum kau pergi tanpa pamit, sebelum kotak hitam bertali biru yang sekarang 

terpendam di dalam tanah itu benar‐benar kuberikan padamu. Sampai sosokmu 

yang kulihat di balik batu itu menghilang begitu saja, menghilang dari segala ilusiku. 

Bersama angin yang berbisik merdu di telingaku, “Yang kaulihat disana bukanlah 

dia…” dan memang benar. Aku hanya berangan angan seolah‐olah aku 

menemukannya. Dalam rindu yang tak pernah sedalam ini. Titikan air mataku kian 

tak tertahan. Tak ingin kusesali semua yang terjadi. Namun, sekali ini saja, ijinkan 

aku ucapkan, “Andai waktu bisa kuputar kembali….” 
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Gone –in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta 2004 
Kupandangi sebuah kotak hitam mungil bertali biru  terduduk manis diatas 

meja belajarku. Di dalam kotak itu tersimpan sejuta rasa sayangku untuk Kak Fadli. 

Kotak itu siap kuberikan padanya di hari ulang tahunnya ke‐12. Ya, tepat tengah 

malam nanti, aku akan mengetuk pintu kamar Kak Fadli dan membangunkannya. Aku 

ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. 

Malam ini aku ingin tidur lebih cepat dari biasanya, agar aku bisa bangun tengah 

malam nanti. Hmm… aku sangat tak sabar menunggu hari esok. Ya Allah, berilah hari 

yang indah untukku. Kemudian aku merebahkan tubuhku diatas tempat tidur, 

berdoa, dan mencoba memejamkan mata. Berharap esok akan segera datang. 

Tapi, malamku tak seindah kupikir. Tak henti kudengar Ayah –untuk kesekian 

kalinya‐ memarahi Kak Fadli atas segala kenakalannya. Hal ini selalu saja menjadi 

menu yang tak pernah kulewatkan. Aku ingin membuka pintu kamarku dan 

menengahi perdebatan itu, kemudian menarik tangan Kak Fadli jauh‐jauh dari sana, 

supaya malam ini ia bisa terlepas dari amarah Ayah. Malam ini saja. Dan aku ingin 

malam‐malam berikutnya juga. Tapi aku sadar itu tak mungkin. Pembelaan yang 

akan diajukan oleh gadis berusia sebelas tahun seperti aku tidak akan digubris oleh 

Ayah. Apalagi kedekatanku dengan Kak Fadli selama ini tak pernah didukung oleh 

Ayah, karena Ayah takut aku akan jadi anak nakal seperti kak Fadli. Padahal aku 

sangat menyayanginya lebih dari apapun.  

Aku sangat tak suka jika Ayah selalu mengecap kak Fadli sebagai anak nakal. 

Dimata Ayah Kak Fadli selalu salah. Memang, kuakui Kak Fadli orang yang sangat sulit 

diatur. Terlebih, dia memiliki banyak teman sepermainan yang terlihat seperti orang 

yang tak terdidik, jarang diperhatikan oleh orang tuanya. Mereka tak pernah ingat 

waktu jika sudah bermain, selalu meninggalkan sholat, tak pernah mendengarkan 

nasihat orangtuanya, tak pernah belajar diwaktu malam, selalu berkata kotor, dan 

membuat kegaduhan di lingkungan sekitar. Apalagi, tak jauh dari tempat mereka 

biasa bermain, terdapat markas anak‐anak SMA berandalan yang seperti menjadi 

cerminan buruk bagi mereka. Ini adalah keadaan yang sungguh mengancam, karena 
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gank anak SMA berandalan selalu menghasut Kak Fadli dan teman‐temannya supaya 

bergabung dengan mereka. Tak bisa dipungkiri, sebagai anak SD yang lugu, mereka 

menurut saja. Sangat miris aku dengan keadaan ini. Bagaimana tidak? Kakak satu‐

satunya yang sangat kusayangi seakan terjerumus dalam lembah hitam dan tak bisa 

dikendalikan lagi. Berulangkali Ayah melarang Kak Fadli bermain dengan mereka, 

namun Kak Fadli selalu membantah. Padahal, Ayah juga sudah memberikan banyak 

ancaman untuknya. Tapi semuanya sia‐sia. Hati Kak Fadli terlalu keras untuk diketuk. 

Baginya, ancaman macam apapun hanya sebuah rayuan dan tak pernah benar‐benar 

diberikan padanya.  

Kak Fadli sejatinya tak begitu. Tetapi, pengaruh yang diberikan teman‐

temannya seperti terasa lebih kuat daripada nasihat Ayah yang sudah bertubi‐tubi. 

Masalahnya, semua anak seusia Kak Fadli di lingkungan rumah begitu. Sehingga, 

seperti terasa tak ada pilihan lain bagi Kak Fadli selain bergaul dengan mereka. 

Karena jika tak begitu, Kak Fadli tidak akan punya teman. Aku tak tahu dimana aku 

harus berpihak. Aku selalu memiliki keyakinan kuat untuk menyadarkan Kak Fadli, 

tapi keyakinanku itu seperti tak pernah bisa kuwujudkan. Kak Fadli terlalu keras 

kepala untuk semua ini.  

Aku hampir menitikkan mata. Kulihat, Ayah sangat murka ketika menemukan 

sebatang rokok di saku  celana Kak Fadli. Sudah. Aku tidak sanggup lagi menghadapi 

malam ini. Aku ingin pagi segera datang dan Kak Fadli tersenyum padaku ketika 

kuberikan hadiah istimewa dihari ulang tahunnya. Kuharap hadiah itu akan membuat 

Kak Fadli lepas dari kesedihan karena selalu dimarahi Ayah. Kak, tunggulah aku. Aku 

janji, esok aku akan menghapus air matamu dan membuatmu tertawa lebar seperti 

yang selalu kita lakukan bersama. 

 

 “Astaghfirullah !!!” Aku kaget setengah mati karena ketika kubuka mataku, 

kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul enam pagi. Aku terlambat bangun. 

Aku terlambat shalat subuh. Aku terlambat memberikan kejutan pada Kak Fadli. Aku 

merasa gagal. Tapi baiklah, kuharap Kak Fadli akan tetap senang meskipun aku tak 

memberikan hadiahnya tengah malam. Langsung kuberanjak dari tempat tidur, 

kuambil air wudhu, dan sholat subuh. Dalam doaku pada Allah, aku tak pernah lupa 

memohon dengan sepenuh hati agar Kak Fadli kembali ke jalan yang benar. Karena 
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aku tak ingin melihat kemurkaan Ayah lagi di rumah ini. Dan aku juga tak ingin 

melihat Bunda menangis melihat hubungan Ayah dan Kak Fadli yang tak pernah baik. 

 Selepas sholat subuh, aku keluar dari kamar dengan membawa kotak hitam 

mungil berpita pita biru spesial untuk Kak Fadli di hari spesialnya. Tapi, begitu aku 

keluar, kulihat rumah begitu sepi.  Tak kudengar suara walau sedikit saja. Ya, 

memang ini hari Minggu. Sepertinya Ayah dan Bunda sedang berjalan‐jalan pagi. 

Bibi, mungkin sedang ke pasar. Kak Fadli? Aku yakin dia masih tidur di kamarnya. 

Tanpa ragu, aku melangkahkan kakiku dengan mantap menuju kamar Kak Fadli. 

Kuketuk pintu kamarnya, namun tiada jawaban dari dalam. Kucoba kugerakkan 

engsel pintunya, dan berhasil. Tak biasanya Kak Fadli membiarkan pintunya tak 

terkunci ketika sedang tidur nyenyak. Ah, mungkin Kak Fadli lupa. Aku mencoba 

menghibur diri ketika aku merasa ragu. Terlebih, ketika kulihat, Kak Fadli tidak ada di 

dalam kamarnya. Kemana perginya kakakku tersayang ini? Aku mencoba 

menghindari berjuta kepanikan dengan berpikir segala hal yang positif. Mungkin saja 

Kak Fadli sedang di kamar mandi. Ataukah bermain bola di lapangan dekat rumah? 

Ataukah ikut Ayah dan Bunda jalan‐jalan pagi?  

Untuk beberapa saat, aku menunggu kemunculan seluruh anggota keluarga 

rumah ini dengan duduk di ruang keluarga sambil menyeduh segelas susu coklat 

kesukaanku. Tapi kupikir ini sudah terlalu lama. Belum ada seorangpun yang muncul 

di rumah ini. Kali ini aku benar‐benar sendirian di rumah. Kepanikan pun tak bisa 

kuhindarkan. Aku sangat takut terjadi hal‐hal yang aneh dan tak diinginkan di rumah. 

Detik demi detik… menit demi menit… sekitar satu jam aku menunggu, kudengar 

suara pintu rumah terbuka. Bibi datang dengan membawa beberapa bungkus 

makanan. Kemudian ia menyapaku dan aku berdiri, 

“Selamat pagi dek Windy,” sapanya. 

“Pagi, Bik! Mmmm… Ayah, Bunda, sama Kak Fadli kemana, Bik?” tanyaku 

pada Bibi sambil mengkerutkan dahi. 

“Em… tadi Bapak, Ibu sama Mas Fadlinya pergi ke bandara. Katanya mau 

nganterin Mas Fadli ke Kalimantan. Ke rumahnya Pak Gunawan,” ucap Bibi. 

“Apa? Ke rumah Om Gunawan? Ngapain, Bik?” tanyaku bingung. 

“Saya kurang tau, Dek! Tapi, tadi Bibi lihat mas Fadlinya bawa koper besar. 

Tadi pagi sekali.” 
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“Koper besar? Kakak mau liburan ke rumah Om Gunawan? Tapi kan ini bukan 

hari libur, Bik!” 

“Ya… Bibi kurang tahu. Kalau begitu, Bibi ke dapur dulu ya, dek Windy. Mau 

nyiapin sarapan buat dek Windy dulu.” 

“Yaudah deh, Bi. Makasi ya, Bi!” 

Aku kembali duduk di kursi dengan berjuta pikiran aneh yang mondar‐mandir 

di kepalaku. Ini bukan musim liburan, tapi mengapa Kak Fadli ingin berlibur di rumah 

Om Gunawan di Kalimantan? Dan kalau hanya beberapa hari, mengapa harus 

membawa koper besar? Aku berusaha menenangkan diri, behenti berpikir, 

menunggu Ayah dan Bunda datang dengan segala penjelasan tentang apa yang tak 

kumengerti.  

Tak lama kemudian, kudengar suara mobil memasuki rumah. Pasti Ayah dan 

Bunda kembali. Memang benar. Tapi Ayah dan Bunda kembali berdua saja. Tanpa 

Kak Fadli. Aku langsung mendekati mereka di depan pintu rumah. 

“Ayah… Bunda… dari mana?” tanyaku. 

“Dari Bandara Adi Sucipto, mengantar kakakmu, Sayang,” kata Bunda. 

“Kakak? Memang Kakak mau pergi kemana, Bun?” tanyaku yang semakin tak 

mengerti. 

“Biar Bunda jelaskan nanti, Sayang! Bunda capek, mau masuk dulu,”  

 Ayah dan Bunda lalu memasuki rumah dan meninggalkanku sendirian di 

dekat pintu. Aku masih mencari sosok Kak Fadli yang siapa tahu sebentar lagi akan 

kutemukan. Di telapak tanganku, masih kupegang dengan erat hadiah untuk Kak 

Fadli, yang tak akan kulepaskan sampai hadiah ini benar‐benar jatuh ke tangannya. 

Aku terdiam. Kemudian aku keluar rumah menuju halaman. Sendiri kumengayunkan 

ayunan, lalu duduk diatasnya. Aku masih membawa kotak itu dan melamun. Dalam 

lamunanku, tergambar wajah Kak Fadli yang begitu mengena dan khas. Selalu 

berusaha menutupi kesedihannya di depanku dan selalu tertawa‐tawa bersamaku 

meski baru saja dimarahi Ayah. Kak Fadli hampir selalu mendongengiku setiap 

malam dengan guyonannya yang tak pernah jayus dan membuatku geli, sampai aku 

benar‐benar tertidur. Entah mengapa aku sangat memikirkannya kini. Perasaanku 

sungguh tidak enak. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi 

pada Kak Fadli. Tak biasanya perasaanku sepeka ini. Rasa ini menusuk dengan sangat 
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kuat, sampai aku tak bisa menahan perihnya. Sampai kulihat Bunda keluar dari pintu 

lalu menemuiku dan duduk di ayunan sampingku.  

 “Windy,” sapa Bunda padaku. 

 “Iya, Bun! Ada apa? Ceritakan apa yang terjadi pada kak Fadli, Bun!” pintaku 

menggebu‐gebu. 

 “Kakakmu…” 

 “Kakak kenapa, Bun?” 

Aku mulai panik.  

 “Ayahmu tak tahan lagi dengan kenakalan kakakmu yang semakin hari 

semakin tak terkendali.” 

 “Lalu?” 

 “Ayah memutuskan untuk mengirimkan Kakakmu ke rumah Om Gunawan di 

Kalimantan, karena Ayah pikir, Om Gunawan dan Tante Ridha akan bisa membuat 

Kakakmu menjadi lebih baik. Lagipula, lingkungan disana lebih kondusif. Dan 

Kakakmu tidak akan kembali kesini sampai dia benar‐benar sudah berubah menjadi 

anak yang baik.” 

Serasa petir menyambar di atas kepalaku. Kotak yang kuletakkan di 

pangkuanku seketika jatuh ke kakiku.  

 “Tapi berapa lama, Bun?” 

 “Entahlah. Bunda juga tidak tahu. Yang jelas sampai kakamu benar‐benar 

sudah berubah. Bahkan jika kakakmu tidak berubah selama bertahun‐tahun, dia 

akan disana dalam waktu yang sangat lama. Kita berdoa saja, semoga disana 

tantemu bisa mendidik Kakakmu dengan baik, Sayang!”  

Kulihat wajah bunda berurai air mata. Seperti menyesalkan kepergian Fadli ke 

Kalimantan. Aku tahu sebenarnya Bunda sangat berharap agar kita semua di rumah 

ini bisa mendidik Fadli dengan sendiri sehingga tak perlu mengirimkan Fadli ke jauh 

sana. Aku bisa membaca pikiran Bunda yang sangat selaras dengan pikiranku. Kita 

sama‐sama tak rela. Tapi keputusan tegas Ayah tak pernah bisa dibantah oleh 

siapapun. Aku mencoba tenang, seolah belum tergambar jelas di benakku bahwa Kak 

Fadli tidak akan bersamaku dalam waktu yang cukup lama. Aku tak bisa 

memikirkannya selama beberapa saat, sampai kemudian air mataku telah mengalir 

dengan deras membasahi seluruh raut mukaku. Aku tetap berdiri didekat ayunan, 
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meskipun Bunda sudah pergi. Kemudian aku mengambil kotak yang terjatuh itu, lalu 

belari ke halaman belakang rumah. Seakan tidak sadar dengan apa yang sedang 

kulakukan ini, aku mengubur kotak itu dalam‐dalam. Aku tak mengerti apa yang 

kulakukan ini, dan dengan maksud apa. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Satu daun 

yang gugur lalu kuletakkan diatas kuburan itu. Daun berbentuk hati yang 

melambangkan kasih sayangku pada Kak Fadli yang begitu dalam.  

Kini aku harus menghadapi hari‐hariku sendiri, tanpa Kak Fadli, tanpa orang 

yang selalu mendongengkan aku, tanpa orang yang selalu menghentikan tangisku 

dengan guyonannya, tanpa orang yang selalu kubentak jika lupa sholat, tanpa orang 

yang selalu kuteriaki ketika terlambat bangun, dan tanpa orang yan tak 

mengucapkan apapun ketika ia pergi meniggalkanku. 

Aku tak bisa mendikte satu‐persatu perasaanku. Tapi jauh disana, aku 

memendam sejuta keinginan untuk melihat Kak Fadli datang lagi ke kehidupanku 

dalam sosok yang telah berubah menjadi baik, tutur kata dan sikapnya. Mengenakan 

baju koko putih bersih, pasti akan membuatnya tampak gagah. Dalam tangisku, aku 

tersenyum geli membayangkannya 
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Give up! –in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

 Suara‐suara memenuhi ruangan ini. Ya, di kantor polisi, tepatnya disalah satu 

sel aku duduk sebagai tersangka kasus perampokan di terminal. Tak hanya aku, disini 

teman‐teman seperjuanganku pun berada disampingku, seolah ingin selalu 

menjalani hari‐hari bersama. Tak kutemukan raut kesedihan pada mereka, apalagi 

penyesalan. Ini adalah sebuah petualangan hidup yang aku yakin tak semua orang 

bisa rasakan. Menjadi seorang preman yang setiap hari kerjanya mengganggu orang‐

orang di terminal, dan merampok barang‐barang mereka, aku tahu, perbuatan 

macam ini sangat menjijikkan di mata orang‐orang pada umumnya. Tapi dimataku 

tidak.  Karena disini, kesetiaan seorang teman sangatlah diuji. Bagaimana kita hidup 

dalam pandangan buruk orang‐orang, bagaimana kita selalu bersama untuk meraih 

kepuasan bersama, itu semua yang membuatku sama sekali tak menyesal.  

Meskipun sekarang aku duduk di tempat yang sangat menyiksa macam sel 

penjara ini, aku tak pernah merasa sepi, karena teman‐temanku ada disini, 

bersamaku. Joe, sang kepala gank yang garang tapi sangat mengayomi, Andre, anak 

kecil yang begitu kuat meski dia orang yang paling muda diantara kami berlima, Dida 

dan Dido, sepasang preman kembar yang selalu kompak dan tak pernah saling 

menyakiti. Sudah dua bulan kami mendekam disini, dan aku tak tahu –bahkan tak 

peduli‐ kapan kami akan keluar dari sini dan menjalani hari‐hari seperti biasanya.  

 Tiba‐tiba kudengar suara seseorang memanggilku, ”Fada, ada seseorang yang 

mencarimu,”  ucap seorang penjaga penjara padaku. Disuruhnya aku meninggalkan 

sel ini dan menemui orang itu. Aku menurut. Aku keluar, dan penjaga penjara itu 

membawaku ke ruangan yang disediakan untuk bertemu dengan tamu. Kulihat 

disana ada dua orang yang amat kukenal, Tante Ridha dan Om Gunawan, dua orang 

yang kupikir telah kususahkan. Ini kali ketiga mereka menjengukku disini. Melihatku 

begini, Om Gunawan langsung memelukku erat. Air matanya berurai, dan kubaca 

raut mukanya menggambarkan citra seseorang yang dihantui rasa bersalah. Ya, aku 

tahu pasti mereka merasa gagal mendidikku selama lima tahun aku disini. Terlebih 

ketika aku melarang mereka untuk memberi tahu Ayah tentang sikapku selama ini. 
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Mereka selalu kupaksa untuk berkata, “Fadli makin baik saja,” ketika Ayah 

menanyakan keadaanku disini.   

 “Cukup, Fadli!” Om Gunawan melepaskan pelukannya dariku. Kemudian aku 

duduk di kursi dihadapan mereka berdua. 

 “Cukup apa, Om?” tanyaku tak mengerti. 

 “Om sudah membayar jaminan kamu keluar dari sini. Setelah ini, kamu bisa 

pulang.” 

 “Tapi, Om, aku masih pengen disini bareng temen‐temen. Aku nggak mau 

pulang. Titik!” 

 “Fadli! Jangan membantah. Kamu harus pulang.” 

 “Kalo Fadli bilang nggak mau ya nggak mau, Om! Lagian siapa sih yang 

menjalani kehidupan? Fadli kan? Apa susahnya sih Om membiarkan aku disini? 

Malah justru enak kan, Om sama Tante tinggal di rumah nggak ada aku, nggak ada 

anak yang nyusahin.” 

 “Tapi Om akan memulangkan kamu ke Jogja!” 

Aku terkejut mendengar ucapan Om Gunawan. Badai apa yang membuatnya 

berkata begitu? Apa mereka merasa sudah menyerah mendidikku disini dan memilih 

mengembalikan aku pada Ayah yang kupikir akan memperlakukan aku lebih gila lagi? 

 “Om jangan gila deh. Aku nggak mau pulang ke Jogja,” Aku mulai 

menunjukkan ekspresi marahku. 

 “Tapi ini keputusan Om dan Tante yang sudah final,” Om Gunawan 

membentakku. 

 “Apa Om dan Tante rela kalo Ayah mengecap Om dan Tante gagal dalam 

mendidikku? Apa Om dan Tante rela kehilangan kepercayaan dari Ayahku? Lagipula, 

Ayah kan tahunya aku sudah berubah jadi anak baik. Apa jadinya kalau Ayah tahu 

aku semakin berandal? Om akan dicap pembohong kan oleh Ayahku? Om benar‐

benar tidak takut?” erangku. Aku merasa benar‐benar tidak mau pulang ke Jogja. 

Aku merasa menemukan kehidupan yang nyata disini.  

 “Om yakin Ayahmu akan memiliki solusi lain untuk kamu!” ucap Om 

Gunawan dengan ekspresi muka yang seolah ketakutan dengan ancamanku tadi. 

Aku terdiam. Aku malas menjawab ucapan Om Gunawan. “Fadli! Sekarang 

juga kamu ganti pakaian kamu, dan kita pulang,” Om Gunawan semakin 
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membentakku, dan aku seakan sulit untuk melawannya. Aku pun menurut. 

Kemudian, seorang petugas penjara membawaku kembali ke sel. Kulihat wajah 

teman‐temanku, seolah hari ini adalah hari terakhir kita bersama. Aku menatap 

mereka tak tega, kemudian aku menjatuhkan diri, dan memeluk mereka semua. Air 

mataku tak bisa berhenti terurai.  

 “Fad, kamu kenapa?” tanya Joe. 

 “Mungkin ini hari terakhir kita bersama, sob!” ucapku.  

Semua temanku menatapku tak mengerti, menunjukkan ekspresi tercengangnya. 

Andre yang sejak tadi tertidur pun terbangun dengan tiba‐tiba. Tak satupun dari 

mereka bisa mengedipkan mata. 

 “Fada, jelaskan pada kami semua apa yang terjadi!”  kata Dido bingung. 

 “Kalian semua tenang dulu,” suruhku seolah tak tahan menghadapi situasi 

yang tegang ini. 

 “Gimana kita bisa tenang sementara kamu berkata seperti itu?” Dida pun 

turut memanaskan keadaan. 

 “Om dan Tante nyuruh aku pulang. Mereka sudah membayar jaminan 

kebebasanku,” uraiku singkat, kemudian aku menghela nafas panjang, “Aku sudah 

bilang berkali‐kali kalau aku tidak mau, tapi mereka terus memaksaku. Aku bilang 

bahwa aku lebih senang disini, tapi mereka tak mau tahu. Dan parahnya lagi, 

mereka…,” Aku menghentikan ucapanku. Aku tak sanggup melanjutkan lagi. 

 “Mereka kenapa, Fad?” tanya Joe dengan raut muka bingung. 

 “Mereka memutuskan untuk memulangkan aku ke Jogja,” jawabku setengah 

terbata. 

 “Apa? Kamu mau dipulangkan ke Jogja, Fad? Ini keterlaluan. Mereka tak bisa 

menghargai kebahagiaan kamu bersama kita disini, Fad! Aku tidak terima,” ucap 

Dida memberontak. 

 “Kalian pikir aku suka? Kalian salah! Kalau aku boleh memilih, pasti aku akan 

memilih tinggal bersama kalian, meski di tempat yang menjijikkan macam penjara 

ini. Tapi aku dibuat tak berkutik oleh Om Gunawan. Aku yakin Om Gunawan akan 

melakukan hal yang lebih menyiksaku kalau aku tidak mematuhi perintahnya. Pasti 

dia bakal ngasih tau Ayah, dan aku yakin pasti Ayah akan mengirimku ke rumah sakit 
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jiwa! Atau mungkin dia akan membunuhku,” ceritaku panjang, sambil mengganti 

pakaianku. 

 “Tapi kamu janji kan, Fad, kalau kamu tidak akan melupakan kami?” tanya 

Andre yang mulai ikut menitikkan air matanya. 

 “Tentu saja. Percayalah kalau aku tidak akan melupakan kalian semua.” 

Aku berdiri, menunggu penjaga membukakan pintu sel dan membawaku 

pergi secepat mungkin karena Om Gunawan masih menungguku disana. Sekali lagi 

aku memeluk mereka, menatap wajah mereka yang semakin pucat pasi, dan 

berharap semoga masih ada waktu yang tersedia bagi kita untuk berbagi rasa 

kembali, seperti apa yang kita telah jalani beberapa waktu ini. “Aku minta maaf ya, 

jika selama ini aku pernah berbuat salah sama kalian…,” ucapku sambil melepaskan 

pelukan mereka. Penjaga penjara telah menarik tanganku dan membawaku pergi. 

Tubuhku mulai lepas dari jeruji sel yang selama beberapa bulan ini mengikatku, tapi 

pandangan mataku tetap terarah pada teman‐temanku disana, sampai empat 

makhluk itu terlihat semakin mengecil dan tak bisa kulihat lagi. 

 “Bailklah, Om! Sekarang Om boleh membawaku pergi.” Aku menyerah 

digenggaman tangan Om Fadli yang begitu erat. 

 

Malam ini, di rumah Om Gunawan yang telah lama tak kujejaki, aku merasa 

ada hawa asing yang merebak di tubuhku. Aura lain seperti terpancar dari setiap 

sudut di rumah ini. Aku tak pernah merasakan hawa macam ini. Tapi entah mengapa 

aku merasa begitu tenang, bahkan aku tak pernah merasa setenang ini.  

Aku duduk di ruang keluarga rumah Om Gunawan, kemudian kulihat Om 

Gunawan datang kearahku sambil membawa segelas teh manis hangat untukku. 

Beliau menatapku begitu tegang, seolah menghadapi makhluk dari luar angkasa. Aku 

tahu, citraku kini semakin buruk dimatanya. Aku tahu, aku telah mengecewaannya 

lebih dari apapun, dan aku bisa membaca pikiran Om Gunawan. Pasti jika boleh 

memilih, dia tak akan mengambil resiko untuk menerima tawaran Ayah untuk 

merawatku. Tapi satu hal yang bisa kupetik dari sikap Om Gunawan ini. Om 

Gunawan sangat sayang pada Ayah dan akan melakukan apapun untuk membantu 

Ayah menyelesaikan masalahnya, termasuk masalah gagalnya mendidik anak 

sekalipun.  
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Aku jadi teringat, dulu sewaktu aku kecil, Ayah pernah bercerita tentang 

kedekatan Ayah dan Om Gunawan, layaknya seorang Adik dan Kakak yang tak 

terpisahkan dalam situasi apapun. Mereka selalu tidur bersama, mandi bersama, 

berangkat sekolah bersama, dan melakukan hal lain bersama pula. Aku jadi rindu 

pada Windy. Dia adikku satu‐satunya, yang sangat kusayangi. Aku merasa sangat 

bersalah karena aku tidak pamit kepadanya ketika aku pergi jauh. Kira‐kira dia 

sekarang sudah sebesar apa ya? Kuharap dia menjadi anak yang baik, tidak 

berandalan sepertiku. 

“Kamu sudah mengepaki barang‐barangmu?” tanya Om Gunawan yang 

duduk dihadapanku. Aku menggelengkan kepala, menandakan bahwa aku belum 

mengepaki barang‐barangku. Aku sangat yakin kalau masih ada cara lain yang bisa 

Om Gunawan tempuh untuk membuatku berubah, selain memulangkan aku ke Jogja. 

“Aku tidak mau, Om,” bantahku 

“Cepat, Fadli! Kemasi barang‐barangmu karena besok jam enam pagi  

pesawatnya akan berangkat.” 

“Tapi aku tidak mau pulang, Om! Kumohon, jangan pulangkan aku, Om! Aku 

lebih senang disini, tinggal sama Om, sama Tante, sama Ami, sama Yoga!” 

“Terlambat kau berkata seperti itu, Fad! Om sudah tidak tahan dengan 

sikapmu. Om tidak mau tahu, sekarang juga kamu masuk kamar, dan kemasi barang‐

barangmu. Atau harus Om sendiri yang mengemasi barang‐barangmu?” 

“Tak perlu, Om! Biar aku saja.” 

Aku pergi meninggalkan ruang keluarga, menuju kamarku. Harus kukepaki 

barang‐barangku, meskipun aku sangat tak rela melakukannya. Beberapa barang 

telah kumasukkan ke dalam koper, namun aku tak mau melanjutkan lagi. 

Keputusanku sudah bulat. Aku tidak mau pulang. Kuhentikan aktivitasku, lalu aku 

beranjak menuju sisi jendela. Duduk di lubang jendela, kutatap bintang yang 

berkedip di langit sana. Andaikan aku bisa terbang, aku akan memilih terbang jauh 

dari sini, dan pergi ke tempat dimana aku menginginkan semua orang berpihak 

padaku. Tempat dimana tak sedikitpun pengekangan menderaku. Tempat dimana 

aku bebas menjadi siapapun yang aku mau. Kuhitung jumlah bintang dilangit sana. 

Satu… dua… tiga… empat… banyak dan tak sanggup kumenghitungnya lagi. Seolah 

menandakan bahwa banyak sekali hal di dunia ini yang masih jauh di angan‐angaku 
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sana. Aku membebaskan pikiranku terbang sejauh apapun yang ia mau. Dan aku 

melihat dalam pikiranku tergambar jelas bayangan kehidupanku di dunia yang entah 

berantah.   

Kulihat jam menunjukkan pukul sepuluh malam. Rumah ini sudah sepi. 

Semua penghuninya sudah tidur. Tinggal aku saja yang masih terjaga. Aku masih 

merasa bersalah pada Om Gunawan. Kalau dia tahu aku tidak berkemas‐kemas, pasti 

beliau akan sangat marah. Bahkan aku yakin dia tetap akan membawa aku terbang 

meskipun aku akan pulang tanpa barang‐barangku. Aku jadi memikirkan sebuah cara 

untuk mencegah hal itu terjadi. Perasaanku begitu kuat sekarang. Aku benar‐benar 

tak ingin pulang. Sampai akhirnya kutemukan tas ransel berukuran sedang di sudut 

kamar, dan kuambilnya. Kumasukkan sedikit barang‐barangku kedalamnya, sedikit 

makanan dan uang, kemudian kututup tas itu. Aku pun segera membawanya pergi 

bersama ragaku, melalui jendela. Ini diluar kendali perasaanku. Aku melompat keluar 

pagar, dan beberapa menit kemudian telah kutemukan diriku berdiri di tengah 

jalanan yang sepi. Rupanya aku telah berhasil kabur dari rumah Om Gunawan. Aku 

tak peduli bagaimana beliau akan berusaha menemukanku, yang jelas aku akan tetap 

pergi dari rumahnya, dan mempetualangi hidupku entah bagaimana tantangannya. 

Aku pun tak peduli berapa lama aku akan bertahan dengan bekal makanan yang 

seadanya, dengan uang yang jumlahnya tak lebih dari lima puluh ribu rupiah. Aku 

tahu uang sekecil itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhanku selama aku 

masih mau tinggal di jalanan ini. Tapi sudahlah! Tak akan kusesali keputusanku ini. 

Siapa tahu hidupku disini akan lebih membahagiakan. 

Aku melanjutkan perjalananku sampai kutemukan sebuah gubug kecil kosong 

disebuah kampung yang sepi. Malam ini aku tak punya tempat tinggal. Sepertinya 

aku harus istirahat dalam gubug kecil itu. Aku pun memasukinya, dan memang 

benar, tak kutemukan seorangpun dalam gubug itu. Kemudian aku merebahkan 

tubuhku diatas sebuah ranjang tanpa kasur. Hanya sebuah susunan papan kayu 

sederhana, namun kupikir hanya disinilah aku bisa tidur malam ini.  

Dan aku pun tertidur. Dalam malamku aku menemukan sosok Windy 

tersenyum padaku. Aku tak tahu ini pertanda apa. Dalam mimpiku pula aku 

membalas senyumannya… 
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A piece of him–in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

Nadia menggenggam tanganku dalam ketakutannya. Dia baru saja lepas dari 

tragedi penculikan. Untung saja Nadia bisa menyelamatkan diri dari liciknya aksi sang 

penculik itu. Nadia lalu bersandar di bahuku. Raut mukanya masih melambangkan 

traumatis yang aku yakin sampai sekarang masih menggelayutinya. Sekujur tubuhnya 

dingin, dan aku begitu tak tega melihatnya begini. 

 “Istighfar, Nad! Kamu jangan takut lagi ya, aku ada disini untuk nemenin 

kamu kok. Percayalah, disampingmu ada banyak malaikat penjaga yang tidak akan 

melepasmu begitu saja. Malaikat‐malaikat itu akan menjagamu, Nad!” Aku berusaha 

menenangkan sahabatku ini dari segala rasa takutnya. Nadia mengangguk, tapi 

mukanya masih merah padam. Ia tampak belum bisa terbebas belenggu ketakutan 

yang dalam. “Malam ini kamu menginap disini saja, Nad! Aku akan menelepon orang 

tuamu dan mengatakan kalau kau disini, sehingga mereka tak khawatir.  

 “Makasih banyak, Win!” ucap Nadia. Kemudian dia bangun dari sandarannya 

di bahuku. Aku mempersilakannya untuk meneguk segelas air putih yang telah 

kusediakan untuk Nadia, dan ia meminumnya. Raut mukanya sedikit demi sedikit 

mulai membaik. Keteganannya sudah sedikit berkurang. 

 “Kau sudah tenang, Nad?” tanyaku. 

 “Sedikit, Win! Makasih,” ucapnya. Kudengar nada bicaranya mulai lancar. 

 “Sekarang ceritakan gimana kamu bisa diculik,” paksaku pada Nadia. 

 “Ya, tadi sore pas aku belanja, tiba‐tiba aku disekap sama om‐om gitu. Terus 

aku dimasukin mobil dan dibawa ke suatu tempat. Terus, pas mereka nurunin aku 

dari mobil, aku langsung kabur. Aku baru sadar kalo tempat itu deket rumah kamu. 

Jadinya aku langsung menyelamatkan diri, datang ke rumahmu deh, Win! Untung 

kamu ada,” ceritanya. 

 “Ya.. ya … ya… untunglah kamu selamat, Nad!” ucapku. Aku langsung 

membawa Nadia ke kamarku dan mengajaknya tidur disampingku. Dia terlihat 

sangat lelah. Begitu cepatnya ia tertidur sampai ketika aku mengajaknya bicara 

sedikit saja, dia tak menjawab apapun. 
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 Membayangkan kejadian yang menimpa Nadia, membuatku  takut keluar 

sendirian. Diluar sana ternyata masih banyak orang‐orang jahat yang bertebaran 

yang siap untuk memangsaku kapan saja. Seperti hidup di tengah sinetron. Dulu 

kupikir kehidupan nyata tak seganas itu, dan penculikan‐penculikan itu cuma ada di 

film‐film saja. Pantas saja, aku selalu berpikir kalau drama‐drama itu hanya dibuat‐

buat. Tapi ternyata tidak. Buktinya, tragedi penculikan itu menimpa sahabatku 

sendiri. Aku jadi bingung, kira‐kira apa yang penculik‐penculik itu mau dari gadis 

macam kami? Apa mereka akan meminta uang tebusan pada orang tua kami 

sejumlah milyaran rupiah untuk bisa mengembalikan kami pada orang tua kami? 

Atau jangan‐jangan mereka ingin menjual kami dan dijadikan budak atau 

semacamnya? Sungguh licik. Seperti tidak ada cara lain saja untuk menjalani 

kehidupan. Aku tak ingin memikirkannya lagi. Aku sudah mengantuk dan ingin tidur 

malam. Aku menunggu esok hari….  

 

 “Assalamu’alaikum…,” Kudengar suara seseorang memanggil dari luar rumah. 

Kulihat dari jendela, ada empat orang temanku datang. Langsung aku keluar dan 

menemui mereka.  

 “Kak Abi, Nissa, Dara, Kaka, pagi sekali kalian datang ke rumahku,” ucapku 

meyambut kedatangan mereka. Langsung aku mempersilakan mereka masuk. 

Kebetulan di rumahku masih ada Nadia juga. Sejak semalam dia masih disini dan 

belum pulang ke rumahnya. Kami berlima duduk, kemudian aku memepersilakan 

Nadia untuk duduk juga, berdiskusi bersama kami. 

 “Jadi bagaimana menurut kalian?” Tanya Kak Abi memulai diskusi. Mata Kak 

Abi melambangkan sikapnya yang tegas sebagai seorang pemimpin organisasi sosial 

di sekolah kami. Dan sekarang, di rumahku, kami sedang membicarakan rencana 

kegiatan Bakti sosial di panti asuhan beberapa minggu kedepan, dan dia menjadi 

ketua panitianya. Dimataku, Kak Abi sangat mengayomi anggotanya. Dia kelas 

sebelas dan aku kelas sepuluh. Meskipun dia seorang ketua dan sebagian besar 

anggotanya adalah anak kelas sepuluh, Dia tidak pernah berasa sok menjadi 

pemimpin, tapi dia memiliki karisma yang khas. Aku melamun. Sedikit konsentrasiku 

terpecah dalam forum ini ketika aku melihat Kak Abi yang sangat dewasa. Aku tak 
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pernah merasa Kak Abi seistimewa ini. “Windy…” ucap Kak Abi. Rupanya dia 

memerhatikan ketidak konsentrasianku.. 

 “Iya…” jawabku sedikit kaget. 

 “Kamu mendengarkanku, kan?” 

 “I… iya kok, Kak! Tenang saja.” 

 “Kamu baik‐baik saja kan? Atau kamu sakit?” 

 “Ah, tidak. Aku baik‐baik saja kok, Kak! Percayalah” 

 “Baiklah. Kita lanjutkan forumnya. Kemarin kita telah survey di beberapa 

panti asuhan, dan hari ini, kita harus memutuskan, panti asuhan apa yang akan 

menjadi sasaran kegiatan kita. Dara, bagaimana menurutmu?”  

 “Menurutku, Panti Asuhan An Naas lah yang paling tepat untuk sasaran 

kegiatan kita. Daerahnya terlalu terpencil dan sulit dijangkau oleh masyarakat luas. 

Jadi, kemungkinan untuk diadakannya kegiatan semacam ini oleh lembaga lain 

kupikir masih sangat kecil,” urai Dara. 

 “Aku setuju. Keadaan di Panti Asuhan itu juga paling memprihatinkan 

diantara panti asuhan‐panti asuhan lain yang telah kita tinjau. Ditambah lagi, ibu 

pengasuhnya yang usianya tak lagi muda. Kupikir kita juga harus mencari pengasuh 

tambahan agar Ibu itu tak lagi sendirian. Bagaimana jika kita mencari seorang 

relawan untuk hal ini?” usul Nissa. 

 “Sebenarnya hal itu cukup bagus. Tapi apa ibu pemilik panti asuhan itu tidak 

keberatan? Kita harus mengkonfirmasinya lebih lanjut,” Kata kak Abi 

 “Mengapa harus keberatan? Itu usul yang sangat brilian, bukan?” ucapku. 

Aku merasa sedikit lega karena pikiranku mulai fokus di forum ini. 

 “Ya, memang itu brilian. Tapi, mengingat kondisi panti yang sangat 

memperihatinkan, apakah ada seorang yang rela untuk menjadi seorang pengasuh? 

Karena aku yakin gaji disana akan sangat kecil,” kata kak Abi lagi. 

 “Yah, Kak Abi gimana sih. Namanya juga relawan. Apapun yang akan dia 

dapatkan disana, sekecil apapun gajinya, pasti akan diterima. Karena bagi seorang 

relawan, melihat keceriaan anak‐anak pastilah sudah menjadi kebahagiaan 

tersendiri” kali ini Kaka ikut bependapat. 

 “Ya… ya… maafkan aku yang berpikir terlalu sempit,” kata Kak Abi. 
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Forum ini pun berlanjut dengan begitu fokusnya. Kira‐kira pukul sebelas pagi, ketika 

pembicaraan ini sudah cukup, forum ini pun ditutup. 

 “Baiklah teman‐teman semua. Sepertinya pembicaraan ini bisa kita lanjutkan 

lain waktu. Setelah ini kita masih harus mendata calon‐calon donatur untuk kegiatan 

ini. saya yakin kegiatan ini akan sukses…” ucap Kak Abi akan mengakhiri acara ini. 

 “Amiiinnn…,” kata semua anggota forum serentak. 

 “Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa 

penutup majelis..” 

Kami berdoa dengan khusu’. Setelah itu kami beranjak dari tempat duduk, 

memohon pamit pada Ayah dan Bunda, kemudian meninggalkan rumahku. Namun, 

Kak Abi masih tertinggal sebentar disini. 

 “Dek, kamu beneran gak pa‐pa kan?” tanyanya. 

 “Memangnya aku terlihat seperti orang sakit ya? Tidak begitu kan, Kak?” Aku 

balik bertanya. 

 “Ya, sekarang sih sudah mulai terlihat membaik. Tapi… melihat sikapmu 

diawal tadi, aku khawatir terjadi sesuatu padamu, Dek!” 

 “Ah, kak Abi ada‐ada saja deh.” 

 “Ya, benar kok. Kalau adek kenapa‐napa, jangan sungkan buat cerita sama 

kakak ya.” 

 “Ih, kak Abi sok care tuh.” 

 “Yah, bukannya sok care, dek, tapi beneran care tau.” 

 “Hmm… sudah sudah, kok Kak Abi bicaranya jadi bahasa sinetron begini sih.” 

 “Bahasa sinetron? Sejak kapan sinetron menjadi sebuah Negara merdeka dan 

memiliki bahasa sendiri?” 

 “Dasar Kak Abi aneh.” 

 “Yayayaya….  Mmm… Kakakmu gimana dek? Sudah ada kabar?” 

 “Belum.” 

 “Ya, kudoakan saja semoga dia cepat kembali dan menjadi anak baik.” 

 “Mmmm” 

 “Maaf, Dek, sudah ngingetin kamu sama Kak Fadli. Kakak nggak bermaksud…” 

 “Nggak pa‐pa lagi, Kak!” 

 “Ya sudah, aku pamit dulu ya.” 
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 “Ya. Makasih udah mau datang.” 

Kak Abi pun berlalu. Meninggalkan beberapa jejak kaki. Meninggalkan 

beberapa titik air mata di pipi. Melihatnya, seperti melihat sosok Kak Fadli. Aku yakin 

sekarang Kak Fadli juga sudah menginjak dewasa seperti Kak Abi. Aku 

merindukannya, sangat merindukannya kembali kesini. Sudah lima tahun berlalu 

sejak dia meninggalkan aku. Tanpa tersedia waktu untukku untuk melihatnya 

walaupun sekejap saja. Dibenakku masih terbayang senyuman Kak Fadli. Aku ingin 

segera menemuinya, membuka kado yang telah kukubur lima tahun silam. Bersama 

empat kado lain yang kukubur di dekatnya….  
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New Life –in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

Sepanjang perjalanan hidupku di perantauan ini, aku merasa belum 

menemukan tujuan hidupku sebenarnya. Satu saat aku merasa menjadi orang yang 

sangat bodoh ketika membiarkan ragaku sendirian di tengah gubuk, dan hanya 

keluar pada saat mencari makan saja. Aku ingin membiarkan fikiranku terbang 

bebas, kearah mana saja ia dapat berpikir, seolah memberi informasi kuat agar jiwa 

bodoh yang ditumpanginya ini tak lagi bodoh. Tapi semua itu terasa sia‐sia. Pikiranku 

tak dapat berfungsi secara logis, sehingga hari‐hari yang kujalani disini sekan hanya 

datar saja, tak ada peningkatan dan penurunannya. Aku merasa ingin mendapatkan 

yang lebih dari ini, ingin kupetualangi hidup, tapi aku tak tahu kemana aku harus 

menggerakkan tubuh supaya semua itu bisa terwujud. 

Sudah sepuluh hari aku tinggal di gubuk ini sendirian, tanpa pergerakan yang 

berarti, hanya keluar rumah jika aku mebutuhkan makan, itupun kalau aku berada 

pada puncak kelaparan yang tertinggi, dan jika aku merasa tak lapar, aku memilih tak 

makan. Kadang jika sedang peduli, aku memikirkan Om Gunawan yang –mungkin‐ 

sedang kebingungan mencariku. Ah, masa iya sih Om Gunawan mencariku. Selama 

ini kan aku hanya menyusahkan mereka saja. Kupikir jika aku pergi, hidup mereka 

akan semakin tenang. Tapi, apa benar begitu? Apa jangan‐jangan mukaku sedang 

marak muncul di koran‐koran karena Om Gunawan memasang iklan anak hilang? 

Apa Om Gunawan melaporkan kejadian hilangnya aku pada Ayah juga? Oh tidak! 

Aku tidak ingin Ayah tahu. Sudahlah! Aku merasa begitu tak peduli dengan apa yang 

terjadi di luar sana. Aku akan terus disini, sampai aku menemukan jalan kemana aku 

harus melangkah.  

Kubuka dompet kusamku. Disana sudah tidak ada sepeserpun uang. Ternyata 

sedikit uang yang kubawa telah kuhabiskan untuk mencukupi kebutuhan makanku 

kemarin. Apakah keadaan ini akan memaksaku untuk kelaparan selama berhari‐hari? 

Atau haruskah aku mencari pekerjaan kecil‐kecilan untuk sekedar menopang perutku 

agar tak kekurangan makan? Tapi apa yang bisa kulakukan disini? Aku tak punya 

cukup kemampuan. Apakah aku harus jadi preman jalanan lagi? Kalau itu yang bisa 

kulakukan, kupikir tanpa teman‐teman aku merasa tak berarti. Aku pun merasa 
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begitu malas untuk menyesuaikan diri lagi, jika aku ingin terjun ke jalanan dan 

menjadi preman. Apa aku mengamen saja? Itu sedikit lebih mulia daripada menjadi 

preman. Tapi aku tak suka hidup seperti itu. Suaraku sangat jelek, tak pantas 

dipublikasikan walaupun hanya di jalanan. Terlebih, aku tak punya alat musik apapun 

yang akan mendukungku. Makanya aku tak mau mengamen. Aku lebih memilih mati 

kelaparan daripada harus mengamen. Meskipun aku terbiasa hidup di jalanan, bukan 

berarti aku mau mengamen. Karena selama ini aku preman, dan bukan pengamen. 

Malam ini, aku memutuskan untuk keluar dari gubug, mencari sedikit 

pencerahan untuk hidupku di tengah kebingungan. Siapa tahu, diluar sana aku 

menemukan wanita seksi untuk penyegaran mataku. Ya ampun, Fadli! Pikiranmu kok 

gitu sih! Tapi sebenarnya bukan itu yang kumau. Aku hanya ingin mencari sedikit 

inspirasi untuk melanjutkan hidupku yang mulau tak terarah ini. Dengan segala rasa, 

aku berjalan meninggalkan gubug ini. Sekarang pukul tujuh malam, belum terlalu 

malam. Setidaknya, jika aku keluar, belum ada hantu yang menggerayangiku. Aku 

kan preman, masa takut hantu sih! 

Aku berjalan mengikuti sepanjang jalanan sambil menatap bintang di langit 

sana. Ada bulan sabit juga. Aku begitu senang melihatnya. Setidaknya tak hanya aku 

yang sendiri, tapi bulan itu juga sendirian. Meski ditemani bintang, tapi bulan kan 

hanya satu. Bintang yang menemaninya pasti tak akan mengerti apa yang bulan 

katakan, karena bahasa mereka –aku yakin‐ berbeda jauh, membuat mereka tak bisa 

saling bicara. Aku yakin bulan merasa kesepian, seperti aku. Banyak orang 

disekelilingku yang masih menghiasi bumi ini, tapi aku merasa berbeda dengan 

mereka. Mereka manusia baik, dan aku preman. Aku yakin dunia kita berbeda. Aku 

yakin juga bahasa kita pasti berbeda. Tentunya bahasa preman jauh lebih keren.  

Tiba‐tiba aku melihat sebuah masjid yang berdiri kokoh. Kadang jika ku 

melihat masjid, nuraniku seakan sedikit tergetar. Ingin rasanya aku memasukinya, 

tapi aku merasa tak pantas. Sekali lagi, karena aku merasa berbeda dengan mereka‐

mereka yang sekarang berada didalamnya. Mereka orang‐orang beriman, dan aku 

preman. Aku yakin dunia kita berbeda. Aku yakin juga bahasa kitas pasti berbeda. 

Tentunya bahasa preman jauh lebih keren.  
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Aku malas beranjak, dan aku memutuskan untuk berdiri di depan masjid saja. 

Siapa tahu, ada malaikat yang akan menyeretku ke dalam. Menjadikan aku orang 

beriman, dan bukan lagi seorang preman.  

Pengajian di dalam masjid terdengar begitu seru. Topik diskusi yang mereka 

bangun terkadang membuatku iri. Aku ingin sekali menjadi orang pintar seperti 

mereka, tapi tidak! Aku merasa bangga menjadi seorang preman. Aku terdiam sambil 

menantikan sesuatu yang menginspirasi. Tiba‐tiba muncul sebuah ide cemerlang. 

Kulihat sebuah karung gandum tergeletak di dekat masjid, dan aku mengambilnya. 

Pasti kantung gandum ini dapat dimanfaatkan. Aku memutar otak sebentar, sampai 

kutemukan ide yang sangat brilian. Diluar kendali, aku memasukkan semua sandal 

yang tertata rapi di depan masjid ke dalam karung gandum itu. Aku yakin, jika 

sandal‐sandal itu kujual, aku akan mendapatkan banyak uang untuk menopang 

hidup. Dan jika uangku habis, aku akan mengambil sandal lagi di masjid ini. Fadli, kau 

memang pintar!  

Misi mencuri sandal pun sukses kulakukan tanpa seorang pun tahu. Aku tak 

peduli sandal siapa saja yang kuambil, karena aku yakin mereka masih punya cukup 

uang untuk membeli yang baru. Tidak seperti aku, yang harus mencuri dulu untuk 

mendapatkan uang. Aku berlari sekencangya, membawa karung penuh sandal,  dan 

kembali ke gubug. Persis maling. Memang aku maling. Ah tidak! Aku bukan maling. 

Aku preman kok. Esok hari aku akan menjual semua sandal ini di pasar klithikan. Aku 

yakin di daerah ini juga ada pasar macam itu. Tak hanya di jogja saja. 

 

Aku menghitung uang dari hasil penjualan sandal di pasar klithikan. Sepuluh… 

dua puluh…  tiga puluh… empat puluh… lima puluh... enam puluh. Enam puluh ribu 

berhasil kudapatkan dari hasil penjualan semua sandal itu. Hari ini aku bisa makan 

enak, hari ini saja. Nanti malam aku akan mengambil sandal lagi. Dan aku berjanji 

mulai besok aku akan berhemat supaya aku tak harus mengambil sandal setiap hari. 

Aku tak tahu disana orang‐orang sedang membicarakan kasus kehilangan sandal di 

masjid atau tidak, karena gubug ini begitu jauh dari perumahan. Kalaupun mereka 

mau membicarakan kasus ini, aku tak akan peduli.  

Hari ini, kan kubeli sekotak pizza. Sudah lama aku tak memakannya. Pasti 

kerinduanku akan pizza akan segera terobati. 
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Tak bisa aku larut dalam kesenangan setelah kuberhasil membeli pizza dan 

dibuat kenyang olehnya. Malam ini aku harus memulai aksi mengambil sandal lagi. 

Tak lupa, karung gandum yang kemarin kutemukan, malam ini kubawa lagi, karena 

aku tahu, tak setiap malam aku menemukan karung gandum tergeletak.  

Aku sudah sampai di depan masjid. Malam yang tak pernah terlewat untuk 

menyelenggarakan pengajian. Setiap malam, selalu ada saja topik yang mereka 

bahas. Apakah ilmu agama serumit dan sebanyak itu? Sampai‐sampai setiap malam 

mereka selalu menyelenggarakan pengajian. Aku tak mau memikirkan itu. Aku 

berkonsentrasi dengan tugasku. Tapi aku merasa ada yang aneh. Di dalam masjid 

hanya ada sekitar tujuh orang, tapi di depan masjid terdapat banyak sekali sandal. 

Kemana jamaah lain? Mengapa mereka meninggalkan sandal di depan masjid, 

sementara mereka tak ada di dalam? Masih berpikir, tapi aku tak ingin terlalu lama 

memikirkannya. Aku ingin misiku malam ini berjalan dengan lancar seperti kemarin 

malam.  

Pelan… aku tak ingin malam ini menjadi malam terakhirku mengambil sandal. 

Satu, dua, tiga, empat, hampir semua sandal kumasukkan ke dalam karung. Aku 

merasa malam ini misiku akan kembali berjalan lancar. Ternyata memang tak ada 

pembicaraan serius tentang kehilangan sandal di masjid kemarin. Buktinya, tak ada 

orang yang berjaga‐jaga di depan masjid, menunggu pencuri sandal itu datang. 

Memang benar, sandal tak cukup berarti bagi mereka. Mereka pasti telah 

mendapatkan yang baru.  

Sandal terakhir kumasukkan. Tapi tiba‐tiba ada seseorang menyekapku. 

Mulutku dibungamkannya. Aku dibuatnya tak sadarkan diri. 

 

 Ketika kubuka mata, aku sudah berada di tempat yang asing. Aku tak tahu 

aku berada dimana. Tiba‐tiba seorang lelaki tua bersorban datang menemuiku. Aku 

terbangun dan memposisikan tubuhku duduk. Aku masih kebingungan aku berada 

dimana. Bahkan aku lupa apa yang terjadi semalam hingga aku berada disini. 

 “Kau sudah bangun anak muda,” sapa lelaki tua itu. 

 “Anda siapa? Apa yang terjadi padaku hingga aku berada disini?” tanyaku tak 

mengerti. Lelaki tua ini seperti seorang Kyai. Sorbannya, jenggot tebalnya, jubahnya, 
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membuatku merasa saat ini aku sedang berada di tempat yang mengerikan. Aku 

ingin keluar dari sini. Aku ingin kembali ke gubug. 

 “Kau tak perlu tahu aku siapa,” ucapnya singkat, sambil memberikanku 

segelas air putih. 

 “Terimakasih,” Ucapku masih sedikit ketakutan. “Ceritakan padaku apa yang 

terjadi semalam sampai aku berada disini.” 

 “Kau hanya butuh berpikir lebih keras jika kau ingin tujuanmu tercapai,” 

Lelaki itu mengatakan hal‐hal yang kian misterius. 

 “Apa maksud anda? Saya tak mengerti.” 

 “Sudahlah. Tidak perlu kau tanyakan jika kau tak mengerti. Seperti yang 

sudah kukatakan. Kau hanya butuh berpikir lebih keras. Termasuk untuk mengerti 

kata‐kataku.” 

 “Kalau begitu keluarkan saya dari sini. Saya ingin pulang ke rumah.” 

 “Tunggu dulu, Anak muda. Kau belum boleh pulang. Kau tenang saja. Disini 

kau akan aman. Tidak ada orang yang akan menyakitimu disini.” 

 “Bagaimana saya bisa tenang, sementara saya tidak tahu dimana saya, 

sementara saya tidak tahu siapa anda.” 

 “Tidak usah banyak bicara. Segera beranjaklah dari tempat tidur. Timbalah 

sumur itu, dan mandilah. Pakailah salah satu baju di lemari itu kalau kau mau. 

Setelah itu temui aku di pondok sebelah. Santri‐santriku ingin bertemu dengan kau.” 

Lelaki tua itu lalu pergi meninggalkan ruangan dimana aku tidur semalam. 

Ternyata memang benar, lelaki tua itu seorang Kyai yang mengelola sebuah pondok 

pesantren. Tapi, apa gerangan yang membuat santri‐santrinya ingin bertemu 

denganku? Aku tak ingin berpikir macam‐macam. Aku mencoba mengikuti 

instruksinya. Beranjak dari tempat tidur, menimba sumur, kemudian mandi. 

Sumur timba itu sangat berat. Katrol yang mengikat tali di sumur itu rupanya 

sudah lama tak diberi minyak, sehingga terasa sangat berat untuk ditimba. Beberapa 

menit kuhabiskan untuk menimba air dan mengisi bak mandi untuk keperluanku 

mandi. Baru begini saja rasanya sudah lelah. Bagaimana jika ternyata Pak Kyai itu 

melakukan hal ini setiap beliau ingin mandi? Seberapa kuatkah beliau?  

Selesai mandi, aku mengikuti perintah Pak Kyai yang berikutnya: memakai 

pakaian yang telah tersedia di lemari. Kubuka lemari itu, tak kutemukan baju yang 
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kupikir pantas untukku. Disana hanya ada baju‐baju koko dan sarung, bukan kaos 

oblong dan celana jins seperti apa yang biasa kukenakan. Aku ragu. Aku tak akan 

pantas mengenakannya. Apa tak usah kukenakan pakaian itu, dan aku tetap 

menggunakan pakaianku ini? tapi sampai kapan? Selamanya kah aku harus memakai 

pakaian yang sama dan aku tak mencucinya? 

Dengan terpaksa, kuambil sebuah baju koko putih bersih dan sebuah sarung 

dan aku berusaha menahan maluku untuk mengenakannya. Tak akan kupedulikan 

cacian orang melihat penampilanku ini. Sejelek apapun aku sekarang, aku tak peduli. 

Dengan keyakinan penuh aku berpikir bahwa ini tak akan lama. Pasti nanti Kyai itu 

akan membiarkanku pulang. 

Aku keluar dari kamar ini, menuju pondok sebelah, seperti yang sudah 

diperintahkan oleh Pak Kyai. Aku memasukinya dengan langkah yang amat berat. 

Semumur‐umur, tak pernah aku memasuki tempat seperti ini, tempat yang kupikir 

terlalu suci untuk kujejaki. Aku mencari sosok Kyai itu. Di sekitar sini aku tak 

mendengar suaranya. Sampai akhirnya  kudengar suaranya dari sebuah ruangan. 

Kuketuk ruangan itu, dan Kyai itu membukakannya untukku. Ruangan ini besar. Aku 

menangkap, ruangan ini pastilah sebuah aula di Pondok ini. Nyaliku semakin ciut 

ketika kulihat ratusan santri telah duduk disana. Mereka berpenampilan rapi dan 

bersih. Aura mereka sungguh bagus. Terlebih dengan pancaran sinar yang muncul 

dari wajah mereka. Aku yakin pasti mereka adalah orang‐orang suci. Tidak seperti 

aku.  

 Aku masih berdiri sampai Kyai itu menyuruhku duduk disampingnya. Ratusan 

pasang mata menatapku sinis. Aku seperti berada di persidangan, dimana aku 

menjadi tersangka utama.  

 Aku menunggu Kyai itu mulai melontarkan pertanyaan. Sampai aku 

mendengar beliau mulai berbicara kepadaku, dihadapan santri‐santrinya yang 

kupikir sangat sadis. 

 “Siapa namamu, Anak muda?” tanya Kyai itu. Aku terdiam sebentar. 

 “Fadli,” jawabku singkat. Pertayaan pertama berhasil kulewati. Dan kuharap 

pertanyaan berikutnya pun akan bisa kulewati semudah ini. Tapi aku masih tak suka 

dengan cara santri‐santri itu memandangku. Seolah aku adalah seorang predator 

yang akan memangsa mereka.  
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 “Dimana rumahmu?” tanya Kyai itu lagi. 

 “Asalku dari Jogja,” jawabku. 

Masih mudah. Pertanyaan yang masih standar. Namun perasaanku semakin 

tegang. Aku yakin setelah ini pertanyaan‐pertanyaan aneh akan beliau ajukan. 

 “Lalu atas dasar apa kamu sampai ke Bontang?”  

 “Saya…,” Aku tak bisa menerusakan kata‐kataku. Masa iya sih aku berkata 

pada mereka bahwa orangtuaku, pamanku, dan tanteku gagal mendidik aku jadi 

anak baik terus aku kabur dari rumah? Aku diam.  

 “Huuuuuu…” Santri‐santri sadis itu menyorakiku. Aku merasa sangat panas. 

Mereka menghinaku. 

 “Saya merantau, Kyai,” jawabku berbohong, 

 “Bohong tuh, Kyai. Paling dia bukan perantau beneran. Paling dia penculik 

yang disuruh bosnya untuk berkeliaran malam‐malam mencari mangsa. Karena 

nggak dapet mangsa aja tuh, dia nyuri sandal di masjid,” celetuk salah seorang santri 

yang kian memojokkanku. Aku makin panas, “Jangan beri ampun, Kyai. Cambuk saja 

dia, biar tahu rasa,” ucap santri yang lain. Tak kusangka orang‐orang terdidik macam 

mereka bisa berkata seperti itu. “Jangan beri ampun, Kyai. Mending dia diiket aja 

biar nggak kabur‐kabur. Kalau dia kabur, bisa‐bisa semua sandal yang ada di 

kampung ini bakal dicuri sama dia,” ucap santri yang lain. Sialan! Rupanya dia tahu 

maksudku. 

 “Tapi kan saya cuma butuh makan, saya  tak rela mati sekarang. Saya kan 

masih muda,” jawabku. Aku tahu berkata begini sama saja mempermalukan diri di 

depan santri‐santri nyebelin itu. 

 “Halah, jangan dengerin omongannya, Kyai. Dia cuma ngeles, sok kelaperan, 

sok inget mati pula,” celetuk salah satu santri yang tatapannya paling sinis diantara 

yang lainnya. 

 “Sudah‐sudah. Sekarang kalian keluar saja. Tinggalkan aku berdua bersama 

anak ini,” suruh Pak Kyai pada santri‐santrinya. Aku tahu bahwa Pak Kyai ini tidak 

suka dengan kegaduhan yang mereka buat.  

 “Huuuuuuu… Kyai kok malah membela maling ini sih,” salah satu santri tak 

terima. Tapi Kyai itu diam. Tak ingin menanggapi sorakan santri‐santri itu untukku. 

Akhirnya, santri‐santri itu keluar meninggalkan aula ini. Di ruangan ini tinggal berdua 
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saja. Aku dan Pak Kyai. Kami terdiam sebentar. Sebentar. Cukup lama. Pak Kyai 

seakan menunggu waktu yang tepat untuk menanyakan banyak hal padaku.  

Menunggu aku sedikit tenang agar aku bisa menjawab semua pertanyaannya dengan 

baik. 

 “Baiklah, anak muda! Kau sudah cukup tenang sekarang?” tanya Pak Kyai itu 

padaku. Aku mengangguk dihadapannya, menandakan bahwa aku telah siap 

berbicara banyak dengannya. Hanya berdua saja. “Sekarang kau ceritakan padaku 

tentang apa yang terjadi padamu hingga kau mencuri sandal‐sandal itu.” 

 “Begini, Kyai! Saya kan memang asal dari Jogja. Terus saya merantau ke 

Bontang, ke rumah Om saya. Tapi saya bosan di rumah. Jadi saya kabur. Karena saya 

sudah kehabisan uang, akhirnya saya putuskan untuk mencuri beberapa sandal di 

masjid. sandal‐sandal itu kan bisa saya jual, terus saya dapat uang buat makan,” still 

a little lie, karena aku tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya pada Pak Kyai. 

Aku tidak mungkin mengatakan asal usulku bagaimana sehingga aku bisa berada di 

kota ini. 

 “Kau yakin berkata jujur?” ucap Pak Kyai itu. Seolah dia memiliki intuisi yang 

sangat kuat. Tapi tidak. Mungkin karena jawabanku kurang meyakinkan saja 

sehingga Kyai itu sedikit curiga dan menanyakan hal itu. 

 “Iya, Kyai. Saya jujur kok.” 

 “Baiklah. Kuhargai kejujuranmu, anak muda.” 

“Kyai, kalau boleh saya tahu, bagaimana saya bisa ada disini?” 

“Tadi malam, ada seorang warga yang menggendongmu, bersama warga lain. 

Mereka datang ke pondokku, dan mereka bilang ingin mencariku. Setelah aku temui 

mereka, ternyata mereka bermaksud menyerahkan kau padaku. Mereka bilang 

bahwa kau telah mencuri sandal di masjid selama dua hari. Ketika kutanya pada 

mereka mengapa mereka menyerahkannya kepadaku, mereka bilang supaya aku 

yang memberimu hukuman atas perbuatanmu. Begitu.” 

 Ternyata memang benar. Kejadian hari pertama aku mencuri sandal 

membuat para warga memata‐mataiku di hari kedua. Makanya mereka 

memancingku dengan menaruh banyak sandal di masjid, padahal disana hanya ada 

sedikit orang. Aku memang bodoh. Seharusnya aku melakukan pencurian ini selang 

beberapa hari. Dan bukan dua hari berturut‐turut begitu. 



 - 30 -

“Ya ampun. Saya jadi malu, Kyai,” ucapku seperti orang bodoh. 

“Kau bilang kau kelaparan? Sejak kapan kamu belum makan?” 

 “Tadi malam saya sudah makan kok, Kyai. Tapi pagi ini belum.” 

 “Baiklah. Nanti saya akan bawakan makan untuk kamu.” 

 “Tidak perlu, Kyai. Setelah ini saya akan pulang ke rumah Om saya.” 

 “Tidak tidak. Kau tidak boleh pergi tanpa hukuman dari saya atas perbuatan 

kamu.” 

Deg. Perkataan yang menusukku. Kali ini aku benar‐benar merasa seperti di 

kandang singa. Pasti Kyai ini akan menyiksaku. Atau mungkin akan menjejali aku 

dengan ilmu seribu kitab antah berantah? 

 “Dihukum, Kyai?” tanyaku terkejut. 

 “Tidak. Bukan sebuah hukuman yang berarti,” Jawaban Kyai sedikit 

membuatku tenang. 

 “Lalu?” 

 “Saya ingin kamu tinggal disini selama beberapa hari. Tidak akan lama. 

Mungkin satu minggu.” 

 “Satu minggu?” aku tidak bisa menilai itu waktu yang lama atau sebentar 

bagiku. 

 “Satu minggu tidak lama kan?” 

 “T… tidak,” jawabku pasrah. 

 “Baiklah. Selama satu minggu, saya ingin kamu bantu‐bantu di pondok ini. 

bangun setiap pagilah, timbalah banyak air untuk mengisi seluruh kamar mandi di 

pondok ini. Setelah itu, bersihkan mushola untuk shalat shubuh. Lalu, pada saat 

santri‐santri saya bersekolah di madrasah, silakan bersihkan seluruh ruang di pondok 

ini.” 

 “Apa? Saya harus bantu‐bantu disini?” 

 “Ya, kamu keberatan?” 

 “T… Tidak Kyai. Saya akan melakukannya. Saya akan mempertanggung 

jawabkan perbuatan saya.” 

 “Baiklah. Satu hal lagi, kau bisa gunakan gudang samping mushola untuk 

tempat tidur kau. Disana sudah tidak ada barang‐barang. Kau hanya perlu menyapu 
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sebentar untuk menghilangkan debu‐debu. Nanti saya akan bawakan tikar untuk 

kamu.” 

 “Terimakasih banyak.” 

 “Saya akan menelepon Om kamu dan mengatakan bahwa kamu ada disini. 

Boleh saya minta nomor telepon Om kamu?” 

 “Tidak perlu, Kyai. Biar nanti saya beri tahu sendiri.” 

 “Kalau begitu baiklah. Segera menuju kamarmu dan bersihkanlah. Saya 

tunggu nanti dzuhur kau shalatlah berjamaah.” 

Kyai itu lalu pergi meninggalkanku dan melanjutkan aktivitas sehari‐harinya. 

Sungguh, aku tak bisa membayangkan bagaimana kehidupanku nantinya disini. 

Menjadi tukang timba air dan pengisi bak mandi, sementara aku rasakan sendiri 

bahwa sumur timba disini sangat berat. Sudah menimba beberapa ember saja baru 

cukup untuk mengisi satu bak mandi disini. Berapa banyak tenaga yang harus 

kuhabiskan untuk mengisi seluruh bak mandi disini? Ratusan santri mondok disini, 

pasti jumlah kamar mandinya sangat banyak. Puluhan, ratusan, angka‐angka itu 

terus membayangiku, seolah setiap pagi aku harus menghadapinya. Belum lagi aku 

harus membersikan seluruh ruangan itu setiap hari. Ya ampun... aku benar‐benar 

bisa gila dibuatnya. Tenang, Fadli, ini tidak akan lama.  Lalu aku pergi meninggalkan 

aula ini menuju gudang yang sebentar lagi akan menjadi kamarku. Di depan gudang 

itu sudah ada sapu yang siap kupakai. Aku harus kuat menghadapi hari baruku ini. 

siapa tahu disini aku akan bahagia. Menemukan santri cantik, hahahaha….! 

(berusaha menghibur diri) 
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Strenght –in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

Hari ini rencananya Om Gunawan akan datang ke Jogja. Mendengar berita 

itu, aku langsung sumringah. Aku yakin kerinduanku pada kakakku tercinta akan 

segera terobati. Om Gunawan memang tidak mengatakan bahwa beliau akan datang 

bersama Kak Fadli, namun aku sangat yakin seyakin‐yakinnya bahwa Kak Fadli akan 

dibawanya. Aku berpikir, Om Gunawan memang sengaja menyembunyikan maksud 

kedatangannya untuk membawa Kak Fadli pulang supaya aku, Ayah, dan Bunda akan 

terkejut melihat keadaan Kak Fadli akan berubah selepas dari sana. Aku benar‐benar 

sudah tidak sabar lagi menunggu keadatangan Om Gunawan dan Kak Fadli. 

Sore itu, aku, Ayah, dan Bunda menjemput Om Gunawan di Bandara. 

Menunggu sebentar, akhirnya sosok Om Gunawan pun tampak. Tapi, beliau 

sendirian. Tidak ada Tante Ridha, tidak ada Ami dan Yoga, TIDAK ADA KAK FADLI 

JUGA. Apa mereka tertinggal di belakang? Atau sedang mengambil barang‐barang? 

Om Gunawan lalu menyapa kami yang sudah menunggunya. 

“Hai, Om!” Sapaku pada Om Gunawan yang terlihat lelah. 

“Hai. Ini pasti Windy, sudah besar kamu sekarang, sudah jadi anak gadis. 

Hmm… sudah punya pacar pasti,” Kata Om Gunawan basa‐basi padaku. Memang, 

aku dan Om Gunawan sudah enam tahun tak bertemu. Terkahir, waktu aku masih 

kelas empat SD aku main ke Bontang, ke rumah Om Gunawan. 

“Ah, Om Gunawan bisa aja deh. Om sih, nggak pernah main kesini juga. Jadi, 

nggak pernah ketemu aku deh,” kataku dengan riang. 

“Ya, Om sibuk, Nona.” 

 “Wah, si Om ni sok sibuk aja deh. Mmm, sendirian aja nih, Om?” 

 “Iya, Om Cuma sendirian.” 

Deg. Jantungku seakan berhenti berdegup. Aku memang tak berani 

menanyakan apa‐apa kepada Om Gunawan tentang Kak Fadli. Aku takut jika jawaban 

yang akan beliau lontakan tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. 

 “Ya sudah, sekarang kita ke mobil saja, ya,” suruh Ayah. Lalu kami berempat 

menuju mobil. Di dalam pikiranku, masih tercetak beberapa gurat kekecewaan. 

Kecewa karena ternyata keinginanku untuk bertemu Kak Fadli tidak terwujud 
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sekarang. Tapi sudahlah, bisa saja karena mungkin disana Kak Fadli sedang sibuk 

apalah. 

 Di perjalanan, aku tak banyak bicara. Aku masih menahan kekecewaan, 

namun aku tak ingin menunjukannya di depan mereka. Aku takut, jika Om Gunawan 

berpikir macam‐macam jika aku bertanya sesuatu tentang Kak Fadli. Aku takut jika 

ternyata Om Gunawan memberi tahu kami tentang keadaan Kak Fadli yang tidak 

kami inginkan, Ayah akan marah‐marah. Aku malas mendengar pertengkaran. Aku 

malas mendengar Ayah marah. Aku pun malas mendengar tangisan. Tangisan Bunda. 

 Sampai di rumah, kami menurunkan barang‐barang Om Gunawan, kemudian 

aku mengantar Om Gunawan menuju kamarnya.  

 “Terimakasih banyak, Windy,”  Ucap Om Gunawan sambil tersenyum padaku. 

 “Sama‐sama, Om! Om, Windy boleh Tanya sesuatu nggak?” kuberanikan diri 

untuk bertanya kepada Om Gunawan tentang Kak Fadli. Kebetulan, di ruangan ini, 

hanya ada aku dan Om Gunawan. Tidak ada Ayah. Tidak ada Bunda. 

 “Tanya apa?” 

 “Kak Fadli apa kabar?” 

Menunggu. Aku menunggu Om Gunawan menjawab pertanyaanku. Beliau 

terdiam cukup lama, seakan butuh waktu untuk berpikir dan menjawab 

pertanyaanku. ”Om,” dapukku. Tapi Om Gunawan masih diam. Kali ini raut mukanya 

berubah. Beliau seakan menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang 

mencurigakan. Sesuatu yang mungkin tak sepantasnya aku tahu. 

 “Mmm… Windy, ceritanya nanti saja ya, Om mau istirahat dulu, Om capek,” 

jawabnya. Jawaban yang sungguh tak kuharapkan. Jawaban yang standar, tapi 

membuatku begitu cemas. 

 “Ya sudah deh, Om istirahat aja. Windy keluar dulu ya, Om!” ucapku. 

 “Oke, manis!” jawabnya sambil tersenyum. Akupun membalas senyumannya 

sambil keluar dari pintu kamar Om Gunawan. Senyuman yang sebenarnya tak terlalu 

ikhlas kulepaskan karena Om Gunawan membuatku begitu curiga. Aku segera 

menuju ruang keluarga. Disana ada Ayah dan Bunda sedang bergurau. Kemudian aku 

duduk diantara mereka. 

 “Windy, Om Gunawan mana?” tanya Bunda. 
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 “Om Gunawan baru istirahat, Bun. Sepertinya beliau kelelahan,” jawabku 

seadanya. 

 “O.. begitu. Om Gunawan memberi kamu oleh‐oleh apa?” tanya Bunda lagi. 

 “Emm… belum ngasih apa‐apa tuh, Bun!” jawabku sambil mengerutkan dahi.  

 “Ya… tunggu saja, Win! Pasti Om Gunawan akan memberikan kamu sesuatu,” 

kata Ayah bercanda. Kalau kau tahu, Yah, sesungguhnya hadiah yang paling 

kuinginkan adalah kedatangan Kak Fadli. Tapi memang mungkin tak sekarang. Dan 

aku harap tak lama lagi.  

 “Ayah bisa aja,” ucapku sambil mengambil Koran sore yang belum kubaca. 

Tak berapa lama, Om Gunawan muncul, kemudian duduk di sampingku.  

 “Kalian semua ternyata sudah disini,” sapa Om Gunawan pada kami. 

 “Ya, Om! Kita kan menunggu Om,” kataku. Menunggu Om. Menunggu banyak 

cerita Om tentang Kak Fadli. 

 “Gun, gimana kabar keluargamu? Ami, Yoga, sekarang mereka kelas berapa?” 

tanya Ayah memulai pembicaraan. 

 “Ami kelas dua SMP, Yoga kelas enam SD. Ya, mereka jadi anak‐anak pintar 

sekarang. Alhamdulillah, prestasi di sekolahnya membanggakan. Kau juga kan, Win?” 

cerita Om Gunawan, lalu menatapku 

 “Ya… ya… lumayanlah, Om! Nggak jelek‐jelek amat kok,” jawabku dengan 

sungkan. 

 “Keponakan Om ini pasti selalu juara kelas kan?” tanya Om Gunawan padaku 

lagi. Aku tidak tahu mengapa beliau selalu mengarahkan pertanyaannya padaku. 

 “Hmmm…. Ya… tidak selalu kok, Om!” jawabku malu‐malu. 

 “Kakak sekarang sibuk apa?” kali ini Om Gunawan melontarkan 

pertanyaannya pada Ayah.  

 “Ya, kesibukan belum berubah. Masih sibuk mengurus Pabrik. Alhamdulillah, 

akhir‐akhir ini permintaan konsumen meningkat. Jadi, keuntungan pabrik semakin 

meningkat juga,” cerita Ayah dengan bangga. 

 “Om… kakakku gimana?” tanyaku. Aku benar‐benar sudah tak tahan untuk 

menanyakan itu. 

 “Iya, bagaimana keadaan Fadli disana? Kok Fadli nggak diajak main kesini?” 

Bunda pun turut bersemangat menunggu cerita Om Gunawan tentang Kak Fadli. 
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 “Mmm… Fadli ya, dia lebih senang disana. Dia bilang malas pulang,” ucap Om 

Gunawan. Sebentar kutatap beliau dengan penuh pertanyaan. Raut mukanya sangat 

tidak meyakinkan. Feelingku mengatakan ada sesuatu yang beliau sembunyikan dari 

kami. 

 “Kok malas pulang sih, jahat banget Kakak. Padahal aku kangen banget sama 

dia,” gerutuku. Jika alasan yang diucapkan oleh Om Gunawan itu memang benar, aku 

tak bisa menerima. Kerinduanku sudah ada dipuncaknya, tapi ternyata tak terbalas 

oleh Kak Fadli. Dia sama sekali tak merindukanku. Tapi apa memang begitu? Aku 

benar‐benar masih ragu. 

 “Ya, Kakakmu baru sibuk, Nona,” kata Om Gunawan dengan halus. Tapi tetap 

mencurigakan. 

 “Sibuk apa Om?” tanyaku penasaran. 

 “Sibuk ngapelin cewek‐cewek tetangga,” jawab Om gunawan tak 

meyakinkan. Masa sih kak Fadli jadi playboy begitu, 

 “Apa? Ngapeli cewek‐cewek tetangga?” Ayah menanggapinya dengan begitu 

serius. Raut muka Ayah langsung berubah. Sepertinya Ayah tak suka mendengar 

cerita Om Gunawan tentang Kak Fadli. 

 “Ah, Kakak percaya saja sih dengan candaanku,” kata Om Gunawan 

menghibur Ayah. Hmm… aku tak tahu Om Gunawan bercanda atau tidak, tapi aku 

tak suka dengan reaksi Ayah yang seserius itu. Mengapa Ayah tak pernah berpikir 

positif tentang Kakak? 

 “Kamu sih, Gun! Kalau cerita yang benar, dong! Masa Fadli kamu bilang suka 

ngapelin cewek‐cewek tetangga sih,” Ayah masih sedikit emosi. 

 “Ayah! Kenapa tanggapan Ayah seperti itu? Fadli kan sudah besar. Asal 

sekolahnya tetap serius, ibadahnya juga, apa salahnya sih, Yah? Anak kita kan sudah 

dewasa,” tegur Bunda. 

 “Iya, Yah. Emangnya yang Ayah mau Kak Fadli jadi seperti apa?” tanyaku. Aku 

begitu kesal dengan ucapan Ayah tadi. Seolah Ayah hanya mau Kak Fadli dipingit dan 

berdiam diri didalam kamarnya. Ayah diam. Dan aku semakin kesal. 

 “Sudah… sudah… sudah adzan maghrib. Ayo kita sholat berjamaah di masjid,” 

seru Bunda. Kami semua lalu beranjak dari ruang keluarga, mengambil air wudhu, 

kemudian pergi ke masjid.  
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2003 

Aku sendirian saja. Di kolong jendela, melihat bintang‐bintang yang berkedip. 

Tiba‐tiba, kulihat jejak langkah seseorang mendatangiku. Ternyata Kak Fadli. Hmm… 

pasti Kakakku yang satu ini ingin berbuat yang aneh‐aneh. 

 “Hoy,” sapanya mengagetkanku. Dia lalu duduk di sampingku. 

 “Ih. Kakak ngagetin aja deh!” ucapku sewot. 

 “Ya maap… lagi ngapain, Non? Kok sendirian aja sih?” 

 “Lagi ngeliatin bintang, Kakakku sayang.” 

 “Memangnya kamu tahu apa yang mereka katakan disana?” 

 “Mmm… ya… begitu deh pokoknya. Kakak mau tau aja.” 

 “Terus ngapain bintangnya dilihatin segala?” 

Aku menunjuk bintang‐bintang itu. Kuhitung satu persatu dan berpikir bahwa 

banyak bintang itu membentuk sebuah rangkaian yang unik. 

 “Coba deh Kakak bayangin. Disana ada banyak bintang. Bintang yang kecil itu 

aku, bintang yang besar itu kakak. Aku tahu apa yang akan mereka bicarakan.” 

 “Apa?” 

 “Pasti bintang yang kecil itu bilang, ‘I love you, Kak,’ terus bintang yang besar 

itu tersenyum dan menjawab,’ I love you, Dek!’” 

 “Sok tahu kamu.” 

 “Biarin. Eh, Kak, tadi Ayah marah‐marah lagi sama Kakak ya?” 

 “Salah Kakak kok. Nggak tahu kenapa, kayanya Kakak emang ditakdirin jadi 

anak bandel. Makanya Ayah nggak suka sama Kakak.” 

 “Masa gitu sih, Kak?” 

 “Ya… bisa saja kan. Sudah, sudah malam, Dek, kamu harus bobo. Besok kan 

Adek sekolah, jadi nggak boleh tidur kemaleman. Mmm… Dek, pejamkan matamu 

deh.” 

 “Kenapa, Kak?” 

 “Sudah, pejamkan saja!” 

Aku memejamkan mata. Kurasakan sebuah kecupan mendarat di dahiku. 

Kecupan itu hanya sebentar terasa, kemudian menghilang begitu saja. Kubuka 
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mataku lagi. Kak Fadli sudah pergi. Namun kasihnya masih terasa dan akan kubawa 

hingga tidur malamku nanti. Aku benar‐benar menyayanginya. 

 

2009 

Bintang‐bintang itu saling bergandeng tangan dengan mesra. Mungkin mereka 

sedang saling mengungkapkan rasa cintanya. Ketika pagi tiba, bintang itu berpencar 

sampai malam mempertemukan mereka kembali. Andai aku sekuat bintang. Tetap 

bisa tersenyum meski disiang hari mereka harus berpisah dengan bintang lainnya. 

Masih mampu memancarkan cahaya untuk manusia di dunia, meski dalam 

kegelapan. Andai aku semulia bintang. Masih mampu memancarkan keindahannya 

dan memberi banyak inspirasi. Aku ingin seperti bintang. 

Kubuka buku diary lamaku. Tulisan Kak Fadli yang berhasil kucuri masih kusimpan 

sampai sekarang. Dibalik kebandelannya, ternyata hatinya selembut itu… 
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Full of hates –in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

Aku bangun dikala aku memang harus bangun. Pagi ini, pekerjaanku sebagai 

tukang bantu‐bantu di sebuah Pondok Pesantren akan segera dimulai. Meski berat, 

aku harus tetap menjalaninya.  Pukul dua pagi, aku beranjak dari ranjang. Semalam 

aku tidur cukup nyenyak. Dalam tidurku aku bermimpi dikelilingi bidadari. Semoga 

saja disini aku menemukan banyak bidadari.  

Sepertinya Pak Kyai sudah bangun. Aku memang pernah mendengar cerita 

bahwa seorang Kyai tak pernah tidur di malam hari. Kalaupun tidur, mungkin hanya 

beberapa menit saja. Terkadang aku heran, apa yang dilakukan Kyai‐Kyai itu 

semalaman sampai mereka tidak tidur? Apa semalaman mereka memanjatkan 

banyak doa? Tapi apa gunanya memanjatkan banyak doa? Sepertinya hidup mereka 

sudah terlalu lurus. Kupikir sudah terlalu banyak pahala yang Tuhan berikan pada 

mereka. Apa lagi yang mereka mau? Sudah‐sudah! Aku tak ingin memikirkan itu lagi. 

Biarkan saja Kyai‐Kyai itu melakukan apa yang mereka anggap benar. Tapi aku tidak 

mau mengikuti jejak mereka. 

Aku mengawali kegiatan pagi ini dengan membersihkan musholla. Sebentar 

lagi pasti santri‐santri itu akan datang untuk sholat subuh. Makanya aku harus cepat‐

cepat. Kuambil sebuah sapu, lalu aku mulai membersihkan ruangan yang kuanggap 

suci ini. Sepetak demi sepetak lantai kusapu sebersih yang aku mampu. 

Entah mengapa perasaanku tak begitu nyaman. Aku merasa ada orang yang 

mengintaiku dari balik jendela. Sepertinya pandangan mata itu tak henti‐hentinya 

mengarah padaku, menatap dengan penuh kebencian. Sampai akhirnya kudengar 

suara orang itu, 

“Kau tak pantas menginjakkan kaki disini, pencuri,” Rupanya ada seorang 

santri yang melihatku membersiihkan musholla. Dia mendekati pintu, membuatku 

semakin panas. Jika ini tempat umum, aku ingin menghajarnya! Tapi disini aku harus 

menjaga sikap supaya hukuman ini cepat berakhir. Aku diam, tak ingin menanggapi 

kata‐katanya. “Heh, pencuri, kau takut denganku?” Santri itu masih saja 

menggangguku. Tapi aku bertekad untuk tetap mengunci mulutku rapat‐rapat, meski 

sebenarnya aku sangat ingin memaki‐makinya. Andai saja dia ada di posisiku, aku 
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yakin dia tak akan sekuat ini. Bertahanlah, Fadli!  Aku melanjutkan aktivitasku 

sampai aku tak melihatnya lagi di luar sana. rupanya dia sudah lelah mengataiku 

seperti itu. 

 Sudah separo musholla kubersihkan. Aku mulai merasa kelelahan. Aku 

mendengar santri‐santri sudah banyak yang keluar dari kamarnya. Pasti mereka akan 

memasuki musholla ini tak lama lagi. Aku harus cepat‐cepat menyelesaikannya. 

 “Heh, maling! Bisa cepat sedikit tidak menyapunya?” celetuk salah seorang 

santri. Lagi‐lagi mereka menggangguku. Tapi aku tak ingin menggubris apapun. Aku 

harus menyelesaikan pekerjaanku ini dan membuktikan pada mereka bahwa aku 

tidak pantas mereka hina‐hina.  

 Beberapa menit kemudian, seluruh bagian musholla ini telah selesai 

kubersihkan. Aku keluar dari musholla diiringi lirikan mata para santri yang sungguh 

tidak mengenakkan. Andai ini rumahku, aku akan mengusir mereka dari sini dan 

meninggalkan beberapa cambukan dipunggung mereka agar mereka tak berani lagi 

memperlakukan aku macam‐macam. Kalian pikir aku senang disini? Aku akan 

memilih kabur jika aku bisa melakukannya. 

 Kemudian aku menuju daerah kamar mandi dan mempersiapkan banyak 

tenaga untuk menimba. Kupikir pekerjaan ini jauh lebih berat dari pada 

membersihkan musholla. Aku heran, mengapa di zaman modern ini masih ada yang 

memakai sumur timba? Padahal memakai sumur mesin akan jauh lebih efektif dan 

menghemat tenaga, kan? Kuhitung jumlah kamar mandi yang harus kuisi bak 

mandinya. Lima puluh buah kamar mandi. Apakah tenagaku akan cukup untuk 

menyelesaikan semua ini? 

 Aku tak peduli walaupun nanti aku harus mati kelelahan setelah mengisi bak‐

bak itu. Yang ada dibenakku hanya satu, aku ingin semua cepat berakhir dan aku 

akan kembali ke kehidupan nyata.  

 Kreekk… kreekk…kreek… katrol di sumur tua itu berbunyi. Sungguh suara 

yang tak enak didengar. Mengapa pengurus disini tidak pernah meminyaki sumur ini 

sih? Memangnya mereka tahan dengan bunyinya? Sekuat tenaga yang kumiliki, aku 

terus berusaha menimba air. Hosh… hosh…hosh… sangat ngos‐ngosan. Dua puluh 

bak mandi telah berhasil kuisi. Tiba‐tiba aku mendengar suara seseorang bergumam, 
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 “Anak muda, rupanya kau sangat rajin,” Pak Kyai menemuiku. Aku hanya 

tersenyum mendengar perkataannya. “Lanjutkan ya,” lanjutnya. Hmm… enak sekali 

Kau berkata seperti itu, Pak Kyai. Andai Kau tahu, aku sangat lelah. Mengapa Kau 

harus menghukumku seperti ini?  “Setelah ini, temui aku di depan musholla ya. Ada 

sesuatu yang ingin kuberi tahukan padamu,” Pak Kyai itu berlalu dan meninggalkan 

aku sendirian. Aku terus berjuang menyelesaikan pekerjaanku. Sampai akhirnya 

seluruh bak mandi telah selesai kuisi. Akhirnya…. Siksaan menimba hari pertama 

telah berhasil kulalui. Aku berhenti sebentar. Mencoba mengembalikan seluruh 

tenagaku. Setelah ini Pak Kyai menyuruhku menemuinya. Kira‐kira ada apa ya? 

 Pukul empat kurang seperempat. Sebentar lagi aku yakin adzan subuh akan 

segera berkumandang. Seperti yang Pak Kyai mau, aku harus menemuinya. Dengan 

langkah gontai aku berjalan menuju musholla. Dan memang benar. Pak Kyai telah 

menungguku disana. Aku langsung menghentikan langkahku tatkala aku sudah ada di 

depan beliau.  

 “Ada apa Pak Kyai memanggil saya? Apakah saya melakukan kesalahan lagi 

sehingga Kyai akan menambahkan hukuman untuk saya?” ucapku dengan pelan. 

Karena aku yakin para santri yang sudah ada di dalam musholla akan menghambur 

keluar dan mencaciku apabila mereka tahu aku sedang berbincang dengan Pak Kyai 

disini. 

 “Tidak. Saya tidak akan menambahkan hukuman apapun padamu,” 

Perasaanku sedikit lega. 

 “Lantas?” 

 “Saya hanya menyuruh kamu untuk adzan subuh pagi ini,” Apa? Adzan 

subuh? Dulu Ayah pernah mengajariku, tapi sekarang aku sudah benar‐benar lupa. 

 “Saya tidak bisa, Kyai!” bantahku. 

 “Mengapa kau tidak bisa? Kau merasa malu?” 

 “Bukannya begitu, Kyai. Tapi… saya…. saya…” 

 “Ada apa denganmu, Anak muda?” 

 “Saya sudah lupa caranya adzan.” 

 “Kau lupa suara adzan seperti apa?” 

 “Sepertinya begitu.” 

 “Kalau begitu berpikirlah bahwa kau bisa. Cobalah!” 



 - 41 -

 “Tidak mau.” 

 “Baiklah kalau kau tidak mau. Tapi saya harap, kau tetap mau shalat subuh 

berjamaah bersama kami.” 

 “Tidak mau! Saya sudah muak dengan para santri anda yang terus mencaci 

saya. Jika saya ikut sholat berjamaah dengan mereka, pasti merka tidak akan 

berhenti mengatai saya.” 

 “Pikiranmu sangat sempit, Anak muda!” 

 “Karena memang kenyataannya begitu. Pak Kyai, boleh saya permisi? Saya 

sangat mengantuk dan ingin melanjutkan tidur. Saya akan bangun lagi nanti jika para 

santri sudah berangkat sekolah ke madrasah. Saya berjanji akan melaksanakan tugas 

membersihkan pondok, Kyai,” ucapku untuk mengakhiri pembicaraanku dengan Pak 

Kyai pagi ini. 

 “Kalau begitu pergilah!” ucap Kyai itu membiarkanku pergi. Aku membalikkan 

badan dan pergi menuju kamar. Aku merebahkan tubuh diatas tikar dan melanjutkan 

tidurku. 

 

 Aku membuka mata. Pukul setengah delapan pagi. Ini saatnya aku 

malanjutkan pekerjaan sebagai tukang bersih‐bersih. Punggungku masih sakit 

setelah aku menimba air tadi. Jujur, aku tidak pernah melakukan pekerjaan seberat 

menimba air. Badanku serasa akan remuk. Terlebih, setelah ini aku harus menguras 

banyak tenaga lagi. Berapa luas Pondok Pesantren yang ruangannya harus 

kubersihkan ini? Aku yakin aku tidak akan bertahan. 

 Dengan sekuat tenaga yang tersisa, aku beranjak dari tempat tidur dan mulai 

bekerja. Aku menelusuri seluruh ruangan disini. Gedung ini sangat besar. Namun aku 

akan terus berusaha.  

Ruang pertama yang harus kubersihkan adalah Balai pertemuan. Atau aku 

lebih senang menyebutnya aula. Ruangan yang memberikan kenangan buruk 

padaku. Disini aku disidang. Disini aku dicacimaki. Disini aku diserang oleh para santri 

itu. Aku masih trauma. Sungguh. Tapi aku yakin, para santri sedang bersekolah, dan 

mereka tidak mungkin menggangguku pagi ini. Petak demi petak lantai aku sapu. 

Banyak sekali debunya. Membuatku harus bekerja lebih keras supaya debu‐debu itu 
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tidak beterbangan. Selesai. Kemudian aku mengambil kain pel dan mengepelnya. 

Ruangan pertama selesai.  

 Aku menuju ruangan berikutnya. Dapur. Aku melihat seorang laki‐kaki 

berpeci sedang memotong‐motong wortel. Aku yakin itu salah seorang pengurus 

disini yang bertugas memasak. Aku memberanikan diri untuk menyapanya, 

 “Selamat pagi, Pak! Sedang memasak?” tanyaku. Pengurus itu tersenyum.  

 “Iya.” 

 “Kalau begitu bisa saya Bantu membersihkan sisa‐sisa kupasan?” 

 “Silakan saja.” 

Kulihat kulit‐kulit wortel belum dibersihkan disana. Ada bungkus tempe juga. 

Ada kulit bawang putih juga. Aku segera membersihkannya. Kemudian pengurus itu 

mengajakku bicara, 

“Kau pasti Fadli, kan? Kau orang yang mencuri sandal di masjid daerah ini 

beberapa hari yang lalu kan?” ucap pengurus itu. Dag. Aku ingin meledak. Jangan‐

jangan orang ini akan memperlakukan aku sama buruknya dengan para santri itu. 

Aku hanya tersenyum dengan segala sisa maluku. “Tenang saja, saya tidak akan 

memarahimu,” Lanjut pengurus itu seakan memberikan ruangan kelegaan didirku. 

Rupanya pengurus itu tidak serius menusukku. 

“Kok, anda bisa tahu?” tanyaku dengan segala rasa bodoh yang kupunya. 

Jelas‐jelas peristiwa ini menjadi hot news, masih berani aku bertanya tentang 

darimana beliau tahu? 

“Ya, kemarin banyak para santri yang membicarakanmu. Tapi sudahlah. Tidak 

usah terlalu dipikirkan,” Pengurus itu terus menghiburku. 

“Memang. Mereka seperti tidak menerima kehadiranku. Padahal, setiap 

manusia kan pasti pernah melakukan kesalahan, kan?” 

“Ya, begitulah. Makanya biarkan saja. Daripada kau terus mengeluh, 

bebanmu akan semakin bertambah,”  

Aku tidak menjawabnya. Beberapa saat setelah itu, Aku telah selesai 

membersihkan dapur. Kemudian aku pamit kepada pengurus itu. 

 “Pak, saya sudah selesai memberishkan dapur. Saya pamit dulu ya. Masih 

banyak ruangan yang harus saya bersihkan,” ucapku mencoba ramah. Pengurus itu 

tersenyum lagi. Aku senang masih ada orang seramah dia disini. 
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 Kemudian aku menuju ruangan berikutnya. Ada sebuah koperasi, kantin, dan 

wartel yang tergabung dalam satu rangkaian ruang disini. Aku memasukinya dengan 

pelan. Mengucapkan permisi pada penjaganya.  

 “Permisi, boleh saya memberishkan ruangan ini?” ucapku malu‐malu. 

Penjaganya juga seorang pria berpeci. Rupanya dia juga pengurus disini. Aku heran. 

Mengapa pengurus‐pengurus disini mukanya hampir sama? Aku hampir tidak bisa 

membedakan mereka. 

 “Silakan, anak muda!” Pengurus itu juga tersenyum padaku. Aku masih lega 

ada lagi orang yang memperlakukan aku dengan ramah. Selesai membersihkan 

ketiga ruangan itu, aku beranjak menuju gedung sekolah. Disini aku pikir akan 

menjadi tantangan teberat bagiku. Aku pasti akan bertemu dengan para santri sadis. 

Tapi tak apalah. Siapa tahu disana aku menemukan gadis cantik. Aku yakin 

madrasahnya tidak dipisahkan antara putra dan putri. Aku menghapus segala rasa 

takutku. Asal aku bisa menemukan santri cantik, aku rela dicacimaki.  

 Aku berjalan menuju gedung sekolah itu dengan segenap rasa. Ketika aku 

memasukinya, aku mulai merasakan hawa yang tidak enak. Sepertinya para siswa 

sedang istirahat. Namun aku tak peduli. Aku tetap melanjutkan pekerjaanku. 

Kumulai dari menyapu lobby, menyapu perpustakaan, sela‐sela kelas, dan beberapa 

gedung lainnya. Aman. Mereka diam saja. Tak mencaciku. Meskipun cara mereka 

melihatku tetap saja sinis dan aku tak suka. Kemudian aku membersihkan halaman 

sekolah. Disana banyak daun berjatuhan yang harus kubersihkan. Kuambil sapu lidi 

yang tersedia disana dan aku mulai menyapunya. Kubungkukkan badan, sedikit demi 

sedikit daun telah terkumpul. 

Srek… srek… srek…  

Tiba tiba, kulihat sepasang kaki berada dihadapanku. ketika kutegakkan 

badanku, kulihat seorang siswa dengan wajah sadisnya, sambil mengepalkan 

tangannya dipinggang menghadangku. Ah! Pasti dia ingin mencari gara‐gara 

denganku. Kami saling berpandangan 

 “Heh!” bentaknya. 

 “Apa?” jawabku. 

 “Ngapain kamu disini?” 
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 “Aku hanya menjalankan tugasku untuk membersihkan seluruh pondok ini. 

Apa urusanmu?” 

 “Apa urusanku? Aku masih tak terima dengan sikapmu.” 

 “Kalau begitu terserah kamu. Bukan urusanku. Permisi,” Aku beranjak dari 

hadapannya. Namun ketika aku berjalan, dia menjegal kakiku sampai aku terjatuh. 

Kemudian dia berteriak, memanggil seluruh siswa yang ada disana supaya 

memperhatikan kami. 

 “Kalian semua… lihat orang ini! Dia adalah seorang pencuri. Apakah kalian 

rela, orang macam dia menginjakkan kaki di sekolah kita?” koarnya. Nadanya sangat 

memancing emosiku. 

 “Tidaaaaaaak,” Seluruh siswa yang berkumpul di halaman itu seakan ikut 

memojokkanku. 

 “Kalau begitu ayo kita beri pelajaran buat dia,” ucap siswa yang tadi 

menjegalku. 

 “Ayoooooo!!!!,” jawab siswa yang lain. Mereka semua berlari kearah kami. 

Nyawaku benar‐benar terancam. Pasti mereka akan memukuliku. Namun, belum 

sampai mereka mengacungkan sapu kearah punggungku, ada seseorang yang 

berteriak, 

 “Stopppppppppp!!!” Mereka pun berhenti bergerak. Seorang wanita 

berparas cantik rupanya menjadi penyelamatku. “Kalian hentikan semua ini dan 

segera masuk kelas,” serunya. Para santri sadispun segera membubarkan diri dan 

kembali ke kelasnya. Namun, wanita itu masih disini. Dan aku berdiri. 

 “Terimakasih banyak,” ucapku. 

 “Sama‐sama. Tidak usah terlalu dipikirkan,” Wanita itu kemudian 

melanjutkan langkahnya, meninggalkanku. 

 “Tunggu,” sergahku. Wanita itu berhenti berjalan dan aku mendekatinya. 

 “Ada apa?” tanyanya singkat. 

 “Bolehkah kutahu siapa namamu?” tanyaku malu‐malu. 

 “Namaku Lalila.” 

 “Aku Fadli” Aku mengacungkan tanganku kearahnya, namun dia tidak 

membalasku dengan uluran tangannya. Sombong.  

 “Bagaimana bisa kamu menghentikan mereka dan membelaku?” 
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 “Aku hanya tidak suka dengan keributan. Itu saja. Tidak ada maksud untuk 

membelamu.” 

 “Oh, sekali lagi terimakasih banyak.” 

Wanita itu pergi. Meninggalkan sisa‐sisa asaku. Wanita itu cantik, lebih cantik 

dari bidadari yang ada di mimpiku. Namun aku berharap jika sikapnya tidak sedingin 

itu. Ah, tidak apa‐apa. Baru pertama. Besok aku akan melancarkan banyak cara untuk 

bisa mendapatkannya. 

Aku ingin menangkap wajah bidadari… 

 

KAU BOLEH SAJA MENDAPAT PEMBELAAN DARI LAILA, TAPI JANGAN HARAP KAU 

AKAN KAMI MAAFKAN. 

Petang ini, setelah aku selesai membersihkan musholla dan memasuki kamar, 

kutemukan sebuah lembaran kertas tergeletak di lantai. Aku yakin ada seorang santri 

yang menerorku. Mengapa selalu ada saja hal yang membuatku ingin marah‐marah? 

Mereka terlalu sering memprovikasiku. Aku mencoba menenangkan diri. Berharap 

teror ini adalah yang terakhir, dan setelah ini mereka tidak akan menggangguku lagi. 

Aku merebahkan badan, melepaskan segala rasa lelahku, memejamkan mata 

sebentar, sampai aku merasa lega dan bisa melanjutkan aktivitas. Baru sebentar aku 

memejamlkan mata, aku mendengar ada seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku 

terkejut, kemudian terbangun, dan membukakan pintu. Lagi‐lagi ada seorang santri. 

“Kau bangun juga,” ucapnya. 

“Kau lagi,” ucapku malas‐malasan. Santri bertubuh tinggi ini yang paling 

sering menggangguku. 

“Ya.” 

“Apa maumu? Pasti kau yang mengirimkan surat itu untukku kan?” 

“Kau pintar juga.” 

“Berhenti menggangguku, kuminta!” Aku sedikit membentaknya “Apa yang 

sebenarnya kau mau?” 

“Tidak. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya tak suka 

melihatmu hidup tenang.” 

“Kau bisa pergi sekarang?” 

“Baiklah, aku akan pergi. Tapi setelah….” 
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“Setelah apa?” 

Aku melihatnya mengepalkan tangan kemudian mengarahkan kepalan tangannya 

kearahku. Firastku buruk.  

“Duagh!”  dan memang benar. Kepalan tangannya mendarat ke pipi kiriku. Aku 

terjatuh, kepalaku membentur lantai dengan keras, membentuk benjolan ala 

Shincan, dan aku tidak ingat lagi aku siapa…. 
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Tears –in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

“Om belum menceritakan padaku kan, apa yang sebenarnya terjadi pada Kak 

Fadli?” tanyaku pada Om Gunawan. Malam ini, ketika aku sedang menikmati malam 

diatas ayunan, Om Gunawan menemuiku. Sepertinya beliau ingin mengajakku bicara. 

 “Ya, makanya Om datang menemuimu sekarang,” jawab Om Gunawan 

misterius. Aku mulai merasa nuansa di taman ini mencekam. Ada hawa yang tak 

enak memenuhi beberapa ruang di hatiku. Terlebih kulihat raut muka Om Gunawan 

tidaklah seceria tadi. Pucat. Itu yang kulihat. Kata‐katanya pun terdengar begitu 

mencurigakan dan tak begitiu nyaman kudengar.  

 “Jadi memang benar, ada sesuatu yang terjadi pada Kak Fadli, Om?” tanyaku 

dengan degup jantung diatas rata‐rata. Aku mulai mempersiapkan seluruh jiwaku 

untuk menerima apapun yang akan dikatakan oleh Om Gunawan, tapi semua itu 

serasa tak berguna. Aku tak bisa merasa siap untuk menerima hal buruk apapun itu. 

 “Ya…. Susah menjelaskannya dari mana, Win!” Kata‐kata Om Gunawan 

semakin sulit kumengerti. Jangan‐jangan memang benar, terjadi sesuatu yang tidak 

kuinginkan terjadi pada Kak Fadli. Ya Allah, semoga ini hanya perasaanku saja. 

 “Ceritakan saja, Om!” aku memberanikan diri untuk mempersilakan Om 

Gunawan berbicara. Apapun itu, aku harus siap. 

 “Om percaya kamu sudah dewasa, Win! Jadi, Om yakin kamu bisa lebih bijak 

menentukan sikap.” Ini seperti sebuah kecurigaan yang tak akan berujung. 

 “Maksud Om apa sih?” 

 “Banyak sekali hal yang terjadi pada kakakmu, Win! Tapi, Om mau kamu tidak 

bicara pada Ayah dan Bundamu ya!” 

 “Memangnya ada apa sih, Om? Kok Ayah sama Bunda nggak boleh tahu?” 

 “Om takut Ayahmu akan marah, dan Bundamu akan menangis.” 

 “Sebenarnya Kak Fadli kenapa?” 

Aku menghela napas, menyiapkan mental sekuatnya untuk mendengar cerita 

yang Om Gunawan akan sampaikan padaku sebentar lagi. Menghitung detik demi 

detik sambil merasakan nafas Om Gunawan yang sangat terasa karena tempat ini 

begitu sepi. Detak jantung Om Gunawan pun saat ini serasa bersaing dengan detak 
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jantungku. Dan pemenangnya akan tersebut beberapa detik lagi. Mendengar 

pengatar cerita Om Gunawan barusan, aku yakin terjadi sesuatu yang buruk pada 

kakakku tercinta. Tapi sebenarnya ada apa sih?  

 “Kakakmu hilang!” 

Duaer! Seakan petir menyambar diatas kepalaku. Kakakku satu‐satunya hilang di 

perantauannya? Tidak. Om Gunawan pasti berbohong padaku. 

 “Hilang, Om? Kakakku hilang?” tanyaku menggebu‐gebu. 

 “Tenang dulu, Win! Dengarkan cerita Om!” 

 “Bagaimana aku bisa tenang, Om, sementara aku tak tahu bagaimana 

keadaan kakakku sekarang.” 

 “Makanya kamu diam dulu, jangan teriak‐teriak begitu, nanti Ayah dan 

Bundamu dengar. Kamu mau semuanya menjadi semakin rumit?” 

 “Baiklah, Om! Aku akan diam. Sekarang Om ceritakan semuanya!” 

 “Jadi begini. Waktu dia tiba di rumah Om, ekspresinya sudah tak 

mengenakkan, Win! Mukanya terus saja ditekuk. Om tahu kalau Ayahmu berharap 

banyak Om  bisa mendidik Kakakmu. Lagipula, lingkungan sekitar rumah Om tidak 

seekstrim disini. Sehingga pengaruh buruk dari lingkungan, Om yakin akan bisa 

diminimalisir. Itulah alasan mengapa Ayahmu mengirimkan Kakakmu ke rumah Om. 

Mulanya, Om sudah merencanakan banyak hal untuk perkembangan Kakakmu. Tapi, 

melihat keadaan Kakakmu yang terus diam, tak mau bergerak, makan saja susah, Om 

jadi begitu bimbang. Beberapa hari kakakmu terus begitu. Sampai akhirnya, dia 

sudah mau berkumpul dengan keluarga Om, dengan Ami dan Yoga, dengan tante 

Ridha, dengan semuanya, dan tidak lagi mengunci diri di dalam kamar. Om senang, 

dia sepertinya mulai jadi anak yang rajin, suka membantu kami, dan tidak banyak 

membantah. Tapi semuanya berubah ketika Om mulai memasukkannya ke sekolah. 

Dia sering pulang sore hari. Om pikir di sekolahnya memang ada kegiatan sampai 

sore hari. Tapi ternyata bukan. Setiap pulang sekolah, dia malah berkumpul dengan 

preman‐preman di terminal. Teman‐teman sekolahnya yang mengajak. Om pikir dia 

salah memilih teman, sampai akhirnya dia bergaul dengan preman‐preman itu. Om 

sudah melakukan banyak cara untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu. 

Termasuk dengan memindahkannya ke sekolah lain, sekolah yang berbasis islam. 

Tapi ternyata disana kakakmu malah tidak betah dan minta dikembalikan ke sekolah 
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lamanya. Dia sempat berjanji sama Om, kalau dia akan berubah, asalkan dia 

dikembalikan ke sekolah lamanya. Tidak ada pilihan lain bagi Om, Om harus 

menuruti kata‐katanya daripada Fadli tidak mau sekolah. Tapi tenyata dia 

mengingkari janjinya. Dia kembali bergaul dengan preman‐preman itu sampai 

bertahun‐tahun lamanya. Waktu dia memasuki SMA, Om pikir ini saat yang tepat 

untuk memasukkan dia ke sekolah islam yang favorit, dimana dia akan sulit terkena 

pengaruh buruk dari teman‐temannya, karena Om yakin siswa disana adalah siswa 

yang berakhlak mulia. Lagi‐lagi hal yang tidak diinginkan terjadi. Om kecolongan 

start. Dia sudah terlanjur diajak teman‐temannya masuk sekolah yang jelek. Bahkan 

dia berani mengancam akan membunuh Om. Makanya Om tidak bisa berbuat 

banyak. Sampai akhirnya Om memutuskan untuk mengurungnya, tidak 

mengijinkannya sekolah, daripada pergaulan buruknya semakin tak bisa 

dikendalikan, sambil memikirkan cara lain untuk merubah perilaku Kakakmu. Tapi 

kakakmu terlalu pintar. Dia kabur! Dan kau tahu, Om temukan Kakakmu dimana?” 

 “Dimana, Om?” tanyaku perlahan, dengan dayaku yang masih tersisa. 

 “Di kantor polisi. Gara‐gara dia terlibat kasus perampokan di terminal. 

Beberapa bulan Om biarkan dia mendekam di dalam penjara, supaya Om bisa 

memikirkan langkah selanjutnya. Sampai akhirnya Om menyerah, dan memutuskan 

mengembalikan Kakakmu ke Jogja. Om sudah benar‐benar kehabisan akal. Lalu Om 

membayar jaminan kebebasan Kakakmu, dan mengajak Kakakmu pulang. Om sudah 

belikan dia tiket pesawat kembali ke Jogja. Tapi malamnya, ketika Om suruh dia 

untuk mengemasi barang‐barangnya, dia bersikeras untuk tetap tinggal di Bontang. 

Tapi Om tetap memaksanya mengemasi barang. Dan saat itu, otak cerdasnya 

kembali berguna. Dia kabur dari jendela. Sampai sekarang Om belum 

menemukannya, Win!” 

Aku tak bisa menahan air mataku terjatuh satu demi satu, hingga sangat 

deras, dan membentuk sebuah genangan air mata di mukaku. Kakakku yang sangat 

kucintai menghilang. Nafasku semakin tak teratur. Jika saja diberi kesempatan, aku 

lebih memilih pingsan. Tapi aku tak ingin Ayah dan Bunda tahu. Mengapa semuanya 

harus begini?  

“Maka dari itu, Om datang kesini. Om memang sengaja ingin memberi tahu kamu. 

Hanya kamu, Win! Karena Om tidak siap melihat kemarahan Ayahmu, dan tangis 
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Bundamu. Tapi Om pikir tetap harus ada salah seorang dari keluarga ini yang tahu. 

Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari Om. Om harap kamu bisa menjaga rahasia 

ini. Om janji, jika saatnya sudah tepat nanti, Ayah dan Bundamu akan tahu 

semuanya. Namun sebenarnya Om tak ingin mereka tahu sampai kapanpun. Om 

ingin bisa secepatnya bisa menemukan Fadli, kemudian menjadikannya anak baik 

dengan segala cara, agar secepatnya bisa memulangkannya dalam keadaan sudah 

baik, Win!” 

Aku mengangguk dalam tangisku yang tak tertahan. Segenap kehancuran 

tengah menjadi pemeran utama dalam sandiwara kehidupanku ini. Aku bukannya 

tak bersyukur atas apa yang Allah berikan, sekalipun itu sebuah musibah yang 

sepatutnya bisa menjadi seorang manusia yang kuat, tapi aku merasa ini adalah 

sebuah cambukan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ini lebih keras dari semua 

yang pernah ada. ”Windi nggak akan bilang sama Ayah dan Bunda, Windy janji Om, 

semuanya akan baik‐baik saja.” Aku berusaha meyakinkan Om Gunawan. 

Sebenarnya aku lebih ingin meyakinkan diriku sendiri. 

 “Om percaya kamu adalah gadis yang dewasa, Win! Menerima kenyataan ini, 

Om yakin akan membuatmu semakin tegar.” Om Gunawan berusaha meyakinkanku 

dan memberi beberapa butir kekuatan. Memang benar, aku sudah dewasa. 

Seharusnya aku bisa siap menerima semua ini. Tapi semua kedewasaanku ini tak bisa 

kutampakkan. Aku merasa menjadi seorang bayi yang ingin merengek dengan keras 

sampai seluruh orang di dunia mendengarnya. 

Andai saja Om Gunawan tahu, rasa sakit yang harus kutempa jauh melebihi 

apa yang Om lihat dari raut mukaku sekarang. Aku tak pernah merasakan hatiku 

seremuk ini. Bahkan jauh melebihi rasa sakit ketika Kak Fadli meninggalkanku dulu. 

Kak Fadli, kakak dimana sekarang? 

Om Gunawan terdiam, aku juga terdiam. Dalam keheningan yang begitui 

terasa ini, pikiranku sangat kacau dan tak mampu mengendalikan perjalanannya ke 

segala arah dan tak menentu. Sampai tiba‐tiba kudengar suara tangis sangat kencang 

pecah di rumah ini. Siapa yang menangis? Seperti suara Bunda. Bunda menangis. 

Tapi mengapa? 

 “Om, Bunda sepertinya menangis. Om dengar?” 

 “Iya, Win! Ayo kita kedalam dan melihat Bundamu!” 
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Suara tangis kencang itu terdengar semakin menggila saja. Aku mengejar 

Bunda, namun terlambat. Bunda segera memasuki kamar dan mengunci pintunya. 

 “Bun…” ucapku sambil mengetuk beberapa kali pintu kamar beliau, “Bunda 

kenapa nangis? Bunda… Bunda cerita sama Windy dong…” kali ini aku berusaha 

menahan rasa sakit yang menderaku, aku ingin menenangkan Bunda dulu. Aku jadi 

teringat pembicaraanku dengan Om Gunawan tadi. Apa jangan‐jangan Bunda 

mendengarnya? Masya Allah! Jangan‐jangan memang benar Bunda mendengar 

pembicaraan kami? 

 Apalagi ini? Belum cukupkah semua rasa pedih yang menggema di dada? Aku 

masih harus menjumpai sebuah pukulan yang lebih telak lagi. Tangis Bunda adalah 

tangisku juga. Sejak dulu aku tak pernah merasa tenang jika mendengar tangis Bunda 

yang membuatku terkadang merasa menjadi anak yang tak berguna. 

 “Ada apa, Win? Sepertinya Ayah mendengar suara Bundamu menangis.” 

Tidak! Ayah tiba‐tiba datang pada saat suara tangis Bunda belum dapat dihentikan. 

Astaghfirullahaladzim... apa lagi ini? Ayah datang disaat Bunda menangis dengan 

keras? Rumah ini seakan menjadi lokasi perang. Ayah sangat menyayangi Bunda dan 

beliau tidak akan diam ketika Bunda menjerit selemah apapun jeritan itu. Ayah tak 

akan membiarkan siapapun yang melukai Bunda akan hidup dalam ketenangan. Dan 

apakah kali ini aku yang akan dibiarkannya tenang? Kemurkannya sungguh tak bisa 

dilawan. Kerasnya melebihi apapun. 

 Aku dan Om Gunawan tak bisa menjelaskan pada Ayah apapun. Kami 

menunduk pasrah. Seakan menanti waktu yang terus berdetak sampai bom atom di 

rumah ini akan segera meledak. Ya Allah Yang Maha Besar, Maha Agung, Maha 

Segalanya, berilah kami jalan untuk menyelesaikan ini semua. “Kalian berdua 

mengapa diam? Katakan padaku apa yang terjadi pada istriku!” teriak Ayah dengan 

bentakan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Seperti Ayah menganggap bahwa 

aku dan Om Gunawan adalah tersangka utama kasus menangisnya Bunda. Mungkin 

memang benar, karena aku yakin Bunda menangis karena mendengar cerita Om 

Gunawan Tentang Kak Fadli. 

 “Windy nggak tahu, Yah! Bunda tiba‐tiba saja menangis,” Saat genting begini, 

aku benar‐benar tidak tahu, apa yang harus kukatakan pada Ayahku. Aku tidak 



 - 52 -

mungkin mengatakan semua yang terjadi, jika aku masih menginginkan semua orang 

di rumah ini terselamatkan. 

 “Gunawan, bisa kau ceritakan?” kali ini Ayah menunjuk Om Gunawan. 

Om Gunawan menggelengkan kepala. Aku yakin beliau juga bingung harus 

menjawab apa. Sama sepertiku. 

 “Mengapa kalian semua diam?” Ayahku masih mempersalahkan kami. 

Memang, secara logika apa yang Ayah lakukan memang benar. Karena tidak ada 

orang lain di rumah ini selain aku dan Om Gunawan.  

 “Kakak tanyakan saja pada Mbak Farida sendiri, siapa tahu, jika Kakak yang 

menanyakan, Mbak Farida mau bercerita,” nasihat Om Gunawan. Benar. Kupikir itu 

jalan yang tepat. Daripada terus menanyai kami yang masih tanda tanya dan penuh 

ketidakpastian. Ayah memalingkan badannya dari kami, kemudian mengetuk pintu 

kamarnya. Pertanda baik. Bunda mau membukakan pintu untuk Ayah, dan Ayah 

segera masuk. Aku dan Om Gunawan masih terus berpandangan sebentar, lalu kami 

memasuki kamar masing‐masing. 

 

Bintang, jika kau mendengar, beri tahu aku dimana Kakakku berada….. 
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A way –in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

Tiga hari sudah kulewati disini. Aku mulai merasakan badanku sulit 

digerakkan. Aku benar‐benar lelah disini. Para santri disini tidak pernah 

memperlakukan aku dengan semestinya. Aku telah melakukan banyak hal disini, aku 

telah menjadi tukang bantu‐bantu, tukang bersih‐bersih, tukang timba air, apa lagi 

yang mereka mau dariku agar mereka bisa menerimaku disini? Tidak muluk‐muluk 

lah, aku tahu aku memang manusia rendah, aku tidak meminta mereka untuk 

menjadi temanku, aku tidak meminta mereka untuk mengajakku bicara. Itu tidak 

menjadi masalah bagiku. Tapi satu hal. Aku ingin dihargai. Aku tidak ingin dihina. Jika 

mereka memang para santri yang baik, aku yakin mereka tahu bagaimana 

menghadapi kesalahan orang lain. Aku saja yang preman tahu, bahwa kita sebagai 

manusia harus saling memaafkan, tapi mereka itu apa? Memaafkan kesalahan orang 

lain saja susah. Aku tahu, dimata mereka, aku begitu rendah. Tapi apa harus sebegitu 

sadisnya, mereka memperlakukan aku? Tidak kan? Kurasa memang aku tak bisa 

bertahan disini lebih dari ini. Aku harus melakukan segala cara untuk keluar dari sini 

dan menghirup udara bebas. Ya, aku harus melakukannya.  

Aku terus memikirkan satu cara untuk keluar dari sini. Aku sudah mengetahui 

seluruh bagian di pondok ini. Aku mengingat sesuatu. Di bagian belakang, dekat 

dapur, sepertinya ada jalan kecil. Ya. Mungkin itu pintu belakang. Pintu darurat yang 

bisa kupakai untuk segera kabur. Iya. Benar! aku harus melakukannya secepatnya. 

Nanti malam. Aku yakin pintu belakang tak terjaga. Aku yakin aku bisa keluar lewat 

sana. Aku menunggu malam tiba.  

 

 Malam yang kunanti pun tiba. Saatnya aku melaksanakan tugas untuk kabur 

dari sini. Aku mengganti pakaianku dengan pakaian yang kupakai ketika aku sampai 

disini. Kebetulan aku sudah mencucinya kemarin, sehingga aku bisa mengenakannya 

lagi. Tidak perlu lagi aku mengenakan baju koko dan sarung. 

 Pukul sebelas malam. Ada santri yang sudah tidur, tapi kebanyakan dari 

mereka masih mendengarkan ceramah Pak Kyai di musholla. Aku meninggalkan 

kamar dengan sedikit berat hati. Beberapa hari telah kulalui disini. Suka duka silih 
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berganti menyapaku. Pekerjaan demi pekerjaan telah kulaksanakan, sekarang aku 

harus mengakhiri semuanya dan kembali ke kehidupan nyataku yang indah.  

 Langkah demi langkah mulai kutapakkan. Jarak  kamarku dan pintu belakang 

cukup jauh, sehingga aku harus sangat waspada. Karena jika di tengah jalan ada 

pengurus pondok yang mengetahui perbuatanku, pasti mereka akan menangkapku 

dan melaporkanku kepada Kyai. Apa kata para santri nanti? Pasti namaku akan 

semakin jelek di mata mereka. Kemudian mereka akan semakin menghinaku. Bukan 

hanya itu. Pipiku yang sekarang masih sedikit lebam pasti akan mereka semakin buat 

remuk. Pelan…. Pelan…. Aku ingin semuanya berjalan dengan lancar sebagaimana 

yang kumau. Disana sini kulihat ada tatapan mata yang terus mengintaiku, namun 

ketika kucari, tatapan mata itu selalu saja langsung menghilang, dan aku tidak 

menemukan apapun. Pasti itu hanya halusinansiku saja. Bagian dari rasa takut dan 

khawatirku, namun berhasil kututupi dengan tekadku. 

 Sudah hampir sampai. Tinggal beberapa meter yang harus aku lalui untuk 

sampai di pintu keluar itu. Jangan gegabah, Fadli, kamu harus tetap waspada jika 

ingin berhasil. Tidak lama lagi… Ya, memang benar. Aku harus tetap waspada. Satu 

meter lagi aku harus melangkah. Gagang pintu itu telah berhasil kuraih. Aku berhasil 

keluar tanpa diketahui oleh siapapun disini. Aku berhenti sejenak di dekat pintu, 

sedikit mengenang masa‐masa menjalani banyak siksaan disini. Aku menjadi merasa 

bersalah dengan Pak Kyai yang sudah baik padaku. Aku tak ingin membayangkan 

reaksi beliau jika mengetahui aku telah kabur. Tapi aku yakin, beliau tidak akan 

mencariku. 

 Selembar hatiku kadang masih mengungkapkan ketidak relaannya 

meninggalkan tempat ini. Seolah kuanggap setan, aku tak mempedulikannya. Aku 

lebih senang hidup bebas. Ya, hidup bebas seperti aku yang sesungguhnya. Namun, 

kaki ini terasa sangat berat untuk melanjutkan langkah. Didepanku serasa ada 

tembok penghalang yang sulit kulawan dan kudobrak. Aku tak tahu apa ini. Aku 

berusaha mendobraknya terus dan terus, tapi tak bisa. Terlalu besar. Terlalu kuat. 

 Di telingaku, terngiang beberapa senandung. Senandung yang seolah ingin 

membawaku masuk lagi ke dalam. Senandung yang sangat kuat bunyinya. Sangat 

merdu. Membuat keraguan semakin menghantuiku. Apa yang tejadi padaku sampai 
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meninggalkan tempat seperti ini saja sangat berat? Fadli, jangan begini. Ayo 

jalankan!!  

 Tapi sebongkah hatiku terus merengek. Ia ingin bertahan disini. Menjalani 

siksaan. Kemudian dia mengirimkan sinyal air mata ke wajahku. Aku tak tahu 

mengapa aku bisa menangis. Kupikir tak ada hal apapun yang membuatku menangis. 

Tapi air mataku tak bisa dihentikan. Ia terus saja mengalir dengan derasnya. Andai 

saja hatiku saja yang bisa kutinggalkan disini jika memang dia tak rela pergi, aku akan 

melakukannya. Tapi aku tak bisa melakukannya. Jika aku bisa meninggalkan 

sepasang mataku disini supaya tangisnya tidak membuntutiku lagi, aku akan 

melakukannya. Tapi tak bisa. Aku ingin membiarkan ragaku pergi dari sini tanpa ada 

hati yang terus merengek, tanpa ada mata yang terus mengeluarkan air yang 

mengganggu. Aku ingin pergi tanpa kalian semua…. Tapi rupanya kakiku pun mulai 

tak mau bergerak, tanganku juga, semua anggota tubuhku tak bisa digerakkan. Yang 

tersisa tinggal kemauan, keinginan, dan napsuku, namun tak didukung oleh anggota 

badanku. Satupun, bahkan satu sel pun. Apa yang sebenarnya terjadi? 

 Aaaaaaaaarrgghhh…. Aku terus mengerang. Sampai akhirnya aku temukan 

ragaku telah terbaring dikamarku. Diatas tikar. Diatas beribu sesal. Mengapa aku 

harus gagal melakukan hal yang semudah ini? Aku beranjak. Ingin mengulanginya. 

Dan meyakini bahwa tadi hanyalah sebuah ketakutan atas kegagalanku. Sampai aku 

kembali ke sini. Tapi ternyata aku tak mampu melanjutkan langkah. Badanku 

berhenti tepat disamping musholla. Mataku menatap kearah mereka yang sedang 

mendengarkan ceramah Pak Kyai. Tak sengaja kudengar beberapa uraian dari Pak 

Kyai, 

 “Jika kalian meninggal nanti, semua amalan akan terputus, kecuali tiga hal. 

Ilmu yang bermanfaat, sodaqoh jariyah, dan anak yang sholeh. Anak yang sholeh. 

Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingatkah kalian perjuangan mereka 

sehingga kalian bisa ada disini. Bisa mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu 

disini. Itu semua karena orang tua kalian menginginkan kalian menjadi anak yang 

pintar. Anak yang sholeh, beriman, bertaqwa, dan kelak bisa membahagiakan 

mereka. Mereka telah mengorbankan uang, tenaga, pikiran, semuanya hanya untuk 

membesarkan kalian. Namun tidak menginginkan balasan apapun dari kalian, selain 

melihat kalian menjadi kebanggaan, menjadi anak yang sukses, anak yang bisa 
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menjadi mahkota bagi keluarga, yang kelak akan meneruskan menjadi sebuah 

generasi yang baik. Kalian jangan sekali‐kali meremehkan perkara ini. ini memang 

terdengar sepele, tapi janganlah kalian menyepelekan…” 

Kudengar sebuah uraian dari Pak Kyai. Uraian yang begitu menusuk nuraniku 

yang selama ini tak mempan jika tertusuk oleh apapun. Ayah.. Bunda.. sehina inikah 

aku selama ini dimata kalian? Tak biasanya perasaanku sepeka ini. Tapi, kali ini aku 

merasa sangat tertusuk. Ayah... Bunda.. tiba‐tiba aku merindukan kalian. Apakah 

disana kalian baik‐baik saja?  

“Dan ingatlah, surga itu ditepak kaki ibu. Kalian pasti sudah sering mendengar 

kalimat ini. tapi untuk memaknainya secara mendalam, dibutuhkan sebuah 

pemahaman yang tak mudah. Banyak sekali yang harus kalian tahu, banyak sekali 

yang harus kalian jalankan untuk bisa memaknai kalimat ini. Tidak sekedar mematuhi 

perintah ibu untuk membelikan satu butir telur di warung, namun yang lebih penting 

adalah keikhlasan kalian dalam menjalankannya. Ketulusan… Mengatakan kata ‘ya, 

Bu’ dengan mulut kalian memang sangat mudah, tapi yang sulit adalah membiarkan 

hati kecil kalian yang mengatakannya. Kalian butuh banyak berintrospeksi…” 

 Kali ini aku serasa mati karena hatiku telah tertusuk dengan sebuah pedang 

yang tajam. Pedang‐pedang itu bahkan telah membagi hatiku menjadi banyak. Aku 

tak  lagi hidup. Tapi aku masih hidup. Hidup dalam simbahan air mata. Air mata 

kebodohan, air mata sesal, air mata ketidak mengertian akan hidup. Air mataku tak 

pernah sederas ini. hingga tak ada satu mikrometer kulitkupun yang terlewatkan 

untuk dialirinya. Bunda, mengapa aku merasa saat ini perasaanku benar‐benar tak 

bisa kukendalikan? Mengapa aku sangat teringat padamu, Bunda? Bunda sekarang 

ada dimana? Apakah Bunda masih mengingatku? Ataukah Bunda sudah 

melupakanku? Ataukah sekarang Bunda sedang menangisi ketololanku, kegilaanku, 

kebiadapanku? Bunda… aku sangat rindu padamu. Ingin sekali kupeluk raga 

lembutmu, dan ingin kuberlutut di hadapanmu. Aku ingin menampar wajahku 

berkali‐kali, sampai semua rasa bersalahku ini terbayar. Meskipun aku tahu, waktu 

seumur hidup tidak akan cukup, Bunda, aku akan melakukannya. asalkan aku bisa 

melihatmu tersenyum bangga atasku, Bunda…  

 Badanku tergeletak di depan musholla, tak sadarkan diri. Sampai kudengar 

suara Pak Kyai membangunkaku. 
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 “Fadli… bangun, Nak! Apa yang kau lakukan disini, Nak?” 

Aku terbangun. Aku tak bisa mengendalikan tubuhku untuk memeluk tubuh Pak Kyai.  

 “Ayah, lakukan apa saja agar aku bisa menebus kesalahanku,” Aku masih 

memeluk tubuh Pak Kyai dengan sangat erat. Bukan. Ini bukan Pak Kyai. Tapi ini 

Ayahku. “Ayah… izinkan aku berlutut dihadapanmu!” 

 “Fadli, bangunlah. Ikutilah aku masuk!” Pak Kyai itu melepaskan pelukannya 

dariku, kemudian memapahku masuk ke dalam musholla. Kulihat santri‐santri itu 

melihatku dengan tatapan yang aneh. Tak seperti biasanya. Seolah kejadian yang 

menimpaku ini adalah sebuah tontonan. 

Hanya berdua. Aku dan Pak Kyai saling berhadapan di tempat ini. di musholla 

yang suci. Tempat dimana aku merasa sangat tak pantas memijaknya. 

 “Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu, Nak!” ucap pak Kyai itu dengan 

lembutnya. 

 “Saya…. Saya…” ucapku terbata. 

 “Ceritakan saja, Nak! Saya tidak akan memarahimu apapun.” 

 “Baiklah… saya… saya merasa menjadi anak durhaka. Anak yang tidak pernah 

berbakti pada orang tua, Kyai. Ayah saya sudah melarang saya bergaul dengan anak‐

anak nakal, namun saya tetap saja membantah. Sampai akhirnya Ayah saya sudah 

tidak sanggup merawat saya. Beliau mengirimkan saya ke rumah Om saya, supaya 

Om saya bisa menjadikan saya anak yang baik. Tapi ternyata semuanya sia‐sia. 

Sampai akhirnya saya kabur dari rumah Om saya, dan Kyai menemukan saya disini. 

Saya merasa tak pantas lagi diampuni, Kyai. Saya merasa saya harus mati untuk 

menebus semua kesalahan saya ini,” ceritaku sambil sesenggukan. Air mataku belum 

berhenti mengalir.  

 “Saya mengerti apa yang kau rasakan, Nak! Selesaikan hari‐harimu disini, 

kemudian pulanglah. Temui mereka, dan mohonlah maaf!” 

 “Saya tidak yakin mereka akan memaafkan saya.” 

 “Allah saja maha pengampun. Pasti orangtuamu akan memaafkanmu, Nak! 

Sudah, berhentilah menangis. Kau tidak perlu menyesal lagi. Sekarang, mulailah hari 

barumu dan jadilah anak yang baik, saya yakin kamu pasti bisa.” 

 “Apa Kyai yakin saya bisa melakukannya?” 

 “Pasti bisa. Satu hal lagi. Sholatlah!” 
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 “Saya sudah lupa caranya sholat.” 

 “Mintalah satu ustadz disini untuk mengajarkanmu.” 

 “Apakah ada yang mau?” 

 “Pasti, Fadli. Mulai besok, saya bebaskan kamu dari segala pekerjaan. Saya 

ingin kamu fokus belajar Sholat, menghapal bacaan sholat.” 

 “Terimakasih banyak, Kyai.” 

 

Aku akan kembali dan menjadi anak baik, Bunda. Tunggulah aku, 
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Time bomb –in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

 “Gunawan! Apa yang telah kau lakukan pada anakku?” Kemarahan Ayah 

meledak. Sepertinya memang Bunda telah menceritakan semuanya pada Ayah 

semalam. Aku masih terbayang kejadian semalam yang benar‐benar membuat aku 

merinding dan merasa sangat bersalah pada Ayah dan Bunda. 

 “Saya sudah bilang bahwa saya sudah berusaha, Kak!” Om Gunawan tak bisa 

berkata dengan lebih leluasa. Hanya sebuah kata standard ‘berusaha’ yan bisa beliau 

lontarkan. 

 “Usaha? Usaha apa? Usaha menutu‐nutupi semua dari saya? Iya?”  

 “Saya pikir kakak akan melakukan hal yang sama jika Kakak ada di posisi saya. 

Menghadapi Fadli. Fadli hilang, kakak pikir semuanya akan mudah untuk 

diceritakan?” 

 “Saya ini Ayahnya, Gunawan! Kau tahu kan, saya Ayahnya. Saya berhak 

mengetahui apa yang terjadi pada anak saya, Fadli. Katakanlah tentang apa saja, 

seburuk apapun itu. Saya akan mencari jalan keluar, itu pasti.” 

 “Tapi kan saya punya pertimbangan banyak, Kak, untuk menyampaikan 

ataupun menyembunyikan apa yang terjadi pada Fadli.” 

 “Gunawan kau tahu, ini bukan masalah menyampaikan atau 

menyembunyikan, TAPI INI MASALAH KEBOHONGAN DAN KEJUJURAN. Kau telah 

membohongi Kakak dengan selalu mengatakan bahwa Fadli baik‐baik saja.” 

 “Sekarang apa yang kakak mau supaya saya bisa mempertanggung jawabkan 

perbuatan saya?” 

 “Kau menuntut saya untuk mengatakannya, Gunawan? Kau hanya bisa 

membual, merayu saya.” 

 “Saya sudah memintanya, tapi Kakak malah merendahkan saya. Sebenarnya 

apa sih yang Kakak mau? Bilang saja kalau kakak menyesali keadaan, iya kan?” 

Baru kali ini aku mendengaran pertengkaran yang begitu sengit antara 

Ayahku dengan Om Gunawan. Setahuku, sebelum ini mereka tidak pernah saling 

membentak seperti ini. mereka adalah saudara yang akur. Saudara yang tak 

terpisahkan. Tapi sekarang, karena masalah Kak Fadli, mereka bertengkar hebat. Aku 
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yang sejak tadi hanya berdiri di ambang pintu kamar tak tahan mendengar 

pertengkaran mereka. Hanya melihat raut muka merah khas Ayah dan muka 

bimbang Om Gunawan yang terlihat sedikit kabur. “Baiklah. Jangan lagi anggap saya 

adik jika saya tidak menemukan Fadli. Saya akan mengelilingi seluruh kota, dan saya 

berjanji akan menemukan Fadli. Pegang kata‐kata saya,”  

Om Gunawan lalu pergi menuju kamarnya. Kulihat beliau mengemasi 

barangnya, dan langsung berlari meninggalkan rumah. Ayah yang melihat Om 

Gunawan dengan segala perkataannya tak berupaya apapun untuk menghalangi 

jalannya. 

 “Om… om Gunawan mau kemana?” aku keluar dari kamar dan mencoba 

mengejar Om Gunawan sampai depan pintu. Om Gunawan menghentikan 

langkahnya, menginginkan mengucapkan beberapa kata padaku. 

 “Windy, maafkan segala kesalahan Om. Om tahu Om telah berbuat gila. 

Windy, jagalah Ayahmu. Tenangkan dia, jangan biarkan dia emosi. Jagalah Bundamu 

juga ya, Win! Om harus pergi. Om tidak ingin bertengkar lebih dari ini dengan 

Ayahmu. Om janji, Om akan benar‐benar menemukan Kakakmu.” 

 “Tapi,Om… Om bisa sabar dulu kan, setidaknya Om pamit pada Ayah dan 

Bunda, dan tidak langsung pergi begini.” 

 “Maaf, Win. Om harus pergi.” 

Kulihat Om Gunawan telah menghentikan sebuah taksi kemudian masuk 

kedalamnya. Sungguh. Aku benar‐benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Bahkan 

aku tak ingin  kembali masuk rumah… aku ingin ikut kabur saja… benar. Bom waktu 

itu telah meledak… meledak di rumahku… 

 

Bunda tahu bahwa selama ini aku menahan serpihan rindu yang harus 

berujung seperti ini? Bunda tahu bahwa selama ini aku menahan takut yang begitu 

dalam? Takut jika hal seperti inilah yang akhirnya harus kita hadapi. Tapi aku tak 

tahu, Bun, seberapa dalam Bunda menahan luka ini. Apakah lebih dalam dari luka 

yang kini menancap dalam lubuk hatiku? 

“Bunda baik‐baik saja?” Setelah Om Gunawan pergi, aku memberanikan diri 

memasuki kamar Bunda. Aku tahu Ayah melihatku melakukannya, tapi aku tak 

peduli. Ayah juga tidak komplain apa apa! Aku ingin mengajak Bunda bicara. Aku 
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ingin mencoba menenangkan Bunda. Kulihat mata Bunda masih sangat merah. Sisa 

air matanya pun masih tampak di beberapa titik muka Bunda. 

Bunda memelukku erat. “Seperti yang kau lihat, Sayang! Apakah kamu 

menyimpulkan Bunda baik‐baik saja?” Ini terlalu sulit. Aku sedang tak punya banyak 

ide untuk menenangkan Bunda, karena memang perasaan hatiku juga sedang tak 

baik begini. 

“Tak ada yang merasa senang, Bun!” ungkapku singkat. 

“Ya, kamu benar, Sayang.” 

“Bunda jangan sedih lagi ya, kita hadapi semua ini bersama‐sama Bun! Windy 

yakin semuanya masih bisa diperbaiki. Windy yakin Kak Fadli masih punya hati nurani 

yang akan membawanya kembali. Tidak mungkin Kak Fadli akan menghilang 

selamanya, Bun! Kak Fadli pasti akan pulang secepatnya.” 

“Kau hanya berusaha menenangkan Bunda, sayang! Tapi perasaan Bunda 

tidak bisa berubah.” 

“Perasaan apa, Bun?” 

“Perasaan gondok dan menyesal karena tak bisa memenangi debat dengan 

Ayahmu!” 

“Debat apa, Bun? Bunda tidak pernah menceritakannya padaku.” 

“Memang tidak ada yang tahu. Hanya diantara kita berdua, Win!” 

“Tapi Windy ingin tahu.” 

“Ya, malam itu, ketika Ayahmu langsung bilang sama Bunda bahwa dia 

menginginkan Fadli ke Bontang, Bunda sudah mencoba berkali‐kali membantahnya 

dan mengajukan banyak alasan supaya Ayahmu mengurungkan niatnya. Bunda pikir 

itu sebuah hal yang konyol. Kita sebagai orang tua kan harus mengusahakan yang 

terbaik bagi pendidikan moral anaknya. Bunda yakin, kalau Bunda masih mampu, 

tapi Ayahmu sudah terlanjur membuat keputusan, dan hatinya sudah sulit terketuk. 

Lima tahun Bunda memendam kekecewaan yang sangat dalam dihati. Sudah berkali‐

kali Bunda mencoba meyakinkan diri untuk berpikir bahwa Fadli benar‐benar makin 

baik saja, tapi sekarang, apa yang terjadi? Harus begini juga kan? Kau bisa 

membayangkan betapa menyesalnya Bunda tak menahan kepergian Kakakmu waktu 

itu,” cerita Bunda panjang lebar. Membuat mulutku semakin bingung tentang apa 

yang harus diucapnya. 
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“Bunda, Bunda kan tahu, kita tidak boleh menyesali sesuatu yang telah 

terjadi. Ini semua sudah digariskan oleh Allah. Yang sekarang harus kita lakukan 

sekarang, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan Kak Fadli 

lagi. Ya, Bun?” 

“Baiklah. Bunda akan mengusahakannya. Sayang, udah setengah tujuh, 

sayang berangkatlah sekolah.” 

“Baik, Bun!” 
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Say “I’m your friend,” please! –in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

 Dalam kebimbangan yang begitu dalam, aku masih tak tahu jalan apa yang 

harus dan bisa kutempuh untuk membuat semua keadaan yang kupikir telah sangat 

tak terkendali ini akan menjadi baik lagi. Aku merasa menjadi penyebab dari segala 

permasalahan yang sedemikian rumit. Semula, kupikir apa yang kulakukan bukanlah 

sesuatu yang berat, bukan masalah yang merugikan orang lain, tapi nyatanya, 

sekarang aku merasakan sendiri seluruh beban yang harus kutanggung atas segala 

kebodohanku. Dan pikiranku kini sedang dihantui oleh ribuan rasa takut atas segala 

sesuatu yang sedang terjadi di rumahku. Apa semuanya baik‐baik saja? 

 “Sudahlah, jangan terlalu disesali seperti itu, aku yakin masih ada jalan 

keluar,” kudengar suara seseorang menyapaku. Pria tinggi besar yang telah 

menonjok pipiku itu datang lagi. Aku sangat sebal dengannya. Bahkan untuk 

mengetahui namanya pun aku sangat enggan. Pasti dia ingin mencari gara‐gara 

denganku lagi. Rupanya dia belum puas menlebamkan pipi kiriku. Dia pasti 

menginginkan yang kanan juga. Hadu… mengapa hidupku harus menderita begini. 

 Tapi rupanya dia tak menyentuhku sama sekali. Justru ia tersenyum 

kemudian mendudukkan tubuhnya di sebelahku. Diambang pintu kamarku. 

 “Mau apalagi kau?” tanyaku sedikit ketus. Kupikir aku sekarang harus lebih 

sedikit berani melawannya. Masa preman takut sih sama orang begini aja, 

 “Jangan keburu ketus begitu dong. Kedatanganku kesini kan dengan maksud 

baik, bro,” ucapnya. Aneh. Dia bahkan mengucapkan kalimat itu dengan lembut. 

Tidak sekasar biasanya. 

 “Maksudmu?” aku tak bisa menyembunyikan keherananku 

 “Ya, aku tahu aku udah banyak jahat sama kamu. Tapi, berubah jadi baik 

boleh kan?” What? Aku tak salah dengar, kan? 

 “Udah deh, nggak usah banyak pura‐pura. Kalo mau nonjok pipiku lagi, tonjok 

aja. Nggak usah pake basa‐basi begitu.” 

 “Ya Allah, kamu suudzon banget sih!” 

 “Suudzon? Apa itu? Aku tidak pernah mendengar kata itu.” 

 “Dasar. Masa suudzon aja nggak tau sih.” 
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 “Ya, wajar. Aku kan preman. Nggak pernah dengar kata begituan.” 

 “Suudzon itu artinya berprasangka buruk. Ya… aku nggak mau aja kamu terus 

beprasangka buruk sama aku. Maksudku emang baik kok. Maaf kalo kemarin aku 

udah bikin pipi kamu lebam begitu. Tapi bener, aku kesini bukan untuk 

menyeimbangkan kelebaman pipimu.” 

 “Lantas?” 

 “Aku ingin bicara banyak sama kamu.” 

 “Bicara banyak? Memangnya ada hal yang harus dibicarakan antara kita?” 

 “Mmmm…. Ya kalau memang nggak ada, bikin aja jadi ada.” 

 “Dasar. Kalau memang tidak ada perlu, lebih baik kamu pergi aja, kegiatanmu 

kan masih banyak.” 

 “Males. Lagi pengen mbolos aja. Rasanya capek kalo tiap hari terus 

melakukan kegiatan yang sama.” 

 “Ngomong apa kamu? Jangan gitu, dong. Kamu kan dimasukin sini biar jadi 

anak baik, bukan jadi tukang bolos.” 

 “Sekali‐kali nggak papa lah… kadang aku ngrasa iri sama kamu. Hidup dalam 

kebebasan. Nggak ada yang ngatur‐atur. Seolah‐olah, kamu memiliki hak atas 

seluruh hidupmu sendiri. Nggak kaya aku. Harus tekekang disini. Harus bangun dini 

hari lah, terus kegiatan sampe malem banget lah. Tidur juga cuma hitungan menit 

aja. Nggak ada yang mengerti kalo aku juga pengen ngrasain bermalas‐malasan, 

punya jam tidur yang banyak.” 

 “Hahahahahahahaha………….,” Aku tertawa mendengar kekonyolan ini. 

ternyata masih ada santri yang berpikiran miring seperti dia. Kupikir semua santri 

alim dan begitu menikmati hari hari bahagianya disini. 

 “Kok malah ketawa sih?” 

 “Ya… aku nggak nyangka aja ada santri yang berpikiran seperti itu. Kupikir 

semua santri pikirannya lurus.” 

 “Weh, jangan salah. Santri juga manusia yang menginginkan haknya 

mendapatkan kebebasan juga dipenuhi. Jadi pengen lapor ke komnas HAM ni aku.” 

 “Lapor ke komnas HAM? Apa yang bakal kamu katakana di depan 

pimpinannya? Kamu bakal menuntut seluruh pesantren di Indonesia ini agar 



 - 65 -

memperbolehkan santrinya bermalas‐malasan? Namanya bukan pesantren lagi 

dong.” 

 “Pinter juga kamu. Preman bisa juga ya mikir kaya gitu.” 

 “Ya… gini‐gini kan aku pernah sekolah juga. Kalo mikir gitu sih ya… bisalah.” 

 “Pernah sekolah? Emang sekarang kamu nggak sekolah?” 

 “Udah beberapa bulan ini sih. Gara‐gara aku kabur terus hidup di jalanan itu. 

Habis itu kan aku masuk penjara. Jadi ya… sampe sekarang cuti sekolah.” 

 “Gila juga kamu. Kenapa kamu bisa dipenjara? Jangan‐jangan kamu 

memperkosa cewek ya?” 

 “Wah… parah kamu. Ya nggak mungkin lah. Aku masih punya moral kali.” 

 “Terus kenapa dong kamu bisa masuk penjara?” 

 “Gara‐gara ngrampok barang di terminal.” 

 “Yiah. Emang dasarnya kamu maling. Udah keluar dari penjara, masih aja 

nggak kapok. Terus maling sandal deh” 

 “Aku bukan maling. Aku preman” 

 “Sama aja tuh.” 

 “Beda kali.” 

 “Bedanya apa?” 

 “Preman lebih keren.” 

 “Gila bener kamu ternyata. Mmm… malah ngomongin ini sih jadinya.” 

 “Loh, tadi kan kamu bilang sendiri, kalo nggak ada pembicaraan diada‐adain. 

Sekarang udah ada pembicaraan malah disalahin. Kacau ni kamu.” 

 “Emang kacau. Stress aku disini.” 

 “Jangan dibikin stress. Nggak lama lagi kan kamu lulus, terus bisa hidup 

diluar, kan?” 

 “Bener juga ya. Mmm… kemarin, aku dendam banget lo sama kamu, gara‐

gara Laila belain kamu.” 

 “Laila? Kamu cemburu? Kamu suka ya, sama dia? Hayo… ngaku aja. Nggak 

bakal tak bilangin ke orangnya kok.” 

 “Mmm… mungkin.” 

 “Ahahahaha… dasar. Laila buat kamu deh kalau mau. Dia nggak bakal tak apa‐

apain kok. Tenang.” 
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 “Beneran?” 

 “Ya.. kemarin sempet mikir juga pengen ndapetin Laila, tapi aku sadar kok, 

kalo aku disini nggak lama. Jadi, kalaupun aku bisa ndapetin hatinya Laila hari ini, 

nggak lama lagi kan aku harus ninggalin dia. Males mikirin kaya gituan. Takut sakit ati 

juga, bro” 

 “Wah, preman masih punya hati juga ternyata.” 

 “Hmmm ngomong apa kamu? Nggak punya hati kan aku bisa mati tau. 

Lagipula, kadang aku ngrasa aneh lho. Aku preman, tapi kadang ngrasa sensiiii 

banget. Cengeng juga. Puitis juga. Ngrasa nggak becus aku jadi preman.” 

 “Hahahahaha…. Ya begitulah lika liku. Kamu tau nggak Laila itu siapa?” 

 “Siapa emang?” 

 “Dia cucunya Pak Kyai.” 

 “Serius kamu?” 

 “Ya, makanya dia nggak mau kan ada keributan disini? Soalnya dia pengen 

banget suasana di Pondok ini tenang dan kondusif.” 

 “O… gitu. Tapi, kok dia galak banget ya?” 

 “Emang dasarnya kaya begitu. Semua cowok disini naksir dia. Tapi nggak ada 

yang ditanggepin. Termasuk aku.” 

 “Kasian amat kamu. Tapi, jangan buru‐buru nyerah dong. Segalak‐galaknya 

dia, pasti adalah cowok yang nantinya bisa menaklukan hatinya. Apa mungkin itu aku 

ya?” 

 “Wah, kacau ni. Kamu kan udah janji nggak mau ngrebut dia.” 

 “Aku kan nggak mau ngrebut, bro. tapi kan siapa tahu aja dia yang bakal 

kepincut sama aku. Secara, aku kan ganteng gitu loh.” 

 “Idihhh sok kecakepan  banget sih kamu!” 

 “Ya, emang dasarnya aku ganteng. Kenapa? Iri?” 

 “Nggak lah ya, aku mensyukuri nikmat Allah kok. Nggak kaya kamu, pamer.” 

 “Nggak ya, aku nggak pamer tau. Tapi aku bangga dengan apa yang kumiliki.” 

 “Mmm… ngelihat kejadian yang menimpa kamu kemarin, sumpah ya, hatikui 

jadi luluh banget.” 

 “Luluh?” 

 “Ya. Seketika kebencianku padamu jadi hilang semua.” 
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 “Hmm… kok bisa?” 

 “Yah, aku terharu banget. Beneran.” 

 “Mmm… jadi aku harus jatuh bersimbah air mata di depan musholla tiap hari 

dong biar kebencian semua santri disini padaku jadi ilang.” 

 “Coba aja.” 

 “Ya nggak mau lah. Tiap hari nangis. Air mataku bisa habis kali. Lagian kalo 

nggak ada hal yang pantes ditangisi ngapain nangis?” 

 “Ya.. dibuat apalah biar bisa nangis. Tapi emang ya, perjalanan hidupmu 

benar‐benar mengerikan ya.” 

 “Maka dari itu. Aku ngrasa bersalah banget sama Ayah dan Bundaku. Pasti 

mereka nyesel punya anak kaya aku.” 

 “Ya mana mungkin lah ada orang tua yang berpikiran seperti itu! Seliar‐

liarnya kamu sekarang, nggak mungkinlah mreka menyesali kelahiranmu.” 

 “Aku jadi pengen cepat‐cepat keluar dari sini. Habis itu, aku pengen langsung 

pulang ke Jogja. Pengen sungkem sama Ayah sama bunda.” 

 “Tunggu ajalah waktunya. Tinggal tiga hari lagi kan? Sabar aja. Lagian, hari‐

hari terkahirmu disini kan nggak akan penuh penderitaan. Nggak akan ada santri 

yang bakal gangguin kamu lagi kok. Sejak kejadian semalam, kita jadi mikir kalo 

ternyata kamu nggak sejahat yang kita duga sebelumnya. Ternyata kamu bisa juga 

nangis dan ngrasa sangat bersalah kaya gitu.” 

 “Bener juga. Aku harus sabar. Tapi.. makasih banget lo kalo kalian nggak akan 

gangguin aku lagi.” 

 “Aku yang harus makasih sama kamu, Bro. kamu udah bikin aku sadar, kalo 

kita nggak bisa menilai orang seenaknya. Segala hal harus kita ketahui dulu kan, 

sebelum kita nyimpulin dia orang baik apa orang jahat. Mmm… maafin kita semua 

ya, bro. kita janji nggak akan gangguin kamu lagi.” 

 “Ya.. ya.. ya.. aku juga minta maaf kalo udah bikin kalian mikir yang enggak‐

enggak.” 

 “Mmm… aku punya sesuatu buat kamu. Anggep aja, ini permintaan maaf dari 

aku.” 
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 “Apa?” 

Kulihat dia mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku kecil. Aku tak tahu buku itu apa. Dia 

langsung memberikan buku itu kepadaku. Judulnya buku tuntunan sholat praktis 

 “Ini buku tuntunan sholat buat kamu. Di dalemnya, ada panduan doa dan 

gerakan sholat. Kamu harus janji, saat kamu keluar dari sini nanti, kamu harus udah 

bisa sholat. Kalo nggak, kamu nggak boleh pulang.” 

 “Sholat?” 

 “Iya. Mmm.. kalo kamu masih nggak ngerti, kamu bisa tanya sama aku, atau 

sama siapa aja disini. Pasti pada mau bantu kok.” 

 “Makasih banyak ya.” 

Kemudian aku membuka buku kecil itu. Sumpah. Symbol‐simbolnya aku sungguh tak 

mengerti. Terlebih tidak ada cara bacanya pula.  

 “Kenapa kamu keheranan seperti itu?” 

 “Kamu gila, bro! aku nggak bisa baca beginian. Bisanya cuma mbaca artinya 

doang. Tapi doanya kaya apa kan aku nggak tau.” 

 “Wah, ternyata kamu parah banget ya, baca huruf arab aja nggak bisa.” 

 “Ya wajarlah. Aku dulu waktu SD pernah diajarin. Baru jilid 1 aja nggak bisa‐

bisa. Terus nyerah deh, nggak nerusin lagi.” 

 “Oke deh. Aku bakal nulisin bacaan doa ini dalam huruf latin, biar kamu 

ngapalinnya lebih enak. Tapi kamu harus janji, setelah kamu keluar dari sini, kamu 

harus belajar baca Al‐Qur’an.” 

 “Wah, berat.” 

 “Kalo gitu kamu nggak boleh pulang.” 

 “Mmm… oke deh, ntar aku suruh siapa aja buat ngajari aku baca Al‐Qur’an.” 

 “Satu hal lagi. Sebelum kamu pulang nanti, aku minta kamu nunjukin di 

depan aku kalo kamu udah bisa sholat dan semua doanya.” 

 “Oke deh, bro. aku bakal ngapalin dengan serius. Terus aku bakal nunjukin ke 

kamu kalo udah saatnya nanti. Janji!”  

Aku menunjukan kelingkingku, kemudian mengaitkan dengan kelingkingnya. 

 “Mmmm… dari kemarin aku belum memperkenalkan diri denganmu ya, aku 

lupa. Namaku, Reza. Dia menagcungkan telapak tangannya padaku, dan aku 

menyambutnya. 
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 “Fadli. Mulai sekarang kita berteman, kan?” 

 “Ya…, temanku.” 

Aku tersenyum kepadanya. Dan dia juga membalas dengan senyuman. Baru kali ini 

aku merasakan kedamaian sejak aku datang kesini. Baru kali ini aku merasakan 

jiwaku begitu nyaman dan hatiku sangat plong. Aku tak pernah tahu rahasia apa 

yang terselubung di dalam sana sampai aku berada di tempat ini dan menemukan 

jawaban dari segala pertanyaan hidupku. Petualangan yang begitu aku nantikan, 

semuanya telah aku rasakan disini. Padahal baru empat hari. Tapi aku telah 

mendapatkan semua yang kumau. Lewat kekonyolanku sendiri ketika aku ingin kabur 

dari sini, baru aku rasakan bahwa hati nuraniku tak seburuk statusku sebagai seorang 

preman. Dan kini aku juga telah menemukan seorang teman. “Fadli, sudah ashar. 

Ayo kita sholat. Ayolah mulai. Kalau kau belum bisa doanya, kamu lakukan 

gerakannya saja dulu. Kalau gerakannya aku yakin kamu masih mengingatnya.” 

 “Mmm… baiklah.” 

Aku beranjak. Suara adzan telah memanggil dan aku harus memenuhinya.  

  

Mmm…. Menghapalkan bacaan sholat ya? Menjadi sebuah tantangan tersendiri 

bagiku. Tapi aku yakin aku akan berhasil melakukannya. Kubuka catatan yang telah 

diberikan Reza padaku tadi. 

 “Allahumma baa’it baini wabaina khataa yaayaa kamaa baa’ata bainal 

masyriki wal maghrib…” aku mencoba membacanya pelan‐pelan. Mencoba pula 

menelaah artinya. Aku merasa lebih tenang sekarang. Hidup dalam jalan yang lurus. 

Petualangan hidupku yang baru lagi.. Hmm… aku begitu menikmatinya. 
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Goodbye–in Fadli’s eyes‐ 

Bontang, 2009 

 “Bagus! kau telah berhasil melakukannya, Fadli,” ucap Reza menyelamatiku 

karena aku berhasil menghapalkan bacaan dan gerakan sholat. Diiringi dengan 

terpukan tangan santri‐santri lain yang menyaksikan aksi sholatku. Sial! Rupanya 

Reza membohongiku. Padahal dia mengatakan bahwa hanya dia yang akan 

menyaksikan aku sholat dan menjadi saksi keberhasilanku. Tapi ternyata secara 

diam‐diam dan tanpa sepengetahuanku dia telah memanggil teman‐temannya untuk 

melihatku juga. Huah, aku sangat malu pada mereka. 

 “Wah, parah kamu, Za, kamu bilang akan menyaksikan aku sholat sendirian 

aja, nggak bawa teman‐teman kamu,” Aku protes padanya 

 “Ya, kan ini sebuah kejutan untukmu, Fad,” ucapnya membela diri. 

 “Mmm… ya, memang.” 

 “Lagipula kamu sudah berhasil melakukannya dengan baik kok.” 

 “Oke. Kalau begitu, sekarang saatnya aku pergi dari sini teman‐teman,” 

dengan berat hati aku harus mengatakannya. 

 “Mmm… kamu yakin kalau kamu akan pergi sekarang, Fad?” Reza sedikit 

terbata mengatakannya. 

 “Ya, aku sangat rindu sama Ayah sama Bunda jadi, aku harus secepatnya 

pulang. Kalian mengertikan? Mmmm… terimakasiih banyak ya, kalau kalian selama 

ini udah mengajari aku banyak hal. Sampe sekarang aku bisa sholat begini, itu juga 

karena kalian semua,” Ucapku penuh haru. 

 “Ya, kita juga mau ngucapin makasih karena kamu udah memberi warna 

dihidup kita.” 

 “Warna?” 

 “Ya, secara tidak sadar, kamu udah bikin kita…. Ya… nggak berpikiran lurus‐

lurus amatlah.” 

 “Wawa… bisa‐bisa aku dituduh ngajarin sesat ke kalian nih..” 

 “Tenang, santai saja lah. Itu nggak akan terjadi. Kamu akan tenang disana.” 

Semua orang yang ada di musholla ini tertawa mendengar candaku dengan Reza. 

Sungguh, hatiku sangat berat untuk  pergi dari sini. Bahkan jauh lebih berat daripad 
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apa yang kurasakan ketika aku ingin kabur dari sini.  Kekuatan apa sih yang 

sebenarnya tersimpan disini sampai‐sampai preman seperti aku saja dibuat jadi 

betah dan tak rela meninggalkan seperti ini? Aku jadi heran. Detik demi detik 

rasanya sangat cepat berjalan. Tak lama lagi, aku harus berjalan sendiri, aku harus 

menjaga apa yang sudah mereka ajarkan padaku. Aku tak boleh lemah dan tergoda, 

apalagi kembali pada kesesatan… 

 “Fadli…” suara seseorang memanggilku. Rupanya ada Pak Kyai yang 

kemudian langsung memasuki musholla menghampiri aku dan santri‐santrinya. 

 “Iya, Pak?” 

 “Saya hanya ingin berpesan padamu, jangan lupakan sholat, berbaktilah pada 

orang tua, janganlah lagi kamu menyentuh minuman keras, dan bersosialisasilah 

dengan orang‐orang yang baik!” 

 “Baiklah, Kyai. Mmm… semuanya, rasanya sudah cukup sekarang. Waktuku 

sudah habis, dan aku harus pergi. Lain kali, kalau aku punya waktu, aku akan main 

kesini. Boleh kan?” tanyaku sambil berdiri. 

 “Ya, tentu saja. Kesinilah kapan saja jika kau mau.” 

 “Mmm… terimakasih semuanya. Aku pamit dulu ya, Assalamu’alalaikum.” 

 “Wa’alaikumussalam…” Mereka semua menjawab dengan serentak.  

Aku berjalan mengikuti jalan keluar dari mushola menuju pintu, Reza mengantarku 

sampai depan. 

 “Kamu ati‐ati ya, Fad,” Pesan Reza ketika sudah sampai depan pintu. 

 “Ya, makasii banget atas semuanya, teman.” 

 “Okke..” 

 “Mmm… inget pesanku ya, jangan lupa berjuang terus ndapetin Laila.” 

 “Hahahahahahhahaha… oke oke. Kamu lihat saja. Sepuluh tahun lagi, Laila 

udah jadi istriku.” 

 “Amiinn.. yaudah deh, aku pergi ya, Assalamu’alaikum..” 

 “Wa’alaikumussalam….” 

Aku menapakkan langkahku meninggalkan Pondok Pesantren Al Fadhilah ini. masih 

kulihat kebelakang, kearah Reza yang tak hentinya melambaikan tangan, dan aku 

membalasnya, sampai tubuh Reza menjadi sangat kecil dan tak terlihat lagi. Sampai 

aku telah berada di seberang jalan. Aku ingin kembali ke gubug sebentar, mengambil 
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beberapa barangku, tapi tak usahlah. Lebih baik aku segera kembali ke rumah Om 

Gunawan. 

 

A million miles ocean I have sailed 

Until I find an island… 

Island of peace, island of happiness, island of straight way 

And now I have to be survive  

Looking for much strength 

For my further life 

That I have to pass 

In the middle of challenges  

In the middle of promises 

In the middle of everything 

 

Ditengah jalan aku menemukan sarang preman, ingin rasanya aku kembali kesana. 

Tapi tidak. Aku harus menatap jalan yang lurus mulai sekarang…. Ya.. 

 

 

Tok… tok… tok… Aku mengetok pintu rumah Om Gunawan. 

“Assalamu’alaikum…” suaraku lirih. Aku masih merasa malu‐malu menginjakkan kaki 

di rumah ini setelah lama aku meninggalkannya tanpa pamit. Kemudian kudengar 

langkah seseorang. Pasti orang itu akan membukakan pintu untukku. 

Jegrekk… pintu pun dibuka. Kulihat Tante Ridha yang membukakan pintu 

untukku. Matanya menatapku heran, wajahnya sungguh sulit kumengerti. Terlihat 

sedikit keheranan 

“Fadli,” ucapnya masih kaget. 

“Ya, aku Fadli,” Jawabku perlahan, ingin menenyadarkannya segera bahwa 

aku memang benar‐benar keponakannya yang bernama Fadli. 

“Kkkau.. benar Fadli, keponakanku?” 

“Iya tante. Percayalah, aku benar‐benar Fadli Pradana Muhammad Subrata. 

Tante tak percaya? Kalau tak percaya lihatlah tanda lahir yang ada dipunggungku. 

Tante tahu kan?” 
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“Yyya… ya.. tante ppercaya,” tante Ridha masih begitu terlihat gugup. 

“Masuk, Fad.” 

Aku kemudian memasuki rumah Om Gunawan. Rumah yang sekitar dua 

minggu tak kuinjak. Nuansa damai yang saat itu kutangkap rupanya belum hilang. 

Malahan sekarang aku merasa lebih damai. Berada di tempat dimana penghuninya 

adalah orang‐orang yang senantiasa menyayangi dan menjagaku.  

Tante Ridha masuk. Sepertinya beliau sedang memanggil Om Gunawan. Tak 

berapa lama, Om Gunawan keluar. Ekspresi mukanya tak kalah mengejutkan dengan 

tante Ridha. Kemudian beliau memelukku dengan erat. Seperti menemukan anaknya 

yang hilang bertahun‐tahun. Padahal aku hanya hilang satu minggu, kok.  Pelukannya 

semakin erat. Aku hampir mati tak bisa bernapas. Om, udah dong meluknya… kaya 

apa aja sih… 

“Sayang, kamu kemana aja sih?” Tanya Om Gunawan. Baru kali ini aku 

mendengar beliau memanggilku “Sayang”. Sebelumnya tak penah sampai begitu. 

Sebenarnya apa yang terjadi sampai Om Gunawan terkesan sedikit berlebihan dalam 

menerimaku? Kupikir sebelumnya aku juga pernah menghilang. Lebih lama malah. 

Tapi ekspresi Om Gunawan saat itu tak seberlebihan ini deh. 

“Om.. Om  Gun kenapa sih? Kok kaya nemuin anak yang hilang bertahun‐

tahun aja? Perasaan aku hilangnya cuma dua mingguan deh,” ucapku seperti orang 

bodoh. Sebenarnya tak terlalu bodoh, hanya tak mengerti dengan kejadian apa yang 

menimpa Om Gunawan dalam dua minggu kepergianku ini. 

“Fadli.. dengar. Banyak sekali hal yang harus Om ceritakan padamu. Pokoknya 

kamu nggak boleh hilang lagi. Nggak boleh. Kalau kamu sampai hilang, Om akan 

mencarimu sampai ke ujung dunia sekalipun,” bahkan kata‐kata Om Gunawan pun 

sampai seperti ini. atau jangan‐jangan Ayah datang kesini dan tahu kalau aku hilang? 

Oh tidak! 

“Om, Fadli janji. Fadli nggak akan hilang lagi. Bener deh. Tapi Om cerita dulu 

sebenarnya apa yang terjadi?” 

“Baiklah. Nanti Om ceritakan semuanya. Tapi sekarang, kamu makan malam 

dulu ya, mandi dan ganti pakaianmu juga.” 

“Oke Om.,”  
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Aku beranjak menuju kamarku, mengambil pakaian kemudian memasuki 

kamar mandi. Aku begitu tak sabar mendengar cerita Om Gunawan. 

 

 “Apa?” aku begitu terkejut setelah mendengar cerita dari Om Gunawan 

tentang apa yang terjadi belakangan ini. ternyata benar. Ayah sudah tahu semuanya. 

Aku yakin beliau akan sangat murka jika melihat wajahku. Aku jadi mengurungkan 

niatku untuk pulang. Aku lebih baik disini selama beberapa hari sampai aku tenang 

dan siap untuk dimarahi Ayah.  

 “Ya, memang begitu. Sekarang, kamu gentian cerita. Beberapa hari ini kamu 

hilang kemana? Dan kenapa kamu pulang? Biasanya kamu nunggu ditemu dulu kan 

baru mau pulang?”  

 “Om mau tahu aku hilang kemana?” 

 “Emang kemana? Kok kayanya kamu bangga banget gitu sih?” 

 “Aku ditemu Kyai. Terus aku dirawat di pondok pesantrennya, Om!” 

Kulihat Om Gunawan tak bisa berkedip. Dia terperangah mendengar kalimatku 

barusan. Bahkan sampai tak bisa bicara lagi. “Om? Om Gun Kenapa?” 

 “Tttidak. Om hanya terkejut mendengar kalimatmu barusan,” Om Gunawan 

akhirnya bisa membalas kata‐kataku juga. 

 “Terkejut? Baru gini saja udah terkejut? Masih banyak ceritanya Om. Om 

belum tahu kan, apa yang aku lakukan disana  sampai aku mau pulang begini?” 

 “Ya… Om mau dengar ceritanya.” 

Kemudian aku menceritakan semuanya ke Om Gunawan. Sungguh, aku tak percaya 

mendengar Om Gunawan begitu terharu mendengar ceritaku. Air matanya mengalir 

perlahan demi perlahan. Pertengkaran Ayah dan Om Gunawan memuncak karenaku, 

padahal disana aku jadi anak baik. Dunia ini sungguh tak bisa dimengerti kemana 

alurnya bergerak. “Fadli, nggak nyangka keponakan Om yang sangat bandel sekarang 

jadi begini.” 

 “Yah, Om ngeremehin aku ni..” 

 “Bukannya ngeremehin. Cuma nggak nyangka aja. Mmm.. sekarang, telepon 

Ayahmu dan katakan bahwa kau kamu disini sudah baik‐baik saja sama Om.” 
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 “Mmm.. nggak usah deh, Om! Biar nanti aja Ayah tahu pas aku udah pulang 

ke Jogja. Gila ya, udah lima tahun aku nggak ke Jogja. Keadaan Windy sekarang 

gimana ya? Aku kangen banget sama dia.” 

 “Dia sudah besar sekarang. Dia juga bilang sama Om kalau dia sangat rindu 

sama kamu, Fad. Kalian udah kaya orang pacaran aja sih, kangen‐kangenan.” 

 “Wah, Om parah ni. Kita kan Kakak adik, malah lebih dari itu lah. Kita kan 

udah deketnya dari kecil.” 

 “Ya… benar‐benar. Mm.. kapan kamu mau pulang ke Jogja?” 

 “Besok pagi aja Om. Ntar keburu kelamaan. Kasihan orang rumah pada 

kangen sama aku.” 

 “Halah. Gaya banget sih kamu, Fad. Ngrasa dikangenin gitu sama orang 

rumah. Kalau nanti mereka lihat kamu begini, kira‐kira mereka bakal berekspresi apa 

ya?” 

 “Nggak bakal dianggep anak kali, Om!” 

 “Kok bisa?” 

“Ya, soalnya Ayah sama Bunda paling juga nggak bakal percaya kalau aku ini Fadli 

anaknya…” 

 “Ahahahaha…. Dasar keponakan Om ini bisa saja ngomongnya. Baru kali ini 

Om ngerasa kamu begitu dewasa, Fad!” 

 “Yah si Om nih, satu hal ya Om, pengalaman memberiku segalanya…” 

 “Hmm…” 

 

Home…. I’m coming… aku telah berada di Bandara Adi Sucipto sekarang… 

sebentar lagi aku akan sampai rumah. 

 Aku tak sebodoh itu. Pasti aku masih mengingat jalan pulang. Aku masih 

mengingat alamat rumahku. Kalau tidak salah, rumahku di Jalan Sultan Agung nomor 

lima. Ya benar. Aku lalu menaiki bus trans jogja, menanyakan pada petugas 

shelternya jalur apa yang kunaiki. Tak lama setelah itu, bisnya pun datang, dan aku 

menaikinya. 

 Dulu, waktu aku terakhir disini, belum ada bis macam ini. hanya ada bis kota 

yang urakan dan tak aman. Utung saja Om Gunawan memberi tahuku kalau sekarang 

ada bus baru bernama trans jogja. Seperti busway. Ber‐ac, nyaman, dan insya allah 
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aman. Suasana kota Jogja sekaran betul betul berbeda. Tata kotanya sekarang jauh 

lebih baik dari pada dulu. Sekarang banyak taman yang bertebaran. Hmm… 

walikotanya sekarang pasti baik banget deh. 

 Aku sudah turun di halte yang paling dekat menuju rumahku. Beberapa ratus 

meter lagi, aku akan sampai rumah. Rasanya benar‐benar sudah tidak sabar. Ingin 

rasanya berlutut dihadapan Ayah dan Bunda. Kemudian memeluk Windy sepuasnya. 

Hmm.. rumahku sekarang bagaimana ya? Masih seperti yang dulu kah? Atau Ayah 

sudah merehabnya jadi tingkat tiga? Aku sangat penasaran… namun aku terus sabar. 

 Ups, tiba‐tiba ada seseorang yang menyekapku. Ini seperti déjà vu. Ketika aku 

disekap oleh seseorang yang kemudian membawaku ke rumah Pak Kyai saat aku 

mencuri sandal di masjid warga. Jangan‐jangan ada lagi Kyai yang menemukanku. 

Tapi aku tidak melakukan apa apa sekarang, sungguh. Tiba‐tiba sekapan itu lepas. 

Seseorang menampakkan wajahnya dihadapanku. sedikit aku mengenalnya. 

Sepertinya aku pernah bertemu dengannya.  

 “Hai, Coy, kemana aja? Bertahun‐tahun nggak nongol, ha?”  

Astaghfirullah, dia kan…. Arnok, teman sepermainanku waktu kecil. “Yaela, sok sok 

dilupain nih… apa lupa beneran?” tidak. Aku tidak melupakannya. Aku tidak mungkin 

melupakan sahabatku waktu kecil. Dia banyak berubah. Dulunya lugu, tidak banyak 

bicara ketika berkumpul dengan kita‐kita. Sekarang, dia tampak sangar, kulitnya 

hitam, rambutnya gondrong, celananya sobek‐sobek, tampak kumal, terlebih dengan 

aksesori yang terpampang di tubuhnya. Banyak tindik, gelang ditangannya, kalunnya 

seperti kalung anjing. Rupanya dia sekarang menjadi preman betulan. Mulutnya bau 

alkohol dan rokok. Seperti aku dulu. Tapi aku dulu tak sampai seperti ini. aku preman 

yang bersih. Tidak kumal seperti dia. Tidak memakai aksesori karena aku sangat risih 

mengenakannya. Walaupun sesekali aku minum minuman keras dan merokok juga.  

 “Arnok. Kau Arnok kan?” aku menerkanya. 

 “Yap. Tepat sekali. Kamu bertahun‐tahun menghilang kemana?” 

 “Ya.. banyak, Nok! Aku mempetualangi hidup. Sekarang aku udah jadi anak 

baik. Nggak kaya dulu lagi.” 

 “Idihh… kamu ni ya, nggak usah jadi sok baik. Ayo gabung sama kita lagi.” 

Ya Allah, jangan biarkan setan setan jahat membisikkan apapun di telingaku. Jangan 

biarkan aku terjerumus kedalam jurang yang sama seperti dulu. Ya Allah, aku ingin 
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berubah menjadi anak yang baik, aku ingin mendekatkan diri pada‐Mu. Dengan 

segala kekuasaan yang Engkau miliki, tolong jauhkan aku dari dunia gelap ini. Tolong 

Ya Allah 

 “Nnnggak bisa, Nok. Aku udah nggak mau gabung sama kalian lagi. Sekarang 

aku mau pulang ke rumah. Mau ketemu keluargaku, Nok. Maaf ya.” 

Aku melihat Arnok penuh dengan bujuk rayu. Sepertinya dia ingin aku kembali 

bersama mereka.  

 “Sudahlah, Fad! Ngapain sih kamu jadi anak baik segala? Nggak enak, Nok. 

Nggak bisa hidup bebas.” 

 “Nggak, Nok. Sekarang kita bisa bebas. Tapi di akherat nanti kita akan 

dimintai pertanggung jawaban. Kumohon Nok, jangan paksa aku.”  

 “Nggak usah munafik, Fad! Nggak usah sok alim. Ayolah, tinggal ikut aku aja 

susah. Sebentar saja. Kalau kamu nanti mau pulang, pulanglah. Tapi mampirlah 

sebentar.” 

 “Nggak, Nok!” 

 “Ayolah, Fad!” 

Rupanya setan‐setan itu membisikiku terlalu keras. Aku tak bisa menahannya. Aku 

terdorong untuk ikut dengan Arnok. 

 “Baiklah. Tapi sebentar saja ya.” 

 “Iya, cuma sebentar kok. Nanti pulanglah kalau kau mau.” 

 “Oke!” 

Arnok membawaku ke markas mereka. Disana kulihat teman‐teman lamaku juga. 

Dewa, Panji, Komang, Titok, semuanya yang dulu satu gank denganku. Ternyata 

sampai sekarang mereka masih seperti ini. Allah belum memberi hidayah untuk 

mereka.  

 “Hoe, Kalian, lihatlah aku bawa siapa?” Arnok memamerkan kedatanganku 

pada teman‐temannya. Teman‐temanku juga. 

 “Huuuuuuu Fadli. Anak ilang ini udah ketemu sekarang. Heh, Fad. Aku nyariin 

kamu sampai kemana mana nggak dapet dapet. Dateng kerumah kamu malah 

disemprot sama Bapakmu. Sebenarnya kamu ngilang kemana sih?” Tanya Panji. Aku 

segera duduk di salah satu kursi. 

 “Aku ke Bontang,” jawabku 
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 “Bontang? Ngapain?” Kali ini Dewa yang menanyaiku. 

 “Yah, bisa dibilang, menjalani masa perbaikan diri lah,” jawabku 

 “Apa? Perbaikan diri? Sekarang kamu jadi anak baik, Fad?” Tanya Titok 

dengan nada seperti tidak terima. 

 “Doakan saja, ya,” jawabku singkat.  

 “Wah, ini nggak bisa dibiarkan, Fad, kamu nggak boleh menghianati kita 

seperti itu dong,” Kata Komang. Suasana semakin panas. Aku seperti di kandang 

macan dimana aku menjadi daging yang tergeletak yang siap mereka lahap kapan 

saja. 

 “Aku nggak pernah merasa menghianati siapapun ya, kalian jangan bicara 

seenaknya.” 

 “Tapi kenyataannya begitu, Fad. Jalur kamu sudah melenceng jauh sekarang. 

Mana Fadli yang dulu?” 

 “Fadli yang dulu udah nggak ada. Yang ada, Fadli yang begini sekarang.” 

 “Tidak. Sekarang, kamu harus minum itu.” 

Komang mengambilkan sebotol Khamar  untukku. Ya Allah aku benar‐benar takut 

terjerumus. Ya Allah, jagalah aku… Komang melemparkannya padaku, namun aku tak 

menerimanya. 

Prang!! Botol itu terbentur  tembok dan pecah. Alhamdulillah. Untung tidak 

mengenaiku.  

 “Maksudmu apa sih, Fad! Aku suruh kamu menangkap dan meminumnya, 

kenapa kamu biarkan pecah? Hah?” Kudengar Komang begitu marah karena aku tak 

menuruti kata‐katanya. 

 “Sudah kubilang aku tak bisa,” jawabku. Aku membentak Komang. Aku ingin 

segera keluar dari sini, Ya Allah, berilah aku kekuatan agar bisa keluar dari sini. Tapi, 

kulihat Komang mengambil sebuah golok. Sepertinya dia ingin memukulku. Dia 

berjalan kearahku, “Aaaaaaaaaaaaa………………” aku berusaha melepaskan diri dari 

sini, dengan segala kekuatan yang aku miliki, aku keluar melewati jalan sempit yang 

tertutupi oleh tubuh Arnok. Aku berhasil keluar. Aku berlari sekeras mungkin supaya 

Arnok tidak bisa mengejarku lagi. Ya Allah, lindungi aku dari serangan mereka… 

engkau maha kuasa, aku yakin Engkau bisa melakukan apapun, Ya Allah… 
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Meeting–in Windy’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

Aku menelusuri jalan pulang dari sekolah bersama Kak Abi. Setiap hari kita 

selalu begini, karena jarak rumah kami dengan sekolah searah, sehingga kami bisa 

jalan bersama. Biasanya bersama Nadia juga, tapi hari ini Nadia tidak masuk, 

sehingga aku hanya bersama Kak Abi saja.  

Semenjak Kak Fadli pergi, Kak Abi bisa menjelma sebagai sosok Kakak yang 

amat baik buatku. Setidaknya, mengurangi kesepianku karena ditinggal Kak Fadli. 

 “Gimana, Kak, sudah sampai mana kegiatan bakti sosialnya? Sudah fix kan 

lokasinya?” tanyaku pada Kak Abi. 

 “Yah, Alhamdulillah begitu, dek! Kemarin udah konfirmasi sama pihak sana. 

Insya Allah jadi disana kita,” Jawab Kak Abi.  

 “Eh, dek, Kakak belok dulu ya. Assalamu’alaikum.” 

 Kami sudah sampai di belokan yang harus memisahkan aku dan Kak Abi. Jalan 

ke rumah Kak Abi belok kanan, dan jalan menuju rumahku masih lurus. 

 “Wa’alaikumussalam…” aku berhenti sebentar, kemudian melanjutkan 

perjalanan. Tiba‐tiba… 

Bragh! Seseorang menabrakku. Sampai aku terjatuh kebelakang. Sepertinya 

seorang pria. Dan memang benar. Ternyata pria itu ksatria juga. Dia menolongku 

dengan menarik tanganku supaya aku bangun  kembali. 

 “Maaf, mbak ya, aku tidak sengaja. Tadi aku dikejar‐kejar sama prem…,” Dia 

menghentikan kata‐katanya dan menatapku penuh rasa aneh. “Windy…,” Orang itu 

memanggilku. Siapa dia? Karena terjatuh tadi, pandangan mataku sedikit kabur dan 

belum pulih sepenuhnya. Tapi, beberapa detik berlalu dan …  

Subhanallah, ternyata dia…. 

 “Kkkkakkakkkkkkkkkkk? Kakak? Kak Fadli? Beneran itu kamu, Kak?” aku 

benar‐benar merasakan kebetulan yang luar biasa. Aku tidak mimpi kan? Atau aku 

hanya merasakan kerinduan yang luar biasa sehingga membuatku berhalusinasi dan 

mengira orang yang di depanku ini adalah Kak Fadliku sayang? 

 “Iya, dek. Ini Kakakmu…” Kak Fadli lalu memelukku erat‐erat. Aku sungguh 

masih tak percaya dengan sosok yang sedang memelukku ini. Ini masih belum terlalu 
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bisa kupercaya. Aku bertemu lagi dengan Kak Fadli. Kuberanikan diri bertanya 

padanya, untuk memastikan ini Kak Fadli atau bukan.  

 “Kakak apa kabar? Katanya kakak kemarin hilang?” 

 “Ceritanya nanti saja, Dek, sekarang kita harus lari kencang, soalnya Kakak 

dikejar preman.” 

 “Iiiiya… Kak!” 

Kak Fadli langsung menggandeng tanganku dan kami pulang bersama. 

Sepanjang jalan aku masih dihantui rasa tidak percaya dengan apa yang kulihat ini. 

ini benar‐benar Kakakku. Kakakku yang selama ini kurindukan. Dan kali ini tanganku 

sedang digandeng oleh seorang superhero yang jauh lebih kuat daripada apa yang 

selama ini telah ada di tv‐tv.  

 Kurasakan benar gandengan tangannya, sampai akhirnya kami telah sampai 

di rumah. Aku masuk terlebih dahulu, namun Kak Fadli masih berdiri diluar, karena 

Kak Fadli minta aku memanggilkan Bunda dulu. Kupanggilkan Bunda, dan kuminta 

beliau segera kedepan pintu karena ada seseorang yang ingin bertemu. Bersama 

Bunda, aku langsung keluar.  

 Spontan ketika Kak Fadli melihat Bunda, Kak Fadli langsung menjatuhkan 

badannya dan memeluk kaki Bunda sambil menangis tersedu sedu. Nuraniku begitu 

tergetar dan aku sangat terkejut melihat sikap Kak Fadli yang begitu berbeda dengan 

Kak Fadli yang kukenal dulu. Kini baru kusadari, bahwa ternyata hati Kak Fadli begitu 

tipis, diambang batas antara tingkah nakal dan sensivitasnya yang sangat tinggi. Baru 

pertama kali kulihat Kak Fadli berlutut dengan raut muka yang begitu tulus, mata 

berkaca‐kaca, dan degub jantung yang terdengar begitu keras. Kakak, kalau kau 

sebenarnya bisa menjadi kebanggaan, mengapa tak kautunjukkan pada kami dari 

dulu? 

 “Bunda, bunuh saja aku kalau Bunda mau melakukan itu. Tendanglah aku 

jauh‐jauh jika itu akan membuat Bunda lega. Bunda, tak usah lagi anggap aku anak, 

jika Bunda memang tak lagi menginginkan aku ada di kehidupan Bunda. Tapi ijinkan 

aku berlutut dihadapan Bunda untuk memohonkan ketulusan Bunda memaafkan 

aku. Aku siap pergi lagi dari rumah ini kalau memang aku telah tak dianggap dan 

hanya akan membuat seluruh anggota keluarga bertengkar, Bunda!” kulihat Kak 

Fadli memeluk kaki Bunda dengan segala rasa bersalah yang dimilikinya. Aku 
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merasakan betul apa yang dirasakan Kak Fadli, perasaan seorang anak ketika merasa 

sangat berdosa dan mengecewakan orangtuanya. Meskipun aku masih tak tahu apa 

yang sebenarnya terjadi pada Kak Fadli sampai ia begini. Sampai air mata Kak Fadli 

membasahi daster hijau muda Bunda bagian bawah. 

 “Bangunlah, Sayang! “ ucap Bunda terbata. Kulihat air matapun turut keluar 

dari mata Bunda. Wajah Bunda juga sangat lain dari biasanya. Kulihat sebuah sinar 

kelegaan muncul di wajah Bunda setelah bertahun‐tahun menghilang. Dibalik pucat 

muka Bunda karena simbahan air mata, kulihat sebuah aura yang tak pernah kulihat 

sebelumnya. Aku tahu, penyesalan Bunda yang selama ini terpendam akhirnya 

terbayar sudah dengan munculnya Kak Fadli disini.  

 “Tidak, Bunda. Aku harus menghabisakan sisa hidupku dengan berlutut pada 

Bunda,” ucap Kak Fadli. Tak kusangka Kak Fadli akan berpikiran seperti itu. 

 “Bunda ingin memelukmu dengan erat, sayang! Bunda sangat 

merindukanmu. Dan Bunda sangat senang akhirnya kamu telah kembali,” Perlahan 

lahan Kak Fadli mulai menggerakkan tubuhnya dan berdiri, kemudian Bunda meraih 

tubuh Kak Fadli dan memeluknya dengan erat. 

 “Fadli tak akan melepaskan pelukan ini, Bun!” 

 “Peluklah Bunda selama kau mau. Bunda juga tak mau kehilangan kamu lagi.” 

Tepat. Seperti film drama. Tapi ini kenyataan yang tak terbantahkan dan memang 

ada dihadapanku. aku jadi ikut menangis melihat drama ini.  

 

Kulihat serpihan bintang tak sabar menunggu cerita dari Kak Fadli… 

 “Kak, cepat ceritakan apa yang sebenarnya terjadi!” pintaku pada Kak Fadli 

yang sedang mengayunkan ayunanku. Sudah lama aku tak dimanja olehnya seperti 

ini. aku jadi merasa ingin kembali kemasa lalu, ke masa kanak‐kanak. Ketika Kak Fadli 

selalu mau mengayunkan ayunanku. 

 “Ceritakan? Kakak malu, Dek!” ucap Kak Fadli. Ternyata dia sekarang jadi 

pemalu. 

 “Kakakku tersayang, aku bener‐bener pengen diceritain. Nggak usah pake 

malu‐malu gitu dong ah!” bantahku. 

 “Oke‐oke. Kakak mulai ceritanya, ya. Pada suatu hari di sebuah sawah  luas 

milik Pak Tani, ada seorang penyamun bernama Fadli yang kelaparan. Karena 
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laparnya sudah tak tertahan, akhirnya ia memutuskan untuk mencuri jagung milik 

Pak Tani. Namun tak berapa lama, Pak Tani pun muncul dan Fadli ketahuan. Akhirnya 

Pak Tani menikahkan Fadli dengan putrinya. Tamat. Begitu ceritanya.” 

 “Kak Fadili, aku serius tau.” 

 “Ya, Kak Fadli juga bercerita dengan serius kok.” 

 “Boong!” 

 “Emang.” 

 “Iiiih Kakak minta diapain dulu sih biar mau cerita? Ha?” 

 “Minta dicium pipi sama kamu.” 

 “Nggak mau nyium kamu, Kak!” 

 “Yaudah. Nggak mau cerita.” 

Dengan terpaksa kukecup pipi Kak Fadli dengan menahan segala rasa tak enak. 

Huhu… baru kali ini aku mencium Kak Fadli.  

 “Ceritain sekarang!” 

 “Oke.. jadi begini…” 

Kak Fadli mulai melantunkan ceritanya. Kata demi kata kuikuti dengan benar, supaya 

aku jelas dengan semua ceritanya. Aku merasa berada dalam negeri dongeng. 

Sumpah! Aku benar‐benar tak percaya dengan apa yang Kak Fadli ceritakan. “….Kak 

Fadli benar‐benar nggak menyangka kalo step‐step yang dilakukan oleh Kyai  itu 

untukku benar‐benar efektif. Dulu kupikir aku udah suruh baca buku ilmu macem‐

macem suruh ngapalin ini itu, eh ternyata malah suruh bersih‐bersih. Ya, mungkin itu 

adalah cara membuatku menderita dan lelah, terus aku sadar. Gitu, dek! Udah tahu 

kan?” 

 “Kakakk…,” Ucapku masih bengong. 

 “Kok bengong sih?” 

Aku menggeleng‐gelengkan kepala, masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada 

Kak Fadli. 

 “Mmm… nggak nyangka aja, Kak!” 

 “Ya, tapi memang kenyataannya begitu, Adek!” 

 “Mmmm…. Aku punya kejutan buat Kakak lo.” 

 “Kejutan apa?” 

 “Dua hari lagi. Kakak kan ultah tuh. Aku punya kado banyak.” 



 - 83 -

 “Kok banyak?” 

 “Ya… harus banyak dong.” 

 “Aku juga punya kejutan buatmu, dek!” 

 “Apa?” 

 “Kakak mau…” 

 “Mau apa Kak?” Kak Fadli membisikkan beberapa kata di telingaku. “Apa? 

Kakak pengen sekolah di PonPes beneran? Ooohh…!” ucapku semakin tak percaya 

dengan kisah dongeng yang sepertinya sedang kujalani ini. 
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Happy Birthday to me!–in Fadli’s eyes‐ 

Yogyakarta, 2009 

 Sejak kemarin siang sampai sekarang, aku telah menemukan kedamaian yang 

luar biasa di rumah ini. Aku baru sadar ternyata Bunda sangat halus dan 

menyayangiku. Sedikit sesalku, mengapa aku tidak dekat dengan beliau sejak dulu. 

Windy, Adik yang tak pernah kusesali kemunculannya. Sejak dulu dia memang sangat 

perhatian dan penuh kasih sayang. Tak kusangka sekarang, setelah ia menginjak 

dewasa, sifatnya itu tak hilang begitu saja. Apa yang kuperbuat ini tak melunturkan 

rasa kasihnya padaku sedikitpun. Justru aku berpikir bahwa dia semakin 

menyayangiku. Tapi, kedamaianku serasa belum lengkap karena aku belum bertemu 

dengan Ayah. Sejak beberapa hari yang lalu, Ayah sedang bertugas di luar kota dan 

beliau belum mengetahui kepulanganku karena aku tak mengizinkan satu pun 

anggota rumah ini untuk memberi tahu Ayah.  

 Aku dengar dari Bunda, hari ini Ayah pulang. Berjuta rasa dan prasangka 

muncul di benakku. Aku tak yakin bahwa Ayah akan menerimaku disini. Pasti Ayah 

tak mau melihat wajahku lagi dan beliau akan segera mengusirku begitu melihat 

batang hidungku di rumah ini. Tidak hanya itu, pasti Ayah akan mengutukku menjadi 

batu jika aku berbicara sepatah katapun. Aku ingin bersembunyi saja di semak‐semak 

yang cukup jauh dari sini agar aku tak akan bertemu Ayah. Ketika aku telah siap, baru 

aku akan pulang. Meskipun aku percaya Bunda dan Windy pasti akan membelaku, 

aku tetap tak sanggup menghadapinya. 

 “Fadli, sendirian saja, Sayang?” sapa Bunda ketika melihatku temenung 

sendirian di ruang keluarga. 

 “Iya, Bund! Fadli takut Ayah pulang. Apa Fadli kabur lagi aja ya, Bun?” 

jawabku dengan ragu. 

 “Hush! Ngomong apa kamu, Sayang! Tunggu saja Ayahmu, pasti beliau akan 

senang melihatmu disini.” 

 “Enggak, Bun! Fadli yakin banget Ayah akan marah habis‐habisan sama Fadli.” 

 “Percaya apa kata Bunda, Fadli.” 

 “Baiklah, Bun! Fadli akan tunjukin ke Ayah kalau Fadli sudah berubah 

sekarang.” 
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Tak lama kemudian, kudengar suara mobil memasuki rumah. Ya Allah! Pasti 

itu Ayah. Oh, No! Semuanya, maafkan aku jika aku pernah punya salah pada kalian. 

Malaikat, jangan mencabut nyawaku terlalu keras, aku benar‐benar ingin mati 

dengan tenang, sungguh! 

 “Farida… Sayang….” Seseorang menyapa Bunda dari pintu. Ternyata memang 

benar itu Ayah. Dimana aku harus bersembunyi? Di kolong meja? Di dalam lemari? 

Atau di gudang? Aku tak bisa menahan detakan jantungku yang terlalu keras ini. Aku 

tak pernah merasakan ini sebelumnya. Ini detakan tercepat yang pernah kurasakan. 

 “Fadli, Bunda bukakan pintu untuk Ayahmu dulu ya, kamu tenang saja disini. 

Pasti kehadiranmu akan sangat spesial,” kata Bunda Padaku. Ucapannya memang 

sedikit melegakanku, tapi aku masih merasa sangat gugup dan tak bisa menemukan 

ketenangan. Beberapa menit kuterdiam dalam renunganku, sampai aku dengar 

beberapa jejak langkah yang terasa semakin dekat dan dekat. Berilah aku hidup 

sedikit lebih lama, Allah. Aku ingin berpamitan dengan semua orang dulu… 

 Tatapanku kebawah, melihat lantai yang putih dikala ada sebuah intaian 

tajam yang mengarah kepadaku.  

 “Siapa itu, Farida?” tanya Ayah dengan sedikit keras pada Bunda. 

 “Kau tak tahu siapa dia?” Bunda balik bertanya. Diiringi dengan pergerakan 

pandanganku menuju mereka. Kulihat Ayah sedikit menyipitkan matanya untuk 

memastikan siapa orang yang dilihatnya. Kutatap cukup lama, kami saling 

berpandangan dengan misterius. 

 “Farida! Mengapa ada orang ini disini?” Ayah membentak Bunda. 

Astaghfirullah! Apakah Ayah sudah sadar saratus persen bahwa ini aku? Kalau 

memang iya…. Aku tak mampu melanjutkan segala macam pikiran. Aku mencoba 

pasrah menerima keadaan ini.   

 “Apa maksud Ayah? Ini Fadli. Anak kita! Ayah sudah lupa?” Bunda 

meyakinkan Ayah supaya tidak berkata dengan kasar tentangku. 

 “Bawa dia pergi!” Ucapan Ayah begitu membuat hatiku perih. Tak kusangka 

Ayah sebegitu bencinya padaku. Hatiku remuk menjadi butiran‐butiran atom yang 

hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Sejak tadi aku memang sudah yakin 

akan terjadi hal seperti ini, namun sekarang, ketika aku menghadapinya secara 

langsung, aku merasa sangat hancur.  
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 “Ayah! Mengapa Ayah berkata seperti itu? Fadli baru saja pulang. Sekarang 

dia sudah berubah, Ayah! Percayalah!” bujuk Bunda. 

 “Apa yang berubah?” Ayah berjalan kearahku. Ketika beliau benar‐benar 

sampai dihadapanku, beliau mengangkat kerah bajuku dan menyuruhku berdiri. 

“Ayah… aku…” kutahan ucapanku karena aku benar‐benar tak mengerti apa 

yang harus kukatakan padanya. 

“Apa? Apa yang bisa kau tampakkan sekarang disini setelah bertahun‐tahun 

kamu hidup untuk mengecewakan Ayah? Apa yang bisa kautunjukkan? Kau hanya 

bisa datang tanpa membawa apapun. Kenapa Kau harus pulang? Tak sekalian aja kau 

lanjutkan hidupmu di dunia gelapmu disana? Ayah tak butuh oleh‐oleh berupa 

sampah! Terimakasih kalau Kau mau menyimpannya! Karena Ayah, Bunda, dan 

Windy tak membutuhkan sampah‐sampah itu berada di dalam rumah ini.”  

Kata‐kata yang amat menusukku. Air mataku hampir keluar, tapi aku tak ingin 

Ayah melihatnya. 

“Ayah cukup! Ayah tak tahu kalau sekarang Fadli benar‐benar sudah berubah. 

Fadli sekarang rajin sholat, rajin membantu orang tua, bertutur kata dengan sopan, 

dia sekarang menjadi anak yang sholeh, Ayah!” kata Ibu ingin menenangkan keadaan 

Ayah. 

 “Kau percaya dengan bujuk rayunya? Dia hanya berbohong! Apa orang 

macam dia tahu apa itu sholat? Apa orang macam dia tahu apa arti berbakti kepada 

orang tua? Jangan dengarkan bualannya, Farida! Kau hanya akan terus dibodohi 

kalau kau terus mempercayainya! Dan Kau…” Ayah menunjukkan jadi telunjuknya 

padaku “Mengapa kau hanya diam?” 

 “Aku sudah terlalu banyak melawan kata Ayah. Dan sekarang aku tak ingin 

melawan lagi.” Jawabku sambil tertunduk. 

 “Bagus! Bualanmu begitu brilian!” Ayah menghentakkan kakinya kemudian 

beranjak menuju kamar Bunda mengikutinya. Meninggalkan pukulan yang bertubi‐

tubi di seluruh tubuhku. Sedikit kudengar Bunda mengatakan ‘semuanya akan baik‐

baik saja. Biarkan Bunda ceritakan semuanya pada Ayah, Fadli’ yang membuat satu 

persen kepanikanku mengjhilang. Ya, Allah, apa yang harus kuperbuat untuk 

membuat Ayah percaya bahwa aku tak sebejat dulu lagi? Beri aku jalan, Ya Allah! 
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 Di setiap sholat, aku selalu berdo’a agar Allah memberikan anugerah bagi 

keluarga kami. Anugrah yang terindah berupa sebuah kebahagiaan yang  sangat tak 

ternilai harganya. Dari dulu sampai sekarang, tak pernah sedetikpun kurasakan Ayah 

melontarkan kata yang indah untuk kudengar. Di belakangnya, selalu saja terselip 

beberapa cacian yang begitu membuatku terluka. Apa yang selama ini beliau 

pikirkan sampai menerimaku saja terasa sangat sulit, Ya Allah! Dan aku ingin melihat 

wajah Bunda yang begitu sumringah, tanpa air mata yang selalu membasahi 

pipinya. Dan aku juga ingin Bunda tersenyum manis ketika melihat Ayah memelukku 

dengan sejuta rasa kasihnya untukku. Itu masih saja terselip dalam angan‐angan 

panjangku, dan aku tak yakin semua itu akan terwujud seiring dengan pemikiran 

Ayah tentangku yang terasa kian memburuk. Setiap detik aku menginginkan segala 

sesuatu yang lebih baik, tapi aku begitu bimbang untuk mewujudkannya. Apakah 

jauh di lubuk hati mereka masih ada kasih sayang tulus yang tertuju padaku? 

 

Sesuatu yang kuyakini benar, Bunda dan Windy memberikan dukungan padaku 

dengan segenap hati mereka untukku. Terlihat dari cara mereka menerimaku. Semua 

itu memberikan sedikit ruang bahagia dalam diriku, namun semua belumlah lengkap 

jika Ayah tak ikut mengisinya. Aku merasa sangat kurang jika semua itu belum 

terealisasi, jika Ayah belum mengungkapkan rasa sayangnya padaku. Allah, 

kumohon berilah petunjuk untuk Ayah, jika aku benar‐benar menyayanginya… 

 

Di hari ini, ketika aku bangun dari tidurku, kurasakan sebuah hawa yang tak bisa 

kutebak secara sempurna. Sesuatu ganjalan, namun sedikit melegakan kian melekat 

di tubuhku ketika ku mulai mengambil air wudhu dan segera sholat subuh di 

musholla rumah.  

 

Dalam Shubuhku hari ini, hari dimana aku tepat berusia tujuh belas tahun, aku 

berdoa agar aku akan mendapatkan maaf dari Ayah. Aku benar‐benar 

menginginkannya, Allah! Beri aku kekuatan untuk tetap bertahan meskipun aku 

terus diuji seperti ini.  
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Dalam Shubuhku kini, ketika aku berdiri untuk menghadapmu, di sebuah Musholla 

kecil di rumah, aku merasa seperti ada sepasang mata yang mengintaiku dengan 

tajam. Untuk beberapa saat, dan aku tak merasakannya lagi. Yang kudengar 

sekarang ada beberapa jejak langkah yang tak jauh dari sini. Semakin lemah dan 

lemah sampai akhirnya aku tak mendengar dan merasakan apapun lagi. 

 
 

 “Kakakku tersayang, Happy Birthday!” ucap Windy menyambutku ketika aku 

sampai di meja makan untuk sarapan pagi ini. Ada Bunda… Ada Ayah… Ada Windy.. 

Ada nasi goreng spesial masakan Bunda yang sejak dulu aku tak pernah melupakan 

rasanya. Tatapan mata Ayah masih sama dinginnya. Tapi aku tahu beliau tak ingin 

merusak sarapan pagi kita sekarang. Aku mencoba tenang, berdoa, kemudian mulai 

kumasukkan sendok demi sendok nasi goreng ke dalam mulutku. Hmm… rasanya 

sangat lain dari biasanya. Ini lebih enak. Bunda, engkau memang tahu apa yang 

kumau. Dengan kasih tulusmu, di hari ulangtahunku, kau berikan yang terbaik 

bagiku. 

 “Bunda, nasi gorengnya rasanya beda deh, jauh lebih enak dari biasanya. 

Sungguh,” pujiku pada nasi goreng buatan Bunda. 

 “Hmm… siapa bilang ini buatan Bunda?” Bunda malah mengatakan bahwa ini 

bukan masakannya. Lalu siapa? Windy? Sejak kapan anak ini bisa memasak? 

 “Kamu Win? Huu … nggak jadi enak deh,” kataku pada Windy. 

 “Bukan.” Jawab Windy seadanya. 

 “Lalu siapa?” Tanyaku 

 “Ayah...” Kudengar seseorang mengucapkan kata itu… satu kata yang 

menimbulkan getaran dalam diriku… 
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Aku berada di tepian rasa, dimana hatiku tak berani bergumam apapun kecuali ‘aku 

bahagia karena aku memiliki seorang adik perempuan yang sangat peduli padaku, 

aku bahagia memiliki seorang Bunda yang ternyata sangat mencintaiku, dan aku 

memiliki seorang Ayah yang sangat pemberani dan perkasa. Disetiap langkah yang 

ingin kutempuh kini, aku ingin selalu bergandengan tangan dengan mereka. Bintang, 

saksikanlah aku kini sedang ingin mengadu padamu, dikala hatiku sepi. Sepi akan 

segala hasrat untuk berbuat hina lagi. Dan izinkanlah aku memamerkan padamu 

tentang apa yang kupunya sekarang. Sekarang aku punya kaki yang siap menaiki 

gunung rintangan tertinggi yang memang harus kudaki. Sekarang aku punya lubang 

di otak yang akan siap kupakai untuk membayangkan satu hal yang tak akan pernah 

kulupakan : wajah adikku ketika melihatku mengenakan lima buah kopyah bermotif 

bintang dan satu kopyah bermotif bulan sabit pemberiannya sambil berkata, 

“Kopyah bermotif bintang dan bulan sabit melambangkan harapan yang amatlah 

tinggi, Kak! Karena aku ingin  suatu saat Kakak mengenakannya dihadapan jutaan 

orang dan berdiri diatas mimbar besar untuk berkhotbah!” Dan aku siap melangkah 

untuk mewujudkan mimpimu, Sayang! 

 

 

‐TAMAT‐ 


