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KATA PENGANTAR 

Hanya Allah SWT. Tempat kita memohon dan 

berlindung, serta hanya kepada Nabi Muhammad 

SAW. Kita bersholawat dan berkirim salam. 

KEHIDUPAN ini tak hanya berhenti saat ini, ia 

menyisakan banyak perjalanan waktu. Setiap 

langkah akan banyak arti bagi langkah-langkah 

berikutnya, ibarat kita melaksanakan jalan kaki, 

setapak semi setapak akan kita lalui, dari setiap 

tapak langkah itu aka ada perenungan, pelajaran 

dan hikmah dengan harapan langkah berikutnya 

akan lebih baik dari langkah yang sudah dijalani. 

Catatan ini, adalah rangkaian hikmah yang 

sengaja aku susun sedemikian rupa, dengan 

awalan kata-kata hikmah, kemudian dirangkai 

dengan cerita perjalanan untuk melengkapi 

makna dari cerita yang moga mengandung 

informasi dan paling tidak cermin bagi orang lain, 

yang sekiranya punya kisah hidup yang mirip 

dengan perjalananku. 
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Awalnya saya merasa canggung menggunakan 

media Facebook, yang awal kehadiran teknologi 

ini sering dimanfaatkan oleh kalangan anak muda 

yang hanya bertujuan senang-senang saja, seolah 

edukasi dan refleksi terpinggirkan, namun seiring 

majunya mindsetku dan kedewasaan berpikir ku, 

yang beranggapan pangsa pasar Facebook hanya 

untuk strata non high-class, serta banyak teman-

teman dari kalangan akademisi, dan professional 

yang menggunakan media sosial ini, jadilah 

Facebook bagian kehidupanku di samping 

WhatsApp, Instagram dan Twitter. 

Ternyata banyak manfaat kalau teknologi ini 

digunakan untuk kemaslahatan, saya bisa menulis 

dan juga lebih bermanfaat bagi orang lain, karena 

banyak teman-teman fesbuker yang juga bisa 

berkonsultasi di media ini, dan saya mulai menulis 

status dan saya tuangkan dalam catatan, 

akhirnya dengan rasa percaya diri untuk terus 

menulis, dan lahirlah catatan ini. 

Berikutnya pada beberapa tulisan ini, 

menggambarkan perjalanan kehidupan saya 

secara pribadi, baik tentang kehidupan pribadi, 
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keluarga, aktivitas sehari-hari baik sebagai asn, 

akademisi dan perjalanan spiritual love dan sosial 

kemasyarakatan. 

Tetapi tidak jarang saya tuangkan tulisan-tulisan 

hasil diskusi dengan banyak orang, baik formal 

maupun informal, dan saya coba rangkai dalam 

bentuk status dan kisah ibroh serta muhasabah. 

Sehingga catatan ini merupakan gambaran dari 

apa yang saya alami, saya lihat, saya rasakan dan 

temukan pada berbagai kesempatan selama kurun 

waktu pencarian diri. 

Selain itu pada catatan ini saya pisahkan menjadi 

beberapa bagian, agar mudah mencerna dan 

menafsirkannya. 

Pertanyaan yang muncul saat melihat judul 

catatan ini mungkin adalah, “kenapa 
menggunakan judul. 

Ketika Seseorang Sudah Menjadi Sebuah 

Kenangan, Barulah Kita Sadari Betapa Sangat 

Berartinya Dia. 
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Ya, memang hidup ini penuh misteri, dan 

kenangan biasanya mampu menghidupkan 

semangat dalam hidup dan kehidupan kita, akan 

tetapi jika kita selalu mengenang kenangan, hidup 

kita akan stagnan dan tak termotivasi, sedangkan 

hidup harus tetap berjalan. 

Karena itulah harapan saya adalah hati kita 

semua senantiasa lapang, akan setiap ada 

perubahan, juga lapang dalam menerima segala 

macam rona kehidupan ini, semuanya tentu ada 

hikmahnya. 

Ada beberapa cerita hikmah yang memang saya 

ambil dari perjalanan hidup orang lain baik 

diperoleh dari internet, baik sair lagu dari 

berbagai genre jenis lagu, tetapi sebagian besar 

dari cerita hikmah adalah saya tulis sendiri 

beberapa tahun yang lalu dan sudah menjadi 

konsumsi publik, oleh sebab itu pada kesempatan 

ini jika ada cerita dan catatan yang sama, saya 

mohon ijin karena menurut peradaban manusia 

sejak dahulu cerita suka duka, lara, pahit manis 

sudah ada hanya saja yang memainkan dan 

merasakannya berbeda. 
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Harapan saya catatan ini, mampu merubah 

mindset dan merubah psikologis untuk 

menggugah hidup lebih bermakna, dan saya 

ucapkan terima kasih pada teman-teman fesbuker 

yang sejak kemunculan saya, telah banyak 

memberikan komentar pada status pada catatan 

saya dan itu sangat bermakna bagi saya. 

Dan kali ini entah apa yang terjadi, setelah lepas 

magrib, ku pegang mushaf alquran, namun hatiku 

liar dan pikiranku entah kemana, sehingga saya 

buka laptop, dan mulai saya menulis di google 

dengan pencarian mengapa aku kangen pada 

istriku yang tiada, padahal istriku saat ini sama 

baiknya, namun beberapa kali dicari tak muncul, 

akhirnya saya coba buka tulisanku beberapa 

tahun yang lalu, dengan diiringi lagu genre 

minang dengan titel kebahagiaan yang sirna, 

menambah situasi psikologis ku lemah dan 

pikiranku menjadi liar, akhirnya seperti inilah 

catatannya. 
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Liarnya pikiranku 

Setajam jarum tentu masih ada ujungnya 

yang tumpul dan setajam pisau aka nada sisi 

lain juga yang tumpul. 

Lantas apakah hanya yang lancip yang disebut 

jarum, atau yang tajam saja yang disebut pisau? 

tentu tidak. 

Demikian juga dengan kehidupan, apakah hanya 

karena kita ditinggal orang yang kita cintai, lantas 

menganggap kita berhak untuk sedih terus? atau 

hanya karena rasa cinta dan sayang kita yang tak 

terbantahkan, sehingga kita tidak punya hak 

untuk memanjakan diri dalam menapaki 

kehidupan berikutnya? sedangkan pikiran 

terbungkus dalam hati tak pernah kita mengerti. 

Banyak insan manusia yang merasa tertipu atau 

menipu sendiri, dalam kehidupan ini, salah 

satunya adalah banyak diantara kita hanya 

melihat satu sisi saja, sehingga sisi yang lain 

seolah tak terlalu penting. 
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Oleh karena itu sering kita melihat yang berduka 

dalam waktu yang tidak terlalu lama berubah 

baik dalam kehidupannya dan seperti menemukan 

arti hidup yang selama ini hilang, ada anggapan, 

ko begitu cepat berubahnya pikiran dan mampu 

melupakan sesuatu yang selama ini tak mungkin 

tergantikan, sebenarnya lama aku diskusi 

bersama anak-anak tercinta, diakhir diskusi dapat 

bantuan teman baiknya putri cantik ku yang 

mengatakan…. Hidup ini harus tetap berjalan, 
dan sejak itulah aku merasa ada spirit of energi 

dalam menapaki kehidupan, dan tekanan 

psikologis dari putri-putriku tak setajam 

sebelumnya. 

Aku sebenarnya tahu, bahwa 

Hidup tak selamanya indah 

Kegundahan tak selamanya bersama kehidupan 

Setiap kehidupan ada episodenya 

Suka, duka, sedih, gembira, indah dan nestapa 

Semuanya harus dilalui agar tujuan hidup 

terpenuhi 
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Tapi, tidak mudah untuk mengatakannya banyak 

hambatan untuk merefleksikannya, dan untuk 

mengurai benang merah dalam menata hati, saya 

posisikan catatan ini ke dalam beberapa sub judul.  

Banten, Januari 2023 

 

Dr. (C) Drs. HM. SARTAMAN, M.Pd. 
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PENYESALAN 

Penyesalan dalam menapaki kehidupan kadang 

kita jadikan sebagai pelampiasan jeritan hati 

ketika di dalam hidup merasakan penyesalan akan 

sikap dan perilaku pada masa lalu. 

Rasa menyesal akan muncul tanpa disadari ketika 

hati terlambat menyadarinya akan langkah dan 

sikap yang dianggap keliru dan tidak pantas 

dalam tatanan kepatutan ketika mengambil 

keputusan atau ekstrimnya ketika kita menyia-

nyiakan kesempatan. 

Menyesal atas suatu kejadian di masa lalu, wajar 

dirasakan, namun hal tersebut sebenarnya tidak 

baik jika berlarut-larut dan kita menikmatinya 

dalam meratapi kesalahan masa lalu. 
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Kita juga tahu arti orang baik orang buruk dalam 

berbagai literature. 

Kita dapatkan yang menyatakan bahwa sebaik-

baiknya orang bukanlah orang yang belum pernah 

salah tapi orang terbaik adalah orang yang pernah 

berbuat salah kemudian sadar dan 

memperbaikinya. 

Tapi nyatanya,........ 

Memang ada banyak hal dalam hidup yang 

datang dan pergi silih berganti 

Beberapa tidak meninggalkan pesan, namun 

sebagian memberikan kenangan indah 

Sayangnya kita sering kali tidak menyadari 

kesempatan yang kita lewatkan, hingga itu semua 

hilang dan berujung penyesalan. 
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Dalam hidup kadang kala kita tidak menyadari 

kesempatan yang pada akhirnya buang-buang 

waktu dan tidak menyadari kehadiran seseorang 

yang kita cintai itu ada batasnya yang akhirnya 

berujung pada penyesalan yang mendalam. 

Secara jujur sepertinya sedikit sekali orang yang 

tidak memiliki penyesalan hanya sepertinya tidak 

dipublish dan bisa mengatasi diri sendiri artinya 

sudah beres dengan urusan dirinya sendiri. 

Lain halnya denganku, untuk melepaskan 

himpitan psikologis serba ditulis dan dipublish 

karena saya melihat dan merasakan penyesalan 

tidak selalu negatif. 

Why? 

Fakta psikologis ku menyatakan bahwa 

penyesalan memiliki makna dan manfaat bagi 
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kesehatan mental atau juga infirasi bahasa 

pembelaan ku untuk menutupi kelemahan ku. 

Dan kadang saya gila penyesalan saja dibuat 

formulasi dan diposisikan untuk ibroh yang punya 

implikasi positif, sehingga saya identifikasi 

penyesalan- penyesalan itu karena jika tidak 

diidentifikasi dan dibiarkan akan tidak jelas 

nantinya dan jidat berkerut, tatapan mata yang 

kosong tidak akan ada akhirnya. 

Sehingga saya membuat daftar penyesalan untuk 

memudahkan menghilangkannya satu persatu, 

semisal :  

➢ Niat canda yang hanya diketahui oleh kita 

tanpa dikatakannya di akhir candaan. 

Sehingga Dia menganggapnya serius. 

➢ Menguji setia dan sayang sama keluarga 

inipun sifatnya candaan pernah ketika 
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masih anak satu karena keadaan ekonomi 

keluarga tidak beranjak disarankan untuk 

bekerja dan kebetulan di surat kabar harian 

Pikiran Rakyat ada sebuah lowongan 

pekerjaan di Bandung. 

Sehingga tengah malam berangkat ke serang yang 

kebetulan terminal bis masih di Ciceri. 

Langsung berdua naik bis jurusan Bandung setiap 

ada bis dari merak selalu ganti dengan alasan 

kotor, mobilnya tidak bagus dll, entah berapa kali 

naik turun bis. 

Wajahnya tegang dan beban berat terlihat cukup 

bagaimana tidak tegang anak pertama yang 

sangat dicintainya karena telah empat anak 

terlahir semuanya menghadap sang pencipta 

dalam hitungan hari dan jam serta ada yang 
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masih di dalam kandungan dan kini punya anak 

cantik harus ditinggalkan. 

Setelah merasa cukup melihat bahwa Dia 

adalah segalanya. 

Dengan enteng yu pulang subhanallah anak yang 

tak berdosa dan tidak tahu ulah kedua orang 

tuanya masih tidur di tempat tidurnya 

Padahal kami kurang lebih meninggalkannya 

sekitar enam jam. 

➢ Diam-diaman, sekitar empat bulan 

menjelang kepergiannya aneh juga candaan 

yang kelewat batas, sampai dua hari duduk 

tidur diam saja, di sapa diam, di peluk cium 

diam sampai semua anak menyalakanku. 
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Nah inilah penyesalan yang masih sesak di dada 

sehingga air mata setua inipun masih sering dan 

anak- anak tercinta sering mempergogiku, bapa 

nangis ya ga ah itu matanya bengkak. 

Dengan membuat daftar penyesalan paling tidak 

untuk ibroh dan muhasabah jika kelak punya 

penggantinya moga pepatah Padang pasir " 

keledai pun tidak akan terjatuh yang ke dua kali 

pada lubang yang sama". 

Ini bermaksud untuk : 

➢ Berusaha untuk tegar dan tidak menilai diri 

sendiri, memang kita menyadari kesalahan 

kita tapi menghakimi diri sendiri akan 

memperburuk kesehatan mental dan 

faktanya aku jatuh sakit. 

➢ Kesalahan kita jadikan pelajaran orang 

bijak mengatakan tidak ada manfaatnya 
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menyalahkan diri sendiri secara terus 

menerus dan lebih baik belajar dari 

kesalahan dan niat untuk memperbaikinya. 

Sebenarnya tidak ada gunanya menyesali hal 

yang di luar kontrol kita. Karena kita tidak 

memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu 

contoh niat canda namun karena wajah serius 

sepertinya sungguhan dan kini perasaan 

nanusiawiku selalu muncul. 

Banyak orang yang menasehati dan mengatakan 

jangan buang waktu untuk menyesal, alih-alih 

gunakan waktu yang sementara ini untuk 

melakukan hal yang lebih baik. 

Hanya sayang yang menasehati tidak 

merasakan hanya berdasarkan nalar dan 

logika pikirku 
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Ya waktu berjalan 

Jika kita paksakan untuk menutup perasaan sesal 

dengan segera akan makin kuat untuk bertahan 

dan sedih dan kata untuk menutup lembaran lama 

belajar dari kesalahan, dan membangun masa 

depan baru yang lebih baik, ini tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. 

Walau aku telah menulis  

" ada catatan babak baru 

Ada cerita masa lalu " 
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ADA PERASAAN BERSALAH 

Pada dasarnya, setiap diri manusia biasa pasti 

pernah merasa bersalah, perasaan ini adalah 

bentuk emosi yang muncul setelah melakukan 

kesalahan akibatnya pikiran tidak tenang dan 

perasaan jauh dari rasa nyaman. 

Idealnya perasaan bersalah dapat membuat kita 

termotivasi untuk mengevaluasi, namun kadang 

rasa bersalah akan mempengaruhi kualitas hidup 

yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan 

jiwa dan raga. 

Setahun lebih perasaan bersalah ini selalu 

mengikuti pikiran, sehingga kurun waktu itu 

hanya dijadikan untuk perenungan, nulis di 

barengi qasidah Libanon dan alunan musik India 

yang melankolis tapi tidak jelas hanya untuk 
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memelihara kesedihan yang terus-menerus karena 

aku beranggapan dengan demikian bisa menebus 

dosa. 

Banyak teman, saudara dan orang-orang yang 

dekat menasehati 

Dengan terlampau merasa bersalah akhirnya 

ragaku tak sanggup lagi bertahan dan bisa di 

tebak akhirnya jatuh sakit. 

Dalam keadaan introspeksi dan balutan kasih 

sayang anak-anak tercinta aku ingat akan 

formulasi penyesalan terhadap Dia orang yang 

aku cintai, maka dicoba diingat kembali berbagai 

penyesalan sehingga akupun mengingat memori 

berbagai usaha untuk membahagiakannya, 

antara lain : 
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<Menuruti dan banyak mengiyakan apa yang 

diinginkannya, baik menyekolahkan anak-anak, 

membuat rumah di serang di Cigadung dan majlis 

ta'lim, membeli kendaraan, menunaikan ibadah 

haji sunah, membebaskannya mengikuti 

pengajian yang Dia suka, maupun bersikap Baik 

dengan semua anggota keluarga dan saudara-

saudara. 

Dengan mengingat usaha yang dilakukan 

terhadap Dia pikirku ini cara efektif untuk 

menghilangkan rasa bersalah. 

➢ Melihat dan mengintip berumah tangga 

orang lain. 

Melihat dari sudut pandang orang lain cara 

memanjakan pasangannya, adalah hal 

untuk membandingkan kebahagiaan Dia 

dengan temannya dalam berkeluarga. 

Sengaja Aku lakukan dari sudut pandang 
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orang lain untuk lebih mudah melihat 

seberapa besar frekuensi dan presentasi Dia 

bahagia. 

➢ Berpikir positif 

Alih-alih mengingatkan diri sendiri yang 

kini telah berusia senja dan mendeteksi 

kesalahan dan mengakuinya banyak salah 

Akhirnya ketemulah dengan istilah 

" Kesalahan adalah guru terbaik dalam 

sebuah pengalaman" 

Dengan demikian aku mencoba memaafkan 

diri sendiri dan berjanji untuk melakukan 

yang terbaik. 

Pikirku cara yang cukup efektif dalam 

menghilangkan rasa bersalah 
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➢ Berhenti membohongi diri sendiri 

Sikap yang paling kontras denganku adalah 

membohongi diri sendiri 

Mungkin orang lain tidak percaya tapi aku akui 

Ekstrimnya di depan orang lain , di depan 

keluarga aku mengatakan cintaku pada Dia tak 

terbantahkan. 

Dan Dia itu aku tulis dalam buku yang berjudul 

Catatan panjang adalah IRREPLECABLE, 

bahasa mudahnya tak TERGANTIKAN. 

Nah kontras di belakang Dia memuji setinggi 

langit di depannya tojaiyah kata orang berbeda 

prakteknya dengan orang lain. 
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Yang lain katanya sebaliknya. Di depannya 

memuji setinggi langit di belakangnya main gila, 

Heeemmm 

Ini kesalahan fatal 

Sehingga Dia jika tidak melihat bukti ada 

semacam keraguan 

Aku akan berhenti membohongi diri sendiri, 

karena sikap ini menolak percaya akan cinta 

Karena tidak percaya cinta yang menjustifikasi 

Dia menganggap aku setengah-tengah dalam 

mencintainya 

Lagi-lagi ini kelas candaan, hanya karena ingin 

membuktikan bagaimana jika Dia tidak cinta 

sepenuhnya 
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Ya sikap seperti ini ketika Dia masih ada dan 

berada di samping kita dianggap sepele namun, 

jika sudah tiada meninggalkan kita untuk 

selamanya hantaman terhadap psikologis 

dahsyatnya tak terbendung 

Inilah ada perasaan bersalah 
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CERITA BERSAMAMU 

Ungu membuat lirik lagu cukup bagus Dan narasi 

yang cukup menyentuh, sehingga orang-orang 

merasa terwakili keadaan kejiwaannya. 

Cerita bersamamu dalam melangkah biduk 

bahtera rumah tangga menuju pantai harapan 

cukup banyak inginnya sih selalu syahdu 

sebagaimana yang dinyanyikan Rhoma irama, 

namun untuk itu butuh proses untuk mencari 

cinta sejati yang dilantunkan chakra Khan. 

Buku ini aku pinjam karya Iwan Fals jika distel di 

rumah awal malapetaka karena awalnya tahu 

bagaimana masa SMA ku, ya hampir semua lagu 
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bahan dan jadi ribut sebelum tahu isi hati masing- 

masing, karena narasi Lagu seolah itulah kita. 

Begini jika usia 18 tahun berumah tangga bukan 

hanya tidak siap material tapi immaterial 

Dulu banyak yang mencemooh Teman - teman 

SMA istrimu mau di kasih makan apa? 

Begitu. Pertanyaannya 

Jawabanku jika diledek teman enak kawin muda 

pacaran selamanya dan tatkala ada yang menyoal 

tentang materi Gampang banget menjawabnya. 

Artinya walaupun the have not ga malu namanya 

juga masih muda. 

Beda dengan usia dewasa jika tidak punya apa-

apa malu lah ledek balikku 
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Dan kini aku menikmati nikah muda, anakku 

sudah pada gede walaupun aku belum terlalu tua 

Ya inginnya sih Dwi persik indah pada waktunya 

Dan diakhir harus aku tutup cerita bersamamu 

banyak indahnya sehingga susah dilupa. 
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MASA LALU ITU INDAH 

Aku tahu hati manusia sering terbolak balik, tapi 

aku tidak menyangka akan sesakit ini. Ternyata 

aku yang salah. Banyak mengharapkan lalu 

kemudian Dia menghilang 

Bukan soal iman yang lemah juga bukan 

persoalan psikologis yang down tapi ini murni sisi 

kemanusiaanku. 

36 tahun tidak bisa dibilang singkat, mungkin 

cintaku padamu utuh, sehingga kata anak-anak 

kita saat kau dimasukkan ke dalam liang lahat 

aku pingsan dan tak sadarkan diri juga di malam 

harinya aku sampai di bawa klinik karena 

keterbatasan kesadaran ku terbatas 
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Sering kali aku mendengar prahara yang 

berkeluarga ' lebih baik cerai mati daripada cerai 

hidup " tapi aku berpandangan lain jika cerai 

hidup kita bisa mengintip dan mencari tahu jika 

perasaan rindu menghampiri kita 

Analogi ini memang tidak menunjukkan nalar 

akademisi yang intelektual terasah 

Aku yang kata banyak teman pintar di atas rata-

rata. Tapi kali ini gila, tidak bisa membedakan 

pulang dan tiada, sehingga cerita dalam balutan 

rindu selalu menghiasi beranda medsos ku baik 

FB. IG. Twitter maupun blogku. 

Aku sudah lelah berjuang untuk melupakannya 

padahal sebelumnya Aku lebih kuat daripada 

terumbu karang. Tenang ! Aku tidak akan hancur 

semudah itu. Walau aku tahu bahwa rasa ini 
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sudah remuk hingga berkeping-keping setelah Dia 

meninggalkan ku untuk selamanya 
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HARUSKAN AKU KALAH 

Aku tidak tahu usiaku sampai kapan, tapi aku 

yakin jika cintaku selamanya untukmu 

Sepertinya puitis tapi ini gila. Bagaimana tidak 

Jika kau telah menemukan pelangi barumu. 

Jangan pernah bermimpi tentang aku yang 

pernah menjadi payung saat terkena hujan 

Memang tidak semua orang mudah untuk 

mengungkapkan perasaannya, terlebih lagi ketika 

kita sedang gila 

Ibuku sangat faham akan keadaan kejiwaan ku 

Ibuku tidak berani terbuka akan 

kekhawatirannya tentang anaknya akan 
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mengalami hal terburuk, namun saudara-saudara 

menangkap sinyal kekhawatiran ibuku, mereka 

ada yang terbuka ada yang basa basi ada yang 

nyuruh orang lain untuk menyampaikan agar aku 

sembuh 

Waktu berjalan wasilah aku jatuh sakit dan yang 

menyarankan untuk membebaskan pikiranku 

adalah anak muda yang punya Indra Supra 

natural 

Ya 

Baru kakak tertuaku dan kakakku yang lain 

berani menyampaikan pesan ibuku bahwa aku 

harus mampu melupakan Dia 

Dengan pesan ibu mendoakan cepat berkeluarga 

dengan catatan jangan punya istri yang suaminya 

cerai hidup karena akan banyak musuh 
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Lho ko begitu 

Jika nikah dengan istri yang suaminya masih 

hidup dikhawatirkan fitnah 

Walaupun dulu bercerainya bukan karena kita 

tapi karena kita yang Nikah sekarang 

dianggapnya perceraiannya dulu disebabkan kita 

Memang celahmu akan dianggap sempurna oleh 

hati yang memang ditakdirkan untukmu 
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A LETTER TO MY ANGEL 

My wife has accompanied me for years in the joys 

and sorrows of thorns and thorns in life. 

She is a strong and great woman in my life, until 

the end of her life she still shows the strength of 

her love for me and her children and 

grandchildren, with a sincere smile on her cheeks 

in her cheeks, which until now is hard to forget. 

The gnawing illnesses were undetectable from the 

start, so that I taught myself if I felt so 

unprepared, but at a time that I was very afraid of 

happening, and the power of God could not be 

blocked, Allahuakbar. my wife could not speak 

again after a long night of unraveling love from 

1983-2019, peeling all as if 37 years were peeling 

between the hours of 20-4.30, praise God, I was 
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devastated, in my shadow, if it had been like this, 

there was no where else. 

Astagfirullahalazim, Allah loves him more. by 

stopping his pulse, I give up and return everything 

to the almighty, because God knows the best for 

him. 

Now I focus on taking care of the children and 

grandchildren continue the task muliya when we 

were together in the nature that now you leave. 

Thank you my wife for teaching you kindness, 

patience and patience in dealing with severe 

problems so far. 

But allow me to always miss you all the time, 

especially before dawn when we wake up to 

worship, O God, if so as if I have no strength 

anymore, because I always remember, when I fall 
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Asleep you are the last person I see, and when you 

wake up you are the first person what I see now. I 

can only pray at any time, 'may my wife be 

accepted by her Islamic faith, receive her good 

deeds, be forgiven of her sins and be placed in a 

place in His pleasure. Aamiin 

house of memories 

November 2, 2019 

from your husband 

who always loved you. 
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SEKEDAR BUKA CATATAN 

Kekasih bayangan dan cinta sejati 

Sebuah judul lagu Chakra Khan yang menginfirasi 

Bercerita masa lalu, setiap orang memiliki 

kenangan dan pernah hidup di dalamnya 

Akupun sama dengan kebanyakan orang, yang 

pernah memiliki kisah tentang cinta yang telah 

usang 

Pernah ku simpan begitu rapi di dalam hati dan 

enggan untuk ku ganti, bahkan terselip di hati tak 

kan pernah mengganti selain Dia yang telah 

berlalu 



 

30 

 

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata 

semua itu menyiksaku, kegilaan ku bertambah 

dengan mengharap Dia kembali dan ini cinta tak 

bertepi 

Kehadiran Ustazdah yang membukakan mata 

hatiku dengan tegas mengatakan sudah beda alam 

dan semacam pemaksaan untuk paham dan 

mengerti doa menyolatkan jenazah, subhanallah. 

itulah nyatanya 

Aneh bukan diksi yang pas jika kita mengalami 

fluktuasi iman dan ini terjadi bagaimana tidak 

masa kita mengharapkan kembali dan menyangka 

lupa jalan untuk pulang, astaghfirullah 

Rasa sepi terus menerus bersemayam di hati 

sehingga mematikan rasa 
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Tak ingin jatuh cinta lagi dan tetap hidup dalam 

bayangan 

Bayangan yang terus hadir dan membaca pesan-

pesannya dulu sehingga aku percaya dalam 

imajinasi dia akan pulang 

Gila, untung ga gila beneran (catatan pasca 

berubahnya niat. Heem) 

Nulis diringi qasidah Libanon menu harian tiap 

saat tak ada kata jemu dan bosan seolah hidupku 

hanya untuk itu, dan dengan menulis yang diiringi 

musik Libanon sekalipun tidak mengerti 

sepertinya menjaga dan memelihara kesedihan itu 

bagian yang aku nikmati, gila 

Setahun tidak terasa, diri ini ternyata merana dan 

sakit jiwa ini 
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Air mata tak sanggup terurai, namun batin teriris. 

Melupakannya bukan hal yang mudah, hatiku 

belum bisa menerima dan pikiranku belum damai 

dan sakit, tapi menikmatinya 

Banyak teman, orang terdekat dan keluarga yang 

mengenalkan seseorang di samping medsosku juga 

ada yang berusaha untuk mendekatiku, aku masih 

diam dan menolaknya dengan tersenyum kecut.. 

Aku berusaha untuk melupakan Dia yang dulu 

selalu hadir, hatiku terus berkecamuk ada 

perasaan untuk berontak namun hatiku terus 

memaksaku untuk tetap mencintainya. 

Ah, rasanya aku benar-benar gila. 
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Aku ingin mendapatkan kepastian dan hatiku 

untuk bisa mengatakan bahwa hidup ini bukan 

hanya untuk menunggunya 

Aku ingin ada keberanian dan menyatakan 

kehidupanku harusnya tetap berjalan walau 

tanpa Dia lagi dan kehidupanku harusnya normal 

kembali. 

Dan tawa ceriaku harusnya selalu ada untuk 

berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar, 

harusnya aku menyadari cinta keluarga dan 

sahabat- sahabat begitu besar, dan sudah saatnya 

bangkit dari masa lalu yang menyiksa. 

Jalan terbaik untuk melepas belebggu masa lalu, 

tentunya dengan ikhlas. 

Belajar untuk berbahagia, walau seperti apapun 

keadaannya 
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Meluangkan waktu untuk berbagi dan menikmati 

keindahan alam termasuk mencoba mencintai 

wanita lain. 

Dan arah itu nampak ada walaupun wanita yang 

akan kucintai wanita yang butuh sentuhan 

dinamisasi budaya dan estetika. 

Seperti ungkapan klasik perlahan tapi pasti semua 

itu dapat aku lakukan 

Dan aku terapi semacam mencoba sengaja 

mengingat Dia, hati ini tak merasa sakit, bahkan 

mampu tersenyum, menutup lembaran lama dan 

membiarkan pergi dan hilang untuk selamanya. 

Jantung ini masih berdetak walau dada masih 

terasa sesak 



 

35 

Dan yang terpenting hidup ini masih terus dan 

tetap berjalan mesti bukan Dia lagi di sampingku. 

Dan ini pembuktian dari doa agar yang 

meninggalkan dan yang ditinggalkan mendapat 

pengganti yang lebih baik 

Lepas dan beres urusan psikologis ternyata tidak 

langsung bebas bisa tanpa masalah ternyata 

kerikil dan jalan berliku masih harus aku lewati 

Hidup adalah sebuah orkestra yang 

membutuhkan kepaduan disetiap pemain 

Orang tua jika berkehendak lebih rumit dari anak 

yang minta restu orang tua 

Ada sisi jalan hidup untuk mendapatkan ridhoi-

Nya 
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Aku dan calon pengganti Dia beda strategi dalam 

methoda dakwah 

Tapi perbedaan itu ada asa yang membuatku 

tersenyum. 

Anak dan keluarga besar turut memainkan peran 

Setuju tidak setuju itu ritme yang harus dipimpin 

oleh drigen yang handal dan aku bukanlah 

kondaktur yang baik 

Cinta bayangan jelas susah mencari cinta sejati 

Oleh karena itu masih belum menemukan cinta 

impian, mungkin belum bisa mengikhlaskan masa 

lalu itu 

Karena cinta sejati hadir disaat hati benar- benar 

kosong, tak ada seseorang yang bersemayam di 

dalamnya. 
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Dan cinta sejati itu memang benar ada dan nyata 

Walau kadang untuk memperolehnya harus ada 

sebuah skenario yang di buat oleh sutradara 

kawakan 

Adapun pemain perannya bisa dikatakan itu 

adalah bucin 

Dan menurut perjalanan peradaban manusia 

cerita insan dari waktu ke waktu selalu ada yang 

baik yang mulus dan juga sebaliknya 

Hanya siapa di mana dan kapan itulah siklus 

kehidupan 
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KETIKA DIA SUDAH MENJADI 

SEBUAH KENANGAN 

Kenangan masa lalu berisi ingatan dan kerinduan 

terhadap hal-hal yang sudah dilalui 

Dan kita melaluinya penuh onak dan duri serta 

kerikil tajam dan karena itulah ........ 

Konkritnya ada banyak kenangan yang dirasakan 

pada masa lalu. Mulai sedih karena aku status 

mahasiswa yang tergantung pada budget yang 

disediakan orang tua, kita harus pintar meminij 

kebutuhan kuliah dan resiko rumah tangga 

Bahagianya kita mampu melewatinya dan 

kebanyakan orang lain ingin segera melupakan 
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kenangan yang menyedihkan dan tidak ingin 

mengingatnya lagi. 

Beda dengan kita selalu diingat untuk tidak lupa 

daratan tat kala kita mendapatkan segalanya. 

Sementara, kenangan- kenangan indah ingin terus 

diingat dan bahkan ingin diulang kembali apalagi 

jika kita ingat saat menunaikan ibadah haji baik 

yang wajib maupun yang sunah, begitu pula saat 

weekend berbagai tempat wisata kita kunjungi. 

Hemmmm 

Dan wajar jika sekarang aku menyatakan " derita 

masa lalumu itu terlalu jauh untuk menyentuhmu 

hari ini, tapi pengulangan kenangan dan rasa 

sakitnyalah yang bisa melemahkanku " 

Sulit melupakanmu yang memberikanku begitu 

banyak kenangan 
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Anak cantik pinter usia 22 tahun sudah S2 kita 

beri nama Azhimattinur pratina Gayatri yang kini 

telah menghadiahi cucu ganteng Al-Fath Mecca 

Hardian dan Albby Rakha Hardian saat itu kita 

bersama sibuk tak terkira 

Auliyani Sriwulansari Gayathri yang berpasangan 

Andre M Hilmansyah tentunya kecantikan dan 

kegantengan mereka kau tahu tapi aku saat 

mereka melangsungkan pernikahan di tempat 

yang prestise di salah satu gedung yang ada di 

serang kau tidak mendampingiku, suaraku parau 

dan sempat tersendat tenggorokanku saat aku 

bicara aku lirik hadirin mengambil tisu untuk .... 

Air matanya 

Amaliyah Rahayu Gayathry yang mahasiswa 

yang semula jazz Sebagai mobilitasnya begitupun 

si bungsu Aliyah Rahma Az-Zahra Gayathry 

dengan Brio alat kendaraan untuk aktivitasnya 
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Kau tidak melihat cucu ganteng Arfa dan tidak 

melihat cantiknya bungsu dan pangais bungsu 

saat berangkat dan pulang kuliah 

Dulu saat mereka pergi dan pulang peluk cium 

kita berdua, kini aku sendirian 

Sangat berartinya my wife saat aku gundah saat 

aku kacau kini paling tafsir Al-Qur'an atau geogle 

yang bisa diajak komunikasi namun kaku. 

Aku risi sendirian saat putri chantik kita punya 

tambatan hati 

Satu sisi aku merasakan bahagia kita dulu saat 

muda hanya beda di fasilitas, kita kemanapun 

jalan kaki 

Anak kita bisa tukaran kendaraan, yang bungsu 

kadang pakai Inova venture bersama teman 
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baiknya, sementara pangais bungsu jika tidak 

alfhard punya mamahnya ya pakai Civic punya 

pribadinya 

Ada bahagia secara hedonis namun ada perasaan 

risi walaupun bahasa orang tua sering dan 

acapkali diutarakan pada mereka. Tapi perasaan 

orang tua tetap menghantui 

Kini beban itu aku yang menanggung sendirian 

Ya aku yakini yang indah itu hanya sementara, 

yang abadi itulah kenangan, yang ikhlas hanya 

dari hati. Dan yang tulus hanya dari sanubari 
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BETAPA SANGAT 

BERARTINYA DIA 

Seeing you,  I have rememberd how 

much you mean to me 

Melihatmu, aku ingat betapa kau sangat berarti 

bagiku 

How else do I let you know you mean much to me? 

Bagaimana lagi caraku menyampaikan padamu, 

bahwa kau sangat berarti bagiku? 
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Dua kalimat pembuka dalam tulisan ini jelas 

posisi Dia IRREPLECABLE tak tergantikan 

Bagaimana tidak? Aku yang mahasiswa jauh dari 

orang tua mampu melewati perjalanan untuk 

menapaki kehidupan yang lebih baik itu semua 

peran yang tidak gampang dimainkan oleh 

sembarang wanita 

Perbedaan usia 2 tahun yang kadang kami 

memposisikan teman. Sahabat dibanding 

memainkan peran suami istri. Sepertinya kami 

ganti peran suami istri hanya untuk kebutuhan 

khusus saja selebihnya teman dan sahabat, masih 

segar dalam ingatan di awal pernikahan kami, 

sering kejar-kejaran di dalam rumah tak peduli itu 

rumah mertua 

Lain pula tatkala cape butuh istirahat aku yang 

tidur dalam pangkuannya dan kebiasaan ini 
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berlanjut sampai punya cucu sehingga anak cucu 

terbiasa melihat pemandangan ini. 

Karena pada gilirannya mereka juga dapat 

bagian, juga sebaliknya bahu dan tangankupun 

sering dijadikan bantal olehnya 

Dan anak juga ada waktunya 

Semisal sebelum tidur semua anak harus pelukan 

dulu walau hanya beberapa menit 

Anak - anak sejak kecil sudah terbiasa tidur 

sendiri-sendiri 

Dan Allahuakbar sekitar enam bulan sebelum 

kepergiannya untuk selamanya, anak bungsu 

chantikku ingin tidur bersama mamahnya, aku 

candain, ah masa anak SMA mau tidur dengan 

mamah. 
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My wife yang super hanya tersenyum dan makin 

jelas lesung pipitnya tanpa menolak dan 

mengiyakan permintaan bungsuku. 

Subhanallah, ternyata tanpa sepengetahuanku 

my wife mengabulkan permintaan bungsuku tidur 

bareng di kamar bungsu 

Lagi- lagi aku katakan IRREPLECABLE, 

ternyata aku tidur Dia pergi dan saat aku mau 

bangun Dia sudah bersamaku kembali, ini 

pengakuan bungsuku saat my wife sudah tiada 

Memang istri adalah orang pertama yang dilihat 

saat kita bangun tidur juga istri wanita terakhir 

yang kita lihat saat mau tidur 

Ternyata my wife sudah punya waktu dan tahu 

suaminya kapan tidur dan bangun 
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Kami memang sudah lama terpola sholat malam 

lanjut sholat fajar sebelum aku pergi ke musholla 

Dan hantaman yang menyiksa tatkala pasca 40 

hari disaat fajar menyingsing ada ucapan paaaa di 

telingaku, sontak aku terperanjat dan spontan 

maaah 

Allahuakbar aku gila 

Dan ini pembenaran ketika seseorang sudah 

menjadi sebuah kenangan barulah kita sadar 

betapa sangat berartinya Dia 
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PERJALANAN CINTA SEJATI 

TIDAK PERNAH BERJALAN 

MULUS 

Ketulusan dalam perspektif cinta sejati adalah 

kasih sayang dari seseorang pada orang lain tanpa 

harapan 

Why? 

Karena cinta yang sesungguhnya selalu 

menempatkan kebahagiaan orang yang dicintai 

lebih utama daripada kebahagiaan pribadinya 



 

49 

Cinta adalah suatu emosi yang mempunyai daya 

tarik tersendiri dari kasih sayang yang kuat dan 

ketertarikan pada sikap dan karakter pribadi 

Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan 

dalam diri seseorang akibat seringnya bertemu 

dan berharap sehingga cinta dalam konteks 

filosofi merupakan sifat baik yang menularkan 

kebaikan yang dibarengi adanya perasaan selalu 

ingat dan rindu manakala berjauhan 

  



 

50 

 

HIDUP TAK SELAMANYA 

LINIER DENGAN APA YANG 

TELAH DAN AKAN KITA 

PERJUANGKAN 

Kita memang punya hak untuk memanjakan diri 

agar tidak prustasi, prustasi adalah bentuk pilihan 

hidup yang dilatarbelakangi oleh pikiran yang 

tidak lagi berpikir rasional dan waras. 

Kita tahu hidup adalah sebuah perjalanan, Lika - 

liku kehidupan dan beratnya beban yang harus 

ditanggung, sehingga pikiran irasional dan seolah 

tidak ada jalan lain selain mati, dan akupun 
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sempat menyenangi lagu haruskah aku mati, 

padahal inginnya cinta sampai mati baik cinta 

sampai mati 1 maupun 2 keegoan cinta dan 

kebahagiaan yang sirna 

Jujur saja pluktuatif pikiran akan mempengaruhi 

jalannya pikiran itu sendiri, padahal jika kita 

sadar nalar dan logika, kita tidak perlu repot-

repot untuk mendahului kehendak Allah SWT. 

Faktanya kita akan mati karena itu adalah hak 

dan bila sudah di jemput ajal 

Anda , saya dan kamu tentunya sebagai manusia 

dalam sehari telah mengucapkan ribuan kata...., 

Sebelum kata-kata itu terucapkan..otak, syaraf 

dan anggota tubuh lainnya bekerja untuk 

mencerna, berpikir hingga mengekspresikan kata- 

kata tersebut hal itu sangat melelahkan, kita tidak 

dapat memerintah hidup kita dengan baik dan 
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rata- rata kita menginginkan peran hidup yang 

lebih baik 

Pernah aku baca teori tentang agresi yang 

menceritakan orang yang prustasi, ia akan 

melakukan tindakan yang menimbulkan 

gangguan pada benda atau orang lain, 

Sejujurnya aku sendiri merupakan orang yang 

pernah sampai pada titik itu, tapi Alhamdulillah 

hanya sebatas prustasi, tidak sempat gelap mata , 

tapi kuping penuh cairan pernah hanya tidak bau 

aromanya ini tahun 2004an saat memainkan 

peran dosen terbang, juga pernah berdoa buruk 

saat naik perahu cikadal palangpang arah 

pelabuhanratu 1982an ketika cinta pertama ku 

harus kandas tanpa restu ibuku 
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Ternyata Sisi gelapku berlanjut saat my wife 

pilihan ibuku dan aku juga mencintainya dan 

yang telah menemaniku 37 tahun harus terlebih 

dahulu menuju sang Khaliq 

Dan kini saat istri lanjutanku tak bersamaku 

membuat psikologis ku terganggu padahal tujuan 

utamanya adalah menstabilkan emosiku setelah 

aku tidur panjang berbalut rindu tak bertepi 

Ya inilah hidup 

Jam 01.55 aku terbangun kan oleh batuk yang 

terasa sakit dan akhirnya susah tidur, mana ada 

jam segini ngepel teras dan ruangan keluarga, 

sementara bungsu dan pangais beserta dua cucuku 

tidur pulas pemandangan ini nambah down 
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Sementara kangen band terus menemaniku dan 

terdengar Andika mengalunkan nyanyian yang 

kata- katanya menyayat hati dengan penggalan 

kata aku terpaksa naik kapal dari merak ke 

bakahuni tiap Minggu entah apa judulnya 

Yah serba benar padahal aku inginnya menulis 

serba salah. 

Dan kembali pada inti tulisan ini lalu bagaimana 

aku melewati dan menapaki kehidupan ini, lama 

aku termenung persis ketika kapal yang ku 

tumpangi dari kota agung Tanggamus menuju 

karang berak perbatasan Bengkulu tahun 2000 

saat kapal kayu copot kemudinya yang 

menyebabkan kapal oleng dan ciut nyali ku 

sehingga takbir, tahli, l tahmid yang maksimal 

intinya aku takut mati 
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Dalam itungan detik ko aku ingat tahun 1982 saat 

aku berdoa di pelabuhan ratu ingin tenggelam 

perahu yang kutumpangi, tapi sekarang ko aku 

takut mati 

Ya itu karena tahun 2000 aku sudah memiliki 

semuanya dan kini agar tidak terjadi yang aneh-

aneh aku kumpulkan spirit of energi dengan cara 

Tak perlu menyesali apa yang pernah aku perbuat 

karena hidup tak selamanya linier 

Insyaallah akan berhenti berandai-andai atau 

memikirkan yang mungkin terjadi hawatir 

terpuruk akan hal ini, bika tetnyata tidak goal 

Berusaha mengalihkan dengan hal2 yang 

menyenangkan misal dengar lagu, menulis. 

Mengingat pengalaman2 asyik bersama anak dan 

istri atau aku teriak yang keras di rumah karena 
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jarak kamarku dengan anak yang begitu jauh dan 

menangis juga alternatif tanpa rencana 

Jika terasa sudah lega waktunya untuk istirahat 

tidur, tapi tidurpun jika tidak langsung kantuk ini 

problem, karena biasanya pikiran liar, baik my 

wife lanjutan maupun dulu, istri adalah orang 

terahir yang ku lihat saat mau tidur dan orang 

pertama yang ku lihat saat bangun tidur 

Dan rasanya harus aku sudahi karena jam 02.24 

saatnya aku mengadu dan curhat masalah ada 

solusinya pada pembuat skenario big plan dengan 

mengambil air wudhu dan menghamparkan 

sajadah yang reguler biasanya jam 04.00 

Berjanji insyaallah akan menghadapi masalah ini 

dengan tenang dan ikhlas, karena dari  berbagai 

literatur yang ku baca kunci kita untuk berpikir 

positif adalah ikhlas 
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PIKIRAN YANG SELALU 

MELINTAS 

Penggalan cerita berbalut rindu 

Didapur yang sederhana, aku secara mekanis 

menata meja 

Bagaimanapun. Aku harus makan 

Tiba-tiba, terpaku pada dua piring di depanku 

Lalu akupun tak berhasil menahan derasnya air 

mata. Sehingga dalam hitungan detik jebolah 

pertahananku, aku mulai menangis 
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Ya kebiasaanku jika ada di rumah sering 

membantu sebisanya, walau kadang merecokinya 

dan tetap aku katakan membantunya 

Dan ternyata menata meja makan untuk dua 

orang telah berlangsung lama sejak bungsu dan 

pangais bungsu pada gede dan jarang makan di 

rumah. Ya sekarang berlaku sejak my wife yang 

tercinta menghadap yang maha kuasa. 

Keadaan psikologis ku sekarang jika aku 

contohkan seperti seseorang yang telah amputasi, 

kadang- kadang merasa anggota tubuhnya yang 

telah hilang karena diamputasi itu masih ada. 

Demikian pula aku yang kini dirundung duka 

kadang kala jika melihat teman hidup yang 

dicintainya diantara kerumunan orang tiba-tiba 

sadar bahwa ia secara sambil lalu menyatakan 

sesuatu pada pasangannya yang sudah tiada 
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Masyaallah. Ini kalimat bukan isapan jempol 

semata, memang tidak akan percaya jika bukan 

yang mengalaminya 

Selain itu di awal-awal my wife meninggalkan ku 

waktu fajar dimana kami sering saling 

mengingatkan untuk bangun, terdengar jelas di 

telingaku panggilan paa 

Panggilan itu spesial sekali hanya keluar dari 

suara my wife 

Aku terperanjat dan bangun serta mengatakan 

maaah 

Allahuakbar 

Aku menangis 

Ternyata ...... Entahlah.... 
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Inilah gambaran pikiran yang selalu melintas 

Orang yang tidak pernah kehilangan teman hidup 

karena kematian mustahil menyelami dalamnya 

kepedihan hati yang dirasakan 

Aku sepertinya belum siap menerima kenyataan 

Ya rasanya seperti mimpi 

Sulit untuk percaya bahwa my wife tidak akan 

pernah lewat pintu itu lagi 

Jangankan untuk bercanda seperti aku halangi di 

pintu saat mau lewat 

Aku candain ketika di dapur 

Aku tutup wajahnya dari belakang, saat ia 

memasak 
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Itu mustahil dan tidak mungkin terjadi kembali 

Allahuakbar. 

teman dan keluargaku sering tidak tahu harus 

berbuat apa 

Kadang aku juga merasa cape, karena ampir 

setiap saat dan pergi ke manapun selalu terlintas 

dalam pikiran 

Astaghfirullahaladzim 

Aku ahirnya lebih memilih menutup diri dan 

ampir semua aktivitas kedinasan aku tinggalkan 

Pendidikan dan pelatihan, workshop serta aku 

yang ketua komunitas guru asn provinsi serta 

ketua mgmp mapel Sejarah serta aku yang 

instruktur Nasional itu semuanya aku tanggalkan 
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Diam di rumah sepertinya pilihan terbaik 

Karena jika aku ketemu teman pasti nada dan 

obrolannya mengarah cepat lah punya pengganti 

Ya sulitnya aku menghapus kenangan baik di 

rumah- rumah yang di serang di Cigadung 

maupun di rumah kenangan 

Teman- teman dan keluargaku sering bicara baik 

langsung maupun tidak langsung untuk 

mempercepat dan berupaya mempersingkat masa 

berduka. Karena sepertinya mereka ada iba dan 

kasihan atau mungkin turut sedih melihat 

penderitaan ku. 

Namun sayang tidak ada ketentuan tentang 

lamanya waktu yang tepat untuk berduka 
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Ya secara vulgar banyak juga teman yang 

mengatakan cepatlah punya pengganti jujur saja 

jika aku mendengar kalimat itu sakitnya tak 

terkira 

Aku ingin ada waktu untuk menumpahkan 

kesedihanku 

Walaupun banyak saudara yang membantu dan 

peduli terhadap aku dan my wife termasuk 

membantu mengurus berbagai hal yang berkaitan 

dengan pemakaman, tahlulan dan acara-acara 

selanjutnya. 

Saya menghargai orang-orang yang menawarkan 

bantuan dengan sungguh-sungguh dengan prinsip 

tetap membiarkan saya di dalam mengambil 

keputusan dalam hal-hal tertentu. 
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Kelancaran acara penguburan istri saya sangat 

berarti bagi saya, saya rasa itu merupakan hal 

terakhir yang saya lakukan untuk 

menghormatinya. 

Kata anak-anak aku pingsan saat my wife di 

masukan ke liang lahat dan itu terjadi 

wallahualam kenapa bisa terjadi, padahal aku 

yang selama ini kelihatan tegar plus wajah yang 

sepertinya arogan, ternyata wajah itu penuh 

kepalsuan. 

Malam harinya pas pengajian malam pertama 

saat orang sibuk tahlilan, kata siswaku yang telah 

kuanggap keluarga, aku tak sadarkan diri dan 

sempat di bawa ke klinik, ini benar-benar seperti 

drama murahan hanya untuk memuaskan 

penonton, aku benar-benar down. 
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Allahuakbar, dunia muter, antara mimpi dan 

hidup, dunia bagiku aneh dan hatiku makin aneh. 

Suara anak-anak menangis setelah aku sadar, aku 

lemah dan aku tak berhasil menguasai diri, 

harusnya aku bisa tegar dan tetap tersenyum, 

apalah daya my wife terlalu singkat dan tidak ada 

sinyal untuk meninggalkanku selamanya. 

Baca pula gilanya lintasan dalam pikiranku 

Bukan siap dan tidak siapnya, paling tidak 

perasaan manusiawiku mencoba menjawabnya, 

ya itulah misteri, jodoh, bagja, pati, tidak ada 

yang tahu kapan dan di mana, kita menyadari 

setiap sholat kita ucapkan inna sholati wanusuki 

wamahyaya wamamati lilahirobbilalamin, 



 

66 

Tapi busana yang kita pakai masih atribut 

manusia, ya harusnya kita selalu menyadari 

bahwa allah pembuat keputusan terbaik. 

Tentu saja bagi saya sulit untuk mengatur 

pemakaman, dan mengurus adminsitrasi, karena 

pikiranku kalut, syukurlah putri-putriku dan 

suami serta calon mantuku memainkan peran 

sebagaimana mestinya. 

Dan itu baru satu episode, setelah my wife diponis 

inalilahiwainaillaihirojiun oleh dokter 

Muter kepalaku, aku tersenyum kecut, aku lihat 

dan dengar putri-putriku semua, yang paling tua 

sempat terdengar, bapak.. mamah..., yang ke dua 

aku lihat di kamar kecil samping ruangan icu, 

yang bungsu dan pangais bungsu selesai ngaji 

berpelukan, runtuhlah pertahananku, 

allahuakbar, dunia ini benar-benar sandiwara 
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murahan, bagaimana tidak aku harus tegar 

ditengah pikiran kacau, aku harus menunjukan 

sebagai bapak pelindung bagi anak-cucuku, 

subhanallah. 

Episode yang lainnya aku tidak bisa 

meninggalkan kebiasaan jika mengantar mayat di 

manapun dan siapapun mayatnya, aku selalu 

pulang terahir dan ingin berdoa khusus, dan 

kebiasaan ini sejak bapakku meninggal tahun 

1996. 

why?  

Aku sebut satu episode, itulah gilanya aku suka 

berkeinginan yang tidak rasional, aku 

menginginkan yang mimpin doa yaitu siswaku 

yang telah sangat dekat dengan keluargaku, aku 

katakan tidak rasional karena ditelepon tidak di 

wa juga tidak, karena disamping awalnya aku 
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lupa juga mustahil bisa karena kerja di industri 

ijin cuti sangat susah. 

Dan ... ternyata allah mendengar rintihanku dan 

mengabulkan doa dalam bahasa hatiku, 

subhanallah baru kami duduk menghadap 

petilasan my wife, aku lirik dan spontan semua 

yang hadir menoleh ke arah suara kendaraan 

berhenti, allahuakbar anakku datang tepat 

waktunya. 

Peluk cium tak pelak aku rasakan, sehingga 

tubuhku yang lemas dan barusan pingsan tidak 

terasa, karena mendapat tambahan energi positif. 

Jika aku analogikan gunung karang yang besar 

yang ada dihadapan kami, lebih besar senangnya 

hatiku saat itu dan jika aku pembuat skenario dan 

penulis handal ingin rasanya momen ini aku buat 
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sesuatu yang spesial dan tentunya alhamdulillah 

bahasa hatiku terjawab. 

Sepulang dari tempat pemakaman, di rumah 

penuh orang yang takziah, banyak yang berbisik-

bisik bahkan ada yang vulgar menyatakan akan 

penilaian terhadapku, yang katanya sepeninggal 

my wife tidak akan lama lagi ada penggantinya. 

Padahal aku mengharapkan mendengar penilaian 

terhadap istriku tentang kebaikannya, dan aku 

berharap orang-orang yang takziah 

membicarakan orang yang sangat aku cintai, 

karena pikiranku dengan mendengar cerita 

kebaikan my wife sedikit memberikan energi 

positif pada pikiranku. 

Banyak dukungan dari teman-teman saya, murid-

murid yang telah puluhan tahun dan kerabat serta 

tetangga yang luar biasa, tapi mereka tidak 
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Berbicara tentang my wife, halnya seakan-akan 

dia tidak pernah ada, dan saya merasa itu agak 

menyakitkan 

Bersambung....... 
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LAMARAN DAN PERMINTAAN 

IJIN TERHADAP KELUARGA 

INTI BAGIAN YANG TAK 

TERPISAHKAN DARI ADAT 

LAMPUNG WALAU SUKU JAWA 

Meretas sekat prasangka, merajut harmoni 

perjumpaan taman and sry 

Berawal dari tidur panjang yang selalu menanti 

cinta yang tak bertepi rindu yang tak 

berkesudahan sehingga aura dan motivasi 

hiduppun seolah tidak ada itulah kenyataannya. 
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Sehingga goresan tinta dan kalimat membuncah 

serta berhamburan kata dalam branda medsos 

dan buku harian selalu menggambarkan seseorang 

yang tak punya tujuan hidup yang jelas 

Tulisan-tulisan yang tergambar; 

1. catatan panjang mengurai kasih merajut 

mimpi dan berakhir mengharap ridho-Nya, 

2. penggalan cerita berbalut rindu, 

3. pikiran yang melintas, 

4. gilanya lintasan pikiranku, 

5. kadang hati selalu bertanya tentang rindu, 

6. masa kecil selalu terbayang, 

7. catatan menjelang fajar, 

8. sedih, 

9. semua catatan berawal dan berakhir di 

rumah kenangan. 
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10. Ketika seseorang telah menjadi sebuah 

kenangan barulah kita sadar betapa sangat 

berartinya Dia 

11. Saat berubahnya niat 

12. Cara saya menceritakan kisah hidup 

13. Lamaran 

Catatan-catatan melo, ungkapan-ungkapan 

baper, perilaku dan sikap jauh dari seorang 

intelektual yang nalarnya berkelas hanya ketidak 

berdayaan di dalam menapaki kehidupan yang 

telah di skenariokan oleh yang maha kuasa. 

Menjelang khol sebagai tradisi budaya yang 

berbalut budaya yang mengantarkan 

penghormatan pada almarhumah yang dibungkus 

agama melalui acara shodaqoh tepat tiba waktu 

dan tanggal meninggalnya almarhumah, aku 

jatuh sakit 
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Sakit inilah yang merubah mindset ku dalam 

menapaki kehidupan yang berbalut rindu 

Sebagai manusia pada umumnya, kita rentan 

melakukan kekeliruan, kesalahan, dan 

pelanggaran. 

Semua itu diakibatkan ketidakmampuan kita 

dalam memilih yang terbaik untuk diri kita. 

Hal tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan, 

keangkuhan, dan ketergesa-gesaan kita. 

Itulah kelemahan yang kita miliki. 

Hidup di alam dunia ini, kita mesti menanggung 

setiap perbuatan yang kita lakukan. 

Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan 

perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang 



 

75 

buruk. Dan kita suka menggunakan istilah As you 

Sow, you will reap. 

Balasan itu akan kita terima, baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Namun, atas rahman 

dan rahim-Nya Allah SWT, semua dosa dapat 

diampuni. Ini harapan hampir semua insan 

Karena itu, harapan terbesar setelah kita 

melakukan kesalahan adalah ampunan, 

dibersihkannya diri dari noda-noda yang ada. 

Allah SWT Maha Pengampun. 

Dia telah menyediakan cara untuk mengampuni 

dosa-dosa kita, salah satunya dengan ujian yang 

Dia berikan kepada kita. 

Ujian itu salah satunya dalam bentuk sakit. 

Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hadis, 

Rasulullah SAW banyak menghibur mereka yang 
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sakit dengan ampunan dosa. Dalam hadis 

disebutkan: “Seorang beriman yang sakit, ia tidak 

mendapatkan pahala dari sakitnya, namun 

diampuni dosa-dosanya.” (HR Thabrani). 

“Ketika seorang hamba diberi sakit pada 

badannya, maka Allah berkata kepada malaikat 

'tulislah kebaikan-kebaikan yang biasa 

dilakukannya ketika sehat, kalau ia sembuh 

mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia 

meninggal maka Allah mengampuninya'.” (HR 

Ahmad). 

Orang yang sakit juga selayaknya berbahagia 

mendengar berita ini karena kesusahan, 

kesedihan, dan rasa sakit yang ia rasakan akan 

menghapus dosa-dosanya. 

Nabi SAW bersabda, “Setiap Muslim yang 

terkena musibah penyakit atau yang lainnya, 
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pasti akan dihapuskan kesalahannya, 

sebagaimana pohon menggugurkan daun-

daunnya.” (HR Bukhari dan Muslim). 

Nabi SAW juga bersabda, “Tidaklah seorang 

Muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih 

berat dari itu melainkan diangkat derajatnya dan 

dihapuskan dosanya karenanya.” (HR Muslim). 

Bagaimana tidak berbahagia, hanya karena sakit 

tertusuk duri saja dosa-dosa kita terhapus. 

Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan 

sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang. 

Karena itu, berbahagialah jika kita ditimpa sakit. 

Karena bisa jadi, dengan penyakit ini kita akan 

bersih dari dosa, bahkan tidak mempunyai dosa 

sama sekali. Di akhirat nanti kita tidak punya 

timbangan dosa, kita menjadi suci seperti anak 

yang baru lahir. 
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Nabi SAW bersabda, “Cobaan akan selalu 

menimpa seorang beriman laki-laki maupun 

perempuan, baik pada dirinya, pada anaknya 

maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu 

dengan Allah tanpa dosa sedikitpun.” (HR 

Ahmad). 

Hadis ini sangat cocok direnungkan oleh orang 

yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa 

diharapkan kesembuhannya dan vonis dokter 

mengatakan umurnya tinggal hitungan minggu, 

hari, bahkan jam. 

Ia khawatir penyakit ini menjadi sebab 

kematiannya. Hendaknya, ia bergembira karena 

bisa jadi ia menghadap Allah SWT suci tanpa 

dosa. Artinya surga telah menunggunya. 

Dalam bingkai kita sebagai manusia kadang kala 

sifat manusiawi selalu jadi sandaran, terlepas ada 
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tuntutan syar’i dan logika, dan buruknya kita 

selalu mendengar kata hati, yang belum tentu 

kebenarannya. 

Kita terlalu sering memanjakan pikiran terlepas 

yang baik maupun yang buruk, sehingga tidak 

terasa itu menggerogoti psikologis yang lambat 

laun merusak imun kita, dan tak terasa malah 

menikmatinya, inillah buruknya kita. 

Curhatan ini sebenarnya perjalanan hidup dalam 

mengayuh asa yang berbalut rindu yang tak 

bertepi, namun kita menikmatinya, sehingga 

tidak terasa imun kita melemah dan bisa ditebak 

inilah bibit penyakit yang menyebabkan sakit. 

Dan dalam perjalanan peradaban manusia, ada 

balutan hikmah dan berkah. Dan kita sering 

menyebutnya dalam bahasa agama wasilah, 

sehingga kita wajarkan sebagaimana manusia 
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umumya sakit inilah yang merubah mindsetku 

dalam menapaki kehidupan yang berbalut rindu 

dan digantikan dengan balutan asa. 

Balutan asa ini, kini kita katakan jalan untuk 

menuju kemaslahatan hidup yang mahabah 

penuh marhamah, bagaimana tidak kekuasaan 

Allah sangat jelas, dua minggu aku diperkenalkan 

oleh teman sesama kepala sekolah dan kenapa 

jemariku mau menulis. 
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