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CATATAN PANJANG 

Mengurai kasih, merajut mimpi dan berakhir mengharap ridho-Nya 

Awal bersamamu dulu, 

adalah hal yang dilatarbelakangi keinginan kuat ibuku 

dan berpuluh tahun kita lalui penuh onak dan duri 

kita melaluinya dengan menapaki langkah yang biasa 

Tetapi bagaimana bisa semua itu ternyata berbeda 

Setelah kamu pergi, hilang, dan tak kembali 

jemariku terasa ingin menarik tubuhmu yang terus berlalu 

dan terus lekang dari penglihatanku 

Saat terahir kamu lenyap dari pandanganku, 

aku pingsan tak kendalikan diri 

dan ternyata hidup dan mati itu adalah jarak 

jarak yang tak bertepi 

Dewasa ini, 

kau buatku mengerti akan sebuah hal 

bahwa semuanya tak pernah ada yang abadi 

seperti halnya kau dan aku yang telah terpisah 

Kerinduan tuk mendengar suaramu kembali, 

kerinduan tuk bercerita apapun denganmu 

tak pernah terjawab oleh waktu yang terus ku jalani 

karena semua tentangmu hanya tinggal kenangan 

Waktu boleh memisahkan kita kapanpun ia mau 

namun kenangan tentangmu akan terukir di sisa hidupku 

sampai kelak aku menyusulmu ditempat kediaman mu yang indah dan 

abadi 

Mengurai kasih merajut mimpi dan berahir mengharap ridho-Nya 

Catatan panjang mengurai kasih merajut mimpi 

dan berahir mengharap ridho-Nya  
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KATA PENGANTAR  

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 

telah menanamkan iman dan Islam dalam kalbu kita. Sholawat dan 

salam semoga tercurah selalu kepada teladan kita, Baginda nabi 

Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya, serta orang-orang beriman 

yang selalu meniti jalan mereka. 

Tidak disangka lagi bahwa ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan 

kesejahteraan dalam mengarungi hidup merupakan dambaan setiap 

orang. Namun, dalam fenomena keseharian, acap kali kita menyaksikan 

orang yang sejahtera hidupnya, akan tetapi hari-harinya dipenuhi rasa 

pilu, dan keluarga sayang tiada henti. Ada perasaan hampa di balik 

taman indah yang menghiasi rumah-rumah Kita yang menjulang tinggi 

ke angkasa nan megah. Ada yang merasa kesepian di antara ramainya 

hiruk pikuk manusia yang sedang mengasihi rezeki. Pada serpihan 

kepedihan yang mengusik hati diantara hingar-hingarnya lantunan 

musik yang bertalu-talu. 

Semua bermula dari kelalaian untuk menjaga Allah, kecongkakan dan 

pembangkanagan terhadap perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, 

Allah berfirman aku heran dengan wahai anak Adam, aku yang 

memberimu rezeki tapi engkau bersyukur kepada selain aku. Aku 

perlihatkan rasa cintaku kepadamu dengan memberi nikmat padahal 

aku tidak membutuhkanmu tapi engkau perlihatkan rasa bencimu 

kepadaku dengan melakukan maksiat, padahal engkau 

membutuhkanku. Kebaikanku senantiasa turun kepadamu tetapi 

keburukanmu senantiasa naik kepadaku. 

Buku ini merupakan salah satu karya Drs. HM Sartaman, M.Pd Yang 

sangat bernilai, dan syarat dengan nasihat yang mengajak kita untuk 

berbenah diri dan menjadikan kita lebih optimis dalam mengarungi 

kehidupan di alam yang fana ini. Disampaikan dengan bahasa yang 

memukau dan menyentuh, disertai kisah nyata perjalanan hidupnya. 
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Penulis juga mengajak untuk mencermati setiap kejadian yang lalu 

lalang di hadapan kita, mengambil hikmah dibalik semua kejadian, dan 

merenungkan lintasan peristiwa yang akan memberi pencerahan di 

tengah kelalaian manusia. Agar tetap kita selalu ridho dan ikhlas 

didalam menerima ketentuan yang telah allah gariskan. 

Untuk itulah, baca, renungkan dan ambil hikmah yang tertuang di 

dalam buku catatan Panjang Mengurai kasih, merajut mimpi dan 

berakhir mengharap ridho-Nya. Dengan demikian, anda akan menjadi 

orang yang dekat dengan Allah, dan bisa mengambil hikmah dan ibrah 

untuk meraih kasih sayangnya, mendapat penjagaannya dan mereguk 

kebahagiaan yang senantiasa didambakan setiap orang; kedamaian 

hidup di dunia dan kebahagiaan yang tiada tara saat menghadap Allah. 

 

Bandar Lampung, Maret 2123 

 

Penulis 



iv 

 

DAFTAR ISI 

CATATAN PANJANG ~ i 

KATA PENGANTAR ~ ii 

DAFTAR ISI ~ iv 

ABSTRAKSI ~ 1 

DUA SISI YANG BERBEDA ~ 4 

UJUNG SELATAN PERTENGAHAN KOTA 

KABUPATEN ~ 6 

AWAL YANG BASA BASI TERNYATA JADI ~ 8 

LIMA TAHUN AWAL PERKAWINAN ~ 9 

KEHADIRAN ZIMAT DALAM BAHTRA RUMAH 

TANGGGA ~ 13 

SAUDARA YANG SELALU BERSAMA ~ 17 

PAHIT ITU MANIS ~ 19 

PERJALANAN SPIRITUAL ~ 22 

KARENA LAGU ~ 23 

ORANG KETIGA, DI AWAL, PERTENGAHAN DAN 

AKHIR ~ 26 

ARTI TEMAN, ISTRI DAN SAHABAT ITU STATUS 

YANG DIPRUNTUKAN MY WIFE ~ 34 

TENTANG RUMAH ~ 41 



v 

 

SAUDARA TERKADANG JADI BATU 

SANDUNGAN ~ 42 

MELIHAT DUNIA BERAWAL DARI POLITIK ~ 43 

KARYA ITU CITA DAN CINTA ~ 44 

KELAHIRAN ANAK-ANAKKU ~ 46 

SAAT-SAAT BAHAGIA ~ 51 

KETIKA KAMI SAKIT ~ 52 

SAAT MY WIFE JATUH SAKIT ~ 56 

RUMAH SAKIT ~ 58 

PERASAANKU ~ 59 

CATATAN HARI PERTAMA AKU KEHILANGAN 

SEGALANYA ~ 63 

DOA BERBALUT TRADISI ~ 65 

MY WIFE DI MATA ORANG LAIN ~ 68 

PIKIRAN YANG SELALU MELINTAS ~ 70 

:$.78�8178.�´6(0%8+µ ~ 75 

SELAMAT JALAN SAYANG, CAHAYA HATIKU ~ 78 

GILANYA LINTASAN PIKIRANKU ~ 79 

MY WIFE YANG PERTAMA TAHUN 2020 ~ 85 



vi 

 

AKHIR CERITA DALAM PENUTUP CERITA 

PANJANG ~ 87 

 


