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Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin berkat rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada kita
semua sehingga buletin deGromiest volume kedua dengan tema “Islam rahmatan
lil alamin” dapat hadir kembali dalam suasana keberkahan bulan Ramadan 1439 H.
Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasululloh Muhammad SAW,
manusia panutan seluruh umat. Saat ini, sudah selayaknya kita bersyukur kepada
Allah karena masih diberi umur sehingga dapat bertemu dengan bulan mulia
Ramadan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan.
Pada bulan ini, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa selama sebulan penuh.
Puasa mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara kondisi jasmani dan ruhani.
Tidak cukup dianggap berpuasa, jika hanya sebatas menahan diri dari makan dan
minum di siang hari. Namun ada pesan moral yang penting dibalik itu antara lain
bersabar, menjaga lisan dan perbuatan. Titel Muttaqin merupakan tujuan akhir
pelaksanaan puasa yang menandakan telah kembalinya insan tersebut pada fitrah
dan kesucian. Predikat yang disematkan Allah SWT saat Idul Fitri, sesungguhnya
adalah status yang menunjukan kesiapan dan kemampuan seorang untuk
melahirkan kehidupan yang penuh rahmat bagi seluruh isi alam, kehidupan yang
penuh dengan kedamaian dan silaturrahim.

Seseorang yang telah melewati Ramadan tidak akan membiarkan tetangganya
dalam keadaan kelaparan sebagai buah hikmah berpuasa. Ketika dia sebagai 
pemimpin tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
bentuk apa pun karena puasa mengajarkan jujur, tidak mengabdi untuk kepentingan
pihak tertentu karena puasa harus ikhlas, dan tidak akan memenuhi rongga dadanya
dengan amarah dan kebencian yang membabi buta karena puasa hakikatnya hanya
untuk Allah SWT. Jika menjalankan puasa sesuai ajaran agama yaitu dilandasi atas
dasar keimanan dan mengharap ridho Allah (imanan wahtisaban), niscaya
kedamaian melalui segala nafas ketakwaan orang yang berpuasa, akan mampu
diciptakannya dalam gerak langkah perbuatannya dimana dan kapan saja.
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SALAM DE GROMIEST

DAFTAR ISI

Demikian juga pesan perdamaian dalam suasana Idul Fitri ini sungguh telah
mengajarkan kepada kita agar menumbuhkan semangat untuk selalu bersikap
toleransi (tasamuh) dan menghargai perbedaan. Toleransi dan sikap saling
menghargai merupakan nilai utama yang amat penting dalam menuju cita-cita
perdamaian abadi. Melalui momentum Idul Fitri ini menuntun umat Islam agar
menahan diri dari kebencian, kemarahan, dan egoisme. Oleh sebab itu bulan
Ramadan adalah sarana berlatih yang tepat untuk menyemai nilai-nilai perdamaian.

Umat Islam cinta dengan ketentraman, kebenaran, kebaikan, ketaatan, dan
keluhuran budi pekerti. Itulah fitrah kita yang suci sesungguhnya. Fitrah itulah yang
perlu kita perbarui dalam ibadah puasa, agar kita memiliki energi tambahan untuk
mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT menerima amal
puasa kita dan amal-amal lain yang kita lakukan dalam bulan Ramadhan, sehingga
kita termasuk hamba yang kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, yaitu kembali
kepada Alloh SWT dalam bingkai agama tauhid, dan berhasil memenangkan
pertarungan melawan hawa nafsu angkara murka.

Dengan menjalankan ibadah Ramadan secara optimal, diharapkan kita bisa menjadi rahmat yang lebih baik, lebih luas jangkauannya, dan
makin murni keikhlasannya. Dimulai saat ini, semurni hakikat Idul Fitri.

Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk sahabat yang telah membantu dalam pembuatan
buletin ini. Kami selalu berusaha agar buletin ini selalu tampil optimal. Kritik dan saran selalu kami nantikan untuk perbaikan volume yang
akan datang. Akhir kata, semoga buletin deGromiest selalu memberikan manfaat dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

M. Khairul Purba
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“Dan tidak Kuutus Engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi

seluruh alam.” (QS. Al Anbiya: 107). Kutipan ayat Alquran tersebut

amat masyhur di kalangan umat Islam. Tidak dapat dipungkiri jika

Rasul membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup, sebagai sistem,

tidak hanya untuk manusia, namun juga dalam spektrum yang lebih

luas, untuk semesta. Bicara tentang rahmatan lilalamin, tentu tidak

bisa terlepas dari kondisi umat Sayyidina Muhammad yang hidup di

akhir zaman. Sebagai muslim, kita diwajibkan berdakwah terhadap

pemeluk agama lain, tanpa memaksa, apalagi menebar benci, adil,

arif, dan bijak sejak dalam pikiran, memberi contoh dalam menjalani

hidup.

Manusia sendiri mendapat mandat untuk menjadi khalifah di bumi. Islam

memfasilitasinya dengan mengikat pemeluknya untuk menjadi manusia

dan memanusiakannya, menghormati hak-hak sesama manusia dengan

menjadi muslim, lalu naik tingkat menjadi mukmin yang beriman

terhadap keghaiban yang tak bisa dinalar pikiran, menjadi muttaqin yang

tunduk terhadap Pencipta semesta, dan terakhir menjadi khalifatullah,

mengolah bumi beserta isinya dengan arif dan bijak. Maka dari itu, peran

serta umat Rasulullah dalam menyebarkan Islam sebagai rahmatan

Iilalamin sangatlah penting di akhir zaman.

Ramadan merupakan momen yang baik untuk membersihkan racun-racun di hati dan pikiran,

bermetamorfosis, dengan tujuan menjadi fitri kembali, seperti bayi yang baru dilahirkan. Muara akhir

dari Ramadhan mungkin saja adalah muara yang baik untuk mewujudkan Islam sebagai Rahmat

semesta alam. Karena umat Islam seperti selesai mandi besar, menghilangkan segala najis di hati, dan

bersiap menebar cinta kepada sesama, dengan segala bekal cinta yang sudah ada di dalam diri dalam

keadaan suci

Wassalam,

Tim Redaksi
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Islam, Rahmatan Lilaalamin dan
tantangannya di EropaFOKUS

Narasumber: Muhammad Apud Kusaer | Kontributor: Sofa Dewi Alfian, Yudi Nugraha

Seringkali kita melupakan jalan amal yang tersebar di sekitar kita. Kehidupan kita di Eropa misalnya, adalah skenario-Nya
agar kualitas kita sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai mukmin terus meroket. Kita perlu melejitkan kualitas diri baik
secara kompetensi dan kontribusi, agar nilai kehidupan ini semakin bermakna di mata-Nya. Ditemui di tengah kesibukan
safari dakwahnya, Ustadz Apud bersedia berbagi tentang konsep Islam rahmatan lil alamin, sebuah konsep yang bisa
diaplikasikan kapanpun dimanapun.

Ustadz Apud, begitu ia biasa dipanggil telah melakukan kunjungan ke
beberapa negara di daratan Eropa beberapa waktu yang lalu. Negara
yang ia kunjungi dalam rangka safari dakwah ini diantaranya
adalah Belanda, Jerman, Swiss, dan Perancis. Groningen menjadi salah
satu kota yang ia datangi di tengah jadwalnya yang padat
di Belanda. Ayah dari dua orang putera dan dua orang puteri ini selain
ak�f berdakwah juga merupakan Dosen Hospital Management di
Universitas Indonesia dan juga ak�f berkarier sebagai trainer dan
konsultan di TRUSTCO Group. Momentum kedatangan Ust. Apud di
Groningen yang hanya 2 hari ini dimanfaatkan oleh �m deGromiest
untuk mengadakan kajian Tadarus Keliling pada 4 Mei lalu dengan tema
“Kondisi Umat dan Kebanggaan terhadap Islam”. Materi yang ia bawakan
bercerita mulai dari sejarah penyebaran islam sampai pada kondisi riil
dan tantangan umat muslim saat ini. Sosoknya yang hangat
dan murah senyum ini membuat �m bule�n deGromiest berkeinginan
untuk menggali ilmu lebih dalam dari beliau mengenai konsep
muslim dan rahmatan lil alamin. Selamat menyimak perbincangan �m
bule�n deGromiest dengan Ust. Apud berikut ini.

Sesungguhnya, makna rahmat yang paling kuat adalah dengan diutusnya Rasulullah  SAW yang menjadikan baik kaum
muslim maupun non-muslim mendapatkan nikmat  yang besar. Berdasarkan firman Allah SWT

“Dan �daklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
(Q.S Al-Anbiya, 107)

Dari ayat ini jelaslah sudah bahwa misi Rasulullah SAW itu adalah untuk seluruh alam semesta
sehingga memiliki peranan yang luas. Hal ini menjadi pembuka mata kita bahwa Islam
memang seharusnya inklusif bukan ekslusif. Rasulullah SAW sebagai rahmat juga bisa kita
lihat dengan menyimak cerita nabi dan rasul yang diutus sebelumnya. Kaum dari nabi dan
rasul sebelumnya jikalah kaum nya membangkang maka akan langsung dihukum seper� kaum
Tsamud, kaum 'Ad`, dan lain-lain. Nah, sedangkan kaum Rasulullah SAW yang membangkang
masih diberikan waktu kiranya mereka akan bertaubat atau �dak.

Nah, makna dari fakta itu adalah kita sebagai muslim harus sabar dalam berdakwah dan mengajak orang masuk Islam,
melebihi sabarnya setan saat menggoda Adam dan Hawa dulu di surga. Peluang Muslim Indonesia yang sedang �nggal  di
Belanda ini sangat besar untuk mengenalkan Islam ke masyarakat Eropa. Demografi mereka ini kan sudah intelek, sudah
sejahtera, maka mereka akan mudah diajak berdialog dan berpikir. Akan tetapi, ada sesuatu yang hilang dari mereka tentang
orientasi hidup jangka panjang. Mereka berpikir bahwa kema�an adalah akhir dari kehidupan, padahal ada kehidupan yang
lebih beresensi lagi di akhirat. Kalau saja kita bisa menawarkan solusi kepada mereka dalam mengenalkan Allah SWT, hal itu
akan menjadi kontribusi yang besar. Saya sudah banyak mendengar bahwa perjuangan para mualaf masuk Islam itu sangat 

dahsyat. Ada ungkapan yang lucu, biasanya orang masuk Islam karena urusan perut ke
atas (ha� dan pikiran), tetapi kalo orang yang keluar Islam biasanya karena urusan perut 

1. Ustadz, sebetulnya rahmat itu maknanya apa? 

“... kita sebagai muslim harus sabar
dalam berdakwah dan mengajak orang
masuk Islam, melebihi sabarnya setan
saat menggoda Adam dan Hawa dulu

di surga.”
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ke bawah (makanan/kemiskinan dan pernikahan). Kalau mau diperluas lagi, rahmatan lil alamin itu �dak hanya
mengenalkan Islam ke orang Eropa, tetapi bisa diar�kan juga dengan menjaga agar muslimin Indonesia yang ada di Eropa ini
semakin dekat dengan Allah SWT

Satu kata kunci memang ilmu. Niat itu memang yang pertama, tapi seringkali
niat itu harus didasari dengan ilmu. Contoh, seseorang yang mempunyai ilmu
tentang salat ke�ka sedang musafir, maka ia tahu bahwa ia memiliki rukhsoh
untuk dapat menjamak salatnya. Sebaliknya, kalau �dak punya ilmunya maka
ia akan salat seper� salatnya orang yang bermukim. Ar�nya, kita harus
banyak belajar supaya bisa menjadi rahmat. Belajar itu untuk apa? Tentu agar
kita mempunyai kompetensi yang bisa menjadi modal utama untuk
berkontribusi. Banyak orang ingin berkontribusi tapi mereka bingung mau
berkontribusi apa karena �dak ada kompetensi. Maka banyak-banyaklah
belajar agar kompetensi kita dapat di�ngkatkan. Namun harus diingat,
kompetensi itu bukan hanya dipelajari di bangku kuliah. Kompetensi di bidang
organisasi misalnya dapat mengajarkan kebersamaan, sifat inisia�f, dan lain
sebagainya. Faktanya, orang �dak bisa menjadi rahmat karena �dak memiliki
ilmu, sehingga �dak memiliki kompetensi. Di sisi lain, bisa saja ada orang yang

2. Lalu, apakah syarat utama seorang muslim bisa menjadi rahmat dan
sebaliknya, apa yang membuat seseorang �dak menjadi rahmat?

3. Bagaimana caranya agar seorang muslim bisa seimbang dan harmonis dalam habluminannas dan habluminallah?

4. Bagaimana kita memanfaatkan momen besar seper� Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha untuk mengasah skill agar
seorang Muslim bisa seimbang antara habluminannas dan habluminallah?

“... rahmatan lil alamin itu tidak hanya
mengenalkan Islam ke orang Eropa,

tetapi bisa diartikan juga dengan
menjaga agar muslimin Indonesia yang
ada di Eropa ini semakin dekat dengan

Allah SWT.”

“ Belajar itu untuk apa? Tentunya agar kita mempunyai kompetensi yang bisa menjadi
modal utama untuk berkontribusi ”

memliki kompetensi tapi dia �dak meningkatkan kompetensinya, dan yang lebih parah lagi dia �dak mau berkontribusi untuk
kebermanfaatan di masyarakat. Kedua golongan ini akan menutup kesempatan dirinya untuk bisa menjadi rahmat bagi
sesamanya.

Sebetulnya jangan ada dikotomi antara hablumminallah dan hablumminannas. Tidak boleh ada batasan karena semuanya
bisa dijalankan secara bersamaan. Hablumminallah �dak mes� harus dalam bentuk salat. Zikir itu bisa bermacam-macam
bentuknya. Seseorang bisa jadi salat tapi dia �dak mengingat Allah SWT. Ke�ka salat malah dipikirannya hal-hal yang
berkaitan dengan hablumminannas. Maka, hablumminannas harus dijalankan selalu dalam konteks mendekatkan diri pada
Allah SWT.  quote. In�nya, hablumminallah itu bisa dilakukan kapan pun dan dalam bentuk apapun, baik ke�ka kita sedang
membangun hablumminannas ataupun �dak.

Bersyukurlah terlebih dahulu, Karena �dak semua orang bisa merasakan momen-momen besar tersebut. Tidak semua orang
diberikan kesempatan usia untuk masuk bulan Ramadan. Ke�ka diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalani 

momen-momen besar tersebut, ada sebagaian orang yang menjalaninya dengan penuh
nikmat namun adapula yang berkeluh kesah dan menjadi beban. Dengan memandang
momen-momen tersebut sebagai nikmat, maka kita akan menjalaninya dengan bahagia
dengan menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menambah amal ibadah  quote.
Dalam melakukan hablumminallah dan hablumminannas, jangan lupa membagi waktu
dengan baik, karena tubuh juga perlu waktu beris�rahat. Maka dari sini saya berfikir, fiqih
itu fleksibel, ar�nya fiqih itu menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Maka jadilah kita
umat yang toleran, jangan merasa yang paling benar dengan madzhab fiqh tertentu yang
kita anut.

Pembaca Bule�n De Gromiest yang budiman, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan kita saat ini adalah sebuah pintu
rahmat yang disediakan Allah kepada kita. Ini adalah fasilitas untuk bisa meningkatkan kompetensi, memperluas kontribusi,
meningkatkan kualitas iman, serta selalu memperbarui kesolehan sosial kita. Semoga kita bisa memanfaatkan amanah ini
agar kelak bisa dipertanggung jawabkan dengan baik di hari akhir.



S KOSO
SUPARDI HASANUDDIN

“Inilah ladang dakwah kita”

Acara Kalami 2018 baru saja usai. Kalami adalah akronim dari Kajian Musim Semi, sebuah kegiatan ru�n yang
diadakan oleh SGB untuk seluruh masyarakat muslim Indonesia di Belanda. Keberhasilan yang sukses dituai mampu
melunasi segala lelah dan kesibukan pani�a, termasuk ketua SGB (S�ch�ng Generasi Baru), Supardi Hasanudin.
Ditemui di sela-sela kesibukan seusai acara Kalami 2018, Pak Pardi – sapaan akrab beliau -- berbagi tentang pahit
manis perjuangan dakwah di Negeri Tulip ini. Pak Pardi berkisah tentang awal mulai beliau memulai hidup di
Belanda hingga suka dukanya berdakwah bersama SGB.

Awalnya saya mengiku� skema IHTP (Interna�onal
Huis Training Program) pada tahun 2001. IHTP adalah
sebuah wadah yang membantu menyalurkan tenaga
perawat Indonesia ke Belanda . Pada mulanya 
kontrak kerjanya hanya 2 tahun, tapi sebelum
kontrak habis, saya sudah mendapatkan kerja tetap
di sebuah rumah sakit. Saya sempat melanjutkan
kerja di homecare  untuk lansia selama 7 tahun.
Kemudian saya mengiku� program matrikulasi
keterampilan agar bisa bekerja di rumah sakit
Belanda. Setelah bisa bekerja di rumah sakit, saya
melanjutkan sekolah geriatric (cabang ilmu untuk
melayani kesehatan lansia-red). Hingga akhirnya saat
ini saya bekerja di Belanda sebagai perawat khusus
orang lansia

Alhamdulillah, kesan orang Belanda terhadap orang 
Indonesia umumnya baik, sopan, sabar, dan
menghorma� orangtua. Ada cerita berkesan
tentang salat. Dulu awal bekerja saya takut untuk
izin salat. Sehingga saya sering melakukan jamak
salat atau curi-curi waktu untuk bisa salat. Sampai
saya mencoba meminta izin dengan mengatakan
butuh waktu meditasi seper� yoga.  Saya meminta
waktu 5 menit ke�ka is�rahat makan siang. Saya 
pikir ini bukan waktu yang panjang, karena mereka
juga sering butuh waktu merokok 5-10 menit, yang
bahkan lebih panjang dari waktu salat. Tak disangka,
ternyata kalau dikomunikasikan secara jujur, mereka
bersikap terbuka. Sekarang mereka bukan hanya
mau memberikan waktu, malah mengingatkan
untuk salat se�ap is�rahat makan siang.

Awal mula hijrah ke Belanda? Tantangan menjadi muslim dalam lingkungan kerja,
terutama menghadapi pasien lansia yang umumnya
memiliki konsep tertentu tentang citra Islam?

6

Saya kira, tantangan utamanya adalah bagaimana kita
bisa berkompromi untuk melaksanakan kewajiban
tanpa mengabaikan kebutuhan mereka untuk dilayani.
Ternyata kalau dibicarakan secara jujur, mereka akan
menghorma� kebutuhan kita. Kita nggak perlu merasa
takut atau ragu. Apalagi ditambah dengan akhlak yang
baik, membuat mereka makin suka dan memberikan
kebutuhan kita.

“Saya kira, tantangan utamanya adalah bagaimana
kita bisa berkompromi untuk melaksanakan

kewajiban tanpa mengabaikan kebutuhan mereka
untuk dilayani” 
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Saat saya �ba di Utrecht, di sini sudah ada kegiatan
pengajian Bina Dakwah yang bergerak 10 tahun
leb ih  awal  dar ipada  SGB.  Penga j ian  in i
beranggotakan masyarakat mualaf Indonesia -
Belanda dengan bahasa pengantar kajian adalah
bahasa Belanda. Nah pada Februari tahun 2008,
SGB mulai diinisiasi hingga secara resmi terbentuk
s�ch�ng tanggal 25 Juni 2008. SGB dibentuk
benar-benar dari nol. Dari inisia�f masyarakat
muslim Utrecht. Bahkan mereka sukarela
mengeluarkan dana untuk pembiayaan sewa gym
zaal agar SGB bisa melaksanakan kegiatan
termasuk salat jumat.

Di awal adalah kekurangan SDM, sarana prasarana,
serta dana swadaya yang dimulai dari nihil. Ke�ka
mulai meningkatan jumlah kegiatan, tantangannya
adalah mengajak anggota SGB untuk mau bersinergi
dan bekerja sama serta menciptakan program yang
�dak menyaingi kegiatan ru�n Pengajian Bina Dakwah.
Tapi dari SGB ini kami belajar bahwa masyarakat juga
per lu  d iedukas i  seka l igus  d i l ibatkan untuk
menumbuhkan kesadaran berorganisasi  dan
berkontribusi secara berjamaah. Hal itu sudah
menunjukkan peningkatan yang tajam, terlihat di
kepani�aan acara Kalami misalnya. Pani�a berasal dari
mahasiswa, orang tua, dan masyarakat pekerja. Semua
kompak bekerja sama.

Wah, dari awal SGB berdiri sampai sekarang, belum ada
yang mau gan�in (sambil tertawa geli). SGB ini sengaja
kami bentuk s�ch�ng, bukan vereninging. Bedanya,
sistem s�ch�ng ini menunjuk hanya beberapa orang
(atau 1 orang) untuk mengambil keputusan; jadi �dak
semua orang bisa memberikan suara seper� halnya
vereninging. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai dan
mengendalikan kualitas  visi misi SGB.

Pertama akidah yang lurus. Kedua, pemahaman
mendalam tentang ikh�laf (perbedaan); kita harus tahu
yang mana perbedaan dalam hal prinsip mana yang
dalam hal cabang fiqih. Sebaiknya kita �dak banyak
berdebat tentang perbedaan dalam hal cabang, demi
menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi yang kedua ini
bertujuan agar kita bisa menjadi umat yang solid. Yang
ke�ga, etos kerja yang professional dan op�mal. Ini
adalah cara berdakwah dengan amal, agar bisa membuka
kesadaran tersendiri bagi kaum non muslim; bahwa
seorang mukmin memiliki karakter professional dan
patut diandalkan.

Setelah setahun berdiri, SGB menyewa sebuah
ruangan untuk menjadi tempat kajian, buka puasa,
dan merin�s kegiatan TPA. Ruangan ini kami sewa
sebelum kontraktornya merubuhkan untuk
membangun gedung baru. Saat ini SGB tengah
menyewa ruangan di Utrecht, sambil terus berik�ar
untuk mendirikan masjid.

SGB semakin berkembang seiring bertambahnya
masyarakat muslim di Utrecht baik dari Belanda
maupun dari Indonesia. Hal itu menyebabkan
kegiatan kami semakin bervariasi. Akhirnya kami
berpikir untuk bisa merangkul masyarakat lebih
luas lagi, terutama lokasi kami di Utrecht yang
terbilang strategis.

Berbicara tentang SGB, sejak kapan mulai berkiprah? Tantangan jadi ketua SGB?

Jadi ketua SGB sejak kapan?

Karakter yang harus dimiliki muslim sebagai minoritas?

“Sebaiknya kita tidak banyak berdebat tentang
perbedaan dalam hal cabang, demi menjaga

ukhuwah Islamiyah. Jadi yang kedua ini bertujuan
agar kita bisa menjadi umat yang solid.”
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Karakter keempat, adalah kebijaksanaan bersikap
sebagai minoritas; dalam hal ini saat bermuamalah
dengan kaum non muslim. Misalnya ada hal-hal bersifat
muamalah yang bisa disiasa�, contohnya ke�ka natal.
Saya pribadi �dak mengucapkan selamat natal, tapi
saya gan� dengan selamat berlibur atau menikma�
waktu bersama keluarga. Esensinya di sini adalah kita
ikut berempa� menunjukkan ekspresi ikut berbahagia
atas momen spesial mereka. Ikut berbahagia dengan
cara yang lain

Awalnya saya dan istri hanya ingin merantau di sini
beberapa tahun saja. Tapi ternyata Allah berkehendak lain.
Mungkin kami disini lebih bermanfaat daripada di
Indonesia. Kemudian saya tersadar bahwa Ia ingin kami
berdakwah di sini. Kami diberi kesempatan untuk
mengajarkan Alquran kepada anak-anak. Betapa
bahagianya se�ap melihat mereka mampu membaca, dari
yang awalnya �dak bisa. Kesempatan ini yang mungkin
�dak kami dapatkan di Indonesia. Hingga kami tersadar,
bahwa inilah rencana Allah. Allah memberikan ladang
dakwah ini kepada kita. Inilah ladang dakwah kita.
Memang sih, tantangan disini lebih besar, tapi pahalanya
lebih besar.

Berdasarkan empat hal di atas, kami ingin SGB menjadi
perekat masyarakat muslim tanpa melihat perbedaan.
Agar kita bisa menjadi muslim yang kompak dan sinergis.

Prinsipnya, Kita �dak bisa mengharapkan orang lain yang
 menjaga akidah anak kita. Kalau untuk saya pribadi, sejak
anak ke�ga lahir, istri stop bekerja. Kami yakin bahwa rizki
itu dari Allah, yang pen�ng kebutuhan anak jiwa raga
terpenuhi.

Sekarang kami fokus mempersiapkan anak-anak dan generasi
muda untuk bisa melanjutkan estafet dakwah. Dengan
kaderisasi melalui pengajian anak dan remaja, serta pelibatan
di kepani�aan acara. Sehingga mereka diberi ruang belajar
dan dihargai kontribusinya.

Kami memegang prinsip bahwa bumi Allah luas, dimanapaun
kita berada disanalah kita harus menebar kebaikan. Tugas
dakwah ini harus disebarluaskan oleh siapapun dimanapun.
Banyak sahabat yg meninggal di perantauan karena
mengemban tugas dakwah. Missal sahabt Abu Ayub Al
Anshari yang makamnya ada di Turki, jauh sekali dari
Madinah.

Interview berlangsung kurang dari 30 menit, tapi pelajaran yang diperoleh Tim Bule�n De Gromiest sungguh amat dalam dan
berlaku sampai kapanpun

Kita perlu menetapkan visi misi antara suami, istri dan
keluarga. Visi misi bertujuan untuk menciptakan
keluarga/anak seper� apa. Nah untuk mencapai goal ini,
kita perlu menetapkan rencana pelaksanaannya juga. Plus
melakukan rencananya, bukan sekedar rencana saja. Misal
ingin anaknya jadi Hafidz, jangan hanya bercita-cita, tapi
juga buat perancanaan dan laksanakan rencana, langkah
strategis. Dan dalam pelaksanaan ini memang butuh
usaha dan kesabaran.

Santun, professional, dan terbuka.

Bagaimana caranya menjaga akidah keluarga,
terutama anak?

Pernah terpikir kah, apa hikmahnya �nggal di sini?

Karakter utama yang harus dimiliki dimiliki seorang
muslim untuk menyebarkan pesan kedamaian saat ini?

“Kita perlu menetapkan visi misi antara suami, istri
dan keluarga. Visi misi bertujuan untuk

menciptakan keluarga/anak seperti apa. Nah untuk
mencapai goal ini, kita perlu menetapkan rencana
pelaksanaannya juga. Plus melakukan rencananya,

bukan sekedar rencana saja

Foto: Tim dokumentasi Kalami | Kontributor: Yosay Aulia
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Siang itu aku bergegas pulang. Air mataku bercucuran
deras, terbang bersama semilir angin. Aku terus
berlari menyusuri pematang sawah.

Para petani tiba-tiba berhenti mencangkul sawah,
sejurus memperhatikanku. Mungkin mereka heran
kenapa sebelum jam pulang sekolah, aku sudah
pulang.

Aku melewati pekarangan rumah tanpa menyapa
Paman Salman yang sibuk membetulkan rantai sepeda
kumbangnya. Aku langsung lepas sepatu dan masuk
kamar. Entah, yang aku rasakan hanya kegalauan
mendalam. Air mataku membasahi seragam putih,
semakin kumal. 

“Ran! Kok, udah pulang?” Paman masuk rumah,
menghampiriku, berhenti di daun pintu. Dia
menatapku, dengan tatapan kasih sayang seorang
Ayah. Dia tak bertanya kenapa aku menangis. Dia
ambil air putih, lalu duduk di dekatku. “Minumlah.
Jangan nangis. Laki-laki nggak boleh cengeng. Kamu,
kan, sebentar lagi lulus SMP. Udah. Nggak usah sedih.”

Aku teguk habis air putih di gelas besar itu. Mataku
berkaca menatap getir mata Paman. Aku takut
menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di
sekolahan pagi itu. Tapi Paman Salman hanya
mengelus rambutku, tersenyum mengembang.
“Ceritanya nanti saja. Udah, ganti seragam dulu. Di
dapur ada telur dadar. Makan dulu sana.”

Kami saling berhadapan, bertatapan. Aku teguk habis
air mineral. Sesekali mengusap air mata. “Saya nggak
bisa sekolah lagi.”

“Maksud kamu?” Alis Paman mengembang. 

Aku sodorkan surat dari sekolah tadi. Dibacanya surat
itu, dia goyah. Raut wajahnya berubah merah. 

“Gara-gara nunggak bayar SPP enam bulan? Paman
dulu, kan, sudah ngobrol sama kepala sekolahmu.
Katanya dia mau bantu. Kok, sekarang malah gini?”

“Saya takut kalo Ibu sampai tahu urusan ini. Ibu pasti
sangat sedih,” ucapku pelan.

Paman memelukku, mencium rambutku. 

Sehabis Dzuhur, Ibu pulang dari pasar sambil
membawa sisa dagangan yang tidak laku seperti
sayuran sawi, bayam, dan rebung hasil mencari di
kebun. Tampak wajahnya kesal, bercampur letih.
Dan ketika melihatku, dia tersenyum. Entah
mengapa seolah-olah hanya aku obat bagi semua
kelelahannya.

“Kok, sudah pulang, Ran? Biasanya, kan, jam dua
baru nyampe.” Ibu tersenyum. Kulitnya yang halus
putih  itu terlihat agak memerah karena panas terik
matahari. Ibuku berperawakan tinggi, kurus,
pakaiannya sama seperti kebanyakan pakaian orang
desa: kemben, dan daster. Tapi pakaiannya yang
lusuh itu tak mengurangi kecantikannya, mata
hitam, hidung mancung, bibir tipis, dahi nonong,
dan wajah oval berkulit kuning langsat alami yang
menjadikannya seelok senyum monalisa. Dulu Ibu
adalah bunga di desa kami. Banyak lelaki yang
hendak meminangnya, tapi Ibu memilih seorang
pria sederhana, pria pengurus masjid yang sangat
merdu ketika bertilawah. Sayangnya pria itu
meninggal karena sakit waktu aku baru berumur
tiga bulan. Banyak orang dari luar desa atau pun
tetangga sendiri ingin meminang Ibu, masih cantik
dan segar. Sayang, Ibu menolak mereka, hanya
karena masih menghormati ayahku. 

Cita-cita Ibu hanya satu, dia ingin aku tumbuh besar,
menjadi orang yang berguna, bagi agama, bangsa
dan negara ini, dan membahagiakan orang-orang 
di sekitarku. Dia membanting tulang, mencari
na�ah hanya untuk mengurusi sekolahku. Aku malu
jika tak bisa  ranking satu. Syukur, dengan ikhtiar dan
doa, sejak SD, aku bisa mempertahankan juara satu,
hanya pernah menjadi juara 2 atau 3 hanya satu dua
kali.

Aku sempat menolak ketika Ibu mendaftarkanku
di SMP ternama di Magelang. Biaya SPP dan uang
transport ke sana tidak sepadan dengan penghasilan
kami. Aku sempat mengurung diri di kamar, selama
tiga hari tiga malam, lebih baik tidak sekolah saja
daripada harus menyusahkan Ibu. Tapi ibuku tetap
memintaku dengan perasaan keibuannya agar aku
mau sekolah di sana. 

“Masalah uang biar Ibu
yang pikir. Tugas kamu
cuma sekolah!” ucapnya
waktu itu.
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     Aku tak tega menolak, akhirnya dengan terpaksa
aku sekolah di sana, belajar serajin-rajinnya, meski
terkadang dua atau tiga bulan belum bisa
membayar SPP.

Tapi waktu itu, beberapa bulan menjelang ujian
tengah semester kelas tiga, aku mendapat surat
dari wali kelas. Wali kelasku bilang jika aku tak bisa
ikut ujian karena masih menunggak SPP selama
enam bulan. Padahal ujian tinggal tiga bulan lagi.
Aku tak tega sekaligus takut memberitahu Ibu.

“Lagi ada acara di sekolah, Bu. Jadi bisa pulang
cepat.” Aku terpaksa berbohong, tersenyum
seakan tak pernah terjadi masalah.

“Pamanmu ke mana?” 
“Lagi ke rumah Pak Masyhuri.”
“Loh? Emang mau ngapain? Pinjem duit?”

Aku menggeleng. Ibu bertanya tanya sendiri, heran
sendiri. Saat itu aku juga tak tahu jika Pak Masyhuri
sebenarnya adalah rentenir licik, lintah darat di
desa kami. 

Baru saja Paman menyenderkan sepeda
kumbangnya, Ibu melontarkan berbagai
pertanyaan. “Mas! Kamu baru pinjem duit? Buat
apa? Kok, nggak ngomong aku?” 

Paman diam tak bisa berkilah. Dia hanya duduk,
termangu, melinting rokoknya. “Orangnya nggak
ada. Nanti malam mau ke sana lagi.”

“Emang buat bikin apa? Kandang kambing? Kan,
udah aku bilang, bulan depan baru aku bikinin.”
Agak emosi nada bicara Ibu, seakan tak rela bila harus
mendatangi kandang lintah darat itu, sama saja cari
mati, seakan akan mengorbankan darah segar kami
hanya untuk diisap habis.

Paman menggeleng. “Urusannya lain. Biar nanti aku
jelaskan. Sekarang sholat zhuhur dulu sana. Biar
semuanya tenang.” Paman isap kencang rokok
lintingannya.

Ibu pun pergi. Aku baru bisa bicara berdua dengan
Paman.

“Paman nggak tahu musti bagaimana lagi, Ran. Jika
     memang nanti malam Pak Masyhuri mau ngasih
            pinjam, kamu bisa balik sekolah lagi.”

“Saya nggak ridho, Paman. Saya nggak ikhlas. Biar
saya berhenti sekolah dulu, daripada nanti malah
menyusahkan keluarga.”

“Sudahlah. Tugas kamu hanya belajar, jadi yang
terbaik, punya ilmu banyak, biar nggak bodoh kayak
aku, kayak ibumu. Minimal kamu harus punya
kehidupan yang lebih baik dari kami.”

Aku luluh. Air mataku mengalir tanpa bisa kukontrol.
Selama ini Paman dan Ibu selalu mengasihiku. Mereka
sangat menyayangimu. Aku tak mau mengecewakan
mereka. Tapi apa daya, penyelesaian masalah itu di
luar kemampuanku.

Selesai membantu Ibu masak di dapur, mencuci piring,
mencuci pakaian sendiri, aku bergegas ke surau dekat
rumah, tepat jam tiga sore. Surau tempat Ayahku
dulu mengajar ngaji. Pekerjaanku seperti biasa,
menjadi muadzin di sana. Surau itu menjadi tempat
yang sangat penting di desa kami yang tepat berada
di bawah kaki Gunung Sumbing Sindoro, Jawa Tengah.
Tiap sehabis Maghrib, tempat itu masih menjadi
tempat mengaji anak-anak di desa. Paman Salman
yang jebolan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen
itulah yang mengajari mereka. Sejak kecil aku selalu
menumpahkan rasa kesalku, rasa kecewa, tangis, tawa,
bahagia, kepada sang pemilik semesta ini juga di sana.
Maka kali itu pula, sehabis sholat Ashar berjamaah, aku
masih berdiam, menyendiri, masih mengeluhkan
kepada Tuhan kenapa hidupku susah. Aku merasa iri
dengan mereka yang dengan mudah bisa menjalani
hidup waktu itu.

Tiba-tiba aku merasakan sentuhan tangan halus dari
belakang, kutolehkan wajah, di sana sudah ada Pak
Hasan, kyai muda di desa kami yang biasa menjadi
imam di surau. Beliaulah yang dulu menunjukku
sebagai muadzin di surau setelah tanpa sengaja
mendengarku iseng mengumandangkan adzan waktu
kecil. Sejak saat itu, setiap kali aku beradzan, orang-orang
desa banyak mendatangi surau. Mereka bilang suaraku
bisa menggetarkan hati. Mereka bilang adzanku bisa
memanggil kalbu, menggerakkan langkah kaki semakin
ringan datang ke surau.

“Lagi ada masalah, Ran?” Pak Hasan tersenyum ramah
seperti biasa.

Aku tak menjawab. Kukira raut mukaku sudah
menunjukkan jika aku dihinggapi masalah yang cukup
berat. Apalagi Pak Kyai Hasan sudah hafal betul
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denganku. Jika aku menyendiri di surau, biasanya aku
sedang terkena musibah. Dan memang seperti biasa,
Pak Hasan akan membantuku, memberi wejangan,
memberi masukan, memberi petuah dan mengarahkan
jalan keluarnya.

"Masalah lagi sama grup rebanamu? Ada yang
berantem lagi? Bukannya kemarin baru mengisi
pengajian sholawatan di desa sebelah?"

Aku menggeleng pelan. "Bukan Pak Kyai." 
Pak Kyai selalu saja peduli dengan perkembangan
grup rebana satu-satunya di desa kami, grup ALFIKRI.
Aku biasa ditempatkan di bagian vokal, membaca
sholawat, sekaligus pernah menjadi pemimpinnya
ketika kelas delapan SMP. Tapi ternyata aku memang
belum pantas memimpin teman-temanku sehingga
kadang terjadi cekcok setiap kali latihan bersama

"Masalah apa?" kerut alis Pak Hasan semakin menjadi.

“Kenapa Allah memberi permasalahan hidup kepada
hamba-Nya Pak Kyai? Apakah karena adzab? Apakah
karena Allah tidak lagi menyayangi kita?”

“Allah memberi adzab agar kita kembali ke jalan yang
lurus. Allah memberi cobaan agar kita dapat naik ke
derajat yang lebih tinggi. Ran, setiap manusia pasti
memiliki permasalahan hidup. Lihatlah aku. Apa kamu
pikir, aku tak punya masalah? Allah sudah memberi
kadar permasalahan hidup setiap hamba-Nya sesuai
takaran, seperti tanaman yang dipupuk sesuai dengan
kadar besar kecilnya tanaman itu.”

“Ta-tapi kenapa? Apa makna di balik semuanya?”

Pak Hasan tersenyum, menepuk bahuku. “Coba
renungkan, ketika kita kecil, orangtua kita mengajari
kita berjalan. Meskipun susah, meski sering terjatuh,
meski sering menangis karena luka di kaki, kita tak
boleh berhenti mencoba untuk berjalan. Orangtua kita
hanya memotivasi kita untuk bisa berjalan. Semuanya
tergantung kemampuan dan kemauan kita. Tertatih,
terseok-seok, sakit di kaki, itu adalah cobaan. Dan tahu
apa yang kita dapatkan ketika mengarungi cobaan -
cobaan itu? Kita bisa berjalan, berlari, meraih mimpi kita.”

Aku terdiam meresapi apa yang ingin Pak Hasan
sampaikan. “Jadi, dengan adanya permasalahan hidup
ini, Allah hendak mendidik kita, Pak?”

Pak Hasan mengangguk. “Benar. Cobaan adalah hal yang

dapat menjadikan kita sebagai insan yang lebih tinggi
derajatnya. Untuk menghadapinya, Rasul punya resep
yang jitu. Tengoklah orang yang memiliki cobaan hidup
yang lebih berat dari kita, dan jangan memandang
seseorang yang memiliki cobaan yang lebih ringan dari
kita. Orang beriman, seberat apapun cobaan yang
diharapi, Ran, dia pasti dapat melaluinya dengan mudah.
Akan tetapi, sekecil apa pun cobaan, jika dia tak tunduk
kepada Allah, dia akan susah menghadapinya.”

“Tapi sepertinya, saya belum bisa mengatasi cobaan
hidup saya, Pak. Apakah iman saya belum kuat ya?”
“Coba ceritakan masalahmu.”
“Saya terancam putus sekolah, Pak. Saya nggak bisa
ikut ujian.”

Pak Hasan tak langsung menjawab. Dia diam, pejamkan
mata, dia kerutkan alis, lalu membaca istighfar.
“Kebetulan, tadi sebelum Ashar, saya ditelepon saudara
dari Jakarta. Dia mencari pemuda desa yang rajin dan
ulet untuk dijadikan pekerja di tempat usahanya. Dia
mau menyekolahkan, biaya hidup juga ditanggung.
Kebetulan kamu sedang dilanda masalah itu. Mungkin 
ini bisa kamu jadikan alternatif untuk menyelesaikan
masalahmu. Wallahualam.”

“Benar itu, Pak?” Aku seperti mendapat pencerahan.
“Iya, tapi harus cepat, orangnya nggak mau menunggu
lama.”

Aku tertegun. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku
bisa melanjutkan sekolah.

***

Waktu aku pulang dari masjid, kulihat Ibu terduduk
sendiri di dipan depan rumah di sore itu. Di tangannya
menggenggam selembar kertas putih. Nyaliku menciut,
kakiku seakan tak kuat lagi menopang tubuh. Aku
ketakutan setengah mati. Tak salah, itu surat
pemberitahuan dari sekolah. Kenapa Ibu bisa pegang?
Terakhir Paman Salman yang membawa. 

“Ran!” Ibu memanggil sebelum aku menoleh
menghindar. 
Dengan menunduk, aku menghampiri.
 “Duduklah.” Ibu tersenyum. 

Tapi kali ini kulihat senyumnya getir, senyumnya
mengandung semacam arti jika hatinya sedih luar
biasa. Di pelupuk matanya masih belum kering bekas
air matanya.

“Iya, Bu.”

“Kenapa surat ini nggak dikasih ke Ibu?” nada bicaranya
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punya duit banyak segitu. Kalau pun ada, ya cuman Pak
Masyhuri.”
“Rentenir itu? Aku nggak sudi, Mas! Biar kita jual saja
tanah yang di dekat sawah itu.”
“Tanah itu nggak boleh dijual, Tut. Almarhum Bapak, kan,
sudah berwasiat. Apa Tuti mau mendurhakai?”

Ibu diam, dadanya kembang kempis, mungkin karena
terlalu emosi. Sedangkan aku, anak yang masih ingusan,
tak tahu apa-apa, tak berani bicara apa-apa. Mereka juga
tak menggubrisku, tak mau menanyakan pendapatku.

“Kita ini sudah miskin, Mas. Aku nggak ngimpi bisa
haji, aku nggak ngimpi bisa hidup mewah. Aku cuma
berharap jika anakku bisa sekolah tinggi, mengejar
cita-citanya, biar jadi orang pinter, biar jadi orang yang
lebih baik dari kita.” Air mata Ibu bercucuran deras.
Mata Paman juga tiba-tiba berkaca. Sore itu adalah
sore yang penuh duka. 

Aku tak tahan, aku akhirnya memberanikan untuk
berkata, “Bu, Gibran tahu caranya biar Gibran terus
sekolah, sekaligus menyicil SPP yang menunggak.”

Ibu dan Paman menatapku dengan pandangan ingin
tahu.
“Cara apa itu, Gibran?” tanya Paman.

“Saya harus pergi ke Jakarta.”

melemah dan gemetar, menodongkan surat satu
lembar itu di wajahku. Aku diam, tak tahu harus
menjawab apa, takut salah. Sebagai anak satu satunya,
aku tahu bagaimana menjaga perasaan Ibu. Aku diam
saja bila Ibu marah.
“Kok, diam?” Mata Ibu mulai melotot, lebih menakutkan
dari mata macan.

“Gibran nggak mau cuman gara-gara itu Ibu jadi punya
beban pikiran. Ibu masih sakit, aku nggak mau sakit Ibu
jadi tambah memburuk cuman karena—” Aku terdiam.
Aku tahu, saat itu Ibu mengalami sakit jantung yang
cukup parah. Tapi Ibu tidak pernah mengeluh sekalipun.
Waktu itu dia sering menyembunyikan penyakitnya,

tapi suatu ketika penyakitnya kambuh dan harus dilarikan
ke Puskesmas. Sejak saat itu aku dan Paman sering
menjaga perasaannya agar tidak mudah kaget, atau
memiliki beban pikiran yang terlalu berat.

“Nggak gini caranya, Ran! Ini masalah besar. Dan Ibu
musti tahu. Ta-tapi kamu malah umpetin dari Ibu!”
Aku menunduk. Air mataku tiba-tiba meleleh. Nyaliku
semakin menciut. Aku semakin bersalah. Berkali-kali Ibu
menyeka keringat dinginnya, mencoba menenangkan diri.

“Sudahlah. Memang aku yang bilang ke Gibran, biar ini
dirahasiakan dulu.” Paman Salman tiba-tiba datang. Dia
letakkan peci hitamnya. Di dadanya bersimbah keringat,
mungkin karena terlalu lelah menggenjot sepeda
kumbangnya. Paman duduk di dekatku, menjadi
penenang hati.

“Aku walinya, Mas. Aku ibunya. Aku berhak tahu. Tapi
kalian malah bersekongkol merahasiakannya padaku. Apa
karena masalah biaya? Ini masalah besar, menyangkut
masa depan anakku satu-satunya!” Mata Ibu tiba-tiba
berkaca, lantang bicara, sampai urat otot di leher
putihnya menyembul keras. Suasana menegang.

Paman ambil pecinya, dia buka beberapa kancing bajunya,
lalu mengibas-ibas peci itu di dadanya, biar keringatnya
cepat kering. Dengan santai, Paman menanggapi, “Nggak
usah dipermasalahkan lagi. Sekarang kita sudah tahu
semua. Masalah ini sekarang menjadi masalah kita
bersama. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya 
supaya bisa membayar tunggakan SPP itu.”

“Jelas, aku nggak punya duit segitu, Mas. Biar nanti aku
pinjam duit sama orang di kampung ini.”

Paman mulai melinting rokok. “Nggak mungkin ada yang
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***
Malam Jumat itu aku masih ingat betul peristiwanya.
Aku tiduran di dipan kamar. Suara tahlil dan lantunan
surat Yaa-sin terdengar lamat dari masjid besar di
tengah kampung. Perasaanku membuncah tak karuan.
Nasibku, entah aku tak pernah tahu bagaimana nanti.
Aku jalani yang ada saat itu. Aku tak pernah mengeluh
kenapa aku terlahir di keluarga ini,  aku tak pernah
malu jika ayahku meninggalkan kami, dan ibuku hanya
seorang penjual sayur di pasar.  Aku hanya takut dan
merasa bersalah, jika aku menghancurkan harapan
ibuku hanya karena aku putus sekolah.

Ibu, bagiku ia adalah cinta, cinta yang tak bisa kubalas
dengan sesuatu yang setimpal. Ia melebihi cintanya
gersang dari hujan, melebihi cintanya ikan dengan laut,
melebihi cintanya burung dari angin. Ia senantiasa
mendidikku, menemani ketika mengerjakan PR, meski
terkadang sering tertidur karena terlalu lelah berjualan
di pasar. Ketika aku menginjak TK dan kelas satu SD,
Ibu selalu mengantarkanku berangkat, dengan sabar
menungguku sampai pulang sekolah, hanya karena
khawatir, anak semata wayangnya terjadi apa-apa.
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Aku lebih banyak diam di kamar, resah, mataku seakan
diganjal, tidak mau terlelap. Aku ambil koper besi besar
berkarat peninggalan Belanda yang aku simpan tepat
di kolong ranjang. Ibu bilang, itu adalah koper tua yang
sering dipakai Kakek ketika merantau sampai ke
Belanda, sampai ke Jeddah, sampai ke Selat Malaka,
sampai ke Makassar. Dulu kakekku adalah seorang
pedagang hebat. Koper itu jugalah yang menjadi saksi
hidup ketika nenek buyutku ditembak mati orang
Jepang ketika jaman penjajahan. Koper itu juga yang
menjadi saksi bisu ketika aku terlahir di puskesmas,
dan Ibu harus dirawat di sana karena mengalami
pendarahan hebat. Dan kopor itu yang telah menjadi
saksi bagiku untuk mengarungi kerasnya perjuangan
hidup.

Aku tata rapi buku buku pelajaranku, aku tata rapi
mana saja pakaian yang akan kubawa merantau, jika
memang nantinya keputusan itu harus diambil, aku
sudah siap dengan barang barangku. Aku jejerkan
tepat di samping koper tua. Ah, mataku terasa basah.
Aku tak kuat jika harus meninggalkan Ibu dan Paman.

Subuh itu kami pulang dari surau dekat rumah. Paman
langsung menemui Pak Hasan ketika mereka sama
sama bebarengan keluar surau, entah apa yang
mereka diskusikan. 

Ibu berjalan di sampingku, dengan suara serak ia
berucap, “Ran. Ibu mau ngomong. Ini menyangkut
masalah penawaran Pak Hasan.

Setelah Ibu pikir matang-matang tadi malam, setelah Ibu
salat istikharah, setelah Ibu pertimbangkan, Ibu
merelakan kamu melanjutkan sekolah ke Jakarta.”

Aku bungkam. Aku merasakan nada bicara Ibu gemetar,
hingga masuk ke relung hati. “Kalau itu memang sudah
menjadi keputusan Ibu, saya tidak menjadi masalah.
Gibran ikhlas menghadapi semua nanti. Yang penting
aku nggak menyusahkan orang lain nanti.”

“Kamu harus ngejar cita-citamu, Nak. Jadi orang pinter,
jadi orang shalih. Jangan kayak Ibu, jangan seperti
Pamanmu.” Ibu hela napasnya, matanya berkaca. Ia
sesekali isap dalam-dalam udara dingin pagi ni. Aku
menatap wajah Ibu yang samar samar di Subuh itu,
gelisah tak menentu. Aku ingin menangis, tapi Paman
selalu bilang jika aku sudah cukup umur untuk tidak
boleh menangis.

Bagiku, ialah cinta satu-satunya yang paling murni
yang pernah kumiliki.

Mungkin cinta itulah yang membuat Ibu diam saja
ketika kuberitahu kabar itu, seakan perasaannya tak
pernah tentram, tak pernah rela jika anak semata
wayangnya harus merantau jauh. Dia masih belum
tahu bagaimana harus mengambil sikap, masih belum
berani mengambil keputusan. Memang, keputusan ini
tidak akan mudah diambil dalam satu malam. Tapi 
Pak Hasan ingin kami secepatnya memberi keputusan,
maksimal malam itu juga harus memberi kabar.

“Nanti Gibran kerja di tempat teman kakaknya Pak
Hasan. Kemungkinan besar bakal disekolahkan sampai
SMA,” Paman menjelaskan lagi.

“Yang jadi masalah, Mas, kenapa anakku harus pergi
jauh? Ke Jakarta saja aku nggak pernah, apalagi anakku.
Aku masih belum rela. Aku takut kalau terjadi apa-apa,”
Ibu menggigit bibir berkali-kali. Sesekali pejamkan mata,
sesekali menatapku sayu.

“Tuti, ini kesempatan langka. Kita juga nggak tahu besok
kita punya jaminan bisa nyekolahin Gibran sampai lulus
SMA atau enggak. Biaya sekolah sekarang tambah naik
tiap tahun. Kalau saranku, lebih baik Gibran merantau,
mencari pengalaman, mengejar cita-citanya. Sudah
saatnya dia dilepas. Kita nggak tahu, tiga atau empat
tahun lagi seperti apa nasib kita.” Paman diam sejenak
mengambil napas. “Tapi kalau kamu pengin dia sekolah
di sini, ya, silahkan. Besok biar aku saya rumah Pak
Masyhuri pinjam duit.” 

Ibu bungkam pada pikirannya sendiri. Sepertinya Ibu
masih bimbang, belum merelakan anak semata
wayangnya harus pergi jauh. Sementara di desa, Ibu
hanya punya aku, dan Paman. Keluarga kami yang lain
rata-rata telah meninggal karena musibah tanah longsor
sebelum aku lahir.

“Aku butuh waktu, Mas. Biar nanti malam aku bermunajat,
beristikharah. ”

Sehabis shalat Isya berjamaah diimami Paman, kami diam.
Tak ada sahutan. Hanya terdengar suara radio tape,
satu-satunya hiburan elektronik kami, yang memecah
kesunyian, memainkan lagu-lagu lama dari band Padi,
kesukaan Paman, yang di hampir setiap malam selalu
diputar untuk mengingat kenangannya bersama
almarhumah istrinya.



14

Dengan berat hati, aku berganti baju. Selang
beberapa menit, Ibu mengundangku. Kami makan
nasi goreng bersama lagi. Itu adalah momen yang
paling terakhir yang harus aku nikmati sebelum pergi,
makan nasi goreng hangat bersama keluarga. Aku
tak tahu kenapa tiba-tiba air mataku menetes deras
waktu itu. Seakan-akan aku membayangkan tak akan
pernah lagi bisa pulang ke desa. Aku takut melangkah
meninggalkan mereka. Apalagi bayangan tentang
Jakarta, sama sekali tak pernah kepikiran kecuali rasa
takut.

Pak Hasan terlihat berjalan ke pekarangan kami, dari
arah pintu belakang. Kami bergegas merapikan piring.
Aku mencuci tangan, Ibu membereskan meja, Paman
berjalan ke pintu menyambut tamu, sambil melinting
rokok.

“Assalamualaikum!”
“Waalaikum salam, Pak. Ayo masuk, Pak!” 
Mereka berjabat tangan.

“Gibran sudah siap?” Pak Hasan terlihat necis waktu
itu, bisa dibayangkan jika sehari-harinya sering
memakai gamis dan sorban itu berubah menjadi pria
dengan dandanan kumis tipis, rambut hitam mengilap,
kemeja putih dan celana bahan warna hitam, mirip
pegawai kantoran. Padahal beliau adalah kyai yang
hanya bekerja menjadi petani seperti kebanyakan
penduduk desa kami.

“Iya, dia sedang di kamar mengemasi barang - 
barangnya.”

I�bu datang membawakan dua kopi dan sepiring
singkong goreng. “Pak Hasan, mari silahkan duduk.”
Ibu tersenyum menyambut tamu agung itu, duduk
di dipan dapur yang diselimuti tikar anyaman batang
eceng gondok.

Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan selanjutnya.
Koperku siap kugotong keluar kamar. Sesekali
kutatap cermin, masih rapi. Menggotong koper bagi
anak SMP kelas tiga seukuranku memang terbilang
berat. Waktu itu aku masih kurus kerempeng, tinggiku
hanya 155 cm. Bahkan hanya memindahkan dari kamar
ke muka pintu belakang rumah, peluhku bercucuran
membasahi kemeja tak karuan. 

“Ran! Ke sini sebentar!” panggil Ibu.
Di dipan panjang ruang dapur itulah kami
membicarakan bersama perihal keberangkatanku.
Berkali-kali Ibu berpesan padaku agar giat belajar,
jangan malas malasan. Kerja keras! Kerja keras! Peras
otak! Pake otot! Jangan lupa salat, jangan lupa mengaji!
berbuat baik kepada sesama. Jangan nakal! Dan
sebagainya. Aku hanya mengangguk.

“Berjanjilah, Ran. Suatu saat kamu akan pulang,
membawa gelar sarjana, menghidupkan desa kita ini,
desa petani, jadilah orang yang berguna.” Ibu menepuk
bahuku beberapa kali, kemudian dia memelukku.
Entah berapa lama sejak kecil, aku hampir tak pernah
merasakan pelukan hangat itu. Ibu mengusap usap
rambutku, aku tenggelam di dada Ibu, tanpa sengaja air
mataku keluar juga. Cinta tulus itu akan terus kurasakan,
sampai kapan pun. 

“Tapi nanti kalau sewaktu-waktu libur sekolah, harus
pulang ya?” Ibu tersenyum, menyeka air mataku,
sementara air matanya bercucuran menetesi mukena
yang masih dipakai. “Nanti surat-surat kepindahanmu
dikirim lewat pos saja.”

Pagi itu aku bergegas merapikan pakaian, kuambil
buku-buku, dan beberapa barang lain, hingga muatlah
semua yang menjadi bekalku ke dalam koper tua.
Bentuknya kotak, besar. Sampai-sampai aku harus
memanggulnya karena tak kuat jika harus kujinjing.

“Ran!” teriak Paman Salman dari pintu belakang, baru
saja datang sedari Subuh, mungkin ngobrol banyak
dengan Pak Hasan. “Ayo, siap-siap bawa pakaian
kamu, ya. Sebentar lagi Pak Hasan mau ke sini. Jam
tujuh nanti kamu sudah harus naik bis.”

“Kok, mendadak, Paman?”

“Teman saudaranya Pak Hasan yang minta kamu
cepat-cepat ke sana.” Paman bergegas masuk ke dapur
memberi tahu kabar itu.



Kemudian Pak Hasan melihat jamnya. “Sudah hampir jam
tujuh. Sepertinya kita harus berangkat sekarang.”

Paman dan Ibu mengantar kami sampai ke belakang
rumah. Di sanalah Ibu menangis sejadi-jadinya,
memelukku erat, menciumi pipiku. Aku menurut. Aku
larut. Aku ikut menangis meski tangisanku hanya
merengek dan air mataku bercucuran tanpa bisa
kuhentikan.

Tiba-tiba Paman menyodorkan sepeda kumbangnya
padaku. “Ini, Ran. Kalau bisa kamu bawa saja sepedanya.
Paman cuma bisa ngasih ini.” Paman terlihat tegar.
Meski aku tahu matanya sedikit berkaca. Aku menoleh
ke Pak Hasan, dia mengangguk. 

Aku tak enak hati menerima sepeda kumbang warisan
Kakek itu, sepeda kesayangan Paman, pelipur hati sejak
kematian istrinya yang meninggal di Malaysia ketika
bekerja sebagai TKW, teman sejati yang selalu membawa
ke mana ia pergi, “Terima kasih, Paman. Sepeda ini buat
Paman saja.” Paman hanya bisa diam tertegun, entah
kenapa tiba-tiba matanya kembali berkaca. 

"Ran, aku ikut membesarkanmu dari kecil. Aku tahu kamu
cerdas. Aku tahu suaramu bagus. Kita tak tahu masa
depan kita seperti apa, tapi kita harus
mempersiapkannya sedari dini. Siapa tahu suatu saat
nanti di Jakarta kamu jadi vokalis band. Siapa tahu nanti
kamu bakal jadi guru, jadi insinyur beneran, atau apalah.
Tapi pesanku, jadilah apa saja, asal itu bisa membuatmu
bahagia, bisa membahagiakan orang lain, dan memberi
manfaat bagi sesama." Pesan Paman masih terus
tersimpan di pikiranku sampai sekarang.

“Hati-hati di jalan, Ibu pasti mendoakanmu,
mendoakanmu, mendoakan yang baik-baik buat kamu,
buat kita.” Gemetar nada bicaranya, bibirnya kelu. Ibu
tersenyum manis, sangat manis. Itulah senyum terindah
dan terakhir yang bisa kulihat darinya sebelum dia
dipanggil untuk selama-lamanya setelah kami berpisah
lebih dari satu tahun lamanya. Penyakit jantungnya
semakin parah sejak kepergianku dari rumah.

Tepat ketika kenaikan kelas sepuluh ke sebelas SMA,
beliau mengembuskan napas terakhirnya, saat aku
berencana pulang kampung.

Aku sedikit terisak. “Saya janji, nggak akan
mengecewakan Ibu dan Paman. Saya janji akan
menjadi orang yang berguna!”

Kita memang tak akan pernah tahu kapan waktu akan
berhenti, dan menjemput setiap momen terindah
bersama keluarga, setiap hari yang dilalui bersama
orang yang kita sayang. Aku hanya bisa berharap
selalu bersama mereka tetapi aku sadar bahwa semua
ini hanyalah titipan-Nya.

Matahari semakin naik ke tempat duduk
kebanggaannya, menyinari kaki gunung Sumbing
Sindoro yang masih menjalar dingin. Dedaunan yang
berembun layu mulai sedikit bergairah karena terkena
siraman cahayanya. Pak Hasan menuntunku, menjinjing
koper tuaku. Sesekali kutengok ke belakang, Ibu masih
menatap kami, mematung, menampakkan wajah iba. 
Paman sudah masuk ke dapur.

Menurut cerita Paman, satu jam setelah kepergianku,
pihak sekolah yang diwakili wali kelasku, datang ke
rumah kami mengabarkan perihal dana bantuan
beasiswa dari Pemda. Paman marah kepada wali kelasku,
Ibu mendamaikan. Wali kelasku tak punya wewenang,
padahal dia sebenarnya memihak padaku, tapi dia
terpaksa mengiyakan keputusan rapat pimpinan 
sekolahan. Wali kelasku tahu jika aku adalah salah satu
anak berprestasi di sekolah, sehingga dia berjuang keras
untuk mempertahankanku, sampai-sampai mencarikan
beasiswa untukku.

Tapi sayang, sepertinya Tuhan telah menentukan jalan
lain untukku. Aku tak meneruskan sekolah di sana, tapi
di tempat yang jauh, yang belum pernah kuinjakkan
kaki sekalipun, mungkin juga untuk bertemu
orang-orang hebat, dan bersama-sama mewujudkan
mimpi.
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