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“Biar aku yang merawat anak 

ini…” seru Mama sambil menarik 
lengan kecilku. Tangisnya histeris. 
Laki-laki di dekatnya: suami dari 
mamaku sekaligus papaku juga tidak 
mau kalah, ia pun sesegera mungkin 
menarikku. Aku menjerit. Perteng-
karan hebat di antara mereka begitu 
membekas di hati.

Aku ingat… Ingat sekali!
Merekam jejak-jejak masa kecil, 

tawar rasanya. Di pulau julukan surga 
dunia, papa beristri lagi. Status mama 
Single Parent. Setelah perceraian itu, 
mama memberanikan diri menan-
tang beringas kejamnya Ibu-kota. 
Semata-mata demi masa depanku. 
Perjalanan hidupku bergulir seper-
ti bulir-bulir padi bergantung pada 
sesungai di kampung ini: kampung di 
mana aku diasuh oleh Mbah-eboe’1 
dari mamaku.

“Malaikat kecilku, ayo bangun!!”
“Sebelum berangkat sekolah, ja-

ngan lupa sarapan, sayang...”
Mama tetap memanjakanku 

hingga seusia remaja ini. SMS darinya 
menjadi asupan energi setiap pagiku. 
Aku harus segera beranjak dari 
tempat tidur. Menuruti semua petuah 
mama. I love u Mom, balas sms 
singkat-ku.

Di depan kelas, hari ini guru baru 
menyihir kami. Kami dibuat kagum. 
Kami ditarik kembali pada masa-
masa lampau. Ia buka pertemuan de-
ngan perkenalan sebuah cerita nenek 
moyang kita pelaut.

“Namamu siapa?” Kini, giliranku 
mendapat pertanyaan guru baru.

“Idayati, Pak !” Debar jantungku 
seperti berada di tepian jurang. 
Curam. Mengerikan. Mukaku tak 
dapat kusembunyikan. Semerah kep-
iting rebus.

“Idayati…” Guru baru itu manggut-
manggut. Tenang. Tetap berwibawa.

“Pernah tinggal di Bali?” Tebakan 
yang tepat. Aku tersenyum.

“Kenapa, Pak?” Sahabatku penuh 
penasaran.

“Bapak, kok tahu?” Timpal sa-
habat yang lain.

“Ida, yang berarti golongan 
Brahmana di Bali. Hayati itu sendiri 
berarti kehidupan. Jika disatukan: 
Idayati berarti kehidupan golongan 
para Bramana!!” Papar guru baru. Aku 
tertegun. Selama ini aku tidak pernah 
berpikir kesana. Mama tidak pernah 
memberi penjelasan pasti, bahkan 
nyaris tidak pernah menyinggung 
soal arti nama.

Fadilah, Asiah, Anisah, Maryati, 
Sakdiyah, nama-nama ini begitu akr-
ab kita jumpai. Familiar di sini. Aku 
terasa asing. Ada lorong yang jauh. 
Ada sekat pembatas. Tapi, aku yakin 
mama tidak sembarang asal mem-
beri nama. Sedikit kuingat pelajaran 
sejarah di kelas, kasta Brahmana me-
rupakan bagian kasta tertinggi dalam 
sebuah agama tertentu. Tentu mama 

berharap supaya hidupku berhasil 
menjulang setinggi mimpi-mimpinya. 
Mungkin itu maksud mama mem-
beriku nama Idayati.

“Ada cahaya pelita di hadapanku. 
Aku di buat terkesima hari ini, 
Mama…”

Malam ini, ruanganku penuh 
wewangi. Ada yang beda. Ada yang 
membuatku untuk lebih dewasa. Guru 
baru itu telah membuat puing-puing 
hidupku menyatu kembali. Makan, 
mandi, kamar, TV, aktivitas-aktivitas 
menjenuhkan selama bertahun-tahun 
ini seketika berubah. Ada yang men-
untutnya lebih indah.

Majalah yang kubeli seminggu 
lalu saat berlibur dari rumah papa 
di Bali, kubuka kembali. Daftar isi 
kutelusuri, iya, di halaman 42 tertera 
judul ciri-ciri orang jatuh cinta, di 
antaranya, orang itu akan terlihat se-
lalu ceria. Ramalan zodiak juga tidak 
luput dari incaranku (Libra, asmara 
perlu sabar, sebab tidak semuanya 
berjalan mulus). Apa yang terjadi 
pada diriku?

Mungkin salah. Bahkan sulit di-
nalar oleh logika. Gemuruh perasaan 
tak dapat dipungkuri. Setiap guru 
baru itu bercerita: ada kesejukan. Ada 
kedamaian. Kepandaiannya berdon-
geng sering membuat kami di kelas 
kekurangan waktu dan terus meminta 
untuk melanjutkan semua kisah-
kisah yang dimilikinya.

Saban hari kalori perasaanku terus 
melonjak tajam. Tekanan darah tidak 
stabil. Kadang cemburu datang tiba-
tiba. Tidak jarang guru baru itu kuper-
goki sedang duduk di kantin dengan 
teman-teman lain kelas. Perasaanku 
bercecamuk, marah tanpa sebab.

Suasana waktu terus berubah. Atau 
hanya perasaanku saja? Aku tidak 
paham? Guru baru serasa kian cuek-be-
bek. Memang beginikah sikap seorang 
guru ketika harus mengayomi semua 
anak didiknya hingga harus sesegera 
mungkin mengalihkan tatapannya dari 
satu ke yang lain pada saat menghadapi 
setiap lawan bicara?

Bagiku tidak penting! Aku ingin 
tatapannya sepenuhnya untukku. 
Tapi, ia benar-benar berubah. Bukti 
nyata terlihat dari senyum paksa 
di setiap pertemuanku dengannya. 

Menunggu. Menunggu. Dan me-
nunggu! Aku pasrah. Sejauh ini, tak 
ada tanda-tanda guru baru itu untuk 
mengenalku lebih jauh.

“Ini, Pak!..” Di hadapanku, semua 
anak-anak menyuguhkan HP untuk 
sekedar  meminta account FB-nya.

“Tri.com” Baca ulang teman-
temanku.

“Di konfirmasi ya, Pak?”
“Iya!!”
Dadaku sesak. Aku tidak tahan. 

Inginku lekas beranjak dari lingkaran 
meja kantin. Mimpi berlebihan, 
memang menyakitkan. Aku pulang 
penuh kemarahan.

Hujan lebat. Barangkali karena 
geomorfologi desa kami yang gambur 
dan dialiri oleh sungai yang selalu 
hidup baik musim kemarau maupun 
hujan. Maka nenek moyang kami lebih 
memilih membuka lahan permukiman 
yang tepat disini. Meski rumah-rumah 
tradisional hampir tidak ditemukan 
lagi. Namun, nuansa pedesaan masih 
sangat terasa. Langgar kayu, rumah-
rumah kayu berasitektur adat lama, 
serta sungai dan rerimbun pepohon 
bambu masih sangat alami mengelil-
ingi wilayah kami.

Luberan sungai di belakang 
rumah terdengar begitu dahsyat. 
Luapan membuncah. Malam ini, 
hujan membuat meringis ketakutan. 
Kedap-kedip petir menciutkan keg-
etiran. Menusuk kesendirian. Hampa. 
Membayang segala yang ada di depan 
mata. Berusaha membuang segala 
yang kurasa. Tapi tak kuasa.

Ingin kuteriakkan pada dunia. 
Bahwa tak ada cinta dalam kehidupan. 
Kenapa harus ada pertemuan, bila 
harus mengalami perceraian? Mamaku 
adalah korban. Diriku adalah korban. 
Inginku dicintai, bukan mencintai. 

Keadaan menundukkanku dalam 
ketidak-berdayaan. Meski hukum 
interaksi sebagai proses sosial yang 
sering kubaca dalam mata pelajaran 
sekolah. Aku tidak mempercayainya. 
Siapa yang akan mendengar keluh ke-
sahku? Penderitaanku? Di mana bukti 
teori buku-buku yang mengatakan 
interaksi sosial adalah proses saling 
mempengaruhi dalam hubungan 
timbal balik antara individu dengan 
individu lainnya atau individu dengan 

kelompok-kelompok masyarakat.
Ah,,, semua hanya materi pelaja-

ran. Cerminan pendidikan kita terlalu 
banyak kepentingan. Di hadapan 
siswa, tugas pengajar apakah cukup 
hanya menyampaikan teori? Sehabis 
itu selesai sudah, tanpa tahu individu 
masing-masing anak. Kami butuh 
sandaran. Pegangan kuat. Tidak cen-
tang perenang. Seperti buih di lautan.

“Ida !!……” Panggil Mbah-eboe’.
“Iii.. Iya, Mbah” Aku terperanjat. 

Segera kuhapus air-mata.
“Ida….”
“Ada apa, Mbah?”
“HP-mu dari tadi bunyi. Angkat-

lah, siapa tahu Mamamu!!” Di daun 
pintu mbah-eboe’ berdiri. Berbung-
kus kain putih. Mukena di tubuhnya 
belum ia lepas. Ia sodorkan HP yang 
aku cas di amper dalem2.

“Kalau Mamamu telpon, bilang; 
Mbah baik gitu”

“Iya Mbah!” Pintu kututup lagi. Aku 
kembali rebahan. Kulihat lima pang-
gilan tak terjawab, (Fani) mantanku. 
Menyebalkan. Aku lempar hand-phone 
ke sampingku. Benda itu berdering 
kembali. Aku tekan tombol reject untuk 
mematikan dering panggilan darinya. 
Aku enggan menanggapinya.

Besok UAS (ujian akhir semes-
ter). Jam 06.30 Wib masuk. Aku tidak 
boleh telat. Peraturan baru telah 
berlaku di sekolah. Berjalan jongkok 
seratus meter di halaman sekolah 
adalah hukuman paling memalukan. 
Beban mental harus ditanggung apa-
bila melanggar peraturan tersebut.

Kulihat jadwal yang akan diujikan 
besok. Jam pertama, mata pelajaran 
guru baru. Pikiranku gundah. Kulit 
sawo-matang. Mata tajam. Suara 
lantang. Elegan. Dan senyum yang 
menawan lagi-lagi membuatku terk-
enang. Nada dering “sesuatu” milik 
syahrini berbunyi. Nomor baru. Pasti 
seperti nomor-nomor iseng yang bia-
sa numpang lewat di hand-phone-ku. 
Dengan malas SMS, kubuka: pelangi 
itu/kuandai/bentuk kangenku/aku 
di ujung sini/kau di ujung sana/ada 
pertalian warna/juga rasa bergelora/
kukenang/kapan kali pertama kita 
bertatap mata/lalu, jatuh cinta?

Puitis. Romantis. Tak pernah ada 
kalimat seindah ini hinggap di hand-
phoneku. Aku penasaran.

“Siapa?” Balas singkatku. Tak 
lama berselang. Balasan datang.

“Guru baru seni budaya”.

Bangkalan, Juni 2013

1. Embah-eboe’: panggilan untuk Mbah/Nenek 
     bagi sebagian orang-orang Madura.
2. Amper dalem: semacam ruang tamu.

* Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian 
Bangkalan (DKB 2013-2016). Antologi 

puisi tunggalnya Canting Kenangan.

BUDAYA

A
Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib 
Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi,  
Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto,  Biro Surabaya  Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati  Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, 
Willy  Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru 
(Surabaya)  Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.
com, Telepon/Fax (0328)  6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan me-
nerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Menerima tulisan dalam bentuk opini maupun re-
sensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini 
dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). 
Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru 
ke alamat email Koran Madura: opini.koranma-
dura@gmail.com, koranmadura@ymail.com 

Redaksi

Cermin Kesuksesan dan Cinta Prematur

Idayati, namaku.
Arti nama ini, kutemui di kemudian hari. Idayati, aroma nafas 
pulau Bali lekat di dalamnya. Aroma pulau penuh kenang: in-
dah juga menyakitkan. Sebab-musabab mata rantai berputar. 

Bunga-bunga cinta berpendar. Pudar di sana.

Trilogi negeri lima menara telah 
berhasil menerbitkan buku ketiga 
yang tak kalah memukau, yaitu 

Rantau 1 Muara yang mengisahkan ke-
hidupan seorang tokoh dengan sema-
ngat kesuksesan dalam hidupnya yang 
begitu terang benderang. Terkadang 
hidup ini tampak begitu buram, ber-
selimut kabut, dan berbagai rimbunan 
kemelut hingga dalam menjalaninya 
menumbuhkan sifat-sifat pesimis yang 
begitu mendalam sehingga kesuksesan 
itu tampak seakan-akan memang jauh 
dari hadapan kita. Namun, novel keti-
ga dari trilogi negeri lima menara ini 
mencoba memberikan pandangan yang 
cukup memotivasi dengan sifat-sifat 
yang mampu membangun keoptimisan 
hidup dan memandang masa depan 
yang lebih cerah.

Jika dilihat secara lebih dalam, 
Rantau 1 Muara ini memiliki kemiri-
pan cita-cita dengan novel karya 
Andrea Hirata yang berjudul Laskar 
Pelangi. Namun, Rantau 1 Muara ini 
mendiskripsikan sosok Alif Fikri yang 
lebih dewasa dalam pemikirannya. 
Berbeda dengan novel Laskar Pelangi 
yang lebih condong jauh mengisah-
kan dunia anak-anak yang memiliki 
cita-cita tinggi untuk kuliah ke Paris. 
Begitu pula dam Rantau 1 Muara ini 
kisah harapan dan cita-cita sang bin-
tang untuk kuliah ke Amerika Serikat. 
Metode kerjanya juga sama antara 
Laskar Pelangi dan Rantau 1 Muara. 
Dua karya ini mengantarkan sanga 
tokoh ke tujuannya dengan beasiswa.

Dua perbedaan yang cukup men-

jadi pemisah 
antara kemiripan 
dua novel ini ter-
letak pada latar 
penceritaan dan 
karakter tokohn-
ya. Dalam Laska-
ra Pelangi yang 
d i u n g g u l k a n 
karakter penoko-
hannya merupa-
kan sosok anak 
kecil dengan se-
mangat belajar 
yang tinggi dari 
pedesaan yang 
tak maju. Dalam 
Rantau 1 Muara 
tak lain sosok 
Alif Fikri lulusan 
pesantren ter-
nama – Pondok 
Madani – yang 
berada di Jawa 
Timur.

Dengan bekal ilmu dari Pondok 
Madani itulah Alif Fikri memiliki tiga 
senjata ampuh untuk menjalani ke-
hidupannya. Satu di antara dari keti-
ganya ungkapan man jadda wajada, 
–siapa yang bersungguh-sungguh, ia 
akan sukses– yang terus berdengung 
dalam tiap langkah kegelisahannya 
(Hal. 3). Dengan semangat mantra 
itulah ia menjalani hidupnya berkarir 
sebagai penulis hingga melamar jadi 
seorang wartawan di majalah Derap 
(Hal. 43). Dari sanalah stimulasi tu-
juannya ke Amerika dimulai dengan 

menjari lowongan 
beasiswa ke Ameri-
ka. Dan mantranya 
yang lain yaitu man 
shabaro zhafiro dan 
man saara ala darbi 
washala  yang tak 
kalah ampuhnya 
ketika jiwanya be-
rada dalam kegon-
cangan (Hal. 185).

Namun, di ba-
lik pengisahan 
keromantisan cinta 
yang tidak terasa 
oleh Alif Fikri itu 
menampakkan se-
buah kisah cinta 
yang prematur. 
Penceritaan kisah 
cintanya terlihat 
begitu tergesah-
gesah oleh Fuadi. 
Bagaimana tidak, 
di saat sibuk kerja, 

keromantisan itu datang lalu pergi 
dengan metode monolog oleh seorang 
Alif. Cara pengutaraan cintanya pun 
dadakan, kurang memberikan nilai 
keromantisan yang begitu memukau. 
Tiba-tiba hanya beberapa kali kenal 
dan saling pandang, Alif dijodohkan 
oleh Fuadi dari jarak jauh. Di sini, 
nilai keromantisannya sedikit memu-
dar, alias percintaan menuju kehidu-
pannya terbilang buru-buru, prematur 
(Hal. 197) hingga pada akhirnya alif 
fikri juga menyatakan cintanya dari 
jarak jauh (Hal. 229-240).

Kisah cinta dalam novel ini seakan 
benar-benar memang hanya seba-
gai pelengkap saja untuk memberi-
kan sensasi dan nilai sebuah per-
asaan pada para pembaca. Yang lebih 
menonjol dalam novel ini identik de-
ngan dunia kerja yang diselipi kisah 
asmara seorang Alif Fikri dan Dinara 
dalam menggapai tujuan hidup. Itu 
dapat kita pada ulasan Fuadi yang 
memrioritaskan dunia kerja untuk 
mencapai kesuksesan dan cita-cita 
hidup Alif Fikri dan Dinara yang me-
miliki tujuan negara beda.

Meskipun demikian yang dikisah-
kan dalam novel ini, namun nilai op-
timis dalam memandang masa depan 
kehidupan akan tetap terasa di ba-
lik semangat yang disandarkan pada 
sosok Alif Fikri walau ia berangkat 
hanya bermodal doa dan keberanian  
untuk merantau ke Jakarta hingga 
sampai ke tujuannya, Amerika Seri-
kat. Bahkan bukan hanya Amerika 
Serikat saja yang ia kunjungi, tapi 
juga Jerman dan Inggris. Secara garis 
besar novel ini memberi tiga senjata 
ampuh untuk menggapai kesukses-
an hidup, yaitu: man jadda wa jada, 
man shabaro zhafiro dan man saara 
ala darbi washala. Segala keinginan 
dalam hidup ini akan tercapai jika tiga 
mantra ajaib ini kita amalkan.

* Wakil Direktur Gerakan IAIN Sunan 
Ampel Menulis (Gisam)

Oleh: Junaidi Khab *

SAAT MALAM DATANG

Senjaku telah berlabu, melewati
Lentera yang bertabur, ilalang-ilalang semi
Kabut bersorak-sorak, memyambut
Sore yang bersujud 
Kearah kiblat, hingga
Malam menyertai di setiap dzikirnya 
Meski warna singganya telah pudar
Hilang tertelan ombak berkarang itu

TUMPUAN HARAPAN

Ajaklah aku menyelam denganmu
Melihat mentari dibalik air bergenang
Ajaklah aku menjadi tumpuan harapan 
Tuk melukis kelabu senja
Ajaklah aku meraihnya

CERITA LUKA

Hilang bersama duka
Mengisahkan lukisan kelabu, membuat
Kerling jiwa terkikis
Oleh nyanyian luka, yang menyanyat
Dalam ironi jiwa
Kadang teringat, di waktu
Simponi jiwa yang bahagia, tapi
Hari ini.....
Berbuah kelam duka tampa asa
 
 
KERAGUAN

Pagiku bersama lagu keraguan
Yang tak mampu menyingkap fakta
Dalam benak yang bergelamor
Walau, tak tau di amana akan mencari
Setitik jawaban dalam keraguan
Jiwa yang bimbang

SEPATAH HIANAT KATA

kuncupku kelopakku
menjerit dalam bulir air mata
yang melihat hianat bersemayam,dan
mematung dalam lahar-lahar,
simbol yang tidak tertafsirkan
meruntuhkan gelapnya malam
dan, melihat pada lukisan waktu
dalam jeritan yang menggelegar
disuramnya kata itu

JANJI MIMPI

kugapai sebuah angan
dalam sempati yang hilang
yang kutaruh dalam dalam cawan harapan
yang merayap dalam mimpi
meski, nafasku terpenggal
membaca huruf simbolis itu
kutetap bercengkrama dalam,
burung nazar yang menanti
sebuah janji mimpi

SEBARIS KATA

kuberlari terbinjing-binjing
menggelitik diremang jiwa
hingga, runyamlah kata itu
membuat ku tergopoh-gopoh
menutupi kesipuan malu ini
dalam ruang waktu yang menyapa

Ach. Zainuri 
Lahir di Sumenep 8 Januari 1997, alumnus 

Madrasah Nasy’atul Muta’allimin Candi Dung-
kek, dan saat ini sedang nyantri di PP. Nurul 

Islam Karangcampaka, Bluto Sumenep.
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