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EPISODE PERTENGAHAN 

Selebihnya, 
Belum pernah ada yang tau 
tentang keramaian yang mengusik 
dan memaksa Bertebaran tak sekedar merayu 
Kau tak selesaikan tawa bahkan air mata itu 
Masih berdiri letih memanjakan waktu tanpa sadar
 
Ah.. cobalah fahami sederet kata di sana 
Lalu bayangkan tentang masa yang akan ditempuh, 
jika kau masih.
Hanya kesakitanmu yang tetap membaja dalam diri 

Tak lebih dari itu. 
Maka, mengertilah separuh sisiku. 

Telaga. 11 Agustus 2013

SEBUAH KEBUNTUAN 

Seperti yang telah kita janjikan dulu 
Kepergian meningglakan kenang dan duka yang tak 
selesai 
Persis pada kalender yang menikung segala tawa 
pada histeris jerit tak rela 

Ya, jelas sekali tiada suka dan sepenggal kata ten-
tang kita,
tentang engkau dan kita. 
Memujanya, sebagai bapak dari segala bapak, ibu 
dari segala ibu 

Manusia dengan senyum disana 
Manusia dengan sayap putih membawa kita 
Manusia setengah malaikat itu mendekap setiap 
gerak waktu

Putaran waktu mulai membungkam kata
Melirik duka pada setiap derai air mata
Diam tak lagi sesederahan kemarin 
Menjerit tak senyaring kemarin, 
menyisakan gemetar untuk berucap apa?

Entah malam makin gelap dalam riang 
Dingin makin gigil dalam dekap rasa
Sungguh siksa yang menerpa jiwa tak disengaja. 

Telaga. 15 Agustus 2013

KAU EMMAKKU SELAMANYA

Pintu pekat itu menyeramkan 
Tiap waktu memutar agenda tentang cita dan cinta 
Sempat kau ajari tentang keras hidup dan kehidupan 
Seperti waktu melepasku dari kehidupan rahimmu
 
Kalender berdarah yang dipajang hari itu 
Memaksamu tau tentang arti penghidupan 
Sekaligus tentang alam setelah kehidupan 
Tak perdulikan itu...
Tetap hentakkan nafas demi jerit tanda kelahiran

Ya, Kau tetap Emmakku selamanya 
Dalam tiap peradaban dan perubahan 
Menyianyiaknmu kebiadaban bagiku 

Dan selamanya kau Emmakku Dalam perjalanan 
menuju keinginan 
Mantramu tetap jadi penuntun keabadian 

Kom. 19 Agustus 2013
 

Tentang Anakku
Cerpen: Umar Affiq

Setelah beberapa tahun menimba 
ilmu di pondok pesantren Roudho-
tut Tholibin dan merasa cukup un-

tuk membekali hidupnya, santri paling 
tua itu akhirnya boyong juga. Sebenarn-
ya, lelaki kepala tiga itu masih seman-
gat empat lima mengenyam ilmu peng-
etahuan. Berhubung dia sudah tidak 
betah lagi dengan peluit emaknya yang 
selalu mengiang di telinganya, akhirnya 
pamitan juga kepada Kyai Mustofa un-
tuk boyong dari pesantren.

“Masak kamu hanya ingin mencari 
ilmu seumur hidupmu? Apa kamu tak 
berhasrat untuk menikah, berkeluarga 
dan menimang anak? Apa kau tak in-
gin mengamalkan ilmu fiqih bab nikah 
yang hampir kau hafal teori dasarnya?”

“Bukan itu, Mak. saya masih per-
lu…”

“Apa? Apalagi yang kau cari? Lihat 
teman-teman sejawatmu, mereka su-
dah punya tiga sampai empat anak.

Atau kau malu dengan dirimu sendi-
ri? Santri macam apa kau ini? Setebal 
apa rukun imanmu yang keenam se-
hingga takut menghadapi hidup, takut 
tak kebagian perempuan? Bukankah 
Al-Qur’an sudah menerangkan secara 
gamblang bahwa semua yang makhluk 
itu berpasang-pasangan. Mana praktik 
lapangan dari ilmu nyantrimu itu, le?”

“Ya Allah, Mak..”
Kata-kata yang lebih patut dibilang 

omelan itu, omelan beberapa puluh ta-
hun lalu dari emak yang masih terngi-
ang di telinganya hingga saat ini, ketika 
Kang Sidiq tersedu sowan  kepada Kyai 
Mustofa perihal ulah anaknya.

“Sebenarnya saya sudah  khawatir 
tentang itu, Diq. Tapi mau bagaimana 
lagi.”

***
"Calonmu itu santri apa nggak?" 

tanya kyai mustofa di tengah pembe-
caraan kala Kang Sidiq sowan untuk 
minta restu kepada beliau.

"Mboten, Yai."
"Lhoh... Kenapa kok gak cari santri 

saja? Bukankah santri cocoknya dengan 
santri?! Kamu kan tahu sendiri dan ha-
fal bagaimana firman Allah dalam Al-
Qur'an."

"Iya, Yi. Saya sudah terlanjur jatuh 
cinta pada gadis itu. Mohon maaf..." 
Kang Sidiq menunduk. Malu.

"Ah..., tak apa. Mungkin dia me-
mang jodohmu.” Kyai Mustofa diam 
sejenak. baru setelah menghisap rokok 
di tangannya, belia melanjutkan per-
tanyaannya.

“Lantas atas dasar apa hingga kamu 
bisa kepencut kepada gadis itu?"

Kembali Kang Sidiq tertunduk. Diam 
lumayan lama. Baru ketika keberanian-
nya terkumpul, ia mengutarakan jawa-
ban.

"Anu Yi...," dia masih agak takut.
"Anu apa? Sudahlah, tak usah takut 

dan sungkan-sungkan begitu."
"Sebenarnya saya masih ingin men-

cari ilmu dan menghabiskan hidupsaya 

untuk ilmu. Saya ingin seperti Imam 
Nawawi, Yi. Tapi begitulah, emak sudah 
tak betah melihat teman-teman seang-
katan saya menggendong anak. Emak 
ingin saya segera menikah.”

“Emakmu juga benar. Tak baik 
orang mengejar dunia saja atau ahi-
rat saja. Tapi, bukan karena perintah 
emakmu saja yang membuat kau sangat 
bahagia saat ini, sepertinya kau benar-
benar suka dengan calonmu itu.”

Kedekatan Kang Sidiq dengan Kyai 
Mustofa membuatnya tahu bagaimana 
dia harus berperilaku. Dia tak ingin 
sang kyai mengulang pertanyaannya 
lagi. Dan Kang Sidiq amat faham ten-
tang hal itu.

“Sebelumnya, mohon maaf , Yai. 
Yang membuat saya ketaman asmoro 
pada gadis itu hanya hal sepele, kecan-
tikan. Sekali lagi, mohon maaf, Yai."

Kyai Mustofa menarik nafas dalam. 
Sepertinya beliau agak kecewa, sant-
ri yang menurut penilaiannya lebih 
mumpuni dalam keilmuan ternyata tak 
bisa mengamlakan ilmunya tentang 
bagaimana agama menuntunnya me-
milih pendamping hidup. Demi men-
jaga perasaan si santri, beliau mencoba 
menutupi kekecewaannya.

“Ah..., tidak apa-apa. Itu kan ra-
sional. Tertarik dengan lain jenis atas 
dasar rupa itu hal yang biasa. Lumprah. 
Bukankah semua itu sudah digariskan 
oleh yang mengecat cabe.”

Meski telah dicoba untuk menutup-
nutupi rasa kecewa dan emannya, be-
liau tetap saj tak bisa menutup-nutupi 
rasa tanggung jawab sebagai kyai terha-
dap santrinya.

“Sebagai santri yang bahkan ber-
profesi sebagai ustadz pondok, apakah 
tidak lebih baik jika kamu mencari yang 
sesama santri? Bukankah yang demiki-
an lebih baik?” Kyai Mustofa bertanya 
sekali lagi dengan pandangan mata 
yang jika diterjemahkan memiliki arti 
yang sangat dalam; ‘kalau bisa, santri ya 
harus baik-dunia akhiratnnya, kini dan 
nanti.’ Kira-kira seperti itu.

Perbincangan tiba-tiba sunyi. Kang 
Sidiq hanya menunduk tanpa mem-
berikan jawab sebab rasanya dia telah 
menjawab pertanyaan itu. Kang Sidiq 
tahu mengapa kyainya mengulangi 
pertanyaannya lagi. Dia sangat faham 
maksudnya.

“Sudahlah..., tak apa. Wong naman-
ya cinta. Bukankah begitu?” Kyai sedikit 
tersenyum.

“Nggeh, Yai.” Kang Sidiq mengang-
guk asal mengangguk. Setelah hatinya 
cukup mantap, akhirnya ia menguta-
rakan juga apa yang sejak dalam pem-
bicaraannya tadi terganjal. Rasanya dia 
tak akan bisa tenang jika tak menyam-
paikan ini kepada Kyai Mustofa. Selain 
itu, apa yang mengganjal di hatinya ini 
rasanya sudah tak kuat ia bendung. Sep-
erti mau meledak.

“Sebanrnya gini, Yai...” dia mem-
buat awalan pembeciraan dengan nada 

lebih mantap.
“Jujur, saya akui bahwa saya orangn-

ya memang jelek. Hitam, dekil, sedikit 
tonggos dan bayak jerawat. Sebelumnya 
izinkan saya bertanya, bukankah agama 
kita juga memerintahkan untuk mem-
perbaiki keturunan?"

“Iya.” kyai mustofa mengangguk 
begitu saja. Kedekatan beliau dengan 
santri yang satu ini membuat beliau 
faham kemana arah pembicaraan sant-
rinya yang satu ini.

“Nah.., atas sebab itulah saya ber-
niat menyandingi gadis jelita yang al-
hamdulillah mau menerima saya. Se-
benarnya saya ini sangat psimistis soal 
jodoh. Saya sering sedih ketika bercer-
min di depan kaca lalu mendapati wa-
jah saya yang jelek ini. Dalam hati saya 
membatin, 'sopo yo suk sek gelem karo 
wong elek iki?'"

Kyai Mustofa tampak fokus 
mendengarkan cerita santrinya. Penda-
pat yang ada dalam hatinya urung eliau 
utarakan.

"Dan betapa bersyukurnya saya ke-
tika ada seorang gadis yang mau men-
erima saya. Syukur saya berlipat ganda 
ketika saya tahu gadis itu bukanlah 
gadis biasa, melainkan bunga desa.

“Selain demi menyempurnakan 
iman, kami menikah juga punya niat 
dan tujuan tersendiri, Yai.”

“Niat tujuannya apa?”
“Kami sama-sama saling ingin 

memperbaiki keturunan.”
Kening kyai berkerut. Masih 

ngglambyar—belum tergambar apa 
yang dikatakan santrinya.

“Saya sudah bilang kalau dari segi 
fisik, saya ini jelek. Jadi dengan perni-
kahan saya ini, saya berharap kelak 
anak-anak saya bisa lebih baik daripada 
bapaknya.” Santri itu trsenyum. Kyai 
membalas senyum. Senyum kekagu-
man seperti kekagumannya pada santri 
itu dalam hal keagamaan.

“Terus, bagaimana harapan calon 
istrimu?"

“Sekali lagi mohon maaf, Yai... Se-
benarnya, gadis yang saya cintai itu 
adalah anak seorang mantan pelacur di 
kota ini.”

“Masyaallah...” Kyai Mustofa me-
megang dadnya sambil bergeleng 
kaget. Beliau tak menyangka bahwa 
santri sealim dan sepandai itu jus-
tru mau-maunya menikah dengan anak 
mantan pelacur.

“Nuwun sewu, sebentar, Yai..." Kang 
Sidiq agak gugup.

“Iya-iya..., silakan dilanjut cerit-
anya." kyai menata posisi duduk seperti 
sedia kala.

“Begini, Yai, calon istri saya itu pu-
nya harapan yang lebih besar dari hara-
pan saya kepadanya. Dia yang hidup 
dan besar dengan background yang 
demikian rupa, berharap besar dengan 
menikah dengan saya, kelak ia akan 
memperoleh anak yang sholeh sperti 
bapaknya ini. Sekali lagi nuwun sewu, 

bukannya saya sombong, tapi itulah 
kenyataan yang menjadi niatan calon 
istri saya."

“Oh... Jadi begitu? Saling meleng-
kapi."

“Leres, Kyai. Jadi dari pernikahan 
kami, kelak anak kami bagus parasnya 
seperti ibunya sekaligus bagus ahlak 
dan agamanya seperti bapaknya. Sekali 
lagi nuwun sewu, Yai. Hehehe.”

“Hehehe... Iya-iya. Tapi jangan 
lupa, kalau nikah nanti, walinya istrimu 
harus wali hakim.”

”Baik, Yai.”
“Soalnya, zaman sekarang kan 

banyak orang yang gengsi mewalikan 
anaknya pada hakim, padahal anak itu 
ada sebelum pernikahan. Anak hasil ke-
celakaan maksudnya.”

“Iya, yai. Bahkan saya sudah minta 
izin kepada kedua orang tuanya dan 
mereka sangat setuju. Mereka sangat 
faham lantaran mereka juga meng-
inginkan keturunan yang kelak bisa 
mengangkat drajatnya di hadapan Tu-
han."

"Ya, semoga saja apa yang menjadi 
harapan kalian diijabahi oleh Allah. 
Amin."

"Amin."
"Ngomong-ngomong, nama calon-

mu itu siapa?"
"Namanya Siti, Yai."
"Siti siapa? Siti saja, Siti Nurbaya, 

Siti Nurhaliza atau Siti Kamar Mandi? 
Hehehe"

"Hehehe. Siti Syahrini, yi."
"E-eh, seperti nama artis saja."
'Dia memang artis saya, Yai.' batin si 

santri.
"Ya sudah, Yai, saya mohon diri dulu. 

Saya mau ngurus surat-surat di KUA."
"Oh..., iya-iya. Semoga barokah."
"Assalamu'alaikum"
"Wa'alaikum salam warohmatullahi 

wabarokatuh."
Kyai Mustofa berdiri memandangi 

punggung santrinya yang lenyap di ba-
lik gerbang pondok dengan sedikit was-
was dan khawatir. Entahlah. Tiba-tiba 
rasa itu menyeruak, memenuhi ruang 
dada kyai.

***
"Dulu aku sempat khawatir soal ini. 

Sangat khawatir. Tapi aku menghen-
tikan niatku untuk mengingatkanmu. 
Aku tak mau menyakiti hatimu dan 
mengganggu acara nikahanmu." Kata 
Kyai Mustofa.

"Lalu, bagaimana sekarang, Yai? 
Apa yang kami dan keluarga harapkan 
sungguh tak berbekas. Saya sudah ku-
walahan mengaturnya, sebab anak saya 
sudah beranjak dewasa."

"Mau bagaimana lagi, teruslah ber-
doa dan berusaha. Semoga kelak Allah 
membukakan pintu hatinya."
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Antara Cinta dan Nafsu
Oleh: Junaidi Khab*

Sudah banyak kalangan 
yang mendefinisikan arti 
cinta. Mulai dari para pe-

mikir Islam seperti al-Ghazali, 
ilmuwan, penyair, ahli tafsir, 
kalangan orang tua, orang 
muda, dan bahkan berbagai 
pengertian parsial-individual 
pun mencoba memaknai arti 
cinta. Tidak mengherankan, 
dengan tafsiran parsial-indi-
vidual itu banyak muda mudi 

yang terjerumus ke lembah 
kemaksiatan, zina (seks bebas) 
yang mengatas namakan cinta.

Buku ini kembali menjela-
jah polemik tersebut. Mengurai 
arti cinta. Mulai dari penger-
tian, kemunculan, pembinaan, 
dan hingga kehancuran atau 
keharmonisan dalam dunia ini. 
Cinta adalah persaan sayang 
kepada lawan jenis. Perasaan 
ingin memiliki dan menghabis-
kan waktu bersamanya. Dari 
pernyataan itu, dapat diketa-
hui bahwa cinta tidak sama de-
ngan seks. Pada kenyataannya, 
banyak orang yang jatuh cinta 
dan menunjukkan cintanya de-
ngan seks. Berarti ia tidak da-
pat memahami arti cinta yang 
sesungguhnya. Kasih sayang 
adalah dua hal yang menjadi 
satu, yang dicurahkan kepada 
orang yang dicintainya. Sedan-
gkan cinta tidak ada hubun-
gannya dengan seks (Hal. 97).

Begitulah kiranya orang-
orang dan para pemuda dan 
pemudi mengartikan cinta. Jika 
sudah cinta berarti segala kepe-
milikannya menjadi milik pa-
sangannya. Termasuk dalam hal 

ini alat pemuas nafsu yang diin-
car. Dan tak jarang pula tren du-
nia modern sekarang memaknai 
cinta sama dengan nafsu. Jika 
sudah cinta berati ada kesuka-
relaan dalam menikmati tubuh 
seorang gadis. Sehingga terjadi 
pergaulan seks bebas. Hamil di 
luar nikah, yang laki-laki meng-
hilang setelah gadis yang dicin-
tainya dihamili di luar nikah. 
Setelah itu, penyesalan baru 
terasa oleh para pemudi yang 
hamil di luar nikah.

Saat ini, banyak orang 
menjadikan cinta sebagai ala-
san untuk melakukan yang 
di luar batas. Dalam pacaran, 
sering terjadi kontak fisik saat 
berduaan, bahkan memilih 
tempat sepi untuk berduaan. 
Oleh karena itu, banyak pa-
sangan terjerumus dalam hal 
negatif karena tidak mampu 
mengendalikan diri. Hubungan 
yang mulanya istimewa, beru-
bah menjadi hubungan yang 
penuh dosa dan menghan-
curkan masa depan keduanya. 
Biasanya mereka melakukan 
semua itu dengan alasan cinta, 
padahal tidak seharusnya cinta 

melakukannya (Hal. 99).
Cinta bukan segalanya yang 

harus merusak kehidupan ini. 
Namun, cinta memberi segalan-
ya yang mampu membangun 
bahterah kehidupan ini. Ten-
tunya melalu cinta yang murni 
bukan karena pengaruh apapun. 
Jika cinta hanya karena nafsu 
belaka, maka cinta itu tidak akan 
bertahan lama. Jika cinta hanya 
karena sesuatu yang diinginkan, 
maka cinta itu akan cepat goyah 
ketika yang menjadi objeknya 
tercapai. Cinta dan nafsu ten-
tulah berbeda. Jika cinta, tidak 
harus melakukan hubungan 
seksual yang berdasar pada naf-
su belaka.

Cinta bukan untuk melaku-
kan perbuatan dosa, tetapi cin-
ta merupakan anugerah Tuhan 
yang harus dijaga kesuciannya. 
Cinta sejati tidak menimbul-
kan kewajiban, tetapi menim-
bulkan tanggung jawab, tidak 
menuntut balasan, tetapi lebih 
banyak memberi. Banyak pen-
jelasan tentang cinta yang 
tentu saja tidak sama dengan 
seks. Seks terjadi karena cinta 
yang menuntut pamrih atau 

yang digerakkan oleh nafsu. 
Nafsu tidak bisa mengenda-
likan dirinya. Sehingga banyak 
orang melakukan perbuatan 
yang menyakiti hati orang lain. 
Orang menjadi sakit hati kare-
na tidak memahami cinta yang 
sebenarnya (Hal. 100).

Dalam upaya menanggapi 
berbagai pamaknaan tentang 
cinta, arah dan tujuan cinta itu 
yang yang secara moral dis-
alah artikan, buku ini menga-
jak para pembaca, khususnya 
para pemuda dan pemudi yang 
suka bercinta agar tidak ter-
jerumus ke jurang kenistaan 
dalam hidup ini. Karena me-
mang banyak teori mengenai 
cinta, namun masih banyak 
orang yang kesulitan dalam 
mendefinisikannya. Maka dari 
itu, buku ini sebagai alternatif 
dalam mengupas tentang cin-
ta. Mulai dari pencarian, pe-
milihan, penyesuaian, hingga 
cara menjaga keutuhannya.
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