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Pengantar 
 
Aku adalah manusia biasa, sama seperti kalian, para Homo sapiens. Tetapi beberapa 
pengalamanku memberiku petunjuk, suatu arahan menuju sebuah perubahan. 
Perubahan tingkat lanjut dari Homo sapiens menjadi Homo excelsior. 
 
Sejak kecil, aku memiliki cita-cita untuk menjadi superhero. Seorang pahlawan super 
yang biasa digambarkan dalam film-film maupun komik. Pahlawan yang lebih dari 
manusia biasa. Pahlawan yang memiliki kekuatan lebih, memiliki ketulusan hati dan 
kostum ikonik. Pahlawan yang nilai kepahlawanannya tidak pernah ambigu.  
 
Sejak saat aku memiliki cita-cita untuk menjadi superhero, perlahan-lahan aku mulai 
melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang komikal dari seorang 
pahlawan super. 
 
Kita semua tahu, bahwa sesuatu hal bisa dipandang berbeda oleh orang yang berbeda 
hanya karena masalah sudut pandang. Mungkin pengalaman-pengalaman yang telah 
aku temui dan aku tuliskan dalam buku kumpulan jurnal ini adalah pengalaman-
pengalaman yang pernah kalian alami. Tetapi, cobalah baca dan ikuti setiap 
pengalaman dan petualangan yang telah aku alami dalam duniaku, mungkin kalian 
akan menemukan sesuatu dari apa yang kalian baca. 
 
Aku akan membawa kalian semua dalam petualangan melalui pemikiran-pemikiran 
dari sudut pandang superhero. Melompat dari sebuah tulisan ringan ke tulisan berat, 
berayun dari tulisan lucu ke tulisan serius.  
Oleh karena itu, aku memberi sebuah peringatan pada kalian untuk mengambil jeda 
sejenak sebelum kalian beralih dari satu cerita ke cerita lainnya. 
 
Semoga kalian semua bisa mendapatkan sesuatu setelah membaca tulisan demi tulisan 
yang ada dalam buku ini. 
 
 
 

Jakarta, 03 Februari 2009 
 
 
 
 
 
 

Penulis 



Daftar Isi 
 
Pengantar .........................................................................................................................  ? 
Daftar Isi .........................................................................................................................  ?? 
Homo Excelsior, Prolog ...............................................................................................  ??? 
It’s Not Easy to be A Superhero .................................................................................  1 
Apa Itu Superhero? Aku Akhir-Akhir Ini Mulai Merenungkannya ......................  4 
‘2012’ End of Time, Terus? .........................................................................................  8 
Love is Actually Funny (bagian pertama) ..................................................................  11 
Love is Actually Funny (bagian kedua) ......................................................................  14 
Sidekick… .......................................................................................................................  17 
Beberapa Alasan kenapa Aku ingin Menjadi Superhero .........................................  23 
Parents War, Episode I: A New Hope .......................................................................  28 
Aryo, Sang Adik Pangeran yang Bijaksana ................................................................  30 
Bapakku, Si Jenius ..........................................................................................................  34 
Ibuku, Sang Pemberani .................................................................................................  37 
Bijis, Bocah Konservatif ...............................................................................................  40 
Ayat-Ayat Cinta dari Bapak Ibuku ..............................................................................  41 
Kenapa Superhero Harus Merahasiakan Identitas? .................................................  43 
Obrolan Mie Ayam ........................................................................................................  45 
Cinta, Keberanian, dan Pilihan ....................................................................................  47 
Kerja untuk Hidup, Hidup untuk Apa? .....................................................................  49 
Save the Children, Save the World .............................................................................  51 
Homo Homini Lupus ...................................................................................................  54 
Orang Sakti .....................................................................................................................  56 
Villains .............................................................................................................................  59 
Homo Excelsior, Epilog ...............................................................................................  ???? 
 



Homo Excelsior, Prolog 
 
Dunia, adalah suatu tempat dimana kebaikan dan kejahatan terus bertempur demi 
keseimbangan. 
Dalam pertempuran yang telah melewati berbagai era dan generasi ini, kejahatan tidak 
selalu kalah dan kebaikan tidak selalu menang. Keduanya hilang dan keduanya 
bermunculan, karena semua ini demi keseimbangan. 
Sangat tidak bijaksana jika seseorang berusaha menghancurkan kejahatan, karena 
kejahatan hanya akan berpindah dan mengejawantah dalam diri orang tersebut. 
 
Kejahatan, sama seperti kebaikan, harus bisa dikendalikan oleh setiap entitas yang 
bernama manusia. 
Kejahatan harus bisa diubah menjadi kebaikan, bukan dihancurkan dengan 
menimbulkan kejahatan lainnya. 
 
Hanya manusia yang melebihi Homo sapiens yang bisa melakukannya. Manusia 
tingkat lanjut, suatu spesies baru yang memiliki pemikiran tingkat lanjut, 
kebijaksanaan dan kelebihan dalam hatinya. 
Suatu spesies baru yang bisa membuat kebaikan dalam setiap kejahatan. 
 
Spesies baru itu bernama Homo excelsior. 
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It's not Easy to be a Superhero 
 
Ada beberapa kemiripan anatara aku dan Superman. Pertama, Superman besar di 
sebuah desa kecil yang tentram bernama Smallville. Aku, besar di sebuah desa kecil 
yang tentram bernama Magelang. Kedua, Superman kuliah di sebuah kota di dekat 
Smallville bernama Kansas City. Aku, kuliah di sebuah kota di dekat Magelang 
bernama Jogja. Ketiga, Superman memulai debutnya di kota besar bernama 
Metropolis. Aku, sedang memulai debut di kota besar yang bernama Jakarta. 
 
Beberapa bulan lalu, debutku sebagai superhero dimulai. 
 
Minggu pertama di Jakarta, aku naik sebuah Taxi dengan argo kuda yang ternyata 
pengemudinya setengah mabuk. Ngebut di jalanan, dan ngobrol dengan temannya 
yang ada di Taxi lain dalam kecepatan cukup tinggi. Akhirnya, aku diturunkan di 
belakang gedung sepi, jauh dari tujuanku. 
Beberapa minggu kemudian, aku naik sebuah taxi merk lain pada pukul setengah 
sepuluh malam. Kali ini aku dibawa ke jalan2 yang tidak kukenal, dan akhirnya aku 
diturunkan di sebuah tempat yang jauh dari tujuan pada pukul setengah sebelas 
malam. 
Beberapa minggu kemudian lagi, aku masih memiliki masalah berkaitan dengan Taxi. 
Kali ini, taxi yang cukup ternama di Jakarta. Taxi itu membawaku berputar-putar 
melalui rute yang panjang dan jauh, sebuah rute yang dua kali lebih jauh dari biasanya. 
Tapi untungnya, kali ini aku diturunkan di tempat tujuan. 
 
Tiga kali aku naik Taxi yang dikemudikan oleh orang jahat. 
 
Awal bulan lalu, aku bepergian naik kopaja (metro mini). Ketika aku mau turun dari 
kopaja (posisiku berdiri di depan pintu depan, siap untuk turun). Tiba-tiba ada 3 
orang mendekatiku. Orang pertama memegang kakiku, orang kedua yang berbadan 
besar memegangiku dari belakang, sedang orang terakhir yang berbadan kecil, 
merogoh-rogoh sakuku. 
 
Kopaja terus melaju. 
Orang pertama masih memegang kakiku, orang kedua masih memegangiku, dan 
orang ketiga masih merogoh-rogoh sakuku. Aku sendiri, masih berdiri memandangi 
mereka. 
 
Kopaja terus melaju. 
Satu menit hampir berlalu, kami masih berada dalam posisi yang sama. 
 
Kopaja terus melaju. 
Aku dan tiga pencopet itu mulai berpandang-pandangan. 
Rasanya aneh sekali berada dalam posisi itu cukup lama, belum lagi ada orang yang 
merogoh-rogoh sakuku... 
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Kopaja terus melaju. 
Sekitar 3 menit kemudian, para pencopet menjadi canggung dan kembali ke tempat 
duduk masing-masing. Mereka batal melancarkan aksinya, dan tidak ada satupun 
barangku yang hilang. 
 
Hari itu, aku bertemu 3 orang jahat. 
 
Pertengahan bulan lalu, sebuah sepeda motor dicuri di kos-kosanku pada hari minggu 
pagi. Saat itu, aku ada di kamar kos, sedang menonton film ‘Kamen Rider Kiva’. 
 
Kejahatan, melewatiku lagi. 
 
Beberapa hari setelah beberapa kejahatan melewatiku. Aku merasa sangat tidak 
berguna. Aku bercita-cita untuk menjadi superhero. Superhero itu memberantas 
kejahatan dan menolong yang lemah. 
Tapi, beberapa kali kejahatan melewatiku! 
Aku tertekan. 
Saat itu aku hanya memohon agar aku diberi satu kesempatan lagi.  
Satu kesempatan untuk menjadi superhero. 
 
Setelah lama menunggu, akhirnya kesempatan itu datang. 
 
Hari itu hari senin. 
 
Aku sudah mengenakan kemeja biru garis-garis lengan panjang yang sangat elegan, 
celana hitam, sepatu mengkilat karena habis disemir, dan menenteng majalah Wizard 
untuk bekal di kantor. 
Pagi itu, aku siap berangkat ke kantor dengan naik kopaja. 
 
Aku duduk di kursi paling dekat dengan pintu depan. Saat itu, kopaja yang aku naiki 
kebetulan sedang cukup penuh. 
Kopaja melaju dengan kecepatan sedang dan aku menikmati perjalanan sambil 
membaca Wizard. 
Ketika kopaja sampai didepan gedung Indorama, seberang menara Karya. Tiba-tiba, 
mesin kopaja mati. 
 
Supir segera berusaha untuk menyalakan mesin, sedangkan para penumpang mulai 
panik. Aku sendiri, masih membaca Wizard dalam pose yang cool. 
 
Karena mesin belum berhasil menyala, beberapa saat kemudian kernet meminta 
sukarelawan untuk membantu mendorong Kopaja. 
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Aku masih duduk dalam pose yang cool ketika mendengar suara minta tolong dari si 
kernet. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku tersenyum dan sangat bersemangat. 
Inilah saatnya! 
Spiderman pernah menghentikan sebuah alat transportasi berbentuk monorail, di film 
Spiderman 2. Sekarang saatnya aku mendorong alat transportasi berbentuk kopaja. 
Menurutku, menghentikan monorail dan mendorong kopaja memiliki unsur heroik 
yang sama. 
 
Kemudian, aku menutup majalah dengan cool, dan berdiri menawarkan diri dengan 
gerakan yang heroik.  
Bersama kernet, dan seorang satpam yang kebetulan juga akan berangkat kerja, kami 
bertiga mulai mendorong kopaja. 
Aku mulai mendorong kopaja dengan wajah yang heroik (Bayangkan wajah Peter 
Parker ketika menghentikan monorail di film Spiderman 2). 
 
Setelah beberapa langkah mendorong, mesin kopaja menyala dan mengalami sedikit 
efek burnout (mengeluarkan asap hitam dari knalpot). Karena aku berdiri paling 
ujung dekat knalpot, aku terkena efek burnout. 
Kondisiku tidak separah Peter parker ketika selesai menghentikan monorail. Bajuku 
tidak sobek-sobek dan aku tidak berdarah-darah. Tetapi saat itu wajah dan badanku 
agak kotor karena terkena efek burnout. 
 
Aku tidak mempedulikan kotoran hitam itu. Menurutku, kotoran burnout malah 
menambah kesan heroik. 
Kemudian, aku naik ke kopaja dengan tampang dibuat seperti superhero habis 
berperang. 
Aku berharap orang-orang akan menghargaiku seperti yang dilakukan orang-orang 
dalalm monorail terhadap Peter Parker. 
 
Tapi ternyata, beginilah yang namanya orang Indonesia. 
Sudah bisanya menggerutu, nggak mau bantuin dorong, dibantuin dorong, malah 
menertawakan.  
Mereka menganggap, orang berpakaian rapi dan mendorong kopaja sampai lusuh, 
merupakan suatu hal yang nggak prestise. 
Coba bayangkan kalau aku nggak bantu dorong! Kopaja itu masih akan terus mogok, 
dan orang-orang itu akan terlambat ke kantor! 
Meskipun aku tidak berdarah-darah seperti Peter Parker, aku terluka secara batin... 
 
Sejak saat itu, aku mengurungkan niatku untuk menjadi superhero. 
Mau menolong orang Indonesia pakai kostum sekeren Batman atau Ironman 
sekalipun, sudah pasti aku cuma akan ditertawakan. 
 
Sial! 
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Apa itu Superhero? Aku akhir-akhir ini mulai 
merenungkannya. 
 
Selama ini, Superhero yang aku tahu itu Superhero seperti Ultraman atau Spiderman. 
Mahkluk-mahkluk yang memiliki kekuatan super, dan memerangi mahkluk super lain 
yang jahat. Mahkluk-mahkluk berkekuatan super yang membela umat manusia, 
menolong yang lemah, dan menegakkan keadilan. 
 
Itulah Superhero. 
 
Paling tidak, itulah Superhero sebelum aku mulai melihat kenyataan dan merenung. 
 
Seperti yang telah aku ceritakan sebelumnya, aku pernah bercita-cita menjadi 
superhero. Ya, mungkin cita-citaku ini bisa ditertawakan. Tapi sebetulnya pemikiran 
dibalik cita-cita itu sangat logis sekali. Waktu itu, aku berpikir untuk sekolah yang baik, 
setelah itu kuliah di bidang jurnalistik atau teknik kimia (karena banyak superhero 
yang masuk di bidang jurnalistik, dan beberapa lagi mendapat kekuatan super dari 
kecelakaan laboratorium). Tetapi, aku masuk di jurusan akuntansi. Rencana berubah 
sedikit, aku tetap kuliah di akuntansi dan setelah lulus aku akan mengumpulkan uang 
yang banyak. Uang itu bisa aku gunakan untuk membeli gadget dan kostum (seperti 
Batman), atau untuk membeli bahan-bahan kimia berbahaya. Pada akhirnya, tujuanku 
tetap menjadi Superhero. Tentu saja Superhero dalam definisi yang telah disebutkan 
di awal. 
 
Saat ini, aku sudah lulus kuliah dan aku juga sudah mulai mengumpulkan uang. Aku 
tinggal selangkah lagi menjadi Superhero. Kostum aku sudah punya. Gadget, aku 
sudah mulai mengumpulkan. Semuanya tinggal selangkah lagi. 
 
Tetapi, aku mulai merenung. 
 
Susah sekali untuk membedakan kejahatan di dunia yang aku tinggali sekarang. Tidak 
semuanya hitam putih seperti yang ada di kehidupan para Superhero. Kejahatan tidak 
sejelas Monster yang berkeliaran, menghancurkan kota, merusak bumi atau 
mengganggu manusia. Kejahatan tidak bisa dibasmi dengan modal kostum, tembakan 
super atau pedang laser. 
 
Di dunia yang aku tempati sekarang, banyak kejahatan yang bercampur menjadi satu 
dengan kebaikan. Bisa dibilang, keduanya menjadi abu-abu. 
 
Contoh paling dekat adalah isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Seperti yang 
kita tahu, rokok itu tidak ada gunanya bagi tubuh dan hanya membakar uang saja. 
Berarti, perusahaan yang memproduksi rokok adalah monster. Kalau aku Superhero, 
aku harusnya ikut berperan dalam membasmi monster ini. 
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Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, perusahaan rokok ini 
menyediakan tenaga kerja, menyediakan beasiswa yang cukup besar bagi banyak 
mahasiswa yang berpotensi, dan menyumbangkan pemasukan cukai bagi Negara. 
Artinya, perusahaan rokok ini juga memberi sumbangan yang besar kemanusiaan. 
Kalau aku Superhero dan ikut membasmi monster ini, maka akan ada banyak orang 
yang disengsarakan. 
 
Contoh lainnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sumber daya 
alam. Beberapa diantaranya adalah penambangan batubara, penambangan minyak 
bumi, produsen kertas, penjualan kayu, dan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini 
menyumbangkan kerusakan alam yang besar bagi Bumi. Dalam sudut pandang yang 
lebih luas lagi, akan ada rantai pengrusakan bumi besar-besaran. Contohnya minyak 
bumi menghasilkan BBM, BBM ini digunakan untuk kendaraan bermotor yang 
menghasilkan CO2, dan CO2 merupakan penyebab pemanasan global.  
 
Berarti, dalam sudut padang yang lebih luas lagi, kalau aku Superhero, aku harus 
berhadapan dengan negara-negara di Timur Tengah yang menghasilkan minyak bumi 
dan perusahaan-perusahaan Kapitalis Barat yang mengolah minyak bumi sampai jadi 
BBM. 
 
Nah lho? Bukannya pandangan umum sekarang, negara barat yang merupakan 
monster? Tapi keduanya ternyata menyumbang kerusakan Bumi besar-besaran yang 
tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga pinguin dan binatang-binatang ciptaan 
Tuhan lainnya. Berarti, keduanya monster dong? 
 
Kalau dilihat dari sudut pandangku sendiri, sekarang semuanya abu-abu. 
 
Beberapa hal ini, dan banyak hal lain membawaku ke sebuah pertanyaan. 
Kalau kejahatan ada di wilaya abu-abu, bagaimana aku bisa jadi Superhero? 
 
Setelah lama berpikir, akhirnya aku mendapatkan sebuah jawaban. 
 
Kuncinya begini, kalau kejahatan harus dibasmi untuk bisa menegakkan keadilan, 
seperti konsep para Superhero, maka dari sudut padang lain aku juga akan menjadi 
penjahat. Kenapa? Karena kejahatan ada di sisi abu-abu. Hancurkan abu-abu, berarti 
hitam dan putih akan hancur. Maka, yang harus aku lakukan adalah melihat 
ketidakadilan bukan dari sisi kejahatan, tapi dari sisi yang dirugikan. Pasti setiap 
bentuk kejahatan akan menghasilkan pihak yang dirugikan. Monster dalam Ultraman, 
merugikan Bumi dan manusia. Penjahat Super, merugikan orang-orang yang ditindas. 
 
Kalau melihat dari sisi yang dirugikan, Superhero berarti menyelamatkan yang 
dirugikan, bukan menghancurkan kejahatan. Dalam kondisi kejahatan ada di wilayah 
abu-abu, maka hasil akhirnya akan sama, yang ditindas bisa diselamatkan juga, dan 
keadilan masih bisa ditegakkan. 



 6

 
Contohnya seperti ini, kapitalisme yang ada di dunia sangat merugikan rakyat kecil. 
Berarti, para kapitalis adalah monster. Kapitalis berasal dari kata kapital yang artinya 
modal, berarti kapitalis adalah para pemilik modal yang bisa menggerakkan 
perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini menggaji para karyawan dan 
buruh (tentu saja dengan upah dan gaji yang tidak seberapa dibanding dengan yang 
diterima kapitalis atau pemilik modal). Kalau kapitalisme dibasmi, perekonomian 
tidak akan berjalan, dan malah aku yang akan jadi penjahat di mata kapitalis dan 
karyawan. Dengan konsep Superhero yang baru, maka yang bisa aku lakukan adalah 
menolong yang tertindas. Dalam hal ini, yang tertindas adalah rakyat yang bukan 
pegawai atau buruh, dan tergilas oleh roda perusahaan. Bagaimana cara menolong 
rakyat? Dalam kekuatanku sekarang, yang paling mungkin bisa aku lakukan adalah, 
mengajari rakyat ekonomi rumah tangga. Kalau kekuatanku sudah lebih besar lagi, 
rakyat akan aku ajari cara survive menghadapi kapitalisme. Misalnya dengan 
membenahi sistem koperasi, itu kalau masih belum terlambat mengingat aku masih 
terlalu muda dan lemah. 
 
???? Susah juga ya... 
 
Contoh yang lebih simpel aja lah, setiap aku pulang kantor naik Kopaja, ada beberapa 
pengamen menyanyikan lagu dengan penuh niat dan semangat, kalau aku Superhero, 
aku akan membagikan uang yang berhasil kuterima dari perusahaan tempatku bekerja 
ke mereka. Seberapa banyak? Sewajarnya penghargaan terhadap niat dan semangat 
seorang manusia yang lemah dan kurang beruntung. 
 
Kunci kekuatan Superhero ada di perasaan, hati, pikiran, dan semangat. Aku harus 
terus mengasah kekuatan itu, karena dunia kerja bisa mengosongkan seorang manusia. 
Bahkan dunia kerja bisa mengubah seorang Superhero menjadi seorang Villain. 
 
Perasaan, karena aku hidup dengan banyak orang. Dengan perasaan, aku bisa melihat 
dan mendengar orang lain. Contohnya saat berangkat kerja, ada banyak sekali 
manusia yang aku temui selama perjalanan. Dengan perasaan, aku bisa menikmati lagu 
dari pengamen yang bersemangat, dan aku bisa melihat seorang Bapak yang berjalan 
melewatiku penuh tekanan. 
 
Dengan Hati, aku bisa memutuskan untuk menghibur temanku yang kesulitan. Aku 
bisa memutuskan untuk menolong orang atau meninggalkannya. 
 
Dengan pikiran, aku melakukan semua tugas-tugasku. Dengan pikiran juga, aku bisa 
mencari jawaban dalam hidup. 
 
Dengan semangat, aku bisa melewati hal-hal yang tidak mungkin. 
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Tentu saja, dengan mengasah keempat kekuatan super tadi, aku bisa menemukan 
kekuatan yang lebih Super lagi. Tuhan yang menciptakan seluruh manusia di muka 
bumi, apapun agama dan keyakinannya. 
 
Tanpa perasaan, hati, pikiran, dan semangat atau keyakinan, Tuhan hanya akan 
menjadi Hantu, dan aku hanya akan membiarkan diriku menjadi monster. 
 
Tuhan bukanlah Hantu. Hantu itu menakutkan. 
 
Menakutkan misalnya, aku beribadah agar hidupku diberkahi. Aku beribadah agar 
karirku baik. Kalau aku tidak beribadah, hidupku akan sengsara dan akhirnya aku 
masuk neraka. Misalnya lagi, Tuhan memerintahkan manusia untuk menyembahnya 
melalui agama tertentu. Kalau tidak, masuk Neraka lagi. 
 
Padahal Tuhan tidak seperti itu. Kalau aku sudah mengasah perasaan, hati, pikiran 
dan terus bersemangat. Tuhan tidak akan seperti itu. 
 
Aku diberi kebebasan oleh Tuhan. Bahkan kebebasan untuk berpikir bahwa Tuhan 
itu Alien. Tuhan juga memberiku banyak sekali hal dalam hidupku. Orang-orang 
terdekatku, bahkan manusia-manusia yang aku temui sepintas dalam hidup. Tuhan 
juga memberiku kebebasan, untuk mengembangkan monster dalam diriku, atau 
mendekat pada-Nya dan mengembangkan kekuatan Superku. 
 
Sekarang, apa itu Superhero? 



 8

2012 'End of Time', terus?  
 
Akhir2 ini terjadi kegemparan di berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan sebuah 
kalender dari suku maya yang menunjukkan 'End of Time' pada tahun 2012. Menurut 
suku maya, pada tahun 2012 Bumi akan mengalami sinkronisasi galaksi. Efeknya, 
mending cari tahu sendiri di google, udah banyak yang membahas hal ini. 
 
Kalau cuma suku Maya sih gak masalah, tapi para ilmuwan menemukan bahwa pada 
tahun 2012 akan ada ledakan pulsar dari inti matahari. Ledakan ini menghadap ke 
Bumi, dan akan mempengaruhi semua kelistrikan yang ada di muka bumi untuk 
jangka waktu yang tidak bisa diperkirakan (kemungkinan juga akan mempengaruhi 
magnet bumi).  
 
Prediksi ini membuat Amerika melakukan eksperimen dengan bom pulsar di Nevada 
beberapa waktu lalu, dan mencoba mengantisipasi efek gelombang pulsar pada 
rusaknya integrated circuit (Kalo IC rusak, semua komputer akan rusak). Sedangkan 
Jepang lebih cenderung mengembangkan alat pacu jantung tanpa listrik (karena 
pasien semacam ini dan Rumah Sakit sangat bergantung pada listrik). 
 
Selain ilmuwan dan suku maya, para pendeta di Tibet yang memiliki kemampuan 
precognition mengatakan bahwa, akan terjadi banyak kejadian aneh pada tahun 2012, 
bahkan penduduk bumi akan musnah 60-70% (kemungkinan karena bencana alam). 
 
Paling akhir, clairvoyance kita (nggak akurat), Mama Loren, bilang bahwa 2012 
penduduk pulau jawa akan tersisa 40% karena bencana besar. 
 
Beberapa hal ini membuat kepanikan yang melanda dunia, hingga Kompas edisi 
beberapa waktu lalu mengulas tentang 2012 untuk meredakan kepanikan di Indonesia. 
 
Saat itu aku mulai mencari tahu tentang 2012, dan hal ini juga membawaku sampai ke 
berita munculnya Dajjal di Khurasan. 
 
Inti dari semua yang aku temukan hanya satu: we’re close to the beginning of an end. 
 
Fuih… 
 
Tadi pagi, aku chat dengan sahabatku yang bernama Lubab mengenai hal ini. Aku 
berkata kepadanya mengenai 2012, kemudian membahas tentang Sai Baba yang 
disinyalir sebagai Dajjal oleh beberapa orang non kafir. 
 
Menanggapi 2012, Lubab bilang secara skeptis dan santai, dulu waktu tahun 90an 
NASA bilang mau ada meteor segede bulan yang bisa bikin Bumi bolong, orang2 
Bumi udah pada panik, pas hari H, ternyata cuma nyerempet atmosfer. 
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Menurut dia, orang2 Bumi itu gampang panik. Apalagi orang Indonesia, cuma 
dibilang mau ada pocong lewat aja udah panik setengah mati. 
 
Menurut Lubab lagi, NASA itu tai. Bikin prediksi, tapi kenyataannya sering meleset. 
 
Aku bilang ke Lubab, mungkin bukan NASA yang salah.  
 
Coba kalau seperti ini, Miriam (nama adik perempuan Lubab yang masih SD) 
gangguin kamu (Lubab) waktu kamu ngenet, padahal kamu udah suruh Miriam buat 
belajar. Terus, kamu ambil boneka kesayangan Miriam, dan bersiap melemparnya ke 
tong sampah. Miriam liat kejadian itu, terus panik karena bonekanya mau dilempar, 
dan dia nangis. Apa kamu masih tega buat ngelempar boneka Miriam? 
 
Lubab jawab, analogimu ngawur Ko. 
 
Kalo gitu misalnya, aku (Lubab) akan sedih banget dan depresi kalo Orang tuaku mati, 
makanya Tuhan nggak bakal matiin orang tuaku? 
 
Kalo gitu caranya, gak akan ada ujian dari Tuhan! 
 
Aku bilang ke Lubab kamu salah tangkep dan menempatkan analogiku ke analogi 
yang lebih salah lagi. (Ada yang bisa nangkep maksud analogiku?) 
 
Lubab bilang, oke lah, cukup analogimu Ko. 
 
Menanggapi Sai Baba (yang menurut kaum non kafir, mirip dengan apa yang sudah 
dikatakan oleh Nabi), Lubab bilang, terus kenapa? 
 
Kemudian aku mencoba meyakinkan Lubab, Sai ini bener2 punya banyak pengikut 
dari berbagai macam suku bangsa dan agama, punya universitas dan organisasi di 
seluruh dunia. 
 
Lubab dengan skeptis bilang, Elvis juga punya banyak pengikut, atau coba kamu ketik 
di google: Obama. 
 
Hmmm…  
 
Jawaban sahabatku ini benar2… 
 
Kemudian aku meyakinkan lagi, tapi Elvis dan Obama nggak mirip yang dikatakan 
Nabi tentang Dajjal. 
 
Lubab menjawab: 
 



 10

Oke Ko, kalo iya memang Sai itu Dajjal, terus kenapa? Wong yang bisa mbunuh 
Dajjal cuma Nabi Isa (Lubab termasuk kaum Non Kafir yang taat). 
 
Terus, kalau Dajjal memang udah muncul, mau apa? Bunuh Dajjal dan kiamat batal? 
 
Itu sama juga kaya kamu nyuruh para gay buat seneng sama cewe biar dunia nggak 
jadi kiamat. 
 
…… 
 
Hmmm…. 
 
Bener juga kata2 temanku ini. 
 
Aku cuma bisa tertawa. 
 
Banyak orang panik karena ramalan, bukti2 ilmiah, atau apapun yang akan terjadi di 
tahun 2012 nanti. Mereka penasaran dan ketakutan, bahkan ada yang mencoba 
mengantisipasi. 
 
Lubab, dengan jawaban skpetis nan santai, mengingatkanku akan suatu petuah 
bijaksana. 
 
Petuah dari Master Oogway di film KungFu Panda. 
 
‘Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today, is a gift. That’s why we call 
it as present.’ 
 
Lupakan masa depan yang mengerikan itu, mau ada Godzilla ngamuk, Ultraman 
kentut, biarlah, toh aku nggak akan bisa menghentikan kalau itu udah jadi 
kehendakNya. 
 
Sekarang, aku harus mulai berbenah diri. Mulai membuka hati dan pikiran, peduli 
dengan sesama dan alam, berguna untuk orang2 disekitarku, membahagiakan orang 
tuaku. Itu udah cukup. 
 
Lagipula, aku udah punya wanita cantik yang mau mendampingiku. Ini udah lebih 
dari cukup. 
 
Keep moving forward!!!! 
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Love is Actually, funny. (bagian pertama) 
 
Setiap Superhero pasti memiliki kisah cinta. Cinta ini kadang yang membuat 
superhero bisa menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Cinta juga kadang 
membuat hidup superhero yang hitam putih, menjadi lebih berwarna. 
 
Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, ada beberapa kemiripan antara aku dan 
Superman. Kemiripan ini salah satunya juga pada kisah cinta. Superman memiliki 
cinta pertama sewaktu SMA di Smallville, namanya adalah Lana Lang. Tetapi 
Superman kemudian jatuh ke pelukan seorang wanita cerdas, tegas dan kuat yang 
bernama Lois Lane. Kedua cinta Superman ini memiliki kesamaan inisial nama. 
 
Secara kebetulan, aku juga memiliki cinta pertama sewaktu SMA di Magelang. Cewek 
itu berinisial MDS. Tetapi akhirnya aku jatuh ke pelukan seorang wanita cerdas, galak, 
dan emosional yang bernama Maria Dameria Swadesi. Secara kebetulan juga, kedua 
orang ini memiliki kesamaan inisial nama. 
 
Kisah cintaku bermula ketika Bapakku yang khawatir dengan kondisi kejiwaanku. 
Sejak kecil, aku adalah orang yang introvert dan sering asik dengan diriku sendiri. 
Hidupku kuisi dengan berkhayal dan melakukan eksperimen. Hal ini berlangsung 
sampai SMA. Suatu era dimana seseorang biasanya menemukan cinta. 
 
Semasa SMA, aku memiliki banyak teman. Beberapa dari temanku itu adalah 
perempuan. Beberapa dari perempuan itu cantik. Beberapa lagi dari mereka pintar, 
dan cukup banyak dari mereka yang suka padaku. 
 
Seingatku sih begitu. 
 
Tapi sayangnya, aku bukan tipe orang yang tertarik dengan cinta dan wanita. Aku 
lebih tertarik dengan eksperimen-eksperimenku dan bagaimana caranya bisa menjadi 
manusia super. Hal inilah yang membuat Bapakku khawatir, hingga suatu saat ketika 
aku kelas 3 SMA, dia mengajakku melakukan suatu tantangan berhadiah. 
 
Tantangannya adalah, kalau aku sampai bisa memboncengkan cewek dengan motor 
baruku, Bapakku akan memberiku uang dua ratus ribu rupiah tunai. 
 
Saat itu, aku mulai kepikiran untuk mendapatkan cewek. Belum lagi, saat itu masih 
gempar-gemparnya film Spiderman dan serial Smallville di TV. Kisah cinta Peter 
Parker dan Clark Kent sangat memberiku inspirasi. 
 
Perjuanganku dimulai dengan mengincar cewek. Saat itu kandidatnya adalah anak-
anak kelas 1. Aku mulai sering aktif  mendekati anak-anak kelas 1, dan ikut kegiatan 
bersama mereka. Setelah beberapa minggu, aku mulai menemukan incaran. Cewek itu 
bernama MDS, anaknya cukup manis, kulitnya putih, dan agak tomboy.  
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Aku melakukan pendekatan selama dua minggu. Dalam dua minggu ini ada tiga hari 
pendekatan intensif dimana aku ikut acara organisasi yang seharusnya untuk anak 
kelas satu dan dua saja. Acaranya menginap selama tiga hari dua malam. 
 
Saat acara ini, ada sebuah permainan dimana yang tertunjuk, harus mengungkapkan 
cinta pada cewek yang dia pilih. Kebetulan saat itu aku sedang sial dan tertunjuk. 
Bodohnya, aku mengungkapkan cinta pada seorang cewek kelas dua yang pernah aku 
taksir. Menurut legenda sekolah, cewek itu memiliki darah campuran belanda, dan 
memang lumayan cantik. Kenapa aku mengungkapkan padanya, itu karena kami 
memang sudah dekat, sering ketemu dan ngobrol. Kenapa aku berani 
mengungkapkan cinta, itu karena aku menganggap hal ini hanyalah sebuah permainan. 
 
Setelah kejadian itu, si cewek yang aku tembak dalam permainan mulai tambah dekat 
denganku. Yang paling aku ingat, ketika jariku tergores benang dan berdarah, dia 
mendekatiku, memegang tanganku, dan mengobatinya. Bodohnya, aku nggak paham 
dan nggak jadian dengannya. Aku masih terfokus pada MDS.  
 
Beberapa hari kemudian, aku mengungkapkan cintaku pada MDS dalam perjalanan 
mengantarnya pulang, sambil mengendarai motor (nggak gentle sama sekali).  
 
Setelah aku dan MDS jadian, si cewek yang aku tembak waktu permainan mulai 
menjauhiku. 
 
Aku dan MDS jadian cuma beberapa bulan, tapi saat itu cukup menyenangkan. 
Selama pacaran, aku hampir tidak pernah menyentuh MDS, karena saat itu cewek 
merupakan suatu hal yang baru dan fragile bagiku. 
 
Pernah suatu ketika, aku dan MDS jalan-jalan ke pertokoan di kota Magelang. Kami 
berdua berpapasan dengan beberapa murid Bapakku, anak-anak Taruna Nusantara 
yang sedang pesiar dengan berseragam biru laut. Setiap kali berpapasan, murid-murid 
Bapakku selalu cekikikan. Aku cuma tersenyum malu saja pada mereka. Biasa, orang 
pacaran pasti digodain. 
 
Kami berdua berjalan-jalan lagi dan berpapasan dengan murid-murid Bapakku yang 
lain. Mereka cekikikan, dan aku tersenyum malu. Tapi kemudian, salah satu dari 
mereka berkata, “Ini ya Ko dua ratus ribunya”. Kemudian mereka cekikikan dan pergi. 
 
Aku tercekat. 
 
Tiba-tiba aku teringat tantangan yang diberikan Bapakku. Hanya Bapakku satu-
satunya orang yang tahu. Jadi, sudah pasti Bapakku ember lagi.  
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Perlu diketahui bahwa Bapakku adalah orang paling ember sedunia. Apapun bisa dia 
ceritakan ke siapapun. Sialnya, tantangan dua ratus ribu, yang bahkan aku sudah lupa, 
dia ceritakan ke murid-muridnya. 
 
MDS mulai menanyaiku apa maksud dua ratus ribu. Aku terpaksa menjelaskan 
semuanya. Dia agak marah, tapi nggak marah besar.  
 
Bapakku bikin masalah. 
 
Sampai di rumah, aku langsung menemui Bapakku. Aku mau complain. 
 
Tetapi dia memberiku dua ratus ribu dan memuji perkembanganku. Aku tidak jadi 
complain. 
 
Aku dan MDS putus baik-baik. Masalahnya karena sejak pacaran, aku tidak fokus 
pada sekolahku. Di kelas aku jadi rangking dua dari bawah, dan aku gagal di ujian 
masuk universitas. Sejak putus, aku mulai fokus kembali ke sekolah. Mengejar 
ketinggalanku dari teman-teman yang sudah diterima di universitas. Setelah itu, aku 
berhasil lolos masuk universitas, dan meninggalkan MDS. 
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Love is Actually, funny (bagian kedua)  
 
Sambungan dari cerita sebelumnya... 
 
Setelah memasuki kehidupan kuliah, aku kembali menjadi seorang jomblo. Walaupun 
jomblo, aku mempunyai banyak teman kuliah. Beberapa diantara mereka perempuan. 
Tidak banyak dari mereka yang cantik. Hampir semua dari mereka pintar, dan cukup 
banyak dari mereka yang suka padaku. 
 
Setidaknya, itu yang aku ingat. 
 
Seperti Superman yang memiliki kisah percintaan yang kompleks dengan Lois Lane, 
aku juga memiliki kisah percintaan yang kompleks dengan Maria Dameria Swadesi. 
 
Kisah percintaan ini dimulai ketika aku datang ke pertemuan angkatan sebelum acara 
open house. Acara open house merupakan suatu acara penutupan ospek yang 
diadakan di rumah dosen. Karena aku tidak mengikuti ospek, maka acara pertemuan 
angkatan ini merupakan saat dimana aku pertama kali melihat teman-teman 
seangkatanku. 
 
Dalam acara itu, aku kebingungan. Ternyata angkatanku dibagi kedalam grup-grup 
kecil, dimana setiap grup wajib tampil di pentas seni dalam acara open house. 
 
Aku celingukan melihat seisi ruangan. Kemudian, mataku terpaku pada sesosok 
cewek cantik berkulit putih, berambut panjang, dan berdahi lebar. 
 
Aku memandangi cewek itu. Dalam sudut pandangku, sekeliling cewek itu menjadi 
bercahaya, berkilauan dan muncul bunga-bunga bertaburan. Seluruh gerakan cewek 
itu juga menjadi slow motion, dan sayup-sayup terdengar sebuah lagu pembuka film 
Smallville.  
 
Sayangnya, hanya aku yang merasakan fenomena alam yang aneh saat itu. 
 
Saat acara pertemuan berakhir, aku segera menemui cewek tadi. Aku bertanya 
mengenai acara open house dan sistem pengelompokan.  
 
Cewek itu kemudian mulai berbicara, dan fenomena adegan lambat dengan taburan 
bunga kembali terjadi. Tapi kali ini ditambah dengan giginya yang berkilauan, karena 
ternyata dia memakai kawat gigi. Cewek itu memberitahu kalau namanya Dame 
(Maria Dameria Swadesi), dan aku satu kelompok dengan orang yang bernama 
Elizabeth Masuli atau Lia. Dame kemudian mengajakku dan menunjukkan mana yang 
bernama Lia. Setelah itu, aku berpisah dengan Dame dan mulai mengerjakan tugas 
kelompok untuk pentas seni. 
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Seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai tambah dekat dengan Dame. Kami ada 
dalam satu kelompok nongkrong yang sama dan sering bermain bersama. 
 
Dalam kisah Superman, Lois Lane digambarkan sebagai seorang wanita handal yang 
cerdas, bahkan dia menjadi idola banyak orang. Sedangkan Clark Kent (identitas asli 
Superman), digambarkan seorang yang culun dan merahasiakan kekuatan super dalam 
dirinya. Kedua orang ini sering bersama dalam satu tim tapi tidak pernah cocok. 
 
Selama kuliah, Dame merupakan seorang yang terkenal pintar dan mempunyai banyak 
penggemar. Banyak temanku yang jatuh hati padanya. Aku sendiri, hampir sama 
dengan Clark Kent. Tidak pintar dan konyol. Tapi aku menyembunyikan sebuah 
kekuatan super. Sewaktu awal kuliah, aku memakai HP nokia 3210 yang kutempel di 
wristband. Bentuknya jadi seperti alat berubahnya Power Ranger. Dalam HP ini tidak 
tersembunyi kekuatan apapun. Suatu saat akan aku ceritakan kekuatanku yang 
terpendam. 
 
Sama seperti Lois dan Clark yang sering bersama tapi tidak pernah cocok. Aku dan 
Dame juga sering bersama dan tidak pernah cocok. Kami sering berargumen dan 
bertengkar. Bahkan teman-teman nongkrong kami tahu kalau aku dan Dame tidak 
cocok dan bermusuhan.  
 
Kita semua tahu, dalam kisah Superman, walaupun Lois dan Clark tidak cocok, 
mereka berdua akhirnya malah menjadi pasangan. Bahkan pasangan yang kisah 
cintanya lebih terkenal dari kisah cinta Spiderman dan Mary Jane. 
 
Aku dan Dame pun akhirnya juga menjadi pasangan, dan hampir tidak ada orang 
yang percaya kalau aku dan Dame bisa jadian. Salah satu orang yang tidak percaya itu 
bernama Rudi, temanku seangkatan. Rudi sangat tidak percaya dan dengan konyolnya 
dia berani bertaruh. Kalau aku benar-benar jadian dengan Dame, dia mau 
mbrangkang (merangkak) dari Jogja sampai Solo.  
 
Tentu saja aku menang taruhan dan Rudi mengalami reaksi penolakan yang hebat. 
Untungnya aku orang baik seperti Superman. Kalau tidak, saat ini nama Rudi A 
Pratomo sudah tercatat di MURI. 
 
Sampai tulisan ini ditulis dan diharapkan sampai penulisnya mati, aku masih bersama 
dengan Dame. 
 
Selama ini, kami berdua masih sering berbeda pendapat dan kadang masih bertengkar. 
Hal ini wajar terjadi, karena kami berdua pada awalnya memang memiliki 
ketidakcocokan. Lagipula, mana ada pasangan yang tidak bertengkar. Bagaimanapun 
juga, ada dua kepala dalam tiap pasangan. 
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Tetapi, walaupun kami masih bertengkar dan memiliki masalah, kami berdua tetap 
bertahan. Karena kami memiliki banyak saat-saat yang menyenangkan yang sudah 
kami alami berdua. Saat-saat yang menyenangkan ini yang sering memberi kami 
semangat untuk terus maju. 
 
Selain itu, bila dibandingkan dengan orang jomblo, hidup kami berdua jauh lebih baik. 
Orang-orang jomblo mungkin memiliki kebebasan dan tidak memiliki beban. Tapi 
hidup sendirian itu sepi.  
 
Menurut pengalaman banyak orang, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman 
kita akan berkurang. Bahkan sahabat kita yang sekarang jumlahnya hanya satu atau 
dua, tidak akan bisa standby 24 jam seperti yang kita alami di masa remaja dulu. 
 
Hal inilah yang membuatku bersyukur, karena aku masih memiliki orang untuk aku 
sayangi dan menemaniku menghadapi hidup. Apapun masalahnya, apapun 
kebahagiaannya, kalau dihadapi berdua dengan pasangan, pasti akan lebih 
menyenangkan.  
 
Sebuah quote dari seorang ahli matematika mungkin cocok dijadikan penutup kisah 
ini. "Dalam suatu silogisme, jika cinta melekat, maka logika tidak jalan. Jika logika 
tidak jalan,  maka tai kucing terasa coklat. Kesimpulan, jika cinta melekat, maka tai 
kucing terasa coklat". Drs. Pius Sumarijanto, M.Si - 1993. 
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Sidekick...  
 
Selain kekuatan super dan kostum keren, ada satu hal lagi yang menjadi bagian 
penting dalam aksi superhero. Seorang sidekick. 
 
Sidekick adalah istilah untuk rekan kerja superhero. Contohnya adalah, Robin 
(sidekicknya Batman), Ando (sidekicknya Hiro di serial Heroes), Falcon (sidekicknya 
Captain America), Speedy (sidekicknya Green Arrow), dan masih banyak lagi. 
 
Berbeda dengan butler seperti Alfred (pelayannya Batman) dan Jarvis (pelayan 
Ultimate IronMan). Sidekick biasanya memiliki kostum dan ikut beraksi bersama 
superhero. 
 
Dalam hidupku, aku juga memiliki seorang sidekick. Namanya adalah Muhammad 
Ahnaf Lubab. Dia biasa aku panggil Lubab. 
 
Lubab ini seorang yang agak gendut, berwajah lucu, agak brewokan dan biasanya 
berambut gondrong. Jangan bayangkan preman pasar. Lubab lebih mendekati Jack 
Black, tapi dengan kulit sawo matang dan wajah jawa. 
 
Kostum favorit Lubab adalah jumper atau jaket lusuh, celana jeans lusuh dan sepatu 
kickers lusuh. Ditambah brewok sedikit dan rambut gondrong, tidak akan kelihatan 
kalau Lubab ini sebetulnya adalah putra seorang Professor kaya di UGM. 
 
Betul-betul sidekick sejati. 
 
Aku pertama kali bertemu dengan Lubab saat semester satu. Ceritanya berawal di 
sebuah sore yang gelap. Aku menemani saudaraku pergi ke sebuah rental film. 
Suasana rental film ini hampir seperti bar-bar di film koboi lama. Hampir seluruh sisi 
dinding di rental film ini ditempeli cover DVD dan poster-poster film. Tempat ini 
agak sumpek karena kecil dan diisi beberapa orang. Ada yang merokok dan banyak 
yang berkeringat mencari-cari judul film. Orang-orang yang ada disitu sebagian besar 
bertampang suram. Sepertinya mereka mengisi separuh hidupnya dengan menonton 
film atau main game disebuah kamar sendirian. 
 
Sementara saudaraku ngobrol dengan penjaga rental, aku berkeliling mengamati 
cover-cover DVD. Saat itu, ada seseorang yang menyapaku. Aku menoleh dan 
menatap dalam orang yang menyapaku. Aku tidak kenal dengan orang ini, tapi dia 
mengaku kalau dia satu fakultas denganku. Kemudian, dia bertanya apa yang aku 
lakukan di rental film ini. Aku bilang, hanya menemani saudaraku. Dia kemudian 
berkata kalau dia sedang mencari game Naruto, tapi masih belum ada. 
 
Orang yang menyapaku di rental yang suram ini, beberapa semester kemudian 
menjadi sidekick dan sahabat terbaikku. 
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Perjuangan pertama kami dimulai saat ada kesempatan menjadi asisten proyek dari 
tim KKD yang dibawahi oleh dosen kami. Lubab yang pertama kali mengajak aku. 
Kemudian, tim ini ditambah Dame dan Widi. 
 
Kami berempat membantu mengerjakan inventarisasi aset di sebuah kabupaten. 
Jumlah dokumen yang harus kami kerjakan banyak sekali. Setiap kami keluar dari 
ruangan KKD, kami membawa tas kresek besar yang isinya banyak sekali dokumen. 
Mirip seperti karung sinterklas. 
 
Karena di awal proyek, pekerjaan dan bayaran kami cukup lumayan, maka kami 
memutuskan untuk meneruskan kontrak sebagai asisten. 
 
Saat itu, kami menjadi empat orang yang bahagia. Makan-makan di KFC, sekali kami 
makan bersama di Pizza Hut, membeli komik-komik marvel dan bergembira bersama. 
 
Tapi, kebahagiaan itu hanya sesaat. Dokumen yang kami kerjakan tambah banyak, 
dan pemda kabupaten membuat deadline pengerjaan seenak pantat mereka sendiri. 
 
Kami berempat jadi kurang tidur karena mengerjakan dokumen. Sewaktu-waktu bisa 
ada telpon dari KKD yang meminta kami untuk mempercepat pengerjaan.  
 
Ringtone handphone diikuti suara khas, “Halo Mas Koko, gimana dokumennya, 
sudah jadi berapa?” menjadi terror tersendiri bagi kami. 
 
Setelah seminggu dalam kondisi seperti ini, makan rasanya jadi tidak enak, setiap 
berak harus membawa HP, kepala menjadi berat, mata berkantung, dan setiap kali 
bertemu orang rasanya ingin membunuh mereka. 
 
Lama kelamaan telepon dari KKD mulai membuat kami gila. Tapi Lubab yang paling 
bego diantara kami yang menggila. Suatu saat handphone Lubab berdering dan 
setelah diangkat, terdengar suara, “Halo Mas Lubab, sudah jadi berapa?” 
 
Lubab dengan semangat tinggi menjawab, “Sudah jadi tiga puluh, Pak.” 
 
Tiga Puluh!? Gila, aku saja baru selesai sepuluh, Widi empat belas dan Dame dua 
belas. Lubab bisa selesai tiga puluh? Hebat. 
 
Selesai ditelpon, aku langsung bertanya kepada Lubab. Bagaimana dia bisa 
mengerjakan tiga puluh dokumen dengan cepat. Lubab menjawab dengan santai, 
“Sebetulnya baru jadi lima, dan KKD minta sore ini dokumen-dokumen 
dikumpulkan”. 
 
Aku diam. 
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Lubab cuma tersenyum. 
 
Aku diam. 
 
Lubab diam dan tersenyum. 
 
....... 
 
What the Fa*k!! 
 
Kami berempat kemudian panik, bagaimana cara kami menutupi kebohongan Lubab. 
Tiga puluh dokumen itu banyak sekali. Nggak mungkin bisa diselesaikan tanpa 
bantuan seribu jin. 
 
Akhirnya, kami memutuskan untuk bolos kuliah dan mengerjakan dokumen di 
perpustakaan. Semoga tiga puluh dokumen bisa terkejar. Kami mengerjakan 
dokumen seperti romusha-romusha yang memasang rel Jogja-Semarang. 
 
Sore harinya, kami berhasil menyelesaikan dokumen lebih banyak. Widi selesai dua 
puluh satu, Dame delapan belas, aku lima belas, dan Lubab sepuluh. Tiga puluh 
dokumen tidak berhasil dikejar. 
 
Kami kemudian memutuskan bahwa hanya aku dan Lubab saja yang akan menghadap 
ke KKD, sementara Dame dan Widi menunggu didepan perpustakaan. 
 
Dalam perjalanan dari perpustakaan ke KKD, aku terus-terusan mengumpat ke 
Lubab. Lubab menanggapinya dengan santai. 
 
Sampai di ruang KKD, Lubab langsung angkat bicara dan menjelaskan panjang lebar. 
Dia bilang, tadi dia sudah buat tiga puluh dokumen di komputer kakaknya. Terus 
filenya dipindah ke flashdisk, tapi ketumpuk, dan panjang lebar berputar-putar, 
akhirnya orang KKD menangkap bahwa Lubab adalah pekerja keras tapi sedang sial 
karena filenya hilang. 
 
Kami dibayar, dan selama diruangan KKD, Lubab dielu-elukan sebagai pekerja keras 
yang kasihan karena sedang sial. Orang hebat yang bisa menyelesaikan tiga puluh 
dokumen, mengungguli teman-temannya. 
 
Keluar dari ruang KKD, Lubab senyum-senyum dan aku kembali mengumpat. 
 
Kami berempat tidak betah ada dalam kondisi tertekan seperti ini. Kemudian, kami 
mulai mencari akal, bagaimana bisa menyelesaikan dokumen dengan cepat. Aku 
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kemudian mengandalkan teknologi yang bernama OCR. Sedangkan Lubab, 
menemukan cara yang lebih hebat lagi. 
 
Lubab mencari teman-temannya yang mau mengerjakan dokumen, dia memberi 
imbalan bayaran sepuluh ribu per dokumen, dan dokumen tidak boleh bocor 
kemanapun. Akhirnya, dalam beberapa hari saja Lubab sudah memiliki anak buah. 
Ternyata, anak buah Lubab ini kemudian mencari anak buah lagi karena mereka juga 
tidak sanggup. Begitu seterusnya, sampai ada banyak orang yang terlibat secara tidak 
resmi dalam proyek ini. Kalau saja ini MLM (Multi Level Marketing), Lubab pasti 
sudah bisa mendapatkan mobil mewah atau kapal pesiar.  
 
Sayangnya ini hanya MLM (Mas Lubab Multilevel). 
 
Begitulah cerita perjuangan pertama kami. Setelah itu, aku dan Lubab menjadi sahabat 
dekat karena sama-sama menyukai superhero. 
 
Pernah suatu ketika kami dimintai seorang teman untuk membuatkan kado bagi 
teman kami yang akan berulang tahun. Kado itu adalah sebuah kaos hitam ketat 
dengan logo spiderman di spiderman tiga, buatanku dan Lubab. 
 
Kami berdua mengerjakannya malam hari, dengan bahan-bahan seperti kaos, lem 
alteco, karet, spidol, kertas, contoh logo spiderman di laptop. Dengan penuh 
ketekunan tingkat anak TK yang sedang mengerjakan prakarya, kami akhirnya 
berhasil menyelesaikan kaos spiderman yang tidak cukup jelek itu. 
 
Sialnya, saat itu sudah hampir jam dua belas malam dan kosku sudah ditutup sejak 
jam sepuluh. 
 
Kami berdua bingung, kosku berbentuk seperti penjara dengan peraturan ketat. 
Sebelum bisa masuk ke area kos, seseorang harus melewati pintu gerbang utama, 
kemudian melewati pintu garasi, masuk melewati garasi panjang yang kelam, melewati 
sebuah pintu, baru akhirnya sampai ke area kos. Pemiliknya sendiri adalah seorang 
Ibu yang galak dan sadis, yang dulu mungkin pernah terobsesi membuat Alcatraz. 
 
Kami berdua mengendap-endap keluar. Melewati pintu-pintu dan lorong garasi yang 
panjang, mirip di film-film. 
 
Akhirnya, kami berhasil melewati pintu garasi. Tinggal satu lagi hambatan. Gerbang 
utama yang tingginya sekitar dua meter dan memiliki ujung seperti tombak. Kami 
memutar otak, hanya tinggal satu tahap lagi dan Lubab bisa menghirup udara 
kebebasan. 
 
Untungnya kami melihat sebuah kursi angkringan yang ada diluar gerbang. Kami 
mengambil dan memasukkan kursi angkringan itu. Rencananya, Lubab 



 21

menggunakannya untuk tumpuan. Kemudian dari kursi angkringan itu, dia akan 
meraih tembok yang ada di sisi kiri, setelah itu meraih ujung pagar dan melompatinya. 
 
Sebuah rencana sempurna. 
 
Sayangnya, kami kurang memperhitungkan bentuk badan Lubab. Dengan susah 
payah akhirnya Lubab berhasil meraih tembok, dan ketika Lubab berhasil meraih dan 
bertumpu pada ujung pagar, Lubab bersiap untuk melompat keluar. 
 
Saat itu dia bertanya, apakah aman? Aku menjawab aman. 
 
Lubab mengambil nafas panjang sambil berdoa. 
 
Kemudian Lubab melompat, dan berteriak “Ow Sh*yet!” BRUKKK. 
 
Sayang sekali, aku kurang memperhatikan ujung celana Lubab yang ternyata nyangkut 
di ujung pagar yang berbentuk tombak. Jadi, ketika Lubab melompat, ujung celananya 
yang sebelah kanan nyangkut dan membuatnya jatuh berdebam. 
 
Untungnya Lubab tidak mengalami luka serius. Setelah membersihkan bajunya dari 
tanah yang menempel, Lubab pulang. 
 
Aku mengamati sosok Lubab yang berjalan tertatih-tatih di kegelapan malam sampai 
akhirnya dia perlahan-lahan menghilang dari pandanganku. 
 
Malam itu, Lubab telah menjadi seorang sidekick handal. Dia mengorbankan dirinya 
demi sebuah kado untuk seorang teman. 
 
Meskipun Lubab adalah seorang anak yang baik, kadang-kadang dia bisa menjadi 
jahat karena suatu alasan konyol. Seperti contohnya pada cerita berikut ini. 
 
Malam itu, Lubab membeli tiga bungkus nasi dengan tempe dan telur penyet. Satu 
bungkus untuk adiknya yang bernama Ubaid, dua bungkus untuk Lubab. Sayangnya, 
sebelum Lubab sempat menyantap nasi penyetan itu, aku mengajaknya pergi jalan-
jalan keluar. 
 
Sepulang dari jalan-jalan, sebungkus nasi penyetan milik Lubab sudah ludes. Setelah 
dilakukan penyelidikan intensif, ternyata kakak Lubab yang bernama Silman yang 
menghabiskannya. 
 
Keesokan harinya, Lubab bercerita padaku dengan wajah penuh emosi yang lucu. Dia 
marah sekali dan berkata bahwa dia ingin menembak kakaknya dengan air soft gun 
karena hal ini. 
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Sebagai superhero, aku tentu saja mencegah Lubab. Aku mengingatkan Lubab kalau 
kakaknya cuma makan sebungkus dan Lubab masih punya sebungkus lagi semalam. 
 
Lubab tidak mau tahu. Dia marah dan ingin menembak kakanya dengan air soft gun.  
 
Aku kemudian berusaha memberi Lubab pilihan, sama seperti yang dilakukan 
Spiderman terhadap Sandman di Spiderman 3.  
 
Bagaimana kalau Lubab meminta kakaknya untuk mengganti uang seharga sebungkus 
nasi penyet itu. 
 
Lubab tidak mau. Katanya, dia maunya nasi penyet seperti yang tadi malam. Kalau 
tidak, dia mau menembak kakaknya. 
 
Oke, aku kemudian memberi pilihan lagi, bagaimana kalau kakaknya disuruh 
mengganti sebungkus nasi penyet seperti yang semalam. 
 
Lubab juga tidak mau. Katanya, dia pengen nasi penyetnya tadi malam. Bukan 
sekarang, nanti atau besok. Dia kembali berkata kalau dia ingin menembak kakaknya 
dengan air soft gun. 
 
Aku berpikir keras. Tapi tetap saja tidak ada pilihan. Lubab maunya nasi dengan 
tempe dan telur penyet semalam, dan hal itu tidak bisa digantikan. 
 
Akhirnya aku merasa lebih baik untuk menerapkan konsep Amerika, ‘I don’t 
negotiate with terrorist’. Soal kakaknya Lubab jadi ditembak dengan air soft gun atau 
tidak, bukan urusanku. 
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Beberapa alasan kenapa aku ingin menjadi superhero  
 
Punya kekuatan super belum tentu bisa membuat seseorang memilih untuk menjadi 
superhero. Biasanya, seorang superhero harus melalui suatu kejadian traumatis dulu 
sebelum dia memilih untuk menjadi Superhero. 
 
Contohnya Spiderman, kalau Paman Ben tidak mati ditembak perampok, sampai 
sekarang Peter Parker cuma akan jadi pegulat amatir. Bruce Wayne juga begitu, kalau 
orang tuanya tidak mati ditembak penjahat, Batman tidak akan pernah ada. 
 
Kenapa aku ingin menjadi superhero? 
 
Aku akan merunut kronologis kejadian-kejadian traumatis sejak aku bayi hingga 
sekarang. Mungkin dari sini bisa ditarik suatu alasan kenapa aku ingin menjadi 
superhero. 
 
Tahun 1986, sebelum bulan Juli. 
 
Saat itu aku masih ada dalam kandungan. Menurut kesaksian Ibuku, pada suatu 
malam dia melihat cahaya berbentuk bayi yang berasal dari langit. Cahaya itu bergerak 
perlahan-lahan mendekati Ibuku, kemudian masuk kedalam perutnya. 
 
Setelah mengamati bahwa selama ini Ibuku memang punya kemampuan supranatural 
(seperti melihat gendruwo, melihat usus berdarah-darah yang bisa jalan sendiri 
dibawah pohon beringin, mendengar suara-suara gaib, dan mengetahui kejadian masa 
depan lewat tafsir mimpi), aku menyimpulkan bahwa saat itu Ibuku tidak 
berhalusinasi. Cahaya berbentuk bayi yang dia lihat memang betul-betul ada. 
 
Penelitianku selama ini juga menunjukkan bahwa ternyata kejadian cahaya masuk 
kedalam raga seseorang memang sering terjadi.  
 
Contoh kongkritnya ada di kisah Ultraman yang asalnya dari Jepang. Dalam kisah itu, 
biasanya seseorang menerima kekuatan Ultra dalam bentuk bola cahaya yang 
memasuki raganya. Kemudian, orang yang dirasuki cahaya Ultra bisa berubah menjadi 
Ultraman (biasanya dengan menggunakan alat bantu berubah yang bentuknya mirip 
bolpen ukuran jumbo). 
 
Kesimpulannya, aku mungkin seorang bayi Ultra yang berasal dari Galaksi M18 
(tempat asal para Ultraman). 
 
 
 
 
 



 24

Sekitar tahun 1987. 
 
Ibuku mulai melatih kemampuanku. Saat itu aku masih seorang balita yang baru bisa 
merangkak, tapi Ibuku sudah menerapkan suatu latihan khusus. 
 
Ibuku menyebar angka-angka plastik yang berwarna-warni, kemudian melatihku 
hingga aku bisa menghafal angka-angka itu bahkan sebelum aku bisa berjalan dan 
berbicara. 
 
Banyak saksi mata kejadian ini. Kejadian dimana ada seorang bayi yang ditaruh di 
boks bayi, kemudian disebari angka-angka plastik, dan diminta mengambil angka yang 
diucapkan Ibuku. 
 
Contohnya, ketika Ibuku berkata, “Ambilkan angka satu”, aku kemudian akan 
merangkak menuju angka satu dan menggenggamnya. Waktu itu aku sudah bisa 
menghafal angka satu sampai sepuluh. 
 
Tidak percaya? 
 
Coba perhatikan simpanse-simpanse yang dilatih menghafalkan warna dan benda. 
Simpanse laboratorium dewasa bisa melakukan apa yang aku lakukan ketika bayi. 
 
Sekarang percaya kan? 
 
Kesimpulannya, saat aku berumur sekitar satu tahun, aku sudah memiliki tingkat 
kecerdasan setara simpanse dewasa. 
 
Tahun 90an awal. 
 
Aku mendapat kostum pertamaku, kostum Superman ukuran anak-anak. Sebetulnya 
tidak hanya aku, tapi adikku Aryo juga mendapatkannya. 
 
Kostum ini merupakan kostum bekas saudaraku. Jarak antara kostum itu dibeli hingga 
aku pakai adalah, sekitar 10 tahun. Tapi waktu itu aku tidak peduli, yang penting ini 
kostum superman (setahuku waktu itu superboy, karena serialnya ditayangkan di salah 
satu TV swasta), seorang manusia yang bisa terbang. 
 
Aku masih ingat, setiap sore aku dengan bangga memakai kostum superman, 
berlarian hingga sayap(cape)nya berkelebat, dan kadang aku mencoba terbang dengan 
cara melompat-lompat. 
 
Kesimpulannya, kostum superman yang bersejarah melekatkan nilai-nilai keren 
seorang superhero dalam otakku. 
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Tahun 90an tengah dan akhir. 
 
Dalam tahun-tahun ini, nilai-nilai nasionalisme, persatuan bangsa, wawasan kejuangan 
dan kepahlawanan mulai meresap dalam diriku. Hal ini mungkin merupakan peran 
dari Kompleks SMU Taruna Nusantara, tempat dimana Bapakku menjadi guru dan 
keluargaku tinggal. Waktu itu SMA Taruna Nusantara masih sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur bangsa, dan nilai-nilai ini tertanam kuat dalam diriku. 
 
Setiap hari pada pukul 6 pagi, di Kompleks SMA Taruna Nusantara selalu ada 
pengibaran bendera merah-putih di lapangan Balairung Pancasila. Pengibaran ini 
selalu diiringi dengan suara rekaman terompet pengibaran bendera yang terdengar 
hingga seluruh sudut kompleks. Begitu juga dengan setiap sore pukul 6, selalu ada 
penurunan bendera diiringi suara terompet. 
 
Waktu itu, setiap kali terdengar terompet bendera, semua warga Taruna Nusantara 
yang ada di luar ruangan, wajib bersikap siap menghadap ke balairung. Semua warga 
ini termasuk aku dan adikku. Kami berdua sejak kecil terbiasa melakukan 
penghormatan kepada bendera merah-putih. Awalnya karena takut dimarahi. Tetapi, 
lama-lama aku merasakan kebanggaan terhadap bangsa dan negaraku setiap kali 
bendera dikibarkan. 
 
Masih berkaitan dengan bendera. 
 
Aku ingat pada hari-hari menjelang tujuh belas Agustus. Setiap menjelang tujuh belas 
Agustus, semua keluarga yang ada di kompleks memiliki kewajiban untuk 
mengibarkan bendera merah-putih pada pukul 6 pagi, dan menurunkannya pada 
pukul 6 petang. Pengibaran bendera dilakukan di tiang bendera yang disediakan 
didepan masing-masing rumah.  
 
Di rumah, Bapakku selalu mengajak aku dan adikku Aryo untuk ikut mengibarkan 
bendera setiap pukul 6 pagi sebelum kami berangkat beraktivitas. Kami bertiga 
mengibarkan bendera dengan khidmat. Selesai pengibaran, kami sering melakukan 
hormat kepada bendera merah-putih. 
 
Kesimpulan kali ini: 
 
Beberapa kejadian yang berkaitan dengan bendera merah-putih dan nilai-nilai 
kebangsaan yang tertanam padaku sejak kecil, membuatku terus teringat bahwa 
Indonesia tidak didirikan dengan mudah. Hal ini menumbuhkan jiwa kepahlawanan 
dalam diriku. Jiwa kepahlawanan yang mungkin hampir sama dengan yang dimiliki 
Captain America terhadap Negaranya. 
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Tahun 2000an. 
 
Pada tahun-tahun ini aku mengalami masa transisi menuju kedewasaan. Dalam masa 
semacam ini, peran orang tua dan pengaruh teman-teman sangatlah besar. Untungnya, 
aku diasuh oleh orang tua yang sebaik Jonathan dan Martha Kent (orang tua 
Superman di Bumi). Bapak Ibuku banyak mengajarkan hal-hal penting dalam hidupku. 
 
Selain peran orang tua, serial Kamen Rider Kuuga (diterjemahkan di Indonesia 
menjadi Ksatria Baja Hitam Kuuga) mulai berperan banyak dalam hidupku.  
 
Bahkan mungkin peran serial ini jauh lebih banyak dari peran orang tuaku. 
 
 
Dalam serial Kuuga, alkisah ada seorang petualang muda yang bernama Godai 
Yosuke. Petualang ini menemukan artifak berbentuk sabuk dari batu yang kemudian 
masuk kedalam perutnya. Sabuk ini kemudian menjadi alat bantu untuk berubah 
menjadi Kamen Rider Kuuga, sosok manusia serangga dengan baju tempur warna 
merah (bisa search image di google). 
 
Kuuga ini merupakan tokoh yang pada awalnya juga dikira monster oleh kepolisian. 
Dia dimusuhi oleh para manusia, padahal dia terus berjuang demi menyelamatkan 
manusia. Dari sini, Kuuga mengajarkan aku untuk terus berjuang demi keadilan dan 
nilai-nilai kemanusiaan. 
 
Dalam wujud manusia, Godai Yosuke sangat akrab dengan setiap orang. Anak-anak 
TK, orang-orang kepolisian, dan banyak orang. Pernah juga diceritakan ketika Godai 
berjuang setengah mati demi menepati janji yang dibuatnya ketika masih SD kepada 
gurunya. Disini, Godai mengajarkan nilai-nilai persahabatan dan sebuah nilai dari 
hubungan dengan orang lain. 
 
Dalam wujud manusia maupun Kuuga, Godai selalu terlihat tenang dan percaya diri. 
Walaupun monster yang dihadapinya sangat mengerikan sekalipun, Godai akan 
mengacungkan jempolnya dan berkata ‘daijoubu’, yang artinya semuanya baik-baik 
saja. Dalam hal ini, Godai mengajarkan bahwa seberat apapun yang akan dihadapi, 
kita harus selalu optimis dan terus berusaha menghadapinya. Jangan mengeluh! Kita 
juga harus selalu yakin bahwa kita bisa, dan pada akhirnya, semua akan baik-baik saja. 
 
Pelajaran terberat dalam Kamen Rider Kuuga adalah alasan kenapa Godai terus 
berjuang sebagai Kuuga. Alasannya adalah, ‘ingin melindungi senyum setiap orang’. 
 
Memang alasan ini terdengar sangat heroik. Tetapi alasan ini cukup berharga untuk 
diwujudkan. 
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Kesimpulan kali ini, aku tiba-tiba jadi depresi setelah menulis kalimat terakhir, karena 
belum bisa melindungi senyum orang tua dan pasanganku.  
Serius. 
 
Kesimpulan final kenapa aku ingin menjadi superhero adalah, 
 
Aku merasa kalau aku ini mempunyai kekuatan super yang belum bangkit (karena aku 
pernah dirasuki cahaya Ultra, tapi belum menemukan bolpen berubahnya sampai 
sekarang).  
 
Kekuatan super itu mungkin berkaitan juga dengan otakku (waktu bayi aja 
kecerdasanku sudah setara simpanse laboratorium dewasa, apalagi sekarang). 
 
Alasan selanjutnya, karena superhero itu keren. Dia punya sayap (cape) yang bisa 
berkibar-kibar kalo dibawa lari. 
 
Terus, aku ingin mengembalikan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, rasa kebangsaan, 
dan semangat perjuangan yang sekarang sudah luntur. 
 
Terakhir, aku ingin menjadi seperti Kamen Rider Kuuga.
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Parents War, Episode I: A New Hope 
 
Bapakku adalah seorang tukang tidur sejati. Di depan TV dia bisa tidur, mengerjakan 
soal rumit sambil tidur, bahkan diajak ngobrol juga bisa tidur. Cuma waktu makan 
dan berak saja dia tidak tidur. 
 
Suatu ketika di hari libur, Bapakku kebanyakan tidur. Persis seperti beruang di musim 
dingin. Dia makan banyak, kemudian melakukan tidur dormansi.  
Tidur dormansi ini dilakukan Bapakku dari sore sebelumnya hingga pagi berikutnya. 
Padahal, pagi itu Ibuku sudah pontang-panting mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 
bahkan adikku Bijis yang masih SD sudah mandi dan berpakaian rapi. 
Ibuku sedang bersih-bersih rumah, dan ketika dia melihat seekor beruang bernama 
Pius tidur dengan nyenyak di atas kasur kamar belakang, bangkitlah amarah disertai 
jiwa iseng Ibuku. 
Ibuku mulai menggerakkan kaki-kaki Bapakku, berharap dia bangun. Tapi percuma, 
beruang tidur tidak bisa diganggu. 
Kemudian Ibuku menggelitiki kaki Bapakku. Percuma juga, Pius tidur tidak bisa 
diganggu. 
Akhirnya muncul sebuah ide, dan seperti biasa, Ibuku tidak pernah berpikir tapi 
langsung bertindak. 
Seketika itu juga, Ibuku menendang burungnya Bapakku! 
Holy Sh**!!! 
Bahkan aku sendiri tidak habis pikir kenapa Ibuku bisa melakukan itu kepada 
suaminya (kata Ibuku sih, cuma pelan). Untung mereka beda agama, istri berbuat 
semacam itu kan dosa. Atau, mungkin malah karena beda agama itu, jadi Ibuku bisa 
menendang burungnya orang kafir yang pemalas. 
Holy Sh**!!! 
 
Apapun alasan Ibuku, setelah itu Bapakku langsung berteriak-teriak dan kalap 
(bayangkan seekor beruang tidur, kemudian ditendang burungnya). 
 
Bapakku mengaum keras, kemudian matanya terbelalak dan berwarna merah. Dengan 
sorot mata tajam dia memandang Ibuku, menyeringai menunjukkan gigi-giginya yang 
jelek, kemudian menggeram sambil meneteskan liurnya (ini bukan karena ganas 
seperti beruang, tetapi karena menahan sakit). 
Ibuku memicingkan matanya, seperti samurai menghadapi lawannya. 
Bapak Ibuku saling bertatapan tajam, dan angin berhembus. 
Kemudian, Bapakku menerkam Ibuku, tapi dengan sigap Ibuku berhasil 
menghindarinya. 
Beruang yang bernama Pius itu kemudian mengejar Ibuku, seperti predator mengejar 
mangsanya. 
Untungnya, Ibuku berhasil masuk ke kamar tengah. Dalam momentum yang tepat, 
dia berhasil menutup pintu, persis sebelum beruang itu berhasil menangkapnya. 
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Adikku Bijis yang menjadi saksi mata, kaget setengah mati melihat kejadian ini. Dia 
mengalami shock dan ketakutan. 
 
Kemudian, Ibuku melakukan shalat di kamar tengah. Memuji kebesaran Allah setelah 
berJihad. 
Sementara itu, Bapakku menggedor-nggedor pintu kamar tengah, membuat suara 
seperti ledakan bom untuk membalas Ibuku. Persis seperti teroris yang meledakkan 
tempat Ibadah. 
 
Adikku Bijis ketakutan. Dia melihat Bapakku yang bertingkah seperti beruang teroris, 
dan dia juga mendengar suara Ibuku yang berdoa dengan bahasa Arab dari dalam 
kamar. Mungkin orang lain akan melihat ini sebagai suatu kejadian balas dendam yang 
berlanjut menjadi perang agama. Tapi adikku Bijis, dari mata seorang anak kecil 
melihat hal ini sebagai perang antar individu yang menakutkan, perang antara Bapak 
dan Ibunya. 
 
Menurut saksi mata, yaitu adikku Bijis, kejadian ini tidak berlangsung lama.  
Bapakku kemudian kembali ke kamar belakang dan Ibuku tetap di kamar tengah. 
Siang harinya, Bapak Ibuku saling mendiamkan satu sama lain. 
Siang itu juga, adikku Bijis melaporkan kejadian ini padaku melalui telepon. Adikku 
menceritakan kronologis kejadian sejak awal. Aku tertawa-tawa mendengar perang 
besar karena titit (burung) Bapakku ditendang Ibu. Kemudian, adikku Bijis yang 
kebanyakan nonton TV, menjelaskan kalau dia takut Bapak Ibuku akan bercerai 
seperti yang dialami para artis. Aku terdiam sejenak mendengar komentar adikku, 
kemudian tertawa-tawa lagi, “Hahahahaha, tititnya Bapak ditendang Jis? 
Hahahahaha!”. Adikku Bijis marah dan mengatakan kalau ini masalah serius. Aku 
terdiam mendengar pemikiran adikku ini. Kemudian, “Tititnya Bapak dintendang, Jis? 
Huahahahaha, Bang Aryo udah tau belum?” 
 
Ehm... 
 
Akhirnya, Bapak Ibuku berdamai dan saling memaafkan. Perdamaian ini dilakukan 
tanpa campur tangan PBB, Amerika, atau negara-negara Islam. Perdamaian ini murni 
atas kesadaran Bapak Ibuku. Kesadaran bahwa perang hanya akan merugikan pihak-
pihak yang lemah dan tidak berdosa, dalam hal ini Bijis. 
Setelah berdamai, mereka semua kemudian hidup berbahagia dalam kekonyolan-
kekonyolan lainnya.  
Selamanya. 
 
Sebuah pelajaran berharga yang bisa aku tarik dari kejadian ini.  
Jangan pernah membangunkan Beruang dengan menendang burungnya. 
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Aryo, Sang Adik Pangeran yang Bijaksana  
 
Ketika aku masih kecil, Ibuku memberitahuku kalau aku akan punya adik. Kata Ibu, 
setelah mendengar berita ini, aku menjadi sangat bersemangat. Aku sangat menanti 
kehadiran adikku . Bahkan aku selalu berkata kepada Ibuku bahwa adikku ini nanti 
cewek, dan aku sudah menyiapkan sebuah nama yang sangat indah untuknya. 
Namanya, Dik Indah. 
 
Sewaktu Dik Indah mau lahir ke dunia, aku bersemangat menunggui kelahirannya. 
Aku ingat sekali, sambil menunggu kelahiran adikku, aku dibelikan sate telur puyuh 
yang sangat lezat oleh Bapak. 
 
Sejak sate telur puyuh itu ada di genggamanku, aku sudah melupakan Dik Indah yang 
aku tunggu-tunggu. Aku berlari-lari sambil memegangi sate telur puyuh. Bahagia 
sekali. 
 
Ketika adikku lahir, aku terjatuh saat lari-lari, dan sate telur puyuhku ikut jatuh semua 
ke tanah. Ternyata hal ini merupakan suatu pertanda buruk. Dik Indah batal lahir ke 
dunia. Dia digantikan oleh sosok berkulit coklat gosong dan mempunyai burung! 
Holy sh…. 
 
Dengan terpaksa, aku merelakan kepergian Dik Indah, dan aku harus menerima 
kedatangan bayi gosong yang kemudian bernama Antonius Ade Aryo Wicaksono. 
 
Antonius adalah nama baptis. Ade artinya adik. Aryo artinya pangeran. Wicaksono 
artinya bijaksana. Jadi, arti nama adikku adalah, adik pangeran yang bijaksana. 
Setidaknya, walaupun batal dinamai Indah, aku masih bisa senang dengan nama baru 
adikku yang artinya ambigu seperti ini. 
 
Saat aku masih TK, aku pernah membuat adikku Aryo menangis keras sekali. 
Mendengar tangisan adikku yang tidak seperti biasanya, Ibuku curiga dan bertanya 
padaku, apa yang telah aku lakukan kepada adikku. Aku menjawab, telinganya 
kugunting. Ibuku langsung shock dan berlari menemui adikku. Untung saja telinga 
Aryo hanya berdarah karena tergores gunting. Kalau sampai putus, mungkin aku akan 
jadi psikopat TK pertama di dunia. 
 
Selama SD, aku sering bertengkar dengan Iyok (nama panggilanku untuk Aryo sampai 
saat ini). Umur kami cuma berbeda 2 tahun, tapi sifat kami bertolak belakang. Aku 
pendiam, adikku agak hiperaktif. Aku suka membaca dan menyendiri, adikku suka 
bergerak-gerak dan bersosialisasi. 
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Kami berdua kalau bertengkar parah sekali. Dulu waktu SD, aku pernah melempar 
Aryo dengan gantungan baju dari plastik yang sudah pecah. Hasilnya, gantungan baju 
itu nancep di kepalanya Aryo dan darahnya moncrot. Ibuku langsung panik sambil 
marah-marah, takut kalau-kalau otak anak kesayangannya ikut moncrot keluar. 
 
Setelah itu, Ibuku segera berusaha melakukan pertolongan pertama pada korban 
perang. Sayangnya, obat merah tidak bisa menutup luka di kepala Aryo, dan Ibuku 
tidak tega menutup luka di kepala Aryo dengan pembalut. 
Akhirnya, Ibuku membawa Aryo ke dapur. Aku sempat mengira Ibuku akan menutup 
luka dengan cara membakarnya di atas kompor, mirip di film Rambo. Ternyata 
dugaanku salah, Ibuku malah menaburi kepalanya Aryo dengan kopi bubuk. Kejadian 
aneh ini mirip di film-film vampire, ketika seorang vampire sedang membuat kopi di 
pagi hari. Bedanya, Ibuku tidak minum kopi yang dicampur darahnya Aryo karena 
Ibuku bukan vampire. 
Ternyata, Ibuku mengobati Aryo dengan metode dukun pedalaman Afrika, dan kopi 
bubuk itu terbukti efektif cepat menghentikan pendarahan di kepala Aryo. 
 
Masih semasa SD, aku pernah merebut sepedanya Aryo, tapi sayangnya dia tidak mau 
melepaskan sepeda kecilnya itu. Jadi, saat tangan Aryo masih memegangi sadel, 
sepeda aku kayuh sekencang-kencangnya. Hasilnya, Aryo terseret di jalanan, pipinya 
berdarah-darah seperti baru saja diparut (dan memang baru diparut aspal). 
 
Masih semasa SD juga, kali ini adikku Aryo membuat ‘kembang api tetes’ dengan cara 
membakar ujung sedotan plastik. Sialnya, kembang api itu dia teteskan di tanganku. 
Waktu diteteskan, plastik sedotan menyala dan membakar permukaan kulitku. 
Hasilnya, sampai sekarang tetesan api itu masih membekas, dan bentuknya persis 
seperti bekas gigitan laba-laba di tangan Peter Parker. Sejak saat itu, sekitar 0.001% 
tubuhku terbuat dari plastik sedotan 
 
Ketika SMP, aku dan Aryo semakin parah dalam bertengkar. Aku pernah sekali lagi 
mencoba merebut sepeda milik adikku. Rupanya kali ini Aryo sudah belajar dari 
pengalaman. Dia berhasil merebut kembali sepedanya, mengangkatnya, kemudian 
melempar sepeda itu ke arahku sambil berteriak ‘HULK, SMASH!’. Hasilnya, 
tonjolan rem yang ada di ban depan sepeda, menancap di pahaku dan bekasnya masih 
ada sampai sekarang. 
 
Saat SMP kelas 2, aryo belajar kempo di sebuah dojo. Sedangkan aku, belajar beladiri 
dari film satria baja hitam Kuuga di TV swasta. Suatu saat, kami berkelahi close 
quarter combat. Aliran Kempo hasil pendidikan dojo VS aliran Kuuga hasil 
pendidikan TV swasta. Pertarungan ini berakhir dengan tendangan maut Aryo tepat 
di tengkukku yang dilanjutkan dengan hilangnya kesadaranku. 
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Meskipun kami sering bertengkar, Aryo sering menjadi pelindungku. Sejak kecil, aku 
sering menjadi korban ‘bullying’, dan Aryo yang selalu membelaku. Bahkan sewaktu 
SMA, ketika aku ‘dinakali’ teman SMA, adikku Aryo yang maju membalas. Dia 
mendatangi lapangan olahraga SMAku, kemudian menghajar teman SMA yang 
‘menakali’ aku. Bahkan dia juga pernah berantem di pinggir pintu angkot yang sedang 
melaju, mempertaruhkan nyawanya demi membelaku. 
 
Adikku ini sering mengalah. Ketika SD dan keluarga kami masih awal, dia mau 
memakai sepatu bekas sepatuku, seragam bekas seragamku, dan yang paling aku ingat, 
ketika aku dibelikan meja belajar, adikku memilih tempat sandaran kaki (yang ada di 
bawah meja) sebagai mejanya. 
 
Sering mengalah ini membawa sebuah keberuntungan baginya. Selepas SMA, dia 
berpikir untuk melanjutkan sekolah ke STEM (sekolah tinggi energi dan mineral) yang 
tingkatannya D3. Bapak menyuruh adikku untuk masuk ke Universitas, selain untuk 
mendapat gelar S1, juga karena STEM letaknya di Cepu. Adikku menolak dengan 
alasan, Bapak pasti tidak akan kuat membiayai aku dan adikku sekolah di Universitas. 
Saat itu STEM pertama kalinya dalam 30 tahun terahir, dibuka atas perintah Presiden 
SBY untuk lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 14, tanpa dipungut biaya apapun. 
Adikku bersikeras masuk ke STEM demi aku dan keluargaku. 
 
Ternyata, STEM itu milik Pertamina. Lebih tepatnya, tempat sekolahnya pegawai 
Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun di Pertamina. Adikku dapat asrama, 
makan gratis, fasilitas termasuk internet, dan dapat uang saku. Nanti, setelah lulus dari 
STEM, dia akan jadi pegawai Pertamina. Bahkan kabar baiknya, pemerintah 
mempertimbangkan untuk meneruskan program itu hingga D4 atau setara S1. 
 
Beruntung sekali. 
 
Keberuntungan paling ekstrem dari adikku adalah suatu hal yang menyangkut 
nyawanya. Sewaktu SMA dia pernah bermain restock (palang bergantung) dengan 
menggantungkan kaki di palang, dan kepala dibawah. Sialnya, dia tergelincir dan jatuh 
dengan kepala dibawah. Hal ini mengakibatkan tulang leher dekat tulang 
punggungnya retak. Beberapa tahun sesudahnya, nafasnya sering sesak, dan dia 
kesulitan bernafas (untuk orang normal, hal ini bisa merusak organ dalam seperti 
paru-paru). Dalam beberapa tahun sesudahnya itu pula, dia dengan tololnya ikut 
break dance.  
Untung Tuhan masih mencintainya, jadi dia masih bisa hidup sampai sekarang. 
 
Saat ini adikku ini seorang jomblo yang sedang berusaha memperluas jaringan. 
Untungnya, kami sudah tidak pernah berkelahi lagi. 
 
Sekarang hal paling menyebalkan dari adikku adalah, saking seringnya keberuntungan 
datang padanya, dia jadi mudah percaya dengan hal-hal irasional.  
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Pernah suatu ketika dia bertemu dengan seorang suhu (shifu) ahli fengshui. Suhu itu 
suka padanya dan mengatakan bahwa dia spesial dan punya chi (tenaga dalam) yang 
besar. Ahli kejawen keluarga, Mbah Harjo (pamannya Bapakku), juga sangat 
menyukai adikku. Dia bilang bahwa Aryo memiliki bakat untuk dituruni ilmu kejawen. 
 
Beberapa hal ini membuat Aryo mulai mendalami bakat irasionalnya. Lebaran 
kemarin Aryo mulai belajar ilmu kejawen dari Mbah Harjo, dan baru-baru ini adikku 
nomor dua yang masih kelas 4 SD menelponku, “Mas, Bang Aryo sekarang bisa 
ngeramal lewat mimpi lho”. 
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Bapakku, si Jenius  
 
Bapakku bernama Pius Sumarijanto. Dia adalah seorang guru matematika di SMA 
Taruna Nusantara. Di rumah, dia tukang tidur. Tapi di dunianya, dia seorang ahli 
kalkulus yang handal.  
Sebagai anak yang mengetahui perilakunya setiap hari, kadang aku tidak habis pikir. 
Bagaimana mungkin Bapakku bisa diakui oleh Profesor-profesor di Nanyang 
Technological University, dipercaya oleh Profesor Yohanes Surya untuk melatih 
Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, dan bagaimana mungkin dia bisa 
memecahkan soal-soal kalkulus rumit dengan cara tidur! 
 
Aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapakku yang mungkin hampir 
sama dengan yang terjadi di Laskar Pelangi. Bahkan lebih parah. 
Sejak kecil, Bapakku tidak pernah tinggal dengan orang tuanya.  
Bukan karena Kakek dan Nenekku sudah meninggal, tapi karena Kakek dan Nenekku 
waktu itu tidak mampu.  
Sewaktu TK, Bapak ikut buyutku di Jogja. Kemudian SD dia pindah ke Kebumen, 
menjadi anak angkat adik dari Kakekku.  
Ketika itu, Bapakku sedih sekali walaupun dimanja oleh Paman dan Bibinya. 
Bagaimana tidak, dia terpaksa pisah dengan kedua orang tuanya. 
 
Rasa sayang Paman dan Bibi Bapakku mulai berubah semenjak mereka berhasil 
memiliki keturunan. Semenjak itu, Bapakku mulai diperlakukan seenaknya dan tidak 
dipedulikan lagi. Dalam kondisi seperti itu, Bapakku ingin sekali berkumpul kembali 
dengan kedua orang tuanya, tetapi tidak bisa. Sebagai anak kecil, dia mengalami 
guncangan batin, bahkan ketika ditanya orang ‘Putranya siapa?’ Bapakku menjawab, 
‘Putranya Kembang Mawar’. Waktu itu Bapakku tidak tahu siapa itu Bunga Mawar. 
 
Saat di Kebumen, Bapakku mulai suka matematika. Ceritanya yang paling berkesan 
adalah, waktu itu saking sederhananya, dia memakai grenjeng (kertas bekas bungkus 
rokok) dan kalender bekas untuk coret-coret matematika. 
 
Cerita berlanjut ke SMP, Bapakku kembali ke Jogja. Dia bersekolah di SMP yang 
sama dengan Ibuku (Ibuku masih ingat waktu itu Bapakku celana seragamnya 
kekecilan dan bolong di bagian pantat). Waktu itu, dia ikut adik dari Nenekku. Aku 
memanggilnya Mbah Harjo (dia satu-satunya cowok di keluarga Nenekku, dan satu-
satunya yang dilatih ilmu kejawen oleh Buyutku). 
 
Mbah Harjo orangnya keras. Kalau mau makan, Bapakku harus nyangkul sawah dulu 
sampai selesai, kadang juga ngangkuti batu-bata. Bapak pernah ditendang oleh Mbah 
Harjo cuma karena rantai sepeda onthel yang dipinjamkan Mbah Harjo ke Bapak 
putus. Meskipun sengsara ikut Mbah Harjo, Bapak mendapat suatu pelajaran, bahwa 
untuk hidup, orang harus berusaha. Nggak macul, nggak dapat makan. Selain itu, 
Bapak juga menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan banting. 
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Selesai SMP, Mbah Harjo tahu keinginan Bapak, yaitu berkumpul dengan orang 
tuanya. Oleh karena itu, Mbah Harjo mengembalikan Bapak ke orang tuanya.  
Saat itu, Kakekku sedang ada di Jawa Timur. Ternyata, sesampainya disana, Bapakku 
disuruh mbarang (mengamen dengan cara menari jawa, semacam kuda lumping) 
untuk membantu mencari nafkah. Mbah Harjo yang tahu Kakekku tidak bertanggung 
jawab, segera menarik Bapakku kembali ke Jogja. Meskipun telat satu tahun, Bapakku 
berhasil masuk ke SMA De Britto, SMA khusus cowok yang dulu terkenal 
menghasilkan orang-orang sukses. 
Di SMA yang juga terkenal susah ini, Bapakku berhasil masuk IPA. Di kelas IPA ini, 
ternyata dia paling bodoh di mata pelajaran matematika (kesaksian temannya yang 
sekarang petinggi TNI). 
Selesai SMA, dia masuk jurusan Matematika. Kemudian dia menjadi guru SMA di 
Santa Maria, De Britto, dan akhirnya mengajar di SMA Taruna Nusantara.  
Selama TK sampai S2, ajaibnya Bapak selalu mendapat beasiswa dan tidak pernah 
membayar sekolah sendiri. 
 
Singkat cerita, Bapakku (Katolik) kemudian menikah dengan Ibuku (Islam). Mereka 
berdua merupakan orang yang betul-betul pasrah pada Tuhan dan mempercayakan 
hidup mereka pada Tuhan. 
 
Sewaktu aku masih kecil, Bapakku berjuang mati-matian untuk menghidupi aku dan 
Ibuku. Dari pagi hingga siang dia mengajar. Selesai mengajar dia memberi les 
matematika sampai malam di beberapa tempat yang jaraknya jauh sekali dengan 
mengendarai sepeda motor.  
Kadang-kadang, Bapak harus berteduh di emperan toko kalau hujan turun. Bapak 
juga sering batuk parah karena perjuangannya ini. Tapi dia tidak pernah menyerah. 
Dia selalu pasrah dan percaya kepada Tuhan. 
Untungnya, Tuhan kemudian memberikan berkat pada keluargaku. Bapak bisa 
diterima jadi guru di SMA Taruna Nusantara.  
 
Dengan menjadi guru di SMA Taruna Nusantara, Bapakku bisa menjadi seorang 
Family Guy. Suatu kemewahan yang jarang dirasakan anak-anak orang kaya dan 
Bapakku sendiri di masa lalu. 
Pagi hari, Bapak sering mengajak ‘lari-lari tiap pagi’. Kemudian mengajar dari jam 
tujuh hingga jam setengah dua siang. Sore hari Bapak sudah ada dirumah, karena 
sekolah dan rumah jadi satu kompleks. Sampai rumah dia biasa nyapu halaman, bakar 
sampah, masak atau membaca. Sore hari kami sudah bisa berkumpul bersama di 
rumah, dan malam harinya dia kadang mendongeng ‘Mambuso dan Simiritingting’ 
tokoh khayalannya yang absurd tapi selalu ditunggu aku dan adikku yang pertama 
sebelum tidur. 
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Ada satu hal dari Bapakku yang sampai sekarang aku masih tidak percaya. Dia 
seorang ahli matematika. Ahli yang betul-betul jenius. Bukan hanya pintar 
mengerjakan soal matematika level SMA biasa. Bapakku bisa menyelesaikkan berbagai 
macam soal matematika. Bahkan sampai tingkat kalkulus lanjut, A level dan soal 
Olimpiade Sains. Lebih ajaib lagi, kadang-kadang kalau ada soal yang rumit sekali, 
Bapakku hanya memandangi soal itu cukup lama, kemudian tidur. Bangun tidur, 
penyelesaian soal sudah dia temukan.  
Kata Bapakku, saat mengerjakan soal rumit, dia memohon bimbingan Tuhan karena 
Tuhan adalah sumber segalanya. Kemudian Bapakku tidur, karena itu salah satu cara 
Bapakku menerima wangsit. Setelah itu, Bapakku sudah bisa menemukan jawaban. 
Kalau bukan orang yang memiliki kepercayaan dan rasa pasrah yang begitu besar 
terhadap Tuhan, tidak akan mungkin bisa seperti ini. Aku sendiri pernah mencobanya 
waktu ulangan matematika. Hasilnya, nilai ulanganku super jelek.  
Bapakku marah-marah. Dia mengatakan kalau tidak berusaha dengan belajar, mau 
doa sampai njengking-njengking, Tuhan tidak akan memberi jawaban. Lagipula, 
pemahamanku mengenai Tuhan masih belum sampai. 
 
Aku bangga dengan Bapakku, dan ini adalah sebuah tribute untuknya. 
Seorang yang pantang menyerah walaupun terbatas oleh keadaan. Seorang yang 
berhasil membalik keadaan, dari paling bodoh di matematika hingga menjadi ahli 
matematika. Seorang yang terus mengembangkan kemampuan matematikanya, demi 
murid-murid dan keluarganya. 
 
“Ingatlah, jadi orang biasa itu sudah luar biasa. Karena Tuhan yang selalu berkarya 
atasmu. Burung-burung di udara tidak ada yang menanam tapi bisa makan, apalagi 
manusia. Maka bersyukurlah dan teruslah berjuang! Karena misimu di dunia adalah, 
membuat generasi selanjutnya lebih baik.” - Pius Sumarijanto, 1998 - 
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Ibuku, Sang Pemberani  
 
Di daerah Gunungketur Jogjakarta (terletak di sebelah pakualaman), terdapat sebuah 
legenda. Legenda mengenai seorang prajurit wanita pemberani. 
 
Alkisah, ada seorang wanita gila yang sering mengacau di Gunungketur. Semua orang 
di Gunungketur takut dan tunduk kepada wanita gila itu. Lama-lama, wanita gila ini 
mulai meresahkan rakyat Gunungketur. Hingga suatu ketika, datanglah seorang 
prajurit wanita. Seorang warrior princess yang tidak punya rasa takut. 
Pada suatu hari, si wanita gila tadi datang menghadapi warrior princess. Dia 
mengancam dan berteriak-teriak gila dihadapan wajah warrior princess. 
Warrior princess itu diam saja, sedangkan si wanita gila tadi tambah menggila dan 
mendekatkan wajahnya hingga berjarak sekitar sepuluh senti dari wajah sang warrior 
princess. 
Kemudian, karena merasa dipecundangi, warrior princess tadi menjambak rambut si 
wanita gila dan menempelengnya. Si wanita gila tidak terima. Dia kemudian berteriak-
teriak gila, dan pertarungan sengit terjadi. 
Akhirnya, sang warrior princess berhasil memegang tangan si wanita gila. Warrior 
princess menjambak rambut wanita gila itu, kemudian menjedutkan kepala si wanita 
gila ke pohon pisang berkali-kali. Sambil menjedutkan, si warrior princess 
mengancam wanita gila agar dia berhenti mengacau di Gunungketur. Wanita gila 
menyetujuinya. Kemudian, dia berlari menjauhi warrior princess sambil menangis gila. 
 
Warrior princess itu Ibuku. Sejak saat itu, jika si wanita gila mengganggu orang di 
Gunungketur, orang Gunungketur hanya perlu berkata, “aku panggilin Wati lho”, 
maka si wanita gila akan berlari ketakutan. 
 
Ibuku adalah seorang pemberani sejati. Mungkin hanya dia satu-satunya orang yang 
berani berkelahi melawan orang gila.  
Selain pintar berkelahi, Ibuku juga ahli berburu.  
Dulu, tikus dan tokek sering sekali berseliweran didalam rumah. Bapakku cuma 
berani berteriak-teriak memberi komando untuk membunuh tikus, tapi kalau tikusnya 
berlari ke arah Bapakku, dia akan berlari sambil berteriak ketakutan. Tetapi Ibuku, 
dengan pisau dapur yang diikatkan ke ujung tongkat pramuka, dia berlari memburu 
tikus-tikus atau tokek-tokek itu sampai ke sudut-sudut ruangan. 
Pernah suatu kali seekor tokek masuk ke akuarium (entah bagaimana kok bisa), Ibuku 
menemukan tokek yang sedang sial itu, kemudian dijepitnya tokek itu dengan jepitan 
kue. Setelah itu, ditancapnya kepala tokek itu dengan pisau. Pernah juga Ibuku 
memojokkan seekor tokek hingga sudut pintu, kemudian dia menjepit kepala tokek 
itu dengan pintu. Sadis sekali. 
 
Dalam urusan membetulkan genteng, Bapakku hanya berani sampai memanjat tangga 
bambu dan berteriak-teriak memberitahu kerusakan genteng. Sedangkan Ibuku, 
memanjat tangga kemudian membetulkan genteng. 
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Walaupun kelihatan seperti laki-laki, Ibuku adalah seorang koki handal yang bisa 
memasak ratusan jenis masakan dengan rasa mak nyuss. Mulai dari tahu bacem, sayur 
bening, bakwan jagung, spaghetti, hingga ayam goreng tepung yang mengalahkan 
KFC. 
Kalau sedang memasak, atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, Ibuku 
sering menyanyi. Suaranya lumayan bagus. 
Selain itu, waktu aku kecil, Ibuku seorang pembaca dongeng yang handal. Dia bisa 
membacakan cerita di majalah Bobo dengan menggunakan intonasi-intonasi yang 
indah. 
 
Terhadap anaknya, Ibuku selalu overprotektif. Contohnya, setiap kali aku keluar 
rumah harus memakai sandal karena di luar banyak cacing dan aku bisa cacingan. 
Bahkan pernah suatu ketika aku diajak teman-teman sebayaku bermain di sekitar 
kompleks pada malam hari (sekitar jam 7). Sementara teman-temanku hanya memakai 
kaos biasa, aku sudah memakai jaket tebal, sarung tangan, penutup kepala seperti 
maling, celana panjang dan sepatu. 
Tidak hanya itu, jika aku diganggu temanku, biasanya Ibuku yang akan maju 
menghadapi temanku. Overprotektif dalam hal ini berlaku juga untuk adikku Bijis 
(nama aslinya Bagas), tapi tidak berlaku untuk adikku Aryo. Untuk Aryo, Ibuku tahu 
dia kuat, makanya Ibuku memberi petuah kepada Aryo, “Kalau kamu diganggu 
temanmu, hajar saja dia. Pukul sampai nangis. Aku nggak mau lihat kamu pulang 
nangis. Tapi ingat, aku nggak mau kamu yang mulai duluan ke temanmu”. Serem. 
Ada suatu kasus overprotektif yang dialami adikku Bijis. Pernah ketika Bijis masih 
kelas 2 SD, matanya dipukul oleh seorang anak tetangga yang masih belum sekolah. 
Mungkin waktu itu mereka sedang menirukan film superhero yang mengajarkan 
penyelesaian masalah hanya dengan kekerasan. Adikku Bijis matanya bengkak. Ibuku 
geram. Pada suatu saat, anak kecil yang memukul mata Bijis main kerumah. Ibuku 
kemudian mendatangi anak itu, menatap matanya dan berkata dengan nada 
mengancam, “Kamu mukul matanya Mas Bagas to!? Kalau sampe matanya Mas Bagas 
buta, matamu nanti tak ambil buat ganti matanya Mas Bagas.” 
Tentu saja teman adikku yang masih belum sekolah itu kaget dan terbelalak ketakutan. 
Setelah itu, anak itu berlari pulang dengan ketakutan. 
Serem. 
 
Ketika aku bertambah besar, aku menjadi kurang cocok dengan Ibuku. Ini karena 
Ibuku suka sekali ngobrol. Kalau Ibuku sudah bercerita atau mengajak bicara, tidak 
akan ada habisnya. Ada saja topik yang dia bahas.  
Kadang mulai dari kuliahku, kemudian merembet ke politik, negara, dunia, pekerjaan 
Bapak, sampai ke tetangga, kemudian kembali lagi ke kuliahku. 
Bahkan tidak jarang Ibuku mengulang-ulang cerita dengan bahasa yang agak berbeda 
dalam satu kali obrolan. Kadang bisa sampai empat kali pengulangan cerita dalam 
sebuah obrolan berdurasi empat puluh lima menit. 
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Suatu ketika aku, Bapakku, Dame dan Aryo sedang mengobrol bersama di warung 
makan Kridosono Jogja. Kami membahas tentang lowongan pekerjaan di BPK 
(Badan Pemeriksa Keuangan), karena aku sebentar lagi lulus dari jurusan akuntansi. 
Kemudian Bapakku bilang, ada lowongan juga di KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi) tapi khusus utuk orang-orang yang terbaik di bidangnya. Bapakku bilang, 
kalau aku aku bisa masuk KPK, aku betul-betul bisa merintis menjadi seorang 
superhero bagi bangsa dan negara. Tapi aku harus menjadi seorang akuntan atau 
ekonom handal dulu. Saat kami membahas bagaimana caranya bisa menjadi akuntan 
handal, Ibuku tiba-tiba nyambung dengan berkata bahwa ada lowongan di KPU 
(Komisi Pemilihan Umum). Kami semua serentak diam memandangi Ibuku. Apa 
hubungannya lulusan akuntansi dengan KPU? Ibuku kemudian menjawab santai, 
“BPK, KPK, lha KPU ’kan lowongan juga.” 
 
Ya, begitulah Ibuku, super easy going. Seorang yang pemberani dan ibu rumah tangga 
yang handal. Walaupun aku bukan seorang anak dan pendengar yang baik, aku tetap 
bangga dengan Ibuku. 
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Bijis, Bocah Konservatif 
 
Adikku yang kedua masih kelas 4 SD, dia bernama Leonardus Bagas Pramudita Adi. 
Bagas artinya sehat. Pramudita, karena dia lahir bertepatan dengan hari pramuka. Adi, 
artinya besar atau juga bisa berarti adik. 
Dari tiga bersaudara, adikku ini sangat berbeda. Perbedaan pertama, nama 
panggilannya tidak berakhir dengan huruf o. Aku dipanggil Koko, adikku yang 
pertama Aryo, sedangkan dia dipanggil Bijis. Banyak orang bertanya-tanya mengenai 
asal nama panggilannya, Bijis. Jawabannya mudah, Bapakku berusaha meng-inggris-
kan nama Bagas. Hasilnya, bukan healthyboy atau Freshboy, tetapi menginggriskan 
per huruf dari kata BaGaS, yaitu Bi Ji dan S. Dibaca, Bijis. 
 
Perbedaan kedua, adikku ini orang yang sangat perfeksionis dan selalu patuh pada 
peraturan. Kalau ada kegiatan pramuka pada pukul tiga sore, dia harus datang 
sebelum itu. Dia akan stres dan ribut kalau orang yang mengantarkannya santai-santai 
saja. Dia selalu perfeksionis dalam waktu dan penampilan. Dia adalah anak kecil yang 
selalu rapi. 
 
Bagi Bijis, peraturan ada untuk ditaati. Padahal menurutku, peraturan ada untuk dicari 
celahnya. Sedangkan menurut adikku Aryo, peraturan ada untuk dilanggar. 
Ketika Bijis menghadiri wisudaku, ada peraturan dilarang makan dan berbicara selama 
manghadiri acara. Adikku Bijis mematuhinya, dia diam dan tidak makan, walaupun 
acara wisuda itu selama tiga jam dan banyak orang dewasa lain yang sudah 
melanggarnya. Bahkan ketika ada orang yang menawarinya permen, Bijis hanya 
tersenyum sambil menggelengkan kepala tanda menolak dengan halus. 
 
Adikku ini orang paling rajin dalam keluargaku yang hampir semuanya pemalas. Dia 
selalu bangun pagi pukul empat untuk belajar, rajin berdoa dengan serius, dan dia 
berhasil mengoptimalkan hasil ulangannya hingga bisa masuk rangking sepuluh besar. 
 
Cukup aneh, dalam keluarga yang absurd, tiba-tiba muncul Bijis yang paling 
konservatif dan berbeda. Ini cukup membuktikan teori bahwa seorang pahlawan bisa 
dilahirkan di dunia penuh kejahatan. Seorang jenius bisa dilahirkan di lingkungan 
kumuh dan miskin. 
 
Bijis adikku, telah menunjukkan sebuah contoh bahwa dia dapat menjadi dirinya 
sendiri dalam lingkungan yang dominan. Dia mempunyai pendirian untuk melakukan 
apa yang dia anggap benar. Seorang anak kecil yang kadang kelakuannya melampaui 
orang dewasa.
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Ayat-ayat Cinta dari Bapak Ibuku  
 
Bapakku adalah seorang guru matematika yang logis dan jarang bisa ketawa ngakak, 
sedangkan Ibuku adalah seorang Ibu rumah tangga yang suka bercanda keterlaluan 
dan ngobrol tanpa habis. 
Bapakku adalah seorang pengecut sejati. Dari urusan membetulkan genteng sampai 
pembantaian tokek, semua dilakukan Ibuku. 
Bapakku seorang Katolik, dan Ibuku Islam. 
Berikut ini jurnalku mengenai ayat-ayat cinta mereka. 
 
Ada persamaan antara Bapak dan Ibuku. Mereka berdua hampir tidak pernah 
merasakan kasih sayang orang tua. Bapakku sejak kecil tidak pernah ikut orang tua 
karena orang tuanya tidak mampu, sedangkan Ibuku sudah tidak punya orang tua 
sejak SMP. Tidak ada yang mengajari mereka, melindungi mereka, menyayangi dan 
memperhatikan mereka. Tapi hal inilah yang membuat mereka betul-betul merasakan 
kehadiran Tuhan atau Allah dalam kehidupan mereka. Mereka berdua bisa hidup 
sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan YME atau Allah SWT.  
 
Mereka berdua membangun keluarga mulai dari dua orang miskin hingga dikaruniai 
keluarga bahagia dengan tiga orang anaknya. Diberi rejeki yang berkecukupan, dan 
kesehatan jiwa raga. 
Mereka terbiasa pasrah dan betul-betul percaya pada Tuhan YME atau Allah SWT, 
dan ini berlangsung sampai hari ini. 
 
Dalam pandangan Bapak Ibuku, cinta dan hidup merupakan suatu anugerah yang luar 
biasa. Cinta itu asalnya dari hati, dan jodoh itu ada ditangan Tuhan YME atau Allah 
SWT. Oleh karena itu, cinta tidak bisa dibatasi oleh agama. 
 
Agama merupakan pedoman dan aturan agar manusia bisa menuju ke Tuhannya. 
Menurut orang tuaku, orang memilih agama sesuai dengan hatinya. Mana yang paling 
mantap untuk bisa mengarahkan orang itu ke Tuhannya. 
Bapakku merasa agama katolik dan tata caranya bisa mengarahkan dia ke Tuhan. 
Ibuku sendiri lebih mantap dengan Islam untuk mengarahkan dia menuju Allah SWT. 
Kedua hal ini kelihatannya beda, tapi toh intinya sama. Kedua agama itu merupakan 
pegangan hidup mereka untuk menuju ke Sang Pencipta seluruh manusia. Apapun 
agama, ras atau bangsanya. 
 
Kalau agama merupakan pedoman menuju Yang Kuasa, sedangkan jodoh itu asalnya 
dari Yang Kuasa, kenapa agama harus membatasi cinta? 
 
Ada dua alasan seseorang bisa suka dengan orang lain, yaitu karena cinta dan atau 
nafsu. 
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Yang dinamakan dengan nafsu itu datangnya dari raga, demi memuaskan diri sendiri. 
Contohnya, orang suka dengan orang lain karena seksi, orang ingin memiliki orang 
lain karena ingin memuaskan raganya.  
Tapi cinta, itu datangnya dari hati, demi orang lain. Cinta itu membuat orang mau 
mengorbankan dirinya demi orang lain, mau mengalahkan dirinya demi orang lain, 
mau berjuang demi orang lain, bahkan tidak perlu memiliki orang itu untuk 
mencintainya. Orang bisa mencintai orang lain bagaimanapun bentuk fisiknya, apapun 
kelemahannya, atau bahkan agamanya. 
Bisa dilihat seberapa besar cinta itu dan perbedaannya dengan nafsu.  
 
Oleh karena itu, asalkan seseorang sudah tahu apa esensi dari agama dan tahu Tuhan 
yang satu, tidak ada keharusan orang harus memiliki agama yang sama untuk saling 
mencintai. Bahkan juga untuk mencintai Tuhannya. 
Tapi untuk orang yang belum paham apa esensi dari agama dan siapakah Tuhan yang 
satu itu, saya setuju untuk tetap mencari jodoh yang seagama. Karena saya sendiri 
tidak mau ada saling paksa memaksa, dengan hasil akhir bukan cinta. Tapi 
kemenangan yang satu dan mengalahnya yang lain. 
 
Begitulah ayat-ayat cinta Bapak Ibuku. Mereka berdua berbeda agama.  
Tapi mereka bisa menunjukkan, bahwa dengan perbedaan itu, mereka masih bisa 
menyembah Tuhan. Tentu saja Tuhan yang satu. Tuhan yang menciptakan kita semua 
dan memberi kita kehidupan sampai sekarang. 
Bahkan, mereka sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap 
bagian dari hidup mereka. Hal ini yang membuat mereka berdua bisa terus bersama 
dan hidup bahagia sampai sekarang. Saling mencintai, mencintai anak-anaknya, dan 
mencintai Tuhan yang satu. Tuhan seluruh umat manusia. 
 
Ya, begitulah mereka. Itu jalan dan pilihan mereka.  
Aku sendiri memilih untuk mencintai pasanganku yang seagama, namanya Dame.  
Tapi aku juga mencintai teman-temanku apapun agama, ras, dan bentuk badan 
mereka. 
Contoh ekstrimnya, sahabatku si Muhammad Ahnaf Lubab. Orang jawa yang 
bentuknya bulat kumuh.  
I Love U, Bab. 
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Kenapa Superhero harus merahasiakan identitas? 
 
Bayangkan, punya kekuatan super, punya kostum, dan suka menolong orang. Buatku, 
itu suatu hal yang keren! Tapi kenapa para Superhero memilih untuk merahasiakan 
identitas aslinya? Menurutku, itu bodoh. 
 
Coba kita lihat satu per satu alasan para Superhero: 
 
Superhero DC & Marvel comics 
 
-   Spiderman  : Untuk melindungi keluarga dan orang2 tercintanya dari para penjahat. 
(Oke, make sense). 
 
-   Superman   : Karena ketika dia datang, pecahan Kripton yang datang bersamanya 
merugikan banyak orang (Orang ini punya rasa bersalah yang berlebihan). 
 
-   Batman       : Tanpa kostum, dia cuma manusia biasa (Sama dengan Ironman). 
Tanpa kostum, tindakan ‘preman’nya sebagai Batman akan mempermalukan 
perusahaan. 
 
-   Hulk           : Alasannya hampir kaya manager yang pagi harinya harus masuk 
kantor, tapi semalam mabuk, kemudian telanjang sambil memecah gelas-gelas di 
sebuah café. 
 
Superhero Jepang 
 
-   Ultraman    : Coba anda bayangkan, seluruh badan anda membesar (ya, seluruh 
bagian badan), rambut anda jadi nge-Punk, anda melawan monster yang keliatan 
boongan, dan kadang anda juga ikut merusak kota saat anda bertempur. Ultraman 
juga punya alasan yang sama dengan anda untuk merahasiakan identitas. 
 
-   Kamen Rider : Coba bayangkan, anda punya sabuk yang bisa menyala dan 
berbunyi aneh, saat bertempur senjata-senjata anda mengeluarkan bunyi-bunyian aneh, 
dan anda harus berpose konyol untuk berubah hingga memiliki kekuatan super. Ada 
alasan lain? 
 
-   Super Sentai/Power Rangers: Kostum spandeks ketat warna-warni dan jam tangan 
tanpa fungsi jam yang bisa bunyi, tanpa itu anda tidak punya kekuatan. Apalagi yang 
harus dipikirkan untuk tidak merahasiakan identitas. 
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Serial HEROES 
 
-   Peter Petrelli : Kalau identitas asli bocor, para manusia super akan diburu dan 
dijadikan percobaan. 
 
-   Hiro nakamura : Karena dia sering baca komik, dan contoh-contoh diatas dia tiru. 
 
Anda sudah mengetahui beberapa alasannya, dan hampir semua superhero (kecuali 
Ironman versi movie) memilih untuk merahasiakan identitas aslinya. 
 
Sekarang, seandainya aku punya kekuatan super, dan tentu saja hidup di Indonesia 
saat ini, lihat beberapa hal yang bisa aku lakukan: 
 
Pertama, Aku akan membuat kostum yang Ikonik (keren, menutup wajah & identitas 
asliku). Aku akan menjadi superhero (menolong orang2 secara nyata. Misalnya, 
membuat pengairan di Gunung Kidul, mengawasi dan menangkap para koruptor, 
menangkap semua teroris yang suka meledak di Indonesia, dan menangkap penjahat). 
Setelah beberapa tahun aku bergulat di bidang Superhero & rakyat mengetahui 
pergulatanku (superhero tentu saja akan sering diekspos media, masuk infotainment, 
dibuat merchandise, mainan, dan akan ada banyak kaos2 bergambar diriku sebagai 
superhero). 
Langkah selanjutnya, aku akan membongkar identitas asliku dihadapan publik (diliput 
semua kantor berita dan masuk infotainment). 
Kemudian, aku akan mencalonkan diri sebagai Presiden. 
Aku yakin 100%, aku pasti bisa jadi Presiden tanpa harus beriklan setiap hari di TV. 
Aku akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar sebagai presiden. Oleh karena itu, 
aku tidak akan memerlukan kekuatan superku lagi untuk menolong lebih banyak 
orang. 
 
Adikku Bijis yang masih kelas 4 SD berkata padaku, seandainya dia bisa jadi 
superhero, dia mau mencari cewek dengan menjadi superhero. Nggak perlu 
merahasiakan identitas.  
Idenya cukup bagus juga. 
 
Kalau menurut anda sendiri, bagaimana? 
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Obrolan Mie Ayam 
 
Aku mempunyai seorang teman yang namanya dia minta untuk tidak disebutkan. 
Sebut saja temanku ini, Ytzhak bin Omar. 
Ytzhak ini memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh dan kadang ekstrim. Dia ini 
orang yang prihatin dengan nasib setan. Karena setan selalu dijadikan alasan manusia 
berbuat jahat dan sering digunakan untuk mengurangi kesalahan manusia. Berbagai 
kasus menunjukkan bahwa setan selalu yang mendorong dan membuat manusia 
untuk berbuat jahat. Padahal, seorang manusia sebetulnya memiliki kuasa dan 
pengendalian diri untuk tidak berbuat jahat. Jadi, kalau manusia berbuat jahat, itu 
adaah salahnya. Tidak ada setan yang membuat manusia untuk berbuat jahat. 
Malah manusia adalah mahkluk yang lebih jahat dari setan, karena manusia sendiri 
yang berbuat jahat dan manusia malah menyalahkan setan. 
 
Suatu ketika, aku, Ytzhak dan Lubab makan bersama di sebuah warung mie ayam 
yang terkenal lezat dan murah di Jogja. Letaknya tepat di samping gerbang masuk 
menuju stadion Kridosono. Kami bertiga makan mie ayam sambil membahas tentang 
terorisme. 
Ada yang bilang bahwa ketika seorang teroris melakukan bunuh diri sambil 
membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai penjahat, maka teroris itu akan masuk 
surga dan dianugerahi 40 perawan. Sayangnya, kami bertiga belum ada yang pernah 
membaca kontrak para teroris, jadi kami mendiskusikan 40 perawan itu seperti apa. 
 
Pemikiran pertama, apakah 40 perawan itu diciptakan di Surga, atau 40 perawan yang 
mati dari dunia dan masuk ke surga karena keperawanannya? Kalau 40 perawan yang 
diciptakan di surga, masih mending karena bisa cantik-cantik. Tapi, kalau 40 perawan 
yang asalnya dari dunia, sudah pasti sial. Karena (maaf), di jaman sekarang ini wanita 
yang masih perawan sampai mati biasanya tidak terlalu menarik dan biasanya 
cenderung orang-orang bermasalah. 
Pemikiran kedua, apakah perawan itu manusia dan betul-betul wanita. Karena ada 
laki-laki di dunia ini yang memilih untuk menjadi perawan sampai matinya. 
 
Diskusi kami mengalami kebuntuan, karena kami memang belum pernah membaca 
kontrak teroris. Tetapi, kami mendapat sebuah ide untuk mengasuransikan Lubab 
atas kematian karena ledakan, kemudian menyuruh Lubab melakukan bom bunuh diri. 
Aku dan Ytzhak akan mendapat uang asuransi, dan Lubab akan mendapat 40 
perawan. 
 
Setelah membahas hal itu, kami bertiga kemudian beralih ke permasalahan di 
Palestina dan Zionis. Hampir semua orang di dunia prihatin dan mengutuk kejadian 
ini. Termasuk Indonesia yang paling ekstrim, anak-anak TK di negeri ini sampai 
melakukan long march mengutuk Zionis, dan anak-anak SD melakukan anarki 
dengan membakar bendera. Suatu tindakan yang belum pantas dilakukan anak-anak 
pada umurnya. 
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Saat kejadian itu, Indonesia sendiri sedang mengalami krisis. Banyak orang di-PHK, 
banyak anak Indonesia kurang gizi dan tidak bisa makan, bahkan saat itu orang-orang 
di Papua baru saja mengalami gempa cukup besar dan membutuhkan bantuan.  
Tapi lucunya, banyak orang Indonesia yang malah larut memikirkan Palestina, 
mengirimkan bantuan dalam jumlah besar, bahkan siap mengirimkan pasukan untuk 
berperang melawan Zionis.  
Permasalahan di negeri sendiri yang sebetulnya sama pentingnya dan malah tidak 
dipedulikan dunia, sama sekali tidak dipandang oleh orang-orang itu.  
Ini suatu bukti bahwa orang-orang itu lebih senang membenci dan mengutuk 
penjahat daripada menolong orang yang betul-betul kesusahan. Suatu bukti bahwa 
iman telah menjadi fanatisme di negeri ini. Anak-anak kecil yang seharusnya bisa 
memandang masalah dari sisi kasih, sudah diajari untuk memandang masalah dari sisi 
kebencian. 
Iman itu membuat seseorang melihat kenyataan dan mengatasi kenyataan, misalnya 
menolong orang Palestina dengan tetap mempedulikan bangsa sendiri yang kesusahan. 
Tapi fanatisme, membuat orang menjadi buta. Contohnya para teroris, orang-orang 
kasihan yang tidak melihat kenyataan dan buta karena suatu pemikiran. 
 
Hari itu, aku, Ytzhak dan Lubab mendapat pelajaran berharga. Suatu pelajaran untuk 
mempertanyakan suatu pengajaran dan mencocokannya dengan kenyataan. 
Bagaimanapun juga, orang-orang yang saat ini mengajarkan suatu ajaran, adalah 
orang-orang yang sama dengan kita semua. Orang-orang yang baru sekali ini 
mengalami hidup dan baru sekali ini mencoba memahami suatu ajaran. Mereka belum 
pernah mati, dan mereka sendiri belum betul-betul tahu apakah yang mereka pahami 
itu sebetulnya benar atau salah. 
 
Sekarang ini, bila aku mengatakan mie ayam di Kridosono betul-betul lezat dan 
murah, kalian harus percaya. Tutup buku ini, kemudian segeralah pergi ke Jogja dan 
cobalah mie ayam yang lezat dan murah itu.
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Cinta, Keberanian, dan Pilihan. 
 
Waktu itu, aku masih seorang mahasiswa jomblo, dan aku menyukai seorang yang 
bernama Dame. Seperti yang sudah pernah kuceritakan sebelumnya, Dame adalah 
seseorang yang pintar, menarik, dan disukai banyak orang. 
Yang belum pernah kuceritakan sebelumnya adalah, waktu itu Dame punya seorang 
cowok. 
 
Semua cowok pasti akan kesal kalau cewek yang dia sukai sudah dimiliki oleh cowok 
lain. Aku sendiri cukup kesal, kenapa aku bertemu dengan Dame ketika dia sudah 
punya cowok. Aku menyesali takdir, seharusnya aku dipertemukan dengan Dame 
sebelum dia punya cowok. 
Tapi bagaimana lagi, waktu itu aku menjadi sahabat dekat Dame. Walaupun kami 
berdua sering bertengkar, tetapi semakin dekat dengannya, semakin aku suka 
dengannya. 
Aku tidak bisa menahan perasaan ini dan aku tidak ingin merusak hubungan Dame 
dengan cowoknya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menjauhi Dame. 
Aku memberanikan diri untuk memutuskan persahabatan dan menjauhi Dame. 
 
Disini aku mendapat pelajaran pertamaku, kalau kamu tidak bisa memilikinya, jauhi 
dirinya dan matikan perasaanmu terhadapnya. 
 
Tetapi, ternyata Dame tidak bisa memutuskan persahabatan kami. Dia mengaku 
bahwa tanpa aku, rasanya pasti akan sangat sepi. Dia ingin mempertahankan 
persahabatan kami. 
Tanpa kuduga, ternyata selama kami bersahabat, aku membuat kesan dan mengisi 
kekosongan pada Dame. Setiap kali kami bertemu, Dame tidak pernah merasa bosan. 
Dia mengaku bahwa aku bisa membuat setiap pertemuan kami selalu berbeda. 
 
Disini aku mendapatkan pelajaran keduaku, buatlah dia memiliki kesan terhadapmu. 
Buat setiap hari berbeda dan tidak akan membosankan untuknya. Memang hal ini 
menuntut kreatifitas dan spontanitas. Selain itu, ini hanya bisa terjadi kalau kamu 
menjadi dirimu sendiri dan menerima dirimu apa adanya. Tapi kalau kamu berhasil, 
dia pasti tidak akan mau kehilanganmu. 
 
Setelah itu, kami berdua kembali bersahabat. Saat itu, Dame mulai merasa bahwa 
cowoknya membosankan (dan kelihatannya memang), cowoknya tidak banyak bicara, 
tidak bisa rame dan menyenangkan. 
Saat itu aku mulai berpikir, hidupku hanya satu kali. Aku menyukai Dame dan aku 
mencintainya. Paling tidak, dalam hidupku aku pernah mencoba untuk mendapatkan 
Dame. Seperti dalam banyak film, pinguin memilih seorang pasangannya sekali 
seumur hidup. Aku juga melakukan itu. 
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Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku ke Dame. 
Waktu itu Dame masih punya cowok dan aku sebagai sahabat terdekatnya 
mengungkapkan perasaanku. 
Aku hanya berpikir, lakukan sekarang atau aku tidak akan pernah bisa hidup bersama 
Dame. Aku membuat Dame memilih. Bagaimanapun juga, seperti dalam film 
berpinguin, wanita yang memutuskan pasangannya. 
 
Disini aku mendapat sebuah pelajaran. Kalau kamu sudah sedekat itu, ungkapkan saja 
perasaanmu padanya. Kalau dia menerimamu, kamu berhasil. Kalau dia menolakmu, 
kalian masih bisa jadi teman. Be brave! For one chance in a lifetime. 
 
Kisah berlanjut, Dame membutuhkan waktu. Waktu untuk menyendiri, tidak bertemu 
cowoknya dan tidak bertemu aku. Dia butuh waktu untuk memutuskan mana cowok 
yang terbaik untuknya. Aku memberinya waktu, cowoknya mungkin juga memberinya 
break. 
 
Disini aku mendapat pelajaran, memilih pasangan merupakan suatu hal yang 
berdampak besar pada hidupmu kedepan. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk 
menentukan dengan hati, mana yang terbaik untukmu. 
 
Akhirnya, Dame memilihku. Dengan pertimbangan, aku menyenangkan, aku bisa 
membuat setiap hari tidak akan terasa membosankan, aku setia, bertanggung jawab, 
menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Juga keadilan.  
Sialnya, Dame tidak tahu kalau aku pemalas, lamban dalam mengambil keputusan, 
susah untuk serius, dan gampang terharu. 
 
Banyak cerita mengajarkan kita untuk mengalah agar orang yang kita cintai bisa 
bahagia, bahkan kalau perlu biarkan dia dengan orang lain kalau itu membuatnya 
bahagia. 
Tapi aku mendapat sebuah pelajaran dalam kasusku. Cinta itu harus dikejar! Kalau 
kamu mencintai orang itu dan ingin bersamanya, maka berusahalah untuk 
membuatnya bahagia. Jangan lepaskan dia dan menyerah begitu saja. Kamu punya 
kesempatan yang sama dengan orang lain untuk membahagiakan dia. 
Maka jadilah dirimu sendiri, terimalah dirimu, kemudian jadilah berani dan kejarlah 
cintamu!  
Berjuanglah!!! 
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Kerja untuk Hidup, Hidup untuk Apa? 
 
Selepas kuliah dan mulai memasuki dunia kerja, aku mulai bertanya. Kenapa orang 
memilih suatu profesi? Apa tujuan orang bekerja, dan apa tujuanku bekerja? 
 
Ada orang yang memilih profesi dan bekerja sebagai guru, ada orang yang bekerja 
sebagai akuntan, ada yang menjadi politikus, memilih bekerja di lembaga sosial, atau 
menjadi pengusaha. 
Mereka melakukan itu karena berbagai macam alasan. Ada yang melakukannya karena 
uang, ada yang bekerja karena menyalurkan bakat, ada yang melakukan suatu 
pekerjaan karena itu merupakan suatu hal yang dia senangi, dan masih ada banyak lagi 
alasan. 
 
Aku mulai mengamati satu per satu, dan mulai mencari-cari tujuanku bekerja. 
Tujuan yang pertama kali aku temukan adalah, aku bekerja untuk mencari uang. Tapi 
ini ternyata bukan tujuan. Orang hidup memang harus mencari uang. Salah satunya 
dilakukan dengan cara bekerja dan memilih suatu profesi. Jadi, bekerja untuk mencari 
uang bukanlah suatu tujuan. Ini keharusan. 
 
Aku kemudian melihat orang-orang disekelilingku.  
 
Bapakku menjadi guru karena terpaksa, apalagi guru matematika. Dia tidak terlalu 
senang dengan menjadi guru matematika. Kalau dia bisa memilih, dia pasti akan 
memilih pekerjaan lain. 
Tapi, mau tidak mau Bapakku harus berusaha menggeluti pekerjaan sebagai guru 
matematika. Tujuannya hanya satu, untuk mencari uang dan bisa mencukupi 
kebutuhannya dan orang-orang yang dia cintai.  
Setelah Bapakku berhasil mencukupi kebutuhan dan dia merasa bahwa dirinya sudah 
mapan secara finansial dan pekerjaan, dia mulai melakukan aktualisasi diri. Aktualisasi 
diri ini dalam bentuk mendalami ilmu yang dia pegang dan mengajar muridnya agar 
murid-muridnya bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapakku mengajarkan 
pelajaran hidup dan pelajaran matematika lanjut agar murid-muridnya mendapat bekal 
yang cukup untuk menghadapi tahap selanjutnya dalam hidup mereka. Menurut 
Bapakku, seorang guru itu berhasil bila murid-muridnya berhasil. Apalagi bila murid-
murid itu berhasil menerapkan apa yang diajarkan sang guru. Itulah aktualisasi dirinya. 
 
Ternyata, cukup satu contoh ini menjawab banyak pertanyaanku.  
 
Kalau orang bekerja untuk mencari uang atau untuk memenuhi kebutuhan, maka 
hidup hanya akan untuk bekerja, karena kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya.  
Contohnya kebanyakan dari guru atau dosen yang kukenal. Mereka mengajar untuk 
mendapatkan uang. Bahkan tidak jarang dari mereka kemudian terus menerus 
mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan kekayaan mereka.  
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Apa yang didapatkan para murid, mereka tidak terlalu peduli. Paling tidak, ada 
beberapa murid yang pintar itu sudah cukup. Murid yang bodoh tidak terlalu penting, 
karena memang harus ada defect product dalam setiap produksi. 
Pada akhirnya, guru atau dosen semacam ini hidupnya hanya akan diisi dengan 
mengajar untuk mendapatkan uang. 
 
Ada sebuah contoh lagi. Aku mengenal seorang guru yang mengajar karena dia 
senang mengajar. Apalagi dia sangat senang dengan ilmu yang dia ajarkan. Dia tidak 
peduli dengan uang, bahkan dia rela meninggalkan keluarganya demi mengajar. 
Tentang berapa muridnya yang berhasil, setahuku tidak terlalu banyak. Guru ini 
mungkin menerapkan sebuah petuah, ‘bekerjalah di tempat yang kamu senangi, 
karena kamu tidak akan merasa sedang bekerja’.  
Petuah ini kelihatannya bagus. Tapi pada akhirnya, guru ini tidak menghasilkan apa-
apa. Keluarganya saling terpisah, kebutuhan tidak banyak tercukupi, dan muridnya 
tidak banyak yang berhasil. Guru ini tahunya dia senang dengan pekerjaannya, 
walaupun tanpa sadar hidupnya tidak berguna banyak. 
 
Dari contoh-contoh tadi, akhirnya aku membuat kesimpulan. Kenapa aku harus 
bekerja dan apa tujuanku bekerja.  
Pertama, aku akan bekerja untuk bisa hidup. Kedua, aku akan bekerja untuk 
bertanggung jawab menghidupi orang-orang yang aku cintai.  
Setelah kedua hal ini tercukupi dalam batasan normal, aku akan mulai melakukan 
aktualisasi diri. Ini bagian terpenting kenapa aku bekerja. 
Aktualisasi diri dengan melakukan suatu hal yang berguna untuk kemanusiaan, atau 
berguna untuk generasi selanjutnya. 
 
Mungkin bila saat itu telah tiba, aku akan menjadi superhero dengan sepenuh hati. 
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Save the Children, Save the World  
 
Anak-anak merupakan suatu harta yang berharga bagi masa depan. Mereka memiliki 
kepolosan dalam berpikir, memiliki kelucuan, dan selalu hidup untuk saat ini.  
Kata Bapakku, tugas seorang manusia di dunia adalah membuat generasi selanjutnya 
lebih baik, dan anak-anak merupakan bagian utama dari generasi selanjutnya. 
 
Tetapi di jaman yang penuh persaingan seperti sekarang ini, anak-anak sering diajari 
dengan cara yang salah. Hal ini mungkin dikarenakan budaya persaingan yang telah 
berlaku umum. Bahkan diberlakukan juga untuk anak-anak. 
 
Orang tua yang hidup dalam kondisi penuh persaingan, seringkali menerapkan cara 
survive mereka pada anak-anak mereka, bahkan tidak jarang anak-anak menjadi 
korban orang tuanya yang sibuk survive sendiri. Sebagai contoh, akhir-akhir ini 
bermunculan sekolah untuk anak umur 3 tahun. Maksudnya adalah membekali 
kecerdasan bagi anak sejak dini. Padahal, normalnya anak umur 3 tahun itu masih 
berkembang secara alami dan mengalami kedekatan dengan orang tuanya.  
Tapi dengan alasan orang tua sibuk, membekali anak dengan kecerdasan sedini 
mungkin, dan mungkin membuat lahan bisnis baru untuk survive beberapa orang 
pengajar, hal ini malah menjadi sesuatu yang berlaku umum. 
 
Lebih parah lagi, anak-anak jaman sekarang telah diajari perbedaan oleh orang tua 
mereka. Padahal anak kecil itu masih polos dan belum tahu perbedaan. Semuanya 
sama dalam sudut pandang mereka.  
Sebagai contoh, anak-anak dimasukkan sekolah khusus agama tertentu atau khusus 
untuk etnis tertentu. Hal inilah yang menyulut perpecahan ketika mereka dewasa, 
karena anak-anak dibiasakan untuk hidup dan berkembang bersama orang yang 
sejenis dengan mereka. Oleh karena itu, ketika anak-anak melihat orang-orang yang 
berbeda dengan mereka, anak-anak itu akan sulit berbaur atau bahkan cenderung akan 
melihat perbedaan antara dia dan orang lain.  
Tapi lagi-lagi para orang tua memiliki alasan yang aneh, seperti membekali agama dan 
akhlak di sekolahan yang isinya anak sejenis, atau anak akan lebih aman kalau 
berkembang bersama anak-anak yang sejenis. Padahal akhlak dan agama merupakan 
tanggung jawab orang tua. Sedangkan anak harus dibiasakan berbaur, karena seluruh 
dunia ini dihuni oleh beragam manusia. 
 
Hal terakhir yang patut dibahas dan merupakan penyebab munculnya para koruptor 
di masa depan adalah, suatu mentalitas dimana seorang anak harus berprestasi. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang tua pasti ingin anaknya berprestasi. Kalau 
anak berprestasi, selain membanggakan orang tua, sang anak akan memiliki 
kesempatan yang lebih besar untuk hidup sukses di masa depan. 
Demi kebanggaan, tak jarang orang tua memaksakan keinginan mereka pada anak. 
Padahal kadang-kadang anak memiliki keinginan yang berbeda dengan orang tua 
mereka. Tapi dengan dalih bahwa orang tua itu paling mengerti anaknya dan tahu 
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yang terbaik untuk anaknya, orang tua sering memaksa anak-anaknya. Entah 
memaksa secara langsung, atau mengarahkan anaknya sehingga secara tidak langsung 
anaknya menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. 
Tapi hal ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan suatu penanaman bahwa anak 
harus berprestasi dan sukses di masa depan. 
Inilah kesalahan terbesar para orang tua. 
 
Akibat pertama dari kesalahan ini adalah, anak bisa mengalami tekanan dan tidak bisa 
mengalami kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Karena secara tidak langsung, hal 
ini berarti kebahagiaan itu bersyarat. Untuk bahagia, seorang anak harus berprestasi 
dan sukses dalam hidupnya. Padahal kebahagiaan itu asalnya dari sikap mau menerima 
keadaan disekitar dan selalu berpikiran positif. Efeknya adalah, keberanian dan 
keterbukaan pikiran dalam memandang hidup. 
 
Akibat kedua adalah, anak-anak akan fokus untuk berprestasi dan melewatkan banyak 
hal dalam hidupnya. Banyak orang lupa, kebahagiaan itu bukan suatu tujuan tapi suatu 
perjalanan.  
Sekarang belajar atau bekerja mati-matian agar nanti bisa berlibur dan menikmati 
hidup.  
Akibatnya, anak-anak akan cenderung lupa untuk bersyukur dan berbahagia setiap 
hari, karena tujuan mereka yang ada didepan belum tercapai. 
Biasanya kalau tujuan ini sudah tercapai, anak-anak itu akan mengejar sesuatu yang 
lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Jadi, hidup ini isinya adalah terus-terusan mengejar 
sesuatu. Akhirnya, kebahagiaan dalam hidup bukannya setiap hari, tapi hanya pada 
saat-saat tertentu saja. 
 
Akibat ketiga adalah, kalau anak-anak tidak memiliki mental yang kuat, lama-lama 
mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa berprestasi atau sukses di masa 
depan. Inilah yang mengakibatkan menjamurnya para penyontek di kalangan para 
pelajar, dan di masa depan, para penyontek ini menjadi koruptor atau pemalsu ijazah 
yang sukses hidupnya. Tapi apa peduli orang tua? Toh yang penting anak bisa sukses 
dan membanggakan. 
 
Akibat terakhir dan mungkin malah paling signifikan, orang tua akan merasa malu dan 
tidak bahagia bila anaknya tidak berprestasi atau tidak sukses. Ketakutan orang tua 
inilah yang sering membebani anak. Padahal tugas orang tua seharusnya membuat 
generasi selanjutnya lebih baik (dalam artian kebahagiaan dan nilai-nilai 
kemanusiaannya).  
 
Sebelum semuanya bertambah parah, mari kita mulai perbaiki semuanya. 
Pertama, jangan tanamkan mental berprestasi pada anak-anak, tapi tanamkanlah budi 
pekerti. Inilah fondasi terpenting dalam hidup. Tidak ada gunanya orang sukses tapi 
tidak punya budi pekerti. Prestasi itu hanyalah suatu hasil dari perjuangan. Tapi bukan 
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merupakan suatu tujuan. Tujuannya adalah berjuang. Oleh karena itu, buat anak-anak 
untuk selalu berjuang secara optimal dan hargailah mereka apapun hasilnya. 
Kedua, jangan menanamkan perbedaan pada anak-anak. Ajarilah mereka untuk 
berbaur. Buatlah anak-anak untuk memahami perbedaan dalam arti positif dan 
memahai apa itu toleransi. Karena pada dasarnya kita semua sama sejak dilahirkan. 
Ketiga, hargailah anak-anak. Arahkan mereka agar menjadi sesuatu yang berguna di 
masa depan tanpa harus memaksa mereka. Ingat, setiap orang itu berguna bagi 
kehidupan, apapun dia. Oleh karena itu, tujuannya bukan menjadi sesuatu, tapi 
menyumbangkan sesuatu bagi orang lain. Dengan pemahaman seperti ini, anak juga 
akan lebih bisa menghargai seorang pembantu atau ibu rumah tangga. 
Terakhir, ajarilah anak-anak untuk selalu bersyukur atas segala kondisi yang mereka 
alami. Semua yang terjadi di dunia ini pasti memiliki sisi yang pantas untuk disyukuri.  
Terimalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka semua akan terasa lebih indah. 
 
Save the children, save the world. 
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Homo Homini Lupus 
 
Seorang sahabatku bercerita kalau dia baru saja dipukul oleh salah seorang seniornya 
dalam sebuah acara outing yang diadakan kantornya. 
Senior itu memukul sahabatku karena dia merasa posisinya terancam oleh sahabatku. 
 
Memang senior yang memukul sahabatku ini sangat keterlaluan. Tapi dalam dunia 
kerja, saling menjatuhkan dan memusuhi rekan kerja yang potensial sering terjadi.  
Orang menjilat atasan, memuja klien, memusuhi orang yang potensial, merendahkan 
bawahan, dan masih banyak lagi. Ada orang yang bisa melakukan hal-hal ini dengan 
sangat halus tanpa kelihatan. Ada juga yang melakukan secara frontal dan eksplisit, 
seperti yang dilakukan senior sahabatku. 
 
Menurut sahabatku, semua ini terjadi karena sifat survival manusia. 
 
Sama seperti binatang, manusia juga memiliki sifat survival. Sifat ini yang membuat 
manusia atau binatang untuk melakukan apapun demi bertahan.  
Bedanya, binatang menggunakan sifat ini selama hidupnya. Sedangkan manusia juga 
memiliki kesadaran manusiawi dan perasaan. 
 
Tapi kalau seorang manusia terlalu sering mengalami kehidupan yang keras dan 
terkungkung dalam suatu kondisi dimana dia harus bertahan hidup, sifat survivalnya 
akan menjadi dominan.  
Namun, tidak selalu diperlukan kehidupan keras dan kondisi yang sulit untuk 
membuat sifat survival menjadi dominan. Ketakutan juga bisa memicu sifat survival 
seorang manusia. Takut hidupnya tidak aman, takut tidak punya uang, atau takut tidak 
dihormati bila tidak punya kekuasaan. Orang-orang yang dikuasai ketakutan, biasanya 
berpotensi memiliki sifat survival yang dominan. 
 
Orang-orang dengan sifat survival dominan merupakan orang yang berbahaya. 
Karena apa yang dia tahu adalah bertahan. Entah bertahan hidup, bertahan dalam 
jabatan, bertahan dalam karir. Apapun itu, dalam bertahan orang hanya akan 
memikirkan dirinya sendiri atau orang-orang yang dia lindungi. Inilah yang membuat 
seseorang menjadi berbahaya bagi orang lain diluar lingkarannya.  
 
Tips pertama untuk menghadapi orang-orang semacam ini adalah, jangan pernah 
membuatnya merasa terancam. Sama seperti binatang, bila merasa terancam, mereka 
akan sangat waspada dan memperhatikan gerak-gerik kita. Suatu saat kita ceroboh, 
kita pasti akan dihabisi. 
Kalau keadaan terpaksa membuat kita dalam posisi yang mengancam, tips kedua 
adalah, jangan coba-coba mengganggunya. Jangankan mengganggu, dekat-dekat 
dengannya saja sudah cukup berbahaya. 
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Sahabatku ditunjuk oleh atasan untuk menempati suatu posisi yang berpotensi 
mengancam seniornya. Seharusnya dia sudah tidak dekat-dekat dengan seniornya, 
apalagi mereka sering bekerja bersama. Tetapi sahabatku ini kurang bisa membaca 
kondisi dan situasi. Dia ikut outing bersama seniornya yang sedang dalam kondisi 
mental dan keuangan yang kurang baik. Hasilnya, dia dipukul. 
 
Pengalaman temanku ini menunjukkan bahwa membaca kondisi dan situasi 
merupakan suatu hal yang penting dalam menghadapi dunia orang dewasa. Karena 
dalam dunia orang dewasa, manusia telah berubah menjadi serigala bagi manusia 
lainnya. 
Homo homini lupus. 
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Orang Sakti 
 
Semalam aku dan adikku Aryo begadang dalam rangka malam satu suro. Malam satu 
suro adalah malam pergantian tahun jawa, dan pada malam ini terdapat suatu saat 
dimana seluruh alam semesta (kecuali manusia tentunya) hening dalam rangka 
pergantian tahun. Saat hening ini terjadi antara jam 1 hingga jam 3 pagi. 
 
Menurut orang Jawa, ketika seluruh alam semesta hening dan tidak mengeluarkan 
aktivitas apapun, kita bisa mengirimkan doa permohonan dengan lancar kepada Yang 
Maha Kuasa, dan alam semesta juga akan ikut mendengarkan. 
Tanda-tanda saat keheningan ini adalah, angin berhenti berhembus, jangkrik berhenti 
bersuara, dan binatang-binatang termasuk juga pohon berhenti berbunyi. Waktu 
keheningan ini tidak lama, juga tidak sebentar.  
Tentu saja seseorang harus begadang di alam terbuka untuk mencari saat hening ini. 
Alam terbuka yang masih murni. Masih terdapat pepohonan, binatang, dan tempat 
untuk melihat langit. 
 
Orang yang sering mengalami saat hening ini adalah Mbah Harjo, adik nenekku. 
Bapakku pernah mengalaminya satu kali ketika begadang bersama Mbah Harjo di 
cakruk (rumah-rumahan di tengah sawah). Saat itu Bapakku disuruh berdoa, dan 
doanya dikabulkan Tuhan. 
 
Aku dan adikku Aryo semalam begadang berdua untuk mencari saat hening. Bapakku 
tidak ikut membimbing, karena dia sudah tidur. Lagipula, Bapakku sudah tidak 
pernah menemukan saat hening itu sejak terakhir menemukannya bersama Mbah 
Harjo. Oleh karena itu, Bapakku hanya memberi tahu tanda-tanda dan bekal untuk 
menemukan saat hening. 
 
Pada saat begadang di malam satu Suro, orang harus memiliki niat yang baik. Hati dan 
pikiran harus jadi satu dan bersih. Hati-hati dengan pikiran karena bisa membuat 
manusia jadi tidak percaya dan berpikir macam-macam.  
Ketika menemukan saat hening, berdoalah dengan padat dan singkat. Tidak perlu 
menggunakan ritual agama tertentu atau bahasa tertentu. Berdoalah layaknya manusia 
bertemu penciptanya, Tuhan Yang Maha Tahu. Seperti contohnya, duduk diam dan 
membatin keinginan. 
Pada saat itu, tunjukkan niat,  keteguhan, kepercayaan, dan keinginan baik kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa yang padat dan singkat itu pasti akan dikabulkan. 
 
Dengan penuh semangat dan kepercayaan, aku dan adikku begadang. Adikku 
memiliki permohonan untuk bisa mendirikan Aryo Foundation, suatu lembaga 
impian adikku yang memiliki concern terhadap orang-orang kurang mampu, 
mengembangkan pendidikan dan membangun Indonesia. Sedangkan aku, memiliki 
permohonan untuk bisa sukses dan hidup bahagia bersama Dame sampai akhir nanti. 
Permohonanku memang selfish, tapi orang kan beda-beda. 
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Selama begadang, aku dan adikku ngobrol beberapa hal. Salah satunya adalah tentang 
kekuatan super. Aku sebetulnya ingin memohon kekuatan super pada waktu hening 
itu. Kekuatan super untuk menjadi superhero, dan aku menceritakannya pada Aryo 
dengan penuh semangat semalam. 
 
Tetapi, Aryo mengingatkanku pada petuah Nenek Buyut kami. 
Nenek Buyut kami adalah seorang pertapa. Beliau masih memiliki gelar bangsawan 
Jawa. Pada waktu itu, Nenekku sudah menemukan arti hidup dan banyak misteri yang 
tidak bisa didefinisikan oleh manusia modern. Kalau aku ceritakan, banyak dari kalian 
juga tidak akan percaya. 
Nenek Buyut kami memiliki ilmu Ngrogo Sukmo. Secara simpel, ini adalah ilmu 
kesaktian. Ilmu ini dan ilmu-ilmu kejawen lainnya hanya diturunkan pada Mbah Harjo. 
Selain Mbah Harjo sudah disiapkan untuk menjadi penjaga trah (generasi atau 
keturunan), dia juga satu-satunya keturunan yang paling kuat lahir batin. 
 
Untuk keturunan yang lain, Nenek Buyutku hanya berpesan. Di masa depan, yang 
dinamakan orang sakti bukanlah orang yang bisa melihat masa depan atau memiliki 
ilmu kanuragan. 
Orang sakti di masa depan adalah orang yang bisa disukai oleh banyak orang. Orang 
yang memiliki banyak teman dan dihargai mereka. Itulah orang sakti di masa depan. 
 
Adikku mengingatkanku akan pesan ini. Bahwa orang sakti adalah orang yang bisa 
disukai oleh banyak orang.  
Kemudian adikku menambahkan lagi, “yang namanya superhero itu Mas, pasti disukai 
oleh banyak orang”. 
 
Aku memikirkan pesan buyutku dan perkataan adikku. Benar juga, kalau aku bisa 
memiliki banyak teman di jaman sekarang, sudah pasti aku orang sakti. Sangat sulit 
sekali untuk bisa membuat orang mau berteman sungguh-sungguh di jaman sekarang 
ini. Kebanyakan orang bisa berteman karena kepentingan, dan biasanya bila 
kepentingan itu sudah tidak ada, teman juga akan menghilang. 
 
Lalu bagaimana aku bisa disukai banyak orang tanpa dasar kepentingan? Aku 
memikirkan hal ini, dan tadi pagi aku menemukan jawabannya. 
 
Konsepnya hampir sama dengan konsep superhero. Menolong orang tanpa pamrih. 
Tanpa melibatkan kepentingan didalamnya. Jadi, aku harus bisa bersahabat dengan 
orang tanpa melibatkan kepentinganku didalamnya. Juga tanpa membuat orang itu 
merasa memiliki kepentingan dengan kita. Mirip dengan para superhero yang 
menyelamatkan orang-orang. Selain itu, aku juga harus memiliki kelebihan. Seperti 
superhero yang memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan orang-orang lain. Aku 
juga harus memiliki kekuatan yang bisa berguna untuk banyak orang. Aku harus 
berguna. 
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Faktor paling sulit untuk menjadi sakti adalah, bisa lapang dada dan melihat dunia dari 
sudut pandang yang lebih luas. Tanpa ini, orang akan mudah sekali melihat kesalahan 
orang lain dan membenci orang lain. Bila ini terjadi, aku tidak akan bisa bersahabat 
dengan tulus. Para superhero tahu betul akan hal ini. 
 
Adikku Aryo sedang menuju kesaktiannya. Bapakku sudah menerapkan petuah 
buyutku. Sekarang tinggal aku sendiri. 
Aku harus bisa menjadi orang sakti. Aku harus bisa menjadi superhero! 
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Villains 
 
Setiap superhero pasti punya villains. Villains ini merupakan sebutan dalam komik 
untuk musuh-musuh superhero yang hobinya membuat kekacauan dan banyak yang 
ingin menguasai dunia. Arti harafiah dari villains, cari saja di kamus. 
Dalam kisah superhero, villains ini dapat berupa penjahat-penjahat biasa, monster-
monster pengacau atau archnemesis. Archnemesis ini merupakan musuh bebuyutan 
sang superhero. Contohnya adalah Joker, si badut gila musuh dari Batman. 
 
Selama hidupku, aku juga sering menghadapi villain. Tetapi, villain ini tidak selalu 
berupa orang jahat, apalagi orang jahat berkekuatan super. Villain yang pernah 
kuhadapi lebih sering merupakan temanku sendiri. Teman yang karena kepentingan 
tertentu, berubah menjadi villain. Seperti kata pepatah, ‘tidak ada kawan abadi, yang 
ada hanyalah kepentingan pribadi’. 
 
Sewaktu SMP, banyak pelajar di sekolahku yang terobsesi untuk menjadi anak 
berprestasi. Hal ini menyebabkan mereka menghalalkan segala macam cara termasuk 
mencontek. Aku sendiri, untungnya orang tuaku lebih peduli pada kejujuran daripada 
prestasi. 
 
Suatu ketika pada waktu ulangan, aku melihat temanku berbuat curang. Dia salah 
seorang preman sekolah yang cukup ditakuti. Karena nilai keadilan dan idealisme 
terlalu melekat kuat dalam diriku, aku melaporkan kejadian ini pada guru yang 
memberikan ulangan. Temanku mendapatkan hukuman dari guru. Ketika waktu 
istirahat tiba, temanku mendatangiku di mejaku, kemudian mencengkeram kerahku 
dan mengangkatku hingga beberapa senti dari atas tanah. Dia marah dan mengancam 
akan menghajarku sepulang sekolah. Tapi untungnya, aku bisa menyelamatkan diri. 
 
Selang beberapa waktu, ulangan diadakan lagi. Kali ini, aku melihat sahabatku sejak 
kecil melakukan kegiatan mencontek. Hatiku bergejolak, mirip ketika Peter Parker 
sang Spiderman harus menghadapi sahabatnya sendiri di Spiderman 3. Kali ini aku 
bingung, apa yang harus aku lakukan. Orang ini adalah sahabatku sendiri sejak kecil, 
aku bahkan selalu bermain bersamanya. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak 
melaporkan sahabatku ini ke guru. Tapi, aku akan berbicara dengan temanku selesai 
sekolah. 
Akhirnya, ketika sekolah sudah usai. Aku berbicara dengan temanku. Aku 
memberitahu sahabatku bahwa tindakannya tadi sangatlah tidak ksatria. Mencontek 
merupakan hal yang dilakukan oleh para pecundang. Selain itu, mencontek hanya 
akan membohongi dirinya sendiri dan orang tuanya. 
Sahabatku tidak terima, karena ini bukan urusanku. Sebetulnya memang betul ini 
bukan urusanku, tapi dia sahabatku. Aku memiliki beban moral untuk membawanya 
ke jalan yang benar. 
Kemudian, kami berdebat lama. Debat anak SMP yang berakhir dengan duel lempar-
lemparan kapur, kemudian lempar-lemparan air dan siram-siraman air.  
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Setelah kejadian ini, sahabatku masih saja tidak berubah. Bagaimanapun juga, 
mencontek sudah menjadi budaya di kalangan para pelajar. Lebih banyak yang 
melakukan daripada yang tidak melakukan. 
Setelah kejadian ini, aku sudah tidak pernah lagi melaporkan orang yang mencontek. 
Itu memang urusan mereka, dan mereka hanya mempecundangi diri mereka sendiri. 
 
Ketika kuliah, aku juga pernah menghadapi villain yang merupakan temanku sendiri. 
Kali ini masalahnya adalah rivalitas. Temanku merasa aku cocok menjadi rivalnya, 
padahal aku tidak pernah ambil pusing dengan prestasi, kesuksesan atau kehebatan. 
Aku hanya ingin menjalani hidup tenang, menikmati hidup bersama orang-orang 
disekitarku, dan ingin bisa berguna bagi mereka. 
 
Villain yang berupa teman sendiri seperti contoh diatas, memang jauh lebih susah 
dihadapi daripada villain yang berupa orang jahat. Tapi villain yang berupa teman 
sendiri, masih tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan villain yang berupa diri 
sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, ‘diriku adalah musuh besarku’. 
 
Spiderman pernah ditempeli alien symbiote berwarna hitam. Alien ini mengubah 
spiderman menjadi jahat, dan hanya spiderman sendiri yang bisa melawan dan 
mengalahkan alien ini. 
Hal ini juga terjadi padaku. Didalam diriku, ada sebuah symbiote yang kuat sekali. 
Symbiote ini membuatku membenci orang lain, membuatku menjadi malas dan 
mementingkan diri sendiri, membuatku melawan orang tuaku, dan membuatku sering 
melihat dunia dari sisi negatif. 
Hingga saat ini, aku masih terus berusaha mengalahkan symbiote dalam diriku. Ini 
perjuanganku. Pertempuran tanpa akhir. Pertarungan melawan diriku sendiri hingga 
akhir hidupku. 



 

Homo Excelsior, Epilog 
 
Mungkin ada beberapa dari anda yang menduga kumpulan jurnal ini berisi mengenai 
homo dalam bahasa yunani yang artinya sejenis.  
Tapi homo dalam kumpulan jurnal ini bukanlah homo yang seperti itu. Homo dalam 
judul ini berasal dari bahasa latin, yang berarti manusia.  
Dalam bahasa latin, homo berasal dari kata humus yang artinya tanah. Ini mengarah 
pada asal manusia yaitu diciptakan dari tanah. 
Homo excelsior yaitu judul kumpulan jurnal ini, adalah suatu binomial nomenclature 
yang menandai suatu spesies manusia baru. Manusia yang lebih tinggi daripada anda 
semua, para Homo sapiens.  
 
Homo excelsior merupakan suatu spesies yang berasal dari genus Homo dan spesies 
excelcior. Arti penamaan species baru ini adalah, manusia tingkat lanjut. Manusia yang 
telah berevolusi dari Homo sapiens. 
Berbeda dengan Homo superior atau Homo supernus yang artinya manusia super. 
Homo excelsior belum tentu super. Tetapi, Homo excelsior jelas berbeda dan lebih 
tinggi daripada Homo sapiens.  
Kelebihan ini bisa berupa ketahanan terhadap penyakit, fisik yang lebih kuat, atau 
kekuatan batin yang bisa menjangkau entitas yang paling tinggi. 
 
Homo sapiens sekarang ini merupakan manusia-manusia yang kacau. Banyak yang 
hilang dalam kehidupan mereka. Tidak tahu siapa dirinya sebagai Homo sapiens. 
Bahkan merusak alam. 
Setahuku, beberapa dari Homo sapiens ada yang mulai berevolusi menjadi Homo 
excelsior. 
Aku sendiri merupakan Homo sapiens yang sedang berusaha untuk berevolusi 
menjadi Homo excelsior. Manusia baru. Manusia yang lebih tinggi dari Homo sapiens. 
 
 
 






