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Pengantar Redaksi

A

khir tahun 2014 lalu, pegiat Maiyah Nusantara bertemu dan berkumpul di
Baturaden, Purwokerto. Perjumpaan itu melahirkan refleksi mendalam.
Bahwa ibarat jamaah shalat, barisan (shaf) dari Jamaah Maiyah Nusantara
belum rapi dan rapat. Sedangkan, Imam sudah siap mengumandangkan
takbiratul ihram. Maka, usaha merapikan dan merapatkan barisan menjadi
sebuah keharusan.
Rembug Macapat Syafaat (RMS) sebagai wadah pegiat Macapat
Syafaat pun harus berbenah diri. Unit-unit yang bernaung di Rembug Macapat Syafaat (RMS) seperti Nahdlatul Muhammadiyyin, Perpustakaan EAN,
Sabanada, Forum Diskusi Martabat, Basori, dan Omah Aksara pun turut
menyesuaikan diri untuk merapikan dan merapatkan barisan kembali.
Dalam usaha perbaikan internal Rembug Macapat Syafaat (RMS) pun
tak ingin tak berjejak. Maka, dalam menjalani laku perbaikan diri Rembug Macapat Syafaat (RMS) ingin menorehkan sebuah tanda. Yakni dengan melahirkan www.macapatsyafaat.com yang diharapkan mampu menjadi buah konkret
dari perbaikan internal.
Kelahiran www.macapatsyafaat.com pun dimaksudkan sebagai wujud
pemberdayaan diri. Dalam arti, sudah terlampau lama kita mencecap nilai-nilai
Maiyah. Sudah terlampau lama pula (jika kita meminjam istilah Pak Toto Raharjo) menjadi jamaah setor kuping. Nah, adanya www.macapatsyafaat.com diharapkan mampu menjadi media belajar kita untuk menjadi subyek informasi.
Juga media belajar kita untuk menyebarkan nilai-nilai Maiyah kepada khalayak
luas.
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Selain itu, kelahiran www.macapatsyafaat.com juga
dimaksudkan untuk merespon era banjir informasi. Era di
mana informasi terserak pating nggedabyah. Era di mana
informasi begitu cepat berderap mengepung sendi-sendi
kehidupan kita. Hingga, kebenaran maupun kekeliruan
suatu informasi tak bisa dibedakan.
Memang, di luar sana sangat mungkin gejala disinformasi gampang ditemui. Dan sangat mungkin pula dampaknya begitu menggelisahkan. Namun, sebagai media
komunitas, www.macapatsyafaat.com tak lantas ingin menyebut diri sebagai sumber referensi terpercaya. Pun tak
berani lantang mengatakan sebagai amanat hati nurani jamaah. Apalagi sampai mengklaim diri sebagai media informasi yang enak dibaca dan perlu.
Dengan segala kekurangan, www.macapatsyafaat.
com hanya ingin menemani proses Jamaah Macapat Syafaat dalam upaya tumbuh bersama. Keberadaan www.macapatsyafaat.com pun tak lain hanya ingin menjadi ejawantah dari laku asah-asih-asuh.
Nah, lembaran yang kini panjenengan pegang,
hanya semacam welcome drink. Yakni suguhan sambutan
sebelum panjenengan memasuki pintu-pintu ilmu dalam
rumah besar Macapat Syafaat. Juga semacam teman waktu
senggang di sela-sela aktivitas panjenengan.
			

Akhir kata, selamat membaca!

DISKUSI BUKU SEWELASAN #11 “AKULAH ISTRI TERORIS”
Selasa 11 Agustus 2015 Rumah Maiyah, Kadipiro, Yogyakarta

S

eorang perempuan dicap sebagai istri teroris
emata karena perjuangan dan jihad suaminya (dan
ia pun meyakini kebenarannya) yang oleh “Mata Dunia” sudah kadung distempel sebagai aktivitas terorisme. Dapatkah anda membayangkan apa saja yang akan terjadi dalam
kehidupannya? Jika anda pernah menjumpai mereka,
mampukah anda memahami secara mendalam bagaimana
perempuan tersebut menjalani menit demi menit hidupnya?
Mampukah anda membayangkan bagaimana ia dengan
teguh menjalankan roda rumah tangganya, menjaga dan
terus menerus bersabar membesarkan anak-anaknya di
tengah situasi ketertekanan menghadapi “mata pisau”
masyarakat disekitarnya? Dan dapatkah anda jelaskan
pula, Iman dan Cinta macam apa yang membuat seorang
perempuan merelakan masa depannya untuk berani terus
menerus bertahan demi menyokong “kebenaran” dan keyakinan akan dogma yang tengah diperjuangkan oleh suaminya? Mereka telah memilih jalan yang sama sekali berbeda.
Semua itu lepas dari konteks bahwa teror, teroris,
dan terorisme sesungguhnya masih merupakan perkara
yang debatable dari sisi apapun. Bagaimana begitu lucunya,
Terorisme bisa sangat identik dengan ISLAM dalam stigma
global saat ini. Stigma buruk yang bahkan setelah peristiwa
11 September telah memproduk ISLAM-PHOBIA yang menjalar di negara-negara Barat, dan diam-diam telah menargetkan “Islam”, sebagai musuh baru peradaban global. Radikalisme, Fundamentalisme Islam, serta paradigma “Islam
Keras yang suka membunuh” tiba-tiba menjadi ancaman ma-
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syarakat dunia. Apakah yang sesungguhnya terjadi dengan
semua ini? Bagaimana mengaitkan kesetiaan yang membaja dari “Seorang Istri Teroris” tersebut dengan konteks paradigma terorisme dalam peta politik internasional saat ini?
Wacana dan Ilmu itulah yang berusaha digali dalam
Diskusi Sewelasan Perpustakaan EAN edisi#11 “AKULAH
ISTRI TERORIS”, yang ditulis oleh Novelis produktif Abidah El Khalieqy. Diskusi Sewelasan langsung menghadirkan Ibu Abidah sang penulis novel serta didampingi oleh
Mas Eko Prasetyo selaku Direktur SMI (Social Movement
Indonesia) yang biasa melakukan pendampingan pada
kasus-kasus yang terkait isu terorisme termasuk istri-istri
terduga teroris. Diskusi malam itu dipandu langsung oleh
Ibu Nadhrotussariroh, kepala Perpustakaan EAN Kadipiro.
Istri “Teroris”, sisi-sisi manusiawi seorang perempuan.
Diskusi dimulai sekitar pukul 8 malam diawali
dengan pembacaan puisi karya Bu Abidah yang berjudul
Sajak Etalase serta sekilas isi Novel “Akulah Istri Teroris” (AIT) oleh Ririen Pranabuwani K dari Perpustakaan
EAN. Selanjutnya Bu Nadhrotussariroh selaku moderator membacakan profil singkat Bu Abidah yang ditulis oleh
Pak Ragil Suwarno Pragolapati pada tahun 1988 dan masih tersimpan rapi dalam dokumentasi sastra Pak Ragil
di Perpustakaan EAN. Diskusi sesi pertama langsung
diserahkan pada Ibu Abidah selaku penulis Novel AIT.
Di sesi awal ini Bu Abidah menceritakan bahwa Novel
AIT ini sebetulnya sudah dicetak hampir satu tahun, yakni di
Akhir tahun 2014. Perjalanan novel ini menurut beliau penuh
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mutakhir. Artinya masih banyak ruang yang belum diisi
atau dieksplorasi oleh sastrawan-sastrawan lainnya. Inilah
yang semula membuat Bu Abidah merasa tertantang dan
jatuh cinta pada tema ini, meskipun pengetahuan tentang
dunia istri teroris saat itu masih nol. Tetapi sebagaimana
sikap seorang sastrawan yang harus menempuh cara apapun demi tema cerita yang sudah kadung membuat jatuh
cinta, maka kemudian Bu Abidah melakukan riset ke Poso
demi mendapatkan data-data istri-istri terduga teroris.
Ketika sampai di Poso, Bu Abidah menemukan
bahwa ternyata ada beberapa tipologi teroris yang berbeda antar masing-masing daerah. Riset Bu Abidah ini
di-support oleh Kapolda Palu dan difasilitasi dengan memberikan pengawalan dua Brimob setiap wawancara dengan
para Narasumber. Disana beliau bertemu langsung dengan
para istri teroris dan bahkan dengan laki-laki terduga teroris (Kombatan). Banyak data yang dapat digali selama di
Poso. Bu Abidah memperoleh berbagai dokumen yang di
masyarakat masih rahasia seperti video dan sebagai nya.

kerikil hambatan dan menyimpan banyak cerita. Salah satunya adalah ketika launching di bulan November yang diadakan oleh teman-teman IMM-UIN yang saat itu mengundang
sekitar 300-an hadirin yang berasal dari berbagai kelompok
yang sebelumnya memandang dengan mata curiga namun
ketika pulang, ternyata semua hadirin “terpuaskan” dengan
isi buku AIT tersebut. Kemudian ketika Talk Show Novel AIT di
Tasikmalaya yang terpaksa harus dipindah-tempatkan karena ketika Talk Show berlangsung tiba tiba ada sekelompok
massa yang masuk dan memaksa agar acara itu dihentikan.
Lantas mengapakah Bu Abidah menulis AIT ini?
Menurut Bu Abidah, masih banyak orang termasuk peserta yang berdiskusi ini aslinya tidak begitu mengerti dan
paham apa itu terorisme. Nah, Bu Abidah yang menulis
tentang istri teroris ini awalnya juga berangkat dari ketidaktahuan tersebut. Informasi yang masuk mengenai teroris kebanyakan dari berita-berita di media, dan itu paling
banyak cuma sepuluh persen dalam mengungkap fakta
terorisme. Lalu mengapa tokoh “Istri” teroris yang menjadi
pilihan? Bu Abidah mengungkapkan bahwa sudah lama
novel-novelnya berbicara dan menceritakan tokoh perempuan atau isu-isu tentang perempuan. Novel-novel seperti
Perempuan Berkalung Sorban, Geni Jora, Mahabbah Rindu
dan lainnya, semuanya tentang perempuan. Ketika masalah terorisme ini aktual di Indonesia, Bu Abidah melihat
dalam sastra mutakhir Indonesia belum ada yang memotret
kehidupan istri teroris. Tema ini menurut Bu Abidah menjadi tema yang “seksi” untuk diangkat dalam jagad sastra

“...secara singkat novel ini adalah “narasi-narasi kecil” manusia yang tidak mungkin diberitakan oleh media massa. Novel AIT
berisi tentang dialog batin, impian, derita, dan
harapan-harapan seorang istri terduga teroris
sebagai seorang manusia. Sementara kita, media, masyarakat dan pemerintah telah memperlakukan mereka secara tidak wajar, tidak manusiawi.”

Mengenai novel AIT sendiri, Bu Abidah menyimpulkan secara singkat bahwa novelnya ini adalah “narasinarasi kecil” manusia yang tidak mungkin diberitakan oleh
media massa. Novel AIT berisi tentang dialog batin, impian,
derita, dan harapan-harapan seorang istri terduga teroris
sebagai seorang manusia. Jadi novel ini bercerita tentang
sisi-sisi manusiawi seorang perempuan yang mempunyai impian, masa depan, serta anak-anak yang juga butuh
bersosialisasi. Sementara kita, media, masyarakat dan
pemerintah telah memperlakukan mereka secara tidak
wajar, tidak manusiawi. Bu Abidah berharap kepada siapapun yang telah membaca novel nya agar memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang saudara-saudara
kita yang ter-dzolimi, dan merekonstruksi ulang fikiran kita
tentang terorisme. Di akhir penyampaiannya, Bu Abidah
menyatakan: “Sekalipun sedikit, karya ini akan menjadi
sumbangsih untuk sastra Indonesia, dan saya dedikasikan
untuk anda semua, untuk para perempuan, yang masih
termarjinalisasi oleh sejarah dan masyarakatnya sendiri.”
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Terorisme, Ziarah ke Surga, dan Cinta
Di sesi selanjutnya, Mas Eko menyampaikan
pemaparannya yang kian memperluas perspektif hadirin
perihal terorisme, khususnya tentang sisi-sisi lain di balik
istri teroris. Mas Eko memberi informasi gerakan-gerakan
Islam yang ada di Yogyakarta tidak pernah berhubungan
dengan terorisme. Dan terkait terorisme, yang pertama
sebenarnya adalah bagaimana kita memahami orang dengan keyakinan agama yang tumbuh melalui doktriner yang
sangat kuat. Maka menurut Mas Eko menangani terorisme
dengan menggunakan jurus wacana “Islam Plural”, “Islam
Nusantara” dan lainnya itu nggak akan mempan. Karena dalam paradigma mereka kelompok diluar mereka itu
adalah Thagut, dan ini diyakini dengan sangat kuat. Mas
Eko bercerita pernah bertemu dengan istri Imam Samudera.
Dan istri Imam Samudera masih teguh istiqomah dengan
keyakinannya. Kelompok ini makin hari makin ekslusif, dan
punya ikatan yang kuat. Mas Eko lalu mengungkap informasi tentang seorang rekruter teroris, yang cukup berbekal topik pengajian berjudul Ziarah ke Surga mampu
melesatkan doktrin nya ke dalam fikiran orang yang akan
direkrut. Itulah mengapa, terorisme subur bukan sematamata karena impian tentang doktrin, tetapi mereka melipatgandakan “pengaruh” dengan menundukkan fikiran orang.
Sebuah “pengajian terorisme” itu tidak akan pernah bisa
dipertanyakan. Ketika muncul pertanyaan; jawabannya
adalah kitab dan firman. Dan itu cukup membuat anggota mereka tunduk dan loyal. Jadi perbincangan tentang
terorisme bukan semata tentang suatu perilaku destruktif, tetapi juga menyangkut sebuah dunia dimana orang
meyakini dengan amat kuat sesuatu yang ia perjuangkan.
Di titik itulah Novel Bu Abidah sangat penting, menurut Mas Eko, pertama: karena mengungkapkan betapa mudah prasangka itu hidup ditengah masyarakat. Dan itu ditulis
di bab-bab awal novelnya. Masyarakat kita adalah tipe masyarakat Stigmatik. “Stigma terhadap simbol-simbol seperti
cadar yang dihubungkan dengan radikalisme, fundamentalisme, misalnya itu juga tidak proporsional” ungkap Mas Eko.
Cadar tidak seekstrim itu. Fashion cadar pun terus berkembang, ada yang mahal dan ada yang murah. Jadi cadar di
kalangan yang memakainya pun bisa menjadi simbol kasta
sosial. Kedua, dalam novel Bu Abidah ini, karena prasangka
atau stigma itulah masyarakat mudah sekali mengintimidasi.
Dan jika sudah terjadi intimidasi maka diskriminasi itu menjadi mudah dan otomatis. Aparat pun kemudian melakukan
hal yang sama. Di dalam Novel diceritakan tentang penembakan terduga teroris yang keliru sasaran, dan ini merupakan
salah satu bentuk diskriminasi yang parah. Bahkan lucunya,
teman Mas Eko di SMI yang menjenguk Ustadz Abu Bakar
Ba’asyir sampai didatangi rumah orang tuanya oleh Polisi.
Novel ini sendiri semacam upaya untuk memahami
dimensi personal manusia. Setidaknya dengan menceritakan dunia batin seorang istri teroris yang sangat penting untuk kita ungkap. Ada apa sebenarnya dibalik dunia
perempuan semacam itu, yaitu mereka yang bercadar, yang
susah untuk kita sapa, apalagi untuk bertemu dan berkomunikasi itu. Hampir lima tahun Mas Eko mendampingi istri
Noordin M.Top. Dia mendapat intimidasi yang luar biasa
oleh media. Belum lagi metode penyiksaan aparat untuk
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memaksa terduga teroris mengaku, seringkali melibatkan
sang istri untuk menekan sisi psikologis terduga teroris.

“…Marjinalisasi inilah yang tidak adil.
Pelaku teroris mendapatkan sanksi sosial yang
begitu keras dan kejam. Minimal anaknya
dikeluarkan dari sekolah, kemudian diusir dari
tempat tinggalnya, dan yang paling parah jika
meninggal dilarang dikuburkan di pemakaman
milik masyarakat.”

Novel AIT ini penting, juga karena untuk memahami
dunia kompleks masyarakat dimana terorisme itu muncul
dan berkembang. Menurut Mas Eko masyarakat kita ini
memang sudah biadab, karena kalau memandang pelaku
koruptor masih biasa-biasa saja, bahkan pelaku korupsi
tetap terhormat hidupnya. Tetapi jika sudah kena label teroris, masyarakat begitu hebatnya memusuhi dan menjauhi.
Marjinalisasi inilah yang tidak adil. Pelaku teroris mendapatkan sanksi sosial yang begitu keras dan kejam. Minimal
anaknya dikeluarkan dari sekolah, kemudian diusir dari
tempat tinggalnya, dan yang paling parah jika meninggal dilarang dikuburkan di pemakaman milik masyarakat. Stigma
dan perlakuan diskriminatif ini diperparah oleh media yang
seringkali memberitakan kasus terorisme secara tidak objektif. Mas Eko bercerita bahwa dia pernah dimintai bantuan
Densus untuk bernegosiasi dengan para terduga teroris, padahal sudah terjadi baku tembak dengan aparat.”lha wong
udah tembak-tembakan gitu kok, negosiasi gimana? emangnya film Hollywood?” papar Mas Eko dengan kocak. Bahkan
dalam beberapa peristiwa penangkapan teroris yang diliput
televisi, sangat kentara sekali rekayasanya. Yang menarik,
Mas Eko membuka rahasia tentang seorang Hakim Agung
yang memvonis Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, ketika pensiun
datang ke Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, menangis dan meminta maaf karena telah merasa salah menghukum Ustadz Abu.
Nah, novel AIT karya Bu Abidah ini menggambarkan
semua itu dengan baik. Bu Abidah memberikan kebebasan
pada dunia personal. Novel ini juga memberikan warna yang
penting karena ini adalah novel pertama tentang perempuan
istri teroris dan sekaligus ditulis oleh perempuan. Dimensi
batin personal dan cinta para istri teroris inilah yang perlu
kita mengerti dan pahami. Istri teroris yang dikenal Mas Eko
adalah perempuan yang mempunyai ikatan cinta dan kesetiaan yang begitu kuat pada suaminya. Pernah ada istri
teroris yang jauh dari kampung, naik bis, membawa banyak
anak, demi mengunjungi suaminya di penjara. Itulah cinta.
Catatan penting dari Mas Eko sebagai penutup
uraiannya adalah bahwa dalam keluarga terduga teroris,
keluarga itu menjadi Bangunan Ideologi. Anak-anak terduga teroris itu sangat hafal dengan nama dan jenis sen-
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jata, hafal banyak sekali ayat-ayat, dan belajar berbagai
hal terkait siapa musuh ayahnya. Bukti nyata dari cinta
para istri terduga teoris adalah bahwa kebanyakan dari
mereka mandiri secara ekonomi tanpa jaminan nafkah
dari suami. Itulah cinta yang kuat, yang karena hidup
dalam ketertekanan telah membuahkan kesetiaan dan
ketegaran luar biasa menghadapi berbagai kesulitan hidup. Secara garis besar Mas Eko menganalisis AIT dengan mengkaitkannya langsung dengan pengalamannya
mendampingi para istri teroris. Usai Mas Eko mengakhiri
uraiannya itu kemudian moderator mempersilahkan para
hadirin untuk bertanya dan menyampaikan uneg-uneg-nya.
What is the real terrorism, in Indonesia?
Respon pertama datang dari saudara Fauzi yang mencoba berbagi pengalaman, dan pandangan pribadinya
terkait terorisme, fenomena cadar, dan Islam yang ekslusif. Kemudian dari saudari Purwaningsih yang mempertanyakan sebutan teroris itu sendiri, karena pelaku-nya
tidak pernah merasa sebagai teroris. Menurut Ningsih,
stigma, intimidasi, dan diskriminasi ini juga ditujukan pada
orang-orang yang terkait dengan PKI. Selanjutnya Saudara Muhtasib yang membagi wawasannya tentang kezaliman capitalism, tentang setting global terorisme dimana pasca perang dingin Islam memang menjadi musuh
baru dunia barat juga mengenai watak terorisme, bahwa itu hanya bisa diselesaikan dengan hidayah Tuhan.

“Terduga teroris ini sebetulnya orangorang biasa saja yang menjadi korban para rekruter teroris. Mereka hanya tahu sedikit istilahistilah semacam Jihad, Mati Syahid dan lain
sebagainya, tetapi tidak memahami apa itu inti
Islam.”
Bu Abidah merespon pertanyaan pertama dari Fauzi
tentang apa motivasi seorang perempuan mau menjadi istri teroris? Menurut beliau, tidak ada perempuan manapun
yang bercita-cita menjadi istri teroris. Sebagaimana yang
ditulis dalam novelnya, tokoh bernama Ayu ketika mencari
pasangan hidup, ia akhirnya mendapat suami seorang mujahhid, sebagaimana dicita-citakannya, bukan seorang teroris. Teroris ini “cap” dari luar. Lebih lanjut, kata teroris ini
sebenarnya belum jelas definisinya. What is the real terrorist
in Indonesia? Apa benar di Indonesia ini ada teroris? Dalam
buku Bu Abidah sebenarnya sudah dijelaskan bahwa hakikatnya terorisme itu tidak ada. Bu Abidah menyampaikan
bahwa ada grand design dibalik layar, fenomena terorisme
itu semacam panggung sandiwara yang distigmakan untuk
umat Islam, sama kasusnya dengan ISIS. Novel AIT ini juga
menceritakan, ketika di Poso para terduga teroris ini secara
fisik rata-rata kecil saja, tubuhnya ringkih, dan kira-kira tidak
kuat mengangkat senjata. Pengetahuan agama mereka juga

tidak mendalam. Hal ini yang menurut Bu Abidah menunjukkan bahwa para terduga teroris ini sebetulnya orang-orang
biasa saja yang menjadi korban para rekruter teroris. Mereka hanya tahu sedikit istilah-istilah semacam “Jihad, Mati
Syahid dan lain sebagainya, tetapi tidak memahami apa
itu inti Islam. Kemudian kalau dicermati secara substantif
makna katanya, teroris itu sesungguhnya lebih pas dilekatkan pada koruptor, bandar narkoba, hakim-hakim yang tidak
bertanggung jawab, dan terutama adalah para pemimpin di
“atas”, yang telah melanggar amanah dan membunuh nilainilai kemanusiaan. Merekalah teroris yang sesungguhnya.
Itulah sebenarnya inti Novel “Akulah istri teroris”
karya Bu Abidah ini. Yakni melakukan upaya de-stigmatisasi tentang apa itu teror, terroris, dan terorisme. Bu Abidah berharap setelah membaca buku ini para pembaca
terutama orang tua “korban stigma” yang menganggap
terorisme adalah produk pesantren, (sehingga khawatir
memondokkan anaknya di pesantren itu) agar merubah
stigmanya. Pesantren bukanlah sarang teroris yang menyuburkan terorisme. Kemudian tentang judul “Istri Teroris”, Bu Abidah ingin menunjukkan “nada keras” seorang
istri yang telanjur memperoleh intimidasi dan diskriminasi
sehingga akhirnya dia memilih untuk lantang mengaku
sebagai istri teroris. Padalah teroris itu menurut Bu Abidah jauh lebih fiksi dari pada karya fiksi itu sendiri. Ketika ada berita tentang teroris, apakah lantas kita merasa
ketakutan, dan khawatir akan di-bom misalnya, atau akan
dibunuh oleh teroris tersebut? Kan tidak juga. Kita biasabiasa saja bukan. Perlakuan pemerintah dan masyarakat
yang stigmatik inilah yang kejam dalam menyikapi mereka.
Di sesi terakhir diskusi Sewelasan malam itu, Mas
Eko menyampaikan bahwa pintu diskusi kita adalah sebuah
karya sastra. Sebuah karya sastra yang berbicara tentang
dunia personal, dan dunia personal itu sangat subyektif.
Mas Eko bisa mempunyai empati yang besar terhadap istri
terduga teroris karena sudah lama Mas Eko bergaul dengan
mereka. Dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pun tidak pernah anti, apalagi takut. Jadi Mas Eko tidak berbicara mengenai terorisme secara luas dengan berbagai sudut pandang,
karena karya sastra Bu Abidah ini berbicara dalam konteks
personal seorang perempuan. Poin penting dari Mas Eko di
akhir sesi adalah: Negara itu terlalu berlebihan dalam memperlakukan terorisme, dibanding dengan apa yang dia kerjakan. Dalam pengalaman Mas Eko yang telah melakukan
banyak pendampingan advokasi para terduga teroris, persidangan-persidangan teroris seperti kasus Bom Bali, serta
yang lain termasuk persidangan Ustadz Abu, semua dakwaan selalu batal, karena bukti-bukti yang ada selalu minim
dan lemah. Artinya secara riil, seluruh persidangan terkait
teroris itu batal karena tidak memenuhi syarat. Apakah ada
bukti nyata Ustadz Abu mentransfer uang untuk membiayai
terorisme? Jawabannya tidak ada. Buktinya hanya karena
Ustadz Abu nonton film perang, itu saja. Artinya, hukum
untuk menjerat pelaku terorisme itu begitu lenturnya seperti karet dan dapat dengan mudahnya menjerat para terduga teroris. Mas Eko juga membuka banyak sekali pengetahuan dan pengalamannya terkait isu terorisme yang
telah dijadikan “proyek” oleh banyak pihak termasuk aparat
pemerintah. Upaya deradikalisasi, kampanye-kampaye anti
teroris sebetulnya tidak mampu menyelesaikan masalah.
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“Solusi dari masalah terorisme sesungguhnya adalah “peranan nyata” dari organisasi-organisasi besar yang menjadi mayoritas di
Indonesia. Kelompok mayoritas harus mulai
mendengar dan mendekati kelompok-kelompok minoritas.”

Gagasan menarik juga muncul dari Mas Eko tentang bagaimana solusi mengatasi masalah terorisme. Solusi dari masalah terorisme sesungguhnya adalah “peranan
nyata” dari organisasi-organisasi besar yang menjadi mayoritas di Indonesia. Kelompok mayoritas NU-Muhammadiyah yang sering mengkampanyekan Islam yang damai, plural, dan menjadi rahmat alam semesta. Nah “rahmat” dari
kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas inilah yang
ditunggu, jangan hanya mampu menghujat. Apa bedanya
dengan mereka jika hanya menghujat? Kelompok mayoritas
harus mulai mendengar dan mendekati kelompok-kelompok
minoritas. Organisasi besar Islam perlu menyapa umatnya
meskipun memiliki cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu organisasi Islam tidak usah terlalu panjang beretorika
tentang Islam yang damai, plural, moderat, dan seterusnya.
Tetapi mulailah turun, mendekati, menyapa, dan mengenali
mereka, karena disanalah aneka persoalan dapat diteliti
dan diamati. Nanti akan ketahuan apa saja kompleks per-
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soalan yang menyebabkan paham terorisme ini muncul di
Indonesia. Karena dengan cara itu, kita bisa mengintervensi pendidikan-pendidikan di lingkungan mereka. Itulah
langkah awal yang konkrit yang mulai perlu dikerjakan oleh
ormas-ormas besar Islam di Indonesia. Setidaknya itu yang
perlu diagendakan setelah ber-Muktamar ria kemarin. “Itulah mengapa novel “Akulah Istri Teroris” karya Bu Abidah
ini sangat penting, selain untuk mendekonstruksi stigma
yang salah, juga untuk memperluas spektrum berpikir kita
tentang terorisme, agar lebih adil dan proporsional; bahwa
terorisme adalah masalah kemanusiaan yang sangat luas
dimensi persoalannya. Jika ini tidak segera diatasi maka
pelipatgandaan masalahnya akan semakin besar dari hari ke
hari”. Demikian tutup Mas Eko mengakhiri pemaparannya.
Forum dikembalikan kepada Bu Nadhrotussariroh
selaku moderator. Setelah menyampaikan beberapa hal
beliau menutup Sewelasan malam itu. Sejauh ini, Sewelasan Perpustakaan EAN telah berjalan sebelas edisi, hampir setahun berjalan dengan teguh menziarahi nilai-nilai,
ilmu-ilmu, serta kearifan-kearifan, melalui buku-buku, aset
literasi karya anak negeri. Hampir setahun Sewelasan Perpustakaan EAN melintasi tema-tema mulai dari Sastrabudaya, Politik pendidikan, Pendidikan Alternatif, Fenomena sosial-kegamaan, Kesehatan, Sufisme, Sejarah dan
peradaban, Dinamika Perpustakaan, Psikologi Jawa dan
yang terakhir tentang Terorisme. Percikan-percikan ilmu
selama Sewelasan itu barangkali masih sumbangsih kecil di tengah begitu ruwetnya permasalahan di negeri kita.
Tetapi justru itulah yang menjadi sumber energi bagi Perpustakaan EAN untuk tetap istiqomah menabung kebajikan dengan cara menyebarkan kebenaran, kebaikan dan
keindahan sekecil-kecilnya dari rumah Maiyah di Kadipiro untuk masa depan Nusantara. (Ahmad F.Hakim-RPK)
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Cerbung
Novel Silat Sufistik
Karya Mustofa W Hasyim
-Delapan(edisi 1 s/d 7 sudah dimuat di BMS)

Mbah Dul Manan memegang sabit. Ia mulai menggerakkan sabit
dengan gerakan biasa, gerakan menebas rumput, memotong ranting, gerakan sabit menebang pohon pisang. Gerakan sabit memanen rumpun padi dengan cepat.
”Coba tirukan,” katanya.
Romli ganti memegang sabit itu. Ia membuat gerakan biasa. Meniru gerak gurunya. Ia hafal betul gerakan seperti tu. Gerakan
biasa saat menggunakan sabit.
“Tambah kecepatan!? Teriak gurunya.
Romli mempercepat geraknya. Ia seperti mendengar suara angin
berkesiur di sekitar tubuh.
“Sekarang mainkan langkah kaki. Kuda-kuda, gerak langkah!”
Romli memadukan langkah kakinya dengan gerakan tangan yang
memegang sabit. Tangan satunya siap melindungi tubuh, juga siap
menyerang.
”Baik. Berhenti. Gerakanmu sudah bagus.”
Mbah Dul Manan memegang sabit. Kini ia memasang kuda-kuda
yang kokoh dan indah.
”Sekarang lihat bagaimana aku mengubah gerakan menyabit biasa menjadi geraan silat. Gerakan kombinasi dengan serangan
tangan dan kaki.”
Mbah Dul Manan bergerak cepat. Cahaya yang menimpa sabit
memantul seperti sinar putih. Bergerak-gerak dalam liangkaran
yang membingungkan. Romli tidak lagi melihat gerakan sabit biasa. Ia melihat jurus pencak silat bersenjata sabit.
Mbah Dul Manan mengulang-ulang gerakan itu. Cukup lama juga.
Ketika ia selesai memperagakan gerakan jurus sabit. Tampak tubuhnya basah oleh keringat.
”Segar,” katanya sambil tersenyum,” sekarang ganti kamu. Coba
kau peragakan gerakan jurus saya tadi. Iima kali.”
Romli terhenyak. Lima kali menirukan jurus tadi? Apa tidak pingsan aku? Tanya Romli pada diri sendiri.

”Kalau latihan pencak silatmu benar, kau makin lama malah makin
segar. Buktinya aku ini,” kata Mbah Dul Manan tiba-tiba seolaholah tahu apa yang dipikirkan Romli.
Romli tersenyum. Ia maju ke tengah ruangan. Memegang sabit.
”Mulai!”
Romli muai menggerakkan sabit. Mula-mula pelan. Sebenarnya ia
hafal dengan gerakan gurunya tadi. Tetapi sengaja ia mulai dari
gerakan pelan karena ingin mencoba menikmati gerakan tubuhnya. Ia ingin merasakan gerak yang tepat, aliran tenaga yang pas
dan rasa segar yang mulai menghinggapi tubuh. Ia memasang
kuda-kuda perguruan Mbah Dul Manan. Mengisi gerakan sabit
dengan gerakan serangan tangan dan kaki bergantian. Ini merupakan jurus yang rapat. Tidak sembarang orang bisa menangkis
atau menghindari serangan semacam ini.
”Ayo, tambah cepat! ”
Romli mepercepat gerak tubuhnya. Sabitnya berputaran mengikuti
alur gerak tubuh.
”Isi tenaga!”
Romli mengerahkan arus tenaga dalam tubuh. Seperti terjadi arus
besar, banjir tenaga dan banjir gerakan di ruang tengah itu. Udara
yang terbelah dan terkena gerakan puklan atau tendangan pun
bergolak. Menimbulkan angin, menuju ke pinggir. Dari tekanan angin inilah Mbah Dul Manan dapat mengkur setinggi apa kekuatan
cadangan yang tersimpan dalam tubuh muridnya.
””Bagus! Cukup!”
Lima kali putaran juruspun usai. Romli mandi kerignat. Ia kembali
mengatur jalan nafas dan jalan darahnya agar pelan-pelan mereda
dan kembali pada irama tubuh yang biasa.
Romli merasa bahwa latihan malam ini sudah cukup. Meski tubuhnya tidak lelah benar, tetapi Romli merasa ia telah benar-benar
memeras tenaga kali ini.
Mbah Dul Maan kembali memegang sabit itu. Kali ini memegangnya aneh. Ia pegang di tengah.
”Tujuan para santri belajar pencak silat adalah bukan untuk membunuh orang. Akan tetapi memberi keseimbangan dalam hidup ini.
Kalau ada orang jahat harus dapat kita netralisir. Tetapi kalau tidak
ada musuh, kita harus berlatih mengendalikan diri. Ini yang juga
sulit. Coba lihat. Saya memegang sabit dengan cara begini, jelas
tujuanku bukan melukai atau membunuh orang. Aku paling banter,
hanya ingin melumpuhkan orang. Lihat jurus berikut. Jurus melumpuhkan sasaran!”
Mbah Dul Manan menggunakan ujung pegangan sabit untuk menotok, memukul, memberi sentuhan kuat pada titi-titik tertentu.
”Ini ada duapuluh jurus. Jurus pegangan sabit”
Mbah Dul Manan membuka jurus itu satu persatu. Romli jadi paham mengapa di dalam dunia kependekaran ada pepatah di atas
langit masih ada langit. Ternyata hampir tiap hari muncul dan lahir
jurus-juurs baru. Selama hidup Romli tidak pernah membayangkan ada jurus seperti ini. Sabit bisa digunakan sebagai senjata.
Biasanya orang menggunakan bagian yang tajam untuk menyerang atau menangkis. Tapi orang tua ini justru menggunakan bagian yang tumul dari sabit. Geraknya pun rapat. Pangkal sabit itu
bergrak dengan gerakan mentotok, memukul dan menangkis serta
menyentuh dengan gaya aneh.
Setelah memperagakan dua puluh jurus baru, Mbah Romli mengulangi lagi, Kali ini dengan mengerahkan tenaga. Gerakanya
menjadi mirip dengan patukan burung dicampur dengan patukan
ular berbisa. Mengarah pada simpul-simpul syaraf lawan. Sekali
terkena serangan, risikonya paling tidak, pingsan.
Romli memegang sabit dengan cara yang sama persis gurunya
tadi.
Ia memainkan jurus melupuhkan lawan dengan senyap. Nyaris
tanpa suara. Pada putaran yang kedua ia betul-betul mengerahkan tenaga dan mempercepat geraknya.
”Cukup!”
Romli berhenti bergerak pada akhir jurus duapuluh ini. Mbah Dul
Manan bertepuk tangan. (Bersambung)
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S

yaikh Siti Jenar, atau Syaikh Lemah Abang, dalam
ejarah perkembangan Islam di Nusantara, nama ini
tak pernah lekang oleh zaman dan waktu. Namanya sudah
serupa monumen, terutama dalam kalbu masyarakat Jawa,
dan khususnya bagi para pemerhati, penganut, pelaku dan
pejalan makrifat Jawa. Siti Jenar, nama yang memuat pesona mistis sangat kuat ini, tak pelak telah menjadi legenda.
Di dalam batin orang-orang yang mencintai serta memahaminya, Ia adalah seorang Guru. Ia waliyullah agung yang
tak kalah ilmu dan kehebatan dibanding walisongo yang
lain. Di lain sisi, ia pun banyak dibenci, dihujat, serta menjadi simbol kesesatan dari sebuah ikhtiar perjalanan ruhani
manusia untuk menyatu dengan Sang Diri Sejati. Maka secara umum, dewasa ini memang ada dua jalan untuk menuju lautan pemahaman (interpretasi) mengenai Syeikh Siti
Jenar. Pertama: memujanya habis, membenarkannya, dan
menganut ajaran-ajarannya. Kedua: Membenci dan menolak seutuhnya. Dua jalan ini menyediakan bahannya masing-masing. Berbagai fikiran dan tulisan dapat kita telaah
tentang syeikh kontroversial ini. Ada banyak tokoh yang memutuskan bahwa dia benar, tetapi tak sedikit pula tokoh lain
yang teguh menyesatkannya.
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Hingga roda sejarah telah sampai di zaman gersang ini, Tuhan belum pernah turun ke bumi, untuk -sedikit
saja- mengkonfirmasi apakah hambaNya Siti Jenar itu fixed
benar, ataukah memang nyata salah dan tersesat. Tuhan
masih “diam”. Ia masih membiarkan manusia berdebat dan
berbantahan wacana tentang hambaNya yang aneh itu.
Syeikh Siti Jenar sendiri pun, belum pernah “loncat dimensi”
merasuki raga seseorang, kemudian menyelenggarakan
“konferensi pers”, guna mengumumkan apakah ia diridhai
Tuhan, atau justru dimurkaiNya. Karena itulah, perlunya jalan ketiga menuju lautan pemahaman mengenai Syeikh Siti
Jenar, yakni dengan menjadikan Syekh Siti Jenar sebagai
media atau jembatan lewat untuk mengantarkan kita pada
cakrawala yang semakin mendalam tentang inti kehidupan;
tentang kema’rifatan yang suci kepada Tuhan. Cukup kita
berenang, mengarungi lekuk-lekuk lautannya, tanpa memberinya label pasti benar atau mutlak sesat. Kita tidak perlu
memuja Syeikh Siti Jenar sebagai berhala, tetapi juga tidak
usah menghujatnya layaknya setan. Karena hakikatnya Siti
Jenar hanyalah lautan kecil, sekedar setapak jalan saja,
dalam pembelajaran manusia, guna menuju samudera
maha luas tak terbatas, Sang Samudera Kebenaran Sejati:
Allah.
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Nyanyian Jiwa

Salah satu referensi yang memberikan perspektif
lain tentang Siti Jenar adalah buku karya Agus Sunyoto.
Dalam Suluk Abdul Jalil: Perjalanan Ruhani Syaikh Siti
Jenar ini, Agus Sunyoto menuliskan kisah hidup Siti Jenar
berdasarkan sumber historiografi yang berbeda dari kebanyakan sumber historiografi lainnya yang dijadikan landasan
penulisan kisah hidup Syeikh Siti Jenar. Naskah-naskah
sejenis babad selalu menyuguhkan gambaran yang kontroversial dan membingungkan mengenai Siti Jenar. Agus
Sunyoto menulis berdasarkan naskah-naskah kuno dari Cirebon, seperti Negara Kretabhumi, Pustaka Rajya-Rajya di
Nusantara, Purwaka Caruban Nagari, dan Babad Cherbon.
Menurut Agus Sunyoto, dalam naskah-naskah tersebut tidak dijumpai paparan absurd yang menggabarkan tokoh
Syeikh Siti Jenar sebagai penjelmaan cacing, juga tidak
ada cerita yang menggambarkan mayatnya berubah menjadi anjing. Syaikh Siti Jenar yang kelahiran Cirebon digambarkan sangat manusiawi lengkap dengan silsilah keluarga
yang berasal dari spesies manusia. Hal yang berbeda dari
tulisan-tulisan lain tentang Syeikh Lemah Abang, Agus Sunyoto menulisnya dalam cerita fiksi, sehingga memudahkan
kita untuk memahami manakib Siti Jenar ini sejak dia kecil
hingga kematiannya. Penulisan kisah Syeikh Siti Jenar ini
juga dimaksudkan untuk menghindari pro-kontra yang mengarah ke perdebatan klise yang berlarut-larut. Melalui karya
yang bersifat fiksi, kisah Syaikh Siti Jenar ini boleh diterima
sebagai keniscayaan bagi mereka yang sepaham, namun
boleh juga dicampakkan seperti sampah bagi mereka yang
tidak sepaham.

…Perjuangan mencari Allah adalah perjuangan
Maha Dahsyat yang hanya mungkin dilakukan
oleh pejuang-pejuang tangguh yang tak kenal
kata menyerah. Allah bukanlah Tuhan statis
yang membiarkan diri-Nya gampang ditemukan. Allah senantiasa membentangkan hijab
berlapis-lapis dan berbagai halang rintang untuk menyelubungi keberadaan diriNya. Sekalipun para pencariNya mengetahui bahwa Dia
adalah inti segala sesuatu dari ciptaanNya,
baik yang bisa ditangkap pancaindera maupun yang ghaib…(Suluk Abdul Jalil, Hal: 173)
Ke-Maharahasia-an Tuhan inilah yang indah. Buku
Suluk Abdul Jalil ini membantu kita menelusuri misteri-misteri keberadaan Tuhan. Syaikh Siti Jenar sebagai teman
pencarian kita, tak harus kita pahami dalam jebakan stigma
“salah” dan “benar”. Kisah jalan hidupnya akan sedikit-banyak memberi kunci-kunci tentang bagaimana menemukan
jalanNya, dan kembali ke hakikatNya. Oleh karena itu, Perpustakaan EAN menyediakan bahan-bahan literer, untuk
menemani pencarian anda akan hakikat hidup yang sejati.
(Ahmad F Hakim)
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Pringgitan

TRESNA NAMPA
Oleh : Wahyu Aji
Cinta yang Memberi

S

iapa mau mencintai, dia harus mandiri dengan
cintanya. Artinya, jika tak berbalas gak melas-melas, pun
jika bertepuk sebelah tangan tak lantas menengadah tangan minta dikasihani. Cinta yang di dalam inti dirinya hanya
mengenal kata memberi dan memberi. Tidak ada di dalamnya istilah meminta dan mengharap, perkara pada langkahlangkah selanjutnya cintanya dibalas ya Alhamdulillah, cintanya ditindaklanjuti ya dengan senang hati menerimanya.
Cinta yang orientasi utamanya bukan diterimanya
cinta melainkan urusan utamanya adalah bagaimana bisa
memberi dengan indah, memberi dengan mulia. Karena untuk bisa indah harus melalui step sebelumnya yaitu benar
dan baik. Di atas keindahan, ada kemuliaan.

Cinta yang kita bicarakan ini, cinta yang
luas meliputi seluruh makhluk yang Tuhan
bikin, bukan cuma cinta “tanda panah” dan
“tanda plus” saja, bukan cuma “wan” dan “wati”
saja, bukan cuma “hu” dan “ha” saja, bukan
cuma “planthangan” dan “luwengan” saja, bukan cuma laki-laki dan perempuan saja. 		
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Cinta bukan hal yang asing, sehari-hari sangat
mungkin kita temui, salah satunya cinta ibu kepada anaknya.
O iya, cinta yang kita bicarakan ini, cinta yang luas meliputi
seluruh makhluk yang Tuhan bikin, bukan cuma cinta “tanda
♂ panah” dan “tanda ♀ plus” saja, bukan cuma “wan” dan
“wati” saja, bukan cuma “hu” dan “ha” saja, bukan cuma
“planthangan” dan “luwengan” saja, bukan cuma laki-laki
dan perempuan saja. Bukan cinta yang anak muda banget
saja, yang kalau ngomongin bab cinta hanya berujung persoalan ranjang, eh itu pas saya dulu ding, gak tau kalau
anak muda sekarang.
Kembali ke cinta ibu ke anak, tak mungkin ada ibu yang
durhaka pada anaknya, sebab ibu yang durhaka pada
anaknya maka seketika ia batal jadi ibu. Ibu pasti baik,
dimanapun, kapanpun, gak usah mbantah kalau soal ini.
Jadi masing-masing kita sudah diajari bagaimana memahami cinta, bagaimana seharusnya mencintai yang indah dan
elegan. Oleh ibu kita, ibu darah, ibu “lingkungan” kita, ibu
“masyarakat” kita, ibu “bangsa” kita, ibu “alam” kita.
Untuk mampu mendalam cintanya maka harus ada yang
“Tak Terbatas” yang menopangnya, harus ada yang “Serba
Maha Segalanya” yang dijadikan sandaran utama cintanya,
tempat kulakan cinta dengan stock yang tidak pernah akan
habis, Tuhan seru sekalian alam.
Bukankah tugas manusia di dunia wadag ini yang utama
adalah memahami cinta, merasakan katresnan, melalui
pelayanannya terhadap orang lain? Atau melayani diri sendiri? Monggo kemawon…
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Mengabdikan cinta ~ Mencintai Pengabdian
Pengabdian memang bukan pekerjaan sepele, apalagi mudah. Pengabdian adalah sesuatu yang abadi. Hanya
dapat dilakukan oleh seorang yang benar-benar hamba,
abdi. Totalitas mengabdi, abadi-abdi-ibadah di dalam melayani. Rutin untuk memberi. Sedikit demi sedikit atau banyak, tapi ajeg. Saat luang atau mendesak, tetap melayani.
Sebab ia sangat paham, letak bahagianya, titik koordinat
gembiranya, sudut-sudut terkecil sukacitanya di dalam jalan
terjal dan berliku dari apa yang disebut melayani.

bahwa kebaikan itu murni dari dirimu. Bukankah kebaikan
disebut kebaikan ketika ada orang yang di-”apik-”i. Tanpa
mereka yang kita layani, kita bukan apa-apa. Tanpa diri kita
diciptakan Tuhan, tak akan ada pengabdian yang terjadi
yang muncul atas tindakan kita. Atau dengan kata lain kebaikan yang kita lakukan adalah kelanjutan, kepanjangan
apa yang telah dilakukan Tuhan ke kita. Tuhan memberi
dan terus memberi, meski banyak yang mengingkari. Dan
itu pelajaran paling mendasar dari mencintai. Kita berguru
kepada Tuhan didalam me-rahman-ni hamba-hambaNya,
semua Dia beri tanpa terkecuali, senyebelin gimanapun tuh
hamba.
Tresna sing Nampa

Seorang pecinta tak sibuk menagih siapa-siapa. Sebab Ia sangat percaya, cukup dengan berbuat baik saja, sudah sangat cukup untuk membuat hatinya bahagia.

Kata orang bijak, yang melayani lebih akan terlayani; yang menolong akan lebih tertolong; yang membantu
akan lebih terbantu; yang membahagiakan akan lebih dibahagiakan. Balasan kebaikan selalu berlipat ganda, matikeltikel. Satu jadi seratus, seratus jadi seribu, seribu jadi tujuhpuluh ribu dst. Tapi, jangan lantas dimatematikakan. Apalagi
dimaterikan dan diikat. Itu pekerjaan pedagang. Seorang
pecinta tak sibuk menagih siapa-siapa. Sebab Ia sangat
percaya, cukup dengan berbuat baik saja, sudah sangat cukup untuk membuat hatinya bahagia. Kalaupun ada pahalanya ya Alhamdulillah dan seandainya pun tak ada, “mosok
sih Tuhan gek eruh opo-opo sing mbok butuhke.”
Tapi apakah lantas salah kalau kita menagih jatah kebaikan
kita. Tagih saja, ndak masalah. Asalkan yang perlu kita ingat adalah kepada siapa kita akan menagih. Ke orang yang
sudah kita layani? Atau kepada Tuhan? Andaikan kepada
yang kita layani, kita tagih; lalu apa bedanya kita dengan
yang kita tolong. Bukankah kemuliaan itu ketika memberi,
masak kita mau menjatuhkan diri kembali dengan memintaminta kembali yang sudah kita beri; idhu didilat meneh (air
ludah dijilat kembali). Lagian apakah yang kita tolong mempunyai kapasitas untuk membalas budi, atau memberi kembali apa yang sudah kita beri. Andaikan kepada Tuhan kita
akan menagih, kenapa mesti kita tagih sesuatu yang sudah
jelas-jelas kepastian akan diberikan kepada kita. Tanpa kita
minta pun setiap kebaikan akan dibalas lebih oleh Dia. Meski sebesar bijimu pun tak luput dari Mripat pandang Tuhan.
Bukankah justru menagih menjadikan hubungan kita dengan Tuhan tak romantis. Mungkin jawab Tuhan, “Lho kok
malah nagih, padahal aku akan memberimu lebih dari yang
kau minta jew”.
Menagih itu pekerjaan bank plecit. Yang menagih
itu, yang miskin jiwanya. Lagian pede amat ya, kita kok
GE-ER bahwa saham kebaikan kita adalah diri kita sendiri. Enak aja. Emang dirimu itu milikmu, kamu bikin sendiri
dirimu dari tanah, bisa apa kau? Apakah bisa kau pastikan

Cinta yang memberi itu ya seperti orang pacaran
itulah, inisiatif ngasih bunga, ngasih cokelat. Juga seperti
bapak sama anak, ngasih uang saku, ngasih jajanan, ngasih mainan. Juga pula seperti seorang anak yang menghajikan orang tuanya, memberi santunan anak asuh. Semua
itu wujud dari cinta yang memberi. Cinta yang mempersembahkan sesuatu kepada yang lain.

Cinta yang menerima berlaku seperti samudera yang menampung aliran sungai
manapun termasuk kalau kebetulan ada sampah, ada kotoran, ada limbah membersamai
aliran sungai juga mesti diterima.

Kalau cinta yang menerima lain lagi. Cinta yang
menerima berlaku seperti samudera yang menampung aliran sungai manapun termasuk kalau kebetulan ada sampah, ada kotoran, ada limbah membersamai aliran sungai
juga mesti diterima. Perlakuan yang tidak mengenakkan
dari orang lain, tindakan yang memancing amarah yang diperagakan orang lain, sifat yang membuat sesak dan bikin
kepala migrain dari orang lain, semuanya diterima, dilahap,
diolah, dicerna, berlaku sebagaimana samudera itu tadi.
Itu yang belum ada sentuhan kebijaksanaan. Jadi apapun
perlakuan orang terhadap diri kita, diterima dengan kejembar-an hati. Namun, ketika kebijaksanaan sudah bermain, cinta tidak sekedar menerima thok. Semisal dipukul
ya diterima, cuma sebagai wujud kebijaksanaannya adalah
menghentikan si pemukul agar juga terselamatkan dari tindakan yang menambah dosa bagi dirinya. Ada sudut pandang yang lebih luas dan jarak pandang lebih jauh untuk
memformulasi sikap sebijaksana mungkin setelah menerima semua perlakuan dengan cinta. Jadi setelah cinta memberi, cinta menerima setelahnya baru kebijaksanaan dan ....
Bla bla bla...
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Tokoh

R. Ng. Ranggawarsita Sang Pendidik Zaman
Oleh : Yusuf Kholis

R

aden Ngabehi Ranggawarsita memakai surjan dan
blangkon; mata agak sipit namun sorot matanya
tajam. Demikian penampakan wajah R.Ng. Ranggawarsita
yang kerap menjadi sampul beberapa buku yang bertema
kasusastran Jawa, tampaknya mengisyaratkan adanya sebuah zaman peralihan yang pelik.
R.Ng. Ranggawarsita adalah sosok penantang sebuah zaman. Di zamannya karya sastra berbentuk puisi
(tembang) menjadi karya sastra mainstream. Namun, ia
berani melawan arus dengan karyanya yang menggunakan
prosa (gancaran). Meski masih terbilang muda ia sudah
mendapat julukan Cangkok Kadipaten, karena tulisannya
yang menjadi model kepenulisan pada masa itu.
Beliau lahir pada Senin Legi, 15 Maret 1802, dengan nama kecil Bagus Burham. Memang, Bagus Burham
tak begitu lama bersama sang ayah karena meninggal saat
remaja, sehingga ia lama dalam pengasuhan sang kakek
(Sastranagara) dan embannya (Ki Tanujaya).
Pada usia dua belas tahun, Ia nyantri di Gerbang
Tinatar Ponorogo, yang diasuh Kiai Imam Besari. Namun,
Ia sepertinya bukanlah siswa penurut yang hanya duduk
mematung mendengarkan penjelasan gurunya. Ada cerita bahwa Ia sering tidak masuk dengan berbagai alasan
yang dibuat-buat. Atau jika pun masuk, Ia habiskan waktunya untuk bermain-main dan menganggu santri-santri lain.
Bahkan, ia juga sering berjudi hingga uang sakunya habis.
Perilaku mursal Bagus Burham pun tak begitu lama diketa-
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hui para guru. Guru-guru pun berembug dan keputusannya
Ia diusir dari pesantren.
Namun, tak berapa lama Kiai Imam Besari gelisah
memikirkan nasib Bagus Burhan. Sehingga Kiai Besari
mengirim Ki Kramalaya dan Ki Jasana untuk menjemput Bagus Burhan. Bagus Burham pun kembali ke Pesantren, tapi
perilaku urakannya tak juga padam. Hingga Kiai Imam Besari pun marah besar. Dikisahkan dalam cerita lain, kejadian
tersebut membuatnya sangat malu, sehingga Ia tertantang
ingin membuktikan bahwa Ia sanggup belajar di Gerbang
Tinatar dengan baik. Maka dengan hijrah awal itulah membawanya untuk hijrah yang sesungguhnya melalui beberapa proses dalam hidupnya. Hingga membawanya menjadi
seorang pujangga—bukan sekedar pujangga pembuat pantun dalam asosiasi bahasa Indonesia.
Ranggawarsita yang banyak dikenal orang sebagai
maestro olah kapujanggan ini, sebenarnya adalah Ranggawarsita ketiga, karena kakeknya yaitu Sastranagara adalah
Ranggawarsita I, sedangkan ayahnya Panjangswara adalah
Ranggawarsita II. Namun, Ranggawarsita III inilah yang
paling mahsyur diantara pendahulunya. Sehingga asosiasi
Ranggawarsita III adalah pemilik nama R.Ng. Ranggawarsita itu sendiri.
Pada zaman itu, sebelum, saat, dan pasca perang
Diponegoro krisis telah terjadi: rakyat kelaparan hingga
carut-marut politik Keraton Surakarta. Bahkan, pergantian
di Keraton Surakarta pun terjadi sebanyak lima kali. Mulai
dari Pakubuwono V sampai Pakubuwono IX. Dan di zaman
itulah, R.Ng Ranggawarsita sebagai seorang kritikus dan
pemikir menjawab tantangan zamannya.
Dan pada era Pakubuwono IX inilah, diceritakan
sering terjadi kejadian memalukan menimpa R.Ng Ranggawarsita. Yakni ketika wajahnya dilempar kotak kecil di
hadapan para punggawa raja lainnya. Banyak pengamat
memperikirakan hal itu sebagai ekspresi rasa dendam
Pakubuwono IX terhadap ayah Ranggawarsita (Panjangsawara), yang membuat sang ayah(Pakubuwono VI)
dibuang ke Ambon, karena dituduh berpartisipasi dan membela Pangeran Diponegoro.
Memang, Ia memiliki darah seorang pujangga, dilihat dari garis keturunannya yang merujuk kakek buyutnya
Yasadipura II, bahkan Yasadipura I (pujangga kerajaan Pajang). Hingga pernah saya bertanya kepada seorang ahli:
Kenapa ia tak mewarisi nama Yasadipura saja, misalnya
Yasadipura III atau Yasadipura V, kenapa harus memakai
gelar Ranggawarsita? Sang ahli menjawab: “Itu berkaitan
dengan peran dalam periodisasi sebuah zaman, sesuai
dengan artinya. Yasadipura berarti pembangun negara,
mungkin karena pada periode Yasadipura adalah masa
pembangunan Pajang dan awal Mataram.
Sedangkan, Ranggawarsita berarti gelar atau pangkat bagi seorang pendidik, kata warsita bisa juga disebut
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mulang atau mengajar dalam bahasa Indonesia. Sehingga,
dapat pula ditafsirkan bahwa pada masa itulah ilmu pengetahuan mulai digalakkan melalui sastra, maka tak ayal pada
periode zaman inilah para perumus sastra menyebut sebagai zaman Renaisance kasusastran Jawa.
Jika dalam era Yasadipura banyak kitab-kitab berbahasa Jawa Kuno yang digubah dalam bahasa Jawa
Baru, pada masa Ranggawarsita oleh beberapa kalangan
dianggap sebagai zaman yang mempertemukan ilmu tradisi Jawa (mistisme) dengan ajaran Islam (tasawwuf). Maka,
muncullah karya seperti: Serat Wirid Hidayat Jati dan Serat
Wirid Ma’lumat Jati yang menjadi babon dalam ilmu Jawa
mistik. Bahkan lebih jauh lagi, tak kurang dari 60 karya
semasa hidupnya, meliput bidang: filsafat, lakon wayang,
silsilah, sastra, bahasa, kebatinan, kesusilaan, ramalan,
dan sebagainya.
Maka, pada bagian penutup tulisan ini tak elok kiranya apabila tidak saya kutip bait masterpiece beliau.

Serat Kalatidha : R. Ng. Ranggawarsita

Sluku-sluku bathok
Sluku-sluku bathok

Berjalanlah sesuai dengan apa yang ada di
perutmu

Bathoke ela-elo

Isilah batinmu dengan kalimat “laa illaha
Ilaallah”

Si Rama menyang Solo

Lakukanlah dan jalankanlah kamu sekalian
shalat

Oleh-olehe payung motha

Allah sangat menyukai yang bertobat

Amenangi jaman edan

Mak jenthit lolo lobah

Mengalami zaman gila

Jadikanlah Allah Ta’ala menjadi Tuhan
dikarenakan tiada Tuhan Rabb melainkan
Dia

Ewuhaya ing pambudi
Serba sulit untuk bernalar

Wong mati ora obah

Melu ngedan nora tahan
Ikut gila tidak tertahankan

Jika sudah mati maka akan diperlihatkan
semua dosa-dosa kita

Yen tan melu anglakoni

Nek obah medeni bocah

Jika tidak ikut melakukan

Yang akan membelenggu kita kelak adalah
dosa hutang, baik hutang kita kepada Allah
berupa ibadah mahdhoh maupun hutang
kita kepada sesama manusia berupa ibadah
muamalah

Boya keduman melik

Tidak memperoleh bagian

Kaliren wekasanipun

Nek urip goleka dhuwit

Akhirnya kelaparan

Hatimu harus runtut dengan “Qouli Tsabit”
apakah qouli tsabit yaitu “Laa Illaha Ilaallah”

Ndilalah karsa Allah
Namun takdirnya Allah

Begja-begjaning kang lali

Seberuntung apapun orang yang lupa

Sir sir pong dele bodhong

Lakukanlah jalan yang benar, tentunya yang
diridhoi Allah

Luwih begja kang eling klawan waspada.

Lebih beruntung orang yang selalu sadar dan waspada
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Omah Aksara

Tuhan Pun Nyempil Di Pojok Kota
Oleh : Arif Rahman

K

awasan Malioboro bersinar sangat terik. Hal ini
tampaknya dijadikan alasan bagi Kang Marto untuk rehat sejenak dari kegiatan mencari nafkah. Sambil menambatkan becaknya, Kang Marto merogoh kantong celananya, menghitung pendapatannya setengah hari ini. “Narik
becak sekarang ini semakin seret”, gumamnya. Setengah
ngos-ngosan, gobyos keringet, meskipun baru setengah
hari narik becak, Kang Marto memutuskan ngloyor ke angkringan Kang Dar.
Kang Dar heran melihat sahabat karibnya yang
baru setengah hari sudah loyo, nggak ada greget, nglokro
seperti kumbahan teles.
“Lho Kang Marto, belum ada setengah hari kok
udah mampir aja di angkringan saya. Pelanggan banyak ya
Kang, pasti kantong udah penuh jam segini..”
“Oh enggak Kang Dar, ini malah lagi seret-seretnya”,
keluh Kang Marto. “Pelanggan akhir-akhir ini berkurang.
Kebanyakan malah justru bule-bule itu yang minta diantar
ke keraton. Kalau orang-orang lokal lebih suka bawa motor
sama mobil sendiri. Lagian becak kan sekarang udah dianggap kuno, mahasiswi-mahasiswi pasti gengsi sekarang
kalau naik becak”.
Kang Marto yang biasanya cuek saja dengan keadaan, yang selalu nrima ing pandum, sekarang mengadu.
Maklumlah di jaman pembangunan seperti sekarang ini,
orang-orang kecil makin lama makin tersingkir, makin tergencet oleh iklim persaingan pasar yang tidak menghendaki keikutsertaan golongan menengah kebawah. Usaha
kecil terlihat cuma “nyempil” di ruang pembangunan, ada
tapi hampir nggak kelihatan, tertutup sama yang modalnya
gede-gede.
“Ya sudah Kang, yang sabar aja”, sambil menyodorkan segelas es teh, Kang Dar mencoba menenangkan
sahabatnya. “Orang-orang kecil dari dulu kan memang posisinya nyempil. Tapi dari dulu, meskipun kita nyempil, tidak
pernah diperhatikan pemerintah, tapi tetap bisa bertahan
toh? Wong cilik itu memang yang memperhatikan ya cuma
Tuhan, Gusti mboten sare Kang. Ya memang sudah kodratnya kali ya Kang, kalau orang kecil itu harus nrima ing pandum, sing sumarah, tidak boleh kebanyakan ngeluh.”
Tidak setuju dengan pandangan kawan lamanya
itu, Kang Marto mencoba memprotes. “Kalau yang di atas
kok boleh-boleh saja ngeluh ya Kang. Kalau DPR gajinya
kurang ya boleh minta tambah, kalau ruang kerjanya kurang
besar ya boleh minta dibangun yang baru, bahkan kalau
istrinya kurang cantik pun bisa pesen lho Kang. Terus kalau
belum diturutin juga, DPR itu boleh lho tidur-tiduran pas sidang rakyat.”
Mendengar protes Kang Marto, Kang Dar menghela nafas kemudian berkata, “Ya mereka kan beda dari kita,
Kang Marto. DPR itu kan wakil rakyat, kalau mereka ngeluh, kalau mereka demo, ya caranya yang terhormat, yang
elegan, ya cukup dengan tidur saja. Tidur di ruang rapat itu
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cara paling ampuh untuk menuntut haknya sebagai wakil
rakyat. Jadi DPR demonya ya bukan teriak-teriak di jalan
model kita-kita ini. Nanti yang pegang anggaran kan ya
sudah peka, sudah paham, demi kemaslahatan bersama,
demi kerja pembangunan, ya wakil rakyat harus sejahtera.
Kalau sudah naik gaji kan DPR kerjanya jadi sumringah lagi
Kang.”
Mendengar penjelasan sahabat karibnya, Kang
Marto cuma bisa manggut-manggut. Dia mencoba memahami, bahwa untuk kerja pembangunan, orang-orang kecil
memang tidak boleh kecut hati kalau harus nyempil. “Orangorang yang diatas itu memang aktor pembangunan, yang
kaya-raya juga penyokong pembangunan. Jadi orang-orang
kecil memang sudah seharusnya maklum. Mereka memang
harus berkorban. Jer basuki mawa beya, biar negara jadi
maju, malu dong kalau dibilang negara dunia ketiga mulu”,
gumamnya. Meskipun sebenarnya sih, dalam hati kecilnya
Kang Marto merasa berat menerima keadaan ini, lha wong
dia mesti ngidupin keluarga. Kalau terus-terusan nyempil,
kasihan anak istrinya. Tapi ya mau bagaimana lagi, dadi
wong cilik kan ya kudu sumarah.
“Tapi Kang Dar”, tiba-tiba Kang Marto menyela.
“Yang bikin saya kurang sreg, Tuhan kok ikut-ikutan disuruh
nyempil juga ya Kang?”
Kang Dar yang lagi ngudek wedang jahe terkejut
dengan celetukan Kang Marto. “Hush, jangan ngawur Kang.
Jangan bawa-bawa Gusti Allah kalau urusan nyempil. Gusti
Allah itu Maha Tinggi, Maha Perkasa, nggak mungkin nyempil seperti kita-kita ini orang cilik.”, hardik Kang Dar.
“Maksud saya gini Kang..”, potong Kang Marto.
“Saya kemarin siang kan mau sembahyang Dzuhur di masjid. Karena sudah agak lama tidak sembahyang di masjid
itu, saya agak lupa dimana pintu gang masjidnya. Satu-satunya penanda saya ya papan penunjuk dan papan nama
masjid. Tapi setengah jam muter-muter sana kok ya nggak
ketemu-ketemu, eh ternyata tertutup papan iklan Rexona.
Gusti Allah di situ kok disuruh nyempil, diketekin segala, ya
meskipun artisnya cantik sih Kang.”
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Kang Dar mencoba memahami penjelasan sahabatnya itu. Dalam hati ia mengamini apa yang dirasakan
melalui cara pandang manusia modern, segala hal dianggap
sebagai komoditas dalam kaitannya dengan pemenuhan
kebutuhan materi. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan material dianggap layak untuk disingkirkan,
setidaknya diumpetin dulu.
“Ya itu sih sekarang di mana-mana, Kang Marto”,
Kang Dar menimpali. “Tuhan disuruh nyempil oleh iklaniklan, oleh hotel-hotel. Di zaman industri dan globalisasi ini
memang semua harus mengalah kepada pembangunan
Kang, termasuk Tuhan. Gusti Allah sekarang memang jadi
ikut nyempil, besok nyembul lagi pas puasa sama lebaran,
yang ngangkat juga iklan-iklan sama bangunan-bangunan
itu juga.

Allah itu Maha Besar, jadi ya meskipun
dikecil-kecilkan, disempil-sempilkan, Allah itu
tetap besar. Jadi nggak usah khawatir Kang,
yang penting hati kita tidak ikut-ikutan menyempilkan Gusti Allah.

Allah itu Maha Besar, jadi ya meskipun dikecil-kecilkan, disempil-sempilkan, Allah itu tetap besar. Jadi nggak
usah khawatir Kang, yang penting hati kita tidak ikut-ikutan
menyempilkan Gusti Allah. Tidak lantas menganggap kecil
dan sepele meskipun sekarang ini nama-Nya semakin disepelekan, kita jangan ikut-ikutan”.
“Tapi memang susah Kang”, Sambung Kang Marto. “Gusti Allah memang sudah disempilkan ke pojok-pojok
kota, dijadikan dagangan, dijadikan industri, saya juga sekarang susah juga kalau nggak ikut menyempil-nyempilkan
Gusti Allah. Kalau rezeki saya lagi seret seperti sekarang
ini, Gusti Allah memang tidak nyempil dalam hati saya, nyembul seterang-terangnya seolah-olah dekat sekali. Tapi
kalau saya tidak sedang kepepet, Gusti Allah ya saya sempil-sempilkan”.
“Hemm”, Kang Dar kembali menghela nafas. “Ya
sebenarnya Tuhan disempil-sempilkan toh tidak ada yang
protes. Itu tandanya Tuhan memang sudah nyempil dalam
hati masyarakat kita. Toh, kita tenang-tenang saja jika Tuhan disempil-sempilkan oleh iklan, karena kita sebenarnya
juga menyempil-nyempilkannya. Jadi ya kita tidak terganggu, karena sudah terbiasa menyempilkan Gusti Allah”
Di era pembangunan ekonomi dan pemenuhan
kepuasan materi, apa saja memang seperti layak dikorbankan, dikecilkan perannya, tak terkecuali Tuhan. Di tengah gempuran industrialisasi, Tuhan menempati posisi yang
terpojok, dipojokkan, bahkan memojokkan diri-Nya. Meskipun cahaya Ilahi memancar seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya, manusia era modern semakin susah
untuk merasakannya. Hal ini terjadi lantaran cahaya dan
pesona-Nya dibuat “nyempil” dari hati dan pikiran manusia.

menambal sepatunya sendiri, yang tidur di atas pelepah
daun kurma, ketika Aisyah tidak bangun untuk membukakan pintu pada tengah malam, orang yang begitu sederhana, tetapi ditaati oleh seluruh Jazirah Arab dan ditaati oleh
begitu banyak manusia di dunia, sampai hari ini, sampai
dinyanyi-nyanyikan dengan terbang, dan tidak seorangpun
di dunia yang dicintai oleh umat manusia di dunia yang cara
mencintai seperti itu, melebihi Muhammad Saw.
Seperti itu saja, ketika Rasulullah meninggal jenazahnya terbengkelai sampai tiga hari, tidak ada yang mengurusi, kecuali Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan
Fadhil bin Abas, dan ketika itu Sayidina Abu Bakar ,Umar,
dan Utsman, tokoh-tokoh Anshor, tokoh-tokoh Muhajirin
semua menyibukkan diri berkumpul di Saqifa, mereka bertarung dan berdebat untuk merundingkan dan menentukan,
siapa khalifah sesudah Rasulullah. Orang yang begitu hebat, orang yang begitu membangun demokrasi kemanusiaan yang sangat tinggi nilainya, dan sangat dihormati oleh
para sahabatnya, tetapi pada hari meninggalnya para sahabatnya melupakan jenazah beliau. Maka akhirnya hanya
dikuburkan oleh lima orang, selesai menguburkan di tengah malam, pasukannya Umar datang ke rumah Ali bin Abi
Thalib, agar menanda tangani pengangkatan Abu Bakar as
Shidiq sebagai khalifah. Inilah budaya Arab, maka inilah alasan sehingga Islam diturunkan di tanah Arab.
Maka budaya Arab itu harus kita pahami betul,
orang yang paling gagah berani dan patriotis adalah orang
Arab, tetapi orang yang paling brutal juga orang Arab. Tetapi jangan lupa orang yang paling militan juga orang Arab.
Sehingga budaya Arab ini, justru adalah suatu kutub yang
ekstrim, supaya Islam muncul keindahannya, kalau Islam
diturunkan di antropologi suku yang lain, pasti tidak begitu
indah.

(Dari berbagai sumber : Paket Infak Karangkajen, Yk, Ceramah di Fak. Sastra UGM, Yk, Pada 13 Oktober 2001)
“Gusti Allah itu cahayanya lebih terang dari matahari”, ungkap Kang Dar. “Meskipun matahari tertutup oleh
gunung, toh kita tahu bahwa matahari tetap ada, karena
sinarnya tidak pernah mampu tertutupi oleh seribu gunung
sekalipun, apalagi Gusti Allah Yang Maha Bercahaya.”
“Ya tapi…”, Kang Marto bersikeras protes. “Saya
tetap tidak setuju kalau Tuhan diperlakukan seperti itu, kan
itu keterlaluan Kang”.
Obrolan kang Dar dan Kang Marto semakin seru.
Saking serunya, mereka sampai lupa untuk sembahyang
Dzuhur. Tak terasa, di tengah obrolan untuk tidak menyempilkan Tuhan, ternyata Tuhan masih saja tersempilkan.

“Tak terasa, di tengah obrolan untuk
tidak menyempilkan Tuhan, ternyata Tuhan
masih saja tersempilkan”
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Emha Ainun Nadjib

ANTARA MASJIDIL HARAM DAN MASJIDIL AQSA :
Pangkal Dan Ujung Segala Peradaban

M

engapa Tuhan menurunkan hampir semua
agama itu di sekitar jazirah Arab? Mungkin tuhan punya alasan, bahwa budaya Arab itu menakutkan, sehingga disana itu merupakan letak setan yang paling ganas
dan juga malaikat yang paling suci. Maka acuan pertama
adalah Subhaanalladzii asyroo bi 'abdihii laillamminal masjidil haraami ilal masjidil aqshalladzii baaraknaa haulahu linuriyahu min aayaatina innahu huwassamii'ul bashiiru, atas
dasar ini bisa dikaji secara antropologi kosmologis, bahwa
antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha ada satu lingkaran geografis yang oleh Allah dikhususkan untuk menurunkan segala macam puncak-puncak atau sumber-sumber
barokah-Nya. Maka segala macam ilmu, eksak dan macammacam tingkat yang paling arif dari ilmu sosial berasal dari
sekitar lingkaran antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha.
Bahkan kalau kita mencari sumber-sumber dan cakrawala
musik, juga akan ditemukan juga.
Budaya Arab kalau dilihat di dalam Al-Qur'an, memperlihatkan adanya dua kutub yang luar biasa, dari api
sampai salju, dari yang paling panas sampai yang paling
sejuk, dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Bahkan peristiwa Musa AS, dengan Dzun-Nun yang sekarang
terjadi di Indonesia yakni majmual bahraini, dimana ketika
Nabi Musa lewat di pertemuan antara dua arus laut itu ikan
yang mati tiba-tiba melompat menjadi hidup. Maka kalau ini
diletakkan dalam konteks ke-Indonesiaan, bahwa peristiwa
World Trade Center dan Pentagon di AS itu adalah saatsaat yang paling kreatif bagi bangsa Indonesia, pada saat
inilah kalau bangsa Indonesia murni, yakin, dan tawakal,
bersungguh-sungguh, akan mendapat hidayah lebih dari
sebelum dan sesudahnya.
Sekarang ini tanah genting atau majmual bahraini,
"laut sedang bertemu", di Indonesia dan tidak ada jalan keluar, tapi pada saat itu ikan yang sudah mati akan hidup
kembali. Bangsa Indonesia justru mengalami hidupnya sekarang ini, masalahnya banyak orang yang tidak tahu mana
yang sebenarnya hidup dan mana yang sebenarnya sudah
mati.
Anda menyangka Gus Dur hidup padahal ia sebenarnya sudah mati. Anda menyangka Amien Rais hidup,
padahal ia juga sudah mati, dan orang seluruh dunia menyangka peristiwa di AS itu teroris padahal sesungguhnya
itu adalah gerilyawan, bisa jadi sebuah perjuangan untuk
melepas dari ketidakberdayaannya menjadi berdaya. Mati
yang dimaksud , adalah mati dalam kriteria Allah, bukan
mati di dalam kriteria manusia (materialisme), sebab kalau

16

kita orang Islam, tentu tidak akan memakai cara pandang
materialisme, sehingga banyaknya korban dalam tragedi di
AS, dan pembajaknya itu kita hargai sebagai mujahid, dan
setiap mujahid tidak ada yang mati menurut Allah.
Dan majmual bahraini itu juga terjadi, di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha, maka titik antara keduanya
kita lingkari, karena di situlah letak segala sesuatu dan Allah
tidak memberi barokah ke tempat lain. Maka tidak ada nabi
lahir di Jombang, Jogja, atau Ngawi, dll.
Tidak ada musik dahsyat yang tingkat kecanggihannya melebihi bainal masjidil haram minal masjidil aqsha.
Anda boleh lihat musik Queen, Led zeplin, atau Edy Van de
Bergh, bahkan Beethoven, sebenarnya ia
tinggal masuk Islam, karena dipuncak eksplorasi musiknya
ia harus lari ke Timur Tengah untuk menemukan puncakpuncak estetika, hal ini disebabkan oleh "alladzii baarokna
haulahu linuriyahu min aayaatina", walaupun di antara dua
kutub ini ada iblis yang paling ganas dan malaikat yang paling suci.
Sehingga mengapa nabi-nabi diturunkan di tempat
itu? Karena kalau nabi diturunkan di tanah Jawa, uji cobanya
terus bagaimana? Padahal uji coba sebuah agama itu harus
di antara kedua kutub itu, harus dalam budaya Arab, dalam
arti Timur Tengah. Maka Rasululullah, Nabi Adam, Musa,
dll,lahir di Arab, dan tidak mungkin lahir di Ja-tim, Ja-Teng,
sebab orang Jawa itu sesungguhnya kalau mau memakai
hatinya, pikirannya sudah sangat Islam, tidak perlu ada firman sudah cukup. Cuma agar lebih sempurna dibutuhkan
sholat, puasa, dll. Tetapi sesungguhnya hatinya sudah cukup ber-sholat, dan berpuasa.
Dan orang Arab, ini bisa dilihat pada zaman Rasulullah : Ada seorang budak yang dibeli, dibebaskan oleh Rasulullah, dan sangking gembiranya ia naik ke atas bukit dan
berteriak : “Allahu yarham Muhammad, Allahu yarhaamni,
wala yarham ahad”, bayangkan ia sudah dekat sekali dengan Rasulullah dan Allah, masih curang juga sifatnya, sebab ia berkata : “ Ya Allah cintailah aku, cintailah Muhammad dan jangan cintai siapapun yang lain,” inilah type orang
Arab, di dalam doanyapun memproduk klaim soal Allah dan
Rasulullah. Produk seperti ini kemudian muncul di dalam
kepedihaan-kepedihan sejarah pasca Rasulullah yang luar
biasa kepedihannya. Bagaimana mungkin Rasulullah yang
agung , yang badannya tidak tinggi, tidak rendah, yang alisnya melipis, yang kulitnya kemerah-merahan putih, yang
hdiungnya mancung, yang selalu tersenyum, yang
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