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KOBAR
Angin 
terbangkan atap
Air tenggelamkan 
lantai
Kursi rapuh 
nyaris patah
Meja penuh lubang bagai 
tentara ikut perang
Sungguh, pemandangan 
yang tak layak untuk mencari 
cahaya kehidupan

Tak ada lampu untuk 
menerangi
Bahkan api untuk mengobori
Matahari kian jadi harapan
Sekarang lihatlah!
Tempat menimba ilmu 
tampak menyedihkan

Berlari kencang menantang 
kehidupan
Menembus sejuknya angin 
yang tak tertahankan
Gulungan celana kini naik 
hingga ke paha
Terjang banjir itu…
Terjang banjir itu, wahai 
penerus bangsa!

Semangat berkobar dalam 
jiwa
Ambisi kuat menghantam 
takdir kehidupan
Tak apa jika kursi patah
Tak apa jika tak punya meja
Tak apa jika atap tak lagi 
menghangatkan
Tak apa jika lantai tak 
kunjung layak untuk diinjak
Tak apa…
Karena tak ada alasan 
untuk tidak mendapatkan 
pendidikan

Pak Tua dan Sebuah Gawai
Juru Parkir
Ya... itulah profesimu
walau usiamu sudah 
setengah abad
Engkau masih bekerja
demi Sang cucu untuk tetap  
belajar

Pandemi yang melanda 
negeri
ikut mengubah sistim 
pendidikan
belajar daring.....gawai
kata-kata itu sangat akrab 
ditelinga kita
bahkan menjadi kebutuhan 
hidup saat ini

Ya..... demi sebuah gawai
Terik matahari dan Dingin 
angin malam 
tak menyurutkan langkahmu 
mengumpulkan pundi-pundi 
rupiah
ditengah kebisingan jalanan 
dan polusi kendaraan
Walau peluh membasahi 
tubuhmu 
Engkau tetap tegar dan selalu 
semangat
demi melihat sang cucu 
mencapai cita-citanya

Kini..Sekarang
Datang….Duduk….Pulang….
Aktivitas itu kini tiada
Sekarang hanya duduk, 
duduk, dan duduk…
Membuka gawai, menatap 
layar..
Ya itulah gambaran 
pendidikan sekarang..
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PUISIARTIKEL

BEBERAPA hari lagi  
u m a t  m u s l i m  d i 
seluruh dunia akan 

merayakan Idulfitri 1 Syawal 
1442 Hijr iah.  Umat Islam 
mulai sibuk mempersiapkan 
d i r i  m e n y a m b u t  h a r i 
Lebaran. Pada saat Idulfitri 
masyarakat memiliki tradisi 
saling mengunjungi, bermaaf-
maafan, dan menyampaikan 
selamat Idulfitri, disertai makan 
bersama. Namun, Lebaran kali 
ini sedikit berbeda dengan 
Lebaran tahun sebelumnya. 
Ti d a k  s e m u a  o ra n g  b i s a 
bertemu, bercengkerama, 
melepas rindu saat Lebaran, 
terlebih di tengah pandemi 
Covid-19 yang masih merebak 
seperti sekarang ini. Mereka 
yang tak bisa bertemu karib 
kerabat, untuk mengucapkan 
s e l a m a t  I d u l f i t r i  d a p a t 
dilakukan melalui telepon atau 
perangkat elektoronik lainnya 
dengan cara  mengirim pesan  
atau mengirim kartu ucapan 
Lebaran.

Menjelang Idulfitri, kita sering 
melihat atau membaca kata-kata 
“Selamat Hari Raya Idulfitri” 
yang terdapat pada kartu lebaran 
atau pada media sosial. Jika 
diperhatikan sepintas lalu, akan 
terlihat ucapan tersebut tidak 
bermasalah, Akan tetapi,apakah 
penulisan kata-kata tersebut 
sudah sesuai dengan maknanya? 

Dalam agama Islam,  kita 
mengenal Idulfitri yang jatuh 
pada 1 Syawal dan Iduladha yang 
jatuh pada 10 Zulhijah sebagai 
hari raya umat Islam.  Kaitannya 
dengan hal itu, seorang peneliti 
Rumah Fiqih Indonesia dalam 
R e p u b l i k a . c o. i d ,  A h m a d 
Sarwat  menyatakan bahwa 
masih banyak orang yang 

belum paham atau salah dalam 
menafsirkan makna Idulfitri.  
Selain itu, tidak sedikit pula 
orang yang kurang mengerti 
bahasa Arab, sehingga bentuk 
shorof (ilmu yang mempelajari 
perubahan bentuk kata di 
dalam bahasa Arab) dari suatu 
kata sering terpelintir dan 
terbolak-balik tidak karuan.   
Namun, kenyataanya, masih 
banyak masyarakat Indonesia 
yang gegabah atau menganggap 
sepele masalah ini. Mereka 
keliru, tetapi dengan percaya 
dirinya  berbicara di depan 
umum, di  layar kaca dan 
ditonton jutaan pasang mata 
orang awam. Hal tersebut 
menjadikan kekeliruan itu pun 
terjadi secara masif, terstruktur, 
dan sistematis. 

Sudah menjadi kebiasaan 
m a s y a r a k a t  m e n g a i t k a n 
a n t a r a  I d u l f i t r i  d e n g a n 
ma k na  ‘ k e m b a l i ’  k e p a d a 
fitrah. Bahkan seringkali kita 
saksikan dan dengarkan orang 
menyampaikan ceramahnya 
yang terkait dengan ‘kembali’ 
kepada   fitrah   di hari yang 
fitri. Tak jarang pula seorang 
penceramah menyampaikan 
k a b a r  g e m b i r a  k e p a d a 
kaum muslimin yang telah 
menyelesaikan ibadah puasa 
selama Ramadan bahwa pada 
saat Idulfitri mereka telah 
kembali suci, bersih dari semua 
dosa, layaknya bayi yang baru 
lahir. Kemudian diikuti dengan 
meminta maaf,  bersalam-
salaman kepada karib kerabat 
da n  te t a ng ga.  Me ma k na i 
Idulfitr i  dengan ‘kembali 
kepada fitrah’ merupakan hal 
yang keliru. 

Jika kembali kepada makna 
secara bahasa atau secara 

istilah, kata Idulfitri maknanya 
bukanlah ‘kembali menjadi 
s u c i ’.  Me s k i p u n  m e ma n g 
ada sedikit kemiripan dari 
kedua kata  fitrah dan fitri ini. 
Karena kemiripan kedua kata 
tersebut, orang sering keliru 
atau silap memaknai kata 
tersebut. Sebenarnya kedua 
kata tersebut memiliki makna  
dan penggunaan yang berbeda.

Pada kata  Idulf i tr i  dan 
Iduladha, yang merupakan 
hari raya Islam, terdapat kata 
idul. Menurut  kamus, kata 
idul  berasal dari kata kerja 
‘ayada yang berarti merayakan, 
bersuka ria, memperingati, 
berpesta, memberi selamat. 
Idul kemudian mengandung 
arti hari raya, hari berpesta, hari 
bersuka ria. Idulfitri yang kita 
kenal dan kita rayakan adalah 
hari raya yang berkaitan dengan 
kemenangan orang-orang yang 
berpuasa  karena telah berhasil 
melaksanakan ibadah puasa. 

Kata Idulfitri secara bahasa 
berasal dari dua kata; id [arab:   

       ] dan al-fitri [arab:              ]. 
Menurut Ahmad Sarwat, kata Id 
(          ) dalam Idulfitri sama sekali 
bukan bermakna ‘kembali’, 
seperti yang banyak dipahami 
orang. Dalam bahasa Arab, Id 
(        ) berarti hari raya. Bentuk 
jamaknya a’yad (          ).  Setiap 
agama memiliki Id atau hari 
raya sendiri-sendiri. 

Berdasarkan penjelasan 
tersebut, tampaklah  bahwa 
arti kata Idul bermakna hari 
raya. Jika dikaitkan dengan  kata 
fitri  maka Idulfitri bermakna 
“Hari Raya Fitri”. Demikian 
pula dengan  Iduladha berarti 
“Hari Raya Adha” atau “Hari 
Raya Qurban”.  Oleh karena 
itu, sangat janggal jika kita 

mengucapkan atau menuliskan  
“Hari Raya Idulfitri” yang 
bermakna Hari Raya, Hari 
Raya fitri. Ucapan tersebut 
bersifat ganda atau berulang. 
Ucapan “Hari Raya Idulfitri” 
mengandung kata mubazir atau 
berlebihan karena kata Idul 
sudah bermakna ‘Hari Raya’ 
yang didahului dengan kata 
Hari Raya. Ucapan tersebut bisa 
kita tulis dengan benar sesuai 
maknanya menjadi “Selamat 
Idulfitri”, Selamat Iduladha” 
atau “Selamat Lebaran”.

S e k a i t a n  d e n g a n 
Idulfitri,dalam bahasa Arab,  
kita mengenal dua kata yang 
mirip tetapi berbeda, yaitu 
fithrah (        ) dan fithr (      ). 
Kedua kata tersebut diserap 
ke dalam bahasa Indonesia 
menjadi fitrah dan fitri. Kata 
fithrah (          ) memiliki empat 
huruf, yaitu fa, tha, ra, dan ta.  
Kata fithrah bermakna sifat 
asal; kesucian. Sedangkan kata 
fithr (          ) memiliki tiga huruf, 
yaitu  fa, tha, ra, dan bermakna 
‘ m a k a n ’  a t a u   ‘ m a k a n a n ’ 
bukan bermakna suci ataupun 
keislaman.  Dengan demikian, 
kedua kata tersebut   berbeda 
maknanya meskipun sekilas 
memiliki kemiripan. Perbedaan 
huruf yang dimiliki kedua 
kata tersebut memengaruhi 
maknanya.

Selain pengertian idul yang 
didasarkan pada  kata ‘ayada, 
kita pun sering mendengar 
penjelasan tentang kata idul 
yang didasarkan pada kata ‘ada, 
ya’udu, ‘audan yang berarti 
‘kembali’. Kemudian, orang 
menafsirkan makna hakiki 
perayaan Idulfitri  sebagai 
kembalinya manusia yang 
berpuasa ke alam fitrahnya 

yang suci tanpa dosa dan 
k e s a l a h a n .  H a l  i n i  j u g a 
ditafsirkan bahwa orang yang 
selesai menjalankan ibadah 
puasa itu seperti dilahirkan 
kembali dalam keadaan suci 
dan dosanya telah diampuni.  
Penafsiran seperti ini ditinjau 
dari segi asal kata tidaklah 
tepat. Namun,  ditinjau dari segi 
filosofisnya, penafsiran tersebut 
m e n ga n d u n g  k e b e na ra n . 
Kebenaran yang dimaksud 
bahwa pengertian itu didasari 
oleh semangat “kembali” ke 
alam fitrah, ke alam kesucian 
yang menjadi asal manusia.

Selain kata fitri, kita juga 
m e ng e na l  da n  m e nye rap  
k a t a  f i t ra h  y a n g  b e ra s a l 
dari bahasa Arab. Dari kata 
fitrah  kita mengenal  kata 
zakat fitrah yang bermakna 
z a k a t  y a n g  d i k e l u a r k a n 
berhubungan dengan Idulfitri. 
Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  mengungkapkan 
kata fitrah bermakna ‘sifat asal; 
kesucian; bakat; pembawaan; 
dan sedekah wajib berupa 
bahan makanan  pokok yang 
harus diberikan pada bulan 
Ramadan sampai menjelang  
salat Idulfitri. 

Dengan demikian, penulisan 
yang tepat untuk mengucapkan 
selamat dalam rangka Idulfitri 
sesuai  dengan maknanya  
adalah Selamat Idulfitri, bukan 
Selamat Hari Raya Idulfitri. 

Ucapan Selamat Idulfitri
Biodata Penulis

Nursyamsi
Peneliti di Balai Bahasa Provinsi 

Sulawesi Tengah  yang lahir di 
Ujung Pandang, 19 April.

IBU bilang, saya harus 
bersyukur meski putus 
sekolah. “Setidaknya kamu 

dapat pekerjaan. Bandingkan 
dengan pekerjaan Pak Sumanto. 
Sejak tahun 1973 ia sudah seperti itu. 
Memotong-motong daging dengan 
ukuran seragam, menusukinya 
dengan biting, genap enam biji 
per biting, ribuan biting per hari. 
Ia hanya berhenti jika warungnya 
tutup. Tapi hah, warung itu hampir 
tak pernah tutup. Bayangkan … 
bayangkan sekali lagi, Anakku. 
Sehari-hari selama puluhan tahun 
yang ia lakukan adalah membuat 
ribuan tusuk sate. Pekerjaanmu 
masih lebih mentereng!”

Mentereng. Saya tersenyum 
kecut mendengar pilihan kata Ibu. 
Memang tidak tepat mengeluh 
pada Ibu. Tapi kadang, saya hanya 
butuh mengeluarkan sampah 
yang sudah mengisut di pikiran. 
Saya muak dengan pekerjaan saya. 
Setiap hari dalam empat tahun 
ini saya berurusan dengan uang. 
Bukan uang saya. Adakah yang 
lebih menyebalkan dari itu?

“Cobalah dinikmati. Kamu tahu 
kan Matahari pada tutup? Hitung, 
berapa banyak rekan seprofesimu 
yang kehilangan pekerjaan,” lanjut 
Ibu.

Saya mendengus. Hitung. Hitung 
lagi. Seperti tak ada pekerjaan lain 
saja.

Saya berdiri dengan malas, 
merapikan kerah kaus merah 
saya, lalu menghampiri Ibu dan 
mencium punggung tangannya. 
“Saya berangkat, Bu.”

“Ya, hati-hati Nak. Hati-hati 
dengan pikiranmu.”

*
Bagaimana cara menikmati 

jemu? Saya seumpama Sisifus 
setelah dikutuk Dewa, meski tak 
pernah melakukan dosa-dosanya.

Orang datang dan pergi, tak 
satu pun menanyakan kabar saya. 
Meski mulut saya selalu melempar 
senyum dan kata sambutan yang 
sangat ramah, mereka lebih sering 
tak membalas. Kadang bibir saya 
terasa kebas. Herannya, ia otomatis 
bersuara. Saya menjelma robot 
dengan pengendali gerakan pintu.

“Mas!” seorang lelaki muda, saya 
taksir usianya lebih muda tiga tahun 
dari saya, menatap gusar.

“Eh, maaf.”
“Jangan melamun dong, Mas. 

Kerja yang benar. Saya buru-buru, 
nih.”

Tipikal. Anak muda sok jagoan. 

Kluyuran malam-malam, membeli 
kopi kemasan dan keripik di toko 24 
jam, berasa jadi bos hanya karena 
mampu menyodorkan lembaran 
rupiah.

Saya segera memindah satu 
persatu belanjaannya ke dalam 
kresek, memencet-mencet mesin 
penghitung, dan menyebut totalan 
harga. Senyum manis dan tawaran 
untuk mengisi pulsa adalah urutan 
selanjutnya. Tawaran yang lebih 
banyak diabaikan. 

Ia berlalu tanpa ucapan terima 
kasih. Saya menjadi sangat lelah. 
Saya sambar botol minyak goreng 
harga promo di atas meja, lalu 
melempar tepat di poros kepalanya. 
Botol pecah, menyemburkan cairan 
kental keemasan yang berkilauan 
tersorot lampu. Ia mengerang. 
Tubuhnya oleng lalu roboh. 
Mengejang bersalut minyak. Indah 
sekali.

Saya terbahak-bahak. Tak pernah 
saya merasa sepuas ini.

“Mas?”
Pemuda tadi sudah di luar, 

riuh bercanda dengan teman-
temannya. Rentetan tawa berbaur 
deru knalpot adalah jejak yang 
mereka tinggalkan. Masa muda 
seperti itu, mungkin sesuatu yang 
saya jalani jika tidak terperangkap 
kemiskinan. Mata saya melirik botol 
minyak di keranjang barang harga 
promo sambil tersenyum kecut.

“Mas?”
Di depan saya kini, berdiri 

lelaki muda usia tigapuluhan 
dengan wajah cemas. Alih-alih 
menyodorkan barang, ia malah 
menyodorkan wajahnya.

“Eh, maaf?”
 “Bisa pilihkan pembalut yang ada 

sayap? Titipan istri. Saya bingung, 
ditanya merek bilang terserah.”

“Mari,” ajak saya. Jika ia tidak 
mengucap terima kasih, saya akan 
melakukan reka ulang pikiran kotor 
tadi. Saya pikir, sekali-sekali ide-
ide gila itu perlu dikeluarkan dari 
kerangkeng. Agar tak usang sebatas 
umpama. Lalu ada peristiwa tak 
biasa yang bisa saya kenang di 
masa tua.

“Wah, makasih Mas. Saya 
beneran bingung, lagi enak tidur 
dibangunin buat beli pembalut,” 
lelaki itu tertawa.

Saya juga tertawa, entah ikut 
senang atau merasa sedikit gila.

*
Bagaimana cara membunuh 

sepi. Sementara kesendirian telah 
lebih dulu menancapkan taringnya, 

mengisap keriaan dan harapan. 
Kecewa mengerak. Jiwa mengering. 
Hidup hanya untuk memelihara 
raga yang belum mati.

Dua dini hari. Saya benar-benar 
sendiri. Lengkung bulan di atas 
hanya setipis arit, redup, mungkin 
lelah membabat bintang-bintang 
hingga habis.

Si Deni sialan izin pulang karena 
anaknya demam. Sebenarnya, tidak 
terlalu pengaruh bagi saya untuk 
kerja malam atau siang, dengan 
atau tanpa teman, sepi atau ramai 
pengunjung. Saya seperti punya 
ikatan suci dengan setan bernama 
kesepian. Seribu pengerumun pun 
tak cukup mengisi kehampaan di 
jiwa saya. Saya mondar-mandir di 
depan toko, mengisap sebatang 
rokok dengan penuh penghayatan 
dan mengembuskan asapnya 
serampangan. 

Apa warna hidup hanya dimiliki 
orang-orang berduit? Atau orang-
orang pintar yang otaknya pandai 
berkelit?

Saya lelah menjadi orang biasa-
biasa saja, melakukan yang itu-itu 
saja. Saya letih melayani orang-
orang, yang hanya bermodalkan 
keripik kentang, bisa begitu arogan 
melebihi mandor pasar. Saya 
kesal pada ketidakberdayaan diri 
mengubah jalan hidup.

B a h k a n  p e r a m p o k  a t a u 
kuntilanak pun enggan mampir 
untuk melabur nuansa kelabu 

hidup saya dengan warna lain.
Atau ….
Pikiran itu berkelebat secepat 

sepoi angin yang menyusup pada 
helai-helai rambut.

Saya akan merampok toko ini. 
Saya akan kuras uang di mesin kasir 
hingga tandas. Saya akan berpesta 
kripik kentang dan menghambur-
hamburkan minuman bersoda, 
menumpahkan minyak goreng 
promo ke lantai lalu bermain 
seluncur. Saya akan menjilati es 
krim Viennetta dan meneguk coca 
cola hingga tandas. Saya akan 
menebus waktu lalu yang menguap 
tanpa kesan. Saya akan menghabisi 
segala yang merintangi, meski ia 
bernyawa.

Saya akan ….
Saya akan.
Saya akan!
Hahaha. Badai serotonin 

menderas di aliran darah. Gairah 
ini, yang lahir dari pikiran-pikiran 
jahat, tak saya sangka begitu 
menyenangkan. Edannya, juga 
menenangkan. Saya terbahak. 
Lepas. Dipenuhi euforia. Ide-ide 
gila berkelindan, dari yang paling 
konyol hingga tersadis. Dada 
terguncang tawa. Jiwa yang semula 
hampa perlahan terisi.

Setelah bertahun-tahun, saya 
baru tahu kalau cara membunuh 
kesepian adalah dengan menjadi 
orang brengsek. Hahaha.

“Tolong ….”
Saya terkesiap oleh rintihan 

seseorang di balik punggung. Sontak 
saya berbalik. Sosok itu begitu 
saja menjatuhkan diri ke dalam 
pelukan tanpa sempat saya lihat 
wajahnya. Reflek saya menyambut. 
Perawakannya persis setinggi dan 
sekurus saya. Ia memakai semacam 
jubah merah berbahan tipis.  Hangat. 
Wangi kenanga. Saya pejamkan 
mata dan membenamkan wajah 
ke lehernya yang lembut. Lelah ini, 
ingin saya sandarkan padanya begitu 
saja. Manusia entah siapa dan dari 
mana, saya tak lagi peduli. Rasanya 
sungguh nyaman ketika ada tempat 
bersandar.

“Tolong ….” Ia kembali meratap.
Tubuh saya gemetar saat pakaian 

saya terasa basah dan lengket. 
Wangi kenanga lesap berganti anyir. 
Merah kaus polo saya semakin 
pekat. Cairan kental merambat 
turun pada permukaan kulit 
tangan, lalu menetes-netes pada 
permukaan paving.

“Kamu siapa? Kamu kenapa?” 
Saya peluk ia yang semakin 

limbung.
Desahannya panjang bagai 

sayatan silet merobek hati. 
Sebagian diri saya ikut terpuruk 
mendengarnya.

“Nama saya Sunyi. Saya tinggal 
di jiwa orang baik. Seseorang baru 
saja menikam saya berkali-kali. 
Tolonglah. Saya ingin tetap hidup.” 

*
Pada akhirnya, siapa yang 

menang? Keriaan yang membawa 
pada kehancuran, atau kesepian 
yang entah di mana ujungnya?

“Mas?”
Bulan lenyap sempurna. 

Semburat cahaya perlahan muncul 
jauh di timur. Suara orang mengaji 
di musala kampung belakang toko 
mulai terdengar berpadu dengan 
satu satu deru kendaraan. Waktu 
yang tepat bagi orang-orang untuk 
memintal kembali harapannya. 
Atau, sebaliknya. Pagi adalah 
waktu paling mengerikan bagi 
orang untuk bersiap menghadapi 
pahitnya kenyataan.

“Mas?”
Bahu saya ditepuk. Seorang 

wanita dengan ransel di punggung 
dan helm terpasang di kepala, 
menatap ramah. Meski bibirnya 
tertutup masker, pancaran matanya 
menyampaikan senyum.

“Di dalam gak ada orang ya, Mas? 
Saya mau bayar.”

“Eh, maaf.” Saya berjalan 
mendahuluinya, membukakan 
pintu sambil mengucap jargon 
selamat datang, lalu menempati 
daerah kekuasaan saya. Ia membeli 
satu kotak roti sisir dan beberapa 
botol minuman. “Mau ke stasiun, 
Mbak?” Biasanya, saya malas 
berbasa-basi. Saya takut penolakan. 
Saya kerap diabaikan.

“Iya, Mas. Beli sarapan, nih.”
“Semoga perjalanannya lancar 

ya, Mbak.”
“Aamiin. Makasih, Mas. Mas juga 

moga selalu berkah ya hidupnya,” 
pungkasnya lalu pamit.

Pandangan saya tak lepas 
pada sosoknya hingga ia duduk 
di boncengan motor dengan 
pengemudi berjaket hijau. Sekilas, 
saya lihat ia menoleh, melambaikan 
tangan.

Hati saya terasa aneh. Seperti 
ada sepoi hangat menyusupi ruang 
hampa di jiwa lalu menetap di 
sudutnya. Secuil saja. Masih jauh 
jalan kesunyian yang harus saya 
tempuh.

K a r e n a ,  s a y a  u r u n g 
membunuhnya.
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