
MALAM lebaran, gaung kemenangan 
mengudara. Suara takbir bersahutan 
mengetuk nurani dan menandakan 
kemenangan sejati. Hingga pagi, gema 
takbir masih kukuh menolak sepi. Sele-
brasi kemenangan bagi setiap muslim 
yang telah melawan belenggu hawa 
nafsu selama bulan Ramadan men-
gantar menuju hari yang fitri.

Dosa yang menjadi daki di hati 
akan luluh di bulan Syawal yang fitri. 
Pada bulan yang suci ini segala kes-
alahan akan terampuni dalam balutan 
silaturahmi. Impresi ini mengendap 
pada nurani umat muslim setiap Idul-
fitri menghampiri. Dosa dan kesalah-
an yang mereka perbuat selama sebe-
las bulan yang lalu akan luluh melalui 
jabat tangan pada hari raya Idulfitri. 

Lebaran merupakan perayaan ak-
bar bagi muslim di negeri ini. Demi 
merayakan lebaran, jutaan manu-
sia bergerak menuju kampung hala-
man. Cita-cita, impian, uang, dan mo-
bil merayap menuju penjuru desa dan 
kota di negeri ini. Suka cita dan lara tak 
luput melengkapi cerita pada Idulfitri.

Kita memaknai perihal lebaran me-
lalui puisi Sitor Situmorang yang ber-
judul “Malam Lebaran”. Puisi yang 
sangat mudah di hafal ini—karena 
hanya berisi satu bait—menggambar-
kan sukacita dan lara yang merayakan 
Idulfitri. Dalam bait Bulan di atas ku-
buran, terdapat gambaran bagaima-
na kebahagiaan dan kesedihan had-
ir secara bersamaan pada malam leb-
aran. Kebahagiaan bagi mereka yang 

bisa merayakan lebaran bersama kel-
uarga dan saudara. Sebaliknya, terse-
lip cerita pilu bagi mereka yang ber-
lebaran jauh dari keluarga.

Setiap tahun kita selalu disuguhi 
berita tentang banyaknya orang yang 
melawan maut demi berlebaran di 
kampung halaman. Hal ini selalu di-
barengi dengan cerita sukacita atau-
pun dukacita. Sebagian dari mereka 
meregang nyawa dalam perjalanan. 
Muara perjalanan mudik bukan sam-
pai di kampung halaman, tetapi sam-
pai di “sana”.
Bermaafan dengan Semesta

Adegan bersalaman dan saling me-
maafkan antarsesama merupakan frag-
men yang berulang setiap tahunnya. 
Adegan ini adalah sarana untuk kem-
bali menuju fitri. Dalam puisi gubah-
an Amir Machmud, kita diajak untuk 
mempersiapkan diri sebaik mungkin 
menyambut Idulfitri karena saat itu 
merupakan waktu yang terbaik un-
tuk membersihkan hati, saling meng-
hapus dengki, dan memahat silatur-
ahmi “Siapkan pakaian putihku ,say-
ang! agar aku tak selalu terlihat hitam”.

Lebaran juga berarti kepasrahan 
diri dan kembali menjemput kasih 
sayang Ilahi. Melibatkan-Nya dalam 
hidup kita sehari-hari, seperti yang 
ditulis oleh Sutarji Aku bawa masjid 
dalam diriku, Kuhamparkan di lapan-
gan, Kutegakkan shalat, Dan kuray-
akan kelahiran kembali, di sana. Den-
gan puisi tersebut, kita dapat memak-
nai bahwa lebaran adalah sarana ma-

nusia kembali menemukan Tuhannya. 
Maksudnya, menghadirkan Tuhan 
dalam kehidupan kita.

Manusia merupakan makhluk 
yang memikul tugas berat, yaitu seb-
agai khalifah di bumi. Keseimbangan 
alam semesta dan isinya merupakan 
hal wajib yang harus manusia cipta 
dan jaga sesuai dengan tugasnya. Bu-
kan hanya hubungan vertikal—anta-
ra manusia dengan Tuhan—yang ha-
rus dijaga, melainkan juga hubungan 
horisontal—antara manusia dengan 
manusia lain serta alam semesta—juga 
harus dijaga.

Mustofa Bisri melalui puisin-

ya yang berjudul “Selamat Idulfitri” 
mengajak pembaca untuk merenungi 
bagaimana selama ini hubungan hor-
isontal terjalin yang dibingkai dalam 
nuansa Idulfitri. Gus Mus juga men-
gajak pembaca untuk mengenang 
laku kita terhadap bumi, langit, men-
tari, laut, burung-burung, dan tetum-
buhan. Perlu kita renungi makna se-
lamat Idulfitri, tetumbuhan, maafkan 
kami, selama ini, tidak puas-puas kami 
menebasmu.

Betapa seringnya muncul beri-
ta tentang hutan yang habis dibabat. 
Dari lumbung oksigen, beralih fungsi 
menjadi lahan pertanian maupun in-
dustri. Perlakuan manusia semacam 
ini tentunya bertolak belakang den-
gan tugas manusia sebagai khalifah 
di muka bumi sebab tindakan demiki-
an lebih banyak tidak memperhatikan 
keseimbangan alam. 

Tugas manusia sebagai khali-
fah pada momentum bulansuci ini 
agaknya penting. Setidaknya, mari 
sekejap menilik kepantasan titel manu-
sia sebagai khalifah di dunia! Momen-
tum selebrasi kemenangan setelah me-
masung nafsu selama satu bulan, juga 
harus dibarengi dengan kebajikan ter-
hadap alamsemesta.

Lebaran dan Baju Baru
Baju baru merupakan piranti yang 

tak bisa dilepaskan dari euforia Idul-
fitri. Bagi sebagian orang, perayaan Id-
ulfitri tidak sah jika baju baru belum ter-
beli. Hal tersebut kemudian mentradisi. 

Maka tak heran, ketika menjelang Idul-
fitri toko pakaian tak pernah sepi pen-
gunjung. Bahkan, banyak kita temui 
pedagang pakaian musiman yang 
hanya hadir saat menjelang Idulfitri. 
Bagai jamur di musim hujan, mereka 
tumbuh subur.

Lewat puisinya yang berjudul “Baju 
Bulan”, Joko Pinurbo menampilkan 
pertalian antara lebaran dan baju baru 
Bulan, aku mau lebaran. Aku ingin baju 
baru, tapi tak punya uang. Lewat bait 
itu kita diajak melihat realita penting-
nya baju baru dalam sebuah perayaan 
lebaran. Sebuah pertalian yang erat, se-
olah tak bisa dilepaskan.

Perihal baju baru dalam perayaan 
lebaran memang bukan hal yang keli-
ru sebab kita dianjurkan memakai pak-
aian yang terbaik dalam rangka me-
nyambut bulan yang benar-benar fitri 
ini. Namun, baju baru bukanlah pa-
rameter seberapa berhasil kita dalam 
menyambut lebaran. Hal tersebut bisa 
kita dapati melalui puisi karya Sutarji 
Maka pagi ini, Kukenakan Zirah la il-
aha illAllah. Keberhasilan kita dalam 
menyambut lebaran adalah seberapa 
kuat dan keras “baju” ketakwaan yang 
kita kenakan.

Dalam momen Idulfitri yang mu-
lia ini, alangkah baiknya kita mere-
flesikan diri dan mengukuhkan kei-
manan yang sejati sebab keimanan ini-
lah yang menjadi prasasti ketakwaan 
dalam hati. Seperti yang dituliskan oleh 
Taufiq Ismail Tak ada miskin tak ada 
kaya, Yang berbeda cuma amalnya.***

Aku mengundang mereka makan 
malam di sebuah rumah makan yang 
dikenal karena menu panekuknya. Bu-
kan tanpa alasan aku memilih rumah 
makan yang menggunakan bekas ban-
gunan peninggalan Belanda itu.

Di halaman bangunan tua itulah, 
pada pertengahan tahun 1983, keduan-
ya berciuman untuk kali pertama. Siapa 
akan melupakan momen sesentimental 
itu bukan? Mereka disaksikan pohon-
pohon ketapang yang berjajar sepan-
jang  Jalan Katamso yang menghubung-
kan antara Soedirman dengan Kombas 
yang siang itu begitu lengang, orang-
orang takut beraktivitas di luar rumah 
karena gerhana matahari total. Kita hari 
ini akan menertawakan kebodohan ma-
cam itu, tapi Papa dan Mamaku telah 
melakukannya lebih dulu. Diam-diam 
aku bangga menjadi buah cinta mereka.

Pada tahun itu, sebelum malam 
pergantian tahun, Papa mendadak ha-
rus meninggalkan Purwokerto untuk 
melanjutkan studi di Bandung. Dia 
akan tinggal dengan pamannya yang 
seorang dokter hewan. Pada saat yang 
sama, anak gadis wanita yang oleh 
Papa biasa dipanggil Bibi Min dan se-
hari-hari bertugas memasak dan men-
cuci baju orang serumah—tanpa Papa 
ketahui—kedapatan mual-mual; semua 
orang kemudian akan tahu tiap minggu 
perutnya makin buncit layaknya anak 
Krakatau sebelum erupsi.

“Apa kabarmu Aphelion?”
“Kamu masih ingat rupanya, Peri-

helion?”
“Kamu yang mengajariku dan mem-

buatku jatuh cinta pada hal-hal yang ada 
dan terjadi di langit sana.”

“Dulu, kukira tak akan ada rahasia 
lagi jika kita mengetahui apa-apa yang 
ada di langit. Tapi, kamu tahu,aku jus-
tru gagal memahami setiap kehen-
dak langit.”

“Sudahlah. Waktu itu, kita hanya 
anak ingusan bukan?”

“Akan lebih baik jika orang dewasa 
tak merasa paling mengetahui dan in-
gin mengatur segalanya.”

“Pada kenyataannya, kita bergan-
tung pada mereka.”

Papa menangis sesenggukan, mung-
kin seperti Adam yang menyesali ke-
bodohannya bersekutu dengan Eva 
dalam hal bidah.

“Aphelion, kamu tak banyak 
berubah rupanya.”

“Aku Aphelion yang terlahir di bu-
lan Juli, saat musim panas di London 
dan musim dingin di Tasmania. Dan, 
musim kemarau di Jawa terasa sejuk.”

Nenek menginggal saat usiaku be-
lum genap setahun, kata Mama karena 
sakit paru-paru. Kematian nenek itulah 
yang membuka jalan bagi Mama keluar 
dari rumah itu. Sebuah keputusan yang 
sulit kumengerti sebenarnya. Sebab, 
demi keluar dari rumah itu, mama ha-
rus merelakan aku tinggal di sana. Opa 
dan Oma gagal membujuk Mama un-
tuk bertahan. Mama berkeinginan me-
mutus mata rantai nasib keluarganya se-
bagai babu di rumah itu, setelah nenek 
dan ibunya pada masa lalu.

***
Evan merasa dirinya bukan lagi 

anak-anak. Tumbuh dalam keluarga 
penganut agama yang taat dan terpan-
dang membuatnya gagap saat berada di 
luar rumah. Sejak itu, ia berpikir dind-
ing rumahnya adalah jeruji yang men-
gasingkannya. Dia memiliki kesenan-
gan—sebuah kemewahan—dari ba-
caan yang berlimpah di rumahnya. Dari 
buku, majalah, dan koran itu, ia menge-
nal cerita-cerita petualanganan. Dia me-
nyukai cerita silat dan detektif. 

Momentum itu didapatnya saat ma-
suk SMA. Dengan bekal yang dikumpul-
kan dari menyisihkan uang jatah bula-
nannya selama setahun terakhir, dia 
bertekat bertualang diilhami buku-bu-
ku yang ditekurinya sejak SMP. Suatu 
pagi, ia pamit ke sekolah dan baru pu-
lang sebulan kemudian.

“Kenapa pulang, habis uangmu?” 
buru ayahnya.

“Sudah, marahnya nanti saja. Biar-
kan dia mandi dan makan dulu baru bi-
cara,” lerai ibunya.

Tak banyak yang mereka bicarakan 
seusai makan. Ia terlihat sangat kantuk 
setelah makan dalam porsi yang san-
gat banyak, dan lahap. Seminggu tera-
khir, dia makan sehari sekali dan tidur 
di sembarang tempat, sebelumnya dia 
bisa makan dua kali sehari dan menye-
wa kamar murahan. Jika minggu itu tak 
sampai rumah, dia akan menjadi gem-
bel. Biar begitu, dia tak pernah menye-
salinya lantaran merasa telah berhasil 
menaklukan semua kota besar di Jawa, 

dari barat sampai timur.
Pembicaraan setelah makan malam 

itu diakhiri sebuah keputusan penting 
dari ayahnya, Evan harus tidur di gu-
dang seminggu. Dia sudah dikeluarkan 
dari sekolah lamanya dan dua minggu 
kemudian dia akan menjadi siswa baru 
sebuah sekolah swasta yang berisi anak-
anak buangan dari sekolah-sekolah fa-
vorit di kotanya. 

Ibunya yang hendak membanding 
keputusan itu urung saat Evan den-
gan ketenangan tak terduga meneri-
ma keputusan itu dengan sebuah per-
mintaan yang lekas dikabulkan, “Asal-
kan aku boleh membawa buku-buku-
ku dan lampu gudang selalu menyala.”

Hukuman itu mulai berjalan malam 
itu juga, dia masuk ke gudang dengan 
membawa bertumpuk buku—sebena-
rnya milik ayahnya. Dia hanya kelu-
ar untuk ke kamar mandi, selebihnya 
semua aktivitasnya dilakukan dalam gu-
dang yang berisi barang-barang bekas. 
Dia tidur di atas tumpukan kardus den-
gan pencahayaan yang cukup untuk 
membunuh kesepiannya dengan mem-
baca. Bukan hantu yang menakutinya, 
melainkan kecoa, tikus, dan nyamuk.

“Kamu siapa?”
“Resti, anak Bibi Min,” jawabnya 

sambil meletakkan piring nasi, mang-
kuk sup, sambal, dan beberapa potong 
daging ayam dan tempe goreng.

“Jadi Bibi Min punya anak gadis.”
Resti berlalu dengan wajah merona 

dan seulas senyum yang akan menghan-
tui kepala Evan sepanjang malam nanti.

Resti baru kembali membawakan-
nya makan dua hari kemudian.

“Jangan buru-buru pergi, temani 
aku makan.”

Resti manut saja. Diatak berani 
memulai pembicaraan. Dia malah ter-
tarik pada tumpukan buku, majalah, 
dan koran yang sangat berantakan itu.

“Kamu boleh membacanya.”
“Kalau mau, aku bisa merapikan-

nya.” 
Evan mendadak tersedak demi 

mendengar jawaban Resti. Karenanya, 
makanan di mulutnya berhamburan 
mengenai sebagian buku dan majalah. 
Resti buru-buru mengulungkan gelas 
berisi air yang dituangnya dari gogok. 
Katanya penuh penyesalan, “Maaf, biar 
saya yang bersihkan.”

“Kamu sekolah?”
“Kelas 1 SMA.”
“Hah, kita seumuran. Kenapa Bibi 

tak pernah bercerita padaku.”
“Sejak kecil aku tinggal dengan ne-

nek. Dua bulan lalu, nenek mening-
gal. Ibu mengajakku tinggal di sini se-
bulan lalu.”

“Kamu lahir bulan apa?”
“Januari.” 
“Aku Juli. Cocok!”
“Apanya?”
“Bacalah ini,” sambil menyurungkan 

majalah sains dengan foto wajah Ein-
stein di sampulnya, “kamu akan me-
nyukainya.”

Resti mengangguk dengan wajah 
malu-malu.

“Kamu sudah tahu namaku?”
Resti tersenyum lalu mengang-

guk lagi.
“Adakah lem di mulutmu sehingga 

tak bisa rahangmu bergerak untuk bicara 
satu kata saja,” gurau Evan yang men-
gundang gelak tawa Resti kemudian.

“Nama Evan adalah pemberian 
orang tua. Aku tak menyukainya. Kamu 
harus memanggil aku Aphelion.”

“Apa? Eh, siapa?
“Ikuti aku, Ap-he-li-on. Mengerti?”
Sekali itu Resti tidak mengang-

guk, hanya tersenyum. Senyum yang 
membuah hidung Perihelion mekar 
dan merah.

“Dan aku akan memanggilmu, Pe-
ri-he-li-on. Setuju?”

Resti tersenyum lagi.
“Kamu akan tahu arti nama-nama 

itu setelah membaca majalah itu. Jaw-
ab ‘iya’.”

Mereka tertawa bersama hingga 
mata berair.

Hari terakhir masa hukuman itu, 
Evan telah merencanakan untuk 
melakukan sebuah kegilaan. Dia rela 
jika harus menerima hukuman tamba-
han dari ayahnya. Dari sebuah majalah 
dan surat kabar, dia telah tahu prediksi 
akan terjadinya gerhana matahari. Sub-
uh-subuh,dia menyusup keluar dari 
gudang bersama Resti. Mereka berja-
lan kaki menyusuri jalanan Purwoker-
to yang lengan. 

Tepatmatahari tertutup sempurna, 
mereka berhenti di bawahsalah satu po-
hon ketapang, di depan bangunan Be-
landa, Evan mencium Resti yang sedang 
sibuk mengeluarkan bekal makan dan 
minum dari tas ransel yang digendong 
Evan sepanjang perjalanan. Ciuman itu 
baru berakhir saat mereka meyadari 
sinar matahari perlahan mengintip.

Hukuman tambahan itu tidak per-
nah diterima Evan. Ketika semua terli-
hat akan berjalan normal, ayah dan ibu 
Evan mendengar kehamilan Resti dari 
pengakuan Bibi Min.

Masalah itu tidak akan terlalu pelik 
untuk diurai jika saja Evan tak pernah 
menyadap susu dari puting Bibi Min. 
Setelah dilahirkan, Evan tak pernah 
menyadap susu dari puting susuibun-
ya. Karena itulah, Bibi Min menyang-
gupi permintaan ayah dan ibu Evan 
untuk menjadi ibu susu bagi Evan. Se-
cara kebetulan, Bibi Min masih dalam 
masa menyusui anak perempuannya, 
Resti yang harus ditinggalnya beker-
ja, setelah suaminya menghilang ter-
telan gelombang tinggi saat melautdi 
Segara Kidul.

Hormon kebahagiaan menyuntik-
kan bibit air mata yang mula-mula men-
jadi genangan di pelupuk mata keduan-
ya; sebelum pecah menjadi tangis haru 
saat tubuh keduanya tak kuasa mela-
wan naluri untuk berpelukan. Air ma-
taitu pula yang memaskan otot lidah 
dan bibir mereka yang sempat terkunci 
beberapa detik sebelumnya saat perta-
ma pandangan mereka bertumbuk dari 
jarak diameter mejamakan. Itu adalah 
pertemuan untuk kali pertama sejak 
perpisahan yang seusia denganku, se-
perempat abad.
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P u i s i
PETRIKOR
Dan gerimis kembali mengukur kisah
Menyatakan perasaannya terkenang dan terhempas
Pada dinding-dinding kerinduan di tengah kota
Tersemat rasa tentang harapan yang ingin bersua

Dan hujan turun menyisir batas pengalaman
Di ujung penantian berharap rindu itu terbalaskan
Adalah kenangan serupa lampu-lampu jalan
Yang saling mendekap oleh hangatnya cahaya malam

Rindu itu harus bertepi
Seperti laut, angin, dan gunung
yang berbatas

Rindu itu harus berhenti
Ibarat surat, chat, dan telpon
yang tak mesti terbalas

Ingin kamu apakan rasamu?
Sekiranya gerimis yang kau harap menjadi hujan
Justru terhenti tak bergeming
Tak menyisakan sedikit pun petrikor untukmu

Sudahi setiap rasa yang kamu lahirkan
Nikmatilah sendumu di pertengahan waktu
Dibanding harus bersedu sedan di akhir usiamu

Biarkan rintik gerimis menjadi milikmu
Biarkan ia bercerita bersamamu
Biarkan hujan lepas dari genggamanmu
Karena hujan tak bisa menjadi milikmu

Bencana Malam
Pulanglah kawan
Sudah selarut ini
Kau masih di luar
Padahal bulan
Sedikit lagi bergulir
Pindah tempat
Ke sepertiga malam

Kau dengarkah itu?
Suara burung-burung malam
Telah berganti bunyi
Tepat pukul satu dini hari
Kokok ayam pertama
Menyahut bangunkan malaikat

Kembalilah ke rumahmu kawan
Kita sudahi bincang ini
Besok pun kita
Masih bisa bertemu
Mengadu cerita
Yang tidak selesai

Kawan
Biarkan alam yang mencumbu malam
Jangan kita
Sekalipun cerita
Yang tak henti kita ceritakan
Bercerita tentang Kalam yang dalam
Berkisah tentang malam yang kelam

Cukup kawan
Mimpimu harusnya kau tinggal dalam tidur
Tapi sampai malam berganti detik
Justru kau yang tertidur dalam mimpi
Membawa cita-citamu
Bersemayam dalam suara
Lalu asamu hanya berupa kata

Kawan
Besok kita masih bisa bertemu
Melanjutkan mimpi yang sama
Yang dibangun oleh kita
Hingga pagi datang
Membawa kopi pahit
Dengan aroma pekat

Kawanku
Sudahlah bercerita
Kita bukan pemuja malam
Yang tersesat dalam gelap
Berputar-putar di sepanjang jalan
Kita punya rumah
Untuk pulang
Untuk mendulang
Rindu dan sayang
Kepada pemilik ranjang

Abhati
Rindu itu mencari peraduan
Langkahnya sedikit pelan
Karena hujan turun Jelang malam
Desir angin lalu juga menghilang

Sudah tidak ada lagi perasaan
Tentang dunia yang fana
Alam lebih memilih kenyataan
Yang bercerita bahwa ujung jalan
Adalah tempat yang nyata

Abhati melihat sinar keagungan
Ia menjemput cahaya yang suci
Ketika Ramadhan mulai beranjak
Dan rindumulaimenyeruakmencari

Abhati adalah sinar kesucian
Sentiasa menggemakan Sabda ilahi
Pada lagu yang dinyanyikan
Bersama doa-doa tengah malam
Yang dihimpun lewat bahasa kalbu
Lalu dikirim langsung kepada sang pemilik

Bergetarlah suara keagungan itu
Memanggil jiwa-jiwa yang kering kerontang
Mengirim pesan tentang hari esok
Penuh suka dan kebahagiaan

Abhati menjadi cahaya
Menemani langkah-langkah yang goyah
Hingga tiba di ujung jalan
Menuju ke rumah sang Ilahi
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