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1. Incident 

Tuttt…tuttt…the Gajayana Express train from Malang to the last stop Gambir 

Jakarta departed at 16.26 and brought me to Solo. At the third carriage on  

the seat 3-C, I was sitting to enjoy very common villages views; grasses, 

trees, and green rice field, poor conditions of most villagers’ houses. I 

suddenly felt totally upset, don’t know where this feeling came from. Some 

bad experiences I had during this month appeared again one by one as like 

a piece of movie: the dead body of beautiful, middle-aged lady right in front 

of my room 305 of La-Borrough Hotel where I stayed during my first week 

holiday in Enschede, Netherlands. As a matter of fact, that incident brought 

me to be investigated and questioned by the local policemen for quite long 

before they released me due to no evidence lead to my involvement to that 

case. 

I remembered two days before the lady passed away, I made a very 

intimate and close conversation in her room. She knocked my door in a rush 

and looked anxious. I opened door and asked her what’s going wrong with 

her. “May I get into your room, please?” begged her in trembling tone of 

voice. “Sure, but what’s wrong with you actually?” I repeated my question 

hoping to get clues. “No, nothing”. I was just in very big state of confusion 

and I don’t know where this feeling came from”. “I just want to have a friend 

to talk with”, the lady continued. “All right”, I said trying to calm her down. 

“What about in your room?” I replied trying to hide my room condition which 

is in big messy from her.  “Fine”, she answered while holding my arm and 

pulled me a bit harder that I can feel she’s scary going back to her room. 



She looked at me and begged me to stay in her room a bit longer. I felt 

pity seeing through her eyes finding out what’s going on. And before I found 

the answer, she told me that she didn’t have very perfect life even though 

she can get whatever she wanted: money, properties, and luxurious life. But 

now, she felt terribly upset and her life began to up side down after she found 

that what she enjoyed so far was her father’s fraud: “corruption”. 

 Many times she’s out of her room just for grocery shopping, thousands 

of eyes stared to her as if yelling her: “Where did you get the money from?!! 

Oh..... Yes, sure you can get what you want and don’t know the money you 

are using was the tears of somebody else! Look at the persons that your dad 

had sent them to jail! Don’t you know that the persons also have the family 

to survive?! How happy your life?! Spending money!!.....party?!.....Nice 

food?!.....Luxurious hotel?!..... Wonderful  holiday?!” She told me in tears. I 

calmed down her the second time but this time completely unsuccessful. 

She’s still in tears regretting to what she never did. Still in sober, now her 

voice is getting weaker. “I run to this country only to find out where else I can 

get the peace”. “Every eye I saw judged me!” “I really know nothing about. 

Even the one I loved left me since his mom and dad hatred my dad and my 

family much”.  “What’s that my mistake?” she repeated many times and I just 

let her burst her emotion without wanting to interrupt what she said. 

 I was totally speechless since I’m in difficult situation. In one side, I’m 

one of extremely idealistic students against corruption. I was involved to 

some protests and many times I had to stay overnight at the police office. On 

the other side, I felt that this lady was only the victim of what her dad had 

done. She’s in dilemmatic situation. 



She tried many times to look more cheerful the other day I met her in 

hotel lobby. This time she was very silent and did not seem enthusiastic to 

answer my greeting. “Hi, are you okey?” 

“Yes”, in weak tone. 

“You plan to go somewhere?”, I asked. 

“No, I don’t!” she replied short 

“Okey, I’ll go horse riding in the nearby ranch. You want to come?” 

“No, thanks.” She again replied ghastly 

“Ohh..... come on, let’s find a way to your problem.” 

“No, thanks!!” She began to show her impatience. “I’m sorry, I was out of 

control.” She added regretting of the yell she made. 

“That’s okey!!” I replied. “I’ll go and see you around”. I wave my hand and she 

replied, “Bye.!”  

I’ve never realized that she really needed friend to stay beside and I’m 

just foolish to let her alone and take her own destiny: Suicide!! 

 

2. Pejuang Ilmu 1 

Perth 2011 

Mama disini baek2 saja, sudah bisa menanggulangi perasaan mama yg 

rindu pada kalian smua karna  memang harus sedikit bersabar agar 

kalian juga bisa menikmati karunia Alloh yang diberikan lewat tangan 

mama.  



Mama datang di Perth pada musim semi yang udaranya mild (sedang2 

saja) tanggal 18 October 2011. Kalo siang panas tapi dingin pada waktu 

malam. Dari bandara Perth International mama langsung ambil taxi ke 

BW Backhouse and Professional di Cannington untuk mengambil kunci 

akomodasi yg sudah di pesan oleh mama. Bertemu Paul salah satu staff 

di Housing agen tersebut diterangkan peraturan sewa yang agak rigid 

dan bertele2 dan sepertinya sangat merugikan di pihak tenant. Because 

of no choice since money has already been paid in advance including 

bond and two weeks rent, I accept his explanation without any 

interruption. Salah satu temanku- yang sudah lumayan lama tinggal 

disini  membayarkan uang sewa akomodasi lewat uang yang mama 

transfer ke rekening beliau.  

Pada awalnya mama gembira sekali karna dengan tinggal dikamar yang 

mama sewa tidak akan merepotkan keluarga mereka dibanding mama 

harus numpang beberapa hari sebelum dapat kontrakan. Tapi aku lupa 

bahwa perlengkapan yang aku bawa sangatlah terbatas karna pihak 

penerbangan hanya membolehkan penumpang membawa sampai 30kg 

bagasi. Alhasil selimut dan sprei tidak mama bawa. Malam itu mama 

tidur tanpa perlengkapan yang cukup dan yang aku rasakan kedinginan 

yang luar biasa. Beberapa baju yang kubawa aku rangkapkan dan 

beberapa kaos kaki juga aku rangkapkan. Hari pertama sangat 

kedinginan dan berulang-ulang aku harus kekamar mandi pipis. 

Terganggu oleh keinginan untuk pipis berkali kali dan mata rasanya ga 

bisa di pejamkan, aku coba untuk mengeksplorasi keadaan rumah yang 

baru aku tempati. Ada 5 kamar masing2 dihuni oleh satu orang dan 

masih ada satu kamar lagi yang kosong. Setiap depan kamar yang aku 

lihat kok semuanya sandal dan sepatu cowok? Apa semua 

housemateku cowok? Jangan-jangan aku tinggal disarang penyamun. 

Buru-buru aku kembali kekamarku dan langsung tumpahlah seluruh 

tangisku. Aku ga peduli apakah housemateku yg tidur terlelap 



mendengarku atau tidak. Rasanya kusesali kedatanganku ke Australia. 

“Ya Alloh, Dosa apa yang sudah aku perbuat kepada Mu sehingga aku 

bernasib malang seperti ini”? Hujatku kepada Alloh yang selama ini aku 

merasakan kedekatan-Nya karna setiap doaku selalu dikabulkan tanpa 

ditunda sedikitpun….. 

Pagi tiba, semua housemateku dah bangun dan benar juga aku 

mendengar suara laki2 semua. Bermaksud ingin keluar dari kos2an 

tersebut, tapi jika itu yang aku lakukan maka hilang semua Bondku 

(Bond adalah uang yg dibayar didepan tapi dikembalikan waktu 

perjanjian kontrak sudah selesai, jika kontrak belum selesai kita pindah, 

maka bond dianggap hilang) lumayan AUD 540 cukup untuk biaya hidup 

di Australia 2 bulan klo blm ada keluarga datang. Saat itu yg terlintas 

dalam benakku adalah “jika aku tidak bisa mengalahkan situasi, maka 

berdamailah dengan keadaan tersebut” 

Aku mencoba untuk say “Hi”pada mereka semua, sebagai orang baru 

meskipun usiaku jauh lebih tua, aku harus tetap menghormati yang 

sudah terlebih dahulu tinggal dsini. Untuk membuka omongan aku 

kenalkan diriku dan aku ceritakan betapa dingin ya meskipun ini sudah 

spring dan mendekati Summer? Daniel dan Rodan ternyata asik juga 

diajak ngobrol. Aku ceritakan tujuanku datang ke Perth dan situasiku 

menghadapi suhu yg sangat dingin malam hari. Rodan langsung 

menawariku untuk mengantarku ke “Coles” dan “Reject” shop untuk 

membeli keperluanku seperti selimut, sprei, bantal, gelas, piring, dan 

beberapa makanan dan SIM card yg baru. Aku diantar dengan mobil 

yang kelihatann cukup mewah, Woow!!. Alhamdulillah, disamping 

hemat ongkos transport, aku juga ga bisa ngebayangin kalo harus bawa 

sebegitu banyaknya belanjaan di public transport. Walaupun besok dia 

menghadapi exam, selama nunggui aku belanja, dia masih sempat baca 

bukunya yg sedari tadi dibawa kemana-mana. Ya Alloh, trimakasih 



sudah Kau temukan aku dengan mereka yg baek dinegri orang yg tak 

kuketahui rimbanya. Maafkan prasangka burukku, Ya Alloh.. 

 Mereka berdua anak Indo juga yang kuliah di uni yang sama dengan 

aku, Daniel kuliah di Electricity Engineering, Rodan di Mining. Ku SMS 

suamiku dan kuberitahu dia, aku memilih untuk tetap tinggal bersama 

mereka. Pertama karna aku ga mau kehilangan bond, kedua mereka 

anak2 undergraduate yang jauh dari orang tuannya, dan aku 

memposisikan diriku sebagai orang tua sekaligus teman.  

Kembali aku mengeksplore rumah baruku, yach…maklum anak laki2 

semua, mereka aga jorok dan kotor, padahal aku terbiasa bersih dan 

rapi. Ah….biarin ajalah, nanti ketika sudah aku taklukan mereka,aku 

akan ajak mereka bersih-bersih…. 

Rabo, 19 Oktober 2011, aku ke-kampus untuk menemui Chris Kerin 

(International officer yang biasanya ditugasi untuk membimbing dan 

memberi informasi pada mahasiswa Indonesia dibawah DIKTI yang baru 

datang). Setelah mendapat penjelasan, aku membayar OSHC (asuransi 

kesehatan) untuk suami dan anak2ku agar mereka bisa segera nyusul. 

Kubawa uang cash yang jumlahnya menurut orang sini cukup banyak. 

Mereka ternyata tidak mau menerima cash & carry untuk pembayaran 

OSHC, maka aku diberi alternatif bank draft atau transfer. Hari itu juga 

aku membuka rekening bank dikampusku.  

Kampus  yang sangat besar seluas 20 hektar, tentu saja pada hari 

pertama aku belum tau mana international office, student centrale, dan 

bankwest. Aku beranikan tanya sana sini, ga sulit kok (mengingat aku jg 

pernah kuliah di Australia sebelumnya). Aku bertemu dengan Liana dari 

Jakarta untuk pendidikan PhD juga. Dia sudah 3 minggu lebih dulu 

datangnya daripada aku dan dialah juga yg akhirnya menjadi teman 

baek karna kita bernasib sama. Kita sama punya anak dan suami yang 

ditinggal di Indonesia untuk sementara waktu, sama-sama dibawah 



dikti, sama-sama akan menempuh research methodology nanti bulan 

February 2012, sama2 punya ambisi yang kuat u/ bisa cari pekerjaan 

disini dan juga mencari akomodasi u keluarga yang segera datang 

dibulan Januari 2012.  

Kamis 20 Oktober 2011, karna belum bisa bertemu supervisor dan di 

enroll di faculty of Humanity, aku gunakan waktuku untuk lapor 

kedatangan dikonsulat Indonesia di Perth dan berbelanja beberapa 

keperluan makanan asia seperti beras,kecap, garam, sayur (wortel, 

sawi, terong), ayam di Westfield. Aku harus masak sendiri karena itu 

akan menghemat banyak biaya. Liana aga beruntung karna dia pernah 

kuliah di Perth dan di Curtin sebelumnya, aku buta sekali dengan kota 

ini. Berbekal kemampuan berbahasa Inggris yang lumayan aga lancar 

aja aku bertanya sana-sini. Ketika Liana harus bertemu supervisornya, 

dan aku baru akan bertemu hari senin 24 Oktober, aku beranikan u/ 

mecari bus sendiri ke konsulat Indonesia di Perth untuk mengambil 

dokumen2 yang saat itu harus ditinggal dan tidak bisa dibawa pulang 

langsung karna yang bertandatangan di SPPD ku orangnya sedang tidak 

ada ditempat. Selama perjalanan jantungku terus menerus dag-dig-dug, 

jangan2 kesasar ke daerah yang aku tidak familiar. Tiap hari sebelum 

bertemu supervisorku, aku gunakan untuk mempelajari route bis dan 

mengeksplore daerah2 yang aga jauh juga termasuk kerumah temanku 

yang keluarganya (Istri dan anak2nya sudah settle di Australia). 

Ah..ternyata satu pelajaran aku temukan dari sharing dengan mereka. 

Mereka punya strategi mencari housing yg aga jauh dari uni tapi rent 

per-weeknya jauh lebih murah supaya bisa membeli mobil. Dengan 

mobil mereka bisa lebih banyak bergerak untuk ketempat kerja, 

kekampus, mengantarkan anak dan jika hari minggu ketika public 

transport tidak beroperasi , mereka masih bisa untuk sekedar rekreasi 

atau membawa barang belanjaan yang banyak. 



Sebelum berangkat ke Perth dulu aku sempat berfikir untuk bisa dapat 

house di sekitar Bentley supaya bisa jalan kaki ketika ke universitas. 

Tapi ternyata hidup di Perth sekitar 3 sampai 4 tahun bukanlah hidup 

seputar rumah dan kampus. Kita harus bekerja dan anak2 harus 

sekolah. Kita butuh libur dan membawa belanjaan kita. Lokasi rumah yg 

jauh dari kampus tapi murah akan gampang kita capai jika ada mobil. 

Rent rumah disekitar uni (Bentley) mahal. Lagian sebagai mhs PhD kita 

tidak punya jadwal tetap kekampus dibanding jadwal anak-anak 

sekolah yang agak rutin. Jadi  aku boleh ngantor jam 10, 11, atau jam 9 

sekalipun, ga takut kena telat. Harga mobil disini relatif murah, AUD 

2,500 keatas, kita sudah dapatkan mobil dengan kwalitas bagus. 

Pelajaran kedua yang dapat aku ambil adalah “Strategi yang tepat 

dapat kita ambil asalkan medannya kita kenali”. 

Hanya satu yang bikin aku dan mahasiswa dikti yang laen aga spaneng 

yaitu keterlambatan fee untuk kulia. Yach….yang ini aku tidak bisa 

berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa dan meminta kepada Alloh s.w.t 

untuk pertolongannya. Beberapa teman mengatasinya dengan cara 

bekerja dan itu tidak salah, tetapi menggantungkan hasil kerja untuk 

SPP yang sangat besar jumlahnya, saya tidak tau. Pelajaran lain yang 

sangat berharga yang dapat aku ambil adalah: “ Alloh mengirimkan aku 

ke suatu tempat dan suatu misi ,dimana Alloh menuntut pengorbanan 

dari umatnya, aku yakin,  Alloh pasti akan memberikan pertolongan-

Nya dan menggantinya dengan suatu yang lebih baik. Amien 3x 

Perth terutama di Bentley sangat multi-etnic: ABG (Aborigin), china, 

Indonesia, arab, dan penduduk Australia sendiri. Karna jumlah ABG nya 

cukup banyak, maka banyak yang mengatakan daerah ini rawan 

perampokan. Maka cash-carry yang besar tidak dianjurkan. Harap sedia 

coin, ketika ABG narget kasih saja uang coin. Sayangkan kalo uang 

kertas?!. Mereka berbicara sangat keras seperti ga punya aturan, 

mabok, lontang-lantung, menstater kendaraan keras banget. Kasihan 



juga menurut aku. Mereka dibiarkan pengangguran atau sengaja 

nganggur karna dapat tunjangan dari pemerintah. 

Sudah dulu yach smuanya, ntar kalo ada cerita lagi, mama pasti akan 

tulis  

 

Tulisan ini juga buat mereka yang mau belajar dan tidak gampang 

menyerah……….. 

Mama 

Di Perth, Australia. 

 

3. Pejuang Ilmu 2 

Ini aku nulis pengalamanku di Belanda mulai dari Jakarta sampai saat ini. 
Jangan dihapus ya. 

 
Sep 5, 2009: Campuran dari berbagai macam perasaan antara senang, bangga, 
takut, sedih ketika berangkat shortcourse di Belanda. Sebagai wanita karir aku 
sangat bangga krn karirku mulus dan melejit. Itu adalah karunia dari Allah 
SWT yang harus aku syukuri. Tapi aku sedih karena beberapa waktu kedepan 
aku tidak berjumpa dengan anak dan suami dan keluarga besar disaat lebaran 
nanti yang jatuh pada tgl 21 sept 2009. Tapi yach sudahlah ini sebuah pilihan dan 
aku sudah memilih, mengusahakan dan mendapatkan. Aku berangkat 19.45 wib 
memakai MAS 724, dari bandara cengkareng dan transit di Kuala lumpur satu 
jam. Pertama kali take off perutku serasa seperti mau muntah. ada perasaan takut 



pesawat akan jatuh atau take off tidak sempurna. Beruntung aku duduk 
disamping jendela pesawat krn aku ingin menyaksikan semua lewat ketinggian 
udara. Selama perjalanan, yang tampak dibawahku hanya biru, maklum krn 
sudah malam juga (Ah ternyata tidak ada yag istimewa). Tetapi ketika mau 
landing di International KL airport, lampu malam yang dipancarkan dari 
berbagai kota di Malaysia membentk seperti untaian mutiara berwarna emas, 
berserakan, menakjubkan. Ingin rasanya aku abadikan lewat kamera yang aku 
bawa, tapi dia tersimpan ditas yang ditaruh diatas tempat dudukku dan ditutup 
selama perjalanan biar tidak jatuh jika ada cuaca buruk atau ada goncangan 
pesawat. Wow!! negeri yang sangat cantik tidak hanya dari atas tetapi juga 
nfratruktur yang sudah tertata sangat rapi yang saya temui di airport. Bersih, 
mewah itulah kesan pertama yang aku lihat. Bule yang tidak begitu banyak aku 
jumpai di Cengkareng, beratus ada di KL Airport menunggu jadwal kepulangan 
kenegara mereka menggunakan KLM ato MAS selepas berlibur. Jam 23.00 
aku pindah pesawat yang lain masih milik MAS menuju ke Belanda. Perjalanan 
tidak begitu istemewa krn aku duduk ditengah yang karena posisiku aku tidak bisa 
merekam semuanya dengan mataku. 13 jam serasa sangat membosankan.  

Pramugari yang siap menyediakan hidangan dan dipanggil ketika kita 
membutuhkan sesuatu. Sampai di Schipol Airport jam 6 pagi. Alhamdulillah!! 
Selamat sampai ditujuan 

 
Sept 6 2009: Jam 6 pagi sampai di Bandara Schipol, Udara yang redup dah 
terasa. Meski mereka billang The End of Summer tapi dinginnya seperti 
mendekati winter. Bandara sangat bersih, tidak jauh beda dengan KL 



international. Orangnya terkesan kaku tapi kalau kita berinisiatif untuk bertanya 
mereka ramah dan helpful. Tiba di STA desk, aku dan 2 orang temanku dari 
Indo dan 1 dari vietnam menunggu taxi yang menjeput datang. Perjalanan dari 
Schipol (Amsterdam) ke Enschede (kota dimana aku akan belajar) memakan 
waktu 2 jam. Selama perjalanan ke Enschede semua ngantuk dan tertidur sebab 
kami semua terutama aku hanya tertidur beberapa jam selama perjalanan udara. 
Sesekali aku bangun dan melihat situasi baru disekitarku sepanjang perjalanan. 
Yach hampir mirip dengan Australia, bersih dan main road sangat lebar, dan 
hanya ada beberapa kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Sopir taxi yang 
ramah ternyata dari Indonesia tapi sudah lama jadi warga negara  Belanda, 
Bahasa Indonesianya sangat kentara dan lancar hanya sesaat lupa istilah-istilah 
tertentu. Kita berempat langsung akrab dan ngobrol macam2 tentang kota cantik 
yang sepi.  

 

Enschede betul-betul kota mati,sepi dan tidak satupun toko buka dihari Minggu. 
Sampai di hotel Drinersborgh yang terletak di kompleks Universiteit of Twente 
keadaanya juga sangat lengang, hanya ada receptionis cewek yang merangkap 
semua termasuk menerangkan semua penggunaan pintu ketika kita keluar dan 
pintu sudah tertutup diatas jam 23.00. Kesan hotel yang banyak saya jumpai di 
Indonesia hampir tidak ada. Aku menyebutnya mirip dengan Student Dorm. 
Hanya ada fasilitas laundry yang menurut kocekku mahal banget, 1 piece bisa 6-7 
Euro tergantung bahan dan berat. Alhamdulillah aku bawa peralatan nyuci. 
Tapi salah satu temenku lebih gila lagi bawaannya kompor listrik, panci, beberapa 
supermi (Wis pokoknya takut mati kelaparan). Karna hotel juga tidak melayani 



dinner pada hari minggu dan ga ada pilihan lain, aku pinjem supermi dan 
dimasak dikamar, lumayan bisa untuk ganjal perut. Air putih jangan tanya: 
Hotel tidak menyediakan air putih seperti di Blessing Residence (Tempat aku 
menginap di Jakarta sebelum take off ke Belanda), jadi aku minum air kran yang 
ada dikamarku. Bismillah ga ada apa2. Capek dan insufficient food membuat aku 
tertidur dan terbangun menggigil. Yach beginilah! Aku coba tenangkan diri dan 
beranjak mengambil peralatan hangat yang aku bawa (jaket) dan 
menghidupkan Heater. Ketika temen2 berencana keluar dan mencari pertolongan 
perut untuk makan malam, aku harus ikut pergi dengan mereka juga ke pusat kota 
meski agak ga enak badan. Sampai dipusat kota, kita masih muter-muter mencari 
restaurant ato cafe yang masih buka. Aku sich safe karna udah kena ganjal 
supermi. Tapi temenku yang berpuasa kasihan juga, mau berbuka aja masih 
harus berputar2. Tak lama kemudian kita mencium bau enak keluar dari salah 
satu café kecil yang bertuliskan “Bar”. Beberapa dari kami enggan masuk karena 
bar means something else difikiran kami. Tapi aku yang udah kedinginan dan 
agak sakit memaksa mereka untuk ngechek didalam apa yang dia punya daripada 
mati kelaparan. Wah ternyata antri juga krn mungkin itu satu2nya cafe yang 
tetep buka pada hari Minggu. Tapi nggak papa daripada jalan tak tentu arah 
kita berempat nunggu menu disajikan meskipun lamaaaaaaa juga. Owner 
nya  ternyata berkebangsaan Turky. Menu yang mereka punya mayoritas ham 
dan pork sebagai bahan dasarnya. Nah Lho? Chiken hanya ada satu pilihan aja, 
Yach mau nggak mau krn udah antri lamaaaaaaaaa. 
 

Setelah makan, kita memutuskan untuk balik ke Hotel Drinerburght memakai 
Connexion (bis).  Jam tanganku sudah menunjukkan pukul 8 malem, tapi langit 



masih kelihatan cerah dan terang seperti jam 4 sore di Indo. Tiba2 salah satu 
temanku turun pada bus stop di area yang aku sendiri tidak familiar. Aku dan 
beberapa teman yang lain satu bis segera ikut turun juga mengikutinya. Kami 
memang tidak pernah punya pengalaman tinggal di negara kicir angin, 
sedangkan temanku tadi pernah tinggal di Belanda sebelumnyaini ngikut aja. 
Setelah berputar-putar cukup lama kita belum juga menemukan apartemen. 
Gelappun merayap dan beberapa petunjuk jalan sangat sulit terbaca. Penduduk 
Belanda tidak suka royal mbuang2 energi termasuk penerangan jalan. Semakin 
kita berjalan mencari apartemen, semakin menjauhlah kita dari tujuan. Dijalan 
sangat sepi dan tak seorangpun manusia kita temui. Aduh mak, makanan yang 
sedianya kita isikan keperut untuk menyuplai energy ternyata hilang juga dipakai 
berjalan berkilo-kilo. Akhirnya kita putuskan mencari halte bis lagi dan membaca 
map atau petunjuk lain yang bisa kita temukan disana. Posisi sekarang yang kita 
tau adalah Jupiterstraat dan tadi kita berangkat pada bus stop Bastilestraat. 
Setelah kita chek hati-hati ternyata kami kesasar  atau dengan kata lain 
Jupiterstraat  adalah 8 bus stop lagi ke Bastilestraat. Waduuuuh!!!! Akhirnya 
kita putuskan untuk naik bis. Kakiku dalam keadaan sedikit kramp.  

 Setp 7 kami berkumpul jam 9 untuk ikut kelas perdana. Ternyata teme2 kita 
yang dari Srilangka, Kenya, Bhutan punya pengalaman kesasar yang sama. 
Jadi Get Lost adalah pengalaman yang harus dipunyai di Negara lain. Tapi kami 
senang dengan group ini karna hari pertama kita ketemu untuk breakfast semua 
sudah pada akur dan kompak. Banyak yang kami bicarakan mulai dari 
perjalanan menuju ke Netherlands, rindu suami dan anak, keadaan Negara dan 
pendidikan. Wah aku beruntung sekali berada disini diantara mereka.  



Pengalamanku bertambah banyak saat Breakfast Discussion. Kelas/Kuliah  dan 
penyampaian materi sangat menyenangkan karna temen2 dari Negara lain juga 
ada yang masih kurang lancer bahasa Inggrisnya. Jadi aku nggak perlu kelihatan 
bodoh krn Bhs lesanku termasuk excellent (nyombong sedikit). Sore hari jam 4 
selepas kelas aku dan temen2 memutuskan untuk melihat apa yang mereka jual di 
Supermarket campus.  Aku gak mau ke Cenztrum lagi, agak trauma sich sdikit 
pergi dengan Mida. Wah!! Seperti  Mitra di Malang, dengan macem2 barang 
dan lengkap. Aku banyak membeli Mi gelas, aku kangen sekali makanan 
Indonesia. Ada sich beras cuman aku ga punya peralatan masak dan dah 
diingatkan oleh management hotel untuk tidak memasak didalam kamar hotel. 
Mie aja tinggal minta air panas gratis jadi Dech!! Uuuhmm suuuuedaaapppp! 
Bener lho.    

Ada banyak pelajaran yang aku ambil pada beberapa hari aku tinggal disini. 
Penduduk negri ini sangat environmental friendly. Kalo kita belanja di 
Supermarket seberapa banyakpun belanjaan kita, kita nggak pernah dikasih 
plastik bag. Aku yang terbiasa belanja banyak di Indo dan distok kaget sekali 
mereka tidak memberiku tas kresek ketika membayar di Kasir. Terpaksa deh aku 
taruh di tas punggung/ransel dan kelihatan berat. Mungkin mereka sudah sadar 
kalo sampah plastic itu undegradable yang nantinya akan merusak tatakelola air/ 
water management mereka.  Kedua, aku melihat sepeda dan jalan adalah the 
main transport mereka. No pollution dan suara berisik sepeda motor. 
Mahasiswanya sangat rapi ada beberapa yang memakai jas ketika kuliah tapi 
tetep naik sepeda. WoooW! Kapan ya kita seperti itu, pasti menyenangkan. 
Lampu tidak banyak dipakai jika tidak perlu. Kenapa ya selama 350 tahun 



colonilize my country yang ditularkan kok ga yang baik2! Mestinya kita punya 
kans untuk mirip Negara mereka. 

, 
Hari2 mama disini serasa sedikit membosankan karna tidak banyak yang mama 
lakukan kecuali mengikuti kelas, pulang dan tidur. Kelas sangat padat seperti tidak 
ada waktu untuk mengeksplore kehidupan dan budaya disini. Kadang mama 
sangat rindu sekali Indonesia, Malang dan terutama rumah dan kantor yang 
kehidupannya sangat dinamis. Yach mungkin keadaanya akan sedikit berbeda 
kalo tidak tinggal di Hotel. Hari Rabo mama pindah ke Arnhem, mudah2an 
kotanya dinamis sihingga mengurangi kerinduan mama pada rumah. Hari Sabtu 
mama dan rombongan berencana ke Amsterdam berburu oleh2 lagi. Kursus 
tinggal 1.5 minggu lagi. Gimana kabarnya disini: Bela, makan yang banyak ya 
biar badanya kuat, terus belajar dan berlatih karna Bela punya prestasi yang 
bagus. Wildan, pasti puasa kamu penuh! Itu juga suatu prestasi yang 
menggembirakan. Kalo mama puasanya bolong-bolong. Mudah2an kalian 
semua sehat2 dan bisa berlebaran dengan gembira. 

 
Salam dan peluk cium mama dari jauh. Nanti diteruskanlagi ya pa 
Peluk cium untuk semuanya.Belajar yang baik ya wil, Bel. Kalo kamu pintar 
pasti kamu juga bisa kemana-mana gratis! kembalinya jerih payahmu pasti 
hanya kekamu saja. Mama sudah membuktikan lho. 

 

 



4. Tabungan 

Aku selalu berusaha untuk bisa bangun pagi-pagi sekali, tetapi sealalu 

gagal. Mengapa harus ribet bangun pagi segala, toh.anak-anak sudah 

dewasa, menikah, dan tinggal bersama pasangan masing-masing. Suami 

hanya pulang saat weekend saja. Tidak ada hal penting yang harus 

kukerjakan pagi-pagi seperti masa dimana anak-anak masih sekolah dulu. 

Karna alasan itulah kebiasaanku untuk tidak bangun pagi berlanjut dan 

subur.  

 

Hanya satu yang memaksaku saat itu untuk bangun pagi! Suatu hari aku 

teringat bahwa aku lupa menutup pagar halaman belakang. Aku langsung 

melompat dari tempat tidur dan menge-chek segala sesuatu yang ada di 

gudang belakang. Dadaku berdegup kencang saat kulihat pintu gudang 

seperti setengah dirusak. Pandangan mataku menebar keseluruh gudang 

yang sudah kelihatan agak kosong: sepeda yang biasa dipakai anak-anak 

waktu kecil sudah tidak ada ditempatnya, beberapa bekakas yang di-pak 

dalam kardus-kardus kecil juga rahib. Tanpa pikir panjang, aku langsung 

melaporkan pencurian tersebut ke markas polisi terdekat dan salah 

seorang polisi berjanji akan memanggilku setelah mendapatkan petunjuk 

dan bukti-bukti. 

 



Dua hari berikutnya aku mendapat telepon dari kepolisian yang 

mengabarkan bahwa pencurinya sudah tertangkap. “Apakah anda mau 

kesini untuk mengambil barang anda kembali dan menandatangani 

BAP?” Tanya polisi tsb. “Tentu!!” sahutku seketika. Sampai dikantor 

polisi aku langsung menjabat tangan mereka dengan ucapan terimakasih 

karma telah bertindak cepat dan bertanya: “Mana malingnya Pak?”  

“Itu ada dipojok” sahut salah satu polisi tsb. Mataku seakan dibuat tak 

percaya: seorang anak kecil, dekil, raut wajahnya menampakkan 

ketakutan yang luar biasa. “Masa malingnya anak kecil itu Pak?” 

Yach,..begitulah kenyataannya!” sahut polisi itu. “Silahkan anda tanda 

tangani BAP ini”    

“Oh…tidak! Saya tidak akan menandatanganinya! Saya ingin anda 

membebaskan mereka dan sebagai gantinya mereka bisa bekerja untuk 

saya”  

“Terserah anda saja. Jika anda sudah memikirkannya matang, silahkan 

cabut tuntutannya. 

“Ok, nak besok pagi saya tunggu kamu dirumahku” 

“Baik Bu, trimakasih sudah membebaskanku dari sini”, sahutnya sambil 

menyembunyikan mukanya dariku dengan sarung lusuh yang ia kenakan. 

 

Pagi-pagi sekali bel pintu sudah berdering kencang! “ugh…. Siapa 

sich!!”. Kulihat si dekil yang kujumpai dikantor polisi sudah berada 

didepan pintu menggigil kedinginan. 



“Yuk, masuk.. kok pagi bener? Besok2 ga usah terlalu pagi. Yach… jam 

9 masih ok”. Kutawari dia sarapan yang disambutnya dengan lahap sekali 

sepertinya dia belum makan berhari-hari. “Enak..ya” pancingku. Dia 

hanya tersenyum dan mengangguk. “Umur berapa kamu, nak?” 

“Sepuluh” sahutnya pendek.  

 

Setelah sarapan, kuajak dia kekebun dan ku ajarkan setahap demi setahap 

cara membersihkan rumput2 liar yang menyelip diantara tanaman, 

menggunting daun yang sudah mulai menguning. Dia tampak menikmati 

pekerjaannya dan sesekali bertanya apa ini apa itu bu? Dan aku tau dia 

sebenarnya anak yang cerdas, hanya hidupnya kurang beruntung sehingga 

ia tidak bersekolah.  

 

Hari demi hari, aku lihat dia semakin bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang kuserahkan kepadanya, tidak hanya berkebun saja tapi mulai dari 

kusuruh ke pasar sampai mencucikan guci-guci yang tebal dengan debu 

dan menata gudang yang kelihatan berantakan. Aku semakin dekat 

dengan si kecil yang baru kuketahui namanya: Popong. Kudaftarkan dia 

ke sekolah yang dekat dengan rumahku dan rumah Popong. Hidup 

Popong tidak semulus anak-anak lain. Orang tuanya yang bercerai 

membuat dia tak terurus dan mencuri hanya untuk sekedar mengisi 

perutnya. Anak sekecil itu sudah didera  keadaan yang menyakitkan!!  

 



Aku melihat dia menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Dia suka 

sekali membelanjakan uang yang aku berikan setiap bulan dari hasil jerih 

payahnya membantuku untuk membeli buku-buku bercocok tanam, 

tanaman hias, menata kebun kecil, merawat dan mengembangkan 

tanaman langka dan semacamnya. Mencoba meminta ijinku untuk 

mengotak-atik seisi kebunku, aku tidak keberatan. Wal hasil, semakin 

lama kebunku disulap menjadi kelihatan semakin cantik saja.  

 

Setiap saat jika tidak keluar rumah, aku selalu duduk di taman belakang 

menikmati hijau dan damainya perasaan. Aku yang dulu sering 

mengeluhkan tidak sehatnya diriku ketika pusing menyerangku begitu 

hebat, hari demi hari aku merasakan seperti hidup kembali dan lebih ceria. 

Ah… trimakasih Popong!! Dia rawat kebun dan taman dengan hati ikhlas 

se-ikhlas bantuanku untuk membebaskan dirinya dari dinding penjara 

yang akan mengungkungnya. Kini aku terbiasa bangun pagi, menghirup 

segarnya udara pagi, menikmati kicau burung, hijau tamanku, 

menyelesaikan pekerjaan rumah, menjadi lebih segar dan sehat!! Itu 

bagiku rejeki yang tiada tara.  

 

Popong sudah dewasa dan sudah saatnya dia keperguruan tinggi yang 

sebagian biayanya juga dari hasil kerja kerasnya menjadi seorang designer 

taman di perumahan-perumahan. Semoga dia menjadi orang yang pandai 

bersyukur dan tetap bersahaja. Semoga dia juga diberi kesempatan untuk 



menolong anak-anak lain yang kurang beruntung seperti yang dulu pernah 

aku lakukan padanya. Itu saja harapanku untuknya. 

 

Renungan Kecil Untuk Pembaca 

Pembaca yang budiman, tidak jarang kita cepat-cepat menghukum orang 

yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dia lakukan. Banyak contoh 

disekitar kita yang bisa kita jadikan pelajaran dan renungan. Seorang 

nenek yang mengambil sisa kayu yang ada disekitar perhutani untuk 

bahan bakar dan didakwa mencuri sebuah semangka yang terjatuh dan 

tidak dapat dikatakan layak lagi dikonsumsi karna sebagian buahnya telah 

membusuk diperkarakan di pengadilan. Kemana larinya rasa empati 

terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan kita? Sudah matikah 

nurani kita? Kemarahan apa yang ada dalam diri kita yang ingin kita 

pertontonkan pada khalayak? Arogansi macam apa yang kita ingin 

tunjukan pada orang banyak?  

 

Sebenarnya jika kita mau sedikit merenung, masalah yang menimpa kita 

adalah untuk menguji kadar keimanan kita. Apakah dengan masalah 

tersebut kita membuka mata dan hati bahwa masih banyak orang-orang 

disekitar kita yang patut kita tolong. Maukah kita diberi Tuhan pahala dan 

nikmat yang berlipat yang tidak kita sangka-sangka datangnya. Maukah 

kita menabung? Investasi yang oleh logika manusia mungkin sangat sulit 

untuk diterima: Sampai kapan kita harus menabung? Kapan tabungan itu 



bias saya tarik lagi? Keistimewaan apa yang bias saya dapatkan bila saya 

menabung dengan cara seperti itu? Saya sendiri mungkin tidak akan biasa 

menjawabnya. Tetapi ada perasaan damai dan senang yang luar biasa 

ketika kita diberi kekuatan oleh-Nya untuk bisa berbuat baik. Ada kesuka-

citaan yang luar biasa ketika Tuhan mengijinkan dan memakai tangan kita 

untuk menolong orang yang memerlukan.  

 

 Janganlah kita menghakimi dan menghukum seseorang dengan sangat 

berat apabila masalahnya tidak merugikan kita secara significant. Kita 

dilengakapi akal dan logika untuk berfikir dan berargumentasi, tapi yang 

lebih penting adalah kita juga diberi hati dan nurani yang bersih untuk 

mengimbangi akal dan logika kita. Logikanya: Orang yang bersalah harus 

diberi hukuman, tetapi hati dan nurani kita bisa berbicara bahwa 

membebaskan mereka dari hukuman adalah tabungan!!  

 

“Katakanlah, berkat karunia dan kasih saying Allah hendaknya mereka 

bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. 

Yunus: 58) 

 

Hanya dengan merasakan bahwa kasih saying Allah meliputi dirimu, 

maka perasaan tersebut sudah cukup membuatmu gembira. 

Bergembiralah jika kita bisa membantu orang lain dan, tidak selalu 

mengitung-hitung harta yang kita kumpulkan.  



5. Uang …….oh……Uang 

Dua puluh tahun yang lalu keluarga kami punya kenalan seseorang 

yang bernama Pak Sabil (bukan nama sebenarnya). Kami bertemu 

saat bapak yang kurang beruntung tersebut menunggui putranya 

di sebuah rumah sakit karena kecelakaan kereta api yang 

ditumpanginya. Luka yang dialaminya cukup fatal sehingga 

diperkirakan akan memakan biaya yang lumayan besar untuk 

operasi, perawatan dan pemulihan. Pak Sabil yang kehidupan 

ekonominya sangat pas-pasan hanya dapat menghela nafas 

panjang seolah menyesali keadaan yang menimpanya. 

Pekerjaannya sebagai karyawan lepas sebuah perusahaan swasta 

membuat beliau tak mampu menyisihkan penghasilannya sekedar 

untuk menutup biaya dikala kondisi darurat seperti ini terjadi.  

 

Dengan agak berat hati Pak Sabil menceritakan keadaan 

keuangan kepada dokter yang akan menangani operasi putranya: 

“Saya ini orang miskin pak dokter, kalo saya menandatangani 

operasi ini, bagaimana dok dengan administrasinya 

(keuangannya)?”. Dokter itupun hanya tersenyum dan 

mengucapkan kalimat pendek: “Sabar ya pak”, kata dokter itu 

seakan menenangkan. 



Keesokan harinya pak Sabil mendapat kabar yang mengejutkan 

bahwa putra yang dicintainya dan yang sedang diusahakan 

kesembuhannya itu meninggal. Tiga bulan setelah penguburan 

putranya, situasi dan aktivitas keluarga pak Sabil berjalan normal; 

hanya saja kali ini tanpa kehadiran putranya yang biasanya sangat 

ceria. Keluarga kamipun sebagai kenalan Pak Sabil  sudah tidak 

pernah lagi membicarakan kejadian tersebut. Hingga suatu hari 

saya dikejutkan oleh pengakuan teman saya sendiri (sebut saja dr. 

Yunita) seorang dokter yang baru lulus dan kemudian memilih 

untuk mengabdikan diri sepenuhnya didesa terpencil, untuk 

menolong masyarakat kecil yang kurang beruntung. Tekadnya 

yang bulat membuat dia harus melewati jaring perlawanan yang 

ditebarkan oleh keluarganya.  

 

Saya mencoba menanyakan kepada dr. Yunita: mengapa 

mengabdi didaerah terpencil menjadi pilihan hidupnya? Teman 

dokter tadi menjelaskan bahwa dia sudah menyembunyikan 

sesuatu yang membuat dirinya tersiksa seumur hidup dan 

berpendapat mengabdikan diri dengan jalan membantu 

masyarakat miskin adalah satu-satunya cara agar dia bisa 

menebus beban yang ditanggungnya. Dr. Yunita menceritakan 

beberapa bulan yang lalu pada saat dia assisten dokter (co-as) 

semasa menjalankan pendidikan professi, dia tidak dapat menolak 



permintaan dokter senior dr. Ankia (bukan nama sebenarnya) yang 

meminta dia harus menyetop suplai oksigen seorang pasien. 

Pasien-pasien yang keluarganya tidak sanggup menyelesaikan 

biaya pengobatan bagi beberapa oknum dokter menganggap 

bahwa tidak ada gunanya untuk melanjutkan tindakan medis dan 

perawatannya. Dengan perasaan yang tidak menentu teman saya 

terpaksa melakukan apa yang dimaui oleh dokter seniornya 

tersebut: menurut atau menolak perintah. Tangannya sangat 

gemetaran dan keringat dingin mulai menyerbu tubuhnya karna dia 

tidak mengira dan tidak membayangkan bahwa saat ini dia harus 

melakukan hal yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya. 

 

Cerita diatas membuat saya merenung mengenai profesi dokter. 

Waktu saya masih kecil, semua orang mengatakan bahwa menjadi 

dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia. Alasannya adalah 

bahwa dokter banyak menyelamatkan hidup orang. Oleh karena 

itu kawan-kawan saya banyak juga yang bercita-cita menjadi 

dokter. Saya tersadar setelah melewati perenungan yang panjang 

bahwa bukan jabatan dan jenis pekerjaan seseorang yang 

menjadikan dia orang mulia atau tidak, tetapi lebih pada motivasi 

dan tujuan yang ada dihati seseorang yang membuat pekerjaan itu 

mulia atau tidak. 



Saya mencoba menganalisa apa yang telah dilakukan oleh dr. 

Ankia. Banyak sekali kasus-kasus yang mirip dan mungkin dalam 

bidang pekerjaan yang lain bahwa dalam mengemban tanggung 

jawab, seseorang lebih dimotivasi oleh uang bukan panggilan hati. 

Semua orang pasti pernah merasakan hal tersebut dan tidak dapat 

kita pungkiri bahwa tujuan kita bekerja memang salah satunya agar 

kita survive. Dan untuk bertahan hidup (survive) kita membutuhkan 

uang dan itu bukan merupakan keinginan yang salah. Tetapi 

apabila motivasi untuk mendapatkan uang jauh lebih besar 

daripada panggilan hati maka sudah banyak contoh-contoh 

mereka yang kariernya harus pupus ditengah jalan. Gayus 

Tambunan, Anggodo Wijoyo, Syahril Djohan, Hakim Asnun, 

Kompol Arofat adalah beberapa nama yang kita bisa jadikan 

contoh.  

 

Jika uang adalah motivasi mulai dari pembuat kebijakan konversi 

minyak tanah-gas sampai distributor yang paling kecil, maka 

mereka tidak akan peduli berapa banyak rakyat kecil yang menjadi 

korban ledakan tabung-tabung gas karena konversi minyak tanah-

gas semata hanya dipandang dari segi keuntungan dan hitung-

hitungan bisnis, tanpa mempertimbangkan apakah rakyat yang 

menjadi sasaran konversi memiliki pengetahuan yang memadai. 

Bisa jadi karena mereka juga tidak mengetahui kecurangan baik 



pengurangan atau pengoplosan gas yang dapat membahayakan 

nyawa mereka. 

 

Jika uang yang menjadi motivasi pemenang-pemenang tender 

infrastruktur serta pengembang-pengembang yang tidak 

bertanggung jawab, betapa menderitanya generasi-generasi 

selanjutnya yang hanya akan menikmati wajah muram negeri ini 

yang penuh bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Para 

pengembang biasanya akan melakukan segala cara agar proyek 

villa dan mall yang nilainya milyaran bahkan trilluan itu dapat 

diwujudkan dilokasi yang menjadi incarannya tanpa 

mempertimbangkan apakah proyek tersebut akan berdampak 

pada rusaknya ekosistem dan semakin tidak nyamannya kota. 

 

Jika uang adalah motivasi para dokter-dokter atau mereka yang 

ada dibidang kesehatan, betapa uang dapat membutakan nurani 

da mereka tidak segera bertindak demi menyelamatkan nyawa 

pasiennya yang sedang sekarat. Fenomena dr. Ankia diatas dan 

banyaknya kasus perdagangan organ tubuh manusia di Cina oleh 

oknum-oknum dokter dan jajaran paramedis yang rakus,  

mengganggap bahwa hidup orang yang berduit ternyata jauh lebih 

berharga untuk diselamatkan daripada hidup mereka-mereka yang 

diculik dijalanan untuk diambil organ tubuh mereka. 



 Jika uang menjadi motivasi jajaran para akademisi, maka mereka 

tidak akan dapat menangkap potensi generasi bangsa yang 

sesungguhnya. Anak-anak berprestasi dari kalangan tidak mampu 

akan tersisih dan terkalahkan oleh mereka yang berduit dan 

mengantongi katabelece atau memo dari segelintir pejabat 

tertentu. Lihat saja sekolah-sekolah dan perguruan tinggi favorit 

yang lemah komitmen, akan lebih melihat mahasiswa atau anak 

didik sebagai potensi pasar, yang siap untuk dikeruk guna 

mendapatkan profit yang seluas-luasnya tanpa diimbangi dengan 

penyediaan layanan yang sepadan. Label SBI pada sekolah-

sekolah tertentu dipakai sebagai perangkap untuk bisa menarik 

dana lebih banyak dari para wali murid. Mereka yang rata-rata 

wawasannya sangat terbatas akan dengan sangat bangganya 

mengatakan bahwa anak mereka ada dikelas internasional tanpa 

tahu apakah yang sekolah tawarkan betul-betul memiliki standar 

kelas internasional atau hanya labelnya saja yang internasional; 

sementara kenyataanya kelas masih sering kosong, mengajar 

asal-asalan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban, guru 

dan dosen yang tidak kapabel dan sederet masalah klasik lain. 

Tidak hanya itu saja!! Jika uang menjadi motivasi siapapun dalam 

jenis bidang pekerjaan apapun, maka nyata sekali keniscayaan 

yang dituai, yaitu rusaknya mental masyarakat bangsa ini dalam 

segala bidang. 



Sebuah penelitian menunjukan bahwa orang-orang yang semata-

mata memusatkan perhatiannya pada uang dan kemewahan 

hidup,  ternyata 78% selalu merasa cemas dan gelisah dalam 

hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa memusatkan 

perhatian pada upaya-upaya pengembangan dirinya dan peduli 

akan nasib keadaan orang lain, 68% lebih fokus untuk mencapai 

prestasi dalam bidang yang mereka tekuni. (Luthar & Zigler, 1997). 

“Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan 

setiap perbuatan yang telah dilakukan seseorang itu 

mencerminkan niatnya”, demikian dalam sebuah riwayat hadits 

Buchori. 

 

Renungkanlah, apakah kita sudah berbuat jauh melampaui batas 

hanya untuk uang? Apakah kebahagiaan itu hanya bisa diukur 

dengan banyaknya uang yang kita miliki? Apakah banyaknya uang 

yang kita peroleh menjadi ukuran prestasi kerja kita? 

 

 

6. Anakku Bersekolah..lah 

Anggapan bahwa sekolah seperti penjara sering benar adanya. Seperti hasil 

penelitianku bahwa sekolah di Indonesia itu didominasi dan bergerak atas 



kurikulum nasional yang kurang mempertimbangkan kebutuhan anak bergerak 

dan berkreatifitas. Semua anak dianggap mempunyai kemampuan seragam, 

semua harus bisa Calistung pada usia dini. Ketika masuk sekolah dasar dan anak 

belum bisa menulis, beberapa guru pasti akan menanyakan: "Dulu TK-nya 

dimana kok belum bisa nulis?" 

Berbeda dari beberapa pengamatan bersekolah di Australia, saya melihat 

kegembiraan yang luar biasa anak- anak bersekolah dan merasa bosan jika 

menghadapi liburan term. Olehkarena itu masyarakatnya banyak menawarkan 

kegiatan untuk mengisi liburan. Hal inilah yg sedikit membuat aku dan mungkin 

beberapa orang tua merasa khawatir sekembali ketanah air dan bersekolah di 

Indonesia. Mengapa khawatir? 

Pemerintah Indonesia sepertinya sangat antusias menggulirkan program 

1000 doktor dengan beasiswa ke luar negeri. Pada umumnya kandidat yang 

bersekolah keluar negeri akan mengajak keluarganya termasuk anaknya dan 

otomatis mereka juga akan menikmati pendidikan dasar dan menengah di luar 

negeri. Hitungan kasar jika masing membawa 2 anak maka 2000 anak bersekolah 

di luar negeri, belum yang berangkat dengan program scholarship yang lainnya 

atau dengan visa lain. 



Kisaran 10 tahun kedepan, anak2 yang kebanyakan pernah menikmati 

sekolah luar negeri ini sekembalinya ke tanah air akan membawa gelombang 

perubahan yang significant dan ini yang akan menjadi tantangan pendidikan 

Indonesia. Pendidikan kita sampai saat ini sangat lamban menyiapkan 'welcome 

back' anak-anak dari sistem pendidikan yang berbeda yang bakatnya sudah mulai 

dimunculkan di sistem ini alias penajaman sisi otak kanan. Di sistem kita dari jaman 

saya di sekolah dasar sampai sekarang, ya duduk teratur, diam mendengarkan, 

menulis, menghapal!! Tetap..hapalan...dan hapalan...!! Hal ini tanpa disadari bisa 

menimbulkan ketidaknyamanan bersekolah dan depresi. 

Kedua, bagaimana perubahan phenomena sosial yang sangat drastis seperti 

pengangguran, drug, kecenderungan bunuh diri, friksi2 dalam masyarakat, 

ketidakperdulian terhadap lingkungan akan dihadapi oleh anak-anak jika sekolah 

dan para guru/pendidik hanya mempersiapkan mereka duduk manis, mecatat, dan 

menghapal. Mengapa sekembali anak2 Indonesia bersekolah dari luar negeri tidak 

dilihat sebagai potensi untuk mengembangkan sistem yang menjawab tantangan 

itu. Pada dasarnya mereka yang kembali bersekolah di konteks lain sudah memiliki 

potensi kesana. 



Sekaligus aku ingin mengkritisi quote yang banyak di share di masyarakat. 

Bahwa "Artis dibayar mahal untuk merusak moral dan mental masyarakat, 

sementara guru dibayar murah untuk memperbaiki moral generasi. Eiiits, guru dan 

pendidik yang mana? yang hanya berkomitment terhadap urusan dapur dan 

perut? atau betul2 berkomitmen untuk terjadinya perubahan dari urusan mencatat 

dan menghapal!!!! 

 

7. Pergilah…. 

Menunggu kelahiran anak pertama memang tidak bisa diceritakan 

bahagianya, tanpa terkecuali diriku. Lima hari sebelum melahirkan 

aku memeriksakan kandungan dan ada kecurigaan yang timbul 

karna dokter kandungan dimana aku selalu rutin berkonsultasi 

hanya memutar alat pengecheck detak jantung bayi lama sekali 

tanpa berkata apa2. "Ada apa dok?" tanyaku, tapi beliau tetap diam 

tak meyahut... 

"Apa bayinya meninggal, dok?" tanyaku  

"Ya" jawabnya pendek.." 

“Harus dikeluarkan sekarang ya" saran dokter yang langsung aku 

iya-kan.  



Saking pasrahnya sampai aku tidak merasakan lagi sakitnya 

kehilangan. Yang aku inginkan saat itu adalah bayi segera 

dikeluarkan dengan bedah cesar. 

 

Tapi kenyataannya hampir seharian aku dibiarkan dan ditunggu 

melahirkan secara normal. Jelas saja tidak membawa hasil dan 

hanya menambah rasa sakit karna sebenarnya janin sudah tidak 

bisa bergerak lagi dan yang paling penting adalah nyawa ibu harus 

diselamatkan. Karna lambatnya tindakan dokter itu suamiku sangat 

kuatir dan bertanya kenapa tidak segera dioperasi saja? 

Jawaban dokter itu yang justru membuatku shock,  

“Jika dioperasi jatah saya menangani pasien diruang VIP, tapi istri 

bapak itu pasien kelas satu (sesuai gol PNS saat itu), didekampitasi 

saja karna bayi besar!” jawabnya tanpa beban. 

"Apa itu dekampitasi?" tanya suamiku.  

"Bayi besar dipotong didalam perut dulu dengan alat tertentu, baru 

dikeluarkan potongan itu satu persatu dan dijahit kembali ketika 

sudah diluar" Jelas dokter itu…. 

Aku sangat kaget mendengar penjelasan itu. Mungkin karna aku 

awam kata “dipotong” itu yang membuatku ngeri dan 

berinterpretasi “sadis”. Suami menolak saran beliau dan 

memutuskan untuk meng-evakuasi ke rumah sakit lain.  



 

Dokter itupun tak membantu sedikitpun walau hanya 

merekomendasikan ambulans dari RS dia bertugas. Terpaksa aku 

digendong ke taksi tengah malam ke rumah sakit umum dan 

langsung di operasi oleh dokter jaga setelah beberapa prosedur 

dilakukan. 

 

Setelah kejadian tsb, atas saran, dorongan, bahkan paksaan 

beberapa teman dan kerabat ada terbersit niatan untuk membawa 

kasus ini kejalur hukum atas tuduhan malpraktik. Tapi aku memilih 

untuk pasrah dan ikhlas meski beliau tidak menerapkan sumpah 

dan etika kedokteran atas pertimbangan kemanusian, tapi lebih 

pada pertimbangan materi. Entahlah.…..bahwa pasti Alloh 

mencintai aku dibalik smua ini dan anakku pasti berbahagia 

menungguku disana adalah pertimbangan untuk tidak selalu 

memenangkan hakku. 

 

 

 

 

 

 



8. Jodoh……. 

Seorang ibu tergopoh-gopoh menuju pos KKN kami sambil memegangi 
tangannya yang memar kebiru2an. Ternyata ibu itu adalah istri Sekdes 
(sekretaris desa). "Kenapa Ibu? tanyaku sambil berteriak memanggil 
teman yang lain kalo2 ada yang bisa memijat.  
“Kenapa bisa seperti ini bu? tanya teman2ku menggali. Ternyata ibu 
diminta pak Sekdes ke-pos KKN untuk menemui aku. Karna ibu itu 
berjalan lambat, pak sekdes marah dan menyuruhnya agak cepeten.. 
Dengan perasaan takut ibu berlari dan terperosok sehingga tangannya 
keseleo itu cerita versi ibu.. 

 
Emang ibu disuruh apa sama pak sekdes itu sehingga harus tergesa2? 
Tanya beberapa temanku.. "Ibu diminta melamarkan sambil menunjuk 
ke aku untuk mau jadi istri bapak?" 
Kaget bercampur mangkel kujawab ”Bu saya tidak mau dan tidak ada 
perasaan apapun sama pak sekdes dan yang lebih penting lagi saya tidak 
mau menikah dengan bapak!! Jawabku. Dalam hati: “Kok ada 
ya..orang tega seperti pak sekdes?, amit2..”  

 
Selasai dipijat, kamipun meminta ibu pulang dan menyampaikan 



keputusan saya.Tapi rupanya ibu seperti ketakutan jika tidak membawa 
kabar bahagia untuk suaminya… 

Betul pula..keesokan harinya pak sekdes yang datang ke pos kami 
menanyakan langsung … 
Ibu Poedji mana? Suara kerasnya membuatku takut.. 
Aku keluar ditemani teman2 laki-laki semua yang siap berjaga jika 
terjadi sesuatu… 
“Apa benar ibu sudah punya tunangan?” tanyanya dengan mata seperti 
mau copot. 
Karna sangat takut , aku jawab “ Sudah pak” walau kenyataanya belum. 
“Dimana orangnya? Dimalang atau disini (dilokasi KKN)?” 
“Disini pak?” kataku kehilangan akal.. 
“yang mana?” 
“Yang itu pak” (sambil kutunjuk saja salah satu teman laki-laki yang ada 
di grup dengan perasaan campur aduk dan malu sebab kalo tidak 
kujawab seperti itu pasti pak sekdes akan terus mendesakku.  
“Betul bapak sudah tunangan dengan bu Poedji?” tanya sekdes dengan 
nada meninggi kepada teman pria yang kutunjuk tadi.. 
Tak disangka temanku menjawab: “Ya pak saya tunangannya”.  
Aku seperti diselamatkan oleh jawaban itu dan pak sekdes pun ngeloyor 
tanpa bicara satu katapun. 



Alhamdulillah sampai sekarangpun teman laki2 itu selalu 
menyelamatkan aku disetiap situasi sulit.....karna dia adalah suamiku. 

 

9. Patriotisme 

Duduk dibangku Bandara Soekarno-Hatta Jakarta bersebelahan 

dengan seorang ibu yang sedari tadi menutup muka dengan kedua 

tangan dan selendangnya terisak pelan. Kuperhatikan dan 

mencoba menduga apa yang sedang terjadi dengan beliau. Tentu 

saja dia tidak memperhatikanku. Mungkin saja beliau sedang kalut 

jadi tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam perasaannya. 

 

Kucuba menawarkan air dalam botol kemasan yang kebetulan aku 

beli di-stall dan belum aku buka “Bu, ini ada sedikit air, barangkali 

ibu membutuhkan?” 

 

Beliau langsung menatapku “Trimakasih, Neng”. 

“Ada apa bu, mungkin saya bisa sedikit membantu?” 

“Anak ibu harus masuk penjara di Saudi Arabia, tanpa tahu 

kesalahan yang harus dia bayar?” Dia bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga disana mengadu nasib demi kedua anaknya yang 

masih kecil dan membutuhkan biaya untuk sekolah. Apalagi nak 

yang harus kami perjuangkan selain sekolah anak-anaknya, agar 

mereka menjadi lebih baik dari nasib orang tua-nya” Ibu itu terdiam 

lama sekali sambil menyedot air minum yang aku tawarkan tadi. 

Sambil meneruskan ceritanya sedikit demi sedikit sehingga aku 

mungkin sudah bisa menebak gerangan yang terjadi. Sangat klasik 



dan sering berulang-ulang kejadian tersebut yaitu, Suminah, 

demikian ibu itu memanggil anaknya; digoda oleh majikan laki2 dan 

menolak, tentu saja dengan membela diri seadanya dan difitnah 

sehingga harus menebusnya dalam jeruji besi. 

 

Lho, apa hubungan cerita tentang Suminah dan Peringatan Hari 

Kemerdekaan Indonesia? Aku sendiri dalam diamku selalu 

mencari refleksi-refleksi yang kadang hanya bisa kujawab dengan 

helaan nafas panjang karena ketidakberdayaanku. 

 

Hari kemerdekaan yang setiap tahun kita peringati; dan tahun ini 

memasuki usia 70 tahun; ternyata dimaknai sangat sempit oleh 

sebagaian besar masyarakat dan pemerintah: upacara bendera, 

lomba-lomba, tumpengan, berkunjung kemakam pahlawan dan 

berdoa disana.  

 

Apa arti kemerdekaan itu sendiri belum dirasakan sepenuhnya 

oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Bahwa Belanda dan 

Jepang sudah tidak bercokol lagi di negara ini, itu benar! Tapi 

dengan tidak adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk 

memeperjuangkan nasib rakyatnya adalah keterjajahan dalam 

bentuk yang lain. Kasus-kasus yang dialami tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri, apakah sudah bisa dikatakan pemerintah/ 

negara melindungi warganya? Dan, memerdekakan ketertindasan 

dari bangsa lain? 

 

Ilustrasi tentang nasib buruk yang banyak menimpa TKI di berbagai 

negara, itu hanya sedikit debu dari sekian banyak debu persoalan 

yang melanda Indonesia. Masih banyak contoh yang 



menggambarkan bagaimana kita ini masih terjajah alias belum 

merdeka dalam arti yang utuh; 

1. Ketergantungan kita pada impor barang-barang dari China dan 

negara-negara lain, padahal sebenarnya bisa kita produksi sendiri; 

sepertinya tidak secara sistematis dikembangkan untuk 

memerdekakan bangsa kita dari ketergantungan itu. 

2. Produksi-produksi sepatu, kaos, dan barang lain yang tak kalah 

bagusnya dengan produksi luar negeri, kita lempar dengan harga 

murah ke negara lain dan memakai branding dari negara tersebut, 

dan dijual kembali ke negara kita dengan harga mahal. Hebatnya 

masyarakat kita gak banyak yang peduli. Jika demikian, bagaimana 

kita bisa merdeka dari rasa inferior? 

3. Gamelan Jawa, angklung Sunda, Bahasa dan lagu-lagu daerah 

Indonesia yang banyak dipelajari oleh orang asing bukan 

membuatku merasa iri atau sakit hati, tapi “geram” saja, kenapa 

kita membiarkan itu hilang dari generasi kita. Anak-anak muda 

Indonesia lebih suka menyerap budaya Bangsa Amerika atau 

mungkin juga budaya Bangsa Arab. Seolah-olah Amerika adalah 

kiblat modernisasi dan Arab adalah kiblat agama (islam), dan tidak 

perlu di-filter? Jika demikian, apakah bangsa kita sudah punya 

Independensi yang kuat? Apakah kita kurang yakin bahwa dengan 

budaya sendiri kita bisa menjadi bangsa yang kaya? Dan masih 

banyak lagi…….. 

Kutinggalkan ibu itu dengan langkah gontai dan bernyanyi lirih 

dalam hati: 

Sekali merdeka tetap merdeka, 
Selama hayat masih dikandung badan 
Kita tetap setia, tetap setia; mempertahankan Indonesia 
Kita tetap setia. Tetap setia; membela negara kita…… 



 
Mudah-mudahan tidak hanya sekedar lagu yang penuh dengan 

semangat patriotisme! 

 

10. Air dan teman atheist 

Jam 6 sore aku masih asyik didepan komputer melengkapi tulisan 

besarku dan sesekali chatting di sosmed, tiba2 pintu diketuk 

dengan kerasnya oleh seseorang. Bergegas aku membukanya dan 

orang tersebut memberi tahu “ Apakah kamu tahu instalasi air 

depan rumahmu bocor?” 

Ketika aku check ternyata betul bocornya sangat serius dan tanpa 

sadar air hampir menggenangi seluruh halaman depan rumah dan 

sebagian airnya lari kejalan seperti terjadi banjir. Hatiku menjadi 

ciut melihat apa yang terjadi karna ada tiga hal yang terlintas 

dalam benakku saat itu, yaitu sayang melihat air yang jumlah 

sangat banyak terbuang begitu saja. Kedua, aku merasa tidak enak 

melihat banyak tetangga yang terkena dampak banjir itu, walaupun 

itu bukan salahku juga. Ketiga aku agak panik siapa yang harus aku 

hubungi saat jam tutup kantor seperti ini. 

  

Hampir semua bule baik yang sedang berkendara yang melintas 

didepan rumah turun menanyakan apakah aku sudah 

menghubungi water emergency? Tetangga kiri-kananpun 

membantu mengontak water company untuk melaporkan hal 

tersebut. Belum puas akupun mengontak mereka sendiri dari 

nomor telp yang aku cari dan mereka menanyakan dengan ramah, 



“Apakah anda yang ada di Tuckett street? “ kami sudah mengirim 

orang kesana? 

“Ya, but how long should I wait? I run out water and I need it for 

pray?”, walaupun sebenarnya aku bisa bertayamum. 

“Tunggu ya? Sebentar lagi mungkin sampai di lokasimu”, walaupun 

sebenarnya mereka juga bisa cuek, apa urusan sholatmu dengan 

kantorku. 

Hari semakin gelap, ketika ada mobil bertuliskan water mendekat 

kerumah aku merasa agak lega. Beberapa dari pekerja itu mencari 

penyebab dengan menghentikan sejenak aliran airnya. Otomatis 

semua keran dalam rumah baik di dapur, kamar mandi tidak bisa 

terpakai karena airnya di-stop dari pusatnya dan ditinggalkan 

untuk diperbaiki esok harinya dan hanya diberi tanda. Pikirku karna 

hari memang sudah beranjak gelap. mereka tidak mungkin bekerja 

all out pada malam itu karna kerusakannya begitu parah. 

  

Bagaimana dengan besok? Kita butuh mandi sebelum anak2 

berangkat sekolah, memasak untuk breakfast, mencuci piring2 

kotor dan juga minum? Jam 9 malam baru terlintas dipikiran kami 

(aku dan suami) untuk membeli air gallon di supermarket karna 

tidak ada persediaan minum dan at least untuk cuci muka atau 

wudlu dan sikat gigi sebelum berangkat kerja dan sekolah. 

Kami baru menyadari bahwa saat jam tersebut semua 

supermarket sudah tutup. Tak terkecuali IGA Hillview Terrace yang 

biasanya buka 24 jam kini hanya sampai jam 9.00 malam. Alamat, 

kami ga minum sampai besok dan belum jelas jam berapa 

perbaikan akan dimulai. 



Demi melihat shopkeeper yang baru keluar dari IGA tak ku sia-

siakan kesempatan itu untuk bertanya “Can you do me a favour, 

mate?” 

“What’s wrong?” 

“We need water, we want to buy water from you?” 

Shopkeeper itu mungkin agak takut dan waspada juga jangan2 kita 

mau merampok tokonya. 

“We closed already!” 

“But we really need water, we don’t have water for drinking at home 

cause the water installation was broken and water does not run 

through the taps at all” “Please?”  Jawabku setengah memaksa. 

  

Alhamdulillah setelah berunding beberapa saat kamipun 

diperbolehkan membeli air dari IGA. Legalah kami at least ada 

persediaan air minum untuk malam dan pagi besok sebelum 

perbaikan dimulai. Kami lalu bersiap-siap tidur. 

Tengah malam kami dikejutkan lagi oleh suara mesin dan 

terangnya lampu menyinari halaman rumah kami. Mereka ternyata 

petugas dari water company yang balik lagi untuk memperbaiki 

instalasi malam itu juga dengan mendatangkan perangkat 

beratnya. Mereka bekerja malam itu juga dengan pertimbangan 

agar besok penghuni rumah ini bisa mandi, memasak dan 

melakukan aktivitas normal dengan air yang biasa kami butuhkan. 

Subhanalloh…Aku hanya tercenung melihat mereka lewat kaca 

jendela kamarku. Ini mungkin salah satu yang pernah dikatakan 

oleh temanku yang bijak bahwa meskipun mereka banyak di cap 

atheist tapi perilakunya lebih islami. Termasuk shopkeeper yang 



bersedia ku ganggu saat toko sudah tutup karna disini tenaga 

dibayar per-jam. Dan tetangga-tetangga yang bersedia 

mengkontak water emergency untukku. Apakah itu bukti bahwa 

masyarakat disini individualist-atheist? 

  

Ketika seorang teman chatting menuliskan pesan ‘Kok bangga 

punya banyak teman atheist dan hidup dinegara atheist? Sangat 

gondhok dengan pernyataan temanku, aku mencari referensi 

atheist. Sosiolog, Dr. Armada Riyanto menulis “ Atheisme terdiri 

dari term A yang berarti Tidak, dan Teos yang berarti Tuhan. Orang 

Indonsia menambahi kata “ Percaya”, sehingga atheisme berarti 

tidak percaya Tuhan”.[1] Pengertian atheisme praktis dalam filsafat 

ketuhanan adalah orang yang memiliki konsep tentang Tuhan serta 

percaya pada Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya tidak 

menjalankan perintah, nasehat, dan hukum Tuhan. Dr.Armada 

Riyanto, lebih menitikberatkan contoh atheisme praktis pada 

tindakan kekerasan secara fisik seperti pembunuhan, pembakaran 

tempat ibadah, dan tindakan kriminal lainnya. Namun tindakan 

atheisme praktis bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, 

melainkan juga dalam bentuk ketidakadilan seperti korupsi, kolusi, 

penomena arogansi yang banyak terjadi di Indonesia seperti 

gubernur tandingan, DPR tandingan dll. Meskipun bukan tidak 

masuk dalam kategori sebagai bentuk kekerasan fisik, namun 

membawa dampak negatif dan ketakutan, ancaman bagi rasa 

aman semua orang. 

  

Apa yang dikatakan oleh Dr. Armanda Riyanto tidak bertentangan 

sama sekali dengan Alquran terutama dalam surat Al Maidah ayat 

104 : 



”Apabila dikatakan kepada mereka: ” Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab:” 

Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami 

mengerjakannya”. dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek 

moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?” 

  

Kita tidak menyadari bahwa kekerasan yang berulang terjadi di 

Indonesia merupakan tinggalan2 nenek moyang kita. Beberapa 

contoh sejak  terjungkalnya rezim Orde baru, Indonesia berkali-

kali dikejutkan oleh fenomena kekerasan komunal dalam berbagai 

bentuk. Bentuk vertikal kekerasan komunal yang melibatkan 

komunitas lokal versus Negara, terjadi di teritorial konflik lama 

seperti Aceh dan Papua. Bentuk horizontal, di sisi lain, menjadi 

kekerasan komunal yang merebak ke hampir seluruh penjuru 

nusantara. Kekerasan komunal dalam skala besar umumnya 

terjadi di luar pulau Jawa, seperti kasus Ambon (1999-2002), Poso 

(1998-2001), Sambas (1997, 1999-2001) dan Sampit (2001). Di Jawa 

sendiri kekerasan komunal dalam skala kecil terjadi terus 

menerus. Kasus kekerasan komunal terakhir adalah yang terjadi 

di Sampang Madura (2012), yang melibatkan dua aliran agama 

dalam komunitas muslim (Syiah dan Sunni). Kasus ini hanyalah 

bagian kecil dari kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. 

Terdapat dua corak utama kekerasan komunal di Indonesia. 

Pertama yang bercorak agama; dan kedua yang bercorak etnis 

atau gabungan keduanya. 

Banyak diantara kita yang beragama karena faktor keturunan yang 

merasa cukup dan puas dengan perilaku ibadah yang telah 

diduplikasi secara turun temurun dari lingkungan tempat tinggal 

kita dan tempat pembelajaran, pengajian, pesantren dan lain-lain. 



Salah satu contoh, kita beragama islam karena kebetulan kita lahir 

dari orang tua yang beragama islam dan dalam lingkungan islam. 

Jikalau kita lahir dari orang tua yang beragama nasrani 

kemungkinan besar saat ini kita beragama nasrani. Artinya bisa 

saja kita menganut islam bukan karena kita betul-betul memahami 

berdasarkan ilmu bahwa islam adalah ad-Dien yang haq dan 

diridhoi Allah, tetapi karena faktor nenek moyang, yang terjadi 

adalah Al Quran hanya sekedar menjadi symbol-simbol yang 

hanya diambil ritual rutinnya.  

  

Penasaran atas pernyataan temanku aku mecoba meng-google- 

bacaan2 yang berhubungan dengan communal violence of religion 

groups in Australia, google tidak memberikan aku artikel 

pembanding yang memuaskan. Artinya tidak banyak kekerasan 

berlatar agama dan suku seperti yang terjadi di Indonesia. 

Kekerasan disini juga ada tapi lebih banyak karena pengaruh 

alkohol dan sifatnya sangat individu bukan masa.  

  

Kesimpulannya bahwa atheist itu bukan dilihat darimana orang itu 

berasal, tapi lebih pada perilaku masyarakat atau orang perorang 

yang sudah mati rasa akan hardikan hati nuraninya sendiri tentang 

suatu kebenaran hakiki yang telah ditulis dalam Alquran sehingga 

prinsip dan nilainya jauh dari implementasi kehidupan sehari-hari. 

Wallahu a’lamu bisshowab 

 

 

 



11. LGBT 

Memang obrolan LGBT ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Aku 

siiih slow and adem saja naggepin masalah ini. Aku jarang 

menggunakan ayat2 untuk mereferensi pendapatku atau men-

judge orang lain semisal LGBT sebagai penyakitan, dan pasti 

masuk neraka. Wong aku sendiri belum tentu bebas dari segala 

macam penyakit kejiwaan!! Kepuasan membully orang, kepuasan 

melihat penderitaan orang lain, kepuasan mempunyai rumah dan 

mobil, dan mobil lagi walau hasil merampas, kepuasan 

mengalahkan orang lemah dipengadilan, L-Gigolo, cowok yang 

suka pada tante2 dan lain-lain, kepuasan bisa merampas istri atau 

suami orang menurut aku ya bagian dari penyakit jiwa. Tapi kok yo 

adem2 saja mereka itu melenggang dan masyarakat kita 

menganggap mereka bukan orang yang mengidap penyakit? Apa 

karna masyarakat kita menganggap hal itu wajar walau sudah 

jelas menyimpang. 

Eeeiits, kalo kalian pada satu kesimpulan bahwa saya membela 

LGBT, waah nanti dulu ya cyin!! Aku ini berusaha memahami 

mereka bukan dari kacamata sesat … Ohh…maaf kacamata sesaat. 

Tapi lebih pada historical mereka (La iyalaaah… orang cerdas gitu 

loh). Sebagian mereka berperilaku demikian karna pendidikan 

orang tua yang sangat keraas, sebagian kehilangan figure ibu atau 

bapak dan menggantikan figure itu untuk adik2nya. Sebagian karna 

tuntutan pekerjaan, dan sebagian lagi traumatis hubungan masa 

lalu misalnya istri yang sangat dominant. Dan sebagian hidup 

dibawah tekanan ekonomi dan akibat perkosaan. 

Kalo ngomongin masalah penyakit terutama kejiwaan ya banyak 

yang perlu diurusin dan kita bisa kok memberikan solusi bagi 

mereka. Kenapa tidak mendirikan centre2 untuk menangani krisis 



diri, keluarga, kehilangan pegangan yang bisa melibatkan ahli 

agama, psikolog, pendidik, sukarelawan atau pendamping, dokter, 

researcher. Itu ladang amaaal lho kalo kita mau berfikir sich… 

bukan meluaskan kesempatan mencaci maki…Tuhan memberikan 

suatu tantangan bagi umat2nya agar mereka punya kesempatan 

beramal.. 

 

12. Jadi “Penghibur” 

Semasa S1 seorang teman menawariku mampir kerumahnya saat 

ke Surabaya hendak mengurus ijin penelitian. Tiba disana masih 

jam tiga pagi saat semua penghuni rumah masih terlelap. Maka aku 

memutuskan menunggu di Mushola kampung dekat rumahnya 

agar tak mengganggu istirahat keluarganya. 

 

Ketika menunggu adzan subuh ada seorang bapak mendekati aku 

dan menawarkan sebuah pekerjaan dimana dengan pekerjaan itu 

niscaya aku akan menjadi kaya, bisa membeli perhiasan, rumah dll 

yang menggiurkan. Aku langsung bisa menangkap apa yang beliau 

maksudkan. Pekerjaan menjadi "wanita penghibur". 

 

Aku dengarkan dengan tuntas apa yang beliau katakan dan begitu 

berhenti, "Sudah..pak?"  

"Bapak sadar nggak sich bapak bicara dimana?" sahutku masih 

dengan intonasi tinggi:"Bapak berbicara di-rumah Alloh dan 

berniat untuk sholat subuh, tapi kok bapak ga sadar yach bisnis 

yang barusan bapak omongkan? Sudahlah pak biarpun duit kecil, 



asal halal pak sumbernya, hidup bapak pasti bahagia, inshaalloh" 

sahutku seperti berceramah. 

 

Dan sedikitpun aku tak tahu dari mana asal kalimat yang aku 

katakan dan keberanian untuk mengatakan. Bapak tersebut 

menjadi sadar dan tidak lagi berbisnis memalukan. Dan ketika aku 

dipertemukan Alloh sebelum pulang ke universitasku, beliau 

berjualan buah dipasar di Surabaya dan masih mengenalku. 

Dengan sedikit memaksa memberikan aku buah yang banyak dan 

kutolak.. "Untuk jualan bapak saja, mudah2an barokah".  

Alloh memberi perlindungan pada bapak itu dan siapa saja yang 

dikehendaki. 

 

13. KeLuar Negeri 

Ketika melihat ada informasi beasiswa luar negeri untuk 

mahasiswa, aku langsung excited untuk mengabarkan hal itu pada 

mahasiswa-mahasiswa yang ku anggap sangat potential. 

“Cobalah, aku akan sangat senang memberikan referensi, kalo 

dibutuhkan” 

Tapi tak banyak yang menampakkan wajah excited se excited aku 

meng-encourage mereka. “Ndak mam, tidak tertarik”, jawabnya  

“Kenapa?” 

“Disini saja mam”, “Tidak ada uang, mam” jawaban yang beragam… 

“Baiklah, mari disini kita tunggui keruwetan2 negeri ini bersama-

sama yach” jawabku... 

 



Dalam hidup ini, setahu saya hanya orang yang tidak kreatif sajalah 

yang selalu memulai sesuatu dengan uang. Begitu seorang pemula 

bertanya uangnya dari mana, maka ia akan terbelenggu oleh 

tembok besar yang sulit untuk didobrak. Dan hampir pasti 

jawabannya kalo tidak ada uang, tidak bisa, dan tidak mungkin. 

 

Pertanyaan seperti itu tak hanya ada di kepala mahasiswa, 

melainkan juga para dosen steril yang kurang jalan-jalan. Bagi 

mereka yang tak pernah melihat dunia, luar negeri terasa jauh, 

mahal, mewah, menembus batas kewajaran dan buang-buang 

uang. Tak mau beranjak dari zona aman, Bagaimana klo bahasa 

yang aku gunakan tidak dimengerti? Bagaimana kalo ga tau cara 

claim baggage? dan seribu bagaimana yang kita lihat sebagai 

tantangan yang tidak mungkin menurut pikiran untuk dipecahkan, 

maka segepok uangpun tak akan bisa membantu. Padahal dunia 

yang terbuka bisa membukakan sejuta kesempatan untuk maju. 

Kita bisa mendapatkan sesuatu yang tak terbayangkan, 

pengetahuan, teknologi, kedewasaan, dan wisdom. 

 

Rhenald Kasali (Guru Besar Universitas Indonesia): “Mereka yang 

melihat dunia akan terbuka matanya dan memakai nuraninya saat 

memimpin bangsa di masa depan. Anak-anak yang ditugaskan ke 

luar negeri secara mandiri ternyata memiliki daya inovasi dan 

inisiatif yang tumbuh. Rasa percaya diri mereka bangkit. 

Sekembalinya dari luar negeri mereka membawa segudang 

pengalaman, cerita, foto2 yang ternyata sangat membentuk visi 

mereka”. Begitu anda duduk di pesawat atau turun dari tangga 

pesawat sesampainya dan sepulang anda, mindset anda sudah 

berubah… atau beliau menyebutnya perubahan mindset by design. 



 

Menganalisa apa yang dikatakan dua orang besar tadi, aku 

mendapati banyak orang lokal di sini yang sudah melanglang 

buana ke luar negeri seperti Indonesia dan negara-negara lainnya 

puluhan kali, mereka berpikiran sangat positif dan sangat toleran 

terhadap perbedaan dan sangat kecil kemungkinan mereka ini 

untuk rasis. 

 

14. Berubahlah 

Mempelajari rutinitas yang terjadi disekolah, memang masuk akal kalo 
ada beberapa orang yang sadar memutuskan tidak bersekolah. Kalo kita 
amati sekilas memang benar jika sekolah itu seperti pabrik. Metafora 
pabrik tentu tidak muncul dengan sendirinya. Bahwa murid dibentuk 
seperti produksi barang masal itu identik dengan menjejali mereka dengan 
hal yang sama. Semua dapat matematika, IPA, IPS, 
Kewarganegaraan, Bhs Inggris. Kelas dikelompokan menurut umur. 
Dan secara tidak sadar sekolah sudah menjadi bagian pembentukan 
budaya dan fanatisme kelompok. Lihat saja yang keluar dari mulut 
mereka “Kita khan anak IPA”, “Oh..mereka itu anak2 Bahasa, 
sudahlah entar aja kelas IPA ngadain sendiri”. “Anak IPS itu 
matematiknya ga bagus, makanya mereka dimasukan jurusan IPS” dll, 
dll. 



Keadaan lain yang ada di pabrik adalah bahwa mereka harus 
mengenakan seragam dan patuh aturan yang sangat jlimet seperti sepatu 
harus hitam, ada warna merah sedikit symbol N**e, dan A****s atau 
apapun membuat petugas sekolah sangat iritated dan terjadi pemanggilan, 
mencelupkan sepatu bersih kedalam comberan agar sepatu kelihatan 
hitam semua (Ini terjadi di sekolah anak saya lho, bukan fitnah). Contoh 
lain keadaan mirip pabrik adalah ke-ngototan pemerintah melaksanakan 
UN. Penerapan UN seperti konsep mengawasi semua hasil produksi. 
Mereka yang mendapatkan nilai rendah alias tidak punya prestasi siap 
untuk di-reject seperti product defect . Dan kelihatan bahwa guru hanya 
seperti pegawai harian pabrik bagian label, pengepakan, sortir, 
pengawasan hasil akhir produksi yang kerjanya hanya rutin dari waktu ke 
waktu, ritual, otomatis, mekanis dan tidak tertantang untuk memperbaiki 
diri. Karna sebenarnya dengan prinsip, sistem dan praktek yang 
dijalankan oleh sekolah adalah kelak mencetak anak didik yang siap dan 
terampil (lewat kerja yang di persaingkan) menghasilkan uang seperti 
pabrik yang siap mencetak barang untuk di-impor. Bukan mencetak 
manusia-manusia yang memilki emphaty yang tinggi, toleran, dan 
caring. 

Jadi jangan heran ketika mereka ini beranjak dewasa dan menyikapi 
masalah yang muncul kebanyakan akan terjadi show off kelompok, baik 
dalam kekuatan fisik maupun idealisme ( Jonru Vs Sahal, Ahok Vs 



Fahrurrozi Ishaq/FPI). Mereka siap me-reject kelompok lain yang tak 
sepaham dan memberi label “gagal otak”, dan keberpihakan pada 
kelompok yang bermodal besar atau yang ber-konotasi uang. 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela kelompok manapun, tetapi 
untuk merefleksikan akibat dari institutional culture yang cenderung 
konstant dan lambat menangapi perubahan sosial yang terjadi. 

 

15. Cicak Vs Buaya 

Terulangnya kasus Cicak Vs Buaya oleh lembaga KPK dan 

Kapolri yang dipertontonkan setiap hari mebuat aku 

teringat kasus yang menimpaku beberapa tahun yang lalu 

waktu aku memulai karirku. 

Seorang mahasiswa datang kerumah untuk bimbingan 

skripsi. Dia memang bukan tergolong mhs yang pintar, 

maka yang dilakukan mungkin potong kompas. Ketika 

disodori amplop (yang kukira isinya surat dari ortunya 

untukku) kubuka dan demi melihat kertas berwarna biru 

menggiurkan langsung kutolak dan kuomeli bahwa hal 

semacam ini jangan dijadikan kebiasaan untuk 

memecahkan hal2 yang kamu anggap sulit. 

Esoknya aku mendapat pangillan dari top managemen 

fakultas yang menjabat saat itu dan menceritakan bahwa 

bapak mahasiswa yang berpangkat jendral itu akan 



mempersoalkan dan membawa aku ke meja hijau. Terkaget 

aku menjawab: “Lho persoalannya apa?” 

“Kasus yang kemarin dirumah sampean, masa nggak ingat!” 

“Oh..maaf, saya memang menolak karna saya masih punya 

etika dan otoritas profesi dan itu tidak bisa dibeli dengan 

uang” (Ini nich kalo idealisnya tiba2 muncul) 

“Berani sampean! Bapaknya R**** itu jendral, sampean 

khan dosen baru kemarin! Itu artinya sama dengan mikrolet 

kecil mau menabrakan dirinya pada truk besar, ngerti 

nggak sich!” Semprot bapak itu… 

“Ga papa, kalo mau dipersoalkan di pengadilan silahkan 

saja, saya siap” jawabku.. (Dalam hati sebenarnya keder 

juga sich…karna aku awam banget masalah itu dan 

bagaimana rasanya hidup dalam penjara..bisa nggak ya aku 

makan nasi jagung kesukaanku hehehe). 

Diam-diam aku menghadap pimpinan yang lebih tinggi dan 

aku ceritakan kasus yang menimpaku. Alhamdulillah beliau 

merespon: “Silahkan saja kalo ada yang akan memeja 

hijaukan bu Poedji, kami akan carikan lawyers paling bagus 

dan smua dosen Fakultas Hukum akan kami mintai bantuan 

untuk kasus ibu, jangan takut” 

Hari demi hari, dan minggu demi minggu kutunggu, tak ada 

kabar. Dan kabar terakhir yang kudengar mahasiswaku 

sudah dipindah ke uni lain nun jauh disana. 

Itu aku yang cuma ngajar yach, bagaimana pula yang 

berprofesi sangat lekat dengan intrik-intrik dan uang…. 



Mudah2an Alloh masih memberikan akal waras…. bagi yang 

punya otoritas untuk mengayomi orang seperti aku 

hahahhaha 

 

16. Pendidikan Karakter 

Bertemu seorang guru di salah satu sekolah disekolah 

dasar (primary school) di Australia, tiba-tiba ada 

keinginan bertanya, “Mengapa siswa kelas satu dan 

dua di primary school disini baru diajar menulis atau 

berhitung satu, dua, tiga, ketika mrereka sudah di 

kelas 3?” Tanya-ku. Bahkan mereka seperti 

tercengang-cengang melihat temannya yang baru 

pindah dari sekolah dari negara lain misalnya 

Indonesia sudah lancar menulis abjad, merangkai 

huruf menjadi sebuah kata atau potongan kalimat 

yang meaningful. 

 

Jawaban guru itu seperti machine gun that fires me up 

to run. “Bagi kami memberi skill matematika bisa 

kami lakukan 3 sampai 8 bulan dengan intensif 

practice untuk mengejar ketertinggalan dari 

counterparts mereka dari negara-negara Asia. Tapi 

membentuk watak dan mengajari mereka agar mereka 



tidak ngomong sendiri pada waktu guru, kepala 

sekolah, atau bahkan temannya berpidato pada acara2 

tertentu; melatih mereka antri, melatih mereka 

berpendapat dan belajar menerima perbedaan 

pendapat; belajar berani, peduli, memelihara alam, 

mengasihani hewan, memahami dan menghargai 

teman, suka membaca tidak bisa dibentuk dalam 

waktu satu tahun seperti membentuk skill matematik 

atau menulis. Dampak pendidikan disini memang tidak 

bisa langsung terlihat. Hal tersebut biasanya akan 

terasa setelah 10 atau 15 tahun kemudian, bahkan 

setelah mereka dewasa, beberapa budaya baik masih 

mereka terapkan. Salah satu yang membuatku 

terkesan disini adalah seperti tidak ada sekat yang 

memisahkan dari negara mana mereka datang. 

 

17. Agama 

Untuk context manapun masalah agama memang sangat 

sensitive dan terkadang menjadi 'tabu' untuk 

diperdebatdakan. Tapi kali ini saya memberanikan diri 

untuk membahasnya.  

Turunnya agama apapun (Islam, Kristen, Budha, Hindu, 

Khong Hu-Cu, Shinto) tujuan utamanya adalah untuk 



menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan yang 

kita yakini, menjadi melenceng sebagai alat pengesahan 

diri untuk melakukan etchnic cleansing atau genocide. 

Yang terjadi di jaman ini adalah mirip dengan syair bung 

Iwan Falls: 

"Orang bicara cinta 

Atas nama Tuhannya 

Sambil membunuh berdasarkan 

Keyakinan mereka" 

Contoh yang bisa kita lihat dan saya paparkan dibawah 

ini adalah contoh kekerasan yang dilakukan oleh 

kelompok dalam agama manapun. Kalau di Irak, Syria 

ada ISIS dan Al-Qaeda, di Pakistan dan Afghanistan ada 

Taliban dan Alqaeda, di Nigeria ada Boko Haram, di 

Somalia ada As-Shabab, maka di Myanmar ada kelompok 

969 yg dipimpin Biksu AW, di Jepang ada kelompok 

radikal Aum Shinrikyo, di AS ada kelompok-2 

fundamentalis radikal Kristen seperti David Koresh dan 

Tim Veigh, di Norwegia ada Anders Breivik, dan seterusnya 

dan seterusnya. Walhasil, kekerasan berdalih ajaran 

adalah virus yang bisa menjangkiti semua penganut 



agama dan juga penganut ideologi sekuler sekalipun (A.S 

Hikam) 

Semua kelompok punya andil besar untuk melakukan 

pembenaran atas tindakannya bahwa agama yang 

mereka anut adalah yang paling syah dan dijadikan 

alasan untuk menghabisi yang tidak sepaham. 

Masihkah kita atau negara membiarkan kekerasan 

mengatas-namakan agama tanpa banyak pertanyaan? 

Mengatur dan menindak kekerasanpun menjadi hal yang 

ditakuti oleh aparat negara karna ada label ‘agama’ 

didalamnya. 

Jangan2 dimasa datang kita akan banyak menemukan 

jenis2 kejahatan atau organisasi paling gampang diberi 

label agama agar bisa melegalkan semua keinginanan 

tanpa banyak dicampuri oleh siapapun. 

 

18. Penyakit 

Mendengar teman bercakap2 betapa bahagianya mereka pada umur yang relatif 
tidak muda lagi kesehatannya sangat prima. Tidak ada tanda Asma, diabetes, 
kholesterol, asam urat, de el el. Memang bagi sebagian orang mendefinisikan 



penyakit adalah semua keadaan yang tidak mengenakkan yang kita rasakan pada 
fisik kita. Jadi contoh diatas tidak salah untuk kategori ini. 

 

Tetapi sebenarnya penyakit yang lebih berbahaya adalah keadaan dimana kita 
kelihatan prima dan dipercaya bisa melakukan sesuatu dengan profesi yang kita 
miliki, tapi orientasi melenceng yaitu misalnya gaji lebih bagus dan gengsi “ngajar 
di universitas gitchu loooh, bergengsi khan daripada cuman guru SD”. Orientasi 
yang salah bisa menyebabkan stagnan profesi yang tanpa kita sadari berdampak 
pada banyak orang. Misalnya, beberapa penyakit dibawah ini seringkali 
menjangkiti dosen. 

 

Asma (Asal Masuk), Dosen yang sering melakukan hal tsb, tanpa disadari tidak 
ada persiapan yang matang dan ga pernah tahu tujuan yang hendak dicapai 
dalam mengajar. Pokok kelasnya tidak kosong, perkara mahasiswa ngerti atau 
tidak bukan urusan..hehe. 

 

Asma berhubungan erat dengan pola kerja penyebab Asam Urat (Asal Susun 
Materi). Dan bagi mereka n penderita Asam urat, gejala awalnya adalah Lesu 
(Lemah Sumber) dan apabila hal ini dipertahankan terus menerus, walaupun 
sebenarnya mereka sudah diberi kesempatan untuk ke dokter..eh..maksudku kuliah 
DOKTOR maka gejala Mual (Mutu Amat Lemah) dan Tipes (MK): 
(Tidak Punya Selera (memperbaiki kwalitas) akan terus menjangkit. Dalam hal 
keaadan komplikasi seperti ini maka jangan heran kalo mereka ini sebagian akan 



terkena penyakit susulan seperti: Kusta (Kurang strategi), sebagian terkena TBC 
(Tidak Banyak Cara), sebagian lagi Kram (Kurang tRampil) yang ujung-
ujungnya akan tumbuh Bisul (N) atau (Biasa Sulap (Nilai). 

 

19. Superficial 

Banyak update status yang menyoroti tentang budaya 

mengedepankan hal-hal yang bersifat superfisial daripada 

subtansial, judging book from its cover atau apalah 

namanya. Issu itu banyak mencuat terutama setelah 

kemunculan salah satu menteri nyentrik dalam kabinet 

Jokowi. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan 

tindakan yang mengedepankan hal yang bersifat 

superfisial daripada subtansi? Kita, termasuk saya 

mungkin yang hanya bisa ngomong untuk kasus yang 

berhubungan dengan orang lain, tapi tidak menyadari jika 

itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Dibawah ini 

sebagian contoh merefleksikan tindakan superfisial over 

substantial. Hayooo…yang mana anda? wkwkwkwkw 

1. Sudah ke Amrik dan negara2 maju untuk ikut seminar dan 

conference tapi hanya peserta bukan pemateri. 

2. Pergi haji berkali-kali tapi pelitnya sama tetangga dan 

orang lain minta ampyuun. 

3. Rumah bagus megah, indah terlihat asri dari luar tapi 

didalam berantakan dan jorok. 

4. Kelihatannya sekolah diluar negeri tapi yang banyak 



jalan2nya. Forum2 diskusi lewat, ngapain habis2in waktu?. 

5. Berinisiasi jadi ketua dibanyak perkumpulan tapi nggak 

punya kemampuan memadai, yang penting pernah… 

6. Ke rumah ibadah tidak pernah telat tapi sepulangnya 

tidak lupa menggosip. 

7. Titel berderet-deret tapi ga mau kontribusi dalam 

apapun. 

8. Punya banyak barang mewah tapi dipaksakan berhutang. 

9. Pengen disebut professional dalam bekerja tapi hanya 

untuk menyenangkan atasan saja. 

10. Dapet nilai bagus ditugas kuliah tapi dibuatin ato 

ngumpulin punya kakak kelas. 

11. Dapat gelar Professor tapi ga pernah nulis satu 

bukupun.  

12. Update status di sosmed yang dikutip Alquran ato alkitab 

mulu, tapi culas menanggapi orang yang tak sependapat. 

13. Prestasi olahraga ruaar biasa tapi nge-doping 

Maaf…maaf jangan tangkap akyu atas pencemaran nama 

baik… maaf ya mas super(faisol) dan mbak sub(tanti)al…. 

 

20. Berusahalah 

Menerima banyak messages di-inboxku menanyakan 

gimana sich caranya bisa nulis kok celoteh mbak 

poedji dan tulisan2 lain seakan gak pernah kering. 

Kalo aku mau nulis kadang ada ide tapi memulainya 



sangat sulit, kadang aku merasa benci sekali dengan 

kebodohan ini. 

 

Keluhan beberapa temanku yang senada ini langsung 

mengingatkanku pada sebuah diskusi pendek dengan 

seorang teman yang penampilannya seperti pak Ustadz. 

"Pak Ustadz,aku ini pingin bisa baca Alquran yang 

lancar seperti beberapa orang yang pernah aku 

jumpai. Masya Alloh lagunya merdu sekali, mungkin 

setiap makhluk yang mendengarkan baik itu manusia, 

binatang atau tumbuhan akan menitikan air mata 

karena begitu indahnya" 

 

Pak Ustadz itu menjawab dengan tenang dan 

teduhnya:Ahh...normalah sebagai manusia kita selalu 

berfikir jika kita ingin menerbitkan buku maka harus 

langsung bisa nulis 100 halaman; kalo kita ingin 

bisa main musik pikiran kita langsung bisa memainkan 

seperti Ludwig Beethoven; kalo ingin bisa baca 

Alquran mau kita langsung seperti Syeikh Saad Al 

Ghamidi. 

 



Lanjut ustadz: Mengapa kita selalu merasa bahwa kita 

diberikan kesulitan menegrjakan atau mencapai 

sesuatu? Standard manusia dan Alloh Tuhan kita itu 

berbeda. Manusia memang selalu beorientasi pada 

gain, profit and benefit; sedangkan Alloh lebih 

melihat dan values our efforts. Oleh karenanya, 

manusia tidak langsung diberi suatu kemampuan karena 

Alloh suka kita dan memberikan kita kesempatan 

menikmati suatu proses atau usaha itu. So jangan 

terlalu tinggi, mulailah sesuatu dari yang kita bisa 

dan berusahalah. 

 

21. Digital atau Digatal 

Think before you click or regret. 

Maaf ya kalo judul yang aku tulis sedikit aga ill-feel 

ditelinga kalian, coba check lagi barangkali telinga kalian 

kemasukan semut...hahaha. 

Begini maksudku teman, kita ini khan hidup di era dimana 

hubungan antar teman, kolega, manusia dibelahan 

manapun kita berada cukup dengan satu 'hit', semua 

sudah bisa kita kendalikan. Suara kita, tulisan kita, uneg-

uneg kita, nilai-nilai yang kita anut, pemahaman dan 

keyakinan kita, image kita, tingkah laku kita, semua saja 

hanya dalam waktu satu kedipan mata bisa di-konsumsi 

oleh milyaran manusia yang meng-akses. 



  

Karna kita sebenarnya juga makhluk yang dilengkapi oleh 

rasa, emosi, perpektif, maka ketiga hal tersebut juga ikut 

serta dalam bersosialisasi didunia maya atau digital. 

Dengan kata lain emosi manusia yang ada dibelahan lain 

dan mungkin sangat jauh dari kita bisa kita kendalikan. 

Contoh yang sangat sederhana saja, aku mendapati 

seorang teman yang menjadi sangat pemurung dan 

sangat berbeda dari biasanya. Ketika ku tanya mau-kah 

dia share tentang masalahnya, eh..ternyata masalah 

sepele. Dia menyayangkan seorang teman di dunia digital 

yang dia juga kenal baik sebelumnya dan menurut dia 

belum pernah berbuat sedikit kesalahan atau 

kesalahpahaman mengapus semua status dan jejak-jejak 

komunikasi mereka. Haduuuhhh!! sepele kali masalahmu, 

menurut aku nich, ga usah dipikirin..masih banyak yang 

harus dipikir daripada sekedar memikirkan masalah "nut". 

Alhamdulillah, pernyataanku bisa sedikit mententramkan 

dia. Tapi menurut aku dia juga tidak salah untuk tidak 

memikirkan hal itu. Ingat bahwa hubungan manusia 

dimanapun dilakukan-nyata atau Maya- tidak bisa 

dipisahkan dari hubungan emosional: senang, 

mendukung, simpati, biasa saja, tidak suka, malu, 

dipermalukan, terhina, disepelekan, diremehkan, tidak 

dihargai, tersanjung itu pasti ada. 

  

Nah, masalah kecil saja seperti ilustrasiku diatas bisa 

memporak-porandakan emosi, bagaimana dengan 



masalah lain yang lebih besar? Swearing...di FB atau 

yang sering disebut bullying baik terhadap teman, 

keluarga, dan kadang terhadap pasangan sendiri; 

mengatas-namakan satu kelompok dan memandang jelek 

kelompok lain, menginjak-injak harga diri mereka; 

memposting image atau gambar yang memancing 

kebencian kelompok lain, memposting gambar yang tidak 

sepantasnya dikonsumsi publik dan menimbulkan 

kemarahan dan hal-hal yang menjijikan. Mempertotonkan 

sesuatu yang seductive. Menurutku mereka yang 

melakukan aktivitas demikian itu didunia maya jumlahnya 

tidak sedikit. Mereka itu yang tidak menunjukan rasa 

tanggung jawab dan etika-etika berkomunikasi di era 

digital..alias mereka masuk dalam kategori "digatal". Gatal 

tangan ini jika tidak memposting sesuatu untuk hal-hal 

yang baik dan bermanfaat. Gatal hati ini jika 

kemarahannya tidak terlampiaskan dan dibaca orang lain, 

gatal jiwa ini jika teman kelihatan bahagia terus...... 

Semua aku kembalikan kepadamu, Bung....Bukan 

bermaksud meng-kulit-i, tapi sama-sama menginggatkan. 

Didunia mayapun, teman kita masih punya hati dan 

emosi.. 

 

22. Ampuuun 

Inconsistency differs from flexibility. Inconsistency deals with your dubious remarks 
or decision; Flexibility is more on giving someone's room to determine. (Me, 2013). 



 Seorang pelajar yang ga perlu aku sebut namanya meloncat-loncat kegirangan 
sambil tak henti-hentinya berkata "Yes, Yes, Yes". 

"Emang kenapa kamu, Du?" 

"Baru dapat lotre 2 Milyar?" tanyaku penuh rasa ingin tahu. 

"Ah..ndak juga, Bu" 

"Kok kelihatan bahagia banget" pancingku. 

"Bu yang cantik yang ngajar vocab itu baik hati lho, Mam" 

"Saya khan ga masuk dikelas beliau 4 kali, kalo menurut peraturan sih sudah 
didrop out dimata kuliah itu dan ga dapat nilai. Alamat harus ngulang semester 
depan, wah..khan rugi waktu" cerocosnya. 

"Tapi Mam A itu orangnya flexible ya, aku suka Mam sama Mam A itu?" 

"Kalo sama guru yang ga flexible berarti kamu ga suka donk?" 

"Bukan ga suka..tapi gemesss aja ada orang kok kaku begitu", sahutnya. 

  

Aha, setahuku kata fleksible itu maknanya positif, kok jadi berbeda dimata si Dul 
ya? Ah..lagi2 teringat aku multi-perspective. Eh..tapi nanti dulu kalo semuanya 
selalu dibenturkan pada kata multi perspektif, ntar yang ada kita ga pernah 
mengajarkan pada mereka/anak didik kita mana yang seharusnya, dan 
meletakan yang seharusnya pada tempatnya. Kata multi perspectifpun ada 
aturanya, Bung!! 

  



Jika seseorang dengan ke "flexible" an-nya membuat orang lain yang bertindak 
benar menjadi tersangka kejahatan (hahaha), maka menurut aku mahasiswa 
tersebut sudah salah memilih kata yang tepat. Begini maksudku kawan: Jika 
Mam A tadi meluluskan seorang mahasiswa yang seharusnya tidak lulus berdasar 
peraturan kuliah yang sudah ditetapkan, dan oleh karenanya Mam A dianggap 
baik hati dan flexible dan guru yang mentaati peraturan dianggap kaku, maka 
aku jadi kasihan sama yang mentaati peraturan tadi.... 

  

Cerita diatas itu hanya secuil yang terjadi disistem pendidikan kita. Coba saja kita 
analisa dikehidupan lain atau ranah lain politik, birokrasi, pemangku hukum 
tanah air. Siapapun mereka, pelajar atau pejabat, guru, pemuka agama, 
Jika  mereka selalu berubah-ubah dan tidak sesuai dengan yang sudah dibuatnya, 
maka menurutku itu bukan fleksibel tapi "Ga Konsisten". Kalo sudah ga konsisten, 
Orang lain yang konsisten jadi kelihatan lebih jahat!!! Ampuuuun. 

  

Nah kalo "ga konsisten" dianggap lebih baik, mulia, flexible, jadi kaya apa tatanan 
kehidupan ini? Walahualam. 

Jadi gimana nich, Bung? Mbok jangan dibolak-balik gitu: yang baik jadi 
terlihat jahat dan yang jahat jadi terlihat baik. tapi terserahlah apa katamu, 
Bung!!!! 

 

 



23. Pikiran Sempit 

Teringat aku dengan percakapan seorang teman sewaktu saya mau berangkat 
untuk Masters di Australia. Katanya: “Ngapain susah2 kuliah ke luar negeri!! 
Bukanya itu sama saja menjual informasi lewat research kita pada bangsa lain? 
Apa kamu tidak takut kita jadi bahan tertawaan bangsa lain?” 

 Ah…walaupun kita2 ini sudah pada tingkatan yang disebut mahasiswa atau jika 
kita konversikan dalam hitungan waktu, sebenarnya kita sudah sekitar 16 tahun 
mengeyam bangku sekolah, plus bertambahnya pengalaman hidup, mugkin juga 
diantara kita sudah bekerja, berinteraksi dengan teman (dosen berinteraksi dengan 
dosen) ternyata tidak cukup mampu mengubah cara pandang dan cara fikir 
terhadap orang lain atau phenomena sekitar kita. Contoh pernyataan diatas 
mungkin salah satu proyeksi cara pandang yang sempit menurut saya. 

 

Bagaimanapun research yang dilakukan secara benar biasanya bertujuan 
mencari solusi atas permasalahan yang terjadi berdasarkan keadaan atau kondisis 
yang ditemukan. Coba anda fikirkan lagi (1) Seandainya kita selalu phobia 
bahwa kondisi kita diketahui orang lain lewat penelitian maka apakah kita selalu 
merasa nyaman dengan fakta kotor yang selalu kita sembunyikan? (2) 
Seandainya kita selalu merasa dipermalukan bahwa kondisi negara/ 
pemerintahan kita diketahui orang lain lewat penelitian (yang belum tentu persepsi 
kita juga benar), maka apakah kita yakin bahwa jalur lain seperti media tidak 
akan membukanya kedunia luar? Jika hanya jalur media dan tidak dibarengi 
oleh penelitian, apakan kita yakin pendapatnya akan berimbang? 



 

Globalisasi yang sedang atau sudah terjadi secara massive memunculkan hipotesa 
bahwa kondisi yang terjadi disatu negara akan berpengaruh pada negara lain. 
Oleh karena itu para peneliti luar negeri atau kita yang dilatih meneliti secara 
benar lewat jalur S2 atau S3 yang sedikit banyak mungkin dianggap 
mencampuri urusan rumah tangga orang lain, mungkin dapat memperlambat 
atau menghentikan dan memperbaiki kondisi yang dianggap kurang 
menguntungkan. 

 

 Jika kita takut negara kita jadi bahan tertawaan bangsa lain lewat penelitian 
yang dihasilkan, buat apa juga mereka (bangsa lain) susah2 datang memberikan 
aid funding dan training untuk kearah yang lebih baik. Jangan berburuk sangka 
karna kebaikan itu bisa dari mana saja dan siapa saja termasuk yang kita anggap 
orang lain atau musuh sekalipun. 

 

23. Jeritan Hatiku 

Aku tertegun dengan cara beberapa orang memahami agama yang 

dianutnya. Apakah memang sudah sekejam itukah agama 

mengajarkan suatu konsep ketaatan pada pemeluknya. Apakah sudah 

sekejam itukah kita melihat dan memandang orang lain yang tidak 

seirama dengan kita seperti mata elang yang akan menelanjangi dan 

mengoyak tubuh kita. Bukankah dengan apapun agama yang kita anut 

seharusnya dapat mengotrol diri kita untuk tidak berbuat diluar batas 

kewajaran; membunuh misalnya. Masih teringat jelas bagaimana 



peledakan bom yang menewaskan dan membuat cacat dan trauma 

banyak orang mengatasnamakan kepentingan agama. Ini contoh lain 

yang membuat aku tercenung: 

  

"A Pakistani mother who killed her teenage daughter by dousing her 

with acid for looking at a boy has told the BBC it was the girl's destiny 

to die in this way. 

Police in Pakistan-administered Kashmir arrested Mohammad Zafar 

and his wife Zaheen for the October 29 attack on their daughter 

Anusha, 15, who died in hospital two days later after suffering horrific 

acid burns. So-called "honour" attacks are common in deeply 

conservative Pakistan. Rights activists say more than 900 women were 

murdered last year after being accused of bringing shame on the family 

in some way. Speaking from their police cells, the father told the BBC 

they had warned Anusha before about looking at boys, while the 

mother described how her daughter had begged for forgiveness". 

  

"Ah..apa yang salah dengan semua ini?" Apakah agama memang 

harus diinterpretasikan secara kaku? Aku betusl-betul tak habis fikir. 

Anak yang tidak punya daya apapun melawan orang-tua yang dia 

hormati harus berakhir seperti itu demi pemuasan konsep taat yang 

yakini oleh orang tuanya. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NDc4ODQ0MDI1NDcyMjUy&av=100000268560574
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6NDc4ODQ0MDI1NDcyMjUy&av=100000268560574


 

24. Apa yang salah dengan 

kampus kita? 

Dari judulnya saja kelihatan yang akan di pretheli satu persatu sampai detil 

cuman sisi salahnya saja. Yach begitulah kira2 jawabannya, tapi ini salah 

satunya. 

Kuliah sampai perguruan tinggi sebenarnya adalah investasi yang tidak 

sedikit dan tidak main-main (Siapa juga yang bilang main-main?).  Harapan 

stakeholder adalah ketika mereka sudah menginvestasikan uang yang 

sangat besar, investasi itu diharapkan kembali dan bersifat multiplier effect 

(berlipat-lipat). Contoh, Andi mengambil bidang studi Bahasa Inggris di 

perguruan Tinggi A. Selama kuliah Andi telah mengeluarkan biaya untuk SPP 

per semester sampai lulus, biaya hidup tiap bulan sampai lulus (ini biaya 

rutin), dan biaya lain-lain, yang jumlahnya kira-kira sekitar Rp. 100 juta. 

Ketika Andi lulus dan Andi bisa langsung diserap oleh pasar kerja maka gaji 

yang diterima Andi  Rp.750.000,-/bulan. Dalam waktu 12 tahun jika gajinya 

tidak berubah (paling apes) maka investasi itu sudah kembali. Jika dalam 

perjalanan karirnya  Andi mendapatkan beasiswa belajar keluar negri 

senilai $ 500,000.00, maka ini yang disebut multiplier effect. 

Tetapi yang terjadi lebih sering tidak seperti itu (investasi mereka tidak 

kembali)? Lulusan perguruan tinggi di Indonesia jumlahnya juga cukup 

signifikan  dan angka unemployment atau menganggur atau tidak terserap 

oleh lowongan kerja yang tersedia atau tidak mampu menciptakan lapangan 

kerja jumlahnya juga tidak main-main.  Ketika masyarakat sudah menjadi 

kelompok terdidik dan kenyataanya tidak bisa melakukan apa-apa untuk 

mengkontribusikan ilmunya dalam bentuk yang positif (bekerja, misalnya), 

maka akan sangat memungkinkan kelompok ini berpotensi  menggangu. 

Jadi jangan beranggapan bahwa yang membuat negara kita gak nyaman itu 

hanya teroris!!! Dan pula jangan beranggapan bahwa mempersiapkan 

mahasiswa untuk bisa berkiprah dimasyarakat hanya dengan mengobrak-

obrak supaya mereka tidak berambut  panjang melebihi bahu untuk 



mahasiswa laki-laki, tidak memakai celana jean dan harus berpakaian rapi 

(menurut persepsi dosen atau orang-orang tertentu). 

▪ Apa yang salah ketika banyak mahasiswa kita menjadi mandul setelah 

lulus? 

a. Perilaku acuh tak acuh dari mahasiswa dan ini kurang ditangkap oleh 

banyak dosen-dosen.Tidak dilibatkannya mahasiswa memecahkan masalah 

yang terjadi disekitar kampusnya misanya; banjir, ketertiban lalulintas, 

banyaknya anak2 putus sekolah. Mahasiswa teknik Sipil, jurusan 

social/masayarakat, jurusan pendidikan, jurusan lingkungan/environment, 

jurusan pertanian, tata kota apa yg akan dan bisa dilakukan untuk mengatasi 

berdasar pengetahuan yang sudah meraka miliki? Gembleng mahasiswa 

semasa masih kuliah dengan problem solving dan berfikir kritis. Ini memang 

saatnya di perguruan tinggi mereka harus punya perilaku yang jelas. Bukan 

hanya duduk2 dan mendengarkan MP3  sambil menunggu disuap informasi 

oleh dosen diperkuliahan. Ga pernah berpendapat. 

b. Dosen yang kurang menginspirasi. Dosen pandai banyak tapi untuk dirinya 

sendiri!!!, dosen yang menghubungkan mata kuliah yang diajarkan dengan 

kemungkinan mahasiswa menciptakan lapangan kerja ketika menempuh 

mata kuliah dan memiliki skill tersebut dapat dikatakan jumlahnya masih 

minim. Berikan tantangan-tantangan memecahkan kasus2 nyata yang 

terjadi di sekitar kita jika perlu mahasiswa dan dosen bisa melakukan site 

visit pada kasus yang akan dibahas.  Misanya, pada Koran daerah edisi Sabtu, 

8 September 2011: Jembatan yang menghubungkan kota A dan B ambrol 

ketika di lewati 2 truk berkapasitas  masing masing 500 kg. Mengapa 

mahasiswa kita (Tekhnik Sipi, misalnya)l tidak sekali-sekali kita ajak melihat 

lokasi kejadian dan mencoba brain storming untuk mendapatkan jawaban? 

Mungkinkah itu disebabkan oleh komposisi material yang digunakan salah?; 

konstruksi baguan yang tidak tepat? Dan memberikan kesempatan 

mahasiswa berimajinasi konstruksi yang berbeda dari yang sudah ada, 

dlsb.  Dosen yang tidak menginspirasi biasanya tidak punya keberanian 

keluar dari zone aman mereka dan hanya berani berputar-putar 

disekitar  ruangan kelas. 

c. Minimnya tracer-tracer study yang dilakukan untuk selalu meng-up-date 

informasi apakah kurikulum yg ditawarkan, mata kuliah yang diajarkan 



mismatch dengan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja; apakah 

lulusan bisa mengaplikasikan ketrampilan atau masih butuh training 

tertentu ketika memasuki dunia kerja. Misanya, apakah lulusan bahasa 

Inggris butuh ketrampilan menulis argumentasi, deskripsi, narasi ketika 

nanti mereka didunia kerja? Bukanya menulis laporan atau report, menulis 

untuk lesson plan, menulis untuk mebuat advertisement, company profile, 

membuat informasi di website lebih berguna nantinya? Apakah kita 

mengajarkanya? Lagi-lagi biasanya dosen mengajarkan apa yang dulu 

pernah diterimanya ketika waktu kuliah. Jaman sudah berubah, sobat? 

Sampai disini dulu yach Sobat, maaf lho kalo dianggap menyinggung. 

Lakukan saja hal bersifat lokal tapi memberi manfaat yang luar biasa dari 

pada hanya tertuju pada skala  world class university yang standardnya 

masih dicari dan jauh dari jangkauan kita (bukan pesimis sich, tapi fasilitas 

dan sarana2 penelitian memang sudah jauh tertinggal dengan kampus di 

Eropa dan Australia) sehingga yang kecil2 dikampus kita luput dari perhatian 

kita. Tidak salah berfikir peringkat international, tapi mungkin lebih realistis 

melihat. 

 

25. Bencana 

Ketika bangun tidur aku seperti merasakan kesedihan yang luar biasa 

sampai ku tak bias menahan tangisku. Kuyakinkan lagi diriku, kucubit 

tanganku dan kukedip-kedipkan mataku. Ah…betulkah ini hanya mimpi? 

Apakah sahutan anakku nyata adanya? Mereka tidak hilang atau mati?. 

Aku bermimpi yang kadang aku ingin mengingatnya dan kadang tidak. 

Dalam mimpiku: aku berdiri disebuah rumah  mirip  joglo dengan halaman 

yang sangat luas. Angin bertiup kencang sekali dengan arah yang 

berubah-ubah. Kulihat sebagian atap rumah itu seperti terangkat 

melayang dilangit-langit yang diterbangkan angin dasyat dan 

sesekali.terdengar seng seperti bertabrakan. Aku berdiri diteras rumah 

sambil melihat anak-anaku masih bermain diluar rumah. Tiba-tiba dari 



arah yang berlawanan, nun jauh disana seperti ada gelombang yang 

sangat tinggi menggulung seluruh rumah tetangga dan menuju kearahku. 

Aku hanya berserah dan meneriakan “Subhanallah”!!!!. Anehnya aku dan 

rumahku seperti tak tersentuh sedikitpun oleh air bah yang menelan 

banyak korban dan menewaskan banyak orang. 

  

Tiga hari setelah itu, mimpiku seolah menjadi kenyataan. Aku 

menyaksikan lewat tayangan televisi bahwa mentawai diguncang gempa 

dengan kekuatan 7.2 scala ritcher dengan potensi Tsunami. Ah… lagi-lagi 

bumi persada menangis. Ratusan warga hilang dan nyawa melayang. Aku 

bias merasakan ketakutan yang luar biasa yang kini dirasakan penduduk 

Mentawai karna mimpi yang aku alami seperti nyata sekali!! Aku seperti 

tidak kuasa mengontrol diriku untuk tidak menangis didepan TV setiap kali 

berita itu diulang-ulang. Mulut ini selalu bias mengucap “Innalillahi Wa 

Inailaihi Ro’jiun” tetapi hati ini tetap saja menginkarinya, tak pernah 

mau pasrah atas segala yang Alloh kehendaki. Aku selalu bertanya: 

pelajaran dan hikmah apalagi yang ada dibalik semua ini Ya Rob?. 

  

Tragedi mentawai seperti mengingatkanku pada tragedi-tragedi yang 

pernah terjadi di bumi persada ini.  1883 berguncanganya gunung 

Krakatau yang memuntahkan laharnya hingga ke Benua Eropa dan gerak 

getarnya terasa sampai di Benua Afrika. Kedasyatan ledakan ini hingga 

menimbulkan Tsunami yang ombaknya membawa pergi lebih dari 40 ribu 

nyawa. 2004 Tsunami ini terulang lagi ditanah Aceh. Letusan Gununng 

berapi tak henti-hentinya juga mengguncang negeri ini. Lagi-lagi rakyat 

Indonesia dilanda kepanikan yang luar biasa. Entah berapa kali bencana 

datang di negeri ini, seandainya bias kita bukukan dan kita rekam 



semuanya, kita akan merasa terkesima oleh banyaknya guncangan 

gempa yang melanda negeri ini. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah 

membayangkan  bangsa kita punya kekuatan yang luar biasa untuk bias 

keluar dari tragedy yang berulang-ulang. Dalam buku yang pernah saya 

abaca “The Secret for Muslim” tulisan Herry Nurdi, saya sangat 

terkesima dengan pernyataan penulis bahwa orang-orang di negeri ini 

seulet lempung, sekeras bongkah granit untuk terus dan terus bertahan 

sekali lagi! Sekali lagi! Negeri ini penuh dengan orang-orang yang meski 

kecil tapi begitu kuat, orang-orang yang akan segera bangkit begitu 

terjatuh, orang-orang yang akan segera berlari lagi setelah tersungkur, 

Orang-orang yang meski menagis sedu, tapi matanya tetap mencari 

cahaya didepan untuk melanjutkan hidupnya. Mereka adalah orang-rang 

yang luar biasa dan itulah penduduk negeri ini. 

  

Apa yang membuat meraka luar biasa adalah mereka selalu meletakkan 

sandaran pada kekuatan yang Maha Besar. Biarlah sesudah bencana yang 

kami alami ini,  kami mencari mutiara-muatiara hikmah dan menemukan 

kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan jika kita percaya, 

seluruh planet bumi ini terbentuk dari kengerian yang luar biasa. Menurut 

ilmu astrofisika, gugusan-gugusan yang ada dalam galaksia Bima Sakti ini 

adalah hasil dari dentuman besar. Ledakan akbar atau Big Bang. 

 Bagi kita cukuplah sebuah pelajaran, bahwa manusia sekuat 

apapun,bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan. 

 

 

 



26. Pamer  

Not everyone has the opportunity to study up to university level. But 

when you are able to reach this level, great responsibility is borne to 

you. Many negative opinions about university students’ lifes and 

attitudes stung my ears and my brain. Once I met a student from 

different parts of Indonesia and studied at different universities across 

states in Australia. I enjoyed talking and discussing many things with 

them and one of the sensational topics of conversation was the 

Indonesian learning culture in comparison with Australian academic 

culture. Here are some interesting points to ponder: 

  

Ryan my straightforward friend with high sense of humor told me: 

 I’ve got my bachelor at my home town, which education not as good as 

in Java, and overall universities or other high educations get rank near 

bottom nationally. So you can imagine the differences on academic 

culture between high standard Australia with my hometown (which 

involve much muscles than brain, you know…..”demo anarkis, 

tawuran”) I can give you my experience.  I’ve noticed that lecturer was 

not very often show up at lecture. I think this is common problem on 

most state institution; lecturer has too much outside jobs. Lack of study 

support and resources, e.g latest books, the newest books available was 

probably decade years ago. Most of the time students spent on 

demonstration or other destructive things. 

  

I’m product of unhealthy education culture. I graduate from STMIK with 

compliment (The top ten best graduate) but mentally not independent 

students. This behavior cost me much difficulties when I study at 



Australia, because I always hope the lecturers will do exactly the same 

with the lecturer back home. Lecturers in Australia will not provide you 

anything, but only broad views that guide you to explore more, the rest 

is up to you to walk. 

  

The story of Ryan is the only one of hundred examples of Indonesian 

students in the same learning culture: Quite a few news I read, I heard 

from national TV channels completed with the terrifying pictures of 

fighting among university students. I painstakingly digest the 

information with shocking pale face in tears regretting how can the 

university students what we call as educated layers use physical show 

off as the way of resolving conflict. Here as I approach more the 

situation, teaching system might take major roles. In most Indonesia 

universities teaching system, students tend to memorize the part or the 

whole of materials; teachers are more active and students would be 

passive accordingly. Therefore, they are lack of initiation, creativity, and 

independence. When they believe that learning is just to memorize the 

materials for the sake of final exams and not to learn to improve 

problem solving skills, they have a tendency to solve conflicts and 

problems with physical show off (I don’t know if this hypothesis works) 

 Chrisyan the youngest girl in my circle of friends but obviously mature 

told me in her serious face and tone: 

“The academic atmosphere in Australia is more serious and there were 

a lot of self study. I did not feel any difficulties adjusting. I do prefer 

Australian way than Indonesian way, e.g., here in Australia it is 

students’ own responsibility to learn and you are the manager of your 

effort. None will care what you are doing except if you engage in a 

group. So you do it alone most of the time and time management is 

very important in order to avoid the re-work of your study. Therefore, 



many students were in library (reading or working on computer 

provided). 

  

Besides, academic in Australia encourages the students to express their 

opinions and argumentation as long as it is conducted in a logic way, 

it’s something not common in Indonesian academic contexts. Students 

are encouraged to speak out their thoughts at the class discussion and 

not participating in group discussion is considered not fair. The lecturers 

always give us a handout every day, which means they don’t care 

whether I make a note for their class or not. Class activities always 

make us active, it’s like student-t based learning. I could speak up freely 

in class. I didn’t do it very often here in Indonesia, for it might be 

considered impolite. The lecturers in Australia are just facilitator not 

explanatory in detail unless there is special request about the subject 

from the students. They want us to speak out our mind. They don’t like 

silence. While in Indonesia most lecturers explain many concepts but 

sometimes are not effective because it doesn’t touch the essential of the 

topic”. 

  

Academic atmosphere in Australia is quite different from that in 

Indonesia. University students in Australia are aware that learning is 

students’ own responsibility, not others. They know what they have to 

do while waiting for classes. Reading in the spare time is common 

scenery you can find in universities in Australia. Some usually feel 

embarrassed if they are not able to express single opinion during the 

class discussion and it means they do not yet show off their intellectual 

capacity. So guys!! Where are you going to bring your life and this 

country destiny if the awareness of intellectual show off is still far and 

not even in your life encyclopedia? 



Tentang Buku Ini 

Buku ini disarikan dari pengalaman-pengalaman penulisnya dan di 

presentasikan dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya. 

Ada dua macam jenis tulisan dalam buku ini yaitu pengalaman pribadi 

penulisnya atau kisah nyata dan pendapat pribadi atau insight. 

Pengalaman nyata penulis adalah kisah-kisah yang pernah dialami dan 

ingin selalu diingatnya sebagai bagian dari perjalan sejarah. Jika tidak 

dituangkan dalam bentuk tulisan maka akan sangat saying sekali jika 

kenangan itu hilang tak bebekas.  

Sedangkan pendapat pribadi bukanlah pendapat yang saklek atau 

mengikat, melainkan pandangan penulis tentang satu kejadian atau 

permasalahan tertentu dan sifatnya terbuka untuk sebuah masukan. 

Baik pengalaman atau pendapat pribadi diramu khusus agar bisa 

memberi dampak baik dan pelajaran berharga bagi pembacanya. Jika 

anda mendapati buku ini menginspirasi, tak lain dan tak bukan hanya 

tangan Alloh lah yang bekerja. Jika anda mendapati buku ini banyak 

kesalahan, maka penulis memohon maaf atas kelemahan dan 

keterbatasan penulis. 

Akhir kata, masukan, saran yang membangun penulis agar menjadi lebih 

baik lagi kedepannya sangat dinanti.  
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