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14 

 

HARI YANG MENEGANGKAN 
 
Matahari pagi mulai menyinari bumi Kinanah. Sinarnya 
hangat, sehangat celoteh anak-anak Mesir yang keluar 
dari rumahnya untuk berangkat ke sekolah. Di rumah 
Azzam suasana tegang belum hilang. Fadhil belum juga 
sadar sampai jam enam pagi. 

"Bagaimana ini Kang?" tanya Nanang cemas. 

Azzam berpikir sebentar. Ia memang yang harus memu-
tuskan. Sebab ia yang paling tua di rumah itu. 

"Kita bawa ke rumah sakit . Kau cari taksi sana sama Ali. 
Fadhil biar aku yang tunggu!" kata Azzam. 
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"Baik Kang." 

Nanang dan Ali lalu keluar untuk mencari taksi. Lima 
belas menit kemudian mereka kembali dengan membawa 
taksi. Pagi itu juga Fadhil mereka bawa ke Mustasyfa 61 
Rab'ah El Adawea. Dokter yang memeriksa mengatakan, 
Fadhil harus dirawat di rumah sakit. 

Pagi itu menjadi pagi yang sangat sibuk bagi Azzam. Ia 
teringat bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan peker- 
jaannya. Rendaman kedelai yang harus ia olah jadi tem-
pe. Tempe-tempe yang sudah jadi yang harus ia dis-
tribusikan. Kemudian acara di Sekolah Indonesia Cairo 
(SIC) yang memesan bakso padanya. Jam sebelas ia dan 
baksonya harus siap di SIC. Jika tidak ia akan dimarahi 
banyak orang. 

Ia merasa perlu mendelegasikan tugas dan pekerjaan. 
Yang bisa dilakukan orang lain biar dilakukan orang lain. 
Sementara ia akan menangani yang hanya bisa ia ta-
ngani. Ia bergerak cepat. Ia meminta Ali menjaga Fadhil. 
Nanang ia minta menghubungi KMA, Keluarga Mahasis-
wa Aceh, juga adik perempuannya yang tinggal di Mak-
ram Abied. Sementara ia sendiri harus segera kembali ke 
rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

"Aku kembali ke sini bakda Zuhur, insya Allah. Habis dari 
KMA kau langsung balik lagi ke sini ya N ang?" kata 
Azzam. 

Nanang mengangguk. 
                                                                 
61 Rumah Sakit 
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"Nasir bagaimana Kang?" Tanya Nanang. 

"Biar aku yang mengurus. Baik, aku tinggal dulu." Jawab 
Azzam. 

Sampai di rumah Azzam langsung mengontak Anam, 
Yayan dan Rio. Tiga orang yang selama ini ikut men-
distribusikan tempe-tempenya. Agar nyaman Azzam 
membagi wilayah operasi mereka. Mereka sebenarnya 
tinggal enak, karena hanya mengantar ke rumah-rumah 
para pelanggan yang telah dirintis Azzam. Namun 
mereka juga diberi kebebasan mencari pelanggan baru di 
wilayahnya masing-masing. Untuk Anam, Azzam me-
mercayakan beroperasi di Abdur Rasul, Rab'ah, Haidar 
Tuni. Sedangkan Yayan, beroperasi di Masakin Ustman, 
Hay Zuhur dan Hay Sabe'. Adapun Rio beroperasi di 
Katamea. 

Tiga mahasiswa itu langsung datang. Azzam meminta 
mereka segera mendistribusikan tempe-tempe yang telah 
jadi ke wilayah masing-masing, kecuali Rio. 

"Sementara Rio, kau membantuku membuat tempe saja." 
UjarAzzam pada Rio. Rio pun mengangguk setuju. 
Azzam langsung memberi petunjuk pada Rio. Pertama ia 
minta Rio merebus kacang kedelai yang direndam sampai 
matang. 

"Tanda kedelainya sudah matang, jika uapnya sudah 
berbau kedelai," jelas Azzam pada Rio. Jika sudah ma-
tang tiriskan sampai dingin. Baru diberi raginya," lanjut 
Azzam. 
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"Raginya seberapa Kang?" tanya Rio 

"Jangan banyak-banyak. Ini ragi keras. Segini saja," 
jawab Azzam sambil memberi contoh takaran ragi de-
ngan mengambil ragi dengan tangannya. 

"Baru setelah itu dibungkus dengan plastik itu. Ukuran-
nya seperti biasa," lanjutAzzam. Untuk membuat tempe 
Azzam hanya bisa percaya pada Rio. Anak dari Tuban 
itulah yang paling sering membantunya membungkus 
tempe. Dan hasil bungkusannya rajin dan bagus. 

Setelah semuanya ia rasa beres, ia menyiapkan segala 
kebutuhannya membuat bakso. Semua barang dan alat 
yang ia butuhkan ia masukkan ke dalam panci besar. Ia 
lalu memanggil taksi. Dengan taksi ia membawa panci 
besar itu menuju SIC yang letaknya cukup jauh dari 
rumahnya. Dalam perjalanan, ingatannya tertuju pada 
Fadhil yang saat ia tinggalkan masih pingsan. Ia ber-
harap tidak terjadi apa-apa dengannya. 

 

* * * 

 

Pukul delapan Furqan baru terbangun. Ia sangat kaget. 
Bagaimana bisa terjadi? Seharusnya ia bangun jam em-
pat. Bagaimana bisa kebablasan sampai pukul delapan. Ia 
merasa ada yang sangat menyiksanya. Ia tidak hanya ke-
hilangan shalat Tahajud. Namun ia juga kehilangan sha-
lat Subuhnya. 
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Ia beristighfar berulang kali. Belum juga kekagetannya 
reda. Ia kaget dengan keadaannya. 

"Laa haula wa la quwwata illa billah! Inna lillah!" Ia 
berkata setengah teriak. Ia kaget bagai tersengat listrik. 
Bagaimana mungkin ia bisa tidur tanpa busana. Tidur 
hanya bertutupkan selimut saja. Padahal ia tidur tidak 
dalam keadaan seperti itu. Ia tidur dengan kaos panjang 
dan celana panjang. Ia melihat kaos panjang dan celana 
panjangnya tergeletak di lantai. Ia bingung dengan 
diriya sendiri. Apa saat tidur dia mengigau dan melepas 
pakaiannya tanpa sadar. Ia merasa tidak yakin. Sepanjang 
hidupnya baru kali ini ia bangun tidur dengan kondisi 
yang menurutnya sangat memalukan.  

Ia langsung bangkit, mencuci muka dan mengambil air 
wudhu. Ia harus segera meng-qadha shalat Subuh. Pi-
kirannya benar-benar kacau. Hatinya tidak tenang. Ia 
shalat dengan tidak bisa khusyuk sama sekali. Perasaan 
berdosa karena shalat tidak tepat pada waktunya terus 
menggelayut di pikirannya. Pagi yang bagi sebagian be-
sar penduduk Kota Cairo sangat cerah itur baginya tera-
sa sangat suram. 

Kekagetannya tidak berhenti sampai di situ. Selesai sha-
lat ia bermaksud menghidupkan laptopnya dan untuk 
mendengarkan nasyid Raihan dengan winamp, namun ia 
tersentak dengan adanya sebuah foto di atas laptopnya 
yang tergeletak di atas meja. Poto itu adalah foto dirinya 
dengan seorang perempuan berambut pirang dalam kon-
disi sangat memalukan. Foto yang membuatnya gemetar 
dan didera kecemasan luar biasa, juga rasa geram yang 
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menyala. Sesaat ia bingung harus berbuat apa. Ia sendiri 
tidak tahu perempuan berambut pirang itu siapa? Bagai-
mana itu semua bisa terjadi? Dan dirinya? Apa yang se-
benarnya telah dilakukan perempuan itu pada dirinya? 
Dan apa yang telah dilakukannya dengan perempuan itu? 

Serta merta ia disergap rasa sedih yang menusuk nusuk 
jiwa. Airmatanya meleleh. Ia merasa telah ternoda. Har-
ga diri dan kehormatannya telah hancur. Ia merasa tidak 
memiliki apa-apa. Ia merasa menjadi manusia paling ter-
puruk dan terhina di dunia. Sesaat lamanya ia bingung. 
Ia didera rasa cemas dan ketakutan yang begitu besar 
sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa? Foto itu ia 
rasakan bagaikan pedang yang siap menggorok lehernya. 
Dunia terasa hitam-pekat baginya. 

Ia berusaha mengendalikan dirinya. Ia meyakinkan diri-
nya bahwa ia adalah seorang lelaki. Ya. Seorang lelaki 
sejati tepatnya. Seorang yang berani menghadapi masa-
lah yang ada di hadapannya. Ia adalah Mantan Ketua 
PPMI yang disegani. Ia harus bisa menguasai diri. Harus 
bisa bertindak tepat, cepat dengan akal sehat. Ia amat i 
foto itu sekali lagi. Ia balik. Ia menangkap sesuatu. 
Sebuah pesan singkat: 

Please read "myoptions.doc" in ur notebook! 

Furqan langsung menyalakan laptopnya dan mencari file 
yang beriudul myoptions.doc. Langsung ketemu. Ia buka. 
Sebuah pesan dengan bahasa Arab muncul di layar. 

 



261    
Ilyas Mak’s eBooks Collection 

 
 
 
 
Tuan Furqan, begitu bangun tidur Anda pasti kaget 

dengan keadaanmu dan dengan apa yang kau temukan. 
Saya sudah tahu siapa Anda. Tak usah berbelit-belit. Kita 
langsung ke inti masalah. Ini murni masalah bisnis. Bisnis 
kecil-kecilan antara Tuan dan saya. Saya sudah punya 
foto-foto "menarik" dengan Tuan. ]ika Tuan ingin fotofoto 
ni tidak jadi konsumsi umum maka sebaiknya Tuan 
melakukan dua hal ini: 

Pertama, jangan lapor ke polisi. 
Kedua, silakan transfer uang sebesar 200.000 USD. 

ke nomor rekening ini: 68978967605323 Banca Com -
merciale Italiana Roma (jangan lupa dicatat, sebab begitu 
file ini Tuan tutup, file ini akan langsung musnah). Saya 
beri tenggang waktu 2 x 24 jam untuk mentransfer. 

Ketiga, setelah uang masuk rekening saya, maka saya 
akan kirim seluruh film negatif dari foto-foto tersebut dan 
saya jamin tak ada yang saya tahan. 

 
Terima kasih atas kerjasamanya. 
 

Miss Italiana.  

 

 

Furqan tertegun di depan layar laptopnya. Ia diintimdasi. 
Ia mau diperas. Ia tidak percaya ini akan terjadi padanya. 
Ini seperti di film-film yang pernah ia tonton. Siapakah 
Miss Italiana itu? Tiba-tiba ia teringat Sara. Apakah ini 
semua ada hubungannya dengan undangan Sara? Juga 
kekecewaan Sara? Siapakah Sara sebenarnya? Benarkah 
ia putri Prof. Sa'duddin seperti yang diakuinya? Akal 
sehatnya mulai berjalan. Namun ia tetap dicekam kece-
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masan dan ketakutan. Ia seperti diseret masuk ke dalam 
dunia yang kelam. 
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15 

 

PESONA GADIS ACEH 
 

Begitu sampai di SIC, Azzam langsung membuat kuah 
untuk baksonya. Beberapa siswa SIC minta menyicipi 
bola bakso yang telah jadi. Ia tidak memenuhi permin-
taan mereka. Sebab jika satu anak diberi yang lain pasti 
akan minta. Dengan bijak ia menjawab, 

"Jangan kuatir, nanti kalian semua akan mendapat jatah, 
masing-masing anak satu mangkok bakso. Sabar sedikit 
ya." 

Seorang anak yang terkenal suka usil menukas, 

"Walah minta satu saja tak boleh. Dasar pelit!" 
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Azzam tersenyum mendengarnya. Ia tidak kaget mende-
ngarnya. Sudah sering dan biasa. Maka ia tidak nenjawab 
apa-apa. Sebab saat nanti acara selesai, dan masih ada sisa 
bakso, anak-anak itu akan minta lagi Biasanya ia akan 
meluluskan permintaan mereka. Dan mereka akan ber-
kata padanya, "Mas Insinyur memang pemurah dan baik 
hati. Makasih ya Mas." 

Acara di SIC selesai tepat pukul dua belas siang. Dari 
acara itu Azzam mendapat keuntungan bersih tujuh 
puluh dollar. Azzam langsung pulang ke Mutsallats. 
Nasir ternyata telah ada di rumah. Sedang menanak nasi 
dan membuat telur ceplok. 

"Eh Kang Azzam, baru pulang. Teman-teman pada di 
mana Kang kok sepi?" tanya Nasir santai sambil mem-
balik telur ceploknya. Kelihatannya ia sama sekali tidak 
tahu apa yang telah terjadi di rumah itu. 

"Mereka sedang di rumah sakit Rab'ah?" jawab Azzam 
sambil meletakkan panci besar dan perkakasnya pada 
tempatnya. 

"Di rumah sakit? Siapa yang sakit Kang?" Nasir kaget. 
Pandangan matanya beralih dari telur ceploknya ke 
wajah Azzam. 

"Fadhil." Ucap Azzam datar. 

"Fadhil?! Sakit apa Kang?" 

"Sudahlah, kau makanlah dulu. Fadhil akan baik baik 
saja. Sudahlah nanti kuceritakan semuanya." 
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Azzam masuk ke kamarnya untuk istirahat. Sementara 
Nasir makan dengan sangat lahap. Nasi panas, telur cep-
lok dan kecap terasa begitu nikmat  bagi pemuda yang 
pernah nyantri di Pesantren Buntet Cirebon itu. Guratan 
lelah masih tampak jelas di wajahnya. Namun guratan le-
lah itu masih belum seberapa jika dibanding guratan 
lelah wajah Azzam yang kini menelentangkan tubuhnya 
di atas tempat tidurnya. 

Azzam memejamkan mata, tapi pikirannya mengembara 
ke mana-mana. Mengembara ke ruang-ruang kelelahan 
demi kelelahan, tanggung jawab demi tanggung jawab, 
bakti demi bakti. Perjalanan hidup yang harus ditem-
puhnya di Cairo adalah kerja keras, tetesan keringat, ma-
ta yang kurang tidur, pikiran yang penuh, dan doa yang 
dibalut tangis jiwa. Ingatannya pada ibu dan adik-adik-
nya adalah tanggung jawab sebagai seorang lelaki sejati 
yang beriman. Ingatan pada ayahnya adalah kewajiban 
bakti seorang anak mengalirkan doa pembuka rahmat 
Allah di alam baka. 

"Kang apa yang sesungguhnya terjadi pada Fadhil?" 
Nasir duduk di sampingAzam. Ia tahu Azzam tidak tidur. 

Azzam bangkit perlahan lalu duduk. 

"Lebih tepat kalau kau bertanya, apa sesungguhnya yang 
telah terjadi di rumah ini," jawab Azzam. Nasir diam saja, 
ia tahu Azzam belum selesai bicara. Justru baru memulai 
bicara. "Tadi malam terjadi peristiwa besar di rumah ini. 
Peristiwa yang tak lain adalah getah dari tindakan keti-
dak hati-hatianmu," lanjut Azzam. Nasir kaget mende-
ngarnya. 
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"Tindakan saya yang mana Kang?!" tanya Nasir dengan 
nada protes. 

Azzam lalu menceritakan semua yang terjadi dengan 
detil. Tak dikurangi dan tak dilebihi. Mata Nasir berkaca 
kaca. Ia baru mengerti dengan "tindakan ketidak-hati-
hatiannya yang dimaksud Azzam.  

"Maafkan saya Kang. Saya tidak tahu kalau akan sampai 
terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Saya berun-
tung satu rumah bersama orang yang berjiwa menga-
yomi dan melindungi seperti Sampeyan. Sekarang saya 
harus bagaimana Kang baiknya?" Ucap Nasir dengan di-
sertai rasa penyesalan yang dalam. 

"Untuk sementara, selama kau di Mesir hapus itu nama 
Wail El Ahdali dari ingatanmu. Dan bergaullah dengan 
orang Mesir dan orang asing sewajarnya saja. Jangan 
sok terlalu akrab. Bergaul sewajarnya selain membuat 
kita waspada juga membuat kita lebih dihormati di 
negeri orang. Yang jelas mungkin kau sedang dicari 
mahahits. Bersikap biasa saja. Jika suatu kali diinterogasi 
mahahits jawablah yang wajar saja. Yakinkan mereka 
bahwa kau tidak berbuat macam macam di tanah mereka 
ini. Yakinkan mereka bahwa konsentrasimu adalah bela-
jar di Al Azhar. Jangan pernah mengisyaratkan kau kenal 
dan punya hubungan dengan Wail El Ahdali." Azzam 
menasihati panjang lebar. Nasihat yang sangat penting 
bagi orang yang terlalu familiar dengan siapa saja seperti 
Nasir. Sikap familiar yang terkadang berlebihan, sehing-
ga berpeluang mengundang hal-hal yang tidak diingin-
kan. 
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"Baik Kang. Tapi Wail itu orangnya baik kok Kang. Dia 
bukan penjahat. Aku pernah ke rumahnya di daerah 
Mahallet Marhum, dekat Tanta." 

"Aku tidak mengatakan Wail itu tidak baik Sir. Aku 
percaya kok teman-temanmu baik. Tapi yang terbaik 
bagi kita saat ini adalah tidak kenal Wail dulu. Amn 
Daulah Mesir merasa punya urusan dengan Wail. Kita 
biarkan itu sebagai urusan mereka. Kita di sini adalah 
tamu. Dia orang Mesir. Dia lebih tahu Mesir daripada ki-
ta. Wail pasti memiliki cara untuk menyelesaikan urus-
annya. Kita urus saja urusan kita sebaik-baiknya. 

"Bukankah urusan kita sendiri masih banyak?" tegas 
Azzarn. 

"Ya Kang." 

"Sekarang kita ke Mustasyfa Rab'ah." 

"Baik Kang. Aku mandi dulu sebentar dan ganti pakaian 
ya Kang? Tadi pagi aku belum mandi." 

"Ya. Tapi cepetan ya." 

"Ya Kang." 

Saat Nasir mandi, Azzam teringat akan tempe yang ia 
pasrahkan pembuatannya pada Rio. Ia harus memerik-
sanya untuk lebih merasa yakin bahwa pekerjaan anak 
buahnya itu beres seperti yang ia harapkan. Ia melihat 
beberapa calon-calon tempe di rak. Ia ambil satu, ia teliti. 

"Bagus. Rio bisa diandalkan," lirihnya. 

Ia merasa tenang, jika suatu saat nanti ia tidak bisa 
membuat sendiri tempenya, ia bisa menyerahkannya pada 
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Rio. Dengan begitu bisnisnya akan tetap lancar. Dan Rio 
juga senang, sebab dia akan mendapat tambahan gaji. 

Nasir benar-benar mandi cepat. Entah apa yang ia laku-
kan di kamar mandi. Rasanya baru masuk sudah keluar 
lagi. Ia langsung masuk ke kamarnya dan ganti pakaian. 

Sepuluh menit kemudian mereka berdua sudah keluar 
rumah. Mereka berjalan kaki menuju jalan raya. Begitu 
ada bus nomor 65 mereka naik. Selama dalam perjalanan 
yang tidak lama itu Azzam tidur. Nasir masih didera rasa 
bersalah. Tadi malam ia nyaris mau nekat tetap mengi-
napkan Wail di rumah. Namun ia ingat, jika Azzam ma-
rah, maka seisi rumah pasti akan juga marah. 

Karena itulah, begitu selesai makan roti dan kabab, ia 
mengajak Wail jalan kaki ke Tub Ramli. Ia dan Wail 
akhirnya menginap di rumah Mat Nazri, mahasiswa asal 
Pahang, Malaysia yang sama-sama agen tiket Malaysia 
Air Lines. Mat Nazri percaya saja padanya, bahkan sa-
ngat senang dengan kedatangan Wail. Mereka bertiga 
tidak tidur. Sebab Wail banyak bercerita tentang masa 
kecilnya dan juga kedamaian desanya. Cerita yang enak 
didengar dan mengasyikkan, karena Wail sering mem-
bumbui dengan humor-humor yang menyegarkan. Ia 
masih ingat cerita Wail tentang Abu Nuwas. Wail ber-
kata, 

"Waktu kecil dulu aku paling suka mendengar cerita 
cerita lucu Abu Nuwas. Yang paling menarik memba-
wakan cerita adalah Ammu Husni. Dulu dia yang meng-
ajari anak-anak desa kami membaca Al-Quran. Sekarang 
dia bekerja di kementerian wakaf di Cairo. Saya masih 
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ingat satu cerita dari Ammu Husni tentang Abu Nuwas. 
Cerita yang jika saya mengingatnya masih bisa tertawa, 
paling tidak tersenyum sendiri. Ammu Husni bercerita 
begini: 

'Suatu sore Khalifah Harun Ar Rasyid berjalan-jalan 
mencari angin di luar istananya. Ia melewati pasar. Di 
sana, ia berpapasan dengan Abu Nuwas. Sang Khalifah 
sangat kaget melihat Abu Nuwas membawa sebuah botol 
yang kelihatannya berisi arak dalam ukuran yang besar. 
Untuk meyakinkan apa yang dilihatnya Sang Khalifah 
pun menghampiri Abu Nuwas. 

'Sejak kapan kamu jadi pemabuk Abu Nuwas?' selidik 
Khalifah. 

'Saya tidak pernah mabuk. Khalifah  jangan ngawur me-
nuduh seenaknya!' jawab Abu Nuwas berkelit. 

'Lalu apa yang kamu bawa itu?' 

'Botol.' 

'Lalu apa isi botol itu?' 

'Susu, Khalifah.' 

'Susu kok warnanya merah? Sungguh aneh, bukankah di 
mana-mana susu warnanya putih?' 

'Harap maklum Khalifah. Susu ini mulanya berwarna pu-
tih. Tapi karena malu pada Khalifah jadi berubah merah. 
Ia lebih pemalu dari gadis pingitan, Khalifah,' jawab Abu 
Nuwas diplomatis. 

Mendengar jawaban Abu Nuwas itu Sang Khalifah 
tertawa terpingkal-pingkal. Kok bisa-bisanya susu memi-
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liki sifat malu. Sungguh jawaban yang konyol, namun 
menyegarkan. Sang Khalifah lalu melanjutkan perja-
lanannya setelah tahu ternyata yang dibawa Abu Nuwas 
memang bukan arak, tapi minuman sejenis syirup dari 
kurma." 

Nasir tersenyum sendiri. Cerita tentang Abu Nuwas, 
yang kalau di Indonesia lebih di kenal Abu Nawas, sudah 
sangat sering ia dengar. Tapi ceria tentang susu yang 
bisa berubah merah warnanya karena malu baru ia de-
ngar saat itu. Mesir memang kaya dengan cerita-cerita 
lucu, di samping juga kaya akan kisah romantis dan juga 
epik yang menggetarkan jiwa. 

Beberapa puluh meter sebelum sampai Mahattah Rab'ah 
ia membangunkan Azzam. Azzam bangun dengan mata 
merah. Mereka turun dan langsung ke rumah sakit. Di 
depan kamar Fadhil, mereka melihat Nanang danAli ber-
diri di samping pintu, 

"Kenapa di luar? Siapa yang di dalam?" tanyaAzzam. 

"Fadhil sedang ditunggui dua cewek," jawab Nanang. 

"Siapa?" tanya Azzam. 

"Cut Mala, adik perempuannya dan Cut Rika teman Cut 
Mala." 

"Fadhil gimana keadaannya?" 

"Sudah sadar. Kata dokter akan baik-baik saja. Tapi tadi 
pagi sempat diinfus dengan vitamin otak. Setelah di-scan, 
ada gegar ringan. Mungkin karena kepalanya memben-
tur lantai saat dia jatuh tadi malam. O ya Kang, dia 
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menanyakan Sampeyan terus sejak sadar," kata Nanang 
menjelaskan. 

"Baik kalau begitu aku masuk dulu." 

Azzam langsung masuk. Dua mahasiswi berjilbab duduk 
di samping Fadhil. Yang berjilbab biru muda bercakap-
cakap dengan Fadhil. Sementara yang berjilbab putih 
membaca majalah. 

"Assalamu 'alaikum?" sapa Azzam. 

Seketika yang ada di kamar itu menjawab salam. Fadhil 
tersenyum melihat siapa yang datang. Ia langsung ber-
kata pada gadis berjilbab biru muda, 

"Dik Mala, itu Kang Azzam, senior saya di rumah." 
Gadis berjilbab biru mengangguk kepada Azzam sambil 
menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. 
Azzam juga melakukan hal yang sama sambil memper-
kenalkan diri, 

"Ya saya Azzam." 

"Saya adiknya Kak Fadhil. Cut Mala. Lengkapnya Cut 
Malahayati." Tukas gadis berjilbab biru berwajah putih 
bersih. Azzam melihat sesaat, ia tertegun sesaat. Baru 
kali ini ia bertatap muka dan melihat langsung wajah 
adik perempuan Fadhil yang membuat Hafez nyaris gila. 
Ia harus mengakui, memang memesona. Ia langsung me-
nundukkan kepala, lalu tanpa sadar ia mengalihkan pan-
dangan ke arah gadis yang satunya yang sedang meng-
hadap ke arahnya dengan menundukkan kepala. 
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"Dia teman Mala. Masih ada hubungan keluarga dengan 
saya meskipun jauh. Namanya Cut Rika." Fadhil mem-
perkenalkan. Sebab ia tahu teman adiknya itu sangat pe-
malu. Azzam hanya mengangguk-angguk. Gadis yang 
bernama Cut Rika itu diam saja. Maka Azzam meng-
alihkan perhatiannya pada Fadhil. 

"Bagaimana keadaamnu Dhil?" 

"Baik Kang. Tak ada yang perlu dicemaskan. Tapi aku 
perlu berbicara dengan Sampeyan tentang satu hal pen-
ting jawab Fadhil. 

"Apa itu?" tanya Azzam penasaran. 

"Sebentar Kang," jawab Fadhil sambil memberi isyarat 
kepada adiknya agar ia dan temannya meninggalkan ka-
mar. Setelah keduanya keluar, Fadhil berkata, 

"Bisa nggak Kang saya pulang sore ini? " 

"Kenapa Dhil? Kau masih perlu perawatan? " 

"Terus terang Kang, saya tidak punya uang. Adik saya 
juga. Kami tidak mungkin minta ibu kami di Indonesia." 

"Sudahlah kau jangan memikirkan hal itu dulu. Biar hal 
itu aku yang memikirkan, yang penting kamu sehat kem-
bali. Ujian tidak lama lagi. Ingat itu." 

"Kalau bisa pulang secepatnya. Cobalah bicara kepada 
dokternya, jika nanti dia datang." 

"Baiklah." 

"Terima kasih Kang." 
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"Ya sama-sama. Adikmu biar masuk lagi ya. Soalnya ke-
lihatannya ia ingin terus dekat denganmu. Aku dan te-
man-teman shalat Ashar dulu." 

"Iya Kang." 

Azzam beranjak keluar memanggil dua gadis Aceh, lalu 
mengajak teman satu rumahnya shalat Ashar. Sebab saat 
itu azan tengah berkumandang. 

Setelah Ashar dokter datang. Azzam membicarakan ke-
mungkinan Fadhil dibawa pulang. 

"Dia boleh pulang, paling cepat besok siang." Jelas dok-
ter berambut putih meyakinkan. 

Menjelang Maghrib, Cut Mala dan Cut Rika minta diri. 
Tak lama setelah itu Azzam dan Nanang juga minta diri. 
Untuk jaga malam, Nasir dan Ali menawarkan diri. 

Atas permintaan Azzam, Hafez memang sejak awal tidak 
usah dikabari dulu. Dia biar menyelesaikan urusannya di 
Katamea dulu. Azzam tidak ingin Hafez tahu lalu lang-
sung ke rumah sakit dan bertemu Cut Mala. 

Saat Azzam pamitan pada Fadhil, dengan nada bergurau 
Fadhil berkata, 

"Menurutmu Cut Mala, adikku, cantik tidak Kang?" 

Azzam menjawab dengan gurauan, 

"Tanyakan saja pada Nasir, dia paling tahu tentang pe-
rempuan cantik. Kelihatannya dia tadi mengamati betul 
adikmu itu." 
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Nasir tidak menduga akan jadi sasaran tembak. Serta 
merta ia berkata, 

"Ya kalau belum ada yang mengkhitbah, cantik sih. Tapi 
kalau sudah ada yang mengkhitbah, ya, tidak cantik." 

Azzam tersenyum lalu pergi. Ia jadi teringat dua adiknya 
kembali. Husna dan Lia. Apa mereka secantik Cut Mala, 
atau malah lebih cantik? Tiba-tiba ia malu pada diri 
sendiri. Hatinya benar-benar mengakui pesona gadis 
Aceh berjilbab biru muda itu tadi. Fadhil memang telah 
berkali-kali bercerita tentang adiknya yang baru satu 
tahun setengah menyusulnya kuliah di Cairo. Namun 
baru sore itu ia bertatap muka dengan gadis yang kata 
Fadhil, saat di Madrasah Aliyah pernah menjuarai MTQ 
se-Tanah Rencong, Aceh. Ia bisa memahami kenapa Ha-
fez sedemikian jatuh hati padanya. 
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16 

 

INSYAF 
 

 

Orang-orang baru saja pulang dari jamaah shalat 
Maghrib ketika Furqan menyalakan mobilnya dan mem-
bawanya meluncur dari Haidar Tony ke arah Hay Sabe'. 
Tujuannya adalah rumah Ustadz Saiful Mujab yang ter-
letak di dekat Masjid Ridhwan. Ia merasa tidak bisa 
mengambil keputusan sendiri atas masalah yang menim-
panya. Ia perlu pendapat Ustadz Mujab yang selama ini 
ia anggap seperti kakaknya sendiri. Sampai di rumah 
Ustadz Mujab ia disambut hangat oleh Abdullah, anak 
sulung Ustadz Mujab yang berumur tujuh tahun. 
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"Om Furqan, kok lama nggak main ke mana aja?" tanya 
Abdullah. 

"Om Furqan sedang sibuk persiapan ujian," jawab 
Furqan datar. 

"Om, om, tadi di sekolah aku dapat hadiah." Begitulah, 
tanpa diminta Abdullah pasti cerita tentang kejadian di 
sekolahnya. Anak itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah 
Al-Azhar bersama anak-anak Mesir. Kemampuan bahasa 
Arabnya tidak diragukan. Bahkan dalam hal-hal tertentu 
ia lebih mengerti bahasa harian Mesir daripada kedua 
orangtuanya. Karena memang ia sama dengan anak Me-
sir. Lahir dan besar di Mesir. Bermain bersama anak-
anak Mesir. Juga tidak jarang, berkelahi dengan anak-
anak Mesir. 

"Hadiah apa?" 

"Hadiah karena aku telah hafal juz tiga puluh. Semua 
yang hafal juz tiga puluh mendapatkan hadiah." 

"Apa hadiahnya?" 

"Buku dan kaset nasyid anak-anak." 

Percakapan keduanya terputus begitu Ustadz Mujab ke-
luar. Abdullah langsung masuk ke dalam. Sedangkan 
Furqan langsung menjabat tangan Ustadz Mujab. Tanpa 
basa-basi Ustadz Mujab berkata, 

"Begini Fur, sampai sekarang si Anna belum bisa mem-
beri jawaban. Kau bersabarlah satu dua bulan lagi. Dia 
sedang sibuk untuk melakukan penelitian untuk tesis-
nya." 
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"Saya datang ke sini bukan untuk menanyakan masalah 
itu Ustadz." 

"Lalu untuk apa?" 

"Saya sedang menghadapi masalah besar yang saya me-
rasa tidak bisa menuntaskannya sendirian." 

"Apa masalahmu?" 

Furqan lantas menceritakan semua yang dialaminya di 
hotel. Sejak dia masuk hotel sampai dia keluar hotel. Ter-
utama tentang foto-foto yang membuatnya merasa tidak 
berharga dan permintaan mengirim uang sebesar 
200.000 USD. Ustadz Mujab mendengarkan dengan sek-
sama. Sesekali ia mengernyitkan dahi. Saat Furqan 
mengakhiri ceritanya dengan wajah bergurat kecemasan 
dan kesedihan, Ustadz Mujab mendesah dan mengambil 
nafas panjang. 

"Sekarang apa yang harus saya lakukan Ustadz?" 

Ustadz Mujab kembali menarik nafas dan berkata, 

"Yang paling penting, kau harus mengintrospeksi dan 
me-muhasabah-i dirimu sendiri. Ini teguran dari Allah 
atas cara hidupmu yang menurutku sudah tidak wajar se-
bagai seorang penuntut ilmu. Menurutku kau sudah ber-
lebihan dengan menginap di hotel untuk alasan agar bisa 
konsentrasi mempersiapkan sidang tesismu. Apa kamar-
mu masih kurang nyaman, masih kurang luas?!" 

"Iya Ustadz, saya telah menyadarinya." 

"Menurutku kamu tidak perlu mengindahkan ancaman 
orang yang tidak kau kenal itu." 
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"Tapi, jika foto-foto itu benar-benar dijadikan konsumsi 
publik bagaimana Ustadz? Di mana saya menaruh muka 
Ustadz?" 

"Itu kan foto fitnah. Tidak benar. Yang penting kau kan 
tidak melakukannya." 

"Aduh mental saya belum kuat jika foto-foto itu dike-
tahui mahasiswa Indonesia di Cairo Ustadz. Apalagi jika 
dipublikasikan juga ke Tanah Air, bisnis ayah saya bisa 
hancur Ustadz. Saya hidup tidak sendirian Ustadz. Masa-
lahnya tidak sesederhana yang Ustadz bayangkan." 

Ustadz Mujab termenung mendengar perkataan Furqan. 

"Ya, saya lupa kalau ayahmu itu seorang pengusaha nas-
ional. Masalahnya memang tidak sederhana. Aduh Fur-
qan, saya belum bisa memberi saran untuk masalahmu 
ini. Maafkan saya." Ucap Ustadz Mujab. 

Furqan terdiam sesaat lamanya. Ia tidak tahu harus 
minta pendapat siapa lagi. Apa ia harus ke tempat bapak 
bapak KBRI? 

"Tidak ada salahnya." Ucapnya dalam hati. Ia melihat 
jam tangannya, masih agak sore. Ia harus segera 
meluncur ke Dokki, maka ia langsung minta diri. Sebe-
lum pergi Furqan sempat berpesan, "Tolong jaga rahasia 
masalah ini. Doakan saya menemukan jalan keluar sece-
patnya." 

Furqan langsung meluncur cepat menuju Dokki. Di 
perjalanan ia masih berpikir rumah siapa yang akan ia 
tuju. Sampai di Ramsis ia baru bisa menentukan  bahwa 
rumah orang yang paling ia kenal-lah yang harus ia tuju. 
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Yaitu rumah Pak Rusydan, Atase Pendidikan dan Kebu-
dayaan. Semestinya memang lebih tepat ke Atase Bidang 
Politik, atau Atase Bidang Konsoler. Saat ini yang paling 
ia perlukan adalah saran terbaik, juga dukungan moril. 
Dukungan moril lebih bisa diharapkan dari orang orang 
yang benar-benar mengenalnya. 

Sedikit beruntung, malam itu ia langsung bisa bertemu 
dan berbicara dari hati ke hati dengan Pak Rusydan. 
Dengan penuh kearifan seorang bapak yang mengayomi 
anaknya, Pak Rusydan berkata pada Furqan, 

"Tenang, ini masalah kecil Nak Furqan. Jangan terlalu 
cemas. Ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. 
Menurut hematku, kita tetap harus minta tolong pada 
pihak keamanan Mesir. Tidak bisa tidak." 

"Tapi kalau penjahat itu tahu, maka saya bisa hancur 
Pak." 

"Tidak. Dia tidak akan tahu. Sebab kita tidak minta to-
long pada polisi biasa. Tapi kita langsung minta tolong 
pada mahahits." 

 

"Mabahits?" 

"Ya. Kau kan pernah jadi Ketua PPMI, dulu pernah me-
ngantongi nama-nama orang penting di kalangan 
mahabits. Telponlah orang itu malam ini juga. Besok pagi 
saya akan menguatkan dengan menelponnya." 

"Oh ya baik Pak." 

Setelah itu mereka memperbincangkan tema yang lain. 



280    
Ilyas Mak’s eBooks Collection 

"Setelah selesai S.2 ini apa rencanamu Nak?" 

"Kalau bisa langsung aplikasi program doktor Pak." 

"Bagus. Memang kalau bisa agar Indonesia maju setiap 
KK melahirkan satu doktor. Saat ini ada seorang pakar 
yang berpendapat bahwa kemajuan suatu negara bisa 
dilihat dari jumlah doktor per satu juta orang pendu-
duknya. Semakin banyak jumlah doktornya, maka akan 
semakin maju. Tapi doktor yang benar-benar doktor lho, 
bukan doktor hasil membeli. Sebab sekarang ini banyak 
gelar doktor diobral dengan harga sekian juta rupiah. 
Dan sudah banyak kasus terungkap, orang-orang Indo-
nesia termasuk paljng gemar membeli gelar. Dan juga 
membeli ijazah." 

"Kondisi bangsa kita memang memprihatinkan Pak." 

"Karena itulah dibutuhkan generasi-generasi tangguh 
yang berprestasi seperti kamu." 

"Doanya Pak." 

Setelah merasa cukup Furqan pamit minta diri. Di se-
panjang perjalanan dari Dokki sampai Haidar Toni Fur-
qan tiada henti berzikir dan beristighfar. Ia masih terus 
diteror rasa cemas. Saat itulah ia benar-benar merasa 
membutuhkan kasih sayang Allah. Ia membenarkan nasi-
hat Ustadz Mujab, "Yang paling penting, kau harus 
mengintrospeksi dan me-muhasabah-i dirimu sendiri. Ini 
teguran dari Allah atas cara hidupmu yang menurutku 
sudah tidak wajar sebagai seorang penuntut ilmu. Menu-
rutku kau sudah berlebihan dengan menginap di hotel 
untuk alasan agar bisa konsentrasi." 
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Mungkin benar penilaian Ustadz Mujab atas dirinya. Ia 
telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang 
sejatinya kurang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Ia 
langsung menyadari kekhilafannya itu. Ia yang meng-
ambil spesialisasi sejarah dan peradaban Islam semes-
tinya menyadari bahwa para pemikir dan ulama besar 
tidak ada yang berhasil meraih ilmu dengan hidup ber-
mewah-mewah. 

Bagaimana mungkin ia bisa lupa bahwa dalam kitab-
kitab sastra, sejarah, manakib dan thabaqat banyak dije-
laskan betapa para ulama lebih biasa bergelut dengan ke-
miskinan, penderitaan dan kesulitan hidup yang mence-
kik. Namun mereka meresapinya dengan penuh kesa-
baran. Dalam penderitaan yang mencekik itulah mereka 
mengais ilmu dan hikmah. Dalam kesulitan hidup itulah 
mereka menulis karya-karya besar yang monumental. 
Bagaimana mungkin, ia yang jebolan jurusan sejarah dan 
peradaban Islam Al Azhar University, dan sebentar lagi 
meraih gelar master di jurusan yang sama dari Cairo 
University bisa melupakan sunah para ulama itu. 

Bagaimana mungkin ia bisa lupa kisah mengharukan 
yang diriwayatkan oleh Imam Bakar bin Hamdan Al 
Maruzi yang mengatakan, bahwa Imam Ibnu Kharrasy 
pernah bercerita, 

"Demi mencari ilmu, aku pernah meminum air kencingku 
sendiri sebanyak lima kali. Ceritanya, sewaktu sedang 
berjalan melintasi gurun pasir untuk mendapatkan hadis 
aku merasa kehausan luar biasa tanpa ada yang bisa aku 
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minum. Maka dengan terpaksa aku rninum air kencingku 
sendiri." 

Ulama besar sekaliber Ibnu Kharrasy bahkan harus me-
minum air kencingnya sendiri demi mempertahankan hi-
dupnya ketika mencari ilmu. Sedangkan dirinya, bisa-
bisanya makan dan minum di restoran mewah Hotel 
Meridien. 

Bagaimana mungkin ia lupa cerita Imam Abu Hatim 
yang pernah mengalami keadaan sangat mempri-
hatinkan. Imam Abu Hatim mengatakan, "Ketika sedang 
mencari hadis kondisiku benar-benar sangat mempriha-
tinkan. Karena tidak mampu membeli sumbu lampu, pada 
suatu malam aku terpaksa keluar ke tempat ronda yang 
terletak di mulut jalan. Aku belajar dengan mengguna-
kan lampu penerangan yang dipakai oleh tukang ronda. 
Dan terkadang tukang ronda itu tidur, aku yang meng-
gantikannya ronda." 

Sementara dirinya masih juga tidak merasa cukup akan 
nyamannya lampu apartemannya. Harus lampu mewah 
Hotel Meridien. 

Bagaimana mungkin ia lupa kisah Imam Bukhari yang ti-
dak memiliki apa-apa. Sampai pakaian pun tidak punya, 
sehingga ia terhalang dari menulis hadis. Bagaimana 
mungkin ia melalaikan kisah menggetarkan yang bebe-
rapa kali ia baca dan ia kaji itu? Bagaimana mungkin ia 
lupa pada kisah yang diriwayatkan oleh ulama besar se-
angkatan dengan Imam Bukhari yang bernama Umar bin 
Hafesh Al Asyqar. Al Asyqar mengatakan, 
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"Selama beberapa hari kami tidak mendapati Bukhari 
menulis hadis di Bashrah. Setelah dicari ke mana mana 
akhirnya kami mendapatinya berada di sebuah rumah 
dalam keadaan telanjang. Ia sudah tidak punya apa-apa. 
Atas dasar musyawarah kami berhasil mengumpulkan 
uang beberapa dirham lalu kami belikan pakaian untuk 
dipakainya. Selanjutnya ia mau bersama-sama kami lagi 
meneruskan penulisan hadis." 

Sementara dirinya selama ini memilih pakaian yang 
bermerk dan mahal-mahal. 

Bagaimana mungkin ia lupa akan penderitaan Imam 
Malik. Yang demi membiayai dirinya menuntut ilmu, 
beliau sampai mencopot atap rumahnya, lalu menjual 
papannya. 

Bagaimana mungkin ia lupa? 

Bukankah itu semua adalah sejarah yang benar-benar 
nyata. Bukan cerita fiktif yang mengada-ada. Datanya 
valid, tertulis dalam banyak kitab-kitab sejarah, sastra 
dan lain sebagainya. 

Bagaimana ia bisa melalaikan suatu kenyataan penting, 
bahwa para ulama salaf menganggap kemiskinan adalah 
teman akrab yang tidak mungkin ditinggalkan begitu 
saja. Justru kemiskinan itu, saat menuntut ilmu, harus 
benar-benar dinikmati. Sampai sampai ada seorang ulama 
menulis syair: 

Aku bertanya kepada kemiskinan.  
Di manakah kamu berada?  
Ia menjawab, aku berada di sorban para ulama.  
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Mereka adalah saudaraku.  
Yang tidak mungkin aku tinggal begitu saja.  
Bagaimana mungkin ia bisa melalaikan itu semua?  
Hati Furqan gerimis. Airmatanya meleleh. Ia benarbenar 
menginsyafi cara hidupnya yang selama ini sudah tidak 
wajar sebagai seorang penuntut ilmu. Ia benar benar me-
rasakan bahwa ini semua adalah teguran dari Dzat Yang 
Maha Bijaksana. 

 

 

  


