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Berjalan dalam Kabut 

 

GPS signal lost 

 

“No! oh No… No no no, not now.” 

Rem mendadak itu ditekan dan ditarik. Di depanku sebuah dataran yang luas terbentang namun tak 

nampak ujungnya. 

Sebuah jalan panjang tanpa ujung, yang terlihat seperti sebuah perspektif satu titik lenyap. 

Masalahnya? Titik ujungnya benar-benar lenyap, tertutup kabut. 

Sekelilingku dipenuhi kabut putih tipis dan hawa dingin ketakutan menyelimuti. 

Rerumputan hijau yang indah berubah menjadi menakutkan, seolah memberikan bayangan bahwa aku 

benar-benar tersesat dan buntu. 

 Sekelebat bayangan masa lalu kembali muncul, apakah memang diizinkan oleh Yang 

Mahakuasa bahwa dalam satu titik waktu dalam hidup kita, kita tersesat. Kita seolah menjalani 

perjalanan panjang yang buntu dan suatu kali dalam perjalanan kita, GPS sudah tidak lagi terkonek, 

sendirian bahkan tak bisa bertanya pada siapapun. Saat itu kita sendirian, seolah tidak ada lagi yang 

bisa berjalan besama-sama dengan kita. 

 Mengakhiri 2019 dengan kemegahan, memulai 2020 dalam kesunyian. Masa iya pada akhirnya 

sebuah kejayaan luar biasa harus berakhir dalam sebuah perjalanan buntu yang kita kenal dengan 

nama Pandemi Covid-19. Hari dimana sebuah keramaian dalam stasiun dan terminal keberhasilan, 

bertransit pada perjalanan yang berujung pada sebuah kesepian luar biasa. Apa yang kita gantungkan 

pada orang lain dan benda-benda fana bernama “kekayaan finansial dan harta” seketika lenyap. Kita 

sendirian dan radar perjalanan kita seolah membisu. 

 Sekalipun aku pikir aku kesepian sendiri, ternyata diluar sana ramai. Ramai pemberitaan 

bahwa virus ini semakin mematikan, menimbulkan berita-berita dalam ribuan kasus bahwa orang yang 

tadinya kita kenal baik, saat ini sudah tidak ada. Ya, berpulang ke ribaan-Nya dan seolah tidak berhenti 

sampai disana. Lockdown, kata banyak orang. Jangan bergerak. Pemerintah meminta kamu tetap diam 

di tempatmu dan lakukan semua dari rumah. Sampai sampai kita tak bisa menyaksikan kepergian 

orang yang kita kasihi dalam keadaan itu. 



 Tapi, aku tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup sampai kapan? Sampai dimana? 

Kenapa kami tidak bisa melihat menembus cahaya yang ditutup jalanan berkabut itu? Penghasilanku 

bagaimana? Memang sebagian orang mungkin saja bisa bertahan hidup dengan keadaan ini. 

Bagaimana dengan yang lain? Mungkin saat dirumahkan mereka tidak digaji. Bagaimana dengan para 

pedagang yang diminta berdiam? Mereka mendapatkan penghasilannya sehari-hari dari perjuangan 

bedagang dan berinteraksi satu sama lain diluar sana. Sekarang semua dikunci dan meminta semua 

bertahan hidup dengan sendirinya. Sejahat apa makhluk bernama covid ini? Atau ini semua hanya 

sebuah konspirasi yang dibuat-buat untuk menurunkan populasi manusia untuk mengendalikan sumber 

daya di dunia?  

Kemarahan banyak orang, anarki, medis yang kewalahan, perusahaan yang bangkrut, 

perusahaan yang bertahan tetapi tidak mendapat support, orang yang memiliki banyak kekayaan tetapi 

tidak berani bergerak dan menahan aliran dana. Bantuan sosial yang tidak kunjung datang. Larangan 

bersentuhan dan menjaga jarak. Ini semua membuat perubahan yang sangat cepat kurang dari satu 

tahun. 

Tanpa terasa, kita semua berubah. 

Ya, kamu bukanlah kamu yang dulu kami kenal. 

Kecemasan meliputi, dokter dan medis kewalahan, sumber daya terbatas. 

 

 

Krisis kesehatan 

Krisis ekonomi 

Krisis kepercayaan 

Krisis kemanusiaan 

 

Dan aku menarik kesimpulan: Aku sendirian 

 

Dulu sangkaku, pergi ke tempat ibadah, bertemu orang-orang beriman bisa menyelamatkanku. 

Sekarang tidak boleh bertatap muka. Ibadah dari rumah secara daring. Dan rasanya… tawar. Tuhan 

itu tidak ada!!! 



Jangan marah, karena Tuhan memang tidak ada. Kalau Dia ada, Dia pasti menunjukan GPS 

perjalananku dan menyadarkanku bahwa aku berjalan dalam kebuntuan dan ada orang-orang yang 

hidupnya bergantung padaku. Keluargaku, karyawan di tempatku bekerja, bahkan orang-orang 

berjualan yang dulu selalu aku beli barangnya saat uangku cukup. Sekarang, mereka yang duduk di 

kursi penumpangku harus menunggu aku mengemudi, 

“Mau kemana???” 

Dan aku menggeleng,  

 “Ngga tau…” 

 

 Ya, kita ngga tahu kita akan kemana. Perjalanan kita stuck, macet di satu titik tidak bisa 

bergerak kemanapun. Hanya bisa berdiam dan berpsarah. Pilihannya dua, apakah kita memilih untuk 

tetap terus bersembunyi atau memberontak melawan ketetapan pemerintah melawan supaya ada 

pergerakan di dapur yang harus mengepul demi sesuatu nasi atau hanya sekadar menghalau 

kejenuhan. Demikian dalam hal seperti itu pun, pihak-pihak yang memiliki keuangan masih jua terpaku 

pada peraturan ‘kaku’nya dan menyatakan bahwa semua orang harus bisa bertahan tanpa mengenal 

arti perjuangan berhadapan dengan pandemi ini. 

 

Tapi… 

 

Barangkali matahari terlalu kuatnya dan menembus kabut, menunjukkan sedikit jalan dan aku 

bilang, seperti kata Yandy Laurens dalam karyanya ‘Sepuluh Meter’: Kalau jalanan gelap dan lampu 

kendaraan kita hanya bisa menembak sepuluh meter ke depan, mari tetap berjalan dalam 

ketidakpastian. 

 Cahaya kecil itu bernama vaksin. Sebuah harapan bahwa suatu kali nanti tubuh kita dengan 

sendirinya akan membentuk antibodi dan semakin kuat. Sekalipun kita melihat orang yang berjalan 

berkilometer demi mendaftar vaksin, sekalipun tiada mengerti teknologi. Hanya berbekal tekad, 

sekalipun orang banyak menentangnya, keyakinan bahwa pandemi ini akan berakhir dengan sebuah 

ketaatan dan keikutsertaan vaksin tersebut. Tapi bagaimana kalau kami bisa sembuh tapi ada orang 

orang yang tetap hilang dan tak bisa kembali dalam hidup kami? 

Benar pandemi ini mengajarkan kami untuk belajar melepaskan dan berpasrah diri dengan 

Yang Empunya Kehidupan. Bahwa pada mulanya, kita berjalan bergandengan tangan dengan Sang 



Pencipta, perjalanan ini, semenakutkan apapun jadi berani kita jalani bersama Dia. Namun seiring 

dengan kenikmatan, kemajuan zaman, dan apa yang kita miliki, kita perlahan melepaskan tangan kita 

dari genggaman-Nya dan mulai berjalan dengan kekuatan sendiri. 

 Saat perjalanan ini penuh kabut dan hanya bisa melihat beberapa meter ke depan, mungkin 

sudah saatnya kita kembali pada-Nya seperti kata Yura Yunita dalam lagunya ‘Tenang’. 

 

Tenang Tenang yang tak kunjung datang 

Menanti-nanti jawabanMu beri aku petunjukMu 

Kadang-kadang kelam ini datang menghampiri, 

Jauhkanku dari sedih itu 

Aku merindu padamu 

Jauhkanku dari gelap itu 

Aku kembali pada-Mu 

 

Dan sadarkah diriku bahwa dalam kegelisahan dan ketakutan luar biasa untuk tetap berjalan, tangan 

kita semakin erat berpegang pada-Nya. Sekalipun GPS kita sudah kehilangan sinyal untuk terus 

berjalan karena tertutup kabut, jalani saja. Mungkin, di depan ada tempat perhentian untuk sekadar 

bernapas dalam jeda ketegangan ini. Badai pasti berlalu, sekalipun kita tidak tahu kapan. Kita tidak 

perlu selalu tahu semua hal, kan? Tugas kita adalah mempercayai Sang Pencipta saja. Sebab agenda 

kita dan agenda-Nya selalu berbeda. Namun melewati ini semua, dimanapun kita berada, kapanpun 

ini berakhir, biarlah Ia tetap menjaga tubuh, jiwa dan roh kita untuk tetap terus melanjutkan perjalanan 

sekalipun belum nampak ujungnya. Melaluinya, semoga kita semakin kuat.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1, 2, 3: 

Kabut Jalanan 



Podcast with Ivan Primanta 

 

 

“Kakak sudah ngga kuat, kakak nyerah saja ya.” 

Itu kata-katanya di dalam surat yang ia tinggalkan saat ada di rumah sakit. Seketika aku berupaya 

keras untuk menahan air mataku supaya jangan jatuh. Kakak kan kuat, kenapa harus secepat ini sih 

ka? 

 Ini masa-masa yang ngga mudah bahkan buat kita semua. Pandemi Covid ini mengubah 

semua hal yang tadinya luar biasa indah, kebersamaanku bersama kakak, bersama abang, keponakan 

kesayanganku. Dalam setiap hal, aku menyampaikan suka dan dukaku pada kakak, semua perkara itu 

kusampaikan padanya. Lantas kalau kakak pergi, aku ini bagaimana? 

 Dulu setelah papa dan mama pergi lebih cepat, mandahului kita bertiga lebih dulu, kakak sudah 

jadi sosok ibu bagiku. Kakak kan yang nemenin Ivan melewati masa-masa itu. Kakak inget waktu Ivan 

pertama kali kuliah dulu? Lewat masa itu ada semangat luar biasa bahwa hari depan mungkin lebih 

baik buat kita? 

Kakak juga mungkin ingat waktu Ivan lagi suka sama seseorang dan kata kakak tingkah laku aku lucu.  

Aku yakin kakak pasti ingat semuanya. 

 Ka, kenapa sih secepet ini? Kenapa selama ini kakak ngga pernah cerita waktu kakak nahan 

semua rasa sakit ini semua sendirian. Ini ngga adil banget ka, bener- bener ngga adil buat Ivan, buat 

abang, buat kami semua, Ka. Selama ini kan kakak yang selalu denger bagaimana kami mencurahkan 

rasa sakit yang kami punya. Tapi, kenapa kakak ngga pernah cerita waktu kakak menanggung rasa 

sakit di dalam tubuh kakak itu? Kenapa menanggungnya sendirian, Ka? Ivan tahu persis kakak sekuat 

apa tapi cobalah Ka, sampaikan saja pada kami. 

 Kemarin, krisis oksigen terjadi. Ivan sendiri lihat dalam mata kepala sendiri bahwa mereka sulit 

bernapas. Kata mentri tidak ada oksigen untuk tukang las. Sekarang aku ngerti kenapa Tuhan 

membatasi waktu kita hidup Ka. 

Supaya setiap hari jadi berharga. 

Iya kan ka? 

Alasan kenapa selama ini menghirup oksigen gratis. 



Pasti Tuhan sayang banget sama kita semua, iya kan Ka? 

Sehingga gas yang sangat tidak ternilai itu bisa kita hirup setiap hari, gratis. 

 Saat ini waktu Ivan lagi bangun bisnis alat kesehatanpun, aku yakin kakak masih doain Ivan. 

Lewat keberhasilan, lewat kegagalan. Nilai seseorang ngga dinilai dari keberhasilan dan kegagalannya, 

kan? Seseorang berharga dari awal penciptaannya. Sekalipun banyak orang yang benci sama kita, 

Tuhan ngga akan menyerah buat kita. 

 Ka, waktu kita sama-sama menderita Covid ini, aku yakin suatu hari nanti kita akan nyanyi 

bareng bareng atas kemenangan kita. Mau kan, Ka? Maafin Ivan yang suka ngga sayang waktu kakak 

ingetin soal rokok. Napas kita berharga, dan sekalipun virus-virus itu menggila, aku masih yakin yang 

keluar dari napas kakak adalah doa. Doa buat masa depan kita, doa buat kesehatan kita, doa buat 

Ivan. 

 Tuhan Yesus baik Ka, entah apa yang membuat kakak menyerah. Apakah maut yang luar 

biasa kuat atau itu suara Tuhan Yesus yang ingin kakak hampiri karena Dia menunggu di depan, ingin 

segera supaya kakak bareng sama papa dan mama dan meninggalkan dunia yang menyebalkan ini. 

Ka, Ivan yakin dan Ivan berdoa itu suara Tuhan Yesus yang ada buat kakak. Tuhan pasti sayang banget 

sama kakak, Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk, menunggu untuk bisa masuk dan makan 

bersama-sama kakak. 

Dia sayang banget sama kakak. 

 Maaf ya Kak, sekarang nyari tabung oksigen buat bantu kakak pun ngga mudah. Sekarang 

gimana aku bisa pesen peti buat kakak. Kenapa kak? Kenapa harus menghantar kalian satu per satu. 

Terlalu menyakitkan untuk melihat kalian semua pergi dan aku disini sendirian, berjuang untuk tetap 

melihat dunia ini bergerak sendirian. Tapi baiklah aku rela, aku melepaskan kepergian kakak karena 

rasa sayang Tuhan Yesus sama kakak.  

Please, jangan menderita lagi ya Ka.  

Lepasin semua rasa sakit itu, Ka. 

Dan doain Ivan bisa melepas rasa sakit buat melepaskan kakak. 

Salam buat Dia yang selalu mengetuk pintu hati kita untuk kembali ya, Ka. 

Selamat jalan. 

 

A record by Andrean C. Wijaya and Ferry David 



 


