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manapun kalian berada, 
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Cerita ini adalah fiktif belaka. Jika 

ditemukan kesamaan unsur nama, tempat, 

waktu dan peristiwa, hal itu sekiranya 

disengaja oleh penulis. Bagi pihak yang 

merasa di sebut-sebut di sini, jangan 
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Apa yang kita ketahui tentang kehidupan? Jangan 
dulu membayangkan kehidupan dalam arti yang 
universal serta kompleks. Kita bayangkan saja 
tentang kehidupan kecil seputar diri kita sendiri. 
Pernahkah dirimu kawan merenungkan tentang jalan 
hidupmu? Berhenti sejenak dari segala rutinitas yang 
kita jalani sebagai bagian dari tanggung jawab insan 
dan memikirkan tentang kehidupan diri kita sendiri? 
Kalau pernah, apa yang kawan tahu tentang 
kehidupan dirimu?  
 Kehidupan setiap orang mengalir ada adanya. 
Tak ada yang bisa kita perbuat untuk mengendalikan 
alur kehidupan kita sendiri. Masing-masing individu 
mempunyai alur kehidupan sendiri, yang dimulai dari 
tegukkan awal napas kita saat lahir sampai hembusan 
napas terakhir kita. Bahkan kehidupan kita sudah 
dimulai saat berada dalam kandungan ibu kita 
masing-masing. Alur kehidupan kita adalah sesuatu 
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yang tidak bisa kita kontrol sendiri sekeras apapun 
usaha yang kita lakukan untuk mengendalikannya.  
Kata orang kehidupan manusia berjalan berdasarkan 
dua hal ketentuan. Ketentuan itu ada yang bernama 
takdir. Ada lagi yang bernama nasib. Beberapa orang 
menganggap kedua hal tersebut sama saja namun ada 
juga yang menganggap kedua hal tersebut berbeda 
satu sama lainnya. Yang menganggap takdir dan 
nasib sebagai hal yang sama mengartikan kedua hal 
tersebut sama saja pengertiannya, hanya masalah 
penyebutannya saja yang berbeda.  
 Bagi yang menganggapnya berbeda, takdir 
dianggap sebagai milik Sang Kuasa, artinya sekeras 
apapun kita berusaha untuk mengubah takdir kita, 
usaha kita akan sia-sia saja, karena lawan kita adalah 
sosok immateriil yang memberikan kita kehidupan, 
muskil untuk diubah atau dilawan. Saat kita 
ditakdirkan untuk mati muda, tak ada jalan untuk 
mencegah Sang Khalik mencabut nyawa kita. 
Kebalikan dengan nasib. Nasib kita ada di garis 
tangan kita, begitu beberapa orang bilang. Artinya, 
nasib kita akan berubah selama kita percaya dan 
berusaha untuk mengubah nasib. Yang miskin bisa 
menjadi kaya dengan usaha. Yang kaya bisa jatuh 
miskin jika ia tidak berusaha mempertahankan 
hartanya.  
 Ada yang mengatakan bahwa nasib yang 
tidak bisa diubah itu adalah takdir, itu artinya takdir 
juga bagian dari nasib, namun karena sifatnya yang 
tidak bisa diubah sehingga orang lain memaknai 
nasib yang berbeda ini dengan sebutan takdir. 
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 Segala hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. 
Bahkan sesuatu hal yang di luar batas pemikiran kita. 
Disaat kita menginginkan sesuatu dalam hidup kita 
dan berharap sesuatu itu menjadi nyata, pada 
kenyataannya dalam mewujudkan sesuatu yang kita 
inginkan tidaklah semudah proses membalikkan 
telapak tangan. Kadangkala kita harus menelan pil 
pahit kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-
liku, penuh warna yang mau tak mau harus kita 
hadapi masing-masing sampai akhir. 
  Kehidupan yang kita pikir adalah milik kita 
sesungguhnya bukanlah milik kita. Jika berpikir 
seperti itu seolah-olah menempatkan diri kita pada 
kondisi yang rapuh dan tidak berarti. Mengetahui ada 
‘sesuatu’ di luar kita yang dapat mengendalikan 
kehidupan kita tanpa bisa kita cegah, sungguh pikiran 
yang menyeramkan. Mengetahui bahwa kita 
bukanlah apa-apa tanpa yang lainnya, kita tidak 
berarti tanpa kehadiran yang lain, menyadari bahwa 
kita ini sebenarnya kecil dan tidak berdaya.  
 Dari situlah kita membutuhkan sesuatu 
kekuatan yang bisa kita jadikan pegangan dalam 
menjalani kehidupan kita.  Kekuataan itu berupa rasa 
percaya terhadap sesuatu diluar kemampuan yang 
mampu mengontrol diri kita. Orang menyebut rasa 
percaya ini sebagai iman. Rasa percaya pada sesuatu 
di luar diri yang ternyata dapat mengendalikan kita. 
Banyak orang percaya akan adanya kekuatan di luar 
kemampuan dirinya dan bergantung pada hal yang 
dipercayainya itu. Di jaman jahilliyah, dimana 
banyak orang menggantungkan kepercayaan mereka 
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pada penguasa yang dianggap sebagai Tuhan. Ada 
lagi jaman berkembangnya animisme dan dinamisme 
yang merupakan bagian dari peradapan umat 
manusia. Jaman nabi-nabi, kita dikenalkan akan 
adanya sosok immateriil yang esa.  
 Kita membutuhkan sosok Tuhan, itu bagi 
mereka yang percaya akan ada-Nya. Bagi seorang 
yang mengaku sebagai ateis pun sebenarnya juga 
beriman, karena ia mempercayai sesuatu yang ia 
yakini itu tidak ada, yaitu Tuhan. Intinya adalah ada 
sesuatu hal yang dipercayainya.  
 Di jaman modern ini, banyak hal yang bisa 
dijadikan Tuhan. Kepercayaan orang beralih pada 
uang, kekuasaan, narkoba, minuman keras, seks 
bebas, dan lainnya sebagai perwujudan Tuhan baru 
mereka. 
 Menjalani kehidupan ke depan tanpa kita 
ketahui apa yang bakal terjadi nanti, bukan perkara 
yang  mudah dipahami seperti persoalan matematika 
2x2=4. Dalam prakteknya nanti dikehidupan, 
persoalan 2x2 hasilnya bukan hanya 4 namun bisa 
sangat beragam, bahkan di luar batas pemikiran kita 
yang paling liar sekali pun.  
 Yang namanya makhluk bernama manusia 
(homo sapien), walaupun dibekali dengan tingkat 
kecerdasan paling tinggi dibandingkan dengan 
mahkluk lain—menurut ras kita sendiri yang 
mengklaim seperti itu—tetap saja kita tidak bisa 
mengontrol segala hal yang terjadi pada kehidupan. 
Walaupun ada juga jenis manusia yang sombong 
mencoba-coba untuk mengontrol kehidupannya atau 
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bahkan kehidupan orang lain, tetap saja tidak bisa 
membongkar yang namanya rahasia kehidupan. 
Rahasia kehidupan tetap menjadi milik sang Pemilik 
Kehidupan sendiri.  
 Bukan bermaksud berfilosofi jika aku 
berbicara panjang lebar seperti itu. Atau berlaku 
sebagai seseorang yang benar-benar tahu tentang 
kehidupan. Aku hanya seorang manusia (mudah-
mudahan yang bebas) yang sedang bingung dengan 
kehidupannya sendiri. Seorang insan manusia yang 
tidak bisa menempatkan dirinya ditempat yang 
dikehendakinya sendiri. Seseorang yang sedang 
kehilangan arah. Aku tidak tahu apakah kehidupan 
yang kujalani ini termasuk dalam nasib ataukah 
takdir.  
 Ada sebabnya aku mengatakan hal seperti ini. 
Beberapa tahun setelah selesai menyelesaikan 
pendidikan tingkat sarjanaku, melihat keadaanku 
yang sekarang rasa-rasanya aku dihadapkan pada 
jalan buntu—itu kalau tidak mau dibilang mengalami 
kemunduran. Apalagi coba kalau bukan masalah 
mencari pekerjaan.  
 Sewaktu masih berlabel fresh graduated, 
semangat mencari kerjaku bisa disamakan dengan 
semangat para pelari dalam perlombaan marathon 
yang segera akan dimulai. Semangat, Ready, Steady, 
and Go! Tidak mau kalah itu sudah pasti. Pekerjaan 
yang kupikir akan cocok dengan diriku, kuhajar habis 
tidak peduli dengan latar belakang pendidikanku.  
 Jika aku hanya melamar pekerjaan 
berdasarkan keahlian atau hanya melihat latar 
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belakang pendidikanku, peluang kerja yang kuhadapi 
sangat terbatas, karena itu tanpa melihat itu semua 
aku nekad melamar pekerjaan yang kupikir masih 
bisa kujalani tanpa tergantung pada latar belakang 
pendidikanku. Pikirku, bekerja apa saja bisa dicari 
dan dilakoni asal ada kemauan. Dari profesi salesman 
berbagai macam produk, mulai produk rumah tangga 
seperti alat-alat memasak, alat elektronik, hingga 
pakaian jadi yang semuanya buatan negeri Tirai 
Bambu, sampai salesman asuransi dan bank, pernah 
kujalani.  
 Setelah lelah berganti-ganti pekerjaan sebagai 
sales (karena memang hanya profesi ini yang cukup 
fleksibel kumasuki dengan latar belakang 
pendidikanku), aku akhirnya menyadari bahwa 
profesi ini bukanlah bidang yang bisa kukuasai. 
Alasan dari segala kegagalanku selama menjadi sales 
adalah karena aku sama sekali tidak mempunyai jiwa 
niaga. Kata teman semasa kuliahku dulu: ndak duwe 
lambe susu’an (ndak duwe: tidak punya, lambe: 
mulut atau bibir, susu’an: kembalian, bahasa jawa), 
yang artinya tidak ada bakat dagang. Aku menyerah 
menjadi sales dan mencari-cari peluang pekerjaan 
lainnya. 
 Setelah tamat diprofesi sales, aku mencoba 
peruntungan bekerja di bidang waralaba. Pekerjaanku 
adalah  sebagai waiterss pada sebuah waralaba 
makanan Jepang yang cukup mempunyai nama di 
tanah air. Namun, dalam pekerjaan ini pun aku tidak 
bisa bertahan lama. Alasannya walaupun namanya 
adalah waiterss tapi tetap saja menjadi sales. Tahukan 
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maksudku? Aku diharuskan bersikap ramah pada 
orang-orang yang datang agar mereka nyaman 
dengan produk yang aku tawarkan—walaupun 
produk itu makanan jenisnya. Padahal, aku termasuk 
jenis orang yang tidak bisa langsung akrab atau 
berpura-pura bersikap ramah pada orang lain. 
Berakhir sudah kerja waiterss-ku yang hanya 
bertahan selama  dua bulan itu. 
 Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, 
aku berusaha lebih teliti lagi dalam mencari jenis 
pekerjaan lainnya. Karena tahu kelemahanku adalah 
profesi sales, aku berusaha menghindari dan mencari 
pekerjaan di luar profesi itu. Pilihanku profesi 
kerjaku di luar sales berdampak pada banyak 
sedikitnya pilihan kerja yang ditawarkan. Aku sempat 
melirik ke profesi wartawan. Kebetulan aku senang 
dunia tulis menulis. Kupikir akan cocok dengan 
diriku. Membayangkannya saja sudah membuatku 
senang sendiri. Tapi entahlah, setiap lamaran yang 
kuajukan untuk melamar profesi ini tidak ada satupun 
yang tembus. Paling banter berhenti pada sesi 
wawancara. Terlalu sering merasa kecewa aku patah 
hati jadi wartawan. 
 Setelah beralih ke wartawan yang tidak 
berjalan mulus, aku mulai berhati-hati saat memilih 
lowongan pekerjaan yang ingin kulamar. Maklum 
saja, jika kita melihat iklan lowongan kerja di koran 
maupun internet saat ini, profesi terbanyak yang 
ditawarkan adalah sebagai sales atau account dengan 
embel-embel kata executive dibelakangnya. Jadi 
akibat dari keputusanku yang menghindari profesi 
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sales dan wartawan itu, pilihan jenis pekerjaan yang 
tersedia untukku menjadi terbatas. 
 Aku bukannya merendahkan profesi ini. 
Tidak ada dalam kamusku mengatakan bahwa aku 
memandang remeh  pekerjaan apa pun itu jenisnya. 
Bagiku, semua pekerjaan sama, selama bisa dicari 
dengan jalan yang benar alias halal, sama baik 
nilainya. Profesi seorang salesman rendahan sama 
baiknya dengan profesi seorang manajer executive, 
selama pekerjaan itu dijalankan dengan sungguh-
sungguh dan jujur. Begitu juga dengan pekerjaan 
sebagai seorang guru atau pun pekerja di bidang 
informal seperti pembantu rumah tangga atau tukang 
becak. Keduanya sama baiknya. Ngomong-ngomong 
tentang pekerjaan sebagai guru, jika melihat latar 
belakang pendidikanku, mungkin cocok jika aku 
menjadi guru.  
 Beberapa teman sejurusanku juga pada 
akhirnya memilih profesi mengajar. Orang tuaku pun 
menyarankan aku agar memilih profesi itu. Bukannya 
aku tidak pernah mempertimbangkan untuk mencoba 
menjadi seorang guru, yang bekerja di lembaga resmi 
seperti sekolah atau tempat setengah resmi seperti 
tempat bimbingan belajar yang banyak terdapat di 
masyarakat sekarang ini, namun rasa engganku 
ternyata lebih besar dibandingkan keinginan menjadi 
guru. 
 Rasa enggan yang diselimuti ketakutan. 
Enggan karena kupikir aku sama sekali tidak ada 
bakat untuk mengajari orang lain. Bagaimana aku 
bisa mempertanggungjawabkan diriku kepada Tuhan 
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untuk mengajari suatu pengetahuan pada orang lain 
jika aku sendiri belum bisa bertanggungjawab atas 
pengetahuan yang kupunya itu pada diriku sendiri, itu 
pikirku. Seyakin apa diriku untuk mengajari 
pengetahuan yang kupunya pada orang lain? 
Bagaimana aku bisa mengajari orang lain sedangkan 
aku sendiri tidak yakin pada kemampuanku untuk 
mengajari orang lain.  
 Intinya adalah aku tidak memiliki rasa 
kepercayaan diri untuk berbagi ilmu dengan orang 
lain. Rasa takutku datang karena aku akan mencoba 
sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah 
kutahu dunianya seperti apa. Ketakutan yang sangat 
manusiawi sebenarnya.  
 Segala pertimbangan itulah yang pada 
akhirnya membuat diriku tidak yakin pada 
kemampuan diriku sendiri. Suara kecilku mengatakan 
bahwa profesi seorang guru (formal) bukanlah 
impian sejatiku. Sampai aku dapat meyakinkan diriku 
sendiri bahwa aku mampu berbagi pengetahuanku 
pada orang lain, kurasa profesi guru masih jauh 
dalam jangkauanku. Kalaupun seandainya nanti 
nasibku menggariskan bahwa aku akan menjadi guru, 
aku ingin menjadi seorang guru di tengah-tengah 
pedalaman desa-desa terpencil di Papua atau di 
daerah-daerah perbatasan dan tertinggal, atau 
menjadi guru bagi anak-anak terlantar atau anak-anak 
jalanan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Aku ingin 
menjadi guru jenis ini. Guru yang penuh pengabdian. 
Guru yang ikhlas. Guru sejati yang terlahir menjadi 
seperti itu. 
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 Atau jika aku tidak bisa menjadi guru seperti 
yang kubayangkan itu, aku mungkin masih tetap bisa 
menjadi guru bagi orang lain dengan jalan yang 
berbeda, dengan berbagi pengetahuan yang kupunya 
dan kuyakini. Aku ingin nantinya bisa menjadi guru 
kehidupan, untuk diriku sendiri dan orang lain. 
Terdengar muluk dan idealis? Entahlah! 
 Dan aku sangat angkat topi pada orang-orang 
yang berani memilih profesi menjadi guru, menjadi 
seorang pendidik, seseorang yang membagikan 
pengetahuannya pada orang lain, baik formal maupun 
tidak sebagai jalan hidup mereka. Jenis profesi yang 
tidak berani kupilih, karena rasa pengecutku yang 
lebih besar dibandingkan dengan tekad, kalau aku 
boleh jujur. Tidak ada pekerjaan yang lebih luhur 
sifatnya selain sebagai guru, itu menurut pandapatku. 
 Dari mana datangnya kemampuan manusia 
untuk bertahan hidup? Jawabnya adalah karena 
manusia belajar dari alam. Alam menjadi gurunya 
yang paling awal. Dari mana datangnya kebudayaan 
dan peradaban? Jawabnya adalah dari manusia yang 
satu mengajari manusia yang lain, manusia yang 
mengembangkan akal pikirnya. Bagiku guru adalah 
jenis profesi tertua didunia.  

 Namun, walau pemikiranku begitu, mengapa 
justru profesi ini aku hindari? Sebenarnya apa yang 
kutakutkan? Aku takut pada kemampuan diri sendiri 
ataukah pada profesi ini? Kurasa yang mengalami 

problem adalah diriku sendiri yang kehilangan arah, 
yang tidak berani memutuskan dan bertindak. Sampai  


