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alam yang hening, Malaikat Jibril 
mengajakku melakukan perjalanan gaib. 
Aku berada di dalam hutan tropis tapi aku 

tak tahu dimana lokasi hutan itu. 

Aku seperti bersama beberapa pria berpakaian polisi 
dan seorang komandan berpakaian jubah hitam menunggang 
kuda. Seorang prajurit di sebelahku menarik tanganku agar 
aku duduk dan bersandar di balik semak-semak, sepertinya 
pasukan itu sedang melakukan penyergapan. Aku menurut 
saja dan terdiam. 

Kupandangi keadaan, aku memakai pakaian serdadu 
lengkap dengan senjata di tanganku. Aku masih bingung 
hendak kuapakan senjata itu karena aku sendiri tak pernah 
mempergunakan senjata api. 

Tiba-tiba semua bergerak merangsek ke target yang 
dituju, aku mengikut saja saat mereka maju dan kembali 
bersembunyi di sebuah gundukan tanah penuh rumput, 
kembali seorang prajurit menarik tanganku agar tiarap. 

Aku cuma mengikuti saja meski tak mengerti. 
kuikuti arah pandangan mereka yang tertuju pada beberapa 
orang yang nampaknya sedang melakukan latihan bela diri, 
semuanya berpakaian hitam-hitam. 

Seorang prajurit berteriak keras," Angkat tangan, 
kalian sudah dikepung!".  

Dalam sekejap aku sudah berada di antara orang-
orang yang tadi melakukan latihan bela diri. Seluruhnya 
langsung diborgol. Aku hanya terpaku saja karena aku juga 
tidak tahu cara memborgol orang. Komandan yang tadi 
menunggang kuda meminta seseorang yang berada dalam 
gubuk untuk keluar. Muncul seorang pria dengan gamis dan 
bersorban keluar dari gubuk itu sambil mengangkat 
tangannya. 

M 
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" Apa yang telah kamu lakukan di tempat ini?" tanya 
komandan kepada pria bersorban itu. 

" Aku akan mendirikan negara Islam" jawabnya 
tegas. 

Komandan itu berteriak padaku," Dio, bawa dia!" 

" Oh namaku jadi Dio sekarang" pikirku geli.  

Tapi aku segera menggandeng pria bersorban itu 
dan tangannya terikat menuju ke sebuah kendaraan serdadu 
yang diparkir hampir keluar dari hutan. Saat aku duduk 
dalam mobil, pria bersorban itu berusaha menyerangku 
hingga seorang prajurit berdiri dan menghantamkan gagang 
senjatanya ke wajah pria itu hingga terjengkang dan mukanya 
berdarah. 

" Tetap waspada!" teriak prajurit itu padaku 
setengah membentak. 

Aku terkesiap merasa bersalah karena aku sendiri 
sibuk memperhatikan wajah pria bersorban di sebelahku 
yang mirip sekali dengan pria yang menjadi ketua FPI. 
Sampailah kami di sebuah markas polisi yang berupa rumah 
bambu, aku mendudukkannya pada sebuah kursi kayu.  

Seorang yang mungkin komandan juga 
menginterogasi pria bersorban itu, " Apa yang kamu perbuat 
di hutan itu bersama orang-orangmu?" . 

Pria bersorban itu bicara," Ijinkan saya sholat dulu, 
nanti saya jelaskan!". 

" Dio, bawa dia ke bilik, biarkan dia sholat dan 
awasi dia!" perintah komandan itu kepadaku. 

Aku yang bernama Dio, membiarkan pria bersorban itu 
sholat, saat dia melakukan gerakan sujud, aku melihat gamis 
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dibagian pantatnya seperti mengeluarkan darah hitam 
menggumpal. 

" Lo pantatnya kenapa?" tanyaku dalam hati. 

Malaikat Jibril yang mendampingku menjelaskan," 
Pria itu HOMO, dia sering melakukan hubungan seksual 
melalui pantat karena dia menjadi perempuannya". 

Aku terdiam merasakan jijik. Selesai sholat pria itu 
kembali kugiring ke kursi dimana dirinya harus diinterogasi. 
Pikiranku berkecamuk tak menentu saat komandan itu 
memintaku menjauh tapi tetap berada dalam ruang itu. 

Sekilas aku bisa mendengar percakapan mereka 
berdua, komandan itu berkata pada pria bersorban itu," 
Baiklah, tugasmu sekarang membantu polisi, kamu dan 
orang-orangmu akan ditunjukkan nanti apa saja yang 
menjadi tugas kalian untuk mencegah kerusuhan yang 
dilakukan rakyat. Orang tidak akan macam-macam kalau 
yang melakukan pencegahan itu adalah orang-orang seperti 
kalian. Kamu akan diberikan tempat semacam pondok 
sebagai tempat tinggalmu sekaligus untuk mengelabui bahwa 
kamu hanyalah seorang ustad atau guru mengaji. Seluruh 
operasionalmu akan dibiayai tapi semua aksimu tidak 
menjadi tanggung jawab kami. Kamu dan orang-orangmu 
ingin menertibkan orang dengan cara-cara Islami jadi 
lakukanlah sendiri dan kami akan membantumu". 

Pria bersorban itu berpikir dan berkata," Tapi saya 
tidak punya cara untuk mengetahui apa saja yang harus aku 
kerjakan, kami tak punya teknologi". 

Komandan itu berkata," Kami yang akan 
memberitahu, karena kami punya organisasi internal yang 
bisa memantau apapun yang bisa menimbulkan kekacauan 
dan kerusuhan, nanti akan ada kurir atau utusan yang 
bertugas memberitahukanmu". 
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Sepertinya percakapan itu mencapai kesepakatan. 
Tapi yang aku tak habis pikir mereka kemudian melakukan 
hubungan seksual sesama jenis. Dan aku menjadi pusing 
sekali dan terasa mau muntah melihatnya. Sementara aku 
meminta kepada Jibril untuk menghentikan perjalanan 
gaibku 

Di sesi perjalanan gaib yang lain, tiba-tiba aku 
diperintah komandanku untuk menyerahkan setumpuk uang 
kepada pria bersorban yang dimaksud dan itu artinya aku 
harus menuju ke sebuah pondok pesantren di mana pria itu 
berada. Sebuah pondok yang dipenuhi anak-anak kecil dan 
sedang belajar mengaji.  

Aku melepas sepatu larasku dan menghampiri 
mereka. " Kak Dio!" panggil anak-anak itu seperti sudah 
mengenalku, aku memeluk mereka haru. 

Kutinggalkan anak-anak itu menuju ruang dimana 
pria bersorban itu berada. Kuketuk pintu dan suara pria 
memintaku masuk.  

"Saya diminta menyerahkan ini untuk bapak, 
silahkan dibaca dulu, komandan meminta saya untuk 
menunggu jawabannya!" pintaku seperti aku sudah tahu 
benar apa yang harus kukatakan. 

" Ya silahkan duduk dulu" suruh pria bersorban itu 
padaku dan aku duduk menepi dekat tembok. 

Entah apa yang membuatku penasaran hingga aku 
bertanya kepada pria bersorban itu," Bapak ini sebenarnya 
orang mana? Kenapa bapak ingin mendirikan negara Islam 
sedangkan anda tahu negeri kami sangat beragam. Kami 
berbeda etnis, berbeda keyakinan, berbeda suku, bahasa dan 
banyak lagi perbedaan di negeri kami yang tidak hanya Islam. 
Dan saya melihat kelompok bapak dalam menjalankan 
aksinya sepertinya dipenuhi dengan kekerasan, baik itu  


