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Bahagia Itu Sederhana 

 

Bahagia itu sederhana, kamu dapat membuka mata dan Tuhan mempertemukanmu 

kembali dengan pagi. 

Bahagia itu sederhana, oksigen masuk memenuhi ruang peparumu. 

Bahagia itu sederhana, kamu menerima telfon dari orangtua, menanyakan sudahkah kamu 

makan. 

Bahagia itu sederhana, kamu dan sahabat menertawakan kebodohan, melakukan hal biasa 

menjadi luar biasa gila. 

Bahagia itu sederhana, kamu berbagi senyum dan sapa, menebar bahagia untuk sesama. 

Bahagia itu sederhana, mendapat teguran, kritikan, dan hujatan, banyak yang peduli 

kepadamu. 

Bahagia itu sederhana, kamu punya impian besar dan semangat yang tak kalah besar 

untuk mewujudkannya. 

Bahagia itu sederhana, kamu masih diberi waktu untuk bernafas. 

Bahagia itu sederhana, orang tua menasehatimu, memarahimu, juga tengah malam 

mereka mendo’akanmu dalam sholatnya. 

Bahagia itu sederhana, kamu bisa menurunkan ego, kamu punya daya untuk berbuat jahat 

pada orang lain, tapi tak kau lakukan. 

Bahagia itu sederhana, kamu tetap berbagi, sekalipun kamu sedang kekurangan. 

Bahagia itu sederhana, orang datang bercerita masalahnya padamu, kamu bisa dipercaya. 

Bahagia itu sederhana, kamu dan dia saling menguatkan, memahami kekurangannya, 

belajar dari kelebihannya. 

Bahagia itu sederhana, kamu diberi tanggung jawab yang berat dalam pekerjaan, kamu 

dapat diandalkan. 

Bahagia itu sederhana, kamu mendoakan orang lain bahagia, kamu dermawan doa. 

Bahagia itu sederhana, kamu berdamai dengan diri sendiri, menerima kekuranganmu, 

menjauhi iri dan dengki. 



Bahagia itu sederhana, kamu punya keyakinan kepada Tuhan, iman di jalan-Nya. 

Bahagia itu sederhana, kamu lelap memasuki zona Alpha, kamu diizinkan untuk 

berjumpa dengan malam kembali. 

Bahagia itu sederhana, tidak perlu kamu cari, cukup kamu ciptakan sendiri dalam dirimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tuhan, Aku (Pura-pura) Kuat 

 

Gagal. Gagal lagi. Brengsek! Dalam seminggu ini, aku sudah tiga kali gagal 

menyelamatkan nyawa orang. Padahal aku dan tim sudah berusaha sekuat tenaga. Salah di mana 

aku? Semua standar prosedural sudah aku jalani. Padahal ini juga merupakan operasi yang sudah 

biasa aku tangani, operasi kanker paru. Memang pasien barusan sudah mencapai stadium 4, 

sehingga tingkat kesulitannya lebih sulit. Tapi aku pikir dia masih bisa selamat. Sekarang aku 

harus menerima kenyataan bahwa aku gagal lagi. Aku benci bagian di mana aku harus 

menyampaikan pada keluarga pasien tentang kematian orang tercintanya. Rasanya aku seperti 

menyatakan, “Maaf, saya dokter bodoh. Saya gagal menyelamatkan keluarga anda.” Huh! Belum 

lagi kalau aku harus menyaksikan mereka menangis, menjerit, meraung-raung, melolong dan 

menyebut nama Tuhan. Lain rasanya kalau aku berhasil menolong nyawa pasien. Dalam hati, 

aku pasti berkata, “Keluarga anda selamat berkat saya tangani. Saya memang dokter hebat!”. 

Puas bukan main.  

“Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Ayah anda belum berhasil kami 

selamatkan. Tadi terjadi banyak pendarahan yang cukup banyak saat operasi. Kami turut berduka 

cita yang sedalam-dalamnya.” ucapku kepada seorang wanita muda yang merupakan putri dari 

pasien yang ku tangani tadi. 

“Me..meninggal, Dok?” tanya wanita itu dengan suara lirih. 

Aku mengangguk pelan. Wanita itu terdiam. Aku lihat raut mukanya tenang namun 

menyimpan kesedihan yang mendalam. Air matanya menetes. Sekilas, wajahnya 

mengingatkanku pada tunanganku dulu. Hidung dan bentuk wajahnya mirip. Ah sudahlah.. tak 

usah dibahas soal itu. Aku perhatikan kembali wanita di depanku ini. Aku yakin dia pasti shock. 

Sebentar lagi mungkin ia akan meraung-raung. Yang aku heran, sedari tadi kenapa dia hanya 

sendirian? Mana keluarganya yang lain? 

“Saya boleh liat Ayah saya sekarang, Dok?” tanyanya kepadaku. 

“Silahkan. Hmm.. anda sendirian? Keluarga yang lain?” 

“Tidak ada, Dok..” jawabnya. 

“Oh.. Baik. Mari ke dalam. Setelah itu, almarhum akan segera dibawa ke ruang jenazah.” 

Wanita itu mengikutiku berjalan menuju ruangan tempat Ayahnya terbaring. Sesampainya 

di dalam, aku melihat ia mencium jenazah Ayahnya dan kemudian berdoa. Tenang sekali. 

Mungkin itu yang dinamakan khusyuk. Entah apa yang diharapkan orang-orang di dunia ini dari 

berdoa. Orang bilang dengan berdoa kepada Tuhan, semua harapan dan keinginan dapat 



terwujud. Terakhir aku berdoa dulu saat masih meyakini keberadaan dan kebaikan Tuhan. Tapi 

semenjak aku dikecewakan Tuhan, aku semakin mempertanyakan keberadaannya. 

Ku perhatikan kembali wanita itu. Tidak ada raungan histeris darinya. Tegar sekali dia. 

Aku pernah berada di posisinya, ditinggalkan orang terdekat. Saat itu aku menangis sejadi-

jadinya. Aku terlihat seperti pria cengeng bila dibandingkan dengan wanita ini. Terlebih ia hanya 

sendirian. Tidak ada keluarganya yang lain yang diajaknya untuk berbagi kesedihan. Aku 

terdiam membisu. 

------------------------- 

Hari berganti hari begitu cepat. Pasien demi pasien aku temui. Sekarang jam 

menunjukkan pukul 7 malam. Jadwal praktekku sudah selesai. Aku ingin segera pulang ke 

apartemen tapi malas rasanya melewati kemacetan ibu kota. Jam segini jalanan pasti masih padat 

merayap. Akhirnya aku memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe di mall yang tidak jauh dari 

rumah sakit tempatku praktek. Sendirian saja aku ke sana. Dokter-dokter yang lain masih ada 

jadwal praktek. Lagipula aku juga sedang tidak minat berkumpul ramai-ramai. Apalagi jika 

membicarakan soal pekerjaan. Bosan. Terkadang hidup memang terasa membosankan dan 

hampa. 

Aku duduk di pojok kafe dekat kaca. Melamun dalam kesendirian sambil meneguk 

secangkir hot chocolate. Nikmat. Di luar sana hujan. Ternyata pilihanku tepat melepas penat di 

kafe ini sambil menanti hujan reda dan kemacetan berkurang. Mataku mengawasi setiap bagian 

kafe. Terlihat semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada pelayan yang sedang 

sibuk mengurus pesanan customer, ada sepasang muda mudi yang sedang mengobrol dan 

menikmati cappuccino, ada juga beberapa pria berjas yang tampaknya sedang serius 

membicarakan urusan bisnisnya. Pandanganku beralih ke sudut kaca di sebelah kiriku. Retinaku 

menangkap bayangan wajah seseorang yang sedang duduk sendiri di depan laptopnya. Aku 

mengenal wajahnya. Umurnya mungkin 2 tahun lebih muda dariku. Keira! Iya, aku ingat nama 

putri dari pasien kanker paru yang kutangani 10 hari yang lalu itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Asa 

 

Kala asa ingin menggapai awan 

Asa terus terbang tinggi menembus cakrawala 

Ingin ku raih bulan dan bintang bahkan matahari 

Setiap saat mendung datang menghalangi 

 

Kala asa ingin mengarungi samudera luas 

Ku ingin bentangkan sayap 

Hingga asa terbang bebas mengelilingi dunia 

Setiap saat mendung kelabu menghalangi 

 

Oh asa, banyak rintangan yang mesti kau lalui 

Untuk meraih impian-impian mu 

Kadang jantung, hati bahkan tubuh menjadi rintangan 

Akankah asa berhenti di tengah persimpangan? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jiwa 

 

Begitu galau, risau oh kalbu 

Bagai bangau lepas di tengah riuh 

Tak ada yang datang, begitu senyap 

Kalbu bosan dengan yang ada 

 

Ku ingin berlari jauh dari semua 

Bisakah itu kalbu lakukan? 

Andai aku bisa lari 

Kan ku gapai, ku raih tangga menuju langit 

 

Andai malaikat-malaikat itu turun 

Pasti bunga surga akan bertebar 

Wangi surga semerbak di alam 

Menggantikan semua wangi bunga bangkai yang ada 

 

 

 

 

 

 



Saksi Bisu 

 

Seperti hari-hari kemarin, aku selalu dibawa kemana saja dia berada dan aku selalu ada di 

depan sebelah kirinya.Aku sangat tau apa yang dia bicarakan, mendengar apa yang dia dengar, 

bahkan sampai mengetahui apa yang dia tulis. 

Dia bernama Salim Mufakat, lebih suka dipanggil dengan nama pendeknya Alim. Banyak 

orang bilang, nama itu adalah do’a. Tapi sangat disayangkan, karena Salim belum bisa menjadi 

Alim. Sudah setahun lebih aku bersamanya, tapi belum pernah ku melihat dia beribadah kepada 

Tuhannya.  

Malam ini aku akan diajak jalan olehnya ke tengah laut bersama sahabatnya, dengan 

menumpang kapal persiar yang sangat mewah. Tidak seperti biasanya aku melihat si Alim 

kebingungan. Ada apa dengan dia, ingin aku berbicara dengannya dan membantu. Tapi, apa 

daya. Aku hanyalah sebuah pulpen, yang banyak orang anggap, hanya digunakan untuk menulis. 

''Gelaaaaaaap!!! Sepiiiiiiiiii!!! Sunyiiiiiiiii!!'' seru ku dipinggiran kapal bagian belakang, 

hanya ada setitik cahaya bulan yang ada di atas langit. Aku, Alim, dan sahabatnya tepat dibawah 

cahaya itu. 

''Lim, segera kau tanda tangan ini.'' suara sahabatnya, sambil menyodorkan selembar 

kertas. Alim lalu mengambil aku dari saku bajunya sebelah kiri. Semenit, dua menit, sampai 

sepuluh menit berlalu, Alim belum juga menanda tanganin kertas itu. Ada apa dengan bos ku 

ini? Kenapa dia belum juga menandatangani kertas itu. Aku ingin sekali membaca isi kertas itu, 

tapi aku hanya ditaruh di belakang kertasnya. 

''Oh, my God!'' teriakku, karena aku melihat sahabatnya mengeluarkan pistol dari saku 

celananya. Apa yang akan dia lakukan kepada bos ku. 

''Duuuuaaaarrrrrr..!!” suara pistol yang mengeluarkan timah panas  mengarah ke kepala 

Alim. Alim pun tewas seketika, lalu dibuang ke laut. Aku hanya bisa berbaring di lantai kapal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balita Mencari Tuhan 

 

“Tuhan?” tanyaku untuk ku sendiri. Siapakah Dia? Aku tidak mengerti kenapa banyak 

sekali orang-orang menyebut Dia. 

Ada orang yang mendapatkan uang, orang bilang karena Tuhan. Ada yang baru sembuh 

dari sakitnya, orang bilang itu karena Tuhan. Ada yang dapat kesakitan, orang bilang itu ujian 

dari Tuhan. Ada yang mendapatkan musibah, orang bilang itu ujian Tuhan. 

“Siapakah Tuhan?” tanyaku kepada diriku. 

Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku ingin berbicara panjang lebar dengan-Nya. 

Akhirnya ku bertanya kepada ayah ku. 

''Ayah, siapakah Tuhan?'' 

''Tuhan adalah yang menciptakan kamu sayang.'' jawab ayah ku sambil mencium pipiku. 

Aku lalu mengira-gira, mungkin Tuhan itu adalah ibuku. Ternyata ibuku terkenal sampai ke 

seluruh pelosok dunia. Hebat ibuku, aku bangga padanya. Tapi, ku tersentak sejenak…. 

 


