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KESEHARIAN YANG BENING 

 
“Aku bukanlah seorang guru logika, bukan seorang filsuf, bukan pula seorang guru spiritual. Aku 
adalah teman seperjalanan dalam hidupmu. Kita akan berpisah dan pasti akan berpisah, karena kita 

saat ini sudah bertemu. Engkau harus tahu bahwa perpisahan itu sebuah kepastian jika sebuah 
pertemuan sudah terjadi. Setidaknya, dalam perpisahan itu, pertemuan dan kebersamaan kita indah 

dan tidak percuma.” 

Anonymous 
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Kita akan berbicara tentang: 

 

Segala Sesuatu adalah Baru 

Kesadaran dan Kenyataan 

Hukum dan Aturan 

Pertemuan dan Perbincangan 

Penjara Rutinitas 

Aku harus menjadi... 
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Bagian Pertama: Segala Sesuatu adalah Baru 
 

Aku ingin engkau terbangun dari tidurmu sebagai seseorang yang baru. Engkau adalah seorang 
pemula yang tidak mengetahui apapun. Dan aku tahu ini tidak akan mungkin terjadi terkecuali 
engkau mengalami “hilang ingatan”. Tentunya aku tidak ingin engkau mengalami hal itu, tetapi 
ini merupakan harapanku. Engkau kemudian bertanya-tanya mengapa harapanku begitu kejam? 
Akan sangat sulit untuk menjelaskannya kepadamu. Mungkin akan lebih mudah jika aku 
mengubah kalimat-kalimatku tanpa merubah harapanku. 

Aku ingin engkau terbangun dari tidurmu dan melihat segala sesuatu adalah baru. Aku tidak ingin 
engkau terbiasa dengan selimut tidurmu, bantal tidurmu, kasurmu, dan bahkan pakaian yang 
engkau kenakan, semuanya. Bukan hanya itu, tetapi segala sesuatu yang engkau lihat, orang yang 
kau kenal, engkau harus melihat semuanya sebagai hal yang baru. Harapanku adalah agar engkau 
bisa melihat segala sesuatu yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa dan tidak 
membosankan. 

Manusia cenderung menelusuri dan menikmati segala sesuatu yang baru, entah baru dilihat 
ataukah baru dimiliki. Jika engkau memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang baru, maka 
engkau akan memulai proses penikmatan dan penelusuran yang mungkin tidak pernah engkau 
lakukan sebelumnya.  

Engkau pikir pohon di depan rumah itu, yang engkau lihat hari ini, adalah pohon yang sama 
dengan yang engkau lihat kemarin. Engkau pikir selimut yang engkau gunakan kemarin malam 
adalah selimut yang sama dengan selimut semalam. Memang benar engkau tidak membeli selimut 
baru, atau tidak ada seorang pun yang mengganti selimutmu itu dengan selimut yang lain. Tapi 
aku harus mengatakan bahwa selimut itu telah berubah. Pohon yang di depan rumahmu itu sudah 
mengalami perubahan. Perubahan terjadi setiap detik. Engkau harus melihat segala sesuatu seolah-
olah baru, karena segala sesuatu itu pada hakikatnya berubah setiap saat. Dan oleh karenanya 
segala sesuatu itu baru, dan nikmat untuk ditelusuri. Engkau akan memandangnya dan bertanya-
tanya dan menyadari ternyata dedaunan pohon itu tidak hanya hijau, tetapi bermacam-macam 
warnanya. Aku yakin engkau akan menemukan banyak hal baru pada pohon atau sesuatu apapun 
itu, karena engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. 

Dalam berjalannya waktu, segala sesuatu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi setiap 
detik adalah perubahan-perubahan mikro (kecil) yang kerap kali tidak nampak oleh mata, 
sehingga nampaknya hanya perubahan semu; bahkan kita menganggapnya “tidak berubah sama 
sekali”. Hal ini terjadi karena kita sudah terbiasa melihat segala sesuatu dengan cara biasa, fokus 
pada hal-hal besar dan lalai pada hal-hal kecil. Padahal, kita sendiri menyadari sesuatu yang besar 
itu dibentuk dari hal-hal yang kecil. Tanpa kita sadari, warna selimut kita mulai memudar dan 
proses pemudaran warna ini sebenarnya terjadi seiring berjalannya waktu. Prosesnya berhenti 
hanya jika waktu berhenti berjalan (dan ini tidak mungkin). 
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Melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang baru bukan artinya melihat selimut itu sebagai selimut 
yang baru (jangan fokus pada selimut saja, terapkan ini pada melihat segala sesuatu!), tetapi 
seolah-olah baru pernah melihat selimut itu. Pohon yang di depan rumahmu itu bukanlah pohon 
yang baru ada disitu, tetapi lihatlah seolah-olah engkau baru pernah melihat pohon itu.  Dengan 
cara melihat seperti ini, engkau akan menyadari betapa banyak detil-detil objek yang engkau lihat 
itu telah terlewatkan selama ini. Engkau akan menyadari hal-hal baru yang tidak engkau sadari 
dari objek penglihatanmu itu selama ini. Engkau menganggap sudah mengenal seorang temanmu 
selama ini, namun engkau baru menyadari bahwa ternyata dia memiliki mata yang indah, dan 
warna matanya ternyata kecoklat-coklatan. 

Engkau mungkin menyadari selama ini bahwa kaos kakimu sudah sobek di bagian tumit; tetapi 
dengan cara melihat yang baru aku ajarkan kepadamu ini, engkau baru akan sadari jika kaos 
kakimu itu ternyata memiliki tekstur atau bentuk yang sangat indah, dengan pola-pola tertentu 
yang tidak sama dengan kaos-kaos kakimu yang lain, dan sebagainya. 

Melihat segala sesuatu, seolah-olah engkau baru pernah melihatnya. Itulah intinya, dan engkau 
akan menyadari betapa banyak detil-detil objek tersebut yang selama ini engkau lewatkan. Apakah 
saat ini engkau sadar seberapa merahkah bibir yang engkau miliki? Seberapa indahnya bola mata 
yang engkau punya? Adakah sikap-sikap temanmu yang sangat baik namun engkau tidak sadari? 
Apakah ada pekerjaan yang engkau lewati? Apakah engkau benar-benar menyukai seseorang? 
Apakah engkau benar-benar mengenali sesuatu? Dan masih banyak lagi kesadaran-kesadaran yang 
akan muncul dalam hari-harimu. 

Ada episode lain dalam cara melihat seperti ini. Yaitu, saat engkau melihat segala sesuatu, engkau 
harus menangguhkan penafsiranmu terhadap sesuatu yang sedang engkau lihat itu. Engkau harus 
tahu bahwa penafsiran-penafsiranmu yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuanmu itu hanya 
akan mengaburkan penglihatanmu. Penafsiran yang engkau berikan terhadap sesuatu itu menjadi 
semacam polesan yang merubah warna dan bentuk sesuatu itu. 

Jangan dulu menjatuhkan penilaian dan vonis terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang aku 
maksudkan disini tidaklah terbatas pada benda-benda material, tetapi juga sifat-sifat, tingkah laku, 
perasaan, dan sebagainya. Anggaplah dirimu itu tidak mengetahui apa-apa tentang sesuatu yang 
engkau lihat, dan akhirnya engkau akan mampu melihat sesuatu itu “apa adanya” atau “sesuai 
dengan aslinya”. Jika engkau memiliki pengetahuan tentang laptop, mungkin engkau sudah 
pernah membaca review tentang perbandingan laptop merek Toshiba dan Acer, kemudian engkau 
berpikir bahwa salah satunya lebih berkualitas dari pada yang lain. Maka tatkala engkau melihat 
salah satunya, maka salah satunya menjadi baik dan yang satunya lagi menjadi kurang baik dari 
segi kualitas. Padahal, engkau harus menangguhkan pemikiran-pemikiran dan penafsiran tentang 
dua merek atau dua laptop ini, dan biarkanlah dua laptop ini nampak di matamu secara apa 
adanya. Dengan cara ini, engkau akan mampu melihat kebenaran dari dua laptop ini, setelah itu 
barulah engkau menjatuhkan penafsiran apapun. Ingat, penafsiran sebaiknya ada pada akhirnya, 
bukan pada awalnya. Jika engkau meletakkan penafsiran pada awal melihat sesuatu, maka objek 
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yang engkau lihat itu sudah berubah, tidak asli, dan tidak apa adanya. Yang engkau lihat hanyalah 
penafsiran-penafsiranmu sendiri. 

Ini bukanlah sebuah aksi buang-buang waktu dan energi. Ini adalah sebuah aksi melihat fenomena 
di hadapanmu secara apa adanya. Dengan melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa didahului 
penafsiran, dan seolah-olah engkau baru melihatnya, maka engkau akan segera merasakan betapa 
beningnya hari-harimu. Engkau kini memiliki pandangan yang lebih jelas, lebih terang, dan lebih 
sensitif dari sebelumnya. Engkau akan melihat hal-hal yang berada di balik realitas yang ada, yang 
mungkin kebanyakan orang tidak mampu melihatnya. Aku tidak berbicara hal-hal yang gaib, aku 
berbicara tentang realita di balik realita. 

Engkau harus mengingat satu hal bahwa penafsiranmu hanya akan memodifikasi makna sesuatu 
yang engkau lihat. Engkau harusnya melihat segala sesuatu secara murni, seolah-olah baru pernah 
melihatnya, dan segera tangguhkan (tunda) penafsiranmu atas segala sesuatu itu. Dengan begini, 
engkau akan mengalami sebuah pembeningan keseharian. Engkau akan semakin mengerti 
maksud-maksud serta tujuan-tujuan dari segala sesuatu. Perhatikanlah bahwa engkau mengira 
adanya matahari di atas kepalamu itu ada begitu saja, padahal matahari itu ada dengan maksud dan 
tujuan. Memang matahari itu tidak sadar bahwa keberadaannya itu memiliki maksud dan tujuan, 
karena dia tidak bisa melihat dan berpikir segala sesuatu apa adanya. Tetapi engkau bisa 
melakukannya, berpikir dan melihat segala sesuatu apa adanya. Karenanya maka engkau bisa 
menemukan keputusan akhir betapa banyak maksud dan tujuan matahari itu ada di atas kita. 
Engkau tidak perlu memikirkan hal yang tinggi-tinggi; yang aku minta engkau lakukan itu 
sederhana saja: melihat segala sesuatu seolah-olah baru pernah melihatnya, biarkan segala sesuatu 
itu nampak apa adanya, dan tangguhkan penilaian dan penafsiran apapun mengenai segala sesuatu 
yang engkau lihat. Dengan begini, maka engkau mampu mencermati segala fenomena hingga ke 
seluk-beluknya, dan engkau bisa mengenali segala fenomena secara asli, bukan dalam bentuk yang 
sudah dimodifikasi oleh pikiranmu sendiri. 

Aku berpikir saat ini engkau berpikir bahwa begitu banyak waktu yang akan tersita jika segala 
sesuatu yang engkau lihat harus sebagai sesuatu yang baru. Engkau berpikir bahwa engkau akan 
tertahan begitu lama dalam melihat sesuatu. Engkau tidak seharusnya menjadi seperti itu. Caranya 
sangat mudah, aku akan mengatakannya kepadamu. Inilah yang akan aku katakan: engkau tidak 
harus melihat segala sesuatu, engkau hanya cukup melihat apa yang ingin engkau lihat atau apa 
yang perlu engkau lihat. Jika engkau telah melihat sesuatu karena ingin atau perlu melihat sesuatu 
itu, maka lihatlah apa yang sedang engkau lihat itu dengan cara yang telah aku ajarkan kepadamu. 
Aku menyadari bahwa pikiran tidak dapat dihentikan. Maka saat melihat sesuatu, aku tidak 
menyuruhmu berhenti berpikir. Engkau pasti akan berpikir, dan yang aku inginkan adalah engkau 
memikirkan apa yang sedang engkau lihat secara apa adanya; bukan memikirkan sesuatu itu 
dengan pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Janganlah menjatuhkan penafsiran 
berdasarkan pemikiran-pemikiran lama. Proses berpikir tentang sesuatu itu berjalan seiring dengan 
proses melihat sesuatu itu. 
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Contohnya, engkau sedang berada di dalam kamarmu yang dindingnya berwarna biru. Lihatlah 
warna dinding itu seolah-olah engkau baru pernah melihat dinding itu. Arahkan pikiranmu pada 
bentuk dan warna, ukuran, motif, tekstur, dan sifat-sifat lain dinding itu. Hingga pada akhirnya 
engkau menemukan ternyata dinding itu tidak se-biru yang selama ini engkau tahu, mungkin 
lebih biru atau kurang biru; atau adanya kesimpulan-kesimpulan lain. Jangan berpikir tentang 
dinding ini sama dengan dinding di kamar saudaramu, yang terbuat dari semen dan batu, dan 
sebagainya. Jangan menafsirkan dinding itu jelek atau bagus karena kemarin engkau melihat 
dinding itu begini dan begitu. Mengapa? Penglihatanmu yang kemarin (sebelum engkau 
mempelajari cara ini) pasti penglihatan yang berbeda. Aku bisa menjamin bahwa engkau akan 
memiliki kesimpulan yang berbeda antara penglihatanmu yang kemarin dan yang esok hari 
(setelah mempelajari cara ini). 

Cara ini sudah ada sejak lama. Cara melihat seperti ini merupakan cara melihat para filsuf yang 
cerdas, dan dengan cara ini (cara mengamati) mereka bisa menemukan pengetahuan-
pengetahuan yang kita gunakan selama ini (gravitasi, eksistensi, matematika, bahasa, dan 
sebagainya). Cara ini adalah cara mengamati atau cara melihat yang digunakan oleh para filsuf 
fenomenologi sepeti Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Namun mereka tidak pernah 
menyebutkan “cara melihat sesuatu seolah-olah baru pernah melihatnya”. Mereka berkata 
“lihatlah segala sesuatu seperti seorang pemula”. Ini adalah kalimat yang berbeda namun intinya 
sama saja seperti yang sudah aku jelaskan kepadamu. 

Namun meskipun demikian, aku tidak ingin engkau bersikap dan bertingkah aneh dalam hari-
harimu. Engkau tidak perlu berkenalan dengan setiap orang yang sudah engkau kenali 
sebelumnya. Engkau juga tidak perlu mengatakan kepada temanmu “sejak kapan pohon ini 
tumbuh disini?” karena hal semacam ini hanya akan membuat orang mengira engkau hilang 
ingatan dan aku tidak ingin hal itu terjadi.   
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Bagian Kedua: Kesadaran dan Kenyataan 
 

Engkau sudah mempelajari dan memahami bagian pertama bukan? Jika engkau baru saja 
menyelesaikan bacaan bagian pertama, aku menyarankan engkau tangguhkan dulu pembacaan 
bagian kedua ini. Aku ingin engkau mempraktekkan cara melihat yang aku ajarkan kepadamu 
terlebih dahulu. Jika engkau sudah melakukan yang aku perintahkan dan sudah engkau alami 
sendiri, bolehlah engkau melanjutkan bacaan bagian kedua ini. 

Aku sangat yakin bahwa engkau menganut pemahaman bahwa engkau “menyadari kenyataan” 
dan aku harus mengatakan kepadamu bahwa justru “kesadaran itu dipengaruhi dan dibentuk oleh 
kenyataan”. Kenyataan yang engkau sadari adalah kenyataan-kenyataan yang terpoles dengan 
penafsiran-penafsiranmu, pengetahuan-pengetahuanmu. Kenyataan-kenyataan tersebut adalah 
kenyataan yang tidak asli, kenyataan yang kabur dan dikaburkan oleh hal-hal yang tidak nyata, 
yaitu pemikiranmu sendiri. Engkau hanya akan benar-benar menyadari sebuah kenyataan jika 
engkau membiarkan kenyataan itu membentuk kesadaranmu. 

Aku tahu ini sangat rumit bagimu, dan aku tidak akan membuatnya semakin rumit. Pembicaraan 
dalam buku ini (atau bukuku yang lain) bukanlah pembicaraan sederhana. Hal ini disebabkan oleh 
hal-hal yang kita bicarakan itu sendiri. Selama ini engkau berpikir bahwa segala sesuatu itu ringan 
dan remeh, mudah, dan sebagainya. Tidak ada yang mudah! Segala sesuatu itu rumit secara 
proporsional. Ini dikarenakan oleh detil-detil rumit yang ada pada hal-hal kecil yang kita anggap 
sederhana. Kita juga terbiasa menyederhanakan segala sesuatu yang kita lihat dan kita sebut 
sebagai kenyataan. Inilah mengapa aku tidak ingin engkau mendahulukan penafsiranmu saat 
engakau melihat sebuah fenomena atau kenyataan; karena engkau (sama dengan orang-orang 
lain), terbiasa menyederhanakan kenyataan sesuai dengan pemahaman dan penafsiranmu. 

Jika engkau membiarkan sesuatu atau suatu kenyataan nampak di hadapanmu secara apa adanya, 
seperti engkau baru melihatnya, dan engkau perhatikan dan pikirkan detil-detil yang ada pada 
sesuatu itu, maka kesadarnmu akan terbentuk dengan sendirinya. Engkau tidak akan terlalu sulit 
memikirkan kerumitannya, karena kerumitan kenyataan itu dengan sendirinya akan nampak di 
hadapanmu. Jangan menghalangi penampakan kenyataan dengan penafsiranmu yang serba kabur 
dan tidak jelas. Karena jika ini terjadi, maka kerumitan itu akan membuatmu frustasi, apalagi saat 
engkau menyadari bahwa ternyata kesadaranmu akan sesuatu yang nyata di hadapanmu selama ini 
keliru. Jika engkau membiarkan kenyataan itu nampak dengan sendirinya dan engkau tidak 
mendistorsi makna-makna kenyataan itu dengan pikiranmu, maka kesadaranmu akan terbentuk 
atau dibentuk oleh kenyataan itu sendiri. 

Engkau memiliki pengetahuan mengenai warna hitam dan putih, dan oleh karenanya engkau bisa 
membedakan benda yang berwarna hitam dan putih dengan mudah. Kemampuan untuk 
mengenali dan membedakan warna ini disebut dengan kesadaran. Jika engkau melihat sebuah 
jendela dengan warna putih, maka engkau akan mengasosiasikan jendela itu dengan benda lain 
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yang warnanya putih. Engkau akan mengira warna putih itu semuanya sama. Ini adalah 
kesadaranmu yang membuatmu menyadari kenyataan bahwa jendela itu berwarna putih. Jika 
engkau membiarkan kenyataan bahwa jendela itu membangun kesadaranmu, maka engkau akan 
sadar bahwa jendela itu memang berwarna putih apa adanya, dan mungkin lebih putih atau kurang 
putih dari benda-benda berwarna putih yang lain. Ini tidak penting, yang terpenting adalah bahwa 
kesadaranmu tentang warna putih jendela itu benar-benar terbentuk dari jendela itu sendiri, 
bukan karena bayangan-bayangan dari benda berwarna putih yang lain yang pernah engkau lihat. 

Kenyataan itu berada di luar pikiran kita, di luar kesadaran kita. Kesadaran kitalah yang sebenarnya 
berada dalam kenyataan itu. Kita sadar bahwa matahari ada di atas kita, namun kita harus tahu 
bahwa bukan kesadaran kita yang menyebabkan matahari itu ada di atas kita, karena meskipun kita 
tidak menyadarinya, matahari itu tetap ada disana, di atas kita. Itulah yang aku maksudkan dengan 
kenyataan yang membentuk kesadaran kita. 

Sesungguhnya, bukanlah kesadaran yang membuat kita memahami kenyataan, tetapi 
kenyataanlah yang membentuk kesadaran kita. Kenyataanlah yang seharusnya membuat kita 
memahami. Engkau pasti tidak sudi sebuah penilaian seseorang terhadap dirimu yang semena-
mena. Engkau pasti ingin menjelaskan siapa dirimu sebenarnya sebelum orang itu menjatuhkan 
penilaiannya kepadamu. Ini adalah buktinya, bahwa engkau adalah kenyataan itu, dan penilaian 
orang lain kepadamu adalah kesadaran mereka terhadap dirimu. Engkau ingin agar mereka 
menilaimu seobjektif mungkin, dan engkau ingin membentuk kesadaran mereka tentang dirimu. 

Sebagian orang menganut prinsip “terserah apa kata orang tentang diriku”. Ini tidak salah, karena 
meskipun kesadaran itu dibentuk oleh kenyataan, tetapi seringkali kenyataan itu tidak mampu 
mendeskripsikan dirinya sendiri, karena orang-orang lebih suka mendahulukan persepsi dan 
penilaian mereka ketimbang menunggu kenyataan itu hadir apa adanya. Yang terpenting bagi kita 
berdua adalah tidak berprasangka kepada orang lain dan tidak menyebabkan orang lain 
berprasangka kepada kita. Sebagai bagian dari kenyataan, kita dituntut untuk hadir apa adanya, dan 
senantiasa maksimal dalam menderskripsikan diri kita secara jelas dan setuntas mungkin. 

Agar engkau mengerti semua yang aku maksudkan, maka aku akan menjelaskan kepadamu arti 
dari kesadaran dan arti dari kenyataan.  

Kesadaran adalah sebuah bentuk ‘kecerdasan’ yang ada pada manusia manusia. Apakah kecerdasan 
ini juga dimiliki oleh makhluk lain? Ini tidak penting untuk dipikirkan karena yang terpenting 
adalah kita sendiri. Bagaimana bisa kita memikirkan kesadaran binatang sedangkan kita sendiri 
belum mengerti kesadaran kita sendiri? Kesadaran adalah sebuah kecerdasan yang mempersiapkan 
kita untuk menerima situasi-situasi. Kesadaran membutuhkan seluruh sensor dalam diri seperti 
mata, telinga, hidung, lidah, kulit, perasaan, pikiran, untuk mencerapi dan menyerapi serta 
menghayati situasi. Kesadaran merupakan sebuah kecerdasan yang memediasi kita untuk 
mengalami dan memahami dunia di luar diri kita, dunia di luar pikiran kita.  
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Di satu sisi, kita mengira bahwa kecerdasan tersebut membuat kita memahami kenyataan, karena 
situasi yang kita alami merupakan bagian dari kenyataan. Di sisi lain, kita harus menerima bahwa 
kenyataanlah yang membentuk kesadaran kita. 

Kenyataan itu sendiri adalah realitas sesungguhnya, yang tidak semestinya sesuai dengan apa yang 
kita inginkan. Kenyataan bisa berarti sekumpulan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana 
fenomena-fenomena itu hadir di dalam kehidupan kita pada saat kita menyadarinya. Karena 
kenyataan itu adalah yang sesungguhnya, dan karena kenyataan itu berada di luar pikiran kita 
(karena kenyataan itu merupakan dunia eksternal) maka kenyataan itu membangun kesadaran 
kita (membangun dunia internal dalam pikiran kita). Kita bisa berpikir dan menyadari diri kita 
sendiri, eksistensi kita sendiri, karena kita sendiri merupakan bagian dari kenyataan itu. 

Katakanlah sebuah dinding yang berwarna putih berada di hadapan kita. Dinding tersebut (yang 
warnanya putih) adalah sesuatu yang berada di luar pikiran kita; adalah kenyataan yang 
sesungguhnya. Kita menyadari bahwa dinding itu berwarna putih, bukan hijau, bukan biru, dan 
bukan warna yang lainnya. Meskipun kita mencoba membayangkan atau memanipulasi pikiran 
kita dengan berkata bahwa “dinding itu berwarna hijau”, tetap saja dinding itu berwarna putih dan 
kesadaran kita tentu tidak akan berubah; dinding itu tetap berwarna putih di dalam kesadaran kita. 

Ini merupakan salah satu di antara begitu banyak bukti bahwa kenyataan yang membentuk 
kesadaran kita. Akan tetapi kesadaran bisa dipengaruhi oleh khayalan. Khayalan-khayalan bertugas 
untuk mengaburkan kenyataan. Di antara khayalan-khayalan terselip prasangka atau dugaan-
dugaan mengenai kenyataan. Pada gilirannya nanti, kenyataan-kenyataan itu akan muncul di 
hadapan kita sebagai fenomena yang realistis, yang apa adanya, dan akan menepis atau menolak 
atau mungkin menerima prasangka-prasangka tersebut. Jika prasangka itu diterima, maka 
merupakan sebuah kebetulan kesadaran yang dimanipulasi oleh prasangka itu mendahului 
kemunculan kenyataan. Apabila prasangka itu ditolak, maka kesadaran kita menjadi bersih dan 
bening, seperti kaca yang memantulkan bayangan. Ya, kenyataan itu seperti sebuah benda dan 
kesadaran merupakan bayangan dari benda-benda itu. Jika cermin (pikiran) itu ternoda oleh 
debu-debu dugaan, penafsiran, maka bayangan kenyataan itu tidak akan muncul apa adanya, dan 
penglihatan terhadap bayangan kenyataan (kesadaran) itu menjadi tidak bening, tidak jernih. 

Katakanlah engkau berkenalan dengan seorang lawan jenismu dan engkau menduga bahwa dia 
jatuh cinta kepadamu. Dugaan ini mendahului kenyataan. Bukan berarti tidak ada kenyataan yang 
sesungguhnya, akan tetapi kenyataan yang sesungguhnya belum diketahui. Ada kenyataan bahwa 
apakah teman barumu itu jatuh cinta atau tidak jatuh cinta kepadamu, dan perasaannya kepadamu 
merupakan kenyataan di luar pikiranmu. Ada berbagai alasan yang menyebabkan engkau 
berprasangka demikian (bahwa dia jatuh cinta kepadamu), tetapi prasangka ini bukanlah kesadaran 
hakiki. Engkau nantinya akan menyadari apakah dia jatuh cinta kepadamu atau tidak tatkala dia 
menampilkan kenyataannya kepadamu dengan perilaku-perilakunya sendiri. 

Setiap orang ingin agar kesadaran yang dia miliki sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya 
bukan? Maka oleh karena itu, kita harus membiarkan kenyataan yang sesungguhnya membentuk 
kesadaran kita. Kita harus menunda prasangka, dugaan, penafsiran, karena dalam hal ini, semua ini 
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merupakan debu yang menyebabkan kesadaran kita menjadi tidak jelas, tidak bening, dimana 
kenyataan menjadi kabur. 

Kenyataan bukan berarti kebenaran. Baik kebenaran maupun kesalahan merupakan kenyataan. 
Kenyataan itu bersifat netral, dan kebenaran dan kesalahan dalam kenyataan itu dibentuk oleh 
perspektif dan bersifat normatif. Kenyataan merupakan keadaan nyata. Jika sebuah berita yang 
engkau baca dari sebuah koran mengandung informasi yang tidak benar, bukan berarti tidak ada 
kenyataan sama sekali. Mungkin pada kenyataannya informasi itu tidak benar, tetapi selalu ada 
kenyataan bahwa informasi itu ada, berita itu ada, koran itu ada. Koran, berita, informasi adalah 
kenyataan-kenyataan; mengenai benar atau tidaknya sebuah informasi, juga merupakan 
kenyataan. 

Katakanlah engkau sedang ingin meminum kopi, dan kemudian engkau berprasangka bahwa stok 
kopi kesukaanmu masih tersedia. Engkau tidak sadar bahwa apakah kopi itu ada disana atau tidak. 
Tatkala membuka lemari penyimpanan kopi, engkau dapatkan toples kopi dalam keadaan kosong 
tanpa kopi. Engkau awalnya berharap bahwa kopi ada disana, berprasangka bahwa kopi ada disana, 
namun kenyataan ada di luar pikiran dan bebas pengaruh dari prasangka dan dugaan, serta harapan 
manusia. Maka engkau mendapati sebuah kenyataan bahwa kopi itu tidak ada disana. Kenyataan 
ini membentuk sebuah kesadaran baru yang bersih dari prasangka dan harapan, bahwa kopi itu 
memang tidak ada. Meskipun kopi itu tidak ada, bukan berarti tidak ada kenyataan sama sekali, 
karena tidak adanya kopi merupakan sebuah kenyataan, sebuah keadaan nyata. 

Apakah engkau pernah mendengar istilah “alam bawah sadar”? Alam bawah sadar merupakan alam 
dimana tersimpan segala informasi-informasi mengenai kenyataan yang pernah kita alami. Alam 
bawah sadar tidak dapat dikontrol oleh pikiran secara totalitas; kitalah yang dipengaruhi oleh alam 
bawah sadar kita. Contohnya, kita memiliki informasi bahwa api itu panas. Sifat panas pada api 
merupakan sebuah kenyataan yang kita alami. Kenyataan itu telah membentuk kesadaran kita 
bahwa api itu tidak boleh disentuh dengan tangan karena akan membakar kulit kita. Kita selalu 
menjauh dari api, berhati-hati dengan api, tidak bermain api, dan tidak mendekatkan benda-benda 
penting yang mudah terbakar pada api. Kita juga secara refleks menjauhi api. Ini merupakan 
kontrol alam bawah sadar kita. Kesadaran yang tersimpan dalam alam pikiran ini menyebabkan 
kita senantiasa sadar akan kenyataan sifat panas api meskipun tidak ada api di hadapan kita. 

Kesadaran total merupakan sesuatu yang sangat jarang kita miliki, karena mayoritas kita mewarnai 
kehidupan kita dengan harapan dan prasangka (baik dan buruk). Dalam keadaan bergembira, 
kesadaran kita tenggelam karena kenikmatan kesenangan. Salah satu kesadaran yang paling jarang 
kita miliki dalam keseharian adalah kesadaran eksistensial kita; kesadaran keberadaan kita. Kita 
lebih menyadari kenyataan-kenyataan eksistensi benda lain, apakah itu orang atau material 
lainnya. Saat kita sedang membaca buku, maka kenyataan buku itu lebih dominan dari pada 
kenyataan bahwa kita sedang membaca buku. Kita seringkali melupakan baju yang sedang kita 
gunakan pada hari ini, kita lebih sering menyadari baju apa yang digunakan orang lain yang ada di 
hadapan kita. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, salah satu di antaranya adalah karena kita 
tenggelam pada kenyataan-kenyataan jamak di hadapan kita. Kenyataan jamak ini membuat 
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kenyataan tunggal (diri kita sendiri) terkalahkan. Kita kemudian kembali menyadari eksistensi kita 
saat bersedih, saat prihatin, saat cemas, dan sebagainya. Inilah mengapa Martin Heidegger 
mengambil “kecemasan” sebagai salah satu inti dalam filsafat eksistensialisme-nya. Bagi Martin 
Heidegger, kecemasan membuat kita kembali menyembul keluar dari kolam kelupaan menuju 
kesadaran mengenai keberadaan kita sendiri. Saat cemas, orang cenderung memikirkan dan 
menyadari betapa rentan dirinya dari persoalan-persoalan. Jika seseorang cemas akan kematian, 
maka dia akan menyadari bahwa pada saat ini dia hidup dan dia akan berpikir keras agar sisa 
kehidupannya itu tidak sia-sia. Sedangkan jika seseorang tidak mencemaskan kematiannya, dia 
tidak akan sadar bahwa betapa banyak kesempatan hidupnya telah dia sia-siakan. 

Pada saat cemas, setiap orang akan mempertanyakan eksistensi dirinya; mengapa aku ada, 
mengapa hal ini bisa terjadi, bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini, bagaimana mengobati 
kecemasan ini, dan sebagainya. Ini merupakan saat terpenting bagi setiap manusia, karena pada 
saat inilah seseorang “bersama dengan dirinya sendiri”, serta memiliki kesadaran total mengenai 
eksistensinya. 

Diri kita merupakan bagian dari pada kenyataan-kenyataan dalam hidup. Namun ironisnya kita 
jarang menyadarinya, jarang memberikan kesempatan agar kenyataan diri kita membentuk 
kesadaran kita mengenai diri kita sendiri. Jika kita berprasangka baik pada diri kita, belum tentu 
pada kenyataannya kita baik sesuai dengan prasangka kita. Maka kecemasan, kesedihan, 
keprihatinan, memberikan kita kesempatan untuk membentuk kesadaran diri secara bening dan 
jernih. 

Kita melihat langit berwarna biru, dan kita menganggap ini adalah kenyataan. Kita sadar bahwa 
langit itu biru. Akan tetapi para ilmuwan telah meneliti dan mengamati kenyataan langit, 
membiarkan langit itu muncul dengan apa adanya, dimana mereka tidak menemukan warna biru 
atau batas tertentu pada langit yang membuat warna langit itu biru. Mereka menelusuri langit 
tanpa ada prasangka bahwa langit itu biru, bahkan tidak ada harapan bahwa langit itu berwarna 
ungu. Yang mereka temukan adalah warna biru itu merupakan bagian gradasi cahaya, dimana 
batas cahaya tidak mampu menyinari areal yang dalam pada langit itu, disertai dengan 
keterbatasan pandangan mata manusia, maka citra yang muncul pada langit itu adalah warna biru. 
Ini merupakan kenyataan bahwa langit itu tidak berwarna biru, tetapi kenyataan pada soal cahaya 
dan kemampuan melihat manusia menciptakan “kesan” bahwa langit itu “seolah-olah” berwarna 
biru. Ini menegaskan kepada kita, “apa yang kita lihat dengan mata kita, belum tentu sesuai 
dengan kenyataannya”. 
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Bagian Ketiga: Hukum dan Aturan 
Apakah hukum dan aturan itu benar-benar ada ataukah diada-adakan? Mengapa kita menciptakan 
hukum dan aturan? Apakah hukum dan aturan itu ada di luar diri kita? Ataukah hukum dan 
aturan merupakan kebiasaan kita sendiri. Kita tidak akan berbicara tentang hal-hal ini, kita tidak 
akan berbicara tentang hukum dan aturan agama tertentu, negara tertentu, atau institusi tertentu. 
Kita akan berbicara tentang hukum dan aturan itu sendiri. 

Suatu hal yang jelas, hukum dan aturan itu sangat mengikat. Dan jika hukum dan aturan itu ada 
dan berlaku, maka yang diatur dan dihukum adalah “perbuatan”. Adanya hukum dan aturan 
menyebabkan adanya perbuatan benar dan salah; setidaknya ini adalah pemahaman umum yang 
beredar di masyarakat dunia. Maka demikian, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu: 
seandainya tidak ada hukum dan aturan, maka masih adakah perbuatan benar dan perbuatan salah? 
Ataukah yang ada hanyalah “perbuatan” saja? 

Dengan tidak adanya hukum dan aturan, maka tidak ada salah dan benar, yang ada hanyalah 
kenyataan, yang ada hanyalah perbuatan. Orang akan berbuat sesuka hati, berbuat sesuai 
kehendak, berbuat sesuai kebutuhan, bukankah semua orang menyukai hal ini? semua orang 
menyukai dunia tanpa hukum dan aturan. Akan tetapi, dengan tidak adanya hukum dan aturan, 
terjadilah kekacauan. Tidak ada hak milik, semua hal milik semua orang. Sedangkan setiap orang 
memiliki hak masing-masing, dan setiap orang tidak suka jika hak-hak yang dia miliki direbut 
oleh orang lain, sedangkan orang lain itu pun merasa berhak memilikinya. Aku yakin setiap orang 
tidak menginginkan hal seperti ini bukan? Maka hukum dan aturan pun dibuat berdasarkan 
keinginan dan harapan orang-orang juga. Ini merupakan kenyataan yang aneh bahwa manusia 
menyukai kehidupan tanpa hukum dan aturan, tetapi juga tidak menginginkan kehidupan tanpa 
hukum dan aturan. 

Bagaimana dengan hukum alam? Alam memiliki hukumnya tersendiri. Kita ingin supaya kita 
mampu melayang di udara, berjalan di atas air, api tidak bisa membakar diri kita; ini merupakan 
keinginan agar tidak ada hukum alam. Tetapi kita menyukai hukum alam, karena jika kita semua 
bisa berjalan di atas air, maka bagaimana bisa kita menyelam dan berenang di air laut yang 
menyenangkan itu? Bagaimana bisa kita ingin terbang di udara jika kita harus bertabrakan dengan 
burung-burung, atau mungkin bertabrakan dengan pesawat, atau disambar petir. Ini merupakan 
kenyataan aneh yang lain pada diri kita. 

Terlepas dari kenyataan-kenyataan aneh ini, kita harus mengakui bahwa hukum dan aturan itu 
dibuat oleh manusia, adanya hukum alam, adalah untuk kepentingan kita dan keteraturan dalam 
hidup dan kehidupan kita ini. Hukum dan aturan itu ada untuk mengatur perbuatan kita, karena 
ada hal-hal menyakitkan yang bisa disebabkan oleh perbuatan; bahkan, bisa menyakiti diri kita 
sendiri. Hukum dan aturan itu ada karena keinginan kita itu liar, kebutuhan kita itu liar dan harus 
dikekang dan dijinakkan; karena manusia tanpa hukum dan aturan adalah makhluk liar yang 
bahkan lebih liar dari hewan buas. 



13 
 

 

Saat ini kita tidak akan merasakan adanya “ke-liar-an” dalam diri kita, karena sejak kecil kita sudah 
berkenalan dan terikat dengan hukum dan aturan. Di dalam hukum dan aturan itu, perbuatan-
perbuatan kita di atur sehingga kehidupan kita teratur dalam sebuah rutinitas yang membosankan. 
Oleh karenanya terkadang kita ingin terbebas dari hukum dan aturan yang mengikat diri kita; ini 
merupakan dorongan alamiah kita. 

Jika hukum dan aturan itu ada untuk mengatur perbuatan kita agar tidak melukai dan merugikan 
siapapun, maka perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan dan tidak melukai siapapun tidak akan 
terikat oleh hukum. Meskipun demikian, kita selalu menemukan hukum dan aturan bersifat 
mutlak, tidak bersifat relatif. Apakah kita sadar bahwa kita bisa menjadikan hukum dan aturan 
yang mutlak itu menjadi relatif? Jika hukum dan aturan itu merupakan kebaikan kita sendiri, maka 
kita tidak membutuhkan hukum dan aturan pada perbuatan-perbuatan tertentu jika kita sadar 
bahwa perbuatan kita tidak akan merugikan dan menyakiti orang lain. Disinilah hukum dan aturan 
yang mutlak ada menjadi relatif. 

Sebuah pemikiran filsafat klasik menyebutkan bahwa “jika kita berpikir benar, maka perbuatan kita 
menjadi benar”. Perbuatan-perbuatan kita berdasar pada pemikiran-pemikiran kita. Dengan 
pemikiran yang jernih maka perbuatan menjadi bening. Kita berkehendak dan kita bebas dalam 
menggapai kehendak kita, sepanjang kita mampu menggapainya. Hukum dan aturan seolah-olah 
ada untuk mengekang kehendak dan kuasa perbuatan kita. Pengekangan itu hanya dibutuhkan 
oleh  kuda-kuda liar. Kita bukanlah manusia liar, kita adalah makhluk dengan kehendak bebas, 
yang mampu berpikir benar. Berpikir benar adalah berpikir untuk tidak menyakiti dan melukai dan 
tidak merugikan orang lain. Kita juga harus berpikir untuk tidak menyakiti dan melukai dan 
merugikan diri kita sendiri bukan? Jika kita ingin hidup bahagia, hukum dan aturan itu harus 
berlaku, namun pemberlakuan hukum untuk kebahagiaan kita sendiri haruslah berlaku relatif, 
bukan berlaku mutlak. 

Semua hukum dan aturan itu dibuat berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan manusia. Jika akibat 
perbuatan manusia itu menyakiti, melukai, dan merugikan manusia yang lain, maka dibuatlah 
hukum dan aturan untuk mengatur perbuatan itu (melarang atau membolehkan perbuatan 
tersebut). Kita harusnya bertanya mengapa hukum dan aturan tertentu itu dibuat dan 
diberlakukan, jika kita sudah menemukan alasannya, maka kita akan dapati alasan-asalan itu 
bersifat relatif (tergantung pada akibat yang disebabkan oleh sebuah perbuatan). Jika kita sudah 
mendapati alasan-alasan hukum dan aturan itu relatif, maka pemberlakuan hukum dan aturan 
pada perbuatan-perbuatan tertentu menjadi relatif pula. 

Di dalam pemikiran aku, hukum adalah seperangkat kebijakan yang memutuskan perkara dari 
sebuah perbuatan. Jika hukum itu demikian, maka aturan adalah seperangkat kebijakan yang 
mengatur prosedur perbuatan dan pelaksanaan hukum itu. Hukum-hukum dibuat agar manusia 
bisa mengenali dan mengkategorikan perbuatan-perbuatan, sedangkan aturan dibuat agar 
manusia bisa mengetahui prosedur-prosedur perbuatan atau bagaimana seharusnya sebuah hukum 
itu diperlakukan dan diberlakukan. 
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Jika kita sepakat bahwa hukum dan aturan itu pada hakikatnya relatif, maka kita sepakat bahwa 
tidak wajib hukum tertentu itu begini dan begitu. Juga, kita akan sepakat bahwa selalu ada cara 
lain untuk berbuat sesuatu. Relativitas hukum dan aturan menyebabkan sifat kreatif dan bebas; 
dalam hal-hal tertentu, melanggar aturan yang berlaku bisa berakibat seni. 

Hukum dan aturan itu diberlakukan atas dasar kesepakatan. Namun muncul pertanyaan, 
kesepakatan siapa? Jawaban idealnya adalah kesepakatan bersama. Namun pada kenyataannya, 
hukum dan aturan itu disusun dan diberlakukan atas dasar kesepakatan para pembuat dan 
pemegang kebijakan. Sebagai orang yang bukan antara mereka, kita adalah persona-persona 
pemikul hukum dan aturan. Hukum dan aturan mengikat dan diberlakukan atas kita. Kita diatur 
dan “dihukum” dengan hukum tertentu. Orang-orang kalangan atas biasanya kebal hukum dan 
aturan, mereka merasa memiliki otoritas untuk membuat pengecualian, padahal mereka itu sama 
saja dengan kita. Kita bisa membuat hukum dan aturan sendiri yang mungkin jauh berbeda 
dengan yang mereka buat. Akan tetapi karena hukum dan aturan itu “milik pemerintah”, dan 
karena kita berada di wilayah kerja “pemerintah”, maka penentangan atas hukum dan aturan 
mereka akan dikriminalkan. Padahal, kita berhak untuk memutuskan, suara kita berhak untuk 
diperhitungkan sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penyusunan dan pemberlakuan hukum 
dan aturan. 

Kita juga tidak selamanya tidak setuju dengan hukum dan aturan yang mereka berlakukan, karena 
ada rasa aman dilindungi hukum. Sedangkan kadangkala kita merasa hukum dan aturan itu sebuah 
ikatan yang tidak nyaman. Dua ironi ini bermuara pada satu kata, yakni “kepentingan”. Kita adalah 
makhluk berkepentingan, dan bila kepentingan kita dilindungi oleh hukum dan aturan, maka kita 
akan menyukainya. Sebaliknya, jika kepentingan kita dibatasi oleh hukum dan aturan, maka kita 
tidak akan menyukainya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum dan aturan itu tidak mutlak, 
tetapi relatif. Hukum dan aturan disetujui dan diberlakukan berdasarkan kepentingan-kepentingan 
manusia sendiri. Sebagai makhluk berkehendak, ada sisi tertentu yang menolak hukum dan 
aturan, dan sebagai makhluk yang butuh perlindungan hukum, maka kita akan menerima hukum 
dan aturan. Sisi buruknya adalah tatkala hukum dan aturan digunakan atau dimanfaatkan untuk 
mendapatkan perlindungan atas kepentingan tertentu; disinilah ada rakyat yang dirugikan. 

Ketidaksepakatan dan ketidakpuasan atas hukum dan aturan sebuah negara memicu sekumpulan 
kelompok untuk melakukan aksi pembebasan diri. Satu-satunya jalan adalah dengan cara 
menciptakan hukum dan aturan yang disepakati oleh kelompok rakyat, bukan kelompok pejabat. 
Dan karena hukum dan aturan itu berlaku pada wilayah negara, maka satu-satunya jalan adalah 
bahwa yang tidak sepakat harus berpisah dari negara kesatuan, dan mendirikan negara baru. Ya, 
orang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan dan mendirikan negara baru hanya punya satu 
alasan pasti, yaitu ketidaksepakatan dan ketidakpuasan atas hukum dan aturan yang berlaku, atau 
setidaknya karena kekecewaan atas pemanfaatan hukum dan aturan bagi pihak atas yang 
berkepentingan. 

Bagaimana dengan hukum agama? Hukum agama tidak mengikat sebuah negara, namun 
mengikat persona-persona pemeluk agamanya. Hukum agama berlaku dimana saja, di negara 
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mana saja, selama ada agama di sana. Lalu dari mana asal hukum agama? Hukum dan aturan 
agama datang dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah wahyu ilahi, sedangkan sumber yang 
kedua adalah kesepakatan cendekiawan atau ulama, yang tentunya berdasarkan pula pada sumber 
yang pertama. 

Hukum dan aturan agama bukan hanya meliputi urusan sosial, tetapi juga mengatur jalan agar 
mencapai keselamatan hidup setelah kematian. Hukum agama pastinya bersifat relatif. Mengapa 
demikian, maka pemberlakuan hukum dan aturan dalam agama sangat kuat dipengaruhi oleh 
keyakinan; bagi yang tidak yakin, pasti tidak akan mengikuti hukum dan aturan agama. Jika 
engkau tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, aku sangat yakin bahwa satu-satunya 
hukum yang akan engkau ikuti adalah hukum positif atau hukum negara. 

Baik hukum positif maupun hukum agama mengandung ancaman atas pelanggaran. Akan tetapi 
hukum agama memiliki cakupan lebih luas, dimana ada “kabar gembira” bagi mereka yang 
mengikuti dan melaksanakan hukum dan aturan itu. Dengan menjalankan hukum dan aturan 
positif, kita akan menjadi seorang warga negara yang sadar hukum, yang baik. Namun jika 
melaksanakan hukum dan aturan agama, ada reward bagi kita dalam bentuk abstrak yang 
diperkuat oleh keyakinan yang kita sebut iman. Reward itu yang selama ini kita sebut dengan 
pahala. Bagaimana jika kehidupan setelah kematian itu hanyalah omong kosong belaka? 

Mengapa sehingga manusia terikat dengan berlapis-lapis hukum? Apakah hukum agama saja tidak 
cukup sehingga diperlukan hukum positif? Mengapa harus ada hukum alam? Mengapa hukum dan 
aturan itu harus ada? Siapa yang menetapkan hukum dan aturan? Siapa yang memiliki otoritas atas 
hukum dan aturan? Apakah hukum dan aturan bersifat mutlak? Mengapa kita menyukai dan tidak 
menyukai hukum dan aturan? Apa yang terjadi jika ancaman-ancaman atas pelanggaran hukum 
dan aturan itu tidak ada? 

Sebagai manusia, kita tahu persis apa yang bisa dan apa yang tidak bisa, apa yang memperbaiki dan 
apa yang merusak, apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Persoalan baik dan buruk 
adalah persoalan perspektif, demikian pula persoalan benar dan salah. Namun beberapa hal selain 
itu, yang telah aku sebutkan, adalah hal-hal positif yang bisa kita pikirkan agar kita bisa rela 
menerima hukum dan aturan diberlakukan atas diri kita. 
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Bagian Keempat: Pertemuan dan Perbincangan 
Pertemuan adalah sebuah awal dari perpisahan. Jika sebuah pertemuan itu pasti, maka perpisahan 
juga merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Inilah yang harus engkau pahami, bahwa engkau 
tidak bisa mengharapkan sebuah pertemuan tanpa akhir, sebuah kebersamaan tanpa tepi, semua 
itu hanya mimpi-mimpi dan kata-kata yang meracuni pikiran dan hati. Tanamkan dalam hati, 
bahwa sebuah perpisahan pasti akan terjadi, dan kebersamaanmu dengan seseorang atau 
sekelompok orang; apakah itu pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, selingkuhanmu, semua 
pasti akan berakhir. Setidaknya, akan diakhiri oleh kematian. 

Mengapa kita perlu membicarakan arti sebuah pertemuan dan perbincangan, serta apa saja yang 
ada di dalamnya? Karena aku muak melihat kalian yang bertemu antara satu sama lain, mencari 
satu sama lain, hanya untuk membuang-buang wakti dan energi, tanpa ada kualitas apapun yang 
kalian dapatkan. Aku muak mendengarkan perbincangan-perbincangan basa-basi yang palsu dan 
penuh dengan kemunafikan. Aku muak mendengarkan diskusi-diskusi yang tidak teratur dan 
perdebatan yang tidak menghasilkan jalan keluar. Aku muak melihat orang-orang yang menutupi 
keaslian dirinya dengan menggunakan kata-kata yang tidak jujur dan tidak terbuka. Intinya, aku 
ingin engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak asli, yang bertemu secara sia-sia, melakukan 
perbincangan yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan, hanya membuang-buang waktu 
dan energi secara sia-sia dan engkau akhirnya menjadi pribadi yang tidak berkualitas. 

Kita bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang karena adanya ketertarikan, kebutuhan, 
atau sekedar kebetulan. Jika bukan karena kita membutuhkan, sudah pasti karena kita dibutuhkan. 
Jika sebuah pertemuan tidak didasari oleh rasa membutuhkan atau dibutuhkan, maka pertemuan 
itu sia-sia. 

Kita bertemu dengan berbagai jenis orang dengan segala latar belakang mereka. Namun kita harus 
sadar bahwa kita memiliki begitu banyak kebutuhan yang tidak bersangkut-paut dengan latar 
belakang orang yang kita temui. Maka kita bisa bertemu dengan siapapun, dimanapun, dan 
kapanpun. Namun apakah ada kepastian bahwa kebutuhan kita akan terpenuhi? Apakah tidak sia-
sia pertemuan itu? 

Bayangkan sebuah sungai yang melintasi sebuah lembah, danau itu ada disana sudah sejak lama, 
sangat lama. Dengan keberadaan sungai yang begitu jernih itu, baik manusia maupun hewan yang 
kehausan bisa meminumnya, melepaskan dahaga mereka.  

Sepintas lalu, orang berfikir bahwa sungai itu ada disana agar orang-orang atau hewan-hewan bisa 
meminum airnya. Namun apakah demikian? Tidak, sungai itu tidak pernah tahu bahwa dia ada 
disana demi tujuan itu. Adanya sungai itu dikarenakan oleh bentuk permukaan tanah yang 
memungkinkan adanya sejalur sungai disana. Orang-orang dan hewan-hewan menemukan 
keberadaannya dan kemudian mengambil manfaat darinya. 

Kita, manusia, berada di suatu tempat dan waktu, bergerak, berpindah, pergi, kembali, kemudian 
bertemu dengan seseorang dan akhirnya berpisah. Ego kita berkata bahwa kita menemukan orang 
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yang kita temui, kita mengira bahwa orang itu seperti sungai dan kita adalah orang yang 
meminum airnya. Sebenarnya, kita semua bisa saja menjadi sungai itu, bisa juga sebagai orang itu, 
dalam waktu yang bersamaan. Dalam sebuah pertemuan, bukan hanya kita menemukan orang 
yang kita temui, tetapi sesungguhnya kita pun ditemukan. 

Menemukan dan ditemukan, menemui dan ditemui, sesungguhnya hanya persoalan kebutuhan 
dan ketertarikan semata. Jika kita membutuhkan sebuah pertemuan dengan orang yang 
membutuhkan kita, maka sesungguhnya masing-masing kita adalah orang yang menemui dan 
ditemui. 

Mengapa aku harus mengatakan hal-hal ini? Aku hanya ingin memastikan bahwa seandainya 
terjadi hal-hal yang melukai hati dalam sebuah pertemuan dan kebersamaan, kita tidak boleh 
menyalahkan pertemuan itu; kita tidak akan menyalahkan takdir, dan tidak pula menyalahkan 
siapa-siapa. Lalu siapa yang harus disalahkan? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kita tidak 
pula menyalahkan siapa-siapa? Maksudnya, setiap kepiluan dalam sebuah kebersamaan harus 
dianggap sebagai suatu hasil dari percampuran yang tidak seimbang antara kebutuhan dan 
pemenuhan, antara harapan dan kenyataan. Mengapa kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa? 
Karena sungai itu tidak pernah tahu jika dirinya kian tercemar dan banyak makhluk yang mati 
karena meminumnya. 

Manusia memiliki kecenderungan yang rumit jika kita berbicara tentang pertemuan dan 
perpisahan. Salah satu kerumitannya adalah bahwa manusia tidak ingin didatangi dan ditinggalkan 
seseorang sesuka hati orang itu; di sisi lain, yang bersangkutan sangat terbiasa melakukan hal itu 
pada orang lain. 

Datang dan pergi sesuka hati adalah sebuah perbuatan yang sangat melukai hati orang lain, 
terutama orang yang begitu mendambakan kehadiran seseorang. Datang sesuka hati merupakan 
sebuah hadiah terindah bagi sang pendamba, namun kepergian sesuka hati itu rasanya seperti 
perampasan hadiah tersebut. 

Meskipun adakalanya manusia merasa bosan dengan kehadiran seseorang dan berharap yang 
bersangkutan segera pergi, satu-satunya alasan adalah bahwasanya kehadiran orang tersebut tidak 
didambakan. Anda mungkin termasuk seorang pembosan (suka cepat bosan), namun aku 
pastikan anda bukanlah seseorang yang cepat bosan pada kehadiran seseorang yang didambakan. 
Koreksi jika aku salah menilai anda. 

Kita juga akan merasakan bagaimana kita terpaksa harus berhadapan dengan seseorang, tidak 
peduli orang itu kita dambakan atau tidak, dan mungkin saja kita tidak dapat lari seenaknya, 
menghindar, atau berdiam berlama-lama di hadapan orang itu. 

Pembicaraan aku seolah-olah kita adalah orang yang ditemui, dan itu benar. Tetapi aku berharap 
anda bisa berimajinasi, bayangkanlah bahwa anda adalah orang yang menemui orang lain. 
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Anda mungkin termasuk orang yang datang dan pergi sesuka hati. Anda mungkin adalah orang 
yang menemui seseorang dengan suka hati, namun orang itu tidak suka hati menerima anda. 
Atau, anda adalah seseorang yang ditemui secara terpaksa. 

Datang dan pergi sesuka hati adalah sifat seorang yang dalam hatinya tidak ada kepedulian. Jika 
seseorang memiliki kepedulian dalam hatinya, maka dia tahu kapan kehadirannya dibutuhkan dan 
kapan kehadirannya akan menjadi duri bagi orang lain. Sedangkan orang yang tidak ada 
kepedulian di dalam hatinya cenderung datang atau hadir karena kepentingannya sendiri, serta 
pergi ketika sudah tidak memiliki kepentingan apa-apa lagi. 

Seringkali kita memiliki kecenderungan datang dan pergi sesuka hati, padahal sebenarnya kita tidak 
menginginkan orang lain bersikap seperti itu kepada kita. Jika kita mau jujur, hanya ada dua 
kecenderungan pada diri kita, kita ingin seseorang hadir tatkala kita butuhkan dan kita tidak ingin 
kehadiran seseorang saat kita membutuhkan waktu untuk sendirian saja. Seharusnya 
kecenderungan seperti ini tidak boleh ada dalam hati kita, dalam sikap kita. 

Demi hal ini, kita harus mampu menilai sendiri apakah kehadiran kita dibutuhkan atau malah tidak 
diharapkan oleh seseorang. Sejujurnya, kita tidak dapat melakukan prediksi sebelum kita 
berhadapan dengan orang tersebut. Satu-satunya peluang adalah kita hadir dan menilai respon 
orang tersebut atas kehadiran kita, jika kita menyadari kehadiran kita tidak dibutuhkan (dan ini 
hanya butuh waktu bervariasi tergantung kemampuan kamuflase orang tersebut) kita harus segera 
mencari alasan untuk pergi (percayalah ini akan membuat orang tersebut merasa nyaman dan 
bahagia). 

Manusia adalah makhluk yang berpikir dan bertindak, meskipun pada kenyataannya kebanyakan 
manusia bertindak sebelum atau tanpa berpikir (panjang). Salah satu kemampuan manusia dalam 
bertindak adalah kemampuan kamuflase dan penyesuaian; aku akan menyebutnya sebagai sebuah 
proses kepura-puraan. Kualitas kamuflase manusia itu berbeda-beda antara manusia yang satu 
dengan yang lain, dan oleh karenanya kita akan berhadapan dengan kebutuhan waktu yang 
berbeda-beda untuk mendeteksi apakah seseorang menghendaki kehadiran kita atau menghendaki 
kesendirian. 

Engkau ingin bertemu dengan seseorang dan engkau tidak mengetahui apakah orang tersebut 
menghendaki kehadiranmu atau tidak; aku tahu hal ini jarang dipikirkan olehmu. Jujur saja, kamu 
harus mengetahui hal tersebut! Singkatnya, berikut ini aku akan memberikan beberapa gambaran 
agar engkau bisa memprediksi apakah kehadiranmu diharapkan atau tidak. 

Hal paling pertama dan utama yang harus engkau sadari adalah “sebagai siapa” dirimu dalah 
kehidupannya? Kemudian hal kedua yang harus engkau sadari adalah “apa yang sedang dialami” 
oleh orang tersebut. 

Jika kamu adalah seorang sahabat, maka dirinya akan membutuhkan kehadiranmu di saat dia 
sedang mengalami masalah dengan sahabatnya yang lain, saudaranya, orang tuanya, gurunya, 
kekasihnya, dan sebagainya. Tetapi dia tidak membutuhkan kehadiranmu jika masalah yang 
menimpanya berkaitan dengan dirimu. Seringkali kita menjauhi seseorang jika orang tersebut 
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bermasalah dengan kita bukan? Meskipun dalam hati kita menyadari bahwa dengan bertemu dan 
berbicara baik-baik dengan orang itu kita akan menyelesaikan masalah dan menghentikan frustasi 
yang kita alami. 

Jika engkau adalah seorang dermawan, percayalah, orang yang sedang terlilit hutang sangat 
mendambakan kehadiranmu. Namun jika engkau adalah seorang yang kikir dan banyak omong-
kosong, maka tidak ada orang yang menghendaki kehadiranmu. 

Jika engkau adalah seorang humoris, siapa saja menghendaki kehadiranmu, terkecuali seseorang 
yang sedang diserang sakit gigi yang hebat. Ini adalah salah satu clue, bahwa sebaiknya tinggalkan 
orang yang sedang sakit gigi sendirian dan jangan menceritakan humor-humor yang engkau 
miliki; terkecuali kehadiranmu itu membawa obat sakit gigi untuknya. Ya, jika seseorang sedang 
sakit, maka yang dikehendakinya adalah kehadiran seseorang yang dalam sakunya terdapat obat 
mujarab bagi penyakitnya. 

Jika engkau seorang pujangga, maka kehadiranmu saat diharapkan oleh seorang yang sedang jatuh 
cinta. Namun jika engkau adalah seorang pakar dalam hal sabotase hubungan cinta, maka 
kehadiranmu merupakan bencana bagi orang yang sedang jatuh cinta. 

Lihat, sederhana bukan? Sabar dulu, bagaimana jika engkau tidak mengetahui sama sekali apa yang 
sedang menimpa orang tersebut? Engkau harus mampu melihat caranya menyambut kehadiranmu 
agar bisa mengetahui apakah kehadiranmu diterima hatinya atau tidak. 

Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara melakukan semacam refleksi 
pengalaman; pengalamanmu sendiri. Aku yakin bahwa engkau pernah tidak menyukai kehadiran 
seseorang karena satu dan lain hal, terapkanlah hal tersebut sebagai sebuah persiapan. Tetapi 
ingatlah satu hal, biarkanlah kenyataan hadir apa adanya sebelum engkau jatuhkan penafsiranmu 
yang sok pintar itu. 

Engkau mengirimkan sebuah SMS kepada seorang teman yang isinya adalah menanyakan 
keberadaannya. Beberapa saat kemudian, balasan SMS dari temanmu terbaca, sebuah SMS yang 
singkat, yaitu menjawab pertanyaanmu saja tanpa menanyakan apakah engkau akan datang kesana 
atau tidak. Atau mungkin sebuat SMS yang agak panjang seperti mengatakan “Aku ada di rumah, 
namun aku akan segera pergi ke suatu tempat” tanpa menanyakan apakah engkau akan datang 
kesana atau tidak. Jika balasan SMSnya seperti itu, dan jika engkau berencana untuk datang kepada 
temanmu itu, sebaiknya niatmu itu diurungkan. 

Engkau datang ke rumah seorang teman dan saat menyambutmu engkau melihat matanya 
memandang kemana-mana seperti melihat atau menunggu seseorang, nadanya datar atau 
kalaupun naik-turun terkesan dibuat-buat, senyuman di bibirnya tidak seimbang dengan 
senyuman di matanya, nafasnya berat, dan tangannya berat menjabat tanganmu; sebaiknya segera 
ucapkan “aku kebetulan lewat dan mampir, namun aku tidak bisa lama-lama” sejenak perhatikan 
responnya atas ucapanmu itu. Sisanya, engkau bisa pikirkan sendiri dan refleksikan pengalamanmu 
sendiri. 
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Selain itu, pertemuan kita dengan seseorang, kehadiran kita pada seseorang sangat dipengaruhi 
oleh waktu, tempat dan keadaan. Aku benar-benar serius ingin engkau mampu mempelajari 
situasi waktu, tempat, dan keadaan yang tidak mungkin bisa aku jelaskan disini. Mengapa? Karena 
aku tidak benar-benar mengetahui di waktu apa kamu akan menemui seseorang. Yang bisa aku 
katakan adalah bahwa tidak ada kehadiran siapapun yang didambakan oleh seseorang yang sangat 
kecapaian dan mengantuk, terkecuali kehadiran seorang kekasih hati yang akan menemani 
senyapnya waktu istirahat.  

Sejumlah hal tentang pertemuan sudah kita bicarakan disini, dan kini saatnya kita bicarakan hal 
perpisahan. Dan ingin aku ingatkan kepadamu bahwa jika sebuah pertemuan sudah terjadi, maka 
perpisahan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan; perpisahan pasti akan terjadi. Aku ulangi 
lagi, perpisahan pasti akan terjadi; dan satu-satunya kekuatan pemisah yang sangat hebat adalah 
kematian. 

Perpisahan merupakan sebuah peristiwa pasti yang merupakan akhir dari pada sebuah kebersamaan. 
Hal ini bisa saja bersifat temporer ataukah bersifat permanen, tergantung pada tujuan perpisahan 
itu. Perpisahan yang bersifat temporer maksudnya sebagaimana tersirat pada ekspresi “berpisah 
untuk bertemu kembali” sedangkan perpisahan permanen adalah perpisahan selama-lamanya yang 
seringkali terekspresi melalui ungkapan “inilah pertemuan kita yang terakhir kali”. 

Perpisahan permanen pada dasarnya adalah kematian, atau perpisahan yang dipicu oleh kebencian 
atau kemarahan. Namun meskipun demikian, kerap kali pertemuan masih saja terjadi (secara tidak 
disengaja) setelah kita berniat berpisah secara permanen dengan seseorang; misalnya perpisahan 
karena kebencian atau patah hati. Akan tetapi, pertemuan yang tidak disengaja itu bisa saja 
dianggap bukan sebagai sebuah pertemuan, karena pertemuan yang hakiki (meskipun tidak 
disengaja) mengandung unsur interaksi meskipun tidak secara verbal. Hal semacam ini biasanya 
terjadi tatkala kita “bertemu” dengan seseorang namun kita menganggapnya tidak pernah terjadi 
pertemuan dengan orang tersebut. 

Hal semacam di atas pula sama saja dengan keramaian pasar, dimana berhimpun dan bertemunya 
orang-orang yang tidak saling kenal. Apakah setelah keluar dari keramaian tersebut kita berpikir 
bahwa kita bertemu dengan seseorang? Tidak, kita tidak bertemu dengan seseorang pun di sana. 
Inilah yang terjadi dengan pertemuan tidak disengaja dengan orang yang sudah kita putuskan 
untuk tidak bertemu lagi. Ini merupakan sebuah bentuk kamuflase hati dan kepura-puraan, karena 
apapun yang terjadi anggapan kita seolah-olah tidak bertemu itu adalah sebuah bentuk 
kemunafikan (anggapan yang menjadikan kita munafik pada diri kita sendiri); bukankah ada rasa 
dan pengenalan terhadap orang tersebut? Ini sama halnya dengan kita bertemu dengan orang yang 
tidak dikenal namun pertemuan itu menyebabkan kesan tertentu. 

Perpisahan juga bisa saja berakibat kesenangan, bisa jadi pula berakibat kesengsaraan. Secara 
umum, akibat dari sebuah perpisahan dapat diprediksi dari pemicu perpisahan tersebut (secara 
terbalik). Misalnya, jika pemicu perpisahan tersebut adalah kebencian, maka akibat dari perpisahan 
tersebut adalah kesenangan. Sebaliknya, jika pemicu perpisahan itu adalah keterpaksaan maka 
akibat dari perpisahan itu adalah kesengsaraan. 
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Akan tetapi, hati kadang tidak dapat diprediksi. Hari ini bisa saja kita membenci seseorang karena 
ketololan kita sehingga kita berharap untuk berpisah. Pada suatu hari, kita merasakan kesengsaraan 
yang amat sangat karena tiba-tiba kita sadar bahwa kebencian yang memicu harapan perpisahan 
tersebut bersumber dari kebodohan kita sendiri. Dengan kata lain, kita semua pernah menyesal 
karena membenci dan menjauhi orang lain, karena di belakang hari kita sadar bahwa betapa orang 
tersebut berarti dalam kehidupan kita. 

Perpisahan juga merupakan pemicu dari kenangan dan kerinduan. Tidak ada kenangan jika tidak 
ada perpisahan, dan tidak ada kerinduan bagi mereka yang bertemu. Tatkala perpisahan terjadi, 
maka proyeksi kenangan mulai membanjiri ingatan kita, baik itu kenangan yang manis maupun 
kenangan yang pahit. Kenangan-kenangan tersebut berperan sebagai sumber pengharapan; jika 
kenangan tersebut dominan indah, maka harapan bertemu kembali akan besar. Jika kenangan 
tersebut dominan pahit, maka harapan tak bertemu kembali akan besar. Inilah mengapa kita 
penting menciptakan sejumlah kenangan indah bersama orang yang mana kita berharap mereka 
berharap untuk bertemu kembali; dan kita perlu menciptakan kesan tak indah jika kita berharap 
seseorang tidak menemui kita lagi. 

Perpisahan sama dengan pertemuan, sama-sama menyimpan kepura-puraan. Tidak semua air mata 
perpisahan itu murni dari hati, melainkan sebentuk basa-basi penghias tragedi perpisahan. Bukan 
berarti semua air mata perpisahan merupakan kepura-puraan; tangisan perpisahan yang dipicu oleh 
keterpaksaan merupakan air mata murni. 

Perpisahan juga merupakan pengikis rasa bagi sebagian orang. Katakanlah dua orang yang saling 
mencintai kemudian berpisah. Perpisahan pertama begitu menyayat hati. Setelah berpisah sekian 
lama, bertemulah mereka kembali dengan suka cita yang tidak akan sama dengan pertemuan awal, 
kualitasnya menurun. Hal ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman lain yang sudah mengisi 
kekosongan setelah terjadi perpisahan pertama. Konsekuensi logisnya, jika perpisahan itu terjadi 
kembali, maka kesedihan yang terjadi tidak akan se-berkualitas perpisahan pertama, ya, alasannya 
karena mereka sudah mulai terbiasa dengan perpisahan yang sama. 

Kualitas rasa dari sebuah perpisahan kadangkala tidak terikat pada kualitas waktu pertemuan dan 
kebersamaan, melainkan kualitas kesan. Bisa jadi pertemuan singkat dengan kesan yang kuat 
menjadikan kualitas perpisahan semakin berat; dan bisa jadi pertemuan dengan kebersamaan yang 
lama diakhiri dengan sebuah perpisahan dengan kesan ringan. Hanya saja, semakin lama kita 
bersama dengan seseorang, maka semakin banyak kenangan yang akan diingat setelah perpisahan 
terjadi. Namun adakalanya sebuah senyuman manis benar-benar menjadi kesan super dalam 
batin, dan kita bisa saja menghabiskan tahunan (setelah pertemuan super singkat yang diisi dengan 
senyuman super manis) hanya untuk mengenang seutas senyuman saja. 

Jika kita akan berpisah dengan seseorang, maka pikirkanlah pemicu perpisahan tersebut, dan 
perkirakanlah kesan apa yang akan melekat di hati orang yang akan berpisah dengan kita itu. Akan 
ada semacam kenangan yang akan terproyeksi, persoalannya, kenangan apakah itu.  

Pertemuan, kebersamaan, perpisahan... 
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Pertemuan ada meniscayakan adanya perpisahan, dan kebersamaan kita menjadi kesan dan 
kenangan yang menentukan kualitas dari perpisahan itu. 

Penjara Rutinitas 

Rutinitas adalah proses yang terjadi berulang kali, baik bersifat statis maupun bersifat dinamis. Dan, 
kita tidak perlu menciptakan rutinitas agar rutinitas itu ada, karena pada hakikatnya setiap orang 
hidup dalam rutinitas. Bernapas, makan, minum, tidur, bangun, seks, adalah sejumlah rutinitas 
yang terjadi pada kita. Lalu apa yang dimaksud dengan penjara rutinitas? Yang dimaksud dengan 
penjara rutinitas adalah proses sirkular yang sangat membosankan dan melelahkan yang mana kita 
terlibat di dalamnya. 

Manusia adalah makhluk dengan kehendak dan kuasa untuk melaksanakan kehendaknya, dan pada 
hakikatnya manusia adalah makhluk bebas yang terikat oleh hukum dan aturan. Sebagai makhluk 
bebas, rutinitas menjadi salah satu hukum yang harus dijalani. Misalnya rutinitas seorang guru 
adalah mengajar, dan mengajar merupakan bagian dari hukum yang mengikatnya. Guru tersebut 
harus melaksanakan tugas mengajarnya setiap harinya, seperti menjalankan hukum yang  
mengikat dirinya. Dan tahukah engkau, tidak semua orang mencintai pekerjaannya. Namun 
semua orang (meskipun sangat mencintai pekerjaannya) sangat merindukan saat-saat dimana dia 
bisa terbebas dari tanggungjawabnya, yakni hari libur. 

Kita pernah dan senantiasa merasa bosan dengan rutinitas yang kita jalani dalam keseharian kita. 
Kebosanan itu bisa jadi bersifat temporer yang dipicu oleh keletihan otot dan otak, juga hati; bisa 
jadi pula kebosanan itu menjadi permanen jika pemicunya adalah kebencian. Saat kebosanan hadir 
pada kita, kita sebenarnya bukannya ingin melepaskan rutinitas tersebut, sesungguhnya yang kita 
inginkan adalah melakukan sesuatu yang lain. Misalnya seseorang guru yang sudah letih mengajar 
di kelas, bukan berarti dia tidak ingin melakukan sesuatu dan menghabiskan waktunya di rumah 
untuk bermalas-malasan; karena seorang aktif merasa lebih bosan berada di rumah dan bermalas-
masalan. Guru tersebut menginginkan hal lain, bisa jadi dia ingin memancing ikan, berenang, 
menonton film di bioskop, karaokean, ataukah mendaki gunung yang justru lebih melelahkan 
ketimbang mengajar di depan kelas. 

Sebagian orang disekitar kita mungkin berbeda keadaan. Bisa jadi seseorang justru sangat 
menyukai penjara rutinitas, tidak pernah ingin melakukan hal lain terkecuali rutinitasnya yang 
bagi kita membosankan. Mungkin saja bagi orang tersebut, terlepas dari rutinitas menyebabkan 
dia sakit berat. Orang semacam ini adalah orang yang “tidak biasa”, dan jika rasa bosan merupakan 
salah satu ukuran kenormalan, maka sudah dapat dipastikan orang ini tidak normal, karena mana 
ada manusia normal yang tidak pernah merasa bosan terhadap sesuatu pun di dalam 
kehidupannya? 

Para biksu di biara merupakan orang yang tahan banting terhadap kebosanan. Mereka tidak makan 
daging, mereka menggunakan pakaian yang sama selama hidupnya, mereka betah dengan kondisi 
kepala tanpa rambut, dan mereka harus bermeditasi berhari-hari lamanya. Meskipun aku tidak 
pernah menjadi seorang biksu (namun aku pernah menjalani kehidupan asketik), aku tahu bahwa 
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ada saat dimana mereka berpikir untuk tidak bermeditasi, memakan daging, atau menggunakan 
kaos oblong. Hanya saja motivasi mereka sangat kuat karena didukung oleh pemahaman relijius 
dan filosofis yang mengarahkan kekuatan mereka dalam melawan rasa bosan tersebut.  

Ini artinya, bahwa untuk melawan rasa bosan tatkala kita berada dalam sebuah rantai rutinitas yang 
berkepanjangam, kita membutuhkan sejumlah kekuatan, motifasi, yang bukan hanya bersumber 
dari kecenderungan hedonistik, melainkan bersumber dari pengetahuan dan keyakinan total dan 
kuat mengenai rutinitas yang kita jalani. Akan tetapi, mayoritas sumber kekuatan kita dalam 
bertahan di rantai rutinitas adalah persoalan sanksi dan urusan isi perut. Misalnya jika kita tidak 
bekerja maka kita tidak bisa makan karena tidak diupah. 

Pernahkah engkau merasa bosan menjadi manusia yang terikat dengan hukum? Seorang 
perempuan yang sudah bosan mempertahankan keperawanannya, seorang lelaki yang bosan 
dengan keshalehan yang dia jalani seumur hidupnya tiba-tiba ingin pergi ke tempat prostitusi dan 
merasakan seks di sana, bahkan untuk pertama kalinya. Ini merupakan tragedi yang disebabkan 
oleh penjara rutinitas. Namun ini bukan berarti bahwa si perempuan dan lelaki tersebut boleh 
membebaskan dirinya dari penjara rutinitas agamais tersebut. Namun Tuhan Maha Tahu, Dia 
menciptakan hukum menikah agar sang perempuan dan lelaki tersebut bisa terbebas dari penjara 
rutinitas agamais tersebut. Celakanya, jika perempuan dan lelaki tersebut tidak memiliki cukup 
motifasi yang kuat, maka rasa bosan melakukan seks dengan pasangan resminya pun 
bermunculan, dan tiba-tiba saja mereka bosan untuk bersikap setia pada pasangannya masing-
masing. Tuhan Maha Tahu, dia menciptakan hukum yang memperbolehkan untuk menikahi lebih 
dari satu orang. Lebih celakanya lagi, “tikungan ke arah yang bertentangan” kerap kali terasa 
manis, dan ini merupakan ujian berat bagi mereka yang bermotifasi lemah untuk bertahan dalam 
rantai rutinitas. 

Rutinitas akan selalu ada dan kita tidak pernah benar-benar terbebas dari penjara rutinitas. Kita 
hanya berpindah dari satu rutinitas ke rutinitas yang lain. Kita patut bersyukur karena penjara 
rutinitas bukanlah penjara bagi seorang kriminal, karena berpindah dari sebuah penjara ke penjara 
lain sama sekali bukan sebuah proses refreshing. 

Dalam keseharian yang penuh dengan rutinitas yang membosankan, luangkanlah sedikit waktu 
untuk mencoba hal-hal baru, hal-hal lama yang sudah lama ditinggalkan. Lakukanlah sesuatu 
sesuai dengan kehendak hati, dan cobalah sesuatu yang dicoba oleh orang lain, namun bukan 
minuman keras, narkoba, atau tindakan kriminal yang akan menciptakan penjara rutinitas yang 
sangat tidak kita sukai, yang disebut dengan rutinitas penjara. 

Orang yang bertahun-tahun hidup mewah dalam istana, mungkin akan menyukai sebuah momen 
dimana dia menghabiskan waktunya di dalam sebuah gubuk reyot yang makanannya hanya nasi 
dan garam. Orang yang senantiasa menggunakan mobil mewah mungkin suatu saat merindukan 
berjalan kaki dalam rawa-rawa, selama tidak ada buaya di dalam rawa-rawa itu. Orang yang 
senantiasa dikelilingi oleh istri yang cantik dan anak-anak yang lucu mungkin merindukan sebuah 
gua yang sunyi. Namun, semua kerinduan terhadap kenyataan yang bertentangan itu tidak pernah 
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permanen, sehingga janganlah berharap ingin menikahi seorang putri raja dan berharap dia akan 
bahagia dalam gubuk reyotmu, itu hanya terjadi di dalam film dan novel saja. 

Mengapa demikian? Karena jika rutinitas itu merupakan bagian absolut dalam kehidupannya, 
merupakan bagian dari eksistensi dirinya, maka dia tetap akan kembali pada rutinitas tersebut.  
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Aku Harus Menjadi... 
Titik-titik di atas sengaja aku kosongkan karena aku ingin engkau sendiri yang mengisi 
kekosongan titik-titik tersebut. 

Menjadi seseorang dengan kepribadian ganda sangatlah tidak menyenangkan, setidaknya bagi 
orang lain. Tetapi percaya atau pun tidak, kita semua merupakan makhluk dengan identitas jamak. 
Identitas kita sangat tergantung oleh ruang dan waktu yang memediasi eksistensi kita. Kita pada 
awalnya bukanlah siapa-siapa, sehingga ada sesuatu atau seseorang lain yang menjadikan kita 
sesiapa. 

Bab ini adalah rangkuman dari seluruh bab sebelumnya, dan akan mengarahkan kepada engkau 
sebaiknya engkau menjadi siapa. Tentu saja engkau secara ringan akan mengatakan bahwa “Aku 
ingin menjadi diri sendiri”, dan ini adalah omong kosong yang sangat besar. Menjadi diri sendiri? 
Siapakah dirimu jika menjadi diri sendiri? Apakah engkau hidup sendiri di dalam gua? Menjadi diri 
sendiri adalah omong kosong, dan untuk tidak menjadi omong kosong, maka marilah kita 
menyimpulkan isi dari segala penjelasan yang sudah aku berikan padamu. 

Menjadi diri sendiri adalah menjadi “seseorang” dan untuk menjadi seseorang kita setidaknya 
membutuhkan teladan. Jikalau kita terlalu gengsi untuk menjadikan orang lain sebagai teladan, 
maka setidaknya kita memiliki sejumlah tolak ukur yang kita sendiri setujui untuk mengetahui 
sejauh mana kita ingin membentuk diri kita, dan kita sudah membicarakannya. 

Aku ingin menjadi seseorang yang senantiasa memandang segala hal yang perlu kupandang 
sebagai sesuatu yang “baru”, bukan sesuatu yang usang, agar aku bisa benar-benar memahaminya. 
Aku ingin menjadi seseorang yang senantiasa menyadari segala kenyataa yang ada, termasuk 
kenyataan adanya diriku sendiri serta apa-apa yang aku alami. Aku tidak menganut keyakinan 
bahwa kesadaranku membentuk kenyataan, tetapi kesadarankulah yang dipengaruhi oleh 
kenyataan. Kenyataan membentuk kesadaranku, meskipun kenyataan itu bisa saja berasal dari 
diriku sendiri, dan kesadaranku itu sendiri merupakan bagian dari kenyataan-kenyataan, karena 
kesadaranku nyata, dan tatkala aku sadar maka kala itu pula aku nyata. Aku adalah orang yang 
terikat oleh hukum dan aturan, tetapi hukum dan aturan yang mengikatku bersifat relatif karena 
aku sangat memahami mengapa sebuah hukum dan aturan itu harus ada dan berlaku, dan kapan 
hukum dan aturan itu tidak berlaku, bukan dilanggar. Aku bukanlah orang yang datang dan pergi 
sesuka hati, dan aku tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dan aku bukanlah orang yang senantiasa 
terpenjara oleh rutinitas tertentu, namun aku tidak akan pernah bisa bebas dari rutinitas karena 
rutinitas itu selalu ada. Aku adalah insan yang bebas, namun aku senantiasa patuh dan tidak akan 
membangkang kepada sesuatu yang seharusnya aku patuhi. 

 

 

 


