


Pengantar 

Buku ini saya tulis untuk memperingati perubahan hidup saya yang semakin
sibuk. Semakin sedikit waktu dengan keluarga. Dalam rancangan hidup saya,
hidup model ini tidak pernah hinggap sama sekali untuk dicoba. Namun,
Tuhan mengalirkan saya sampai koordinat ini dan saya terima. Sebab ikhlas
adalah kunci dari tenang-nyaman-damai-dan-kata-kunci-lain-yang-setara.
Kalau perusahan berlogo apel tau dahsyatnya makna kata ini, mungkin
sudah dibuat produk semacam I-khlas.  

Saya melihat banyak anak kehilangan ayahnya. Ayahnya direngut pekerjaan,
direngut hobi, direngut gendroid atau ipon. Ayahnya memang belum mati
dan tidak menjadikannya yatim, namun sosoknya kurang hadir dalam
kehidupan seorang Anak. Jika buku ini membuat tersinggung seseorang, saya
mohon maaf karena artinya saya berhasil menyentuh hati Anda, meskipun
secara negatif. 

Buku ini adalah ejawantah dari kesadaran saya bahwa “Ayahmu juga
Ayahku”. Seorang anak menurut pengalaman saya akan bertemu dengan
banyak Ayah non-biologisnya selama hidup. Saya, sebagai ayah dari anak-
anak saya, membuka diri untuk menjadi ayah anak-anak lain. Maukah kau
jadi anakku?  

Oleh karena itu, buku ini diberi judul “Nak”. Buku ini saya persembahkan
untuk seluruh anak di dunia. Untuk seluruhnya, sebab kita semua adalah
anak, dan tak mesti semua kita adalah ayah.  

Buku ini juga merupakan tribut untuk ayah dan ibu saya, yang senantiasa
sabar dan selalu mendoakan, entah seperti apa bentukan anaknya. Mohon
doa untuk ayah ibu saya. Supersuwun. 

Salam, mualaikum 

Bogor, 8 September 2022
Nihan Lanisy 
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Nak, 
udah bangun? 
hirup udara pagi 
berjemur 
mandi 
sarapan ya 
terus bayar itu semua ke Tuhan 
bukan pakai uang 
pakai tindakan menolong liyan 
pakai diri yang terus diperbaiki 
ok?  
maksud ayah apa, sih?, mungkin kamu bertanya 
selamat bertanya 
ayah juga gatau maksudnya 
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Nak, 
yang penting jangan malas 

kalau gagal itu pasti 
tapi bergerak 

walau tanpa arah dan tujuan 
tanpa modal itu tak ada 

selalu ada niat sebagai modal awal 
sisanya cuma diperjalankan Tuhan 

langkahmu dengan nama Tuhan 
bukan dengan nama ingin terkenal/sukses/kaya 

setiap manusia sudah disiapkan jalannya 
yang penting tidak malas 

dan satu lagi, anti-putus-asa 
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Nak, 
ada yang namanya nafsu 
dia kadang menjelma jadi ingin 
tiap hari makan nasi putih dengan krupuk 
sudah cukup bisa jadi 
namun Tuhan beri anugerah dan ujian bernama selera 
jadilah tiap makan ganti menunya 
ganti variasi harganya 
selera, seperti tadi ayah bilang 
datang sepaket 
berkah dan kutukan 
saling menyeimbangkan 
makanya hidup itu banyak yang tak tampak 
fundamental, fondasi 
sebagai manusia, bukan dinilai ganteng-jeleknya 
meskipun ayah ganteng, tapi jangan bilang-bilang ya 
tapi dinilai dari seberapa manfaatnya 
bagi orang/hantu lain 
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Nak, 
sayangilah pantatmu 

sebab disitu ada tulang ekor 
yang tak lekang waktu 

mati-hidupmu 
dijagalah the metadata 

oleh kuasaNya 
menyanyangi pantat memang tak ada 

di buku-buku pelajaran 
kadang memang harus kurang ajar 

untuk menemukan hal-hal yang 
mustahal 
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Nak,  
solatmu terlambat lagi? 
solatmu lupa lagi? 
sama, ayah juga 
ayah sama-sama manusia 
yang kebetulan cuma disuruh 
lahir duluan dan mencontohkan 
sifat dasar kita sama 
pelupa, pemalas, dan perunggu 
tiap detik adalah proses 
hasil itu buah dari proses 
proses itu apa? 
jalani dan kurangi tanya 
belajar itu apa? 
tanya dan kurangi jalan 
berlawanan ya?  
tidak dan iya 
lihat saja jalan raya 
ada ke arah utara dan selatan 
biasanya jika searah 
orang-orang banyak marah 
atau sekedar melawan arah 
sadari, terima, dan nikmati 
beda-beda kita 
dalam dirimu saja banyak beda 
tak perlu lihat antar manusia 
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Nak,  
sayangnya doa itu wireless 

mau ayah kotakin  
terus disimpan di kulkas 

jadi bisa awet 
kalau laper tinggal kalian makan 

di keheningan malam 
kadang air mata menetes 

karena haru, kakiku terinjakmu (srimulat) 
masa depan tidak ada yang tau 

dari sekarang semua anak sudah ayah titipkan 
kepada Sang Dititipi 

tali untuk keluar dari jurang 
tangga untuk turun dari ketinggian 
insyaallah kita kan ketemu kemarin 
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Nak, 
waktu ayah ditertawakan 
ayah justru senang 
kalau pertalite harganya 10.000 
bahan bakar ayah ya itu 
ditertawakan, diremehkan 
semakin di remeh, ayah nyala 
tak perlu marah 
sebab orang hanya dapat melihat  
sekelibat 
sedang kita, adalah kenyataannya 
sudah jutaan orang ayah temui 
disalahsangkai 
karena tak semua orang bisa bicara 
meski bahasanya sama 
ada tembok berlin yang membatasi 
antar hati, antar propinsi 
ayah adalah seorang penyendiri 
yang banyak ditemani 
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Nak, 
nantinya kamu harus memilih 

filosofi mana yang kau peluk 
karena tiap sudut tak selalu bertemu 

namun mereka yang membuat ini ada 
jika bumi dibangun dengan pemikiran 

ada baiknya kadang kau tak berpikir 
sebab, jika dibangun terus lalu siapa yang tidur? 

sumpah, tak ada jaminan bagi manusia 
kecuali semuanya sukses 

namun, tak semua orang punya software 
yang bisa menerima suksesnya masing-masing 

yang sering terdengar adalah “cuma” 
kalau dibalik jadi amuc 

kamu tau ga maksudnya? 
sama, ayah juga gatau 
medis dan non-medis 

tak perlu diiris 
sebab beda berangkatnya 

medis dari giwangan ke surabaya 
non-medis dari jombor ke pulo gebang 

tapi keduanya punya tujuan sama 
sampai di tujuan 

yang mana tujuannya beda 
mana yang lebih baik? 
Lebih baik bersaudara 

saling diskusi, kalau beda 
diterima saja 

ada laki, ada perempuan 
ini, sesederhana penerimaan ini 

energimu tak terlalu terpusat di kepala 
oper bolanya saja, tak perlu oper tingking 
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Nak, 
coba beli bobanya tiap hari 
diganti dengan minum madu 
sama-sama manisnya 
namun beda dampaknya 
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Nak,  
kalau kamu hafal quran 

tentu ayah senang 
tapi mungkin kamu takkan lihat 

ayah mendorong dan memaksa 
serta terlihat bangga 

dalam hal tadi 
sebab, kata itu ponakannya makna 

makna punya tugas dibumikan 
diresapi, diadaptasi 

ia menanti untuk dihidupkan 
bukan sekedar dihafalkan 

bacalah 
bukan terus belanja buku gila-gilaan 

baca itu sebuah kata 
yang maknanya luas sekali 

seluas rumah subsidi tipe 10 
walau kecil, kalau dirasakan dengan terpaksa 

akan luas dengan sendirinya 
sertifikat tanahnya memang takkan makin luas 

perpanjangan SIM juga tidak menambah cm-nya 
ingat? suatu hari kita baca perasaan orang lain 

ingat? Suatu hari kita baca mendung 
ingat? Suatu hari kita baca kemacetan 

Ingat? Suatu hari kita baca orang misuh 
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Nak, 
ilmu hadir bukan karena kita belajar 
tapi karena kita belajar dan tak sombong 
ada elemen adab dalam belajar 
ayah pernah tak mengosongkan gelas 
sehingga mana bisa si galon kencing di ayah 
meski gurumu lebih bodoh dimatamu 
dia memang bodoh, tapi dia berusaha 
dan tak perlu kau membodohkannya 
sebab di dunia ini kita hanya berbagi 
bukan memperingkati, pintar-bodoh-diri 
yang tau mengajari 
yang bodoh, dibodohi-bodohi dulu terus diajari 
ayah punya guru-guru yang  
waktu dan dimensinya tak bisa dijumpai 
tapi kita punya doa 
untuk orang tua dan guru 
untuk orang muda dan bukan guru 
untuk semuanya 
dan kadang 
doa kita lupa dipanjatkan 
pada lomba panjat pinang tujuhbelasan 
untuk diri kita sendiri 
sebab ego kita sudah lepas 
doa kita hanya untuk mereka 
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Nak, 
ada anjing lepas 

keluarga kita bukan doglover 
jadi kita tidak pelihara 

tapi ayah ingat, perkara orang 
yang kasih makan anjing 

meski dia tak pelihara anjingnya 
rumput yang dibiarkan 

dan disirami 
sama-sama tumbuhnya 

bedanya di niat dan proses 
kenapa orang menyirami tanaman? 

Karena cari muka di hadapan Tuhan 
dan calon mertua mungkin 

niat ingsung memakani 
kasih air di atas embun di daun 

ia tak menolak 
ia tak menerima 

tapi amal kita sudah lama 
ditunggu hadir 
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Nak, 
semoga ayah hidup pas-pasan terus sama ibu 
biar kalian tau perjuangan 
perjuangan opo? Lebay 
ini kan lagi nulis buku 
paling engga ya agak menggetarkan 
supaya tumbuh motivasi dan aspirasi 
dari pembaca yang njelehi 
dalam hidup yang kami rancang 
memang kami tidak mau kaya raya 
supaya kalian bisa belajar “lapar” 
supaya kalian bisa mengenal “hemat” 
supaya kalian mengalami keajaiban 
yang bagi orang berduit dan berharta 
itu tak mereka jumpai 
tapi hidup ini milikNya 
kita bisa saja cuma berencana 
sudah nolak-nolak 
eh nantinya kaya raya 
pokoknya ayah dan ibu tidak punya rencana 
cuma menjalani sebisa kita 
tidak muluk menjadi 
“best version of yourself” 
ayah tidak mau menyalahkan motivator 
sebab motivasi juga dibutuhkan 
dorongan-dorongan juga dibutuhkan 
untuk mobil mogok 
kalau mobilnya nyala, ngapain di dorong? 
 



Seandainya tidak ada komputer 
dunia ini sebenernya baik-baik saja 
yang pada takutkan terkait adaptasinya 
internet mati sehari aja pada sambat 
lihat kamu? 
Itu namanya ketergantungan 
orang hidup itu nanti mati 
seenaknya mati yang keterikatan pada dunia 
sudah dilepas tali-talinya 
seno tudrag
kalo sampe kamu besok ngedrugs 
ayah biarin, wong kamu lagi sakit 
drugs itu obat 
illegal drugs baru obat terlarang 
paling mahal, sudah ditandai dari kata-katanya 
pengobatan dicari sampai mana-mana 
sebab sehat datangnya bukan dari pengobatannya 
tapi dari ACC-Nya  
wah panjang ini kalo cerita pengobatan 
sampai sini dulu aja ya 
ayah capek 



14
 

Nak, 
ada ga orang solat tapi jahat? 

ada, dan mungkin banyak 
dan mungkin ayah juga 

kadang ayah mikir, mungkin 
karena yang dibaca saat solat 

si pensolat tidak tau artinya juga 
jadi solat cuma jengkang-jengking aja 

padahal di dalam solat ada banyak permohonan 
ada banyak minta maaf 

ada banyak menyerukan kelemahan kita 
ada kita minta dijauhkan dari kejelekan 
seperti alhamdulillah yang membypass 

semua kekerenan kepadaNya 
selesai salam, mabuk lagi 

nanti, solat lagi 
ya itulah proses masing-masing 

disini saya merenungi BACALAH 
karena banyak barang elektronik 

yang tidak pernah dibaca manual booknya 
padahal disitu sudah lengkap 

tapi emang enak ngundang orang 
untuk masuk ke kehidupan kita 

berbekal obeng, aku mau masuk surga 
membantu orang-orang membenahi elektroniknya 

ternyata mesin tak rusak 
cuma pulsa listrik habis 

dan kesadaran kita terkikis 
perlahan sampai habis 
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Nak, 
banyak orang sekolah tapi tidak belajar 
ada juga, orang belajar tapi tidak sekolah 
ada juga orang tidak sekolah tidak belajar 
tentu ada yang sekolah juga belajar
terserah mau milih yang mana 
tak ada salah 
sebab ia di liverpool 
bukan di persikabo 
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Nak, 
setelah susah ada mudah 

ada susah ada mudah ada susah dst 
namanya siklus 

hidup itu melingkar 
bukan segitiga 

nanti rodanya gabisa jalan 
kalau kamu sedih, tenang 

setelah sedih ada senang 
ada sedih ada senang ada sedih dst 

 



17

Nak,  
kalau besok sampai umurmu 
tak perlu takut jadi orang dewasa 
masih boleh kekanak-kanakan kok 
hidup Cuma senda gurau 
cuma main-main 
seriuslah dalam bercanda 
sudah terlalu banyak orang sepaneng 
kalian seimbangkan dunia dengan canda 
dengan gembira, dengan lalala 
dengan sedih yang terlalu bahagia 
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Nak, 
uang itu cuma dampak 

bukan hasil 
sepelekan saja uang 

buang-bunag saja ke yang membutuhkan 
kita sih juga membutuhkan 

ayah ralat: buang yang lebih membutuhkan 
lebihnya itu didapat dari rasa 

hIdup ini banyak ngrasaninya 
karena logika tak sampai kesana 

bener dan pener, besok kamu pelajari ya 
sedekah bisa menghalangi 

paku-paku masuk perut 
api-api yang mau menyelimuti 

tapi kalau sudah sedekah masih kena 
tuhan sayang padamu 
ujian habis itu wisuda 
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Nak, 
udah dulu ya 
prinsip hidup orang beda-beda 
hargailah 
kalau ada yang maksa ke kamu 
biarin, senyum saja 
badan bisa dipenjara 
tapi hati dan pikir bebas 
bebas kalau mau dibuat pusing 
bebas kalau mau dilepas talinya 
dari kegelisahan duniawi 
pesan terakhir ayah, yang ayah juga lagi belajar 
jangan takut selain sama Tuhan: 
lapar, habis uang, gapunya rumah, dana darurat, 
gabisa beli kopi susu, jadi dewasa, masa depan 
haji antrinya lama, udah gitu gaada duitnya. no no
no 
jalani hidup, dengan rajin-malas-baik-buruknya 
hasilnya pasrahkan saja 
tanpa ekspektasi, semuanya serasa terberkahi 
nyamnyam hidup ini 
hanya menunggu mati sejatinya 
tapi kita lupa, dan juga sombong 
udah ganteng, sombong lagi 
lengkap ya. cek ig sis 
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Nak, 
satu lagi 

seperti apapun ibumu 
hormati sayang dia jutaan kali lipat dari ayah 

ibu mungkin ga nulis buku kayak gini 
tapi rasa sayangnya tak terhingga 

doa-doanya banjir untuk kalian 
alfatihah 

 



Epilog

Nak,
mungkin eh pasti
ayah akan meredup
perlahan menghilang
di satu titik nanti
semoga pdf buku ini masih ada
tahun depan ayah revisi, mungkin
kalau prinsip hidup ayah berubah
namanya juga manusia
berubah, naik-turun-kanan-kiri
jadilah air
bukan beton
air ditabrakan batu, ia berbelok
beton ditabrakan beton, pecah
ayah bukan orang baik
hanya ingin jadi baik
sehat selalu
sakit sesekali ya
supaya hidup seimbang
superlopyu
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