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Bissmillahirrahmanirrahim… 
Masih teringat jelas bagaimana aku menuliskan kalimat-kalimat itu pada dua lembar kertas buram setelah tiba di kamar asrama Tingkat Persiapan 
Bersama di IPB sore itu. Baru saja  DKM Al Hurriyah usai menyelenggarakan acara Achievement Motivation Trainer (AMT) dengan menghadirkan 
seorang pembicara yang sangat luar biasa, Ustadz Aris Ahmad Jaya. Sosok yang di kemudian hari banyak menginspirasiku mencapai hal-hal 
menakjubkan yang semula hanya terlintas di mimpi belaka. 
Untuk kesekian kalinya aku dibuat begitu takjub dengan penampilan dan materi motivasi yang diberikannya. 
 
“Banyak orang yang memiliki mimpi, namun mimpinya itu akhirnya tetap menjadi impian dan khayalan belaka. Alasannya adalah karena 
mereka menuliskan mimpi-mimpi mereka di dalam ingatan saja. Padahal ingatan manusia itu terbatas. Akibatnya kebanyakan dari mereka itu 
lupa dengan mimpinya. Dan ketika ingat kembali, waktu mereka telah habis. Dan hanya penyesalan yang dirasa.” 
 

Demikian kurang lebih kata-kata yang beliau sampaikan sebagai pembuka materi 
beriringan dengan tampilan slide di layar dan backsound yang sangat menawan. Kemudian 
dengan setengah menghentak beliau berteriak! 
 
“Ubah! Ubah cara pandang anda! Ubah bagaimana anda menuliskan mimpi-mimpi anda. Jangan tulis dalam ingatan anda yang terbatas, 
karena hal itu ibarat anda menulis di atas pasir. Ketika angin bertiup, hilanglah tulisan itu. Tuliskan secara nyata. Di atas kertas. Tuliskan 
mimpi-mimpi anda di atasnya. Tempatkan dimana anda akan sering melihatnya. Jika anda ragu… tulis saja 100 target yang ingin anda capai 
selama di IPB!” 
 

Alunan backsound dari speaker yang memainkan musik instrumental gubahan komponis 
terkenal Jepang, Kitaro berjudul Koi itu seolah turut menyihir kata-kata yang 
beliau ucapkan hingga mampu merasuk ke dalam dada setiap peserta yang hadir. 
Masing-masing peserta seolah tersihir oleh suasana. Semuanya khusyuk 
mendengarkan kata demi kata dari Sang Trainer, termasuk diriku yang dengan serius 
mencatat kata-kata tersebut dalam buku catatan. 
 
“…dan nanti anda akan lihat. Bagaimana luar biasanya Allah mewujudkan setiap mimpi-mimpi itu, jauh lebih luar biasa daripada yang bisa 
anda bayangkan… tuliskan segera, dan suatu hari yang akan anda lihat dari tulisan anda itu hanyalah coretan-coretan. Coretan karena anda 
telah mencapainya…” 
 

Dan itulah yang aku lakukan. Di atas dua lembar kertas buram itulah aku 
menuliskannya. 100 target. Target-target sederhana hingga impian-impianku, tanpa 
banyak berpikir rumit, aku benar-benar menuliskan apa yang terlintas di pikiranku 
saat itu, seperti yang Ustadz Aris katakan waktu itu. Dan jadilah, 100 target itu. 
Aku tempel di pintu lemari bajuku hingga setiap saat aku bisa melihatnya. Ada 
kepuasan tersendiri ketika melihatnya. Namun tak sedikit juga yang berkomentar 
setiap kali melihat target-target yang tertulis di sana. 
 
”Buat apa Nang kamu nulis repot-repot begitu”. “Sombong banget sih lo…” atau bahkan dengan nada meremehkan “Udah Nang, ini mah 
bukan lagi zamannya untuk bermimpi. Realistis sedikitlah” 
 
Setelah begitu banyak komentar, akhirnya aku melepas dua lembar kertas itu dan memindahkannya di atas tempat tidurku hingga setiap akan tidur 
atau bangun pagi aku bisa melihatnya. Setidaknya komentar-komentar itu tak lagi terdengar setelah itu. 
Aku baru benar-benar menyadari bahwa dua lembar kertas itu kini sudah begitu usangnya… usang oleh berbagai macam coretan-coretan di atasnya, 
dan usang oleh keringat di tanganku setiap kali memegangnya. Tapi yang pasti… kini setiap aku melihatnya kembali yang bisa aku katakan adalah: 
“Subhanallah…Luar biasa…” 
Apa yang aku tuliskan di atas dua lembar kertas itu, yang dahulu begitu banyak orang yang mencemooh dan meremehkannya… kini… satu persatu 
tanpa aku sadari benar-benar terwujud. Dan benar… seberapapun luar biasanya rencana dan kalimat yang kutuliskan di atasnya… rencana Allah jauh 
lebih luar biasa, persis seperti yang dikatakan Ustadz Aris waktu itu. 
Mahasiswa Berprestasi.. Meski awalnya hanya aku tuliskan setelah mendengar cerita Mas Anuraga Jayanegara, dan terinspirasi dari majalah-majalah 
mahasiswa.Ternyata… tak aku sangka aku akan bisa mencapainya, bahkan hingga tingkat nasional dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang begitu bergengsi dan MTQ Mahasiswa Nasional… tak aku sangka aku bisa ke sana dengan cara-cara 
luar biasa dan tak terkira, padahal mulanya semua itu terinspirasi dari penuturan penuturan kakak tingkat atau teman-teman di kampus. 
Setiap kali mengingat semua itu, sepenggal lirik Nasyid dari Justice Voice yang terinspirasi dari surat Ar Rahman terdengar begitu nyaring di 
kepalaku 
”…Nikmat yang manakah lagi yang akan kau dustai, setelah begitu banyak nikmat yang Ia beri…” 
Dan kini ketika menatap dua lembar kertas usang yang hampir tercerai berai itu… delapanpuluhtiga. Ya… target nomor 83 bertuliskan 
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“Aku ingin melanjutkan sekolah keluar negeri setelah tamat IPB!” 
Tapi tahukah apa yang terjadi?…semuanya seolah terulang kembali… seberapapun luar biasanya rencana yang kita buat… rencana Allah jauh lebih 
luar biasa… 
 

Burung besi kebanggaan bangsa itu akhirnya mendarat di Narita International Airport. Sambil 
menunggu pilot selesai memarkirkan Sang Garuda, negeri para Samurai dulu itu terlihat 
begitu dingin dari jendela pesawat yang basah oleh air hujan. Mungkin musim 
gugur telah hadir di bulan ini seperti yang aku baca di internet sebelumnya. 
 
Dikejauhan perlahan tampak tulisan berwarna merah menyala. Yokoso Japan. Yang di kemudian hari aku ketahui artinya sebagai: “Selamat Datang di 
Jepang”. Kututup buku catatan dan dua lembar kertas usang bertuliskan 100 targetku dengan coretan-coretannya itu… air mata ini menetes dengan 
perihnya dan panasnya mata. “Nikmat yang manakah lagi yang akan kau dustasi Nang?!“… hanya tarikan nafas panjang yang bisa aku lakukan… 
Seolah suara merdu Celine Dion dalam video motivasi tentang para peserta paralympic, olimpiade bagi orang-orang yang cacat namun mampu 
mengukir sejarah itu, yang diputar Ustadz Aris 2 tahun lalu itu terdengar kembali… Realize the Power of The Dreams… ternyata Allah membukakan 
jalan bagiku ke Jepang… sebelum tamat dari IPB… 
Dan dimulailah jejak-jejak ini… dibuat…. 
Pembuat Jejak. 
 
Yokoso Japan… Narita Airport, 2 Oktober 2007 

 


