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Penulis
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Bab 1 – Prolog

L

angit siang ini biru sekali, tak tampak tandatanda akan turun hujan. Beberapa gumpalan
awan membentuk pola – pola yang menarik
perhatianku yang dari tadi diam memandang kosong
ke atas langit. Kepulan asap yang keluar dari
Chimney tak begitu terlihat mata, terbias oleh sinar
mentari yang mengeluarkan sengatnya. Yang terlihat
adalah uap panas yang keluar dari baling-baling kipas
Cooling tower.
Saat ini Boiler kokoh berdiri, tak henti memproduksi
bermega-mega watt listrik, ada juga Chimney tegak
menjulang ke angkasa serta tiang-tiang Transformer
yang siap menyalurkan molekul listrik lewat kabel.
Dulu aku tak pernah berpikiran bahwa suatu saat
aku akan menjadi seorang Engineer, mengenakan
helm, memegang HT di tangan, mengoperasikan
banyak alat dan tetap menjaga mata terbuka saat
orang lain hanyut dalam tidur yang nyenyak.
Aku teringat pertanyaan yang sering guru lontarkan
saat masih kecil dulu. “Kalau sudah besar kau ingin
jadi apa Wan?”
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“Ingin jadi Tentara!”. Aku menjawab dengan
semangat.
Lihatlah seragam loreng dengan sepatu hitam
mengkilat, baret hijau yang keren, tangan yang
memegang senjata. Berteriak lantang, memecah
langit. Berbaris-baris bak semut yang beriring. Tank
baja yang kuat serta pesawat tempur yang siap
terbang kemana saja ia ditugaskan. Siap untuk
melindungi daerah teritorial Negara. Sungguh aku
ingin sekali seperti mereka.
Aku masih setia dengan impian untuk menjadi
seorang Tentara hingga akhirnya aku menginjak usia
15 tahun dan impianku pun berubah seiring
perjalanan usia. Lalu kupikir Aku ingin menjadi Bos
sebuah perusahaan saja, memiliki gaji besar dan
uang yang banyak. Pergi kemanapun bisa tanpa
harus bingung dengan harga tiket, beli ini, beli itu
semua bisa. Dengan uang itu aku bisa beli rumah
yang besar, beli mobil sehingga keluargaku tak lagi
harus susah-susah cari uang.
Lalu impianku berubah lagi. Menginjak usia 17 tahun
aku tak ingin menjadi Tentara ataupun Bos seperti
yang selalu aku impikan selama ini. Kenapa? Apa
impian itu tidak keren? Tentu saja keren. Apa impian
itu terlalu tinggi dan tak bisa menggapainya? Sama
sekali tidak. Aku hanya berhenti bermimpi dan
tersadar bahwa saat ini bukanlah waktu untuk asyik
bermimpi lagi, mengganti impian dengan mudahnya,
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ingin jadi ini-itu, karena saat ini adalah waktu untuk
bangun dari mimpi lalu mewujudkannya di
kehidupan nyata.
Di dunia ini tak semua orang harus jadi Tentara, tak
semua orang mesti jadi Insinyur dan tak semua
orang bisa jadi Dokter. Bahkan tidak semua impian
bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Terkadang
nasib menuntun kita untuk berprofesi lain. Ada yang
harus jadi ahli sejarah, ekonomi, astronomi, psikologi
bahkan ahli merangkai bunga. Setiap orang punya
keahlian masing - masing dan itulah yang harus kita
kejar. Dan yang paling penting adalah kerjakanlah
apa yang bisa kau kerjakan saat ini dengan sepenuh
hati
untuk menggapai cita-citamu. Teruslah
bermimpi, namun ingatlah selalu bahwa kau harus
bangun untuk mewujudkannya

***
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