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SAYEMBARA JADI AYAH TERNYATA ASYIK JUGA YA! 

 

Wew….gak biasa nulis yang seperti ini karena lebih terbiasa menulis status pasien. Pertama kali 

membaca judul sayembara jadi teringat sama almarhum kakek. Walaupun saya  salah 1 cucu yang 

tinggal jauh dan jarang berinteraksi dengan beliau, cara beliau mendidik cucu-cucunya membuat saya 

terinspirasi untuk saya terapkan saat saya menjadi seorang ayah kelak…. Ayah, sepertinya tidak 

sepopuler dengan ibu. Ayah identik dengan sosok yang kuat, tegas, sangar, kokoh dan berbagai 

pandangan khas seorang laki-laki (dan saya lebih suka menyingkatnya dalam 1 kata : KUAT). 

Seorang anak akan lebih takut pada ayahnya daripada ibunya. Well…wajar sih. Cukup menakutkan 

kalo teringat sosok ayah yang sedang marah. Bagai berhadapan dengan apalah itu yang membuat 

nyali ciut. Tapi seorang ayah ternyata selalu menyimpan pengharapan besar terhadap anak-anaknya. 

Dibalik dinding “kuat” itu selalu ada rasa khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak-

anaknya…. Kelak, saya akan melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan pada anak-anak saya 

sesuai dengan pengalaman saya, seperti…… 

Sejak cucunya masih bayi, kakek selalu menimang mereka dan melantunkan ayat-ayat qur’an sampe 

cucunya tertidur. Kebiasaan menarik. Patut ditiru. Sekaligus meningkatkan kedekatan hubungan 

antara ayah dan anaknya. Apalagi jika si bayi baru lahir..masih dalam keadaan lemah dan butuh 

kehangatan. Pelukan sang ayah tidak akan kalah hangat dibandingkan dengan pelukan sang bunda.  

Terus, hal lain yang menyenangkan saat bayi  baru lahir adalah mengganti popok. Mengganti 

popok??gak salah?? Ow… tentu tidak. Mungkin bagi sebagian besar orang, mengganti popok bayi 

adalah suatu kegiatan yang menjijikkan dan tidak lazim dilakukan laki-laki. Tapi sesungguhnya itu 

adalah kegiatan yang menyenangkan bagi sang ayah dan bayinya. Umpamakan saja ketika kita 

membuka popoknya, sang bayi memberikan sebuah “hadiah” kepada ayahnya. Interaksi antara 2 insan 

ini akan semakin erat. Suatu perasaan yang luar biasa ketika sang ayah merasakan adanya 

ketergantungan dari seorang makhluk kecil, imut n polos ini. Hal ini akan menguatkan perasaan 

sayang sang ayah terhadap bayinya. 

Terbangun tengah malam saat kita berlayar ke pulau kapuk karena mendengarkan tangisan si kecil 

adalah sesuatu yang mengesalkan. Tapii….makhluk kecil itu membutuhkan kita. So, tidak ada 

salahnya bergantian dengan sang bunda untuk menggendong si kecil dan menenangkannya kembali. 

Ato malah si kecil sebenarnya mengajak sang ayah main tengah malam?karena di siang hari sang 

ayah sibuk bekerja dan interaksi dengan si kecil berkurang. Ini adalah salah 1 waktu yang bisa 

dimanfaatkan si ayah untuk mengikuti tumbuh kembang si kecil. Belum lagi jika sang ayah 

membuatkan susu atau menghaluskan pisang (kalo anaknya uda diatas 6 bulan) dan mengamati betapa 

lahapnya si anak menyantap menu yang disiapkan oleh sang ayah. 
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Ketika sang anak sakit, orang tua pasti akan sangat mencemaskan anaknya. Sosok ayah yang terkesan 

“kuat” pun memudar menjadi sosok yang lemah lembut. Yang memandangi sang anak dengan tatapan 

yang tidak pernah digunakan dalam tatapan sehari-harinya untuk menatap dunia (duuh..bahasanya 

yang bener piye ya?) 

Kelak saat anak saya mulai bisa lebih memahami dunia ini, saya ingin anak saya memakai jas putih 

dan mengalungkan stetoskop di lehernya…. Saya ingin dia memahami apa yang dilakukan ayahnya 

setiap hari. Mengapa terkadang sang ayah tidak ada waktu untuk bermain dengan dia, terlalu sibuk 

praktek ato kegiatan apalah itu yang membuat sang ayah tidak bisa hadir disamping anaknya. Saya 

ingin dia tau betapa kerennya pekerjaan sang ayah. Membuat sang anak tau bahwa menolong orang 

sakit itu menyenangkan. Sehingga sang anak bisa lebih perduli dengan lingkungan sekitarnya, bahkan 

termotivasi untuk selalu menolong temannya. 

Bagaimanapun juga, seorang anak adalah titipan. Titipan yang sangat berharga yang membuat kita 

ingin menjaganya, supaya tidak rusak, supaya tidak hilang, supaya tidak terkotori warna- warna yang 

lain. Tapi ketika titipan itu diambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa…. 

Sekian. 

 


