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Tak ada protokoler. Tak ada voojrijders. Tak ada appointment resmi dengan sekretaris atau ajudan. 

Hanya bertemu sekali di masjid ba’da shalat subuh ketika sang menteri masih bergamis putih pakaian 

khas shalat, dan tuiiing…, out of the blue, sang Menteri Kehakiman tahu-tahu mendatangi ruangan kami. 

 

Saat itu malam hari Jum’at 23 Juli 2010 sekitar pukul 23.00 saat saya tengah menumpang berinternet ria 

di satu ruangan di lantai lima apartemen setengah jadi di Gaza City, tiba-tiba saja Sang Menteri 

Kehakiman (Wazir Adl) Otoritas Palestina datang ke ruangan saya. Sederhana saja pakaiannya. Kemeja 

putih casual tanpa dasi. Iapun menggenggam sebuah telpon genggam. Juga bukan yang mahal punya. 

Nokia jenis biasa yang sering digunakan remaja ABG di Indonesia. 

 

Mohammad Faraj namanya. Pria tua berambut putih yang tampak segar di usia tuanya. Tak tampak ia 

keringatan apalagi terengah-engah. Padahal, untuk sampai ke ruangan kami ia harus menaiki tangga 

lima lantai. Maklum tak ada lift di apartemen tersebut. Jalan menuju lantai lima juga gelap. Blokade 

terhadap Gaza membuat listrik menjadi barang mahal disana. Maka, suara genset bersahut-sahut-an 

adalah pemandangan keseharian yang amat biasa. 

 

Dengan didampingi seorang saja stafnya Sang Menteri Kehakiman lantas membuka percakapan. Dalam 

bahasa Arab tentunya. Karena ia mengaku belum terlalu lancar berbahasa Inggris. Intinya ia bercerita 

bahwa ia juga merangkap sebagai Menteri untuk Urusan Tawanan Perang (Detainees Affairs). Dan 

bahwasanya ada sekitar 9000 orang Palestina yang kini jadi tawanan perang di 40 penjara sekitar Israel. 

Mereka semua punya keluarga dan keluarganya tak ada yang menyantuni. Ia meminta perhatian dunia 

internasional untuk juga memperhatikan mereka.  

 

Tak sekedar itu, banyak warga Palestina yang tak bisa pulang ke Palestina sejak tahun 1948. Sebagian 

ada di Lebanon, Syria, Irak, Jordania, Mesir, dan lain-lain. Sebaliknya, yang di dalam, utamanya Jalur 

Gaza, juga tak bisa keluar dengan mudah. Apalagi sejak blokade dan pengepungan dilakukan per 2006. 

Maka, yang sudah di luar tak bisa masuk dan yang sudah di dalam tak bisa keluar. Tak salah banyak 

kalangan menyebut Jalur Gaza sebagai ‘the biggest and the longest prison in the world’.  

 

Saya jadi membayangkan menteri-menteri di Indonesia berkelakuan seperti beliau. Masih berkeliaran di 

luar rumah jam 11 malam. Selepas rapat penting tak langsung pulang, malah menemui orang asing 

seperti kami yang bukan VIP dan bukan orang penting juga di negeri kami sendiri. Naik tangga lima lantai 

di kegelapan malam hanya karena memenuhi janji bertemu di subuh hari tadi di masjid . Karena janji 

adalah hutang.  

 



 

Sang Menteri juga sangat sederhana. Tinggal di flat murahan. Di lantai dua flat bertingkat lima yang 

berlokasi persis di sebelah masjid. Tak ada penjagaan berarti selain seorang Satpam yang duduk di 

pojokan jalan. Menemuinya-pun gampang. Rajin-rajin saja shalat subuh di masjid.  

 

Mengapa sang Menteri repot-repot menemui kami yang bukan siapa-siapa ini? Disamping karena 

memenuhi janji, iapun ingin kami menyampaikan kepada dunia tentang musibah kemanusiaan di Gaza. 

Utamanya nasib para tawanan perang dan keluarganya.  Karena belum banyak masyarakat dunia yang 

mengetahui ihwal kondisi mereka yang mengenaskan tersebut.  Baarakallahufikum Pak Menteri… 
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