
Assalamualaikum Wr. Wb.

Sahabat pembaca, kali ini 
kita masih diberikan ke-
sempatan oleh Allah Swt 
untuk menghirup udara 
segar, untuk melakukan 
aktivitas dan ibadah kese-
harian kita. Semoga kita 
seslalu terjaga oleh-Nya. 
Dan kiranya kita senan-
tiasa menjadi hamba yang 
selalu bersyukur kepada 
Allah swt. Amin

Oya sobat madding, teri-
makasih sudah menyem-
patkan waktu untuk mem-
baca madding edisi kali 
ini. Kami berharap se-

moga artikelnya dapat 
memberi wawasan dan 
pengetahuan baru bagi 
anda. Sehingga menjadi 
bahan pembelajaran dan 
hikmah bagi kita semua.

Salah satu artikel yang 
kami hadirkan adalah 
tentang rambut, bercer-
min, arti sebuah senyu-
man dan kisah teladan.

Di artikel motivasi kami 
sajikan dengan judul  
sukses dari hoby yang kita 
sukai dan masih banyak 
judul artikel lainnya yang 
bervariasi dan berbeda 
dari edisi sebelumnya. 

Semoga anda betah dan 
merasa nyaman dengan 
apa-apa yang kami muat 
dalam edisi madding 
minggu ini.

Akhirnya tak lupa kami 
meminta doa agar kami 
bisa tetap eksis berbagi 
informasi dan pengetahua 
kepada pembaca sa-
kalian. Saran dan krikik 
akan selalu kami nanti 
demi kemajuan dan men-
jadikan mading kita ini 
lebih baik lagi. 

Wassalam, Pembina Mad-
ing (Aat Atoilah)

EDITORIAL - Kala Ulangan Tiba
sahabat sekalian siswa/i 
SMKN1 Puloampel 
menurut informasi nanti 
pada tanggal 04 s/d 09 
Maret 2013 akan di 
evaluasi kegiatan belajar 
mengajarnya yaitu dalam 
pelaksanaan Ualangan 
Tengah Semester (UTS). 
Disitu anda akan terlihat 
seberapa besar kemam-
puan anda pada materi-
materi yang telah disam-
paikan atau diajarkan 
oleh guru, buka hanya itu 
bahkan kehadiran, pri-
laku dan keaktifan kese-
harian sobat-X akan 
dinilai.

Pertayaannya sudahkan 
anda mempersiapkan 
semuanya untuk UTS, 
apakah catatan-catatan 
kita sudah lengkap, 
apakah semua materi 
yang telah diajarkan 
masih ingat jelas dan 
apakah kita sudah mem-
pelajari dan mengulang-
ulangnya dirumah se-
hingga nanti pas ulangan 
akan dengan mudah 

mengerjakannya. Wah 
mudah-mudahan sobat-X 
sudah siap yahhh dan 
sudah rajin belajar 
dirumah, bukannya SKS 
alias Sistem Kebut Se-
malem Heheh.. yaitu 
membaca buku pela-
jaran hanya satu malam 
ketika pelajaran itu akan 
di ujikan esok harinya. 
Hmmm kayanya bahaya 
tuuuh sob.. sebab bu-
kannya ngerjain soal 
ehhh nanti malah tidur N 
ngantuk lagi karena 
habis lembur belajar 
semaleman.

Lalu bagaimana ketika 
sobat-X sudah berusaha 
belajar dan mempersiap-
kannya matang-matang , 
namun masih saja kesu-
litan dalam mengerjakan 
soal, apakah nanti sobat 
akan mencontek..? Had-
uuuh… mudah-mudahan 
enggak seperti itu 
yahhh… ingat-ingat.. kita 
sudah berusaha kalo 
nanti toh nilainya kurang 
dan tidak sesuai dengan 

harapan, ya bararti kita 
harus terus belajar lebih 
sungguh-sungguh lagi.

Selain itu sobat juga 

harus memperhatikan 

kedisiplinan dan pera-

turan yang ada disekolah 

misalkan maslah pakain 

atau seraga, masuk tidak 

terlambat dan tidak 

melanggar peraturan 

lainnya. Karena biasanya 

pada musim ulanagan 

panitia akan menyeleng-

garakan rajia misalnya  

rambut, pakaian atau 

seragam, handrok bagi 

perempuan dll. 

Oke sobat-X  semoga 

anda  lancar/sukses 

dalam mengerjakan soal 

dan pesan terakhir, jan-

gan lupa mencontek ehh 

maaf salah maksudnya 

jangan lupa belajar 

he..he..***
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membahas rambut yang 
tumbuh dikepala.

Dimasa kini rambut 
bukan hanya salah satu 
ciptaan Tuhan yang ada 
pada bawaan manusia 
sejak lahir. Namun bisa 
juga dijadikan sebagai 
gaya atau penampilan diri 
seseorang. Makna rambut  
bagi seorang wanita 
bagaikan mahkota, 
namun disisi lain dalam 
pandangan islam rambut 
adalah salah satu aurat  
yang harus ditutupi  
dengan kerudung atau 
hijab.

Tuhan menciptakan 
rambut yang tumbuh 
dikepala merupakan 
sebuah kenikmatan 
besar. Karena bisa 
memberika jalan inspirasi 
dan peluang bagi orang-
orang kreatif. Misalkan 
ketika melihat rambut 
seseorang kotor atau dekil 

datanglah inspirasi untuk 
memproduksi sampho, 
ketika melihat rambut 
seseorang gondrong atau 
tidak rapih dan awur-
awuran datanglah 
inspirasi untuk membuat 
usaha pangkas rambut, 
salon. Dari situpula 
datanglah inspirasi untuk 
memproduksi sisir, 
gunting dan kebutuhan 
lainnya. Apa lagi seorang 
wanita yang telah jelas 
agar menutupi auratnya 
atau rambutnya. Dari 
situlah terinspirasi untuk 
membuat berbagai produk 
kerudung atau hijab yang 
kini sudah menjadi trend 
fshion  untuk para wanita 
muslimah.

Dalam sebuah situs 
online  
www.kainsutera.com 
dijelaskan bahwa kita bisa 
mengetahui kepribadian 
seseorang dari cara atau 
potongan rambut orang 
tersebut. Misalkan gaya 
rambut pendek; potongan 
rambut pendek 
berhubungan dengan 
kecerdasan dan sikap 
sederhana. Rambut 
panjang; gaya rambut ini 
menandakan kepribadian 
sensual dan memiliki 
keyakinan, tapi wanita 
dengan rambut panjang 
mengirim sinyal tidak baik 
biasanya berarti bak 
orang yang terlalu teliti 
atau seseorang yag putus 
asa berusaha menutupi 
tubuhnya dengan 
rambutnya. Gaya rambut 
Kucir; jangan main-main 
dengan rambut ekor kuda. 
Orangnya praktis, tidak 
ada omong kosong ia siap 
dengan tantangan yang 
datang menghampirinya.  
Sebuah kuncir yang 
dikenakan diatas kepala 
menandakan energi dan 
keyakinan tinggi. 
Kemudian gaya rambut 
bergelombang; 
menandakan keceriaan, 
kemungkinan besar orang 
yang senang dengan 
harga diri tinggi. Gaya 

rambut panjag sebahu; 
lain lagi dengan orang 
yang bergaya rambut 
panjang sebahu, itu 
menandakan anggun dan 
kuat begitulah 
kepribadian wanita dibalik 
rambut panjagnya 
memancarkan aura kuat 
tentang dirinya dan 
dianggap sebagai 
panduan sempurna 
antara keindahan dan 
otak. Dia menikmati saat 
merasa tersanjung dan 
merasa tidak terganggu 
atau ingin 
menyembunyikannya.

Penampilan 
biasanya  dapat mewakili 
hati seseorang yang 
sebenarnya namun, 
terkadang penampilan 
juga bisa-bisa menipu 
mata kita. Seperti terlihat 
pada penampilan seorang 
laki-laki gondrong 
menyeramkan padahal 
hatinya baik. Misalkan 
para seniman yang 
berpenampilan rambut 
gondrong atau panjang. 
Sering kita jumpai para 
tokoh atau artis dan 
seniman yang gaya 
rambutnya mencolok 
diantara nya alm. Mbah 
Surip, Bob Marly, Ws. 
Rendra, Gol A Gong, ada 
pula yang berpenampilan 
botak tanpa sehelai 
rambut yag tersisa yaitu 
Dedi Cambusher dll.

Sahabat pembaca, 
satu kata dari “Rambut” 
ternyata banyak hikmah 
yang dapat kita petik. 
Berbagai peluang bahkan 
kontrlol versi tergantung 
bagaiaman selera dan 
ekspresi dengna rambut 
masing-masing asalkan 
masih dalam ranah norma 
dan sikap yang baik 
sesuai tempatnya. 
Misalkan seorang pelajar 
tidak boleh berambut 
panjang terkecuali anak 
kuliahan. Semoga 
bermanfaat. Salam 
hangat An-Nahl *
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<<(( Rambut ))>>

Dalam kamus 
Bahasa Indonesia, 
Rambut berarti bulu yang 
tumbuh pada kulit 
manusia (terutama 
dikepala) ; atau segala 
sesuatu yang menyerupai 
rambut.

Adapun macam-
macam rambut yakni 
rambut panjang yang 
tumbuh dikepala, janggut, 
ketiak, kemaluan, bibir 
atas kemudian rambut 
kuku seperti alis, bulu 
mata, lobang hidung dan 
satu lagi bulu roma 
(lanugo, evllus hair) 
rambut halus dimuka dan 
tubuh tidak bersumsum 
dan tidak berpigmen. 
Adapaun salah satu jenis 
rambut diantaranya 
rambut kriting, gimbal, 
normal atau lurus dll. 
Dalam tulisan ini 
khususnya akan 
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Cermin pada dasarnya 
adalah sebuah benda mati 
yang diproduksi sedemikian 
rupa untuk memenuhi ke-
butuhan manusia, entah itu 
memang untuk bercermin, 
untuk dijual belikan dll. 
Sebagaimana tiada hari 
tanpa bercermin. Karena 
siapa yang tidak pernah 
bercermin ? Apakah kita 
mampu satu hari saja tidak 
bercermin. Pasti rasanya 
tidak bisa bila dalam hari 
yang kita lewati tanpa ber-
cermin, entah itu mulai dari 
bangun tidur, sehabis 
mandi dan sebelum berang-
kat bekerja, kekantor atau 
ke sekolah..

Pertanyaannya, mengapa 
kita harus bercermin? Lalu 
pentingkah?

Bercermin memang penting 

atau tidak penting, namun 
pada kenyataanya kita san-
gat membutuhkan cermin 
untuk merias dan menata 
diri atau hanya sekedar 
melihat seperti apa 
keadaan diri kita. Dengan 
bercermin kita bisa mengu-
rangi rasa ketidak pernyaan 
diri kita serta berusaha 
semaksimal mungkin untuk 
mengatur sebuah penampi-
lan diri kita. Karena 
penamilan biasanya men-
jadi hal prioritas dalam gaya 
hidup. Biasanya para kaum 
hawa yang lebih dominan 
dalam hal bercermin. Cer-
min juga dipakai untuk 
kelengkapan sebuah usaha 
pangkas rambut, salon, 
kosmetik, lemari bahkan 
sekedar penghias ruangan 
dsb. Tak lupa dalam hal ini 
kita ambil arti filosofi dari 

sebuah cermin, bahwa-
sanya bercermin atau si-
nonim dari ngaca yaitu 
melihat diri sendiri baik itu 
masalah kekurangan atau 
kelebihan, kemampuan diri 
sendiri dll. Lebih tepatnya 
bisa berarti muhasabah 
atau mengoreksi diri. 
Karena terkadang manusia 
pintar berbicara namun 
banyak manusia yang tidak 
bisa atau tidak sesuai den-
gan apa yang dibicarakan 
itulah yang disebut bibir 
manis. Seperti dalam me-
nasehati, menceramahi, 
orasi politik, atau 
mengkritik dan lain seba-
gainya. Semua itu akan 
menjadi lebih indah jika 
diimbangi dengan bercer-
min pada diri sendiri sebe-
lum menilai dan melihat 
orang lain. An-Nahl.
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Pengertian Belajar  )*

# Cermin #

Definisi lain tentang belajar 
dikemukakan oleh Morgan dan 
kawan-kawan (1986) yang 
menyatakan bahwa belajar adalah 
perubahan tingkah laku yang relative 
tetap dan terjadi sebagai hasil 
latihan atau pengalaman. Apa yang 
dikemukakan oleh Morgan dan 
kawan-kawan ini senada dengan 
pernyataan yang dikemukakan oleh 
para ahli lainnya yang menyatakan 
bahwa belajar sebagai proses yang 
dapat menyebabkan perubahan 
tingkah laku karena adanya reaksi 
terhadap suatu situasi tertenetu 
atau karena adanya proses yang 
terjadinyan internal di dalam diri 
seseorang Perubahan tersebut tidak 
terjadi karena adanya warisan 
genetic, atau respon secara alamiah, 
kedewasaan, atau keadaan 
organisma yang bersifat temporer, 
sepengaruh obatrti misalnya karena 
kelelahan, pengaruh obat-obatan, 
rasa takut, dan sebagainya. Serta 
dapat merupakan perubahan dalam 
pemahaman, tingkahlaku, persepsi, 
motivasi, atau gabungan dari 
semuannya. (Snelbecker (1974), 
Bower & Hilgrad (1981), Gagne 
(1985), dalam Soekamto & 
Winataputra, 1997).
Bila diteliti lebih lanjut, maka akan 

ditemukan kesamaan-kesamaan 
pengertian belajar yang 
dikemukakan oleh para ahli 
tersebut. Baik dipandang dari sisi 
psikologis maupun pendidikan. 
Bedanya ialah bahwa para ahli 
psikologi memandang belajar 
sebagai perubahan yang dapat 
terlihat dan tidak perduli apakah 
hasil belajar tersebut menghambat 
atau tidak proses adaptasi 
seseorang terhadap kebutuhan-
kebutuhan dengan masyarakat dan 
lingkungannya. Sedangkan para ahli 
pendidikan memandang bahwa 
belajar adalah proses perubahan 
manusia kea rah tujuan yang lebih 
baik dan bermanfaat bagi dirinya 
maupun orang lain. Dengan 
demikian terlihat bahwa para ahli 
psikologi lebih netral dalam 
memandang perubahan yang terjadi 
akibat adanya proses belajar tidak 
perduli apakah positif atau 
negative, sedangkan para pendidik 
memandang belajar kalau 
perubahan yang terjadi sesuai 
dengan tujuan positif yang ingin 
dicapai. http://
www.majalahpendidikan.com

Banyak pengertian tentang belajar yang 
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 
adalah pengertian yang dikemukakan 
oleh Cronbach (1954) menyatakan 
bahwa “Learning is shown by change in 
behavior as result of experience”. 
Menurut Cronbach belajar sebaik-
baiknya adalah dengan melalui 
mengalami. Dalam mengalami tersebut 
pelajar menggunakan seluruh panca 
indranya. Pendapat ini sesuai dengan 
apa yang dikemukakan oleh Spears 
(1955), yang menyatakan “ Learning is 
to observe, to read, to imitate, to try 
something themselves, to listen, to follow 
direction”.
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“Pengorbanan Mu Ibu”
Karya : Muzdalifah X1 AK

Kau mengandungku 
selama 9 bulan 
Kau mengasuhku dari 
kecil hingga ku sebesar ini 
Kau berikan semua 
tenaga dan fikiran mu 
untuk membesarkan ku 
Kau berikan aku kasih 
sayang yang tak pernah 
usai
Kau rela melakukan 
apapun demiaku .... 
Anakmu 
Kau bagaikan malaikat 
pelindungku 
Malaikat yang melindungi 
anaknya dari segala 

cobaan dan 
derita 
Ku hanya bisa 
berdoa 
Memohon 
pada tuhan
Tuhan berikan 
kebahagiaan 
pada ibuku 

Dan panjangkanlah 
umurnya  
Ku ingin membuat ibu 
bahagia 
dimasa tuanya 
maafkan aku 
Bila ku pernah melakukan 
hal 
Apapun yang pernah 
membuat ibu marah
Aku sayang padamu
I Love U ................. IBU

“MENGAPA”
Karya : Lilis Suryani X1 AK

Mengapa  di pikiran ku 
selalu ada dirimu
Mengapa bayang –
bayang mu selalu 

menghantuiku 
Dan mengapa ku selalu 
memikirkan mu
Fikiran ku selalu tertuju 
padamu 
Kutatap Indahnya Dunia
Dengan rasa penuh tanda 
tanya 
Apa saat ini yang aku 
rasakan 
Hatiku terus bertanya –
tanya
Pernah aku berpikir
Apakah ini cinta ???
Akupun tak tahu 
Dengan apa yang kurasa
Apa ini memang cinta, ku 
tak tahu ???
Atau memang hanya rindu 
Aku bingung dengan rasa 
ini
Ingin ku melupakan 
semua rasa ini
Tapi rasanya tidak 
mungkin
Karna sulit untuk hatiku 
melupakannya 

nangkan dan mengasik-
kan.

Bagiku cinta adalah suatu 

Cinta

Karya : Pelangi

Cinta itu sebuah ungka-
pan hati yang semua 
orang di dunia ini 
memilikinya. Tapi tidak 
semua orang dapat ba-
hagia karena cinta.

Ada yang terluka karena 
cintanya pergi

Ada yang menangis karna 
dihianati oleh cinta

Kata orang cinta itu indah, 
membahagiakan, menye-

hal yang aneh, tidak dapat 
dilihat, tidak dapat disen-
tuh, hanya bisa dirasakan.

Bagi orang yang sudah 
terluka oleh cinta. Ia akan 
berkata bahwa cinta itu 
menyedihkan mengapa?? 

Karena cintanya telah 
tertutup oleh rasa benci 
terhadap orang yang telah 
membuatnya terluka.

Keep :) smile
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Aku hanya ingin dekat den-
ganmu, melihat senyummu. 
Bukan malah mendapat  
tatapan mata tajammu 
padaku.

Apa salahku ?

Kau adalalh kakakku

Dan aku adalah adikmu..

Jagalah aku, bukannya kau 
musuhi aku

Aku mendukungmu den-
gannya

Aku bahagia kau den-
gannya

Dan ku ingin kau 
melindungiku, bukannya 
menatapku dengan penuh 
dendam.

Nong pengen curhat sama 
kk :(

Apa Salah Nong?

Karya Pelangi

Apa yang harus ku lakukan 
agar kau mengerti dengan 
keadaanku saat ini?

Kau memutuskan hubun-
gan dengan keinginanmu

Kutak tahu apa salahku 
dan apa keinginanmu?

Jangan kira aku marah 
karna kau telah di-
milikinya…

Aku bahagia jika kau ba-
hagia

"Ketika kamu 

gembira, 

kegembiraanmu tidak 

melampaui 

hakmu.Ketika kamu 

berkuasa, kamu tidak 

mengambil sesuatu 

yang bukan hakmu.” 

itulah adab orang 

beriman"

‘’Puisi Untuk Kakakku”
Karya : Caatur Bella Anggaraini

Kenangan yang terindah 
bersamamu
Adalah kenangan – kenangan 
disaat
Kau bisa membuat ku tertawa 
Disaat aku susah kau selalu 
menolongku
Disaat aku sedih kau selalu 
menghiburku
Disaat aku sakit kau selalu 
merawatku
Menggantikan posisi ibu yang 
sedang pergi 
Untuk sementara waktu .....
Kau selalu memberikan 
semangat saat aku tejatuh
Dalam keterpurukan dan 
kesedihan ....
Tapi sekarang tak ada lagi 
yang seperti dirimu
Karna kau telah meninggalkan 
ku sendiri 
Disini tanpa adanya dirimu 
sosok kaka yang 
Bagiku kau sangat  “IS THE 
BEST”
Kini kau telah tidur ... 
tidur ...dan tidur ....
Tidur panjang yang mungkin 
aku sudah tidak 
Membangunkan mu lagi .....
Aku akan coba mengikhlaskan 
mu ......
Selamat  tidur panjang ya 
ka ....
Ku se lalu mendoakan mu ....
Aku sayang kamu untuk 
selamanya  ....

                                                                                                  
e-mail : caturbella@yahoo.com
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Maaf Cintaku

Dalam sanubari ku ingin 
mengungkapkan maaf 
sedalam-dalamnya bilaku 
bersalah padamu orang 
yang ku sayang..

Tersadar bila aku tak ingin 
kau beranjak pergi dari 
sisihku dari kehidupanku.

Mungkin bila itu terjadi 
tiada cahaya dan warna 
dalam duniaku. 

Sebuah khilaf yang per-
nah ku perbuat dan se-
buah penyesalan bilaku 
pernah menyakitim atau 
mengecewaknmu.

Sedangkan aku sebagai 
manusia biasa yang tak 
sempurna namun ber-
harap cintaku sempurna 
untukmu dengan mene-
rima segala kekurangan 
dan kelebihanmu.

Semoga ini hanya mimpi 
buruk ketika kau berkata 
akan melepasku dan 
menghapus dalam 
hatimu.

Karena sesungguhnya ku 
tak mampu berpaling 
darimu, aku tak mampu 
bila kau jauh dariku.

Maaf cintaku, itulah yang 
dapatku sampaikan 
padamu dengan meronta.

Aku memohon demi 
sayangku padamu.

04-02-13. An-Nahl

Disebuah Taman

Ia datang dari jauh 

Memanggul sepi

Dan letih di pundaknya

Angin tiba-tiba 

Menghembapaskan 
tubuhnya

Pada sebuah bangku taman

Matanya berkunang-kungan 
dimakan usia

Disulutnya sebatang rokok 
untuk mengusir

Kegalauan yang merubungi 
tubuhnya

Udara panas menjambaki 
rambutnya yang memutih

Namun ia tak habis-
habisnya mencari sepi

Agar semua perlanan bisa 
diakhiri

Salama ini ia begitu lelah 
dan letih

Selalu mengikuti bayang-
bayangnya sendiri

Ke mana pun pergi, 
kemanapun sembunyi

Ia ingin menccari sepi dari 
panas api

Kabut hanya memberi 
harapan dan bukan 
kepastian ia rbahkan 
tubuhnya dirumput basah

Agar dapat mendengarka 
bisik-bisik tanah

Yang selama ini dinanti.

S Yoga

Ngawi 2912/Horison Des 
11.

Musim Yang Dingin

Setelah hujan melahirkan 
dingin, aku akan 
mengambil matamu; mata 
tajam-mata pisau mata kaki 
mata apa saja agar kau 
lupa ini musim hanya satu: 
dingin. Setelah kepergian 
kunang di awang, pucuk-
pucuk bermekaran. Bulu 
berdiri menanti janji-janji. Di 
taman kota sepinya langit 
tanpa hiasan adalah sepiku 
yang lama lagi dalam.

Matahari yang terbit adalah 
serumpun rumput yang 
tumbuh di lahan lahan usia 
sampai sadar butuh sebuah 
tongkat prasangka dari ulir 
ulir kayu. Aku takkan 
beranak sampai benang 
mneyelasikan pakaian atau 
kepodang menyelesaikan 

sarang. Bila inign hujan 
menjadi jarum, berdiam 
dirilah dengan boneka yang 
bukan diriku, bukan 
bermata sayu yang 
meminta gubuk sore untuk 
berteduh mengeringkan 
tubuh. Lalu, pakaian lepas 
satu-satu seperti tanggal 
yang tercelup dalam gelas 
aggur dan memang dingin 
membuat kita jadi 
pemabuk.

Setelah hujan melahirkan 
dingin, aku akan 
mengambil jantungmu 
diam-diam karena luka 
kadang membuat lupa. 
Serupa dendam mampu 
membakar rusuk yang 
bermenung di genangan 
paling ujung sejak kau 
kehilangan keperawanan 
serupa purnawa yang tiba-
tiba luluh.

Maulana Satya Sinaga.
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Hari hari lewat, pelan tapi 
pasti

Hari ini aku menuju satu 
puncak tangga yang beru 
karena aku akan membuka 
lembaran baru untuk sisa 
jatah umurku yang baru

Daun gugur satu-satu

Semua teradi karena ijin 
Allah

Umurku bertambah satu-
satu

Semua terjadi karena ijin 
Allah

Tapi .. Coba aku tengok 
kebelakang

Ternyata aku masih banyak 
berhutang.

Ya, berhutang pada diriku 
karena ibadahku masih 
pas-pasan kurba dhaiku

Astagfirulloh, sujudku 
masih jauh dari khusuk

Kutimbang keinginanku..

Hmm.. Masih lebih besar 
duniawiku Ya Allah..

Akankah aku masih 
bertemu tanggal dan bulan 
yang sama di tahun depan?

Kankah aku masih 
merasakan rasa ini pada 
tanggal dan bulan yang 
masih sama di tahun 
depan?

Masihkah aku diberik 
kesempatan?

Ya Allah..

Tetes air mata adalah tanda 
kelemahanku

Rasa sedih yang mendalam 
adalah penyesalanku

Astagfirulloh

Jika enkgau ijinkan hamba 
bertemu tahun depan

Ijinkan hambamu ini, mulai 
hari ini lebih khusuk dalam 
ibadah

Timbangkalh dunia dan 
akhirat hamba seimbang..

Sehingga hamba bisa 
sempurna sebagi 
khalifahmu.

Mirnawati Kls. XI AK

PUISI



Hujan turun begitu deras saat bunda 
pergi kedalam pelukan-Nya. Air mata 
tak bisa berhenti mengalir seperti hujan 
yang tak henti jatuh , saat kulihat wajah 
bunda yang tersenyum damai. Aku terus 
menatap mata bunda, mata yang selalu 
membuat diri ini tersenyum, tapi 
senyuman ku sekarang terkunci rapat. 
Hanya tangisan dan teriakan yang 
menyebut “BUNDA”. Seseorang yang 
tak a sing lagi datang menghampiriku 
seseorang yang dulu menggoreskan luka 
dihatiku dan yang lebih 
menyakitkan dihati bunda. 
Seseoranng itu adalah Ayahku 
sendiri yang meninggalkan kami 
disaat bunda sedang sakit gara-
gara wanita yang membuatnya 
buta. Aku tak ingin dia menatap 
wajah bunda yang begitu suci 
tak ingin wajah bunda yang 
begitu damai bertemu dengan 
lelaki seperti dia yang telah 
membuat bunda semakin parah 
penyakitnya dan sampai bunda 
dibawa oleh yang di atas.

“pergi kamu jangan dekati 
bundaku”teriakku menghalangi 
tubuh bunda yang sudah kaku.
“tasya maafkan ayah ”dia 
berusaha memelukku tapi aku 
melepaskan pelukan itu
“ayah? ”aku tertawa kecut
“ayahku sudah mati, mati karena 
wanita lain sekarang aku anak 
yatim piatu. Anda puas”aku 
membentak dengan tangisan 
yang tak bisa dibendung.
“tasya sudahlah biarkan ayahmu 
melihat bundamu”ujar bibiku.

“tasya tak rela kalau orang ini 
melihat wajah bunda yang 
begitu damai, tasya tak mau bunda 
menangis bibi ”aku semakin menangis. 
Tubuhku lemas, dan “BRUGGG” tubuh 
lemahku terjatuh pingsan.
Aku melihat bunda begitu sehat 
tersenyum indah padaku memakai baju 
putih yang indah disebuah padang ruput 
yang hijau, aku berlari dengan 
senyuman. Tapi bunda semakin 
menjauh, aku mulai gelisah dan terus 
berlari tapi bunda terus menjauh aku 
mulai menangis dan aku terbangun , itu 
hanya mimpi. .
“tasya. . . kamu sudah sadar”Tanya 
bibiku

“bunda dimana?”tanyaku pada bibi. 
Dia memelukku dengan tangisannya
“tasya ibumu sudah dimakamkan, 
tasya kamu harus kuat dalam 
menjalani cobaan hidupmu. Bibi 
yakin kamu pasti bisa melewati ini 
semua”Bibi menangis membasahi 
bajuku. Aku tterdiam sekarang aku 
sendiri bunda sudah ada dalam 
pelukan-Nya. Maaf bunda Tasya tak 
bisa mengantar bunda . aku menangis 
bersama pelukan Bibi.

***
Sudah seminggu setelah bunda pergi, 
aku menjadi pendiam tak ada 
senyuman lagi dimulutku ini, tak ada 
keceriaan yang tampak diwajahku 
yang ada hanya kesedihan. Di 
sekolah aku menjadi penyendiri 
walau sahabat-sahabatku selalu 
menyemangatiku tapi itu tak bisa 
merubah segalanya.
“Tasya kamu mau ikut aku ketemu 
dengan Nugi, dia bawa temannya 
yang menurutku dia baik. Ayolah 
Sya ikut aku ya” ujar temanku yang 
menarik-narik tanganku.
Aku menghela napas “hah”.

“maaf Nita aku gag bisa, aku lagi 
gag mood”ujarku dengan wajah 
murung
Dia menarik tanganku.

“pokoknya kamu harus ikut, 
mereka nunggu kita di taman ” 
Nita memaksaku ikut , ya apa 
boleh buat aku pun mengikuti 
keinginannya.
Kita sudah sampai ditaman di 
tengah sekolah kami.

Terlihat dua orang pria yang 
tersenyum pada kita. Ku lihat 
Nita sangat senang bertemu 
sang pujaannya.

“hay maaf ya lama 
nunggunya”.
“kenalin ini temanku Tasya 
imutkan ?”
Mereka tersenyum
“hay aku Nugi pacar 
Nita”senyumnya sambil 
memberikan tangannya 
padaku
“tasya”ujarku yang tersenyum 
terpaksa

“aku Yudis temanya Nita dan 
Nugi”senyumnya yang juga 
memberikan tanganya
“tasya”kami pun bersalaman. 
Aku seperti orang bodoh 
berada ditengah tengah orang 
yang sedang saling jatuh cinta, 
aku iri nita tertawa 
lepas .sedangkan aku hanya 
diam tak ada yang bisa buat 
aku tersenyum seperti nita. 
Yudis mendekatiku dan 
memberikan selembar kertas 
yang berisi puisi
Arti Hidup

semuanya terasa begitu hamoa
tak ada lagi klasih sayang yang 
kurasakan
ini begitu sulit ini begitu asing 
bagiku

Moga Cerpen Remaja : Arti 
Sebuah Senyuman kalian suka ya, 
Bdw Yuk mari kirim cerpen dan 
puisi mu di aneka remaja, ntar pasti 
akan di post kok yang belom sabar 
ya ^_^. 
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MENAHAN LAPAR 
SEMALAMAN KERANA 
MENGHORMATI 
TETAMU

Seorang telah datang 
menemui Rasulullah 
s.a.w. dan telah 
menceritakan kepada
Baginda s.a.w. tentang 
kelaparan yang dialami 
olehnya. Kebetulan pada 
ketika itu Baginda s.a.w. 
tidak mempunyai suatu apa 
makanan pun pada diri 
Baginda s.a.w. mahupun di 
rumahnya sendiri untuk 
diberikan kepada orang itu. 
Baginda s.a.w. kemudian 
bertanya kepada para 
sahabat,"Adakah sesiapa di 
antara kamu yang sanggup 
melayani orang ini sebagai 
tetamunya pada malam ini 
bagi pihak aku?" Seorang 
dari kaum Ansar telah 
menyahut, "Wahai 
Rasulullah s.a.w. , saya 
sanggiup melakukan seperti 
kehendak tuan itu."

Orang Ansar itu pun telah 
membawa orang tadi ke 
rumahnya dan 
menerangkan pula kepada 
isterinya seraya berkata, 
"Lihatlah bahawa orang ini 
ialah tetamu Rasulullah 
s.a.w. Kita mesti 
melayaninya dengan sebaik
-baik layanan mengikut 
segala kesanggupan yang 
ada pada diri kita dan 
semasa melakukan 
demikian janganlah kita 
tinggalkan sesuatu 
makanan pun yang ada di 
rumah kita." Lalu isterinya 
menjawab, "Demi Allah! 
Sebenarnya daku tidak ada 
menyimpan sebarang 
makanan pun, yang ada 
cuma sedikit, itu hanya 
mencukupi untuk makanan 

anak-anak kita di rumah 
ini ?"

Orang Ansar itu pun 
berkata, "Kalau begitu 
engkau tidurkanlah mereka 
dahulu (anak-anaknya) 
tanpa memberi makanan 
kepada mereka. Apabila 
saya duduk berbual-bual 
dengan tetamu ini di 
samping jamuan makan 
yang sedikit ini, dan apabila 
kami mulai makan engkau 
padamlah lampu itu, sambil 
berpura-pura hendak 
membetulkannya kembali 
supaya tetamu itu tidakk 
akan ketahui bahawa saya 
tidak makan bersama-
samanya." Rancangan itu 
telah berjalan dengan 
lancarnya dan seluruh 
keluarga tersebut termasuk 
kanak-kanak itu sendiri 
terpaksa menahan lapar 
semata-mata untuk 
membolehkan tetamu itu 
makan sehingga berasa 
kenyang. Berikutan dengan 
peristiwa itu, Allah s.w.t. 
telah berfirman yang 
bermaksud, "Dan mereka 
mengutamakan (orang-
orang Muhajirin) atas diri 
mereka sendiri, sekalipun 
mereka berada dalam 
kesusahan." (Al-Hasy : 9)

GUNUNG MENANGIS 
TAKUT TERGOLONG 
BATU API NERAKA
Pada suatu hari Uqa'il bin 
Abi Thalib telah pergi 
bersama-sama dengan Nabi 
Muhammad s.a.w.. Pada 
waktu itu Uqa'il telah 
melihat berita ajaib yang 
menjadikan tetapi hatinya 
tetap bertambah kuat di 
dalam Islam dengan sebab 
tiga perkara tersebut. 
Peristiwa pertama adalah, 
bahawa Nabi Muhammad 
s.a.w. akan mendatangi 
hajat yakni mebuang air 
besar dan di hadapannya 
terdapat beberapa batang 
pohon. Maka Baginda 
s.a.w. berkata kepada 
Uqa'il, "Hai Uqa'il teruslah 
engkau berjalan sampai ke 

pohon itu, dan katalah 
kepadanya, bahawa 
sesungguhnya Rasulullah
berkata; "Agar kamu semua 
datang kepadanya untuk 
menjadi aling-aling atau 
penutup baginya, kerana 
sesungguhnya Baginda 
akan mengambil air wuduk 
dan buang air besar."

Uqa'il pun keluar dan pergi 
mendapatkan pohon-pohon 
itu dan sebelum dia 
menyelesaikan tugas itu 
ternyata pohon-pohon 
sudah tumbang dari 
akarnya serta sudah 
mengelilingi di sekitar 
Baginda s.a.w. selesai dari 
hajatnya. Maka Uqa'il 
kembali ke tempat pohon-
pohon itu.
Peristiwa kedua adalah, 
bahawa Uqa'il berasa haus 
dan setelah mencari air ke 
mana pun jua namun tidak 
ditemui. Maka Baginda 
s.a.w. berkata kepada 
Uqa'il bin Abi Thalib, "Hai 
Uqa'il, dakilah gunung itu, 
dan sampaikanlah salamku 
kepadanya serta katakan, 
"Jika padamu ada air, 
berilah aku minum!"

Uqa'il lalu pergilah 
mendaki gunung itu dan 
berkata kepadanya 
sebagaimana yang telah 
disabdakan Baginda s.a.w. 
itu. Maka sebelum ia 
selesai berkata, gunung itu 
berkata dengan fasihnya, 
"Katakanlah kepada 
Rasulullah, bahawa aku 
sejak Allah 
s.w.t. menurunkan ayat 
yang bermaksud : ("Hai 
orang-orang yang 
beriman, jagalah dirimu 
beserta keluargamu dari 
(seksa) api neraka yang 
umpannya dari manusia 
dan batu)." "Aku menangis 
dari sebab takut kalau aku 
menjadi batu itu maka tidak 
ada lagi air padaku."

Peristiwa yang ketiga ialah, 
bahawa ketika Uqa'il 
sedang berjalan dengan 
Nabi Muhammad s.a.w., 
tiba-tiba ada seekor unta 
yang meloncat dan lari ke 
hadapan Rasulullah s.a.w., 
maka unta itu lalu berkata, 
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"Ya Rasulullah, aku minta 
perlindungan darimu." Unta 
masih belum selesai 
mengadukan halnya, tiba-
tiba datanglah dari 
belakang seorang Arab 
kampung dengan membawa 
pedang terhunus. Melihat 
orang Arab kampung 
dengan membawa pedang 
terhunus, Nabi 
Muhammad s.a.w.
berkata, "Hendak apakah 
kamu terhadap unta itu ?"

Jawab orang kampungan 
itu, "Wahai Rasulullah, 
aku telah membelinya 
dengan harta yang mahal, 
tetapi dia tidak mahu taat 
atau tidak mau jinak, maka 
akan kupotong saja dan 
akan kumanfaatkan 
dagingnya (kuberikan 
kepada orang-orang yang 
memerlukan)." Nabi 
Muhammad s.a.w.
bertanya, "Mengapa engkau 
menderhakai dia?" Jawab 
unta itu, "Wahai 
Rasulullah, sungguh aku 
tidak menderhakainya dari 
satu pekerjaan, akan tetapi 
aku menderhakainya dari 
sebab perbuatannya yang 
buruk. Kerana kabilah yang 
dia termasuk di dalam 
golongannya, sama tidur 
meninggalkan solat Isya'. 
Kalau sekiranya dia mahu 
berjanji kepada engkau 
akan mengerjakan solat 
Isay' itu, maka aku berjanji 
tidak akan menderhakainya 
lagi. Sebab aku takut kalau 
Allah s.w.t. menurunkan 
seksa-Nya kepada mereka 
sedang aku berada di antara 
mereka."

Akhirnya Nabi 
Muhammad s.a.w.
mengambil perjanjian 
orang Arab kampung itu, 
bahawa dia tidak akan 
meninggalkan solat Isya'. 
Dan Baginda Nabi 
Muhammad s.a.w.
menyerahan unta itu 
kepadanya. Dan dia pun 
kembali kepada 
keluarganya.



Nama aslinya adalah Sis 
Maryono Teguh, namun 
saat tampil di depan 
publik, ia menggunakan 
nama Mario Teguh. Ia 
meraih gelar Sarjana 
Pendidikan dari Institut 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP) Malang. 
Mario Teguh sempat 
bekerja di Citibank, 
kemudian mendirikan 
Bussiness Effectiveness 
Consultant, Exnal Corp.
menjabat sebagai CEO 
(Chief Executive Officer) 
dan Senior Consultan. 
Beliau juga membentuk 
komunnitas Mario Teguh 
Super Club (MTSC). Pak 
Mario lahir di Makassar, 5 
Maret 1956.
Tahun 2010 kembali 
meraih penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia, 
MURI, sebagai Motivator 
dengan Facebook Fans 
terbesar di dunia.
Di awal tahun 2010, 
Beliau terpilih sebagai 
satu dari 8 Tokoh 
Perubahan 2009 versi 
Republika surat kabar 
yang terbit di Jakarta.
Sebelumnya Beliau 
membawakan acara 
bertajuk Business Art di 
O’Channel. Kemudian 
namanya semakin dikenal 
luas oleh masyarakat 
ketika ia membawakan 
acara Mario Teguh Golden 
Ways di Metro TV. Pada 
saat ini Mario Teguh 
dikenal sebagai salah 
satu motivator termahal di 
Indonesia.
Di tahun 2003 mendapat 
penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia, 
MURI, sebagai 
penyelenggara seminar 
berhadiah mobil pertama 
di Indonesia.
Video Super Mario Teguh 
Golden Ways

PENDIDIKAN Mario Teguh

1. Jurusan Arsitektur 

New Trier West High 

(setingkat SMA) di 
Chicago, Amerika Serikat, 
1975.

2. Jurusan Linguistik 

dan Pendidikan Bahasa 
Inggris, Institut Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Malang (S-1).

3. Jurusan International 

Business, Sophia 
University, Tokyo, Jepang.
Jurusan Operations 
Systems, Indiana 
University, Amerika 
Serikat, 1983 (MBA).

PENGALAMAN Mario 
Teguh

1. Citibank Indonesia 

(1983 – 1986) as Head of 
Sales

2. BSB Bank (1986 –

1989) as Manager 
Business Development

3. Aspac Bank (1990 –

1994) as Vice President 
Marketing & Organization 
Development

4. Exnal Corp Jakarta 

(1994 – present) as CEO, 
Senior Consultant
Spesialisasi : Business 
Effectiveness Consultant

BUKU KARANGAN MARIO 
TEGUH

1. Becoming a Star 

(2006)

2. One Million Second 

Chances (2006)

3. Life Changer (2009)

Leadership Golden Ways 
(2009)

PRESTASI MARIO TEGUH 
DI TAHUN 2010
1 * Meraih 
penghargaan dari 
Museum Rekor Indonesia, 
MURI, sebagai Motivator 
dengan Facebook Fans 
terbesar di dunia.
* Terpilih sebagai satu 
dari 8 Tokoh Perubahan 
2009 versi Republika 
surat kabar yang terbit di 
Jakarta.
2 Sebelumnya Mario 
Teguh membawakan 
acara bertajuk Business 
Art di O’Channel. 
Kemudian namanya 
semakin dikenal luas oleh 
masyarakat ketika ia 
membawakan acara 
Mario Teguh Golden Ways 
di Metro TV. Dan pada 
saat ini Mario Teguh 
dikenal sebagai salah 
satu motivator termahal di 
Indonesia.

TIPS MARIO TEGUH
Semua keberhasilan dan 
kegagalan seseorang itu 
berasal dari masing 
masing orang tersebut, 
memulai suatu usaha 
apapun harus dimulai dari 
sikap dan cara berpikir 
kita dalam menanggapi 
berbagai situasi yang 
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TOKOH KITA

akan ditemui dalam 
mengarungi kerasnya 
kehidupan ini. Semua kita 
ini adalah orang orang 
yang memiliki kelebihan 
dan kekurangan, tinggal 
bagaimana kita 
mengoptimalkan potensi 
kelebihan kita dan 
meminimalkan 
kekurangan kita, karna 
keseimbangan ke semua 
unsur kita adalah kunci 
sukses yang akan kita 
raih. Kita bukan harus 
berhasil, bukan harus 
sukses, tapi kita harus 
mencoba untuk sukses 
tampa kenal lelah dan 
kata menyerah, kegagalan 
adalah jenjang untuk 
sebuah kesuksesan 
bukan harus ditangisi dan 
disesali.

KATA MOTIVASI MARIO 
TEGUH

1. Jika anda 

menasehatkan sesuatu 
yang belum pernah anda 
lakukan, cepat atau 
lambat anda akan diuji 
dengan apa yang anda 
nasehati. Nasehatkan 
tentang kesabaran, maka 
kesabaran anda akan 
diuji.

2. Orang yang 

menghindari kesalahan, 
tidak akan tumbuh.

3. Nikmatilah setiap 

proses kehidupan.

4. Orang lain adalah 

cermin. Ada dua jenis : 
cermin baik dan buruk. 
Cermin buruk, sebaik 
apapun diri kita, akan 
tetap memantulkan 
gambar diri yang bengkok. 
Itulah mengapa anda 
perlu bergaul dengan 
lingkungan yang baik

5. Budi Pekerti adalah 

tindakan baik yang 
didasari oleh tujuan yang 
baik. Tujuan kemanusiaan 
dari budi pekerti adalah 
agar anda berguna bagi 
sesama.*



~dan…kebahagiaan akan 
berlipat ganda
jika dibagi dengan orang lain~

(Paulo Coelho dalam novel “Di 
Tepi Sungai Piedra”)
Beruntung orang yang suka 
membaca buku. Mereka yang 
gemar membaca buku akan 
terbuka wawasannya, tidak 
kuper dan cupet pandangan. 
Mereka akan mendapatkan 
informasi selain yang 
dipikirkannya selama ini, begitu 
juga referensi dan 
pengetahuannya akan 
bertambah luas. Inilah 
sebenarnya investasi berharga 
sebagai modal untuk 
mengarungi kehidupannya. 
Orang yang menyukai aktivitas 
membaca, biasanya mereka 
tidak akan terjebak dalam pola 
berpikir sempit ketika 
menghadapi problem-problem 
penting yang terjadi di dunia. 
Dalam kehidupan nyata juga 
berpeluang besar punya potensi 
dan kecenderungan yang bijak 
dalam mensikapi kejadian-
kejadian keseharian di 
sekitarnya.

  Tapi, bagi orang yang ingin 
berbuat lebih dan mau berbagi 
ilmu kepada orang lain, 
membaca saja tak cukup. 
Mereka perlu memiliki 
ketrampilan lagi yaitu 
ketrampilan meresensi buku 
(berbagi bacaan). Sebelum 
melangkah kepada teknik 
ringkas meresensi buku, ada 
beberapa hal penting mengapa 
resensi perlu dibuat. 
Tujuannya, diantaranya sebagai 
berikut,
1. Membantu pembaca (publik) 
yang belum berkesempatan 
membaca buku yang dimaksud 
(karena buku yang diresensi 
biasanya buku baru) atau 
membantu mereka yang 
memang tidak punya waktu 
membaca buku sedikitpun. 
Dengan adanya resensi, 
pembaca bisa mengetahui 
gambaran dan penilaian umum 

terhadap buku tertentu. 
Setidaknya, dalam level praktis 
keseharian, bisa dijadikan 
bahan obrolan yang bermanfaat 
dari pada menggosip yang tidak 
jelas juntrungnya.
2. Mengetahui kelemahan dan 
kelebihan buku yang diresensi. 
Dengan begitu, pembaca bisa 
belajar bagaimana semestinya 
membuat buku yang baik itu. 
Memang, peresensi bisa saja 
sangat subjektif dalam menilai 
buku. Tapi, bagaimanapun juga 
tetap akan punya manfaat 
(terutama kalau dipublikasikan 
di media cetak, karena telah 
melewati seleksi redaktur). 
Lewat buku yang diresensi 
itulah peresensi belajar 
melakukan kritik dan koreksi 
terhadap sebuah buku. Disisi 
lain, seorang pembaca juga 
akan melakukan pembelajaran 
yang sama. Pembaca bisa tahu 
dan secara tak sadar akan 
menggumam pelan “Oooo buku 
ini begini…. begitu” setelah 
membaca karya resensi.
3. Mengetahui latarbelakang 
dan alasan buku tersebut 
diterbitkan. Sisi Undercovernya. 
Kalaupun tidak bisa 
mendapkan informasi yang 
demikian, peresensi tetap bisa 
mengacu pada halaman 
pengantar atau prolog yang 
terdapat dalam sebuah buku. 
Kalau tidak, informasi dari 
pemberitaan media tak jadi 
soal.
4. Mengetahui perbandingan 
buku yang telah dihasilkan 
penulis yang sama atau buku-
buku karya penulis lain yang 
sejenis. Peresensi yang punya 
“jam terbang” tinggi, biasanya 
tidak melulu mengulas isi buku 
apa adanya. Biasanya, mereka 
juga menghadirkan karya-karya 
sebelumnya yang telah ditulis 
oleh pengarang buku tersebut 
atau buku-buku karya penulis 
lain yang sejenis. Hal ini tentu 
akan lebih memperkaya 
wawasan pembaca nantinya.

5. Bagi penulis buku yang 
diresensi, informasi atas buku 
yang diulas bisa sebagai 
masukan berharga bagi proses 
kreatif kepenulisan selanjutnya. 
Karena tak jarang peresensi 
memberikan kritik yang tajam 
baik itu dari segi cara dan gaya 
kepenulisan maupun isi dan 
substansi bukunya. Sedangkan, 
bagi penerbit bisa dijadikan 
wahana koreksi karena 
biasanya peresensi juga 

menyoroti soal font (jenis huruf) 
mutu cetakan dsb.

Nah, untuk bisa meresensi buku, 
sebenarnya tidak sesulit yang 
dibayangkan sebagian orang. 
Ada beberapa langkah yang bisa 
dilakukan siapa saja yang akan 
membuat resensi buku asalkan 
mereka mau. Diantaranya;

A. Tahap Persiapan
1. Memilih jenis buku. Tentu 
setiap orang mempunyai hobi 
dan minat tertentu pada sebuah 
buku. Pada proses pemilihan ini 
akan lebih baik kalau kita fokus 
untuk meresensi buku-buku 
tertentu yang menjadi minat atau 
sesuai dengan latarbelakang 
pendidikan kita. Hal ini 
didasarkan pada kenyataan 
bahwa seseorang tidak mungkin 
menguasai berbagai macam 
bidang sekaligus. Ini terkait 
dengan ” otoritas ilmiah”. Tidak 
berarti membatasi atau 
melarang-larang orang untuk 
meresensi buku. Tapi, hanya soal 
siapa berbicara apa. Seorang 
guru tentu lebih paham 
bagaimana cara mengajar siswa 
dibandingkan seorang tukang 
sayur.

2. Usahakan buku baru. Ini jika 
karya resensi akan 
dipublikasikan di media cetak. 
Buku-buku yang sudah lama 
tentu kecil kemungkinan akan 
termuat karena dinilai sudah 
basi dengan asumsi sudah 
banyak yang membacanya. 
Sehingga tidak mengundang 
rasa penasaran. Untuk buku-
buku lama (yang diniatkan hanya 
sekedar untuk berbagi ilmu, 
bukan untuk mendapatkan 
honor) tetap bisa diresensi dan 
dipublikasikan misalnya lewat 
blog (jurnal personal).

3. Membuat anatomi buku. Yaitu 
informasi awal mengenai buku 
yang akan diresensi. Contoh 
formatnya sebagai berikut;

Judul Karya Resensi

Judul Buku :
Penulis :
Penerbit :
Harga :
Tebal :

B. Tahap Pengerjaan
1. Membaca dengan detail dan 
mencatat hal-hal penting. Ini 
yang membedakan antara 
pembaca biasa dan peresensi 
buku. Bagi pembaca biasa, 
membaca bisa sambil lalu dan 
boleh menghentikan kapan saja. 
Bagi seorang peresensi, mesti 
membaca buku sampai tuntas 
agar bisa mendapatkan 
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informasi buku secara 
menyeluruh. Begitu juga 
mencatat kutipan dan pemikiran 
yang dirasa penting yang 
terdapat dalam buku tersebut.
2. Setelah membaca, mulai 
menuliskan karya resensi buku 
yang dimaksud. Dalam karya 
resensi tersebut, setidaknya 
mengandung beberapa hal;
• Informasi(anatomi) awal buku 
(seperti format diatas).
• Tentukan judul yang menarik 
dan “provokatif”.
• Membuat ulasan singkat buku. 
Ringkasan garis besar isi buku.
• Memberikan penilaian buku. 
(substansi isinya maupun cover 
dan cetakan fisiknya) atau 
membandingkan dengan buku 
lain. Inilah sesungguhnya fungsi 
utama seorang peresensi yaitu 
sebagai kritikus sehingga bisa 
membantu publik menilai sebuah 
buku.
• Menonjolkan sisi yang beda 
atas buku yang diresensi dengan 
buku lainnya.
• Mengulas manfaat buku 
tersebut bagi pembaca.
• Mengkoreksi karya resensi. 
Editing kelengkapan karya, EYD 
dan sistematika jalan pikiran 
resensi yang telah dihasilkan. 
Yang terpenting tentu bukan isi 
buku itu apa, tapi apa sikap dan 
penilaian peresensi terhadap 
buku tersebut.

C. Tahap Publikasi
1. Karya disesuaikan dengan 
ruang media yang akan kita 
kirimi resensi. Setiap media 
berbeda-beda panjang dan 
pendeknya. Mengikuti syarat 
jumlah halaman dari media yang 
bersangkutan adalah sebuah 
langkah yang aman bagi 
peresensi.
2. Menyertakan cover halaman 
depan buku.
3. Mengirimkan karya sesuai 
dengan jenis buku-buku yang 
resensinya telah diterbitkan 
sebelumnya. Peresensi perlu 
menengok dan memahami buku 
jenis apa yang sering dimuat 
pada sebuah media tertentu. Hal 
ini untuk menghindari penolakan 
karya kita oleh redaktur.
Demikian ulasan sekilas 
mengenai teknik sederhana 
meresensi buku. Pada intinya, 
persoalan meresensi buku 
adalah soal berbagi (ilmu). 
Setelah membaca buku, 
biasanya kita bahagia karena 
memperoleh wawasan baru. 
Dengan begitu urusan meresensi 
buku juga bisa berarti kita 
berbagi kebahagiaan dengan 
orang lain.

*Yons Achmad. Humas FLP 
Pusat.



Alkisah ada seorang anak 

muda yang sangat 

menyukai boneka hingga 

ia belajar bagaimana 

menjadi ahli pembuat 

boneka. Sayangnya, anak 

muda ini sangat kikuk, 

dan guru serta murid-

murid lainnya selalu 

berkata bahwa dia tidak 

punya kemampuan untuk 

membuat boneka, dan 

bahwa dia tidak akan 

pernah berhasil.
Meski demikian, anak 
muda ini tetap bisa 
menikmati sehingga ia tak 
henti-hentinya melatih diri 
agar berkembang. Walau 
sudah bekerja keras, 
mereka akan selalu 
menemukan kesalahan 
pada boneka-boneka 
buatan anak muda ini, 
dan akhirnya mereka pun 
mengeluarkan si anak 
muda dari pelatihan itu.
Tapi anak muda itu tidak 
menyerah begitu saja. Ia 
memutuskan sejak saat 
itu akan menghabiskan 
seluruh waktunya 
membuat satu jenis 
boneka. Dan setiap kali 
menemukan kekurangan 
pada bonekanya, ia akan 
membuangnya dan 
memulai lagi dari awal. 

Tahun demi tahun pun 
berlalu, dan dengan 
setiap percobaan baru, 
bonekanya menjadi 
sedikit lebih baik. Kini, 
bonekanya jauh lebih baik 
dari hasil karya teman-
temannya. Meski begitu, 
si anak muda ini tetap 
melakukan perbaikan, 
mencari “kesempurnaan”. 
Hidup seperti itu 
membuat anak muda ini 
kurang mampu mampu 
mencari nafkah, dan 
banyak orang 
menertawakan kondisinya 
yang miskin.
Ketika usianya sudah 
semakin tua, karya 
bonekanya sangatlah 
indah. Begitu bagusnya 
hingga suatu hari setelah 
berpuluh-puluh tahun 
bekerja, ia menyelesaikan 
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mengangkat kepalanya dan 
berkata. ‘Ya, maafkan aku 
Pak Tikus. Aku tahu 
memang ini masalah besar 
bagi kamu, tapi buat aku 
secara pribadi tidak ada 
masalah. Jadi jangan buat 
aku sakit kepala lah.”

Tikus berbalik dan pergi 
menuju sang kambing. 
Katanya, “Ada perangkap 
tikus di dalam rumah, 
sebuah perangkap tikus di 
dalam rumah!”
‘Wah aku menyesal dengan 
kabar ini.” Si kambing 
menghibur dengan penuh 
simpati. “Tetapi tidak ada 
sesuatu pun yang bisa 
kulakukan kecuali berdo’a. 
Yakinlah, kamu senantiasa 
ada dalam do’a-do’aku!”
Tikus kemudian berbelok 
menuju si lembu.
‘Oh! Sebuah perangkap 
tikus?” jadi saya dalam 
bahaya besar ya?” kata 
lembu sambil ketawa, 
berteleran air liur.
Jadi tikus itu kembalilah ke 
rumah dengan kepala 
tertunduk dan merasa 

begitu patah hati, kesal 
dan sedih, terpaksa 
menghadapi perangkap 
tikus itu sendirian. Ia 
merasa sungguh-sungguh 
sendiri.
Malam tiba, dan terdengar 
suara bergema di seluruh 
rumah, seperti bunyi 
perangkap tikus yang 
berjaya menagkap 
mangsa. Istri petani 
berlari melihat apa saja 
yang terperangkap. Di 
dalam kegelapan itu dia 
tak bisa melihat bahwa 
yang terjebak itu adalah 
seekor ular berbisa. Ular 
itu sempat mematok 
tangan istri petani itu. 
Petani iktu bergegas 
membawanya ke rumah 
sakit.
Si istri kembali ke rumah 
dengan tubuh mungil, 
demam. Dan sudah 
menjadi kebiasaan, setiap 
orang sakit demam, obat 
pertama adalah 
memberikan sup ayam 
segar yang hangat. Petani 
itupun mengasah 
pisaunya, dan pergi ke 
kandang, ,mencari ayam 
untuk bahan supnya.
Tapi, bisa itu sungguh 

  Seekor tikus mengintip di 
balik celah di tembok 
untuk mengamati sang 
petani dan istrinya, saat 
membuka sebuah 
bungkusan. Ada mainan 
pikirnya. Tapi dia terkejut 
sekali, ternyata 
bungkusan itu berisi 
perangkap tikus. Lari 
kembali ke ladang 
pertanian itu, tikus itu 
menjerit memberi 
peringatan, “Awas ada 
perangkap tikus di dalam 
rumah, hati-hati ada 
perangkap tikus di dalam 
rumah!”
Sang ayam dengan tenang 
berkokok dan sambil 
tetap menggaruki tanah, 

MOTIVASI

satu boneka, dan berkata, 
“Saya tidak melihat ada 
yang kurang. Kali ini 
hasilnya sempurna.” Dan, 
untuk pertama kalinya 
dari sekian tahun 
lamanya, alih-alih 
membuang boneka ini, ia 
malah menaruhnya di 
atas rak. Ia benar-benar 
merasa puas dan bahagia.
Dan sisa ceritanya 
menjadi sejarah.
Boneka yang sempurna 
itu menjadi hidup, 
mengalami ribuan 
petualangan, dan 
memberikan pria tua yang 
bernama Geppetto itu 
kebahagiaan yang jauh 
lebih besar daripada yang 
didapat pembuat boneka 
lainnya yang terkenal dari 
hasil-hasil karyanya.

jahat, si istri tak kunjung 
sembuh. Banyak tetangg 
yang datang membesuk 
dan tamupun tumpah 
ruah ke rumahnya. Iapun 
harus menyiapkan 
makanan, dan terpaksa 
kambing di kandang itu 
dijadikan gulai. Tapi itu 
tidak cukup, bisa itu tak 
dapat taklukan. Si istri 
mati, dan berpulh orang 
datang untuk mengurus 
pemakaman, juga 
selamatan. Tak ada cara 
lain, lembu di kandang 
itupun dijadikan 
panganan untuk puluhan 
rakyat dan peserta 
selamatan,
Kawan, apabila kamu 
dengar ada seseorang 
yang menghadapi 
masalah dan kamu pikir 
itu masalah itu tidak ada 
kaitannya dengan kamu, 
ingatlah bahwa apabila 
ada “perangkap tikus” di 
dalam rumah, seluruh 
“ladang pertanian” ikut 
menanggung resikonya. 
Sikap mementingkan diri 
sendiri lebih banyak 
keburukan daripada 
kebaikanya.



Arti Cinta
Cinta adalah persaan jiwa, 
getaran hati, pancaran 
naluri. Dan terpautnya 
hati org yg mencintai pada 
pihak yg dicintainya, dg 
semangat yg menggelora 
dan wajah yg selalu 
menampilkan keceriaan. 
Cinta dlm pengertian spt 
ini mrpk persaaan 
mendasar dalam diri mns, 
yg tdk bisa terlepas dan 
merupakan sesuatu yg 
essensial. Dlm banyak hal, 
cinta muncul utk 
mengontrol keinginan ke 
arah yg lebih baik dan 
positif. Hal ini dpt terjadi 
jk org yg mencintai 
menjadikan cintanya sbg 
sarana utk meraih hasil yg 
baik dan mulia guna 
meraih kehidupan sbgmn 
kehidupan org2 pilihan 
dan suci serta org2 yg 
bertaqwa dan selalu 
berbuat baik.
Apakah Islam mengakui 
cinta?
Krn Islam adalah agama 

yg fitrah, maka Islam 
mengakui ttg hal ini. Hal 
yg sangat mendasar 
dalam diri manusia. 
Namun Islam membagi 
beberapa tingkatan ttg 
cinta. Dan tingkatan2 
cinta ini akan selalu ada 
dalam kehidupan ini 
sampai saatnya bumi dan 
seisinya dihancurkan oleh 
Allah. 
Adapun dasar ttg 

tingkatan cinta dalam 
Islam, adalah firman Allah 
pada QS. 9 (At Taubah): 
24).
“Jika bapak2, anak2, 
saudara2, pasangan2, 
dan kaum keluarga kalian, 
harta kekayaan yg kalian 
usahakan, perniagaan yg 
kalian khawatirkan 
kerugiannya, dan rumah2 
tempat tinggal yg kalian 
sukai, lebih kalian cintai 
daripada Allah, Rasul-Nya 
dan (daripada) jihad di 
jalanNYa, maka tunggulah 
sampai Allah 
mendatangkan siksaNya. 
Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang2 
yg fasik”
Cinta pada tingkat 

tertitinggi adalah cinta 
kepada Allah, rasulNya 
dan jihad dijalanNya.
Cinta tingkat menengah 
adalah cinta kepada ortu, 
anak, keluarga, pasangan 
dan saudara.
Adapun cinta yg paling 
rendah adalah cinta yg 
lebih mengutamakan 
harta, keluarga, daripada 
cinta kepada Allah, 
RasulNya dan jihad 
dijalanNYa.
Hikmah dari Cinta:
1. Cinta adalah proses 
ujian yg keras dan pahit 
dalam kehidupan 
manusia. Apakah cinta itu 
dalam perjalanannya akan 
menghantarkannya 
kepada jalan yg mulia 
atau menghempaskannya 
kepada jalan yg hina.
2. Jika tidak ada cinta 
maka di dunia ini tidak 
akan ada inovasi, 
pembangunan dan 
peradaban.
3. Keberadaan cinta 
merupakan faktor 
dominan dalam 
melestarikan eksistensi 
manusia dan interaksinya 
dengan sesama manusia.
# Ketika cinta diarahkan 

kpd kebaikan, mk cinta 
dapat membawa 
keutuhan, perdamaian, 
kebaikan pada kehidupan 
bermasyarakat.
# Cinta yg ditumbuhkan 

oleh factor keimanan, 
maka akan menghasilkan 
berbagai hal yg 
mengagumkan. Dapat 
mengubah sejarah, 
menegakkan puncak 
kejayaan dan kemuliaan 
dunia. Sebagai contoh 
adalah kehidupan 
generasi muslim pada 
masa dahulu.
Dan masih banyak lagi 
hikmah yg lain dari 
adanya rasa cinta pada 
diri manusia.
Fenomena yg timbul dari 

tingkatan2 cinta yg ada 
akan menimbulkan efek 
yg berbeda
Pada fenomena tingkatan 
cinta yg tertinggi, maka 
akan membuat seseorg 
dalam hidupnya untuk 
selalu mendahulukan 
cinta kepada Allah , 
RasulNya dan jihad 
dijalannya. Dalam 
kehidupannya sehari2 
tidak ada orientasi selain 
kepada Allah. Dia akan 
selalu merasa yakin 
bahwa segala sesuatu yg 
telah Allah tetapkan 
adalah yg terbaik bagi 
manusia Bahwa Allah 
lebih mengetahui 
daripada makhluknya. 
Kemudian, bagi seseorg 
yg sudah merasakan 
nikmatnya iman, maka dia 
akan selalu meneladani 
kepribadian Rasulluh, 
mencintai Rasululluh, 
kmdn dia juga akan 
mencintai jihad 
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dijalanNya. Akan berjuang 
dengan segala apa yg dia 
miliki.
Firman Allah pada Qs. 

28:68.
“Rabbmu menciptakan 
apa yg Dia kehendaki dan 
memilih (seorg Rasul 
diantara hambaNYa). 
Sekali2 tidak ada pilihan 
bagi mereka. Maha suci 
Allah dan MahaTinggi dari 
apa yg mereka 
persekutukan 
(denganNya)
Qs. 33: 36
“Tidaklah patut bagi seorg 
mukmin baik laki2 
maupun perempuan jika 
Allah dan RasulNya telah 
menetapkan bagi mereka 
suatu ketetapan, akan 
ada bagi mereka pilihan 
yg lain dalam urusan 
mereka…”
Qs.2:140
“Apakah kalian yang lebih 
mengetahui ataukah 
Allah?…”
Qs. 2 : 282
“…dan Allah Maha 
Mengetahui segala 
sesuatu”
Adapun dampak yg 
disebabkan oleh cinta 
tingkat menengah dalam 
membentuk karakter 
individu, keluarga, dan 
masyarakat telah amat 
nyata. Jika tidak Allah 
ciptakan cinta pada suami 
–istri maka tidak akan 
tercipta keluarga, tidak 
akan lahir anak-cucu, 
tidak akan terjadi proses 
mengasuh, mendidik dan 
memelihara anak.Jika tdk 
Allah ciptakan cinta pada 
anak, niscaya dalam 
jiwanya tidak akan ada 
semnagat kekeluargaan, 
tidak akan kokoh iktakan 
kekeluragannnya, tidak 
akan mengasihi 
saudaranya. Jika tdk Allah 
tanamkan rasa cinta pada 
manusia maka, mk tidak 
akan tercipta hubungan 
social antar bangsa yg 
dibangun atas prinsip 
ta’aruf (saling mengenal)
Dengan demikian cinta 
tingkat menengah ini 
amat penting untuk 



menciptakan 
kemashalatan pribadi dan 
keluarga khususnya dan 
untuk merealisasikan 
kemaahalatan antar 
bangsa dan seluruh 
ummat manusia pada 
umumnya.
Firman Allah tentang hal 
ini terdapat pada Qs. 
49:10
“Sesungguhnya orang2 
mukmin itu bersaudara…”
Qs. 49 : 13
“ Wahai manusia 
seseungguhnya Kami 
telah menciptakan kalian 
dari jenis laki2 dan 
perempuandan Kami 
telah menjadikan kalian 
berbangsa2 dan bersuku2 
agar kalian saling 
mengenal…”
Hadits riwayat Bukhari-
muslim
“Barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari 
akhir hendaklah dia 
berbuat baik kepada 
tetangganya .., hendaklah 
dia menghormati 
tamunya”
Dan masih banyak lagi 
ayat dan hadist yg 
menceritakan tentang 

hubungan antar manusia.
Fenomena Cinta tingkat 

rendah
Cinta jenis ini ada 
beberapa macam:
1. Mencintai thougut dan 
sesembahan selain Allah, 
seperti menyembah 
manusai, batu dsb.
Qs. 2: 165
“Diantara manusia ada 
orang2 yg menyembah 
tuhan2 selain Allah. 
Mereka mencintai tuhan 
itu sebagaimana mereka 
( org2 mukmin yg mukhlis) 
mencintai Allah. Adapun 
org2 yg beriman jauh lebih 
besar cintanya kepada 
Allah (disbanding cinta 
org2 kafir terhadap 
tuhan2 mereka)…”
2. Menjalin tali kasih 
kepada musuh2 Allah. 
Qs. 60:1
“Hai org2 yg beriman, 
jgnlah kalian menjadikan 
musuhKU dan musuh 
kalian sebagai teman2 
setia, yg kalian sampaikan 
kepada mereka (rahasia 
org2 mukmin) karena 
kasih sayang (kepada 
mereka), padahal 
sebenarnya mereka telah 

ingkar terhadap 
kebenaran (kitab dan 
Rasul) yg datang kepada 
kalian..”
3. Mengumbar syahwat 

dan berkubang dalam 
Lumpur kekejian dan 
kehinaan.
Qs.3:14
“Dijadikanlah indah pada 

(hati) manusia kecintaan 
kepada apa2 yg diingini, 
yaitu wanita2…”
4. Mencintai 
ayah,ibu,anak, istri, 
suami, keluarga, karir, 
tanah air melebihi 
cintanya kepada Allah, 
RasulNya dan Jihad 
dijalannya. 
Qs.9:24.
“Jika bapak2, anak2, 
saudara2, pasangan2, 
dan kaum keluarga kalian, 
harta kekayaan yg kalian 
usahakan, perniagaan yg 
kalian khawatirkan 
kerugiannya, dan rumah2 
tempat tinggal yg kalian 
sukai, lebih kalian cintai 
daripada Allah, Rasul-Nya 
dan (daripada) jihad di 
jalanNYa, maka tunggulah 
sampai Allah 
mendatangkan siksaNya. 
Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang2 
yg fasik”
Nabi salallahu 

‘alaihiwassalam bersabda:
“Tidak sempurna iman 
seseorg dari kalian hingga 
aku lebih dia cintai 
daripada bapak-ibunya, 
anaknyadan seluruh 
manusia.” (HR. Bukhari 
dan Muslim).
5. Menuhankan hawa 
nafsunya, 
Qs. 45:23
“ Bagaimanakah 
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pendapatmu tentang org 
menjadikan hawa 
nafsunya sebagai 
tuhannya dan Allah 
membirakannya sesat 
berdasarkan ilmuNya?…
Dengan demikian bagi 
seorang mukmin yg telah 
diliputi oleh manisnya 
iman, maka ia tidak akan 
rela jika dirinya diliputi 
oleh cinta pada tingkatan 
yg rendah yg akan 
membunuh karakter 
manusia dan 
menghancurkan 
kemuliaannya. Bahkan ia 
akan menjaga 
kesetiaannya hanya 
kepada Allah saja. Dia 
akan menjaga cintanya 
untuk tidak akan 
memberikannya kepada 
mush2 Islam, Dia akan 
menjaga syahwatnya, dan 
tidak melakukannya 
dijalan yg bahtil.Dia tidak 
akan mencintai 
kekayaannya, pasangan, 
anak, orag tuanya, 
keluarganya, 
kedudukannya melebihi 
cintanya kepada Allah, 
RasulNya dan jihad 
dijalanNya.
Pada akhirnya hanya diri 
kita sendiri yg akan 
menentukan pada 
tingkatan cinta yg mana 
kita berada. Dan hal ini 
hanya Allah dan diri kita 
saja yg tahu.
Semoga Allah senantiasa 
menjaga diri kita agar 
tidak terjebak pada cinta 
tingkat rendah.
Ini saja yg biasa saya 
sampaikan, mohon maaf 
atas segala kekhilafan. 
Kebenaran hanyalah milik 
Allah SWT.

Nabi salallahu ‘alaihiwassalam bersabda:
“Tidak sempurna iman seseorg dari kalian hingga aku lebih dia 

cintai daripada bapak-ibunya, anaknyadan seluruh 
manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).



Kita harus enyadari bahwa hidup 
ini jauh lebih penting dari pada 
semua masalah yang kita hadapi, 
di atas segala kesukaran, 
penderitaan dan kesedihan yang 
kita alami. Kita juga harus 
menyadari bahwa segalanya itu 
harus terjadi dan justru menjadikan 
hidup kita lebih indah. Semua 
kesukaran, penderitaan dan 
kesedihan itu adalah bumbu bagi 
hidup kita. Hidup kita akan lebih 
lezat dan bermakna jika telah 
dibumbui kesukaran, penderitaan 
dan kesedihan.

Cobaan-cobaan
Memang benar, selama kita hidup 
di dunia ini kita akan menghadapi 
banyak sekali cobaan. Apa pun 
bentuknya. Mungkin cobaan itu 
ringan saja, tetapi tidak jarang 
cobaan yang kita hadapi begitu 
berat sehingga begitu 
mengguncangkan hidup dan iman 
kita. Bagaimana kita 
mengatasinya?
Coba kita menengok ke dalam diri 
kita sendiri: bagaimana perasaan 
kita ketika sedang mengalami 
cobaan? Sedih? Sakit hati? Goyah? 
Gemas? Putus asa? Lalu apa yang 
kita lakukan ketika sedang 
mengalami cobaan? Menangis? 
Mengurung diri? Mengasingkan 
diri? Pergi jauh? Melarikan diri dari 
masalah? Atau segera bangkit dan 
berusaha mengatasi masalah?
Ya, benar! Mengatasi masalah 
harus dimulai dari diri sendiri. 
Perasaan, pemikiran dan sikap kita 
adalah kombinasi faktor-faktor 
penting yang menentukan berhasil 
tidaknya kita dalam mengatasi 
masalah. Ketika masalah dalam 
diri sendiri telah berhasil kita atasi, 
barulah kita mencoba mengatasi 
sisanya. Tidak peduli masalah yang 
kita hadapi adalah besar atau kecil, 
berat atau ringan, untuk 
mengatasinya harus tetap dimulai 
dari diri sendiri, yaitu dengan 
memperbaiki perasaan, pemikiran 
(paradigma) dan sikap kita.

Memang benar, pada banyak 
kasus, kadang kala masalah itu 
menghilang sendiri, atau ada pihak 
lain yang membantu kita dalam 
mengatasinya dengan/tanpa 
sepengetahuan kita, dengan/tanpa 
kita minta. Tetapi tidak semuanya 
dapat diatasi dengan cara 
demikian. Seringkali bahkan kita 

mencoba mengatasi masalah 
dengan masalah baru.
Tidak sedikit kasus dimana kita 
dihadapkan dengan masalah yang 
harus kita hadapi sendiri tanpa 
pertolongan siapapun. Memang 
lebih baik dan melegakan jika 
masalah bisa dihadapi bersama, 

mungkin dengan pasangan, 
keluarga, teman/sahabat atau 
mungkin dengan musuh kita 
sekalipun. Pasti rasanya akan lebih 
ringan dari pada harus dihadapi 
sendiri.

Meskipun begitu, tetap saja kita 
harus memulai memperbaiki diri 
sendiri. Dari pada kita putus asa, 
menangis dan menyerah, lebih baik 
kita mulai bangkit dari 
keterpurukan dan memilih sikap 
untuk terus berjuang. Ingatlah kata 
pepatah: “gagal adalah awal dari 
keberhasilan.” Dan pepatah ini 
bukan omong kosong. Nilai moral 
dari pepatah ini adalah bahwa kita 
harus memiliki pandangan dan 
sikap positif untuk memandang 
suatu masalah atau kegagalan 
sebagai awal dari keberhasilan. 
Sikap inilah yang harus kita bangun 
terlebih dahulu. Jangan pernah 
putus asa walaupun kita 

mengalami kegagalan berkali-kali.
Nasehat lain yang baik adalah: “no 
pain no gain.” Untuk maju kita 
harus menderita. Anggaplah 
penderitaan kita hari ini dan 
kesukaran yang kita hadapi 
sekarang adalah demi kemajuan 
dan keberhasilan yang telah 
menanti kita di ujung sana.

Selain itu kita juga harus berpikir 
bahwa semua cobaan yang kita 
hadapi ini seperti batu asah bagi 
segenap sumberdaya kita. 
Keterampilan kita, kecerdasan kita, 
dan kemampuan kita diasah dan 
menunggu untuk kita gunakan 
dalam mengatasi masalah di 
hadapan kita. Banyak sekali kasus 
dimana dalam keadaan 
bermasalah atau krisis, orang jadi 
cenderung lebih kreatif dan 
inovatif. Jadi asahlah keterampilan, 
kecerdasan dan kemampuan kita 
saat mengalami keterpurukan 
untuk dapat mentas dari padanya.

Kesimpulan
Saat menghadapi kesukaran, 
penderitaan dan kesedihan, kita 
harus memilih sikap yang benar. 
Perasaan kita saat menghadapi 
masalah memang dapat 
mengacaukan segalanya. Tetapi 
keterampilan, kecerdasan dan 
kemampuan kita adalah modal 
penting dalam mengentaskan diri 
dari masalah. Kita juga perlu 
menggeser paradigma tentang 
cobaan dan mencoba memahami 
bahwa semuanya itu adalah bumbu 
kehidupan dan hanya sebuah batu 
asahan belaka. Ketika kita berhasil 
mengatasinya, hidup kita jadi 
terasa lebih indah. Ketika kita 
berhasil mentas, sadarilah bahwa 
kita mampu berjuang hingga 
akhirnya dapat menang. Segenap 
keterampilan, kecerdasan dan 
kemampuan kita telah terasah 
dengan baik dan menjadi lebih 
tajam untuk siap menghadapi 
cobaan berikutnya. Percayalah 
bahwa Allah tidak pernah 
memberikan cobaan yang 
melampaui kemampuan kita. 
Kapan kita merasakan makanan 
yang kita makan sangat enak? Saat 
kita benar-benar lapar! Kapan kita 
merasakan keberhasilan dan 
merasa bahagia oleh karenanya? 
Saat kita benar-benar telah 
merasakan kegagalan!
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Keterampilan kita, 
kecerdasan kita, dan 

kemampuan kita 
diasah dan 

menunggu untuk kita 
gunakan dalam 

mengatasi masalah 

di hadapan kita. 



Zodiak Taurus
Umum
Sesekali boleh kok untuk liburan. 
Namun, pengeluaran keuangan 
perlu dibatasi. Jangan sampai 
pulang liburan bingung cari 
pinjaman. Semakin yakin atasan 
Anda, semakin menanjak karier 
yang sudah Anda raih saat ini. 
Hari ini Anda mendapatkan sesuatu 
yang sudah lama diidamkan, karier 
Anda mulai mendapatkan sinyal 
positif. Prestasi Anda sebaiknya 
dipertahankan, buat tim kerja yang 
solid.
Cinta
Anda terlalu banyak memperhatikan 
hal yang kecil sehingga terkadang 
pasangan Anda menjadi tidak 
sabaran dan kesal. Sikap ini perlu 
diubah, berikan pengertian ke dia. 
Khusus untuk yang 
single, minggujangan hanya 
berdiam diri saja.

Zodiak Scorpio
Umum
Awal bulan jangan dibuat 
kesempatan menghabiskan gaji 
yang ada. Coba tabung untuk buat 
bisnis baru. Lakukan refleksi diri 
agar segala beban hidup atau 
pekerjaan yang banyak, bisa Anda 
selesaikan dengan baik dan tubuh 
jadi tetap relaks. Prestasi Anda 
mengagumkan, Anda berhasil 
melaksanakan tugas dengan 
pencapaian target dan hasil yang 
brilian. Saat ini waktu yang tepat 
bagi Andauntuk lebih mengurangi 
luapan emosi. Keuangan kembali 
normal.
Cinta
Semakin sayang dan cinta. 
Banyaknya pesan-pesan dari ponsel 
Anda yang berbau romantis 
membuat Anda bingung, ini saat 
yang tepat untuk Anda dan 
pasangan untuk saling memuji.

Zodiak Aries
Umum
Rencana Anda kelihatan sangat 
meyakinkan, namun jangan sampai 
membuat Anda jatuh miskin, lihat 
dulu kondisi keuangan Anda. 
Sementara ini jangan mengambil 
risiko. Anda yang sedang meniti 
karier disarankan untuk mawas diri, 
jangan mudah terhasut. Suara 
sumbang jangan dihiraukan karena 
akan mengacaukan konsentrasi 

pekerjaan Anda.
Cinta
Intropeksi diri Anda, karena 
selama ini memang Anda lebih 
banyak mengeluh dan menuntut. 
Sekarang diam dan amati, apa yang 
sebenarnya terjadi. Bukan hal baru 
jika Anda hanya memikirkan 
kesenangan jangka pendek. 
Memang seharusnya Anda 
memikirkan hubungan jangka 
panjang dan masa depan Anda.

Zodiak Gemini
Umum
Akan ada promosi jabatan yang 
mungkin tahun depan Anda bisa 
menikmatinya, tapi harus waspada. 
Kalkulasi ternyata salah karena 
kedatangan tamu tak terduga yang 
berarti pengeluaran bertambah. 
Namun tidak sampai menguras isi 
tabungan. Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Jangan terpengaruh 
oleh perilaku rekan Anda yang 
kurang bertanggung jawab. 
Memperoleh pekerjaan apalagi 
posisi seperti ini sangat sulit. 
Saat ini sedang alergi terhadap 
makanan dan udara laut.
Cinta
Situasi hati Anda saat ini sepertinya 
sedang tidak ingin membicarakan 
mengenai urusan asmara.

Zodiak Cancer
Umum
Hindari makan yang masih panas. 
Ternyata rekan mendukung apa 
yang telah Anda kerjakan untuk 
perusahaan. Jadi, harus tetap 
semangat. Perlu kesabaran untuk 
menghadapi situasi di lingkungan 
kerja yang suasananya tidak 
kondusif. Jangan mengambil 
langkah apapun, agar masalah 
tidak makin rumit. Jangan ragu 
untuk berinvestasi. Bila Anda 

memang ingin mendapatkan hasil 
besar, Anda harus berkorban besar 
pula.
Cinta
Menduakan cinta akan membuat 
Anda semakin pusing, coba koreksi 
diri. Untuk yang masih single jaga 
sikap Anda pada lingkungan sosial, 
dia akan makin bersimpati pada 
Anda. Pikirkan waktu yang tepat 
untuk mengungkapkan perasaan 
Anda yang menggebu-gebu.

Zodiak Leo
Umum
Masalah akan terjadi di tempat 
kerja. Cukup serius dan butuh 
perhatian. Cari pemecahannya 
sehingga tidak membahayakan 
posisi Anda. Itu terjadi karena Anda 
sering berganti obat. Hati-hati dalam 
membuat janji sehingga membuat 
klien kecewa. Menyantap makanan 
yang terlalu pedas, kurang baik 
pada pencernaan Anda.
Cinta
Hubungan yang ada sepertinya 
akan berlanjut ke arah yang lebih 
serius. Anda dan pasangan sudah 
saling cocok dan mengerti satu 
sama lain. Sebaiknya abaikan 
masalah sepele. Sebuah situasi 
romantis tampaknya akan Anda 
alami bersama pasangan. Momen 
tersebut akan mengingatkan Anda 
pada awal masa pacaran. Utarakan 
kembali perasaan Anda.

Zodiak Virgo
Umum
Hal yang terbaik adalah bisa 
dihargai pendapat orang lain. 
Jangan ambil pusing ulah teman 
yang tidak bisa membuat Anda 
bahagia. Kalau memang sudah 
bosan, sebaiknya jangan diteruskan 
karena karier Anda akan stagnan, 
tidak ada peningkatan. Anda 
memerlukan penghasilan tetap agar 
kondisi keuangan seimbang dan 
efisien. Sikap spekulasi jangan dulu 
diterapkan, keuangan belum aman. 
Sebuah masalah akan terjadi di 
tempat kerja.
Cinta
Jangan tunda rencana Anda untuk 
mengajak kekasih ke tempat yang 
romantis. Jangan sampai Anda 
terkungkung dengan rutinitas kerja 
yang tidak pernah selesai.
Zodiak Libra

P A G E  1 4

Ramalan Zodiak 16-23 Februari 2013

HIBURAN



Umum
Usahakan jangan memutuskan 
hubungan ketika sedang menghadapi 
masalah. Tingkatkan wawasan dan 
kemampuan agar keinginan untuk 
mencapai jenjang karir yang 
diinginkan mudah terwujud karena 
Anda sedang diperhitunngkan. 
Kesempatan besar muncul seiring 
dengan ambisi dan semangat yang 
ada di dalam diri Anda. Namun tetap 
hati-hati karena seseorang mungkin 
tidak berniat baik pada Anda.
Cinta
Anda akan terpesona lawan jenis 
pada pandangan pertama dan akan 
mengejarnya mati-matian. Ingin 
memulai hubungan asmara yang 
manis? Mulailah dengan inisiatif dan 
keberanian diri. Kalau memang suka 
ya jangan disimpan sendirian saja. 
Jangan lakukan segala sesuatu yang 
ekstrim di minggu ini.

Zodiak Sagitarius
Umum
Kalau memang tidak berhasil pada 
satu jalan sebaiknya cari jalan yang 
mudah dan bisa Anda raih apapun itu. 
Hasil kerja Anda ada yang ingin 
menghancurkan, harus waspada. 
Jaga kesehatan dan terus berpikiran 
positif. Kadang kenyataan tak selalu 
sama dengan harapan. Jika itu terjadi, 
jangan emosi. Kesabaran kamu 
sedang diuji saat ini. Kuncinya adalah 
kesabaran dan ketenangan dalam 
bertindak. Pembayaran utang yang 
dilakukan oleh teman pada Anda 
mungkin sedikit mundur. Jangan 
risau, Anda tidak akan kekurangan 
karenanya. Jangan sampai diterapkan 
bunga.

Cinta
Usaha mulai ada tanda-tanda 
membaik. Anda harus diberi ucapan 
selamat atas keberhasilan meredam 
emosi pasangan yang sering 
meledak-ledak

Zodiak Capricorn
Umum
Anda perlu menentukan prioritas 
dalam melakukan pengeluaran, 
hal ini dikarenakan kondisi 
keuangan sangat pas-pasan dan 
membutuhkan penghematan yang 
ketat. Jangan cepat puas dengan 
karier Anda, ada jabatan kosong 
yang bisa diisi. Keputusan yang akan 
Anda jalani harus lebih matang. 
Hindari segala hal dalam keluarga, 
yang membuat terjadi perselisihan 
dengan saudara. Semakin tajam 
Anda mengoreksi orang, apabila ada 
yang salah dalam mengambil 
langkah ke depan dan pada akhirnya 
Anda mendapatkan sanjungan dari 
orang lain.
Cinta
Saat ini merasa sangat dekat 
dengan pasangan, waktu yang ada 
selalu dimanfaatkan dengan penuh 
kemesraan.

Zodiak Aquarius
Umum
Sebaiknya Anda menunda dulu 
keinginan melakukan investasi, 
pengetahuan Anda belum cukup 
untuk memulainya. Hati-hati jangan 
sampai keuangan Anda terkuras. 
Tidak ada yang bisa Anda lakukan di 
hari ini, semua sudah terprogram 
dan terstruktur. Anda hanya harus 

menjalaninya dengan baik tanpa 
mengubah yang telah 
disepakati. Ini dikarenakan Anda 
selalu memperhatikan pola hidup 
serta makan teratur. Keuangan, lebih 
dan lebih.
Cinta
Ajak pasangan ke tempat yang baru, 
buatlah suasana agar tidak monoton. 
Sudah saatnya Anda menyelesaikan 
persoalan yang mengganjal di hati 
Anda dan pasangan.
Zodiak Pisces
Umum
Anda memiliki keahlian di bidang 
bisnis, namun Anda cenderung 
menghabiskan uang dan 
menghambur-hamburkan aset Anda 
dengan sembrono. Keuangan Anda 
lumpuh. Fokus pada pekerjaan, tidak 
selamanya Anda harus mengikuti 
perkataan orang lain, akan ada 
kesalahpahaman yang memicu 
pertentangan dengan rekan, segera 
atasi. Anda jatuh sakit karena kurang 
memperhatikan setiap gejala kecil 
yang dirasakan.
Cinta
Awal minggu ini disambut dengan 
suatu hal yang tidak ramah, tetapi 
jangan keburu cemberut begitu dong. 
Toh dalam seminggu masih ada 7 
hari, jika sehari Anda dibuat sebal, 
masih ada 6 hari lain untuk Anda 
berusaha lebih keras lagi.
Demikialah artikel yang membahas 
mengenai Ramalan Zodiak Mingguan 
Terupdate, semoga artikel 
ramalan ini tentunya dapat 
memberikan inspirasi positif bagi kita 
semua.[ki].
http://www.katailmu.com

1.Suryanto, 18-02-1994. kls XI TM3.

2.Yohanes Pirhot BM, 18-02-1995, kls XII TM2.

3.Fatulloh, 19-02-1995. kls XI TL2.

4.Munibatul Jannah, 20-02-1996. kls X AP

5.Puji Arrohman, 23-02-1998, kls X TM1.
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7.Yoga Febriyani, 24-02-1998. kls X TM1.

8.Eri Imanul K, 25-02-1995. kls XI TM2

9.Ofan Irawan, 25-02-1996. kls XI TM3

10.Saifulloh, 26-02-1992. kls XII AK

11.Yudistira, 28-02-1995. kls XI TM1

12.Fathul Muin, 28-02-1995. kls XII TM1



1. Peternak Lebah ala Gus Dur
Saat Presiden Abdurrahman Wahid menjabat, Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) tidak henti didemo. 
Setiap hari ada saja kelompok yang berdemonstrasi di 
departemen yang saat itu dipimpin Nur Mahmudi Ismail. 
Tuntutan mereka sama, yang mendeseak pembatalan 
pengangkatan Sutjipto sebagai Sekjen Dephutbun.
"Sutjipto terlalu tua, copot saja!" teriak salah satu pendemo. 
"Sutjipto bukan pejabat karir, berikan saja jabatan itu kepada 
orang dalam!" pekik yang lain. "Pengangkatan Sutjipto berbau 
KKN, copot saja," bunyi tulisan sebuah poster yang diacungkan.
Rentetan demonstrasi yang sempat melumpuhkan sebagian 
kegiatan Dephutbun itu. Pasalnya, tidak sedikit karyawan yang 
ikutan berdemo, yang pada akhirnya menyerempet posisi Menteri 
Nur Mahmudi sendiri. Tapi Presiden berkeras supaya Sutjipto 
dipertahankan. Dalam suasana seperti itulah cucu KH Hasyim 
Asy'ari itu, melantik pengurus Perhimpunan Peternak Lebah di 
Jakarta akhir Maret 2000.
Dalam pidatonya, Gus Dur antara lain memaparkan mengenai 

kondisi peternakan lebah terkini. "Kita ini setiap tahun masih 
mengimpor 350 ribu ton lebah dari luar negeri," tutur dia. "Lah, 
orang-orang yang berdemo itu,
daripada mendemo menterinya mbok lebih baik beternak lebah, 
supaya kita tidak mengimpor lagi!" pinta Gus Dur. (rhs)

2. Fenomena 'Gila' Gus Dur
Konon, guyonan mantan Presiden  Abdurrahman Wahid selalu 
ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, termasuk presiden dari 
berbagai negara. Pernah suatu ketika, Gus Dur membuat tertawa 
Raja Saudi yang dikenal sangat
serius dan hampir tidak pernah tertawa. Oleh Kiai Mustofa Bisri 
(Gus Mus), momentum tersebut dinilai sangat
bersejarah bagi rakyat Negeri Kaya Minyak. "Kenapa?" tanya 
Gus Dur."Sebab sampeyan sudah membuat Raja
ketawa sampai giginya kelihatan. Baru kali ini rakyat Saudi 
melihat gigi rajanya," jelas Gus Mus, yang disambut gelak tawa 
Gus Dur. Melekatnya predikat humoris pada Presiden RI yang 
keempat itu pun sempat membuat
Presiden Kuba Fidel Alejandro Castro Ruz penasaran. Suatu 
ketika, keduanya berkesempatan bertemu.
Seperti yang diceritakan oleh mantan Kepala Protokol Istana 
Presiden Wahyu Muryadi pada tayangan televisi, Fidel Castro 
bertanya kepada Gus Dur mengenai joke teranyarnya. Dijawablah 
oleh Gus Dur, "Di Indonesia itu terkenal dengan fenomena 
'gila',". Fidel Castro pun menyimak pernyataan mengagetkan 
tersebut. "Presiden pertama dikenal dengan gila wanita. 
Presiden kedua dikenal dengan gila harta. Lalu, presiden ketiga 
dikenal gila
teknologi," tutur Gus Dur yang kemudian terdiam sejenak. Fidel 
Castro pun semakin serius mendengarkan lanjutan cerita. 
"Kemudian, kalau presiden yang keempat, ya yang milih itu yang 
gila," celetuk Gus Dur.
Fidel Castro pun diceritakan terpingkalpingkal mendengar 
dagelan tersebut. (rhs)
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3. Cerita Gus Dur Soal Naik Kereta

Setelah mendapat larangan dari dokternya untuk tidak 
melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat 
terbang, Gus Dur kemudian nekat untuk berpergian jauh 
menggunakan kereta api. "Anda mau pergi naik kerata api 
Gus? Memangnya Anda pikir bisa sampai tepat waktu dengan 
naik kereta api?" ledek si dokter."Anda ja ngan meremehkan, 
kereta itu cepet banget loh!" jawab mantan Presiden RI ke-4 
itu. 
"Kereta api mana yang bisa menandingi kecepatan pesawat 
terbang?" tanya dokter. "Oho.. Anda jangan salah. Semua 
kereta api

bisa lebih cepat dari pesawat," kilah pria kelahiran Jombang, 
Jawa Timur, 7 September 1940 ini. "Anda mimpi kali. Semua 
orang juga tahu kalau pesawat itu jelas lebih cepat 
dibandingkan kereta api," cecar sang dokter.
"Wah, Anda salah. Memang sekarang ini pesawat lebih cepat. 
Tapi itu karena kereta api baru bisa merangkak. Coba kalau 
kereta api nanti sudah bisa berdiri dan bisa lari. Wuiih.. pasti 
bakalan jauh lebih cepat dari
pesawat," jawab Gus Dur, disambut wajah kecut sang dokter. 
(rhs)



Lirik Lagu Rumor – Butiran Debu
Intro: A E F#m E
D Dm
A     E/G# F#m           E
namaku cinta ketika kita bersama
D      A/C#   Bm      E
berbagi rasa untuk selamanya
A     E/G# F#m           E
namaku cinta ketika kita bersama
D      A/C#  Bm     E A
berbagi rasa sepanjang usia
D               C#m    F#m
hingga tiba saatnya aku pun melihat
Bm                   E
cintaku yang khianat, cintaku berkhianat
Chorus:
A           E            F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D           A/C#       Bm  E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A           E        F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D      E        A
aku tanpamu butiran debu
Intro: A E F#m E
D Dm
A     E/G# F#m           E
namaku cinta ketika kita bersama
D      A/C#   Bm      E
berbagi rasa untuk selamanya
A     E/G# F#m           E
namaku cinta ketika kita bersama
D      A/C#  Bm     E A
berbagi rasa sepanjang usia
D               C#m    F#m
hingga tiba saatnya aku pun melihat
Bm                   E
cintaku yang khianat, cintaku berkhianat
C#m F#m Bm E
D       C#m    F#m
menepi menepilah menjauh
Bm                Dm       E
semua yang terjadi antara kita ooh
[chorus]
A           E            F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D           A/C#      Bm  E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A           E        F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D      E        A
aku tanpamu butiran debu
A           E            F#m
aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi
D           A/C#      Bm  E
aku tenggelam dalam lautan luka dalam
A           E        F#m
aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang
D      E        F#m E
aku tanpamu butiran debu
D      E        F#m B
aku tanpamu butiran debu
D      E        A
aku tanpamu butiran debu
Outro: A E F#m E
D      E        A
aku tanpamu butiran debu

AFGAN DALAM MIHRAB CINTA

[intro] D A/C# Bm A F#m B

D             G
demi cinta ku pergi 
    Bm         A
tinggalkanmu relakanmu 
  D             G
untuk cinta tak pernah 
   Bm       A
ku sesali saat ini 
   G         Gm   Bm G A
ku alami ku lewati 

[chorus]  
D                    Em
suatu saat ku kan kembali 
A                   F#
sungguh sebelum aku mati 
Bm                     Em      A
dalam mihrab cinta ku berdoa semoga 

D                   Em
suatu hari kau kan mengerti 
A                      F#
siapa yang paling mencintai 
Bm                    Em       A
dalam mihrab cinta ku berdoa padaNya 

    D           G
karena cinta ku ikhlaskan 
  Bm        A
segalanya kepadanya 
  D             G
untuk cinta tak pernah 
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    Bm      A
ku sesali saat ini 
   G        Gm    Bm G A
ku alami ku lewati 

[chorus]  
D                    Em
suatu saat ku kan kembali 
A                   F#
sungguh sebelum aku mati 
Bm                     Em      A
dalam mihrab cinta ku berdoa semoga 

D                   Em
suatu hari kau kan mengerti 
A                      F#
siapa yang paling mencintai 
Bm                    Em       A
dalam mihrab cinta ku berdoa padaNya 

E                    F#m
suatu saat ku kan kembali 
B                   G#
sungguh sebelum aku mati 
C#m                    F#m     B
dalam mihrab cinta ku berdoa semoga 

E                     F#m
suatu hari kau kan mengerti 
B                       G#
siapa yang paling mencintai 
C#m                   F#m       B
dalam mihrab cinta ku berdoa padaNya

  A      Am   E
semoga semoga



P A G E  1 8 KOMIK LUCU



P A G E  1 9KOMIK LUCU



P A G E  2 0 KATA MUTIARA



P A G E  2 1KATA MUTIARA






