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tetap semangat belajarnya 
karena memang anda seorang 
pelajar jadi kapanpun, di-
manapun tidak ada alasan 
untuk berhenti belajar. Man-
faatkanlah waktu luang yang 
ada, pelajarilah apa saja, bela-
jar bukan hanya dikelas atau 
dirumah. Tetapi bisa dimana 
saja, belajar melihat lingkun-
gan sekitar, ditaman misalya, 
belajar dari tempat wisata, 
museum perpustakaan, 
bahkan belajar dari pengala-
m a n  a t a u  kesa lahan-
kesalahan yang pernah kita 
perbuat untuk memperbaiki 
diri kita sendiri. Untuk mem-
bumbui semua itu pastilah 
dibutuhkan sebuah motivasi, 
oleh karena itu temuakanlah 
orang-orang atau sesuatu yang 
bisa menumbuhkan motiva-
simu.

Akhirnya, semoga artikel 
edisi kali ini memberikan ban-
yak manfaat, dan mohon maaf 
bila terdapat kekurangan dan 
kesalahan serta tidak lupa 
doakan kami agar tetap eksis 
untuk terus berkarya dan men-
yajikan serta berbagi pengeta-
huan atau wawasan untuk 
anda. Salam hangat, Pembina 
mading. Aat Atoillah*(

“Belajar membaca bagaikan menyalakan api; setiap suku kata 
yang di eja akan menjadi percik yang menerangi.” (Victor Hugo)

Mading Edisi Lalu...

SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hai sobat pembaca, tiada 
kata yang patut kita ungkap-
kan selain rasa syukur kita 
kepada Allah swt, yang masih 
memberikan kepada kita ban-
yak nikmat yang nikmat itu 
Allah tebarkan ke seluruh pen-
duduk bumi dan langit. Terma-
suk manusia. Diantaranya 
nikmat iman, islam, kese-
hatan, panjang umur dan ma-
sih banyak nikmat lain. Oleh 
karenanya mari kita tingkat-
kan rasa syukur kita mungkin 
salah satunya dengan cara 
meningkatkan kualitas ibadah 
kita terhadap Allah swt, lebih 
semangat dan terus memper-
baiki kepbibadian kita menjadi 
lebih baik dan berarti bagi 
orang lain.

Oya sobat pembaca, ber-
jumpa lagi dengan kami ten-
tunya dengan edisi baru yakni 
edisi 19-31 Maret 2013. yang 
bukan lain adalah menyajikan 
artikel-artikel menarik yang 
mudah-mudahan bermanfaat 
untuk pembaca. Diantaranya 
tentang motivasi, kisah hik-
mah, tulisan khusus, puisi, 
cerpen dan artikel-artikel 
menarik lainnya yang kami 
sajikan untuk pembaca.

Disamping itu pada semes-
ter genap ini sekolah disibuk-
kan oleh banyak kegiatan teru-
tama untuk kelas XII yang ting-
gal menghitung hari akan me-
laksanakan Ujian Nasioanl. 
Mari kita doakan agar diberi 
kemudahan dalam mengikuti 
Ujiannya dan yang pasti bisa 
mendapat nilai yang memuas-
kan dan bisa lulus 100%. 
amin.

Adapun yang kelas X dan 
XI, and harus bersabar. Mung-
kin beberapa minggu ini sering 
belajar dirumah karena me-
mang ruang kelas terpakai 
oleh kakak kelas anda yang 
sedang Ujian. Walaupun ada 
libur tetapi semoga masih 
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menjadi gelisah bila sehari tidak punya 
pulsa. Putra-putri dan orang-orang masa 
kini dimanjakan oleh gatget-gatget dan 
elektroik yang berbagai macam, sehingga 
kebiasaan dan perilaku menjadi berubah. 
Kecintaan pada bukupun semakin menghi-
lang dan ditinggalkan seperti tergilas oleh 
zaman.

Satu contoh dalam mengeluarkan 
uang  untuk membeli buku, majalah, Ko-
ran dan bahan bacaan lainnya akan lebih 
sulit dibandingkan untuk membeli HP, 
pulsa dan elektronik lainnya yang belum 
tentu jelas akan banyak atau tidak man-
faatnya.

Satu contoh lagi yang masih berkai-
tan, bila kita kalkulasikan saat kita menge-
luarkan uang untuk beli pulsa. Katakanlah 
dalam satu minggu minimal Rp.10.000 X 4 
minggu selama satu bulan = Rp. 40.000 X 
12 bulan selama satu tahun dan hasilnya 
= Rp. 480.000. katakanlah hal itu dimulai 
sejak kelas satu SLTP dan sampai lulus 
SLTA maka Rp. 480.000 X 6 tahun = Rp. 
2.880.000. ternyata cukup besar juga 
pengeluaran kita untuk beli pulsa. Andai-
kan uang itu diganti untuk membeli buku 
misalnya Rp. 40.000/buku, hitungannya 
Rp. 2.880.000 : (dibagi) Rp.40.000 = 72 
buku. Sungguh pencapain yang luar biasa, 
tak terasa andaikan uang yang biasa kita 
gunakan beli pulsa diganti untuk membeli 
buku selama enam tahun kita sudah 
memiliki 72 koleksi buku,  belum lagi di-
tambah saat kuliah, bekerja atau dihitung 
berdasarkan umur kita  sampai saat ini.

Para tokoh terdahulu banyak yang 
menyatakana atas kecintaannya pada 
buku misalnya Muhmmad Hatta beliau 

pernah berkata “Dengan 

buku, Kau boleh me-

menjarakanku dimana 

saja. Karena dengan 

buku aku bebas”. “Ada 

banyak cara kecil untuk meluaskan dunia 
anak-anak. Cinta buku adalah yang terbaik 
dari segalanya”.(Jacqueline Kennedy).  

Andrie Wongso motivator Indonesia 
pun pernah berkata “Jika kita bisa selesai 
membaca buku selama satu bulan 
sebanyak 2 buku dikalikan 12 bulan 
selama satu tahun = 24 buku lalu 
dikalikan lagi selama 5 tahun, maka buku 

Jika seseorang te-

lah jatuh cinta, maka 

yang ada dalam hati 

dan pikirannya adalah 

tentang cinta. Ia 

merasa indah dibuat-

nya tumbuh rasa ba-

hagia dan berbunga, 

penuh harap bahkan 

ada rasa ingin 

memilikinya, merin-

dukannya ingin selalu 

berada disisihnya.
Seseorang yang telah jatuh cinta 

pada sesuatu pastilah ia berkorban den-
gan kerelaan dan senang hati. Dimanapun 
sesuatu yang kita cintai itu berada pasti 
kita akan mencarinya, berusaha terus 
menggali informasi tentangnya, sampai 
saatnya bertemu dan hatipun diliputi oleh 
kebahagiaan yang tak terhingga.

Begitu pula jika seseorang telah jatuh 
cinta pada buku. Yang ada dalam pikiran 
dan hatinya adalah tentang buku. Mencin-
tai tentu bukan tanpa alasan. Pada 
hakekatnya saat kita mencintai kekasih, 
pasangan hidup, orang tua, sahabat-
sahabat kita atau saudara-saudara kita 
dan lain-lain. Bukan tanpa alasan karena 
cinta yang diberikan pada mereka adalah 
dengan harapan mendapat balasan cin-
tanya. Mencintai dan menunjukkannya 
mungkin tidak mudah, karena biasanya 
kita diberikan sebuah tanggungjawab un-
tuk menuruti apa yang diinginkan orang-
orang yang kita cintai  meskit terkadang 
lelah karena menguras waktu dan pikiran 
untuk memenuhinya. Namun bila kita tulus 
melakukannya maka kebahagiaan adalah 
akhir yang akan kita dapatkan.

Begitu pula bila kita mencintai buku, 
alasannya cukup jelas yakni ketertarikan 
kita pada keindahan buku, manfaat yang 

banyak, dan menjanjikan masa depan 
yang baik. Walaupun banyak orang yang 
tak menyadari hal tersebut. Bila cinta 
hanya dibibir saja, bukan cinta namanya, 
karena banyak hal yang perlu kita lakukan 
untuk membuktikan rasa cinta kita pada 
buku. 

Mari kita Tanya pada diri kita sendiri, 
sudah berapa banyak koleksi buku yang 
kita miliki atau seberapa banyak buku 
yang telah kita baca. Seberapa sering kita 
mencari informasi tentang buku, atau se-
berapa sering kita berkunjung ke toko 
buku atau berapa lembar yang telah kita 
baca dalam sehari.

Pertanyaan diatas adalah sebagai 
tolok ukur seberapa besar cinta kita pada 
buku, dan jawaban itu ada pada kita 
sendiri. Jangan katakana cinta pada buku 
bila kita tak pernah membaca buku. Jan-
gan bilang kita cinta pada buku bila kita 
tidak senang mencari atau membawanya 
disetiap waktu luang kita.

Dimasa kini anak-anak muda khusus-
nya sedikit sekali yang tiada hari tanpa 
membaca. Ada juga tiada hari tanp Hand 
Phone (HP), SMS atau telponan. Orang 

. . .# Mencintai Buku #...

TULISAN KHUSUS/GAGASAN
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seperti acara temu pengarang, bedah 
buku, pameran buku (book fire), berkun-
jung ke perpustakaan umum, ke toko 
buku, dan lain-lain. 

4. Menjadikannya sebagai teman

Disaat kita bepergian lalu HP tertinggal, 
alangkah gelisahnya hati kita, namun bila 
buku yang tertinggal akan biasa-biasa 
saja. Padahal buku bisa menjadi teman 
duduk yang mengasikkan, yang menemani 
perjalananan dan aktivitas kita. Membaca 
buku untuk pertama kalinya seperti 
berkenalan dengan seorang teman baru; 
membacanya untuk kedua kali seperti 
bertemu dengan teman lama. (Anonim, 
peribahasa Cina).
Kita membaca untuk mengetahui bahwa 
kita tidak sendirian.(C. S. Lewis).

Bila seseorang telah tumbuh kecin-
taannya pada buku, maka dimanapun 
kapanpun pasti ia akan mengutamakan 
buku, menyisihkan waktu untuk bermes-
raan dengannya (membacanya). 

Penutup

Dalam mencitai tidakalah harus ada 
paksaan, karena harus dari dasar hati, 
begitu pula kecintaan kita pada buku. Co-
balah baca satu, dua lembar bacaan atau 
buku, maka kita akan terhanyut dan 
merasakan fantastis atas kedasyatan 
buku yang kita baca. Beragam manfaat 
yang menjanjikan sebab kita memba-
canya. 

Disamping itu, tulisan ini bukan ber-
arti mengajarkan kita untuk mengutaka-
makan buku bacaan karena sebagaimana 
kita tahu bahwa selain buku bacaan, ada 
buku (kitab Al-qur’an) yang lebih utama 
dan harus sering kita baca. Penulis hanya 
mengesensikan tulisan ini sebagai moti-
vasi dan refleksi agar kita mencintai buku 
yakni terus menggencarkan budaya baca 
pada diri kita khususnya dan pada lingkun-
gan sekitar pada umumnya. Mulailah dari 
diri sendiri tanpa paksaan, mulailah dari 
sini dimanapun kita berada dan mulailah 
dari saat ini jangan sampai ditunda. Se-
moga bermanfaat. Bagaiaman menurut 
anda?

yang telah kita baca begitu banyak. 
Semakin banyak buku yang kita baca 
maka sudah pasti semakin cerdas pola 
pikir kita serta akan menjadi ahli dibidang 
yang kita sukai (sesuai buku yang sering 
kita baca). Karena sebuah buku adalah 
ditulis oleh para ahli atau pakar 
dibidangnya masing-masing.  

Dibawah in i  penul is  akan 
menyebutkan beberapa kriteria bila kita 
cinta pada bukua antara lain sebagai 
berikut:

1. Senang membaca dan 
mengoleksi

Sebagai pecinta buku yang harus 
dilakukan tidak lain lagi adalah senang 
membacanya atau didasari atas dasar 
kesukaan pada aktivitas membaca, tidak 
g a m p a n g  b o s a n  d a n  s e l a l u 
mengutamakannya layaknya sebuah 
hobby dan makanan yang terus 
dikonsumsi. Untuk memotivasi agar kita 
gemar membaca atau cinta pada buku, 
maka bisa dilihat dari dasyatnya nilai 
membaca buku. Dengan membaca kita 
tidak akan tertinggal informasi yang 
sedang berkembang. Dengan banyak baca 
yang diasah terus menerus, seseorang 
akan memiliki kekayaan batin melebihi 
orang lain  yang tidak mengembangkan 
minat bacanya. Orang yang memiliki 
kekayaan batin juga lebih peka dan kritis 
terhadap konflik atau polemik yang ada di 
lingkungannya. Mungkin bagi seseorang 
yang memiliki kekayaan batin akan 
melihat suatu peristiwa biasa sebagai 
sesuatu yang besar, sangat mendasar, dan 
perlu dipersoalkan lalu memecahkannya.

Dari pengalaman membaca, sadar 
atau tidak, seseorang banyak memperoleh 
kaca perbandingan dalam hidupnya. Satu 
hal lagi yang tidak kalah pentingnya 
adalah kemampuan berbahasanya akan 
berkembang lebih baik dan memiliki kosa 
kata melebihi rata-rata yang dimiliki orang 
kebanyakan.  

Namun hal demikian alangkah lebih 
baiknya kita perlu memiliki buku, selain 

membelinya kita juga bisa meminta pada 
sahabat, saudara dan yang lainnya yang 
kira-kira sudah tidak dipakai atau tidak 
dibutuhkan lagi. Apa lagi di era digital ini 
kita semakin mudah untuk mendapatkan 
buku meski tidak berbentuk fisik buku 
yakni (e-book) yang bisa kita unduh dari 
internet. Selain itu buku yang terjejer di 
rak buku cantik, tentunya kita perlu  
untuk memahami apa yang telah kita 
baca,  sebagaiaman Hernowo pernah 
berkata “Aku senantiasa memadukan 
kegiatan membaca dan menulis. Buku-
buku yang kubaca jadi lebih mudah 
kuingat karena aku menuliskan 

pemahamanku”.

2. Memelihara atau merawatnya

Segala sesuatu yang telah kita 
dapatkan atau kita miliki adalah sangat 
perlu perawatan, termasuk buku. Agar bisa 
terjaga dengan baik dan bisa bertaha 
lama, bisa dimanfaatkan untuk generasi 
setelah kita. Misalkan anak cucu kita, 
sahabat atau saudara-saudara kita yang 
membutuhkan.

Merawat buku  bisa dengan cara 
menyimpannya ditempat yang layak, di rak 
buku misalnya. Tidak menaruh 
sembarangan, menyampulnya, atau 
memberi nomor dan kode layaknya 
perpustakaan agar kita tau berapa banyak 
koleksi buku yang kita miliki. Kemudian 
tidak sembarang meminjamkan buku 
kecuali pada orang yang dipercaya. 

Mengapa kita perlu merawatnya, 
karena buku sangatlah penting. Buku 
adalah warisan nenek moyang yang sangat 
berarti hingga saat ini kita bisa 
menikmatinya tanpa susah payah terlebih 
dahulu meriset, bereksperimen atau kita 
mengalaminya. Mereka berbagi, mereka 
menuliskannya untuk kita yaitu sebuah 
karya berbentuk buku.      

3 .  M e m b a g i k a n  a t a u 
menyebarkannya

Membagikan atau menyebarkannya 
bukan berarti buku yang kita miliki lalu 
diberikan secara cuma-cuma kepada 
orang lain bila kita serba kekurangan atau 
masih membutuhkannya. Mau meminjam-
kannya saja sudah bagus, terkecuali kita 
mampu untuk hal menyumbang buku un-
tuk lembaga atau orang lain. Ada cara lain 
bila kita ingin berbagi atau menyebar-
kannya pada banyak orang yaitu dengan 
cara membuat resensi setiap buku yang 
pernah kita baca, menginformasikan atau 
mempublikasikan buku-buku baru yang 
bermutu melalui internet misalnya. Den-
gan demikian ilmu yang kita dapatkan bisa 
dicicipi oleh orang lain. Begitu pula bila 
kita mencintai buku tidak ada salahnya 
bila kita mengikuti dan mengunjungi acara
-acara yang berhubungan dengan buku, 

TULISAN KHUSUS/GAGASAN

Membaca buku untuk 
pertama kalinya seperti 

berkenalan dengan seorang 
teman baru; membacanya 
untuk kedua kali seperti 

bertemu dengan teman lama. 
(Anonim, peribahasa Cina).

Membaca buku untuk 
pertama kalinya seperti 

berkenalan dengan seorang 
teman baru; membacanya 
untuk kedua kali seperti 

bertemu dengan teman lama. 
(Anonim, peribahasa Cina).

Membaca buku untuk 
pertama kalinya seperti 

berkenalan dengan seorang 
teman baru; membacanya 
untuk kedua kali seperti 

bertemu dengan teman lama. 
(Anonim, peribahasa Cina).

Untuk memotivasi agar kita 
gemar membaca atau cinta 

pada buku, maka bisa 
dilihat dari dahsyatnya nilai 

membaca buku. Dengan 
membaca kita tidak akan 
tertinggal informasi yang 

sedang berkembang. 
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malam dalam gelas, tinggal 2 cm tingginya 
dari dasar gelas. Juga beberapa batang 
kretek yang siap menjadi abu sebelum 
malam usai.
Lelaki malam. Lelaki insomnia. Merambah 
ruang-ruang malam. Meneguhkan diri. 
Memasuki puncak sunyi. Hingga akhirnya 
pada pukul 02:04, ada yang mengetuk 
pintu. Lelaki insomnia tak beranjak. 
Ketukan makin keras. Lelaki insomnia 
tetap diam. Pintu pun digedor-gedor. Jam 
dinding yang tergantung dekat pintu, jatuh, 
kacanya remuk.lelaki insomnia bangkit. 
Dibukanya pintu lebar-lebar.
“Selamat malam tuan, aku telah keluar 

dari suatu ruang, dan kini kumasuki juga 
ruangmu.”
Februari 2013/Lauh Sutan Kusnandar /
Kompas.com

Suasana
Orang-orang datang dan berangkat. 
Menjinjing gelisahnya sendiri-sendiri. 
Sesekali berpapasan. Sedikit basa-basi, 
atau sekadar berbalas senyum. “Aku 
dipepet deadline,” katanya yang 
berlangkah buru-buru. “Terlebih aku, dari 
kemarin tak kunjung rampung,” sahut 
yang lain. Demikianlah, mereka dituntut 
berbicara singkat, padat, dan kurang jelas. 
Ada yang diklaim sebagai raja. Yang lain 
menyembah-nyembah dengan bingungnya, 
seakan berucap, “Kau seperti menemukan 
tuhan baru, kawan.”
22 Februari 2013

Tamu Lelaki Insomnia
Lelaki malam. Lelaki insomnia. Lagi-lagi 
menyendiri. Di atas mejanya yang tidak 
dicat dengan warna apapun dan sedikit 
ditempeli debu, ada kopi hitam sepekat 

RUANG 1
Ruang, ruang berulang 
Kesamaran bagai bidadari yang berjanji 
Sang pemikul datang berjudi dengan nasib 
Dinginpun terbagi tak terasa angin 
Dihadapan, badut-badut berdasi 
membawa buku
Aku tak percaya mereka paham isinya 
Dan telinga pintulah tempat mengadu 
Meminta waktu memberi celah meski 
sedetik 
Aku ingin keluar, mengamuk, dan teriak 
Pikirku ruang itu terlalu rumit seperti kancil

Pemppy Ceissar. S /Kompas.com

JANGAN BIARKAN HILANG
Pemikiran- pemikiran berperang 
Lembah kayu meruncing dimata lawan 
Entah siapa yang dapat meyakinkan hati 
Maka ia dapat membeli sepatu baru di 
tengah kota 
Bergabung dengan pemain senapan angin 
Yang berlarian menerobos hukum-hukum 
rimba  Membawa beban aroma kertas 
merah yang langka 
Lantas dedaunan menangis, mata-mata 
primata menjerit 
Mereka berkata, baru mati tadi

selepas bayangmu tertinggal sendiri
aku diam disapa malam.

Awan
:Uni
Kau mungkin akan pergi, menanggalkan 
hari
menyapu pagi. Dan itu pasti
bersama petir getir
kau sisakan langit sempit 
kau ciptakan hujan tanpa awan. 
Mendung dikandung rahim horizon
Aku sediakan kolam penuh masa silam
Meski hanya bisa melihat, 
hendakkah kau lahir serupa air
menuju bambu, batu, dan kalbu
yang lama tak tersentuh basah.

Kamu
/1/
Mendekatimu, berarti mendekati Tuhan
pada musimmusim tak bernama
serupa penikmat tasbih
mengingatmu, tak rasakan buih
begitupun aku
kaulah ibadahku
/2/
Mencintai itu, kamu
Seperti nafas yang lepas
Aku jantungmu, kau detakku
pasrah
/3/
Aku tak mengerti cinta
kecuali kamu.
ketika angin menghempas ingin

PUISI

. . .Suasana#

...K a m u#

...Jangan Biarkan Hilang#
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#Tubuh Muda Menjelma Kata-Kata...

#Pesan yang Tak Tersampaikan...

Disudut senja ku semaikan kerinduan 
didada
Membekas hari yang tak pernah lelah
Manantikanmu yang ku cinta
Selalu melangkah dan berpijak
Diatas putaran bumi dan tata surya
yang terus bergerak

Ku ingin bebaskan fikiran dari segala hal
Untuk terus berada pada ingatan 
tentangmu
Meski pulang tanpa kenangan indah di 
hari ini
Hari yang ku lalui ini.

Namun mungkin malam nanti
Kutak pernah berhenti untuk berharap
Kau datang berikan Kehangatan cinta dan 
kasih sayangmu
Bawakan rembulan dan hiasan bintang 
kerinduan

Semua ku lalui tanpa penyesalan

Karena disudut senja ini ku terus berharap
Dan Tuhan kan mendengar atas hamba 
yang
Terus meminta setetes kesucian cinta-Nya
Tuk menyatukan kita yang selalu terjaga
dalam kesetiaan

sampai akhirnya kedamaian itu tiba
lalu hapuskan segala kegelisahan jiwa
meski air mata menjadi gantinya
terus mengalir sampai pada muara 
bahagia
karna inilah ketulusan cinta untukmu
yang penuh kereralan atas nama 
keabadian
cinta dan kasih sayang

28-03-2013

Sayang,,
cintamu sudah layu, tak pernah lagi kau 
siram
batang kasihmu rapuh, karna kau tak lagi 
jumpainya
kepingan rindumu tlah retak, tak pernah 
lagi kau rangkai
kepercayaanmu meleleh, menjelma jadi 
curiga
setia kata, khianat perbuat....
terkadang aku kangen sama kamu

bukan kangen sama pelukanmu apalagi 
kata-kata manismu
yang belaga gombal itu....

dan terkadang aku merasa 
kehilanganmu...
kehilangan sosok sapa dengan indahnya 
senyum

tapi,,,
aku kangen kamu
karna kata bijakmu yang menasehatiku
menemuiku untuk merancang rencana 
masa depan
hadir disisiku teruntuk berbagi kisah 
suka duka arungi hidupan kita...
*) Azkha

Tubuh itu kerdil menahan beban yang 
patah
dari langit
duduk di hadapannya adalah tatapan 
siasia
tentang masa depan yang kalah
karena kenyataan begitu menyiksa
meski senyum selalu mengalahkannya 
pula
dengan sebatang rokok secangkir kopi

kawan, mari kita minum bersama!
harapan pun masuk kerongkongan 
sembari rasakan pahit, perih melilit
kalaulah adikku budi tak sekolah

kalaulah aku tak harus kuliah
kalau bukan orang tua yang ada di jiwa

kalaulah dunia tak butuh biaya
kelak kutuntaskan tujuhpuluhdelapan 
halaman
katakata dalam komputer tua! pekik kau 
dalam
mimpi buta

tubuhmu semakin hilang
tawamu terdengar getir
hanya suara-suara yang pecah di sudut 
jiwa
lalu kau menjelma katakata
yang bakal dibaca di hari tua

Dani Ibrahim/2009

PUISI

#Di Sudut Senja...
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untuk berpetualang kembali dengan 
kehidupan baru, di kota yang saat ini 
aku bermukim untuk melanjutkan 
sekolah. Sering kali aku memutuskan 
untuk melupakan nya untuk 
selamanya, tapi hati ini tak bisa 
ditipu juga karena aku juga selalu 
mengingat masa-masa indah yang 
dahulu kala sampai saat ini.

“ Hay, apa kabarmu “ ucapnya 
yang telah meninggalkan tempat 

mengemudinya tadi.
Aku tak kan pernah 

tergoda ,kembali dengan kata-
kata manisnya. Sampai ia 
bercerita sejak kepergianku yang 
misterius itu ia selau memikirkan 
dan merasa dirinya adalah orang 
yang paling bodoh didunia. Aku 
tak terpengaruh atas semua 
yang ia ucapkan lalu aku pergi 
meninggalkan nya yang jauh-
jauh datang hanya untuk 
menemuiku. Dan dia tak putus 
asa dia mengejarku hingga aku 
teriaki dia copet. Seketika orang-
orang yang berada di sekitarku 
memukulinya hingga dia tak 
sadarkan diri. Aku merasa 
bersalah atas perlakuanku 
padanya, lalu aku membawanya 
kerumah sakit agar dia 
mendapat pertolongan. Hingga 
sebuah tangan yang lemah 
membelai rambutku, tersontak 
aku bangun dari tidurku.

“sudah siuman” kataku 
memecah keheningan ruangan

Tak sedikitpun ia bersua, 
mungkin karena fisiknya yang 
masih lemas karena menepuh 

perjalanan jauh dan dikeroyok massa 
karena ulahku.

“maafin, aku iya tadi bilangin 
kamu copet” dengan penuh rasa 
bersalah hingga mengeluarkan air 
mata

“tidak apa-apa, aku bisa 
memakluminya kenapa kamu seperti 
itu, tapi satu yang harus kamu tau, 
aku kesini hanya untuk bertemu 
kamu dan meminta maaf atas 
kejadian tempo hari mungkin kamu 

Di tengah awan hitam yang 
membumbung tinggi aku terduduk 
dihalte karena menunggu sebuah 
kendaraan umum yang melintas, 
hingga air jatuh dari langit apa yang 
ku tunggu tak kunjung datang.

“ hah mana hujan taksi belum 
dateng.” Menunggu kendaran yang 
akan mengatarku pulang

hingga sebuah kendaraan 
pribadi dengan plat nomor luar 
daerah menghampiriku, tenyata pria 
yang dahulu pernah hadir 
dalam kehidupanku, akan 
tetapi tak pernah berjua 
selama 10 tahun kini hadir 
kembali di hadapanku, walau 
dalam hati ini masih sangat 
membencinya, aku bahkan 
tak ingin mengulang ke dalam 
lubang yang sama lagi.

Iya, benar dahulu aku 
memang mencintai dan 
menyayangi layak nya sang 
kekasih yang setia, waktu 
berjalan di tengah keindahan 
dunia yang dahulu kami 
rengkuh berdua menjalani hari
-hari tanpa henti hanya untuk 
berjua demi melepas 
kerinduan yang mendera hati, 
walau terkadang perjumpaan 
kami selalu terhalang jarak. 
Tapi itu bukan suatu masalah 
bagi kami karena kekuatan 
cinta yang mensirnakan hal 
itu, memang kalau bersua 
tentang cinta tak ada habis 
nya bahkan terkadang cinta 
bisa membuat kita gila dan 
membutakan segala hal. 
Itulah yang pernah aku alami.

Kami dahulu saling mengisi 
hati satu sama lain dengan penuh 
rasa kasih sayang, disaat ia dalam 
masalah yang teramat menderanya 
aku selalu hadir disisinya untuk 
memberi support, akan tetapi dikala 
aku sedang tersandung masalah ia 
tak pernah hadir.

Aku dapat memakluminya, tapi 
semakin lama masalah ku semakin 
sulit hingga orang-orang terdekat aku 
pergi meninggalkan ku karena 

mereka tidak setuju kalau aku 
bercinta dengan nya. Tapi dengan 
kekuatan cinta yang aku miliki saat 
itu, aku rela kehilangan mereka demi 
ia yang mengisi relung hati ini.

Aku gila dimakan cinta yang ia 
berikan kepadaku sampai aku 
terjatuh dalam permainan yang 
sudah diskenariokannya, sungguh 
saat itu aku tak sedikit pun menaruh 
rasa curiga kepada ia, walau sudah 

banyak orang bersua kalau aku 
hanya jadi bahan peramainan ia saja.

Hingga suatu saat aku 
menyaksikan nya sendiri dengan 
menggunakan kedua bola mata yang 
telah membara, ia sedang memadu 
kasih dengan orang yang selama ini 
aku anggap kawan yang bisa 
diandalkan, sungguh teramat sakit 
hati ini, walau seperti itu aku tak 
sedikit pun menaruh rasa dendam.

Hingga aku memutuskan 

. . .Luka Yang Terobati. . .

CERPEN
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CERPEN

akan pergi”
“pergi kemana”

“pergi melanjutkan study sama 
seperti kamu. Aku juga akan ke italia” 
dia terkejut atas perkataanku

“kamu dikota mana” ucapnya 
yang sangat gembira atas kabarku

“aku tak akan memberitahu 
kamu tapi kalau kamu memang cinta 
dan sayang sama aku pasti kamu akan 
mencariku kembali dan aku akan 
memberi jawabannya saat kamu 
menemui ku lagi disana.” yang 
membuatnya sedikit kecewa

“baiklah kita akan bertemu 
disana dan juga aku akan mencarimu 
mu karena aku memang mencintai 
dan menyayangi mu.”

Seminggu berada di sana aku di 
kaget kan dengan seseorang yang 
mengambil tas ku secara paksa, tapi 
entah mengapa aku tak menjerit tapi 
mengejarnya hingga sampai di sebuah 
toko bunga dia berenti dan menoleh 
kearah ku. Ternyara dia dan semakin 
terkejut diriku saat melihat orang di 
sekeliling membawa bunga, entah apa 
yang dia akan lakukan. Dia 
mendekatiku dengan membawa 
sekuntum bunga dan kotak kecil yang 
berisikan cincin. Dan menyatakan 
cinta di depan keramaian manusia, 
sungguh hal yang membuatku malu 
tapi jug membuat ku gembira karena 
dia memang benar mencintaiku walau 
dia juga telah membuat hatiku terluka 
tapi semua itu telah terobati.

belum bisa memaafkan ku tapi itu 
semua terjadi diluar pemikiran aku” 
suara yang tertahan rasa sakit yang 
mendera

“sudahlah... jangan terlalu 
banyak berbicara kamu masih sakit. 
iya, aku maafin kamu”

“kamu mau kan kembali 
kepadaku” sambil memegang kedua 
tangan ku ia memohon

“saat ini aku belum bisa 
memberikan jawaban buat kamu”

“tapi.......”

Belum usai dia berbicara aku 
telah meninggalkannya untuk sejenak 
memikirkan apa yang harus aku 
lakukan. Sebelum mengambil 
keputusan yang sangat vital dalam 
kehidupanku, hingga aku 
memberitahukan hal ini kepada teman 
terdekatku. Tapi percuma saja ia juga 
tak bisa memberikan jalan keluar 
antara memilih iya atau tidak. Aku 
menemuinya kembali untuk 
menanyakan hal ini.

“apakah kamu serius atas 
omongan kamu tadi ?” menanyakan 
hal tersebut

“aku serius, kalau memang aku 
tak serius tak mungkin aku jauh-jauh 
datang dari palembang ke bali hanya 
untuk memberitahukan hal 
sebenarnya.” Ia memberitahukan yang 
sebenarnya apa yang terjadi

“terus kenapa kamu baru 
mencariku sekarang”

“kamu salah besar, aku sudah 
mencari kamu kemana-mana hingga 
aku tanya teman, sahabat bahkan 
keluarga kamu tapi apa hasilnya nihil 
mereka tak ingin aku tahu keberadaan 
kamu.” Sembil meneteskan air mata

Memang sebelum aku 
berangkat dahulu sempat berpesan 
kepada mereka agar tak memberitahu 
keberadaan ku, karena aku tak mau ia 
menemuiku kembali.

“terus kamu tahu dari siapa 
bahwa aku ada di bali”

“aku tahu dari teman yang 
liburan di bali, katanya dia melihat 
kamu tapi dia tak tahu apakan itu 
benar kamu atau bukan, karena kamu 
keburu naik taksi. Setelah dapat kabar 
dari dia aku langung berangkat kesini 
untuk memastikan sendiri, apakah 
benar itu kamu atau bukan. Tapi 
sepertinya sia-sia hampir seminggu 
aku mencarimu tak kunjung jua, 
hampir aku untuk memutuskan pulang 
tapi tuhan berbicara lain aku melihat 
yang risau di halte tadi, aku 
kegirangan langsung aku berhentikan 
mobilku tepat didepan mu. Aku juga 
minta maaf atas omongan aku tadi, 
tak semestinya aku berbicara seperti 
itu. Tapi 1 hal yang harus kamu tau 
minggu depan aku akan pergi ke italia 
untuk melanjutkan study ku”

“kamu nggak salah kok, aku 
yang salah karena tak mengijinkan mu 
untuk menemuiku, tapi 1 hal yang 
perlu kamu tahu. Aku juga 4 hari lagi 

Lanjutan Cerpen ....

“Cinta membuat orang lemah menjadi kuat dan 
orang kuat menjadi lemah”

“Love make the weak man become strong and the 
stong man become weak”

“Cinta itu indah namun tidak selamanya 
keindahan mengandung cinta”

“Love is beauty, but not every beauty have love”
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harus menepati janji kepada orang jahat 
tersebut?.” Induk rusa berkata, “Tanpa 
Iman, dunia akan hancur, tidak ada 
kejujuran dunia akan runtuh, demi 
kelangsungan dan harapan dunia, saya 
rela berkorban, daripada menipu orang 
lain. Mama rela mati demi integritas, dari 
pada menipu untuk hidup.”

Setelah selesai berkata sambil 
menahan tangisannya induk rusa berlari 
keluar, anak-anak rusa mengejar dengan 
sekuat tenaga. Pemburu melihat induk 
rusa memenuhi janjinya datang kembali, 
menjadi sangat terharu dengan tangan 
merangkap di depan dada dan berlutut 
dia berkata kepada induk rusa, “Engkau 
bukan seekor rusa biasa, engkau pasti 
jelmaan dari Budha.”

“Welas asihmu membuat orang 
sangat terharu, kejujuran dan imanmu 
membuat saya sangat malu. Silahkan 
engkau kembali, saya tidak akan 
menyakiti Anda lagi, bahkan mulai saat 
ini saya tidak akan menyakiti seekor 
binatang pun,” kata si pemburu itu.

Pelajaran yang bisa kita petik 
dari cerita diatas adalah: Sifat welas asih 
dan kejujuran dari induk rusa ini 
akhirnya membangkitkan niat baik serta 
membangkitkan watak dasar dan sisi 
baik dari pemburu tersebut.

Seekor induk rusa ketika kedua 
anaknya sudah mulai belajar berjalan, 
pada pagi buta ketika kedua anaknya 
masih tidur, induk rusa keluar pergi 
mencari makanan, dia bermaksud 
setelah pulang dari mencari makanan 
akan mengajar anak-anaknya mencari 
makan serta menjaga diri menghindari 
dari bahaya.

Setelah mendapat makanan 
rumput hijau yang segar, saat perjalanan 
pulang dia terjebak dalam perangkap 
yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu 
sambil menangis memikirkan kedua 
anaknya.

Pemburu akhirnya tiba, induk 
rusa berlutut memohon kepada pemburu 
membiarkannya pulang ke rumah 
memberi makan serta mengajari 
anaknya mencari makan, dia berjanji 
keesokkan harinya akan kembali ke sini 
menyerahkan diri.

Pemburu melihat rusa ini dapat 
berbicara, di dalam hatinya sangat 
terkejut dan gembira, dia memutuskan 
akan mempersembahkan rusa ajaib ini 
kepada raja, supaya dia menjadi 
terkenal dan mendapat hadiah dari raja. 
Tetapi setelah berpikir sejenak, dia 
berubah pikiran, melepaskan induk rusa 
p u l a n g .

Induk rusa bergegas berlari pulang, 
suasana hatinya sangat sedih 
memikirkan kedua anaknya, setelah 
sampai dirumah dia berkata kepada 
kedua anaknya, “Anak ku, mama akan 
menceritakan sebuah kebenaran dan 
ketidakkekalan di dunia ini kepada 
kalian, jika kalian sudah memahami 
kebenaran ini, maka kelak jika kalian 
menghadapi masalah apa pun.”

“Kalian nantinya tidak akan 
terlalu sedih lagi. Kalian harus ingat 
hidup ini sangat singkat, segalanya akan 
berubah tidak pernah abadi, nilai dari 
keluarga, kasih sayang semuanya tidak 
abadi….,” ujar induk rusa itu.

Anak-anaknya sambil menangis 
bertanya, “Lalu kenapa mama masih 

“Menepati Janji” 

AL-HIKMAH

salahkan, tetapi sejatinya Anda akan 
mendapatkan kembali keadaan yang 
Anda salahkan itu.

Ikhlaskanlah, maafkanlah. Hati 
akan terasa lebih lega dan ringan dalam 
menjalani hidup, lebih fokus terhadap 
tujuan hidup tanpa terbebani penyakit-
penyakit hati yang hanya akan 
menghabiskan energi positif.

“Jika saya mengikhlaskan diri 
saya, saya menjadi yang saya inginkan. 
Jika saya mengikhlaskan yang saya 
punya, saya akan menerima apa yang 
saya butuhkan” - Tao Te Ching

Semoga Tuhan mengaruniai 
sabar yang tak terbatas dan ikhlas yang 
tak bertepi untuk kita semua, sehingga 
apapun rintangan dan cobaan yang 
dilalui akan terasa lebih ringan

Dalam hidup memang wajar 
kalau ada peristiwa-peristiwa yang 
membuat kita marah dan kecewa. Tapi 
cepat kendalikan emosi Anda kembali. 
Jangan biarkan rasa amarah, dendam, 
iri, kesal atau kecewa kepada pasangan, 
teman, rekan kerja, atau atasan di 
kantor bercokol lama di hati kita.

Kekesalan, amarah dan 
kekecewaan hanya akan mengaktifkan 
hukum tarik menarik, membuat Anda 
menerima apa yang Anda berikan.

Bila kesal pada pasangan atau 
ada kawan yang mengingkari janji, lalu 
Anda menyalahkan mereka atas 
kekacauan semua itu, maka Anda akan 
mendapatkan kembali keadaan yang 
dipersalahkan itu.

Kembalinya keadaan itu tidak 
harus selalu dari orang yang Anda 

“Melepas Amarah, Meraih Keikhlasan”

“Terus memendam 
amarah sama seperti 
menggenggam bara 
panas untuk dilontarkan 
kepada seseorang, 
Andalah yang akan 
terbakar.” -Sidharta Gautama
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AL-HIKMAH

“Kamu benar bambu, aku sering dipakai 
sebagai hiasan dan dicari orang, tapi 
tahukah kamu, aku akan layu beberapa 
hari kemudian, tidak seperti kamu,”

Bambu kembali bingung, “Aku 
tidak mengerti,”

“Ah bambu..” ujar mawar sambil 
menggeleng, “Kamu tahu, manusia 
sering menggunakan dirimu sebagai alat 
untuk mengalirkan air. Kamu sangat 
berguna bagi tumbuhan yang lain. 
Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, 
kamu menghidupkan banyak tanaman,” 
lanjut sang mawar. “Aku jadi heran, 
dengan manfaat sebesar itu, seharusnya 
kamu bahagia, bukan iri padaku,”

Bambu mengangguk, dia baru 
sadar bahwa selama ini, dia telah 
bermanfaat untuk tanaman lain. 
Walaupun pujian itu lebih sering 
ditujukan untuk mawar, sesungguhnya 
bambu juga memiliki manfaat yang tidak 
kalah dengan bunga cantik itu. Sejak 
percakapan dengan mawar, sang bambu 
tidak lagi merenungi nasibnya, dia 
senang mengetahui kekuatan dan 
manfaat yang bisa diberikan untuk 
makhluk lain.

Daripada menghabiskan tenaga 
dengan iri pada orang lain, lebih baik 
bersyukur atas kemampuan diri sendiri, 
apalagi jika berguna untuk orang lain.
[Vemale]

Di sebuah taman, terdapat taman 
bunga mawar yang sedang berbunga. 
Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma 
yang sangat harum. Dengan warna-warni 
yang cantik, banyak orang yang berhenti 
untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit 
pengunjung taman meluangkan waktu 
untuk berfoto di depan atau di samping 
taman mawar. Bunga mawar memang 
memiliki daya tarik yang menawan, 
semua orang suka mawar, itulah salah 
satu lambang cinta.

Sementara itu, di sisi lain taman, 
ada sekelompok pohon bambu yang 
tampak membosankan. Dari hari ke hari, 
bentuk pohon bambu yang begitu saja, 
tidak ada bunga yang mekar atau aroma 
wangi yang disukai banyak orang. Tidak 
ada orang yang memuji pohon bambu. 
Tidak ada orang yang mau berfoto di 
samping pohon bambu. Maka tak heran 
jika pohon bambu selalu cemburu saat 
melihat taman mawar dikerumuni 
banyak orang.

“Hai bunga mawar,” ujar sang 
bambu pada suatu hari. “Tahukah kau, 
aku selalu ingin sepertimu. Berbunga 
dengan indah, memiliki aroma yang 
harum, selalu dipuji cantik dan menjadi 
saksi cinta manusia yang indah,” lanjut 
sang bambu dengan nada sedih.

Mawar yang mendengar hal itu 
tersenyum, “Terima kasih atas pujian 
dan kejujuranmu, bambu,” ujarnya. “Tapi 
tahukah kau, aku sebenarnya iri 

denganmu,”
Sang bambu keheranan, dia tidak 

tahu apa yang membuat mawar iri 
dengannya. Tidak ada satupun bagian 
dari bambu yang lebih indah dari mawar. 
“Aneh sekali, mengapa kau iri 
denganku?”

“Tentu saja aku iri denganmu. 
Coba lihat, kau punya batang yang 
sangat kuat, saat badai datang, kau 
tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun,” 
ujar sang mawar. “Sedangkan aku dan 
teman-temanku, kami sangat rapuh, 
kena angin sedikit saja, kelopak kami 
akan lepas, hidup kami sangat singkat,” 
tambah sang mawar dengan nada sedih.

Bambu baru sadar bahwa dia 
punya kekuatan. Kekuatan yang dia 
anggap biasa saja ternyata bisa 
mengagumkan di mata sang mawar. 
“Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. 
Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang 
cantik, atau menjadi hiasan rambut para 
gadis,”

Sang mawar kembali tersenyum, 

“Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu”

angin hanya bisa berhembus masuk 
melalui pintu tambang ini.’

Mereka lalu duduk dalam hening. 
Saat pertama mereka tak dapat 
merasakan hembusan angin. Namun 
perlahan-lahan mereka menjadi semakin 
peka akan hembusan angin sepoi yang 
masuk melalui pintu tambang. Dengan 
mengikuti arah datangnya angin itu, 
mereka akhirnya dengan selamat keluar 
dari dasar tambang yang dicekam gelap 
gulita itu.

Bila bathin anda sedang gundah 
dan kacau, anda tak akan pernah 
melihat jalan keluar yang tepat. Anda 
butuh untuk pertama-tama 
menenangkan diri. Hanya dalam 
keheningan anda bisa melihat pokok 
masyalah secara tepat, serta secara 
tepat pula membuat keputusan.

Ada beberapa penggali tambang. 
Setiap hari mereka bekerja dalam 
tambang. Karena tambang itu kaya 
mineral alam, maka sudah beberapa 
tahun mereka tak pernah pindah tempat 
kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa 
semakin digali tambang tersebut 
semakin dalam. Hari itu mereka berada 
di dasar terdalam dari tambang itu.

Secara tiba-tiba semua saluran 
arus listrik dalam tambang itu putus. 
Lampu-lampu semuanya padam. Gelap 
gulita meliputi dasar tambang itu, dan 
dalam sekejap terjadilah hirup pikuk di 
sana. Setiap orang berusaha 
menyelamatkan diri sendiri. Namun 
mereka sungguh kehilangan arah. Setiap 
gerakan mereka pasti berakhir dengan 
benturan dan tabrakan, entah menabrak 
sesama pekerja atau menabrak dinding 

tambang. Situasi bertambah buruk 
disebabkan oleh udara yang semakin 
panas karena ketiadaan AC.

Setelah capek bergulat dengan 
kegelapan, mereka semua duduk lesu 
tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu 
angkat bicara: ‘Sebaiknya kita duduk 
tenang dari pada secara hiruk-pikik 
mencari jalan ke luar. Duduklah secara 
tenang dan berusahalah untuk 
merasakan hembusan angin. Karena 

“Pelajaran Dari Penambang”
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salah. Terlebih kita biasanya terlalu 
mengabaikan kebaikan. 

Berhent i lah m engabaikan 
pendapat ataupun nasihat negatif. 
Belajarlah untuk mendengar nasihat 
baik, karena disitulah ada semangat 
yang membantu langkah menuju 
kebaikan.

Dalam pelajaran hidup ini, kita 
perlu membongkar pelajaran yang salah. 
Lalu membangun kemampuan yang 
berpihak pada keberhasilan. Mengingat 
selama ini, kita terbiasa terlalu 
mendengar pendapat orang yang tidak 
berpihak pada keberhasilan.

Seringkali kebaikan-kebaikan 
yang kita perbuat akan membuka jalan 
untuk menuju mimpi. Kadang kita 
melihat orang lain yang tidak pandai dari 
diri kita tetapi pangkatnya lebih tinggi. 
Pangkat itu merupakan julukan 
manusia.di depan Tuhan disebut derajat. 
Sedangkan karir adalah jalannya 
kebaikan.

Untuk itu mintalah padaNya, 
agar anda diberi kesempatan dibalik 
ketidakmampuan atau ketidakmungkinan 
yang anda anggap sulit. Nyanyikanlah 
doa jika anda memiliki impian besar 
untuk membangun kemuliaan untuk 
orang banyak. Yakinlah dengan 
kekuatanNya, yang membesarkan 
sekecil-kecilnya orang dan sebesar-
besarnya tugas. 

Dengan demikian, bukan hal 
yang tidak mungkin orang kecil dapat 
mewujudkan impian besarnya. Karena 
Tuhan hanya minta kita berupaya, dan 
kekuatanNya yang akan membantu kita 
dari ketidakmungkinan. Marito Teguh*

Membuat impian menjadi 
kenyataan bukan hal sulit. Caranya, 
abaikan pendapat salah yang 
melemahkan kehidupan. Kemudian, 
berpihaklah pada pendapat yang 
berpihak pada keberhasilan. Setelah 
itu, lakukan tindakan dengan segera 
bekerja, membangun mimpi untuk 
diwujudkan menjadi kenyataan.

           
Mimpi mempunyai dua makna. 

Yakni, mimpi yang menjadi pengindah 
tidur, kembangnya tidur, dan mimpi yang 
membesarkan kehidupan dalam proses 
sadar, disebut khayalan. Kedua mimpi 
itu memberi pemahaman berbeda. 
Namun dapat dijadikan kekuatan untuk 
m em b e s a r k a n  k e b a i k a n  d a n 
mewujudkan sesuatu yang tidak 
mungkin, bisa menjadi mungkin.

Misalnya, jika ada orang yang 
bermimpi dapat ikan, lalu diterjemahkan 
oleh ahli tafsir mimpi membawa 
keberuntungan, maka lakukan dengan 
kesadaran untuk mewujudkan mimpi 
tersebut. Bisa saja dimulai sebagai 
pedagang ikan kecil-kecilan, yang 

nantinya berkembang sesuai dengan 
kemampuan lain yang akan dilakukan di 
kemudian hari.

S e d a n g k a n  k h a y a l a n , 
merupakan mimpi dalam proses 
kesadaran kita, untuk membangun 
kenyataan seindah mimpi. Hanya saja, 
kadang banyak orang kebablasan 
dengan selalu berkhayal tanpa disertai 
dengan tindakan.

Dalam hal ini, khayalan adalah 
tempat berangkat paling indah, namun 
juga sebagai tempat tinggal paling 
menyiksa. Untuk itu, khayalan bukan 
tempat yang dirancang untuk berlama-
lama ditempati. Segeralah bertindak dan 
mulailah melakukan sesuatu yang 
membuat mimpi dapat diwujudkan.

Jangan Abaikan Kebaikan
Diantara mimpi dan kenyataan 

itu ada jeda yakni kegelisahan dan 
semangat, kebaikan dan keburukan, dan 
sebagainya. Namun, jeda kebaikan bisa 
membawa orang pada kesuksesan 
hidup. Maka, perlihatkan diri Anda untuk 
mudah diangkat. Karena orang yang 
kelihatan itu, menunggu kesempatan 
baik untuk diketemukan. Untuk itu, 
tampillah sebaik-baiknya diri, sehingga 
hadiah bagi kebaikan adalah kebaikan 
itu sendiri. Itulah indahnya sebuah 
kebaikan. Kalaupun tidak tahu cara 
memulainya, biarlah kebaikan yang akan 
mencarikan jalan. 

Semua mimpi bisa menjadi 
kenyataan. Apapun mimpi Anda, 
yakinlah pada Tuhan yang mendekati 
orang yang melakukan kebaikan. 
Kalaupun ada hambatan, hal itu karena 
mendengar pendapat atau nasihat yang 

. . .Mewujudkan Impian Menjadi Kenyataan...

MOTIVASI

Yang Muda yang Galau

Galau itu wilayah orang muda. Heran jika ada anak muda yang tidak galau. Yang tidak boleh dalam kegaulauan itu adalah kegalauan yang berlanjut, 
karena itu bukan sifat asli dari hati yang bisa yakin, ragu, jelas, atau menghilang dari kejelasan. Lalu, bagaimana kita mengambil keuntungan dari 

kegalauan itu, agar semudah mungkin kita bisa menjadi pribadi yang berhasil. 
Menghadap Tuhan Jika Galau
Galau terjadi karena belum damai dengan masa lalu, kebiasaaan menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penduga kebaikan masa depan. Jika 
seseorang menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penentu kebaikan di masa depan, maka dia tidak akan mungkin bahagia, karena hidup di 
masa lalu dengan badan hidup di masa kini. Bisa dibayangkan bagaimana jika ada orang lain yang hidup bersamanya.
Ingat bahwa muda galau itu wajar dan Anda tidak akan pernah kehilangan kualitas itu sampai Anda menjadi orang yang mapan. Jika seseorang 
sedang galau, segera menghadap Tuhan untuk meminta kekuatan lebih. Untuk kaum muda, galau itu berarti perintah untuk mendapatkan kejelasan. 
Sementara bagi yang tua, galau berarti perintah untuk menambahkan kekuatan. Sebab dari banyak kegalauan adalah karena salah berharap. Tidak 
berharap pada Tuhan, tapi pada pekerjaan. Mengalihkan harapan dari pemberi rezeki kepada organisasi. Yuk, kita murnikan dulu bahwa selalu ada 
rezeki di manapun Anda berada.
Banyak yang berharap di satu titik saja, walaupun dia tidak dihormati di tempat itu. Apabila Anda pantas dibayar mahal, maka akan pantas di 
manapun. Apabila Anda diterima lingkungan, maka akan pantas di manapun berada. Banyak orang membatasi kehebatan dirinya dengan pendapat 
kecil mengenai dirinya. Maka orang yang mau sembuh dari penyakit galau, harus belajar untuk menghormati dirinya.
Look at your self sebagai pemimpin masa depan. Look at your self as leader, sebagai orang yang mampu. Sekarang muda dan tidak dihormati itu 

mudah, karena semua orang menganggap yang tua itu berhasil dan kaya. Hanya si kaya yang bisa berhasil. Kaum muda bisa mengubah dunia, 
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mungkin.
Tuhan memberikan kita semua 

sebagai manusia yang bermanfaat. 
Tidak ada yang dibeda–bedakanNya. 
Hanya terletak bagaimana cara kita 
melihat. Seperti halnya orang start di 
usia sama ,ada yang bisa sukses di 
usia 40 tahun, tapi ada juga yang 
tidak sukses.

Maka tidak perlu berkecil hati 
jika kemiskinan yang ada saat ini. 
Karena tidak ada pilihan untuk anak 
miskin, selain naik. Beda dengan anak 
orang kaya, akan ada dua pilihan 
yakni bisa naik atau turun.

Justru kemiskinan tempat 
pemberangkatan terbaik untuk kita 
mengayakan diri, bukan memperkaya 
diri. Dan setelah memperoleh 
kekayaan, diwajibkan untuk kita untuk 
juga mengayakan sesama. Karenanya, 
bersyukurlah dan berdamailah dengan 
kemiskinan yang ada saat ini.

Kekayaan itu adalah hak 

rencana untuk kita dapatkan. Jadi 

tidak boleh kita membenci kekayaan, 

karena itu merupakan hakekat 

manusia sebenarnya untuk hidup. 

Dengan kekayaan mampu 

Jadikanlah apapun yang kita 
miliki sekarang ini, sebagai penghebat 
diri untuk selalu bersemangat. 
Sehingga mampu mewujudkan 
harapan membangun Istana dalam 
kesederhanaan dan keterbatasan 
yang ada.

Tidak ada yang tidak mungkin 
di dunia ini. Karena Tuhan dengan 
kewenangan-Nya, mampu 
mewujudkan rencana yang diinginkan 
umatNya yang beriman dan ikhlas 
untuk berkehidupan lebih baik di 
kemudian hari. 

Cara terbaik untuk 
membangun mimpi itu adalah 
mensyukuri sebagai pribadi yang jujur 
dan membaikkan diri, serta tidak 
mengeluh. Dengan demikian, rejeki 
yang diperoleh dari pekerjaannya, 
menjadi penghubung pada 
kewenangan-Nya memberikan kita 
Istana, seperti yang kita minta dalam 
doa.

Kemiskinan Menaikkan Diri
Gubuk berbayang istana. 

Sebuah topik menarik untuk kita 
selalu melihat sesuatu bukan 
sebagaimana adanya. Namun 
diperlukan imajinasi untuk melihat 

bayangan lebih besar dari rumah yang 
kita miliki sekarang ini.

Dengan melihat bayangan 
sebagai sesuatu yang lebih besar, 
akan menjadi penghebat diri kita 
membangun dan mewujudkan istana 
impian yang diharapkan. Karena 
imajinasi bertujuan positif, mampu 
menentukan apakah yang kita lihat 
sebagai penderitaan atau potensi.

Itulah hebatnya harapan 
melihat imajinasi positif sebagai 
pemicu diri membangun 
kehidupannya nanti untuk lebih baik 
dari sekarang. Melihat yang tidak 
mungkin menjadi mungkin. 
Membuktikan ucapan orang lain yang 
bilang tidak mungkin, namun Anda 
mampu membuktikannya menjadi 

. . .Gubuk Berbayang Istana...

MOTIVASI

diberikan kecuali pada orang yang sedang 
jatuh cinta. Sehingga membuat dirinya 
tidak bijak melihat sesuatu yang buruk. 
Namun hanya melihat yang baik-baiknya 
saja. Akibatnya orang yang sedang jatuh 
cinta tidak menyiapkan diri memilih 
kegagalan. Karena orang itu dibutakan 
oleh bayangan cinta yang indah. Yang 
dipilihnya adalah hanya mengharapkan 
kebaikannya saja.

Sakit hati adalah pemberitahuan 
untuk memperbaiki diri. Maka pelajari saat 
Anda sakit hati.

Persiapan terbaik untuk tidak salah 
sebelum jatuh cinta dan saat jatuh cinta, 
pelajarilah cinta sebelum Anda dibutakan 
oleh cinta.

Cinta harus memiliki. Dan akan 

hebat sekali jika apa yang Anda cintai 

sekaligus Anda kagumi.

Cinta membodohkan orang bodoh 
dan membodohkan orang bijak. Itulah 
cinta yang mampu melumpuhkan logika. 
Mengapa Anda harus terjebak dalam 
kehidupan cinta seperti ini? Padahal 
manusia pemilih keseluruhan 
kehidupannya. Yakni mampu memilih 
kebaikan kehidupan yang diinginkannya.

Jadilah pribadi yang berpihak pada 
diri, apabila Anda ingin memperoleh cinta 
yang lebih baik. Jangan membuat Anda 
dibutakan oleh cinta, yang jika tidak hati-
hati akan menjadi penyesalan.
Gunakan ketenangan hati melihat 
pasangan. Jangan ceroboh memutuskan 
pilihan di masa pendek yang disebut orang 
sedang kasmaran. Apalagi jika pilihan itu 
membuat kita tidak menua bersama-sama 
dalam kebahagiaan.

Orang yang mengeluhkan hidupnya 

sebenarnya sedang mengeluhkan kualitas 
caranya memilih. Buruknya hidup karena 
keputusannya sendiri. Memang cinta itu 
harus gila. Cinta itu tergesa-gesa. Dan 
cinta itu harus memiliki. Kalau tidak begitu 
bukan cinta.

Tidak ada nasihat yang lebih sulit 

. . .Jangan Dibutakan Cinta...
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Selain itu pernah juga menjadi peneliti 
utama di Lembaga Survei Indonesia 
(2005-2007).

Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan 
dilantik menjadi rektor Universitas 
Paramadina. Anies menjadi rektor 
menggantikan posisi yang dulu 
ditempati oleh cendekiawan dan 
intelektual Muslim, Nurcholish Madjid, 
yang juga merupakan pendiri universitas 
tersebut. Saat itu ia baru berusia 38 
tahun dan menjadi rektor termuda di 
Indonesia. Majalah Foreign Policy 
memasukan Anies dalam daftar 100 
Intelektual Publik Dunia. 

Nama Anies Baswedan 
tercantum sebagai satu-satunya orang 
Indonesia yang masuk pada daftar yang 
dirilis majalah tersebut pada edisi April 
2008. Anies berada pada jajaran nama-
nama tokoh dunia antara lain tokoh 
perdamaian, Noam Chomsky, para 
penerima penghargaan Nobel, seperti 
Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad 
Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav 
Havel, filsuf, negarawan, sastrawan, dan 
ikon demokrasi dari Ceko. Sementara, 
World Economic Forum, berpusat di 
Davos, memilih Anies sebagai salah 
satu Young Global Leaders (Februari 
2009). Kemudian, pada April 2010, 
Anies Baswedan terpilih sebagai satu 
dari 20 tokoh yang membawa 
perubahan dunia untuk 20 tahun 
mendatang versi majalah Foresight yang 
terbit di Jepang akhir April (2010). 
Dalam edisikhusus yang berjudul “20 
Orang 20 Tahun”, Majalah Foresight 
menampilkan 20 tokoh yang 
diperkirakan skan menjadi perhatian 
dunia. Mereka akan berperan dalam 
perubahan dunia dua dekade 
mendatang. Nama Anies disematkan 
bersama 19 tokoh dunia lain seperti 
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, 
Presiden Venezuela Hugo Chavez, 
Menlu Inggris David Miliband, anggota 
Parlemen dan Sekjen Indian National 
CongressIndia Rahul Gandhi, serta 
politisi muda Partai Republik dan 
anggota House of Representative AS, 
Paul Ryan.center;">

Majalah bulanan berbahasa 
Jepang itu menilai bahwa Anies adalah 
tokoh yang merupakan salah satu calon 
pemimpin Indonesia masa mendatang. 
Pada Pemilu 2009, Anies menjadi 
moderator dalam acara debat calon 
presiden 2009. Pada akhir 2009, Anies 

Anies Rasyid Baswedan Ph.D 
atau Anies Baswedan dilahirkan pada 
tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, 
provinsi Jawa Barat, Anis Baswedan 
merupakan anak pertama dari 
pasangan Drs. Rasyid Baswedan, S.U. 
yang berkerja sebagai Dosen Fakultas 
Ekonomi di Universitas Islam Indonesia 
dan Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd. yang 
berkerja sebagai Guru besar dan Dosen 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 
Universitas Negeri Yogyakarta), Anies 
Baswedan merupakan cucu dari 
Abdurrachman Baswedan (AR 
Baswedan), beliau merupakan salah 
seorang pejuang pergerakan nasional 
dan pernah menjadi Menteri 
Penerangan pada masa awal 
kemerdekaan Indonesia. Anies 
Baswedan merupakan intelektual muda 
asal Indonesia dan Calon pemimpin 
Indonesia dimasa mendatang.

Sejak kecil Anies Baswedan 
telah akrab dengan dunia organisasi 
dan kepemimpinan. Ketika usianya baru 
12 tahun, Anies membentuk kelompok 
anak-anak muda (7-15 tahun) 
kampungnya yang diberi nama 
'Kelabang' (Klub Anak Berkembang), 
Mereka mengadakan berbagai kegiatan 
olahraga dan kesenian. Anies Baswedan 
memulai pendidikan formalnya 
menjelang usia lima tahun. Ia masuk ke 
sekolah TK Mesjid Syuhada di Kota 
Baru, Yogyakarta. Kemudian, memasuki 
usia enam tahun Anies dimasukkan ke 
SD Laboratori Yogyakarta. Anies 
melanjutkan masa SMP-nya di SMP 
Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian, Anies 
melanjutkan masa SMA-nya di SMAN 2 
Yogyakarta. 

Ketika SMA, Anies pernah 
menjadi ketua OSIS se-Indonesia ketika 
ia mengikuti pelatihan kepemimpinan di 
Jakarta pada September 1985. Ia 
menjadi ketua untuk 300 delegasi SMA-
SMA se-Indonesia. Saat itu Anies baru 
berada di kelas satu. Anies menjalani 
masa SMA selama 4 tahun pada 1985-
1989 karena terpilih sebagai peserta 
dalam program AFS. Anies mengikuti 
program pertukaran pelajar AFS 
Intercultural Programs, yang di 
Indonesia diselenggarakan oleh Bina 
Antarbudaya, selama satu tahun di 
Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat 
(1987-1988). Semasa kuliah di 
Universitas Gadjah Mada (UGM) (1989-
1995), dia aktif di gerakan mahasiswa 
dan menjadi Ketua Umum Senat 

Mahasiswa UGM. Sewaktu menjadi 
mahasiswa UGM, dia mendapatkan 
beasiswa Japan Airlines Foundation 
untuk mengikuti kuliah musim panas 
bidang Asian Studies di Universitas 
Sophia di Tokyo, Jepang.
Setelah lulus kuliah di UGM pada 1995, 
Anies bekerja di Pusat Antar Universitas 
Studi Ekonomi di UGM. Kemudian, Anies 
mendapatkan beasiswa Fulbright untuk 
pendidikan Master Bidang International 
Security and Economic Policy di 
Universitas Maryland, College Park. 
Sewaktu kuliah, dia dianugerahi William 
P. Cole III Fellow di Maryland School of 
Public Policy, ICF Scholarship, dan 
ASEAN Student Award. Pada 2005, 
Anies menjadi peserta Gerald Maryanov 
Fellow di Departemen Ilmu Politik di 
Universitas Northern Illinois sehingga 
dapat menyelesaikan disertasinya 
tentang "Otonomi Daerah dan Pola 
Demokrasi di Indonesia". Ketika berada 
di Amerika Serikat, Anies aktif di dunia 
akademik dengan menulis sejumlah 
artikel dan menjadi pembicara dalam 
berbagai konferensi. Ia banyak menulis 
artikel mengenai desentralisasi, 
demokrasi, dan politik Islam di 
Indonesia. Artikel jurnalnya yang 
berjudul "Political Islam: Present and 
Future Trajectory" dimuat di Asian 
Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan 
oleh Universitas California. Sementara, 
artikel Indonesian Politics in 2007: The 
Presidency, Local Elections and The 
Future of Democracy diterbitkan oleh 
BIES, Australian National University. 
Sepulang ke Indonesia, Anies bekerja 
sebagai National Advisor bidang 
desentralisasi dan otonomi daerah di 
Kemitraan bagi Pembaruan Tata 
Pemerintahan, Jakarta (2006-2007). 

~ Biografi Anies Basweda ~
Intelektual Indonesia

TOKOH KITA
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the best). Selain itu, bagi Anies, 
lulusan perguruan tinggi yang baik 
adalah bukan yang setelah lulus 
berlomba membuat CV (curriculum 
vitae) sebagus mungkin. Baginya, 
mahasiswa harus dapat membuat 
proposal bisnis ketika lulus. 
Harapannya, mereka bukan mencari 
pekerjaan kelak tetapi akan 
membuka lapangan pekerjaan.

Menurut Anies, mahasiswa memiliki 
tiga karakter utama, yakni 
intelektualitas, moral dan ke-oposisi-
an. Selama ini, dua karakter terakhir 
sudah dapat dikatakan tuntas. 
Timbulnya pergerakan organisasi-

organisasi mahasiswa menunjukkan 
karaker oposisi mahasiswa. Meski 
kadang terlihat anarkis, tetapi 
mahasiswa telah mengerti batasan-
batasan moral yang harus dijaga. Akan 
tetapi, karakter pertama, intelektualitas, 
masih belum dihayati. Implementasi 
karakter tersebut adalah kemampuan 
menulis dan berbahasa internasional. 

Anies menegaskan bahwa dalam 
satu waktu, seseorang bukan hanya 
warga sebuah negara, tetapi juga 
menjadi "warga dunia". Dengan 
kesadaran menjadi ”warga dunia” , 
mahasiswa dapat melihat ke depan. 
Menurut Anies, kompetitor mahasiswa 
Indonesia bukanlah mahasiswa lain dari 
perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air, 
tetapi mahasiswa-mahasiswa yang 
merupakan lulusan Melbourne, Amerika 
Serikat, Tokyo, dan lain-lain yang 
memiliki kemampuan bahasa, ilmu 
pengetahuan, dan jaringan internasional 
luas.

Menurutnya saat ini harus ada 
esadaran melampaui Indonesia, beyond 
Indonesia. Dalam dunia akademik yang 
kompetitif seperti itu, maka kemampuan 
menulis menjadi perlu. Penyampaian ide 
dalam bentuk tulisan akan berharga 
sekali. Bahkan, menurut Anies, dalam 
membangun peradaban, kemampuan 
menulis menjadi fundamental. Selain itu, 
kemampuan berbahasa internasional 
akan membantu mahasiswa untuk 
menyampaikan ide-idenya. Di era 
globalisasi ini, akumulasi pengetahuan 
jangan sampai sia-sia hanya karena dua 
syarat itu diabaikan.

Referensi :
- http://id.wikipedia.org/wiki/
Anies_Baswedan

dipilih oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk menjadi anggota 
Tim-8 dalam kasus sangkaan pidana 
terhadap pimpinan KPK yaitu Bibit 
dan Chandra. Anies, yang bukan 
berlatar belakang hukum, dipilih 
menjadi Juru Bicara Tim-8. 
Penyampaiannya yang sistematis, 
tenang dan obyektif dianggap turut 
membantu menjernihkan suasana 
dalam suhu politik yang agak 
memanas pada masa itu (Tim-8 
bekerja non-stop selama 2 minggu di 
bulan November 2009). Anies adalah 
seorang muslim moderat yang sampai 
saat ini tetap konsisten pada 
pendiriannya untuk tidak memihak 
pada kekuatan (politik) tertentu. Ia 
menikah dengan Fery Farhati Ganis, 
S.Psi., M.Sc. dan dikaruniai empat anak: 
Mutiara Annisa (sulung), Mikail Azizi 
(kedua), Kaisar Hakam (ketiga), dan 
Ismail Hakim (bungsu). Kediaman Anis 
Baswedan bertempat tinggal di daerah 
Lebak Bulus di Jakarta.

Perihal pendidikan tinggi, 
menurut Anies, hubungan mahasiswa 
dan perguruan tinggi bukanlah hubungan 
transaksional komersial. Sebuah 
perguruan tinggi tidak boleh memandang 
dirinya sebagai penjual jasapendidikan 
dan memandang mahasiswa sebagai 
pembelinya. Pendidikan tinggi di 
Indonesia seharusnya dipahami oleh 
pelakunya sebagai pendorong kemajuan 
bangsa dan memosisikan mahasiswa 
sebagai agent of change (agen 
perubahan). Anies menganggap bahwa 
pemuda inilah yang akan menggantikan 
peran generasi tua pada masa depan. 
Dalam hal pengelolaan pendidikan, Anies 
berpendapat bahwa hal tersebut 
memang mahal. Baginya, ini merupakan 
tantangan bagi pimpinan institusi 
pendidikan untuk kreatif membuat 
alternatif model-model pendanaan, baik 
dari pemerintah maupun swasta. 
Sebagai seorang akademisi, bagi Anies, 
pendidikan harus ditunjang oleh 
kemandirian dalam pembiayaan 
pendidikan itu adalah suatu 
keniscayaan. Di awal mungkin perguruan 
tinggi memang perlu dibiayai 
pemerintah, tetapi dalam perjalanan 
selanjutnya harus dapat mandiri. 
Bahkan, dalam hal ini, Anies menyatakan 
bahwa perguruan tinggi harus mampu 
menerjemahkan bahasa pengelolaan 
pendidikan dalam bahasa pengelolaan 
bisnis modern.

Pada 2008, Ia merintis Program 
Beasiswa di Universitas Paramadina 
bernama Paramadina Fellowship. 
Program ini mengadopsi konsep yang 
biasa digunakan di universitas-
universitas di Amerika Utara dan Eropa 
dengan menyematkan nama sponsor 
sebagai predikat penerima beasiswa. 
Jika mahasiswa A mendapat beasiswa 
dari institusi B, yang memang menjadi 
salah satu sponsor, di belakang nama 
mahasiswa dicantumkan nama sponsor, 
menjadi A, Paramadina, Institusi B 
Fellow. Sebagai contoh Andi, Paramadina 
Adaro Fellow. Predikat itu wajib 
digunakan dalam berbagai publikasi dan 
tulisan. Anies mengakui bahwa kunci 
keberhasilan sebuah perguruan tinggi 
adalah menerima yang terbaik (admit for 

Lanjutan Biografi Anies..

TOKOH KITA

Pendidikan tinggi di 
Indonesia seharusnya 

dipahami oleh 
pelakunya sebagai 

pendorong kemajuan 
bangsa dan 

memosisikan 
mahasiswa sebagai 

agent of change (agen 
perubahan). Anies 

menganggap bahwa 
pemuda inilah yang 
akan menggantikan 
peran generasi tua 
pada masa depan. 
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Apakah menulis itu 
gampang? Iya. Apakah menu-
lis itu susah? Iya juga. Tergan-
tung untuk apa, kepada 
siapa, dan pakai apa kita 
menulis. Menulis pakai akal 
sehat, iya. Menulis pakai 
‘akal-akalan’, ya silahkan 
juga. Terserah masing-
masing. Bukankah setiap 
o r a n g  m e n y a n d a n g 
‘kebebasan berkspresi’ 
sendiri-sendiri?Tapi menurut 
Anda menulis itu gampang? 
Susah? Atau mungkin gam-
pang-gampang susah?

Ada seorang penulis 
yang bilang ke saya seperti 
ini, “Kalau Anda bilang menu-
lis itu mudah, dan bisa dibuk-
tikan, saya akan berikan mo-
bil saya untuk Anda saat itu 
juga” Kaget juga, masak iya 
sih menulis sesulit itu? Pada-
hal sudah berulangkali saya 
menulis sebuah tulisan berisi 
bahwa menulis itu seberanya 
mudah. Dan apa yang se-
betulnya mudah janganlah 
dipersulit. Bahwa asal saja 
kita buka mata dan telinga 
kita lebar- lebar untuk 
menangkap begitu banyak 
ide yang beterbangan di sana
-sini, maka tulisan pun akan 
tercetus. Tidak sulit. Gam-
pang .  Tap i  benarkah 
demikian? Bagaimana sete-
lah tulisan itu jadi? Apa sam-
butan dunia luar? Ternyata 
semuanya tergantung. Always 
depend on.

Ketika Anda menyiap-
kan sebuah tulisan, harus 
ada kesungguhan di sana. 
Harus ada usaha dan upaya 
serius di sana. Menyiapkan 
diri untuk mulai menulis itu 
ibarat sebuah bibit yang baru 
ditanam. Pertama-tama Anda 
begitu antusias, semangat, 
dan penuh percaya diri 
menantikan bibit itu bertum-
buh. Anda yakin sekali, kelak 
setelah bertumbuh ia akan 
menjadi yang terbaik. The 

best ever. Anda lantas mulai 
menyebarkan berita, sebuah 
kabar gembira menurut Anda, 
bicara sana-sini bahwa se-
bentar lagi bibit yang Anda 
tanam akan menghasilkan. 
Bibit yang sudah menjelma 
menjadi tanaman kecil itu 
Anda rawat dengan hati-hati, 
penuh perhatian, sambil se-
sekali di hati Anda muncul 
rasa penasaran yang amat 
sangat untuk segera melihat 
tumbuhan kecil itu bertum-
buh menjadi besar.

Akhirnya, waktunya 
kini sudah tiba. Inilah wak-
tunya Anda memperkenalkan 
hasil kreasi yang sudah jadi 
itu. Bibit yang sudah bertum-
buh menjadi tanaman kecil, 
yang kemudian membesar 
dan siap ditunjukkan, atau 
dipertontonkan ke dunia seki-
tar. Hasil karya yang Anda 
sudah buat, dan hasilkan 
sebaik mungkin (setidak-
tidaknya menurut penilaian 
Anda sendiri) kini siap disak-
sikan dunia. Tulisan Anda 
sudah jadi. Anda begitu 
bangga karenanya, dan 
merasa besar. Pantas mem-

Siapa Bilang Menulis Gampang? 
Siapa Bilang Menulis Sulit?

LITERASI

busungkan dada. “Apa saya 
bilang, menulis itu gam-
pang!”. Demikianlah, dengan 
jumawanya mungkin kita 
membanggakan diri. Muncul 
rasa puas berlebihan, walau 
pada kenyataannya belum 
apa-apa, belum banyak orang 
yang membacanya,

Hasil karya (baca: 
tulisan) yang Anda kira sudah 
yang paling bagus, sempurna, 
dan layak mendapat ancun-
gan dua jempol, ternyata kini 
memasuki dunia ‘nyata’ yang 
benar-benar nyata. Begini, 
dunia nyata tulis menulis 
(dunia kepenulisan) itu tern-
yata sangat keras . Dunia 
yang penuh kegi laan, 
kesintingan, dan kekerasan 
tersendiri. Tidak pernah lepas 
dari kritikan, hujatan, celaan, 
dan bahkan hinaan. Ada yang 
bermaksud mengkritisi su-
paya karya kita jadi lebih 
bagus, tapi ada yang sebali-
knya. Menjadi penulis hebat, 
tidak boleh memiliki telinga 
yang tipis, hati yang kecil, dan 
kepala yang besar. Setiap 
orang kini melirik karya Anda, 
dan semua mulai berkomen-

tar memberi penilaian bagai-
mana caranya untuk mengha-
silkan, atau membuat sebuah 
karya dengan bagus. Banyak 
yang mulai mengajari Anda, 
secara kentara pun yang 
tersamar. Anda lantas mulai 
bingung dan bimbang, apa 
yang selama ini Anda kira 
sudah the best dan akan 
mendapat sambutan penuh 
rasa cinta oleh dunia sekitar, 
ternyata tidak demikian ken-
yataannya. Dunia kepenuli-
san bahkan penuh dengan 
‘teriakan marah’, dan 
‘pertumpahan darah’. Salah 
sedikit - tulisan Anda dihan-
tam, salah banyak - tulisan 
Anda dihancurkan. 

Selanjutnya apa ke-
mudian Anda menyerah? 
Tentu tidak. Bila menulis, 
menghasilkan sebuah karya 
tulis adalah passion Anda, 
and you love it much, you 
must be strong. Tuaian kritik 
adalah pemicu dan pemacu 
Anda untuk lebih baik lagi. 
Tidak ada sebuah Tulisan 
yang sudah sempurna, dan 
menjadi the best ever, hingga 
tidak ada lagi yang sanggup 
dan diperbolehkan untuk 
mengkritisinya. Ingat bahwa 
di atas langit masih ada 
langit. Seseorang yang siap 
menjadi besar adalah mereka 
yang berpikiran bahwa menu-
lis itu tidak terlalu mudah, 
tapi juga tidak terlalu sulit. 
Semuanya dapat dicapai. 
Dan, penulis besar adalah 
mereka yang mau menerima 
kritikan serta masukan den-
gan tangan terbuka, pikiran 
terbuka, dan lapang dada.

Mati Karena Kritikan, 
Atau Bangkit Karenanya?

Ketika tulisan kita 
menjadi milik publik, sudah 
kita lempar ke dunia luas, 
mustinya kita siap menerima 
apapun, termasuk kritikan 
dan komentar sepedas 
apapun. Let the whole world 
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to critique and tell you what 
you’re doing wrong. Ada 
pepatah bijak yang bilang 
bahwa “You are either the 
best creator ever or the worst 
ever.” Tidak pernah ada yang 
di tengah-tengah. Bagus atau 
tidak bagus, itu saja. 
Keduanya depending on 
whose opinion you are listen-
ing to. Tergantung opini siapa 
yang Anda dengarkan. 
Meskipun kita tidak pernah 
minta siapapun mengkritisi 
hasil karya kita, percayalah 
akan selalu ada penilaian 
atas setiap hasil karya terse-
but. Ada opini-opini yang 
muncul tentang karya kita, 
termasuk bila kita sudah 
menerbitkan sebuah buku. 
Kapanpun dan di manapun. 
Dalam konteks ini, maka 
komentar sekecil apapun 
adalah masukan terhadap 
hasil karya kita (sebagus 
apapun kita yakini hasil karya 
kita itu). 

Ada yang mungkin 
langsung down bila tu-
lisannya mendapat hantaman 
dan kritikan sangat keras. 
Lalu muncul keengganan 
dalam diri yang bersangkutan 
untuk melahirkan tulisan-
tulisan yang lain. Ada yang 
berpikir seperti ini, pekerjaan 
menulis sudah menyita ban-
yak waktu, daya dan upaya 
sudah banyak keluar, tapi toh 

sedikit saja apresiasi, dan 
kurang mendapat penghar-
gaan. Pada kondisi seperti ini, 
ya jangan paksa diri Anda. 
Coba untuk ambil waktu ber-
diam diri barang sejenak. 
Istirahatlah… 

Akan tetapi, tak 
disangka tak dinyana keingi-
nan untuk menulis kembali 
menyeruak muncul. Nah, 
berarti passion dan jiwa 
menulis sudah melekat 
dalam diri Anda. Ia hanya 
beristirahan sementara, bu-
kan mati selamanya. Kali ini 
bibit yang Anda tanam itu 
mungkin saja sudah dengan 
cara yang lain dan melalui 
stamina baru. Berdasarkan 
kritikan, masukan, dan hasil 
observasi Anda di dunia kepe-
nulisan yang ternyata sangat 
‘gila’ itu, kini Anda sudah 
tahu lebih banyak, lebih baik, 
dan lebih siap. Bibit baru pun 
ditanam kembali. Anda me-
mulai proses menulis itu dari 
awal lagi. Tapi percayalah 
hasilnya akan lebih baik dari 
yang sebelumnya. Menulis 
memang tidak gampang, tapi 
juga tidak sesulit yang kita 
bayangkan jauh sebelum-
nya…

Sekarang ada pertan-
yaan sederhana, apakah 
Anda ingin jadi seorang penu-
lis? If you feel you must write, 

then write you must. Pokonya 
kalau Anda bisa menulis dari 
mata turun ke hati dan naik 
ke otak. Kalau Anda dapat 
menulis dari telinga turun ke 
hati dan naik ke otak. Jangan 
tunggu lebih lama lagi, segera 
mainkan jemari tanganmu 
ikuti panggilan jiwamu untuk 
menulis. Anda ingin menjadi 
penulis sungguhan yang 
menulis dengan sungguh-
sungguh? Atau justru sung-
guh-sungguh berniat menjadi 
bukan penulis sungguhan? 
Semua jawaban ada di tan-
gan Anda.

Sebelum masuk lebih 
jauh, dan melibatkan diri 
dengan amat sangat dalam 
dunia tulis-menulis, simaklah 
apa kata para penulis besar 
berikut ini.

Rick Watson, penulis 
Remembering Big, Life 101
dan kolumnis di Alabama 
newspaper pernah bilang 
seperti ini, sangat sedikit 
orang yang sudah menjadi 
kaya raya karena menulis. 
Dan bila motivasi Anda menu-
lis adalah supaya jadi sama 
seperti mereka, maka lebih 
baik Anda beli lotre atau no-
mor togel saja. Jika Anda 
sangat menyukai bercerita 
tentang sebuah cerita, dan 
Anda bisa mendapatkan 
kepuasan lewat tulisan, maka 

jadilah penulis. 

Lain lagi yang dikata-
kan oleh Meryl Davids Lan-
dau, penulis Downward Dog, 
Upward Fog, serta kolumnis 
di The Huffington Post. Ia 
mengatakan, jangan pernah 
khawatir bila pikiran kita tiba-
tiba ‘blank’ dan nggak tau 
mau nulis apa (writer’s 
block). Jangan paksain diri. 
Simpan dulu semuanya 
dalam pikiranmu, dan laku-
kan hal-hal lain. Lakukan 
aktivitas lain. Alam bawa 
sadar Anda akan menyim-
pannya, dan dalam waktu 
yang tak terlalu lama, ia akan 
memantulkan dan memun-
culkan kembali ide-idemu 
yang tersimpan secara lebih 
baik itu. Nah, saat itu menu-
lislah kembali. 

Apakah sudah cu-
kup? Tentu saja. Setelah 
jemari tangan saya menjadi 
cukup pegal, kini giliran Anda 
menulis dan saya yang akan 
membacanya. Selamat menu-
l i s  saudara-saudaraku 
sekalian. Ingat betul, menulis 
tidak gampang, tapi juga ti-
dak sesulit yang kita bayang-
kan. Di mana hatimu berada, 
di situ penamu berada. –
Michael Sendow—

“Menulis 
merangsang 

pemikiran, jadi saat 
anda tidak bisa 

memikirkan sesuatu 
untuk di tulis, 

tetaplah mencoba 
untuk menulis”. 

[Barbara]

“Membaca adalah 
pusat yang tidak 

bisa dihindari oleh 
seorang penulis”. 
[Stephen King]

“Penulis yang baik, 
karena ia menjadi 

pembaca yang 
baik”. [Hernowo]
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Novel “Perasaan Orang banten”
Ditulis oleh Hafiz Azhari kelahiran 
Cilegon, Banten (12 November 1970. 
Salah satu penulis buku  best seller 100 
Tahun Bung Karno. Dalam novel ini berisi 
tentang kebiasaan yang sering  dialami 
dan dilakukan orang-orang banten 
khususya di daerah kelahirannya yaitu 
Jombang Cilego (berbasis lingkungan). 
Format buku ini terdiri dari beberapa 
bab. Dari bab satu dan yang lainya 
m e n u t u r k a n  k i s a h  y a n g 
bekesinambungan sehingga enak dibaca 
dan selalu penasaran untk membaca 
dari bab satu sampai seterusnya seperti 
episode yang terus berlanjut. 

Para tokoh yang sederhan seperti 
seorang penjual goreng, pemilik warung 
kopi, mantan guru yang serakah, artis 
yang sombong dan gila kekayaan, 
penyair snting,para pengangguran dan 
penjaga masjid yang soleh namun 
melakukan hal buruk. Selian itu ada pula 
seorang gadis manis yang jatuh cinta 
pada seorang pria yang berbeda agama 
sampai akhirnya menghilang (tak pulang-
pulang)  entah kemana perginya. 
Seorang pemuda berusia 25 tahu 
membujuk orang tuanya untuk pergi 
merantau ke bandung untuk mencari 
mencari peluang di luar kampungya dan 
dengan alasan ingin mandir i 
sesampainya pulang telah membawa istri 
yang nikahnya tanpa sepengetahuan 
ibunya. Hal yang pasti ada disetiap 
kampung adalah serong yag rewel dan 
suka gosip atau menyebarkannya.  Lain 
lagi halnya seorang tokoh masyarakat 
dan agama serta pimpinan pondok 
pesantren yang bijaksana dan dihormati 
oleh warganya. Selalu dibutuhkan untuk 
meberi nasihat dan pencerahan serta 
pernah menjadi tujuan kunjungan untuk 
kampanye partai politiknya.

Novel “Perasaan Orang Banten” 
Akan besar manfaatnya bila kita 
membaca buku tersebut, karena  
didalamnya menyinggung  tentang  
perkembangan jaman  dan polemik 
menyertai cerita yang mengalir dan 
sangat mengena pada masyarakat kita 
masa kini. Dan pada akhir buku ini 
terdapa nasihat dan hikmah yang 
dituturkan oleh seorang tokoh yang 
bijaksana. Sebuah nasihat agar berhati-
hati dalam mengarungi kehidupan tidak 
bertidak gegabah dan keluar dari rel dan 
norma serta budaya  yang ada 
sebagaimana yang telah dianjurkan dan 

diajarkan oleh islam.  Khususnya ketika 
sang tokoh berpesan kepada masyarakat 
agar dapat menghayati fenomena budaya 
dan peradaban yang sedang berjalan, 
bahwa orang yang melakukan ibadah 
dengan hati yang bersih dan tulus, kelak 
akan membawa efek yang baik bagi 
perkembangan budaya dan karakter 
bangsanya. Karena itu perdebatan 
tentang paham dan aliran-aliran 
keagamaan di sekeliling kita, yang 
menimbulkan banyak sengketa dan  
gontok-gontakan, baik dimajelis, 
pertemuan partai hingga masjid 
sekalipun, belum tentu lebih baik 
daripada mereka yang bertemu di 
warung-warung kopi, namun untuk 
membicarakan dan  mencari solusi atas 
problem masyarakat disekelilingnya. 
Biarpun diwarung kopi atau gardu ronda, 
apabila dimanfaatkan untuk kepentinga 
silaturahmi dan ajang berbagi ilmu dalam 
mencari makna terdalam dari fenomena 
umroh dan ibadah lainnya, hal itu akan 
lebih membawa keberhakan dan 
kemaslahatan bersama.

Novel “Perasaan Orang Banten” 
ini mengungkapkan sifat dan karakter 
khas orang Banten sebagai miniatur oran 
gIndonesia. Meski didasari hasil 
penelitian yang bersifat antropologis, 
novel psiko-histori ini mampu membuka 
kedok dan watak para penguasa Banten 
yang berkolaborasi dengan dunia bisnis 
dan pemuka agama, yag merupkan 
jawaba atas pergulatan pemikiran 
tentang hakekat orang Indonesia dewasa 
ini.

Angin perubahan yang berhembus 
kencang diwilayah Banten, telah diterima 
masyarakatnya tanpa kesadaran dan 
kematangan sikap, sehingga terombang-
aming antara hasrat ingin berubah 
dengan cengeraman tradisi leluhur yang 
masih membelenggu.

Dengan demikian muncullah 
m a n u s a - m a n u s i a  g a g a l  y a n g 
mendominasi peradaban Banten, baik di 
bidang politik, bisnis, seni dan budaya , 
tak terkecuali kalangan santri, ustaz dan 
pemuka agam yang mestinya berfungsi 
sealku benteng iman dan religiositas. 
Lalu siapakah yang sanggup bertahan 
menghadapi gempuran peradaban yang 
menyerang manuisa Banten (dan 
Indonesia) akhir-akhir ini siapakah yang 
sanggup memetika hikmah dari sebuah 
kesabaran? An-Nahl***((

*Karakterisitk Orang-Orang Banten*

“Angin perubahan 
yang berhembus 

kencang diwilayah 
Banten, telah diterima 
masyarakatnya tanpa 

kesadaran dan 
kematangan sikap, 

sehingga terombang-
aming antara hasrat 

ingin berubah dengan 
cengeraman tradisi 
leluhur yang masih 

membelenggu.”

Judul Buku :

Perasaan Orang Banten

Penuis : Hafis Azhari

Penerbit : Fikra Publishing

Harga : Rp. 30.000

Tebal : 186 Hlm.
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bahwa Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 
tidak menjadikan tasawuf terpidah dari 
masyarakat yang didalamnya manusia 
hidup karena kesempurnaan dan 
ketinggian akhlaknya tidak diukur 
berdasarkan  ilmu dan pengetahuan 
yang diperoleh, melainkan sejauh mana 
dia menerpakan akhlanya ketika 
bergaul dan berbaur dengan masyarakat 
yang hidup bersamanya dengan 
berbagai macam perbedaan bentuk dan 
tingkat. Maka dari itu, etika pergaulan 
ini harus diperhatikan hingga keadaan 
masyarakat menjadi baik dan hati 
merka bisa berdampingan (berdekatan).

Sumber : BukuPutih Syaikh Abdul Kadir 
Al-Jailani: Hl.437.

Dalam hal ini, Syaikh Abdul Qadir 
Al-Jailani memulai penjelasannya tentang 
adab bergaul sesama kawan dan 
bagaiman etika yang harus diperhatikan 
ketika bergaul dengan mereka. Di antara 
adab itu adalah:

1. Mengutamakan dan memaafkan 
mereka, membantu urusan 
meraka, dan lebih mendahulukan 
pengabdian yang memuangkinkan 
terhadap mereka.

2. Tidak melihat bahwa dia punya hak 
orang lain dan tidak seorangpun 
menuntut haknya kepada orang 
lain, tetapi melihat bahwa setiap 
orang punya hak terhadapnya 
kemudian dia berusa untuk 
menunaikan hak-hak mereka.

3. Menampakkan kesepakatan 
kepada mereka dalam segala 
perkataan dan perbuatan mereka-
maksudnya adalah perkataa n yang 
benar dan perbuatan yang baik-
mendahulukan mereka dan 
memaafkan erka.

4. Menghindari perdebatan dan 
perselisihan dengan mereka serta 
pura-pura tidak tahu aib mereka. 
Jika salah satu dari mereka 
menentangnya dalam sesuatu, 
terimalah apa yang dikatakannya 
s e c a r a  l a h i r ,  w a l a p u n 
kenyataannya bertentangan 
dengan apa yang dikatakan. Ini 
juga mengandung pengertian jika 

yang ditentang itu adalah perkara-
perkara biasa, adapaun yang 
ditentang itu masalah syariat, 
maka dia harus menjelaskan yang 
benar dengan dalilnya dan tidak 
menyetujui atas kebatilan.

5. Hendkanya dia menghindari 
sesuatu yang dibenci, seperti 
hasut, hinaan, dan dhibah.

6. Hendaklah yang dijadika ukuran 
dalam menilai hubungan manusia 
dengan orang lain adalah cinta dan 
benci kepada Allah. Dalam hal ini 
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani 
berkata,

“Jika kamu mendapati dalam 
hatimu kebencian kepada seseorang 
atau mencintainya, maka ukurlah 
amalnya berdasarkan Al-Kitab dan 
sunnah, jika didalamnya ada yang 
tidak selaras dengan Al-Qur’an dan 
Sunnah, maka segeralah kembali 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika amal 
perbuatan orang itu dicintai Allah 
sedang kamu membencinya, berarti 
ketahuilah bahwa kamu sedang diliputi 
hawa nafsumu dan berbuat zalim 
keapadanya, bermaksiat kepada Allah 
dan Rasul-Nya serta menetang 
keduanya. 

Maka dari itu bertaubatlah kamu 
kepada Allah agar dia tidak murka 
kepadamu. Mintalah pada Allah agar 
kamu mencintai orang itu dan orang-
orang sepertinya dari kalangan orang-
orang yang dicintai-Nya, para walin-
Nya, orang-orang sufi-Nya, dan orang-
orang shalih dari hamba-hambanya 
agar kamu sejalan dengan kehendak 
Allah. 

Begitu juga terhadap orang yang 
kamu cintai, timbanglah amalnya 
dengan Al-Kitab dan Sunnah, jika 
amalnya selaras dengan keduanya, 
maka cintailah dan jika dibenci maka 
bencilah dia. Supaya dia tidak 
mencintainya karena hawa nafsumu 
karena kamu diperntahkan agar 
menetang hawa nafsumu. Allah 
berfirman “Dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ia akan 
menyesatkan kamu ddari jalan Allah”. 
(Shaad:26).

Dari adab (etika) yang 
dipaparkan diatas kita dapat melihat 

Adab Pergaulan Sesama Teman

“Jika kamu mendapati 
dalam hatimu kebencian 
kepada seseorang atau 

mencintainya, maka 
ukurlah amalnya 

berdasarkan Al-Kitab 
dan sunnah, jika 

didalamnya ada yang 
tidak selaras dengan Al

-Qur’an dan Sunnah, 
maka segeralah kembali 

kepada Allah dan 

Rasul-Nya”

KAJIAN ISLAM



Page 18 Mading Amuniaka : Edisi 19-31 Maret 2013

 Kesehatan: Bugar
Quote: Rayulah aku, dan aku tak 
mempercayaimu. Kritiklah aku, dan aku 
mungkin tak menyukaimu. Acuhkan aku, 
dan aku mungkin tak memaafkanmu. 
Semangatilah aku, dan mungkin aku 
takkan melupakanmu. (William Arthur)

Cancer Minggu Ini          
Ini adalah waktu yang tepat untuk 
melakukan perjalanan, mencari cinta atau 
untuk melibatkan diri dalam kegiatan 
masyarakat. Sebagian besar dari semua, 
jangan duduk-duduk sendiri.

 Keuangan: Hematlah untuk menjaga 
anjloknya isi dompet anda minggu-minggu 
ini.

 Cinta: Jangan gampang dirayu oleh 
yang lain, setialah.

 Kesehatan: Rajin Check Up Ke dokter 
Anda.
Quote: Jangan biarkan orang mencuri 
mimpi Anda. Ini impian Anda, bukan 
mereka. (Dan Zadra).

Leo Minggu ini
Hal-hal yang mungkin tidak terjadi cukup 
cepat untuk Anda tetapi, jika Anda 
mencoba untuk mempercepat proses, 
Anda mungkin hanya berakhir dengan 
menahan diri Anda kembali. Jika Anda 
jujur dengan diri sendiri, Anda akan 
menyadari kesabaran adalah apa yang 
kurang di masa lalu.

 Keuangan: usaha anda akhirnya akan 
tercapai dalam waktu dekat ini.

 Cinta: Bertepuk sebelah tangan.
Kesehatan: Sehat wal afiat.
Quote: Saya tidak percaya Anda harus 
lebih baik dari orang lain. Saya percaya 
Anda harus lebih baik daripada yang 
pernah Anda pikir Anda bisa. (Ken 
Venturi ).

Virgo Minggu ini
Keinginan Anda untuk menghabiskan 
waktu dengan seseorang yang Anda 
sayangi akan mengakibatkan beberapa 
kemungkinan yang menarik.

 Keuangan: Nyaris Rugi

 Cinta: Ada yang lagi galau.

 Kesehatan: jangan melakukan 
perjalanan jau dalam minggu-minggu ini.
Quote: Kami tidak pernah melihat ke 
belakang. Kami hanya membayangkan 
ada begitu banyak yang dapat diharapkan 

Sahabat Sekalian pada kesempatan 
kali ini Kata Ilmu kembali akan menyajikan 
kepada anda Ramalan zodiak mingguan 
terupdate periode atau masa berlaku 
mulai tanggal 22 maret 23 maret 24 
maret 25 maret 26 maret 27 maret 28 
maret 29 maret 30 maret 31 maret 2013. 
Yup ramalan Bintang 
atau Ramalan Zodiak ini merupakan 
sebuah ramalan yang bisa memberikan 
kepada anda inspirasi dalam setiap 
langkah dan karya anda, simaklah 
selengkapnya:
Ramalan Zodiak 22 – 31 Maret 2013

Aries Minggu ini
Jika Anda telah menjadi stres karena 
proyek-proyek yang tidak berjalan baik 
atau tidak sesuai seperti yang Anda 
kerjakan, buat beberapa penyesuaian. 
Buatlah daftar hal yang Anda ingin raih.

 Keuangan: Minggu ini akan ada 
kejutan.

 Cinta: Belajar Untuk meraih Suatu 
mutu kebersamaan.

 Kesehatan: Intinya anda mesti jaga 
kesehatan, jangan suka main hujan-
hujanan.
Quote: Kita semua memiliki keajaiban 
yang tersembunyi di dalam diri masing-
masing, hanya butuh kondisi yang tepat 
untuk membangkitkannya. (Charles 

Dickens )

Taurus Minggu ini
Ini adalah minggu yang sempurna untuk 
memanjakan diri. Jika Anda merasa 
cenderung untuk mengembangkan hobi 
atau untuk mendapatkan kreatif, 
lakukalah. Satu-satunya hal yang dapat 
merusak hari Anda adalah dengan tidak 
melakukan apa yang ingin Anda lakukan.

 Keuangan: Ditraktir teman, siapa 
takut..

 Cinta: Keretakan itu bisa diperbaiki 
asal anda berusaha.

 Kesehatan: Cuaca akan 
mempengaruhi vitalitas tubuhmu.
Quote: Secara aerodinamis lebah 
seharusnya tidak bisa terbang, tapi lebah 
tidak tahu hal itu, jadi ia tetap terbang 
(Mary Kay Ash )

Gemini Minggu ini
Perasaan Anda akan mudah sakit jika 
Anda masuk ke sebuah argumen atau 
Anda menemukan seseorang sedang 
negatif tentang apa yang Anda ingin raih. 
Luangkan waktu untuk menikmati usaha 
Anda sendiri saat ini.

 Keuangan: Menabung adalah kunci 
Kekayaan.

 Cinta: Ada yang baru nih…

ZODIAK MINGGU INI 22-31 MARET 2013

RAMALAN ZODIAK
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akan menemukan lebih mudah untuk 
menghadapi kehidupan dan apa yang 
diperlukan dari Anda. Temukan kembali 
diri Anda dengan membuat beberapa 
pilihan hidup sehat – dimulai dari 
sekarang.

 Keuangan: Semua akan indah pada 
waktunya.

 Cinta: Cinta lama bersemi kembali.

 Kesehatan: Kurangi begadang.
Quote: Penghargaan yang didapat dari 
sesuatu yang telah diselesaikan dengan 
baik adalah keberhasilan dalam 
menyelesaikannya. (Raplh Waldo 
Emerson)

Pisces Minggu ini
Anda sedang dalam mood untuk cinta dan, 
baik Anda masih lajang atau dalam 
sebuah hubungan, Anda harus dapat 
memasuki sedikit asmara. Kobarkan api 
asmara dengan pasangan Anda saat ini 
atau menyalakan api dengan seseorang 
yang baru.

 Keuangan: Semangat berusaha atau 
bekerja, dan dapatkan hasil maksimal 
dalam waktu dekat ini.

 Cinta: kejar atau pertahankan cinta 
anda.

 Kesehatan: jangan makan yang pedis-
pedis.
Quote: Menembangkan kemenangan lain 
yang ingin Anda alami dalam kehidupan 
akan mengalir dari perubahan pola pikir 
Anda. (Denis Waitley).
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/2012/05/
zodiak-minggu-ini.html

di depan sehingga tidak ada alasan 
memikirkan apa yang seharusnya kami 
lakukan di masa lalu. Itu tidak akan 
menghasilkan perbedaan apa pun. Anda 
hanya dapat menjalani kehidupan ini 
dengan terus maju. (Warren Buffett).

Libra Minggu ini
Jauhkan ide dan pikiran untuk diri Anda 
hari ini. Membiarkan seseorang dalam 
rencana Anda bisa menimbulkan gosip. 
Manjakan diri Anda dan Anda akan 
merasa segar dan siap untuk 
menaklukkan impian Anda.

 Keuangan: Jangan tergiur barang-
barang mewah, tetaplah hemat.

 Cinta: Selama anda 
mempertahankannya, maka akan baik-
baik saja.

 Kesehatan: Hindari makanan 
berminyak
Quote: Perubahan tidak akan datang jika 
kita menunggu orang lain atau lain waktu. 
Diri kitalah yang ditunggu-tunggu. Diri 
kitalah perubahan yang kita cari. (Barack 
Hussein Obama).

Scorpio Minggu Ini
Lakukan sesuatu yang akan membantu 
Anda bergerak maju dengan proyek kreatif 
Anda telah kerjakan. Perjumpaan romantis 
akan memacu Anda secara mental dan 
fisik, jangan lewatkan kesempatan untuk 
menghabiskan waktu dengan seseorang 
yang anda cintai.

 Keuangan: Proyek anda akan 
mendapatkan laba yang signifikan.

 Cinta: Butuh penyegaran.

 Kesehatan: Jangan lupa rutin 
olahraga ringan.
Quote: Jangan pernah melarikan diri, 
jangan pernah letih dan jangan pernah 
putus asa. (Wiston Churchill).
Sagitarius Minggu ini

Jika Anda terlalu memaksa, Anda dapat 
mengharapkan untuk menghadapi 
perlawanan. Tidak semua orang akan 
setuju dengan metode Anda atau 
keyakinan Anda. Hindari oposisi dan 
perselisihan.

 Keuangan: hti hati dalam 
mengeluarkan anggaran.

 Cinta: Kesetian adalah hal yang 
utama.

 Kesehatan: Lebih bugar dari hari 
sebelumnya.
Quote: Saya telah belajar bahwa jika kita 
berpuas diri menjadi nomor dua maka 
itulah yang akan terjadi pada kehidupan 
kita. (John F. Kennedy).

Capricorn Minggu Ini
Tempatkan bakat yang Anda miliki untuk 
bekerja bagi Anda. Gunakan imajinasi 
Anda untuk hadir dengan sesuatu yang 
sedikit berbeda. Cinta ada di udara jadi 
nikmatilah ketika ditemani seseorang yang 
mungkin memacu usaha Anda.

 Keuangan: Hindari Pemborosan sia-
sia.

 Cinta: Senandung Lirih di tepi pantai.

 Kesehatan: Utamakan kesehatan 
anda, jangan sia-siakan kebugaran 
anda,tetaplah menjaganya dengan 
mengkonsumsi makanan yang sehat.
Quote: Konsistensi adalah penentu lainnya 
untuk mewujudkan impian. Sering kali 
impian tidak dapat mewujudkan dengan 
cara yang cepat dan mudah, tetapi perlu 
proses dan tentunya memerlukan 
konsistensi, ketahanan untuk tetap 
bekerja keras, belajar, dan 
mengembangkan seluruh potensi yang 
ada sampai impian kita terwujud. (Walt 
Disney).

Aquarius Minggu Ini
Kembalilah ke hal paling dasar dan Anda 

RAMALAN ZODIAK
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salah satu pilihan untuk melancarkan 
pencernaan anda.

5. Mengurangi efek alergi
Sifat anti-inflamasi yang ada 

padanya bisa kita gunakan untuk 
mengurangi efek negatif dari alergi 
makanan tertentu pada kulit, rasa sakit 
yang ditimbulkan karena alergi tersebut 
juga dapat ditekan sebanyak mungkin.

6. Menyehatkan jantung
Salah satu hal yang sering 

menyebabkan gangguan pada organ 
jantung adalah kolesterol jahat dalam 
darah, kolesterol bahkan bisa kita sebut 
sebagai pemicu utama terjadinya 
serangan jantung.

Untuk mengendalikan dan 
menurunkan kadar kolesterol jahat dalam 
darah, anda bisa mengkonsumsi cabai 
rawit secara teratur, masukkan cabai 
sebagai salah satu bumbu masak anda 
agar jumlah kolesterol dalam darah bisa 
ditekan sebesar mungkin.

7. Mengurangi infeksi pada gusi
Untuk mengurangi infeksi yang 

terjadi pada gusi, anda bisa menggunakan 
bubuk cabai rawit sebagai bahan 
dasarnya. Bubuk cabai sudah banyak 
dijual di toko makanan.

Yang perlu anda lakukan dengan 
bubuk tersebut adalah dengan 
membuatnya menjadi pasta, untuk 
melakukannya tambahkan beberapa tetes 
air ke dalam bubuk cabai hingga 
berbentuk seperti cream.

Oleskan secara merata pada gusi 
yang mengalami infeksi, tunggu sekitar 10 
menit lalu bersihkan dengan air bersih.

Dari sekian banyak jenis bumbu 
masak yang digunakan juru masak di 
dunia, cabai rawit termasuk salah satu 
bumbu dapur yang paling banyak 
digunakan. Meskipun rasanya pedas 
menyengat tapi kenyataannya hampir 
semua orang menyukai sensasi rasa yang 
didapatkan.

Berbagai penelitian telah dilakukan 
oleh ahli gizi dunia termasuk di indonesia, 
hasilnya, selain bisa dimanfaatkan untuk 
menambah rasa dalam masakan, ternyata 
cabai rawit juga memiliki beragam 
manfaat yang penting untuk tubuh 
manusia.

Berikut ini adalah 7 manfaat cabai 
rawit yang bisa membuat tubuh 
pengkonsumsinya selalu sehat.

1. Menurunkan berat badan
Cabai rawit mengandung banyak 

antioksidan yang berguna untuk 
meningkatkan sistem metabolisme tubuh, 
seperti yang kami jelaskan pada 
kesempatan terdahulu bahwa agar tubuh 
dapat membakar lemak dan kalori dalam 
jumlah besar maka dibutuhkan 
metabolisme yang bekerja secara 
maksimal.

Dengan memasukkan bumbu 
dapur ini anda dapat membuat sistem 
metabolisme tubuh bekerja sebagaimana 
mest inya.  Selain meningkatkan 
metabolisme tubuh, cabai juga dapat 
mengurangi rasa lapar pada seseorang.

2. Meredakan nyeri otot
Karena kandungan capsaicin yang 

tinggi dalam cabai, ini bisa kita 
manfaatkan untuk meredakan nyeri otot, 
bukan itu saja, ada banyak khasiat yang 

terkandung dalam cabai seperti 
meredakan kejang, meredakan nyeri sendi 
dan lain sebagainya.

Pada beberapa produk pereda 
nyeri otot dan sendi, sering ditemukan 
kandungan bubuk cabai sebagai salah 
satu bahan dasar pembuatannya.

3. Melancarkan peredaran darah
Agar terhindar dari tekanan darah 

rendah dan pembekuan darah pada 
bagian tubuh tertentu, maka dibutuhkan 
sistem peredaran darah yang lancar.

Salah satu cara yang bisa anda 
jalankan adalah dengan memasukkan 
cabai ke dalam masakan anda.

4. Mengeluarkan racun dari tubuh
Terdapat banyak racun dalam 

tubuh manusia, sumbernya bisa berasal 
dari lingkungan yang tercemar, paparan 
radiasi atau yang berasal dari makanan 
tertentu.

Agar tubuh dapat mengeluarkan 
racun berbahaya tersebut, maka sistem 
pencernaan harus lancar agar mampu 
mendorong racun ke luar melalui saluran 
pembuangan.

Cabai bisa anda jadikan sebagai 

Manfaat Cabe Rawit

SERBA-SERBI

        Mungkin tidak semua orang 
suka pada ubi jalar, opini yang 
berkembang di masyarakat kita 
kadang sangat tidak berdasar. 
Ubi jalar sering diidentikkan 
dengan makanan orang kampung 
dan tidak sedikit orang yang 
d e n g a n  s e n g a j a  t i d a k 
mengkonsumsinya hanya karena 
gengsi.
Di negara-negara eropa yang 

tehnology kedokterannya sudah sangat maju, ubi jalar 
merupakan salah satu makanan yang sangat diperhitungkan 
karena mengandung berbagai macam manfaat di dalamnya.

Tidak ada kasta dalam makanan, semua makanan yang 
sehat dan bergizi layak untuk dikonsumsi baik orang kota 

maupun orang yang tinggal di desa. Sudah saatnya kita mulai 
berfikir secara benar dan membuang jauh-jauh keyakinan 
menyesatkan seperti itu.

Di bawah ini adalah 8 manfaat ubi jalar yang kami 
rangkum dari berbagai sumber terpercaya.

1. Mengandung mineral penting
Beberapa mineral penting yang terdapat pada ubi jalar 

diantaranya adalah magnesium dan zat besi. Zat besi sangat 
dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan energi seseorang, 
selain itu zat besi juga sangat berhubungan erat dengan 
produksi sel darah merah dan sel darah putih.

Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang 
dan mengurangi resiko serangan stress, masih banyak manfaat 
zat besi bagi tubuh dan kesehatan kita.

8 Manfaat Ubi Jalar Bagi Kesehata
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SERBA-SERBI

Sedangkan fungsi magnesium diantaranya untuk menjaga 
kesehatan dan kepadatan tulang, menjaga saraf, otot, jantung, 
darah dan arteri agar selalu tetap sehat.

2. Sumber vitamin B6
Vitamin B6 dibutuhkan tubuh guna mengubah bahan 

kimia yang dikenal dengan nama homocysteine menjadi 
molekul yang lebih sederhana. Hal ini sangat berkaitan erat 
dengan kepikunan dan serangan jantung pada seseorang.

Anda mau tetap dapat mengingat semua kenangan indah 
bukan? Konsumsilah ubi jalar secara teratur mulai dari 
sekarang untuk menghindari dua gangguan kesehatan 
tersebut.

3. Mengandung vitamin C
Vitamin C sangat kita butuhkan agar tulang dan gigi tetap 

kuat selama mungkin. Selain dapat menjaga tulang dan gigi 
tetap kuat, vitamin C yang terdapat pada ubi jalar mampu 
menahan berbagai macam penyakit seperti flu, racun dalam 
tubuh serta mempercepat penyembuhan.

Selain beberapa fungsi di atas, vitamin C juga dapat 
membantu tubuh dalam memproduksi kolagen yang sehat. 
Kolagen merupakan hal yang sangat bertanggung jawab 
terhadap kekencangan kulit. Jika anda ingin menghilangkan 
keriput pada kulit maka tubuh harus memproduksi jumlah 
kolagen secara tepat.

4. Sumber vitamin D
Vitamin D yang ada pada ubi jalar berguna untuk menjaga 

tubuh kita agar tetap sehat secara keseluruhan dan secara 
khusus membantu organ jantung, saraf, kulit, gigi dan tulang 
tetap dalam keadaan normal.

Vitamin ini juga penting bagi seorang wanita yang ingin 
cepat hamil karena dapat membantu kelenjar tiroid bekerja 
secara normal. Kelenjar tiroid sangat berpengaruh pada 
kehamilan seorang wanita.

5. Mengandung potasium
Potasium berguna untuk mengatur jantung agar tetap 

sehat dan bekerja secara normal dan berdetak dengan ritme 
yang wajar. Selain itu, potasium juga sangat bermanfaat untuk 
organ ginjal.

6. Manis alami
Rasa manis yang terdapat pada ubi jalar merupakan 

pemanis alami yang tidak mengakibatkan naiknya kadar 
glukosa atau gula darah pada seseorang.

7. Menjaga kesehatan mata
Kandungan karotenoid seperti beta karoten berguna 

untuk menjaga kesehatan mata kita, sistem kekebalan tubuh 
kita terhadap berbagai serangan penyakit juga semakin 
menguat.

8. Melawan kanker
Ubi jalar mengandung antioksidan yang ampuh mencegah 

bahaya radikal bebas dan mencegah tumbuhnya sel-sel kanker 
dan tumor. Banyak sekali manfaat ubi jalar yang akan kita 
dapatkan jika mengkonsumsinya secara teratur.

Nyeri haid adalah salah satu kondisi yang 
paling banyak mengganggu wanita, banyak 
perempuan yang mengeluhkan rasa sakit yang 
kerap datang setiap kali masuk pada masa haid 
atau datang bulan.

Pada oktober 2012 kami sudah pernah 
mengulas secara tuntas tentang salah satu 
gangguan pada wanita ini mulai dari penyebab, 
gejala dan panduan cara mengatasinya. Jika 
belum pernah membacanya, ada baiknya 
meluangkan waktu sebentar untuk membaca 
artikel tersebut di halaman ini agar kita tahu 
semua hal yang mengakibatkan nyeri tersebut.

Pada kesempatan kali ini kami akan menambah daftar 
resep tradisional yang bisa kita gunakan untuk mengatasi nyeri 
haid dengan menggunakan bahan-bahan alami.

Tidak akan sulit diikuti karena bahan yang dibutuhkan 
mudah kita dapatkan di sekitar rumah kita, pemaikaiannya pun 
lebih aman karena sama sekali tidak melibatkan zat kimia 
berbahaya.

Berikut ini merupakan 4 cara mengatasi nyeri haid yang 
kami dapatkan dari beberapa pakar kesehatan wanita di 
negara-negara maju.

1. Jus nanas
Nanas mengandung banyak kandungan bromelain yang 

berguna membantu meredakan kram dan nyeri otot pada saat 
menstruasi. Dengan mengkonsumsi jus nanas selama masa 
haid dapat membantu anda meringankan nyeri haid yang 
mengganggu.

2. Jus lidah buaya
Lidah buaya memiliki sifat alami sebagai pereda dan 

penghilang rasa sakit. Untuk mengatasi masalah sakit yang 
terjadi saat datang bulan, anda hanya perlu mengkonsumsi jus 

lidah buaya 3 kali sehari.
Ambil bagian dalam lidah buaya lalu campurkan 
madu sebanyak satu sendok teh ke dalamnya, 
aduk hingga rata lalu diminum. Lakukan secara 
teratur sampai anda tidak lagi menemukan 
gangguan tersebut.

Selain dapat menghilangkan nyeri haid, jus lidah 
buaya juga sangat baik digunakan untuk 
melancarkan peredaran darah pada periode 
menstruasi.

3. Kompres
Cara yang paling mudah di anatara sekian banyak cara 

adalah dengan menggunakan air hangat. Basahi kain dengan 
air hangat lalu letakkan di bagian perut atau bagian yang sakit.

Tunggu hingga lima menit kemudian lalu basahi kembali 
dengan air hangat. Lakukan hal ini berulang-ulang sampai sakit 
yang anda rasakan hilang.

4. Air jahe
Jahe memiliki banyak khasiat yang bisa kita manfaatkan, 

salah satunya adalah dapat meringankan sakit saat datang 
bulan. Anda tentu sudah sangat mengerti bagaimana caranya 
membuat minuman dengan bahan dasar jahe.

Minum sebanyak 3 kali sehari sampai rasa sakit anda 
benar-benar menghilang. Minuman ini akan bekerja dengan 
cara meredakan kram yang terjadi pada otot. Agar lebih 
mengerti apa saja manfaat jahe yang bisa kita dapatkan, 
silahkan anda baca artikel kami yang secara khusus 
membahas tentang jahe.

Semua cara di atas sangat mudah diikuti karena hanya 
memanfaatkan bahan-bahan yang bisa kita temukan di 
samping atau belakang rumah kita. Jikapun harus membelinya 
anda pasti tidak akan kesulitan menemukannya.

4 Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid
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satu meja dua tempat duduk. Udin terpana 
melihat kecantikan cewek itu, sampai-
sampai dia menunda santapannya. Entah 
kenapa, tiba-tiba Udin tersadar dan 
dengan reflek dia menutup mulutnya pakai 
kedua belah tangannya. Si cewek yang 
melihat tingkah aneh Udin lantas bertanya,
Ce : "Mas, kenapa nggak makan. Panas 
dalam ya?".
Udin : (Geleng-geleng kepala).
Ce : "Susah buang air ya?".
Udin : (Tetap geleng-geleng kepala).
Ce : "Mas pasti sariawan. Bibirnya pecah-
pecah ya?".
Udin : (Sambil membuka kedua belah 
tangannnya dari mulutnya), ”Iya, pecahnya 
besar sekali".
Rupanya bibir Udin sumbing 

Cerita Lucu Nama Ambil 
Dari Al-quran

Doni dan Tono adalah sahabat 
sejati, keduanya 
baru saja di 
karuniai seorang 
anak. dan pada 
suatu saat 
meraka bertemu 
terjadilah 

percakapan berikut.

Doni : No, anak lo namanya siapa?
Tono : Azis, ambil dari Al-quran tuh
Doni : anak gue namanya juga ambil dari 
Al-quran
Tono : siapa?
Doni : Saitonirojim
#tibatibahening

Cerita Lucu 
Sariawan
Setelah Jalan jalan, 
Udin, memasuki 
pelataran sebuah 
rumah makan. Dia 
kelaparan. Dilihatnya 
masih ada satu 
tempat yang kosong, 
langsung dia 
menghampiri pelayan 

untuk memesan makanan. Beberapa 
menit kemudian pesanan pun datang dan 
tanpa menunggu lama dia langsung 
menyantap hidangan. Lagi asyiknya 
makan, datanglah seorang cewek cantik. 
Wajahnya oriental, Pakai celana pendek. 
Karena semua tempat penuh, cewek itu 
lalu bergabung semeja dengan Udin. Jadi, 

sebuah warung
Maling 1 : Jon lu tadi ngambil barang apa 
aja?
Maling 2 : Gw ngambil perhiasan, duit 
sama TV LCD 32 inchi
Maling 1 : Kalo gw berhasil ngambil sendal 
si pemilik warung
Maling 2 : Jiah lu bego banget. Ngapain 
ngambil sendal. Kenapa ngga ngambil 
barang berharga oon.
Maling 1 : lu tuh yang bego. Gw ngambil 
sendal si pemilik warung supaya dia ngga 
bisa ngejar kita.
Maling Dua : ?!?!?!@##

Cerita Lucu Dua ORang Mati
Ada dua orang yang sudah mati ditanya 
malaikat penjaga gerbang sebelum masuk 
ke alam baka.

Malaikat: Kenapa kamu ada di sini?

Orang 1: "Sewaktu saya dikantor, saya 
diberitahu tetangga kalau istri
saya sedang berselingkuh dengan laki-laki 
lain di apartemen saya.
Karena itu saya langsung ngebut pulang. 
Sampai di rumah saya
obrak-abrik seluruh kamar mencari laki-
laki itu. Marah nggak ketemu,

saya lempar apa saja yang saya temukan 
keluar jendela, termasuk koper
yang ada di samping tempat tidur. Saking 
emosinya saya kena serangan
jantung."

Malaikat: "Kalau kamu?" (tanya malaikat 
ke orang kedua)

Orang 2: "Hhh… saya ada di dalam koper 
yang dibuang tadi.."

Cerita Lucu Maling
Alkisah suatu malam ada dua orang 
maling yang baru saja berhasil merampok 

Kumpulan Cerita Lucu Banget

Dengan gembira Tini langsung meng-iya-
kan dan tidurlah si nenek dan cucunya. 
Mungkin karena terlalu banyak makan 
papaya pemberian si nenek, tengah 
malam Tini mulai merasakan perutnya 
mules. Karena ingat pesan ibu, maka Tini 
membangunkan neneknya yang sedang 
lelap tidur sambil berkata :
"Nek, nek. Tini mau nyanyi".
Dengan sabar si nenek menjawab :"Cu, ini 
sudah malam. Jangan nyanyi sekarang 
nanti tetangga pada bangun. Besok saja 
yaa..".
Tapi si Tini yang sudah mules berat 
memaksa neneknya untuk 'nyanyi' 
sekarang juga. Karena saking sayangnya 
pada si cucu, akhirnya si nenek setuju dan
katanya "Boleh nyanyi sekarang, tapi pelan
-pelan aja nyanyi dikuping nenek."
wkwkwkwkwkwkwkwkwkwk

Cerita Lucu 
Nenek 
sayang Cucu
Tini baru berumur 
dua setengah 
tahun, tapi 
cerewetnya 
bukan main.
Dan namanya 
saja anak kecil 
jadi kalau bicara 
juga ceplas 
ceplos (Maklum, 
Ibunya

dulu ngidam beo panggang ).Kadang-
kadang ucapannya membuat malu ibunya 
seperti kalau sedang ada tamu Tini 
dengan santai bilang pada ibunya "Bu, Tini 
mau kencing" atau "Bu, Tini mau beAb .
Oleh sebab itu lah ibunya membuat istilah 
khusus untuk itu, yaitu kalau buang air

kecil harus bilang "Bu, Tini mau siul" dan 
kalau buang air besar, bilang "Bu, Tini mau 
nyanyi."Hal tersebut sangat diingat oleh 
Tini sehingga dia sendiri lupa apa kata asli 
dari dua hal itu.
Hal ini sudah berlanjut sampai lebih dari 2 
bulan dan tidak pernah sekalipun Tini 
salah ucap. Dan si Ibu tidak pernah lagi 
dipermalukan oleh Tini di depan tamunya. 
Pada suatu waktu datanglah Nenek Tini 
dan berniat untuk menginap di rumah Tini 
dengan membawa oleh-oleh buah pepaya 
dari kampung. Namanya juga anak kecil 
yang sudah lama tidak ketemu sang 
nenek, maka Tini minta ijin pada ibunya 
untuk tidur bersama neneknya. 

Si ibu memperbolehkan sambil 
menasehati agar Tini tidak boleh ngompol, 
dan kalau sudah kepingin buang air harus 
bilang sama nenek supaya diantar ke 
kamar mandi.

HIBURAN CERITA LUCU
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kenikmatan jangka pendek untuk 
kenikmatan jangaka panjang.

Menjadi bijak itu bukan persoalan 
pengetahuan, tetapi persoala karakter. 
Menunda keinginan jangka pendek 
memerlukan kesabaran , sehingga kata 
sabar dalam Qur’an adalah kata sifat yang 
paling banyak terulang dibanding akhlak-
akhlak yang lainnya. Sabar juga sering 
dihubungkan dengan kepemimpinan. 
Untuk menjadi pemimpin, Anda mesti 
bersabar, seperti dalam kisah nabi Yusuf.

Tak bisa dipungkiri, ada variabel usia 
dalam perosalan kesabaran ini. Semakin 
berumur seseorang, semakin bisa lebih 
sabar. Orang muda, biasanya cenderung 
tergesa-gesa. Memang ada efek umur. 
Manusia di bawah 20 tahun, didominasi 
pertumbuhan fisik. Umur 20-40 tahun, 
berkembang pesat sisi pemikirannya. Dan 
pada usia di atas 40, spiritualitas 
menguat, meskipun itu ada alam setiap 
usia. Maka dipuncak pertemuan itulah, 
nubuwah diberikan.

Masalah popularitas yang diakui atau 
tidak, telah mengharu biru dunia kita saat 
ini. Karena popularitas ini, banyak orang 
menjai terburu-buru memperoleh hasil 
dengan berbagai cara. Seolah semua 
orang ingin menjadi selebiriti, apalagi 
kalau selebritas itu menghasilkan uang. 
Tapi kita tak banyak sadar, betapa 
popularitas dan selebritas ini menyimpan 
banyak jebakan. Banyak orang ingin 
masuk ke dunia ini, tetapi tidak 
menghitung dampaknya dalam jangka 
panjang bagi jiwanya. Berapa banyak 
orang  yang muncul dan gagal? Berapa 
bnyak orang yag muncul terus hilang?

Yang mengukuhkan keberadaan kita pada 
akhirnya bukan keterkenalan, tetapi 
keberartian. Karena apapun situasinya, 
kaidah yang berlaku dalam kehidupan ini 
tetap sama, kalau anda bermanfaat bagi 
orang lain, Anda eksis. Kalau Anda tidak 
bermanfaat, anda hilag. Dalam segala 
situasi, biak dipolitik, bisnis, keluarga, atau 
yang lainnya. Jadi, ada benang merah yang 
menghubungka kearifan, kesabaran, dan 
keberartian. Kita bisa menjai arif hanya 
jika kita bisa sabar dan berarti bagi yang 
lain.

Sumber: MJ Tarbawi Ed.293/ 04-04-13 
Hal. 32 dengan pengubahan secukupnya.  

Rasakan kearifan di sekitar kita

Istilah ‘kearifan’ dalam bahasa Arab, lebih 
berpadanan denga istilah ‘hikmah’. 
“Definisi hikmah, dalamushul fiqh, adalah 
dampak yang timbul dari mengerjakan 
sesuatu atau meninggalkan sesuatu,” 
perkataan kita berdamak, perbuatan kita 
berdampak. Maka, orang yang disebut arif 
atau bijak adalah orang yang memikirkan 
dampak dari perkaraan atau 
perbuatannya.

Berdasarkan aspek waktu, dampak bisa 
dibedakan menjai dampak jangka pendek 
dan  dampak jangka panjang. Disinislah 
keberakalan akan menentukan, karena 
banyak orang berakal kuat yang bisa 
melihat jauh kedepan. “Ulama-ulama kita 
mengatakan bahwa siapa yang disebut 
dengan orang berakal  adalah orang yang 
paling jauh pandangannya tentang akibat-
akibat dari segala sesuatu. Memikirkan 
jangka panjang dan melakukan sesuatu.

Kearifan, hikmah, keberakalan, 
maksudnya bahwa kita mengontrol setiap 
tindakan yang kita lakukan pertama kali 
bukan pada tindakannya, tetapi pada 
pikirannya. Dengan mengontrol tindakan 
pada pikiran itu, maka kita memikirkan 
segala tindakan yang akan kita lakukan itu 
sebelum kita benar-benar melakukannya.

Di dalam praktiknya, sering kali manusia 
seorang diri tidak pernah benar-benar bisa 
mendiefinisikan apakah dampak dari 
perbuatannya itu baik atau buruk. Karena, 
manusia akan selalu bergelut dengan 
subjektifitasnya sendiri. Artinya, kita 
memiliki semacam kecenderungan 
tertentu berdasarkan hasrat yang sifatnya 
emosional, misalnya sifat yang muncul 
karena perasaan suka atau benci.

Karena subyektifitas itu, sering kali pilihan-
pilihan kita menjadi bias. “Ketika pilihan-
pilihan itu banyak, kita mempunyai maslah 
tentang subyektifitas ini, pilihan-pilihan 
kita atas tindakan itu sering kali tidak 
tepat. Karena ketidak tepatan ini, 
dampakanya akan muncul kemudian.”

Subuektifitas ini, bisa diantisipasi dengan 
kemauan kita untuk mendengar pendapat 
orang lain. Faktor utama yang membantu 
keberakalan  kita atau kearifan adalah 
kebiasaan mendengar, bukan kebiasaan 
berbicara. Itulah hikmah mata kita dua, 
telinga kita dua, dan mulut kita satu. Dua 
kali melihat, dua kali mendengar, satu kali 
berbicara. Diam itu kearifan, tetapi sedikit 

sekali orang yang bisa melakukannya.

Jadi, jika kita ingin menjadi arif, maka 
langkah pertamanya adalah 
mengendalikan mulut. Pastikan untuk 
tidak banyak bicara. Dan iika harus 
bericara, pastikan yang keluar itu emas, 
paling tidak perak, atau paling sedikit lagi 
perunggu, tetapi jangan sampai racun.

Persoalannya memang, kita hidup dalam 
dunia yang memuja kemampuan berbicara 
atau kemampua untuk selalu tampil 
diranah publik. Inilah dunia extrovert, 
dunia hingar bingar, sehingga siapapun 
yang mau eksis, dia harus extrovert. Orang
-orang  yang introvert seperti tidak punya 
tempat di dunia sekarang ini. Padahal 
tidak demikian. Sebagian benar pemimpin 
di dunia itu introvert pada dasarnya.

Dengan mendengar, berarti kita selalu 
menyediakan ruang bagi pendapat orang 
lain. Karena itu pula, musyawarah (syura)
telah menjadi bagian dari tradisi Islam, 
untuk sebuah keputusan yang lebih tepat. 
Rasulullahpun pernah menyatakan, tidak 
akan gagal orang yang bermusyawarah. 
“Jika ingin memutuskan sesuatu, mintalah 
pendapat orang lain, agar kita keluar dari 
bias subyektifitas. Dan sebaik-baik teman 
adalah orang yang menyampaikan 
pendapat kepada Anda secara apa 
adanya”.

Persoala masa depan, memang akan 
selalu menjadi misteri. Segala hal yang 
menyangkut masa depan, kita tidak 
pernah tahu. Kita hanya bisa meraba-raba 
atau memfirasati. Maka Islam memberikan 
tools, yakni dengan mendengar lebih 
banyak, melihat lebih banyak, kemudian 
bawa itu dalam shalat istikharah, karena 
kita tidak pernah benar-benar tahu pilihan 
yag tepat untuk kita itu apa.

Melawa subyektifitasdalam diri kita tentu 
saja bukan pekerjaan gampang, apa lagi 
dampak jangka pendeknya 
menyenangkan. Maka kearifan kemudian 
akan mensyaratkan kesabaran. Kerarifan 
ini dalam banyak hal seringkali meminta 
kita menunda. Seperti menanam pohon. 
Kalau kita menanam pohon jagung, empat 
bulan akan panen, tetapi jika pohon jati, 
kita butuh puluhan tahun.

Jadi orang yang arif adalah mereka yang 
bisa menunda keinginan subyektifnya, 
melawan ketergesa-gesaan, terutama 
karena mendapat nasihat atau masukan 
orang lain. Mereka bisa menunda 

Antara Kearifan, Kesabaran dan Keberartian

RENUNGAN
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Lirik Lagu laschil 
“Pedih”.

     A  -  B     Fm     A#4 - A#7    D#m

Lupakan kita pernah bersama
             G#     A#

Bridge : 
O... o... o...
D# Fm Gm  A# - G4 - G7   Cm  G7  A#  D#

Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau 
tersenyum
                Fm - Gm                   G7 - Cm

Ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali
       A#            Fm                  A#   D#

Ku mencoba meraih mimpi, kau coba tuk 
hentikan mimpi
       Fm           A#           G#  -  G4  -  G    ADim7

Memang kita takkan menyatu
       Fm           A#    G#m

Intro :
C#-G#-Fm-G#-F7-A#m-G#-D#7-D#7m-G#-F#m

Sendiri sendiri ku diam, diam dan merenung
A#m  G#    F#        G#   Fm           A#m

Merenungkan jalan yang kan membawaku pergi
       D#m     G#      F4     F    A#m G#

Pergi tuk menjauh, menjauh darimu
    F#                 Fm         A#m

Darimu yang mulai berhenti, berhenti mencoba
   D#m       G#          Fm    A#7     D#m

Mencoba bertahan, bertahan untuk terus 
bersamaku
   F#m      Fm           A#m   D#m        G#     C#

Reff :
Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau 
tersenyum
       D#m          Fm            F4------F         A#m

Ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali
       G#            D#m                  G#   C#

Ku mencoba meraih mimpi, kau coba tuk 
hentikan mimpi

       D#m           G#           F#  -  F4  -  F  A#m 
GDim7

Memang kita takkan menyatu
       D#m           G#

Interlude : 
C# F#m C# F4 - F7

Bayangkan bayangkan ku hilang, hilang tak 
kembali
A#m    G#    F#             Fm           A#m

Kembali untuk mempertanyakan lagi cinta
       D#m     G#     F4   F    A#m    G#

Cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti
    F#                 Fm             A#m

Berarti untukku rindukan
D#m             G#       C#

Reff :
Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau 
tersenyum
       D#m          Fm            F4------F         A#m

Ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali
       G#            D#m                  G#   C#

Ku mencoba meraih mimpi, kau coba tuk 
hentikan mimpi
       D#m           G#           F#  -  F4  -  F  A#m 
GDim7

Memang kita takkan menyatu
       D#m         G# - GDim7  F#

Kini harusnya kita coba saling melupakan

Em                    Bm
Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu
C        Cm         G          D
Agar kulihat senyum di tidurmu malam nanti
Em
Anggaplah semua ini
Bm
Satu langkah dewasakan diri
C      D
Dan tak terpungkiri juga bagi…
interlude: G Em Am D Bm Em C D
chorus3:
C            G
Hanya diri sendiri
C            D        G
Yang tak mungkin orang lain akan mengerti
Em                    Bm
Di sini ku temani kau dalam tangismu
C       Cm       G    D
Bila air mata dapat cairkan hati
Em                    Bm
Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu
C        Cm         G          D
Agar kulihat senyum di tidurmu malam nanti
Em
Anggaplah semua ini
Bm
Satu langkah dewasakan diri
C      D
Dan tak terpungkiri juga bagi
G

Chorus: C G C D G
G                         Em
Engkau yang sedang patah hati
Am                       D
Menangislah dan jangan ragu ungkapkan
Bm                     Em
Betapa pedih hati yang tersakiti
Am                    D
Racun yang membunuhmu secara perlahan
G                     Em
Engkau yang saat ini pilu
Am                     D
Betapa menanggung beban kepedihan
Bm                    Em
Tumpahkan sakit itu dalam tangismu
Am                      D
Yang menusuk relung hati yang paling dalam
[chorus]
C            G
Hanya diri sendiri
C            D        G

Yang tak mungkin orang lain akan 
mengerti
Em                    Bm
Di sini ku temani kau dalam 
tangismu
C                 G    D
Bila air mata dapat cairkan hati
Em                    Bm
Kan ku cabut duri pedih dalam 
hatimu
C                      G         D
Agar kulihat, senyum di tidurmu 
malam nanti
Em
Anggaplah semua ini
Bm

Satu langkah dewasakan diri
C      D
Dan tak terpungkiri juga bagi…
G                       Em
Engkau yang hatinya terluka
Am                   D
Di peluk nestapa tersapu derita
Bm                   Em
Seiring saat keringnya air mata
Am                       D
Tak mampu menahan pedih yang tak ada 
habisnya
[chorus2]
C            G
Hanya diri sendiri
C            D        G
Yang tak mungkin orang lain akan mengerti
Em                    Bm
Di sini ku temani kau dalam tangismu
C       Cm       G    D
Bila air mata dapat cairkan hati

Lirik lagu Cakrakha 
“Harus Terpisah”

LIRIK LAGU
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FOTO PEKAN INI
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FOTO PEKAN INI
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KOMIK LUCU
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