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KATA PENGANTAR KISAH 

SUPRARASIONAL 

 

 

 Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-NYA, 

buku kisah suprarasional akhirnya bisa diterbitkan. 

Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada 

junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Doa 

kebaikan selalu kita sampaikan untuk para sahabat 

Nabi Muhammad SAW,  Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, 

para ulama dan para guru yang selalu mengajarkan 

kebaikan pada manusia. 

Buku kisah suprarasional ini untuk 

menyadarkan banyak manusia bahwa ada kekuatan 

lain yang berperan dalam kehidupan manusia. 

Selama ini manusia hanya memanfaatkan akal saja 

dalam menjalani hidup sehingga banyak orang yang 

terjebak dalam berbagai masalah yang sulit 

dijelaskan. Padahal Allah sudah berikan solusinya di 

dekat kita tetapi kita tidak memperhatikannya. 

Solusinya itu adalah petunjuk Allah yang lewat hati 

manusia.  

 Buku ini lahir dari hasil lomba menulis 

pengalaman suprarasional, setelah para pesertanya 

membaca buku karakter suprarasional. Niat 

membuat buku ini adalah agar hati banyak orang 

menjadi hidup setelah membaca kisah orang-orang 



biasa yang mempunyai pengalaman luar biasa. 

Pengalaman-pengalaman tersebut untuk 

menyadarkan kita semua bahwa hati punya peran 

penting dalam kehidupan. Dahsyatnya peran hati ini 

diharapkan memotivasi manusia lain untuk menjadi 

lebih baik. 

Tentunya akan banyak kekurangan dari buku 

ini, karena tulisan-tulisan ini berasal dari orang-

orang yang tidak semuanya berbakat menulis. 

Bahkan ada tulisan dari pelajaran tingkat sekolah 

dasar pun ada di buku ini. Hal yang patut untuk 

dihargai adalah keinginan para penulis ini berbagi 

pengalaman yang bisa membuat kita semua sadar 

bahwa ada kekuatan di atas rasional atau 

suprarasional yang mempengaruhi hidup kita. 

Sehingga kita semua bisa menjadi orang sukses jika 

memahami itu semua. 

 

Bogor, 30 Desember 2020 

 

 

 

Ridwan Hasan Saputra 

Presiden Direktur KPM 
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Diam beku bisu 

Ketika akal tak berdaya 

Utuh kelam musnah 
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  Tulisan 1 

 Keikhlasan Berbuah Keberkahan 

Penulis : Herri Hediman 

(Pembuat Lagu Mars KPM) 

(KMS Najma Math Banjar – Jawa Barat) 

 

 Nama saya Herri Herdiman, biasa dipanggil Pak 

Herri. Saya lahir dan dibesarkan di Ciamis Jawa Barat dan 

menmpuh pendidikan SD, SMP, SMA di Ciamis pula. Pada 

tahun 2000 saya melanjutkan pendidikan di IPB Bogor 

dan tahun 2004 saya menjadi guru matematika di SDIP 

Daarul Jannah Cibinong Bogor. Saat di Daarul Jannah 

inilah saya bertemu dengan Bapak Ridwan pertama 

kalinya ketika beliau menjadi nara sumber Pelatihan 

Matematika Nalaria Realistik (MNR). Sejujurnya saya 

sangat tertarik dengan sosok beliau yang pintar dan 

bersahaja. Kekaguman saya semakin bertambah ketika 

mengetahui bahwa beliau ternyata alumni IPB yang 

berhasil menjadi pembina nasional olimpiade 

matematika. 

 Saya mungkin termasuk salah satu orang yang 

beruntung, karena pada tahun 2004-2005 

berkesempatan mengikuti Pelatihan Guru MNR langsung 

dibimbing oleh Pak Ridwan. Sekitar 6 bulan saya 

menjalani pelatihan pulang pergi dari Daarul Jannah 

Cibinong ke Laladon Bogor berangkat pukul 14.00 WIB 
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(setelah mengajar di Daarul Jannah), dan tiba lagi di 

pesantren biasanya malam karena sering terjebak macet 

di jalan. Saat itu saya tinggal di Pondok Pesantren Yatim 

Daarul Jannah. Alhamdulillah selama tinggal di pesantren 

saya dibekali ilmu agama oleh Abah Kyai dan para asatidz. 

Selain saya belajar ilmu agama, saya juga mengamalkan 

ilmu matematika yang saya peroleh dari Pak Ridwan 

kepada para santri yatim dan alhamdulillah ada santri 

yatim yang berhasil berprestasi meraih medali di 

Singapore dan India. Semua itu saya lakukan tanpa 

mengharap bayaran apapun, yang saya harapkan hanya 

satu yaitu ridho dari Illahi Robbi, Allah SWT. 

 Pada awalnya terus terang saya bercita-cita 

menjadi Bankir, oleh karena itu saya memilih Jurusan 

Sosek di IPB yang lulusannya banyak menjadi Bankir. 

Setelah wisuda saya pun berhasil di terima di salah satu 

Bank (BUMN), namun saya mengundurkan diri dengan 

suatu alasan terentu. Disaat kegalauan dihati, Ayah saya 

menyarankan saya untuk menjadi guru. Menurut beliau 

guru itu sangat mulia dan akan mendapatkan pahala 

yang mengalir terus dari amal jariyah, anak yang sholeh, 

dan ilmu yang bermanfaat. 

 Selama saya mengikuti pelatihan guru MNR di 

KPM banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak 

Ridwan. Bukan hanya ilmu olimpiade matematika saja, 

tetapi ilmu agama. Dalam melaksanakan kegiatan belajar 
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mengajar Pak Ridwan selalu mengingatkan peserta 

pelatihan untuk selalu mengamalkan keikhlasan di segala 

denyut nadi kehidupan, kita jangan percaya diri, tetapi 

harus percaya kepada Allah, dan istilah “Kangkung” yaitu 

Karena Allah yang mendukung. Semua itu masih lekat 

dalam ingatan saya dan saya belajar amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk menambah tabungan jiwa 

saya pun mengikuti pesan dari Pak Ridwan yaitu 

melaksanakan Sunah Rasullullah SAW, diantaranya puasa 

sunah senin dan kamis, shalat dhuha tiap hari, sholat 

malam (tahajud) tiap sepertiga malam, tilawah Al-Qur’an 

dan menghafalkan Al-Qur’an 5 ayat per hari, dan berinfaq 

shodaqoh untuk anak-anak yatim setiap bulan dari 

sebagian gaji yang saya dapatkan dari mengajar di SDIP 

Daarul Jannah. Saya sangat bersyukur tinggal di Pondok 

Pesantren Yatim Daarul Jannah, karena ditempat inilah 

saya bisa belajar mengamalkan ilmu yang Abah Kyai dan 

Pak Ridwan berikan. Menurut saya pada hakikatnya ilmu 

Suprarasional dari Pak Ridwan selaras dengan ilmu 

Ketauhidan yang Abah Kyai Dahruddin ajarkan, yaitu 

intinya kita harus selalu ikhlas dan hanya mengharap 

ridho Allah SWT. 

 Berbagai peristiwa yang tidak disangka-sangka 

pernah saya alami setelah mengamalkan ilmu 

Suprarasional dari Pak Ridwan, diantaranya: 
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Peristiwa yang pertama: 

Pada sekitar bulan September tahun 2006, di 

sepertiga malam, saya melaksanakan sholat tahajud 

seperti biasanya dan memohon kepada Allah SWT untuk 

dipertemukan dengan akhwat shalehah yang bersedia 

menjadi istri saya. Saat itu saya belum punya calon atau 

kenalan siapapun. Mau bertanya atau curhat ke Abah Kyai 

atau pak ustadz pun saya malu. Masya Allah dengan 

seizin Allah tidak lebih dari 5 hari Allah SWT kabulkan do’a 

saya, tiba-tiba saat saya sedang nagajar ada teman guru 

yang bertanya. “Antum udah siap munakahat?” Saya 

jawab dengan mantap. “Insya Allah Ustadz”. “Baik kalo 

begitu nanti ana bantu proses ta’arufnya, ya” kata ustadz. 

Singkat cerita kami dipertemukan, lalu khitbah, dan 

munakahat (nikah) dalam kurun waktu yang sangat 

singkat sekitar satu bulan. Alhamdulillah kami menikah 

tanpa ta’aruf lama apalagi pacaran yang diharamkan 

dalam Islam, dan alhamdulillah saat ini kami sudah 

dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra dengan penuh 

kebahagiaan. Semoga bisa sehidup sesyurga. Aamiin. 

 

Peristiwa yang kedua: 

Pada sekitar bulan Januari 2008, saat saya sedang 

mengajar matematika di SDIP Daarul Jannah, saya 

terkejut ketika dipanggil oleh Abah Kyai Dahruddin 
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(Ketua Yayasan Daarul Jannah), Bunda Vera (Direktur 

Utama Lembaga Pendidikan Daarul Jannah), dan Ayah 

Nurkholis (Direktur Pendidikan Lembaga Pendidikan 

Daarul Jannah dan Kepala Sekolah SDIP Daarul Jannah). 

Saya tidak punya firasat apapun, yang ada malah khawatir 

mendapat teguran dari beliau. Tapi apa yang terjadi?  

Masyaa Allah Abah Kyai menyampaikan bahwa saya akan 

dikasih ongkos untuk melaksanakan Umroh. Saat itu saya 

tidak bisa berkata apa-apa, hanya bersyukur atas nikmat 

yang Allah berikan sambil meneteskan air mata, dan 

menciumi telapak tangan Abah Kyai sambil 

mengucapkan terimakasih yang mendalam. Beberapa 

saat kemudian, saya mohon izin bertanya kepada Beliau, 

apa yang menjadi alasan, saya yang dipilih pertama kali 

untuk mendapat umroh gratis?, padahal guru dan 

karyawan senior banyak. Menurut Abah Kyai alasannya 

adalah karena saya bekerja dengan penuh keikhlasan, 

bekerja untuk kemajuan Daarul Jannah tanpa menuntut 

imbalan. Menurut Beliau, karya saya cukup banyak, 

diantaranya membuat karya lagu Hymne dan Mars Daarul 

Jannah, membimbing siswa-siswi SDIP Daarul Jannah 

dalam bidang matematika sampai juara tingkat 

Internasional, membimbing santri-santri yatim dalam 

bidang matematika dan karakter akhlaq. Selain itu 

menurut Abah Kyai beliau sering melihat saya 

melaksanakan shalat tahajud sebelum para santri ke 
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mushola. Saya sama Abah memang sering berdua 

melaksanakan shalat malam dan berdzikir sebelum yang 

lain bangun.  

 

Peristiwa yang ketiga : 

Pada awal tahun 2011 ada beberapa kejadian 

kurang baik yang keluarga saya alami, diantaranya 

pencurian ke rumah saya di saat saya tidak ada di 

kampung dan kekhawatiran kepada ibu mertua yang  

jauh dari anak-anaknya sehingga khawatir tidak ada yang 

menjaga, sedangkan istri saya adalah anak pertama. 

Setelah pertimbangan yang matang, dengan berat hati 

saya mohon izin kepada Abah Kyai untuk “hijrah” ke 

kampung halaman dengan beberapa alasan tadi. 

Alhamdulillah dengan kebesaran hati dan kebijaksanaan 

Beliau, saya pun diizinkan. Pesan Beliau, saya harus 

mengamalkan ilmu ketauhidan yang Abah sampaikan 

dan menyampaikannya juga kepada orang lain. Insya 

Allah pesan itu selalu saya amalkan hingga saat ini. Sekitar 

bulan Februari 2011, saya mendampingi Pak Ridwan 

dalam seminar dan workshop Matematika Nalaria 

Realistik di kampung halamanku. Peristiwa ini pun jadi 

cikal bakal lahirnya Klub Olimpiade Matematika (MNR) di 

Banjar, atau sekarang lebih dikenal dengan KMS Najma 

Math Banjar. Saat itu saya mohon izin kepada Pak Ridwan 

untuk mengamalkan MNR di Banjar. 
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Sejak Juli 2011 saya resmi hijrah ke Banjar dan 

diterima menjadi guru matematika di SDIT Uswatun 

Hasanah Banjar. Pagi sampai dzuhur saya ngajar di 

sekolah, ba’da dzuhur saya membimbing Klub Olimpiade 

Matematika Najma Math (sekarang KMS Najma Math 

Banjar) sampai ashar, dan sore harinya saya pun buka les 

di rumah sampai menjelang maghrib. Semua 

menggunakan metode seikhlasnya, sesuai dengan 

ketentuan Pak Ridwan dan KPM.  Di daerah memang 

tidak seperti di kota. Masyarakat daerah sebagian besar 

golongan ekonomi menengah ke bawah. Tidak jarang 

banyak yang membayar les dengan nominal ala kadarnya, 

bahkan ada juga yang saya gratiskan karena orangtua 

mereka yang tidak mampu. Saya yakin dengan cara 

berfikir suprarasional yang Pak Ridwan sampaikan, bahwa 

amal kebaikan tidak akan hilang, tetapi disimpan dalam 

bentuk pahala atau tabungan jiwa yang akan terasa 

manfaatnya dunia dan akhirat. Nikmat itu kembali saya 

rasakan pada tahun 2014 ketika dapat panggilan 

mengikuti PLPG (sertifikasi guru) yang berarti setelah 

lulus PLPG dan bersertifikat maka saya dinyatakan guru 

profesional dan mendapatkan hak tunjangan 

kesejahteraan dari pemerintah. Selain itu juga, selang 

beberapa tahun kemudian saya menerima SK inpassing 

dari Kemdikbud, yang artinya saya sudah disetarakan 

dengan PNS/ASN baik golongan maupun gaji pokok dari 
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pemerintah melalui tunjangan profesi sertifikasi guru. 

Masya Allah tidak terbayang dalam fikiran saya untuk 

mendapatkannya, karena yang saya ketahui prosesnya 

sangat sulit disebabkan harus bersaing dengan ribuan 

bahkan jutaan guru yang ada di Indonesia, di Banjar pun 

angkatan saya hanya 2 orang guru yang mendapat SK 

inpassing dari Kemdikbud. Jika bukan kasih sayang Allah 

SWT hal ini tidak akan terjadi.  Allah Maha Adil dan Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

 

 

Peristiwa yang keempat: 

Waktu terus berlalu. Sekitar bulan Juni 2017 saya 

diskusi sama istri bahwa kami berniat memberi ongkos 

umroh untuk orang tua dari uang yang kami simpan 

sedikit demi sedikit selama ini. Kami berdiskusi untuk 

menentukan anatara kami umroh dulu atau 

mengumrohkan dulu orangtua. Pilihan ini memang cukup 

berat, apalagi istri saya belum pernah umroh. 

Alhamdulillah dari hasil diskusi kami putuskan 

memberikan dulu ongkos umroh untuk orangtua. 

Keputusan ini pun tidak lepas dari ilmu Suprarasional 

yang Pak Ridwan sampaikan. Kami ikhlas dan yakin 

keputusan kami adalah yang terbaik.  

Sebulan kemudian Allah SWT memberikan balasan 

kebaikan atas keputusan yang kami ambil melalui cara-
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Nya yang sungguh indah. Kejadian ini terjadi sekitar bulan 

Juli saat saya sedang mengecat pagar di halaman rumah. 

Tiba-tiba handphone (HP) saya berbunyi dan ternyata 

Bunda Vera (Direktur Utama Daarul Jannah) yang telepon. 

Saya angkat teleponnya seraya mengucapkan 

“Assalamualaikum bunda”... terdengar jawaban Bunda 

Vera “Walaikumsalam..gimana kabarnya, sehat Pak?”... 

“Alhamdulillah damang bun” jawab saya. Kemudian 

Bunda Vera bilang dengan suara yang agak berat seperti 

yang sambil meneteskan air mata “Pak Herri ini Abah mau 

bicara sama Pak Herri”... “Oh silahkan bunda” jawab saya 

dengan agak gemetar.. “Assalamualaikum Abah”..salam 

saya kepada Abah. Terdengar abah menjawab salam saya 

dengan suara yang sambil menangis. “Waalaikumsalam”.  

Saya kaget dan spontan langsung bertanya kepada Abah 

apakah Abah sehat? baik-baik saja?  terus terang saya 

sangat khawatir  Abah sakit atau terjadi sesuatu. 

Kemudian beliau menjawab: “Alhamdulillah Abah sehat, 

hanya Abah kangen saja, tiba-tiba ingat Pak Herri, ingat 

jasa-jasa Pak Herri saat membesarkan Daarul Jannah, 

ingat saat sholat tahajud dan berdo’a bersama di mushola 

pondok yatim”.  Saya menjawab dengan berkaca-kaca, 

“Masya Allah Abah, semua itu saya lakukan dengan ikhlas, 

semua itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan 

kebaikan Abah, Ayah, Bunda kepada saya. Saya bersyukur 
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kepada Allah jika memang semua itu bermanfaat untuk 

Yayasan Daarul Jannah”. 

Apakah Pak Herri sudah daftar haji?” tiba-tiba Abah 

bertanya seperti itu. “Belum Abah, tapi alhamdulillah 

sudah Abah umrohkan saat 2008” Jawab saya. 

“Baiklah kalau begitu Abah akan kasih ongkos buat naik 

haji ya, sekarang mumpung lagi Raker Gabungan Daarul 

Jannah dan disaksikan oleh semua keluarga besar Daarul 

Jannah, Abah berikan penghargaan bagi Pak Herri 

ongkos naik haji, ini contoh guru atau karyawan yang 

walaupun sudah hijrah dan saat ini tidak lagi di Daarul 

Jannah tapi karya-karyanya masih terasa sampai 

sekarang. Abah yakin walaupun udah 6 tahun hijrah, tapi 

do’a-do’anya selalu Pak Herri panjatkan untuk Daarul 

Jannah sehingga Daarul Jannah terus berkembang 

hingga sebesar ini” Kata Abah dengan suara lirih. 

Masya Allah, saya langsung menangis sejadi-jadinya 

mendengar apa yang abah sampaikan.  Terdengar juga 

dari HP saya, hadirin Raker pada ikut menangis.  

“Subhanallah, walhamdulillah, Walaailahaillallah, 

Allahuakbar.  Hatur nuhun Abah atas kebaikannya selama 

ini kepada saya. semoga Abah senantiasa diberikan 

kesehatan, panjang umur, dan keselamatan fi dunya wal 

akhiroh.  Semoga seluruh keluarga besar Daarul Jannah 

sukses fi dunya wal akhirah, aamiin”, jawab saya dengan 

suara gemetar dan suasana hati yang terharu tidak dapat 
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dilukiskan, terus menerus beryukur atas nikmat yang 

Allah SWT berikan. Fabi’ayyi aalaaa’i robbikumaa 

tukadzibaan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 

kamu dustakan (ayat dari Surat Arrahman yang selalu 

saya dawamkan setiap selesai shalat maghrib bersama 

Abah Kyai dan santri-santri yatim saat di Pondok Yatim 

Daarul Jannah hingga saat ini. Semoga Allah SWT 

memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa 

istiqomah dalam mengamalkannya, aamiin.) 

Para pembaca yang budiman, inilah beberapa peristiwa 

nyata yang pernah penulis alami setelah mengamalkan 

ilmu Suprarasional yang Pak Ridwan sampaikan. 

Janganlah ragu kepada Allah.  Janganlah ragu untuk 

mengamalkan cara berfikir Suprarasional.  Yakinlah Allah 

SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak rezeki yang 

Allah sampaikan dari arah yang tidak disangka-sangka 

“Min haitsu layahtasib”. Perbanyaklah tabungan jiwa, 

insya Allah jika saldo tabungan jiwanya sudah banyak, 

maka saat kita berdo’a maka akan Allah segera kabulkan. 

Ibaratnya jika saldo tabungan kita sudah banyak, ketika 

mengambil via ATM maka akan bisa ditarik sesuai 

nominal yang kita kehendaki. Yakinlah bahwa keikhlasan 

akan berbuah keberkahan. 

Hatur nuhun Pak Ridwan atas ilmu Suprarasional yang 

Bapak berikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat 

yang pahalanya mengalir abadi sampai ke akhirat kelak. 
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Semoga Bapak sekeluarga senantiasa ada dalam 

lindungan Allah SWT, ada dalam keselamatan, panjang 

umur, sukses fi dunya wal akhiroh. Aamiin Ya Allah 

Yamujibassailin. 

 

Banjar, 15 september 2020 

  

 

 Penulis 
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Tulisan 2 

 Sabar Untuk Meraih Sebuah Mimpi 

Penulis: Dwi Yulianti 

“Ibu harus dirujuk ya, agar tahu penyebabnya apa...” 

“Tapi dok.” 

“Ibu mau nanti jika berlanjut seperti kondisi kemarin?” 

“Tentu nggak mau dok” jawabku dalam hati. 

 Pengalaman kemarin cukup satu kali saja aku 

alami dan aku tak mau terulang untuk yang kedua kali.  

Sesaat setelah membaringkan badan di kursi 

menghilangkan penat selepas mengajar, aku merasakan 

tenggorokanku seperti ada yang mengganjal.  Tiba-tiba 

aku terbatuk dan terasa ada yang menyangkut.  Seketika 

aku bergegas ke wastafel dan aku langsung 

memuntahkan apa yang terasa mengganjal tadi, sontak 

aku kaget melihat apa yang ada pada bak wastafel... 

darah merah, segar keluar bersamaan dengan batuk yang 

tak henti, seakan ingin mengeluarkan semua yang terasa 

menyangkut di tenggorokan.  Setelah aku rasakan semua 

sudah keluar aku hanya bisa beristigfar dalam hati. “Apa 

yang tadi keluar dari mulutku? Benarkah darah segar? 

Aku tak pernah merasakan sakit sebelumnya, mengapa?” 

Begitu banyak pertanyaan terbersit dalam otakku. Antara 
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tak menerima dengan yang baru saja terjadi atau 

menerima karena memang terjadi walaupun aku tak sakit 

sebelumnya. 

“Berkas ini bawa ke bagian pendaftaran nanti ibu akan 

dijelaskan untuk rujukannya,” ucapan dokter membuat 

aku kembali terkaget. 

“Baik dok. Terima kasih.” 

 Hanya ucapan terima kasih yang bisa kuucapkan 

sambil berjalan keluar dari ruang dokter menuju bagian 

pendaftaran. Aku teringat enam bulan yang lalu saat aku 

juga berobat di sini.  Saat itu aku merasakan sakit pada 

tenggorokanku.  Hingga dokter juga merujukku ke 

Rumah Sakit Graha Permata Ibu.  Saat itu aku suspek 

Tuberkulosis. 

 Kegiatan di sekolah yang padat mengharuskan 

aku izin jika akan ke rumah sakit. Awalnya ada tes dahak 

yang dilakukan selama tiga hari setelah itu rontgen thorax 

dan ini memerlukan waktu hingga sepekan.  Belum lagi 

antre saat pendaftaran karena aku menggunakan Kartu 

Jaminan Kesehatan. Lelah yang kurasakan 

mengakibatkan aku menghentikan sendiri pengobatan 

yang baru berlangsung tiga bulan. Hal ini aku lakukan 

karena hasil yang didapat dari laboratorium dan rontgen 

menunjukkan aku bukan suspek TBC namun 
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bronkopneumonia.  Ada kabut pada paru-paru yang 

menyebabkannya. 

“Ibu Dwi...” 

“Iya mba.” 

“Ini surat rujukannya ibu, Ibu langsung mendaftar saja di 

rumah sakit rujukannya ya bu.” 

“Ini kartu ibu, silakan tanda tangani ya bu.” 

 Kali ini aku sudah membulatkan tekad untuk 

menuntaskan kesembuhan penyakitku karena aku nggak 

mau terulang lagi, ada anak-anak yang menjadi 

amanahku, menjadikan mereka menemukan masa 

depannya. 

*** 

 Di sela pengobatan yang aku lakukan, aktivitas 

kerja yang juga tak pernah berkurang kujalani setiap hari.  

Semua aku lakukan demi tanggung jawab dan harapan 

untuk masa depan keluarga kami.  Anak-anak yang sudah 

mulai besar membutuhkan biaya pendidikan yang tak 

sedikit, walau aku tahu bahwa setiap anak memiliki 

rezekinya masing-masing.  Ada kalanya semangat itu 

turun apalagi saat ada keinginan besar yang belum 

tercapai walaupun sudah berusaha maksimal.  Satu hal 
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yang sering membangkitkan semangat dan motivasiku 

adalah pelatihan dari Klinik Pendidikan MIPA (KPM).  

Bapak Ridwan Hasan Saputra selalu memberikan pompa 

semangat setelah aku mengikuti pelatihannya.  Ada 

banyak hal yang aku ingat, salah satunya adalah dibalik 

kesulitan ada kemudahan. 

 "Kita harus mengalami kesulitan dahulu, ujian 

dahulu, kesusahan dahulu... hingga nanti ada kemudahan, 

keberhasilan, dan kesuksesan.  Bekerjalah pada Allah 

jangan bekerja pada manusia",  itulah nasehat Pak 

Ridwan.  Beliau selalu mengatakan bahwa KPM adalah 

Badan Usaha Milik Allah.  Itulah yang  menyebabkan aku 

ingin tetap bergabung di KPM walaupun hanya bisa 

membagi waktu di antara kegiatan rutin di sekolah 

tempat aku bekerja. 

“Ibu belum linear, jadi nggak bisa ikut Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru.” 

“Saya kan sedang kuliah lagi pak linearitas semester 2.” 

Aku berusaha menjelaskan agar dapat lolos seleksi 

administrasi PLPG 2016. 

“Tetap nggak bisa ibu, ibu harus sudah lulus dan ada 

ijazahnya,” Pak Yuda menjelaskan.  Beliau adalah pegawai 

Dinas Pendidikan Kota Depok yang dahulu pernah 

membantu pemberkasan saat pengajuan Nomor Unik 
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Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

“Baik pak.” 

 Aku dan seorang rekan guru memutuskan 

kembali ke sekolah. Kami sedang berusaha untuk 

mendapatkan sertifikasi dari pemerintah sebagai upaya 

peningkatan kualitas dan juga perolehan tunjangan 

profesi guru. Inilah salah satu yang aku rasa bisa 

membantu biaya pendidikan anak-anakku kelak. 

 Pengobatan baru separuh berjalan masih ada 3 

bulan hingga dinyatakan selesai. Pengobatan yang 

dilakukan untuk menghilangkan kabut pada paru-paru, 

agar nantinya dinyatakan bersih. Kondisi yang harus 

bolak-balik ke rumah sakit membuat semangat untuk 

bekerja berkurang, ditambah lagi pupus harapan untuk 

mengikuti PLPG.  

 Aku diberikan informasi bahwa ada pelatihan dari 

KPM, aku bersyukur ada agenda pelatihan dengan Pak 

Ridwan.  Aku kembali mengikuti kelas pelatihannya.  

Walaupun materi yang diberikan sedikit banyak sudah 

aku pahami tapi dengan mengulang dan mendengarkan 

langsung dari beliau, aku merasa bukan hanya aku yang 

memiliki beban. Bahkan ada yang memiliki beban yang 

lebih berat dari aku dan mereka berhasil melewatinya. 

Padahal sudah banyak nikmat yang Allah berikan pada 
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keluargaku namun kadang aku masih kurang bersyukur. 

Setiap akhir pelatihan aku seperti menemukan harapan 

dan semangat baru untuk kembali melangkah. Dua kata 

yang kubawa sebagai bekal kali ini adalah “rencanakan 

kesusahan” agar nanti datang kemudahan. Sepanjang 

perjalanan pulang aku memikirkan dua kata tersebut. 

Lakukan dari hal yang mudah, hal baik yang dahulu 

dilakukan dan kini mulai  ditinggalkan. Aku 

merenungkannya sepanjang perjalananku pulang dari 

pelatihan, apa gerangan hal baik yang dahulu aku 

lakukan.  Sesaat aku melihat di hadapanku seorang lelaki 

muda tekun membaca sebuah buku. Walaupun dalam 

kondisi berdiri karena kereta sore itu penuh dengan 

penumpang yang ingin segera pulang, ia tetap terpaku 

dengan bacaannya. Kuperhatikan buku apa gerangan 

yang dibacanya? Ternyata lelaki muda itu membaca       

Al-Qur’an... 

*** 

“Nomor antrian lima puluh tiga.” 

Alhamdulillah akhirnya nomor antreanku dipanggil juga. 

Hampir satu jam aku menunggu. Belum lagi nanti saat 

antre di bagian klinik dokter. Ya, itulah rangkaian yang 

harus dilewati jika menggunakan jaminan kesehatan. 

Walau menunggu lama aku harus bersyukur, berapa 

biaya pengobatan aku dan suami yang menderita 
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diabetes melitus jika menggunakan dana pribadi.  Setiap 

bulan kami harus cek ke dokter.  Aku masuk ke ruang 

tunggu dokter setelah sebelumnya mengambil hasil 

rongten thorax di bagian radiologi. Tak lama menunggu 

namaku sudah dipanggil untuk masuk ke dalam ruang 

periksa. 

“Ini hasil rongtennya dok.” Aku berkata sambil 

menyerahkan pada perawat di ruang periksa.  Dengan 

cekatan perawat tersebut memasukkan CD hasil rongten 

ke dalam tempatnya dan terlihatlah gambaran paru-

paruku kini.  Dokter memeriksa dengan teliti setiap 

bagian paru yang ada di depannya.  Aku tak berani 

bertanya walaupun keinginan itu cukup besar. Aku 

menunggu hingga dokter menyampaikan hasilnya.  

Hanya doa yang kupanjatkan agar hasilnya baik dan paru-

paruku sudah bersih dari kabut. 

“Alhamdulillah... sudah bagus parunya. Bagian hitamnya 

kini sudah tak terlihat. Tolong dijaga ya bu...” 

“Alhamdulillah.” 

“Obatnya masih satu resep lagi ya bu, agar tuntas 

pengobatannya,” ujar dokter sambil menuliskan 

resepnya. 

“Baik dok, terima kasih.” Dokter hanya mengangguk-
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angguk mendengar ucapanku. 

“Ibu bisa menunggu di luar sebentar untuk dibuatkan 

berkas berobatnya.”  Ucapan perawat membuat aku 

tersadar dan berjalan menuju pintu keluar. 

 Aku masih belum bisa menguasai perasaan ini 

saat dokter menyampaikan bahwa paru-paruku sudah 

bersih. Satu hal yang kulakukan dalam merencanakan 

kesusahan adalah kembali merutinkan membaca             

Al-Qur’an setelah shalat.  Dan Allah telah memberikan 

kesehatan padaku.  Bunyi telepon membuyarkan 

lamunanku dan aku langsung menggeser tanda telepon 

hijau untuk menjawab telepon dari kepala sekolah. 

“Waalaikumsalam, pak.” 

“Mrs. Dwi posisi di mana sekarang?” 

“Di GPI pak.” 

“Dekat ke UPT ya... Nanti langsung ke sana ya, ambil 

formulir A1.” 

“Formulir A1?” 

“Iya, ditunggu Pak Yuda secepatnya.” 

“Baik pak. Selesai di sini saya langsung menuju UPT.” 

“Oke. Assalamualaikum.” 
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“Waalaikumsalam...” ucapku pelan sambil mematikan HP.  

Formulir A1 itu kan... 

*** 

“Iya Bu Dwi, nilai Uji Kompetensi Guru ibu 81,85 jadi bisa 

lolos PLPG tanpa linearitas.” Jelas Pak Yuda saat aku 

menerima formulir A1. 

“Alhamdulillah.” 

Ya Allah Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha 

Pengasih dan Penyayang. Bukan hanya satu berita baik 

yang Kau berikan tapi dua sekaligus dalam satu hari. 

Kesembuhanku dan kelulusan berkas administrasi untuk 

PLPG.  Mungkin sudah jalan Mu aku harus berobat 

terlebih dahulu. Karena PLPG memakan waktu yang tak 

sebentar dengan tugas yang tak juga ringan. Sebelas hari 

pelatihan dengan nilai Ketuntasan Minimal 70.  

Membutuhkan kesehatan yang  optimal. Bismillah... Aku 

mulai meraih satu mimpi dari banyak mimpi yang aku 

punya. 

 Satu dari rangkaian Dasawarsa Pelangi Kehidupan 

kini menjadi bekal untuk selalu berbuat baik tanpa 

berpikir balasan apa yang akan kita dapatkan. Apalagi kini 

Inpasing sudah aku lalui, walaupun bekerja pada sekolah 

swasta milik sebuah yayasan pendidikan, aku 
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mendapatkan kesetaraan golongan IIIa pada Biro 

Kepegawaian kemdikbud. Dan kini berpikir Suprarasional 

mulai aku pelajari agar lebih memberi motivasi dan 

inspirasi. Walaupun badai dan gelombang lain akan selalu 

mewarnai langkah demi langkah yang aku jalani. Semoga 

aku bisa menjadi manusia yang memberikan manfaat 

pada orang lain. Aamiin. 
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Tulisan 3 

 Doa Seorang Guru Madrasah                                 

”Bisa Mencium Hajar Aswad” 

Penulis: Aidatur Runis 

Sejak masih usia muda saya mempunyai banyak 

keinginan, maklum anak muda, apa yang nggak 

diinginkan sih?  Namun, diantara sekian banyak keinginan 

yang paling saya inginkan adalah menunaikan ibadah haji 

ke Baitullah. 

Mengapa? Karena pergi haji adalah merupakan 

rukun Islam yang ke 5 (lima) dan menurut adat-istiadat 

yang berlaku di masyarakat, bahwa orang itu bisa pergi 

haji manakala sudah mempunyai bekal (uang) yang 

banyak. Karena itu, menurut saya pergi haji adalah 

mustahil untuk bisa saya gapai karena saya adalah 

seorang anak perempuan dari 7 (tujuh) bersaudara, saya 

merupakan anak  tertua/pertama, sedangkan ayah saya 

sudah sering sakit dan  ibu saya tidak bekerja. 

Setelah saya menyelesaikan S1 di IAIN Sunan 

Ampel Surabaya yang sekarang sudah berubah nama 

menjadi UIN Sunan Ampel (UINSA), maka saya harus 

kembali ke rumah/pulang  untuk membantu pekerjaan 

ayah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan demi 
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untuk membiayai adik-adik supaya bisa melanjutkan 

sekolah baik di pondok pesantren maupun di lembaga-

lembaga yang lain.  Setahun kemudian, ayahku  jatuh 

sakit, tetapi beliau tetap menjalankan tugas sebagai 

seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, sampai akhirnya ayahku dipanggil 

oleh Allah SWT, mudah-mudahan segala amal beliau 

diterima Allah SWT dan segala kesalahan beliau 

diampuniNya. Amin... Amiin... ya Robbal ’Aaalamiin.  

Dengan meninggalnya ayah, maka sebuah 

tuntutan bagi anak pertama, saya harus menggantikan 

posisi seorang ayah demi untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga/keluarga yang  terdiri dari seorang nenek, 

ibu serta 6 orang adik.  Saya berjualan di pasar pada pagi 

hari dan siang harinya  mengajar di salah satu madrasah 

diniyah di Lamongan.  Pada posisi yang demikian itulah, 

akhirnya saya menikah supaya ada yang membantu saya 

untuk menafkahi keluarga.  

Kemudian  untuk memenuhi keinginan awal saya, 

yaitu pergi haji  ke Baitullah, dan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, saya selalu  mencari  nafkah setiap 

hari, pagi ke pasar, siang ke madrasah dengan ikhlas  

serta niatan bershodaqoh ke keluarga yang disertai 

berdoa.  Berdoa di setiap waktu-waktu mustajabah baik 

sesudah sholat maupun waktu-waktu yang lain, dan   
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doa-doa yang selalu saya lantunkan diantaranya adalah 

kata-kata ”haji, haji, dan haji” serta selalu khusnudzon 

pada Allah SWT,  bahwa ada hikmah di balik semua ini.  

Selain apa yang sudah saya lakukan tersebut, saya juga 

ikhtiar dengan bershodaqoh kepada orang lain serta 

bersilaturrahim ke rumah orang-orang yang saya kenal, 

yang baru pulang dari berhaji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Alhamdulillah, setahun kemudian, ada seorang 

tokoh masyarakat dan sekaligus pendiri madrasah full day 

school, salah satu Madrasah Ibtidaiyah yang terkenal di 

kota Lamongan, mengajak saya untuk mengajar di MI full 

day school tersebut.  Sayapun menerimanya, sehingga 

saya pindah mengajar ke MI tersebut dan paginya saya 

sudah tidak berjualan lagi di pasar. Ketika mengajar di MI 

sampai sore,  pada malam harinya, sayapun membuka les 

di rumah saya (semua mata pelajaran)  untuk siswa yang 

membutuhkan dengan biaya seikhlasnya bahkan saya 

gratiskan bagi anak yatim atau anak keluarga tidak 

mampu, agar mereka bisa belajar bersama tanpa 

membebani orang tua mereka. Dengan berjalannya 

waktu, satu persatu, adik kami menikah dan tidak terasa 

sampai akhirnya semua adik saya sudah berumah tangga 

serta suami saya juga bisa mendaftar haji pada tahun 

2006.  Alhamdulillahirabbil ’Aalamiin. 
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Memang sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada 

perjalanan hidup manusia di dunia ini yang mulus. Karena 

hal itu juga terjadi pada diri saya. Dua tahun kemudian 

yaitu awal tahun 2008, setelah hampir kurang lebih 12 

tahun mengajar di MI yang full day school tersebut, maka 

prahara yang terjadi adalah  rasa ketidak percayaan 

antara pengurus dengan dewan guru yang akhirnya 

sampai terjadi PHK pada beberapa guru, termasuk saya. 

Dari peristiwa tersebut, dapat diambil hikmah 

bahwa seketika itu pula muncullah solidaritas yang baik 

antara guru-guru dan wali murid.   Dari hari ke hari, dan 

dari bulan ke bulan, mulai dari rapat-rapat kecil maupun 

rapat-rapat yang melibatkan wali murid dalam rangka 

untuk mencari solusi dan melakukan mediasi-mediasi, 

ternyata belum berhasil juga dan Alhamdulillah, akhirnya 

diputuskan untuk mendirikan gerbong baru dengan 

melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan timbul rasa 

syukur kami yang tidak ternilaikan.  Ucapan Alhamdulillah 

bertubi-tubi datang dari kami, karena pada bulan Mei 

2008 resmi berdirilah Madrasah Ibtidaiyah yang bisa 

menaungi bagi guru-guru dan wali murid yang sepaham 

dengan kami.   Saya serta guru yang terPHK menjadi salah 

satu pengajar di madrasah tersebut sampai sekarang.  

Selain ikhtiar-ikhtiar yang sudah saya lakukan di 

atas, ikhtiar yang lain yaitu setiap ada wali murid MI yang  
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pulang dari menunaikan ibadah haji saya selalu mengajak 

beberapa guru yang mau, untuk bersilaturrahim ke 

rumahnya dengan niatan minta didoakan agar bisa 

mengikuti jejaknya untuk segera pergi haji.  Ini saya 

lakukan setiap mendengar ada wali murid yang pulang 

dari haji maupun umroh, walaupun saya sempat dicibir 

oleh guru yang lain, ”Semua wali murid kok diparani”  

(semua murid kok didatangi).  Tapi itu tidak saya hiraukan 

yang penting saya niat silaturrahim dan minta doa.  Entah 

sudah berapa puluh kali saya bersilaturrahim dengan 

tujuan tidak lain adalah benar-benar saya ingin doa 

mereka terkabul sehingga saya bisa segera pergi ke 

Baitullah seperti mereka.  

Dari doa–doa yang dipanjatkan oleh 

Dzuyufurrahman (tamu Allah SWT), doa dari jamaah haji 

yang saya datangi,  dan tidak lepas atas ijin Allah, 

Alhamdulillah, pada bulan Nopember 2008 suami saya 

bisa menunaikan ibadah haji. Selain doa-doa mereka dan 

entah doa yang dipanjatkan oleh suami saya ketika  

berada di Rumah Allah (Baitullah), serta semuanya itu, 

sekali lagi tidak terlepas dari kehendak Allah sehingga 

lima bulan setelah suami saya pulang dari haji yaitu April 

2009 saya didaftarkan haji. Alhamdulillahirabbil ’Aalamiin. 
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     Dari awal pendaftaran sampai dengan 

pelaksanaan ibadah haji sekitar 5 (lima) tahun, rasa 

gelisah bercampur rasa tak percaya dan lainnya betul-

betul menyelimuti pikiran saya, dalam diri saya sempat 

timbul pertanyaan benarkah saya ini dipanggil oleh Allah 

SWT untuk menunaikan ibadah haji?  Sederet keganjilan 

yang ada pada diri saya masih menjadi pertanyaan besar, 

apakah saya ini benar-benar dipanggil oleh Allah SWT 

untuk menunaikan ibadah haji?  

Disinilah bisa saya rasakan tentang keajaiban 

suprarasional, dengan ”doa dan shodaqoh”,  benar-

benar saya dipanggil oleh Allah SWT untuk menunaikan 

ibadah haji ke Baitullah. Lha, bayangkan! Saya hanya 

sebagai guru madrasah swasta sedangkan suami 

membuka warung kopi di teras rumah, belum 

mempunyai rumah dan membiayai 3 anak yang ketika itu 

dua sudah sekolah di SMA dan yang kecil belum sekolah, 

apa itu tidak namanya suprarasional?                                                     

Alhamdulillah... saya selalu bersyukur kepada 

Allah SWT, ternyata nomor urut antrian saya sudah 

tercantum  pada   daftar keberangkatan haji di Kandepag 

pada tahun 2013. Kemudian saya mendaftarkan diri di 

salah satu KBIH untuk mengikuti manasik haji.  Sebelum 

manasik itu berakhir saya mendapat pemberitahuan 

untuk batas waktu pelunasan pembayaran haji. Saya 
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bingung sekali karena uang saya belum mencukupi untuk 

pelunasan. Akhirnya saya hutang pada bank (padahal haji 

kan tidak boleh hutang? tapi gimana lagi? terpaksa) 

dengan selalu berdoa ”  َ ْلُمْغنِيَْا (Yang Maha Pemberi 

Kekayaan) ”, ketika waktu pelunasan telah selesai, 

ternyata ada pengumuman bahwa keberangkatan 

jamaah haji ada pengurangan 20%. Setelah mendengar 

berita itu saya langsung berfikir, ini cobaan dari Allah. 

Saya hanya  bisa berdoa, doa saya yang awalnya haji-haji 

dan haji... langsung saya ganti, ” Ya Allah beri yang 

terbaik buat saya”    ”Ya Allah beri yang terbaik buat 

saya”  begitu seterusnya.  Ternyata apa yang terjadi?, saya 

termasuk di dalam daftar pengurangan tersebut.  

Sayapun tidak kecewa juga tidak marah kepada Allah 

SWT bahkan saya khusnudzon padaNya, mungkin ada 

rahasia di balik ini semua.  

Tidak terasa waktu satu tahun berjalan cepat 

sekali, sampai akhirnya saya benar-benar berangkat 

untuk menjadi tamu Allah SWT. Sebelum berangkat saya 

tidak lupa untuk minta didoakan  oleh semua keluarga, 

sanak famili, sahabat, teman dan yang terpenting adalah 

doa dari semua murid-murid MI tempat saya mengajar, 

karena mereka belum banyak dosa jadi Insyaa Allah 

terkabul. Alhamdulillahirabbil ’Aalamiin, berkat doa 

mereka semua, benar-benar saya diberi kelancaran, 

kemudahan, dan kesehatan dalam segala hal mulai dari 



 

30 

berangkat hingga kembali ke rumah, padahal saya 

berangkat haji itu sendiri tidak bersama suami. Namun 

yang paling terpenting adalah terlaksananya doa saya 

bisa mencium Hajar Aswad.  

Pembaca yang saya hormati, ternyata ada rahasia 

dari Allah SWT kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 

kemarin tapi justru tahun 2014, yaitu pada saat saya 

berangkat haji bertepatan waktunya haji Akbar (sama 

dengan 70 kali haji) yang mana tidak semua orang bisa 

mendapatkannya, seandainya saya diijinkan Allah SWT 

berangkat tahun 2013 maka saya tidak akan 

mendapatkan haji Akbar.  Dan ketika saya pulangpun 

saya memperoleh kembalian uang biaya haji yang 

nilainya cukup lumayan dari bank karena Dollar turun.  

Tidak hanya itu rizki yang diberikan Allah SWT kepada 

saya, tapi Allah juga memberi rizki kepada saya berupa 

penerimaan awal sertifikasi saya yang langsung cair 

selama 1,5 tahun.  Kemudian uang-uang tersebut 

langsung saya pergunakan untuk melunasi hutang saya 

di bank, sehingga saya sudah tidak memiliki tanggungan 

hutang lagi. Alhamdulillahirabbil ’Aalamiin. 

Pada Januari tahun 2017, pemilik Yayasan MI kami 

(Yayasan Sabilillah Lamongan) mengadakan pelaksanaan 

umroh untuk guru dengan berbayar separoh dari biaya. 

Kebetulan saat itu hanya 10 orang guru yang sanggup 
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untuk mengikuti program itu (karena keterbatasan dana).   

Alhamdulillah,  termasuk saya juga bisa bergabung untuk 

mengikuti program tersebut. Dan yang membuat syukur 

saya kepada Allah SWT tiada henti adalah karena suami 

saya juga diberangkatkan oleh Pemilik Yayasan untuk 

umroh bahkan tanpa biaya (gratis), karena diminta untuk 

membimbing kami para guru.                                                     

Kemudian di tahun 2017 juga MI kami 

mengadakan kelas Reguler KPM yang bekerjasama 

dengan KPM Cabang Surabaya. Yang mengajar juga 

guru-guru MI Unggulan Sabilillah sendiri yang 

sebelumnya diadakan pelatihan dengan mendatangkan 

pelatih dari KPM Cabang Surabaya. Saya termasuk juga 

dipercaya untuk mengajar kelas KPM.  Karena sekolah 

kami fullday 5 hari maka kelas KMNR diadakan pada hari 

Sabtu bagi yang berminat dan tidak diwajibkan. Bagi 

siswa yang lolos di kelas khusus / kelas berbakat maka 

diantar langsung oleh orangtuanya ke Surabaya. Pada 

tahun ajaran 2018-2019, Alhamdulillah siswa kami banyak 

yang lolos di kelas khusus / kelas berbakat sehingga 

kepala sekolah berinisiatif untuk mengantar mereka 

menggunakan mobil sekolah dengan mengganti uang 

bensin seikhlasnya dan didampingi seorang guru biar 

tidak merepotkan orang tua mereka. Kebetulan yang 

ditunjuk kepala sekolah untuk mendampingi anak-anak 

itu adalah saya. Jadi setiap hari Sabtu saya pagi mengajar 
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kelas KPM di sekolah kemudian dilanjut mengantar anak-

anak ke Surabaya untuk mengikuti kelas khusus/berbakat 

kecuali kalau libur.  Di tengah perjalananpun saya 

membimbing anak-anak yang belum bisa mengerjakan 

PR Matematika atau PR Akhlaknya.  Hal itu saya lakukan 

hingga sekitar bulan Maret 2020, karena terjadinya 

pandemi ini akhirnya sekarang pembelajaran KPM 

melalui online. Saya tidak mengeluh dengan tugas 

tersebut bahkan saya merasa bersyukur karena dalam 

lomba-lomba yang diadakan KPM, siswa kami sering 

mendapatkan juara bahkan sampai sekarang lomba 

Matematika dan Sains secara online juga siswa kami 

sering mendapat medali. Diantara siswa kami yang 

mendapat juara tersebut termasuk anak saya sendiri, 

yang Alhamdulillah, kemarin dalam lomba IKMC 2020 

mendapat Bronze Medal dan lomba ROC Sept 2020 

juga memperoleh Bronze Award. 

       Alhamdulillah wa syukrulillah ’alaa 

ni’matillah walaa haula walaa quwwata illaa 

billaahil ’aliyyil ’adhiim.   

                                                                                                                     

       

                                        

    By:   Aidatur Runis 
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Pesan penulis : 

1.   Lakukan setiap pekerjaan/kewajiban dengan 

ikhlas tanpa pamrih.                                                                    

2.   Selalu berdoa kepada Allah SWT kapan dan 

dimana saja.                                                                                                

3.   Selalu khusnudlan pada Allah SWT.                                                                                                                

4.   Selalu berikhtiar dan bersyukur pada A llah SWT.   

5.  Kerjakan tugasmu dengan senang hati tanpa 

mengeluh . 
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Tulisan 4 

 Nyaris Ketinggalan Pesawat 

Penulis: Alfiatun Naimah 

 

 Sekolah kami akan mengadakan study banding ke 

Bandung, tepatnya di SD Muhammadiyah Antapani 9 

Bandung dan SD  Darul Hikam pada bulan Februari 2018.  

Sebelum berangkat, semua peserta baik guru dan 

karyawan di kumpulkan di Aula, dijelaskan teknis 

pelaksanaannya, serta semua mendapatkan guide book.  

 Tepat 1 hari sebelum berangkat, si Mio yang biasa 

mengantarkan saya kemana saja, sakit. Harus opname di 

dokter langganan.  Karena harus turun mesin, dan 

beberapa onderdil harus di ganti.  Maklum si Mio sudah 

berusia 9 tahun.  Pak Dokter bilang harus menginap 

beberapa hari, minimal 3 malam karena dikerjakan 

sepulang kerja. 

 Masalah muncul saat mio opname, karena semua 

peserta harus berkumpul di halaman Stasiun Sidoarjo 

pukul 01.30 dini hari agar perjalanan naik pesawat pukul 

05.00 tepat waktu. Panitia menyediakan sebuah bus. 

Apabila lebih dari pukul 01.30 harus berangkat sendiri ke 

Bandara Juanda.  
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Sebelum tidur pukul 21.00 packing barang selesai. 

Juga berdo’a minta sama Allah agar bangun pukul 00.30. 

Qodarullah, mungkin karena terlalu lelah, saya baru 

bangun pukul 01.30. Artinya harus berangkat sendiri ke 

Juanda. Untuk menghemat waktu, sebelum mandi, saya 

sudah pesan uber online.  Senangnya dapat (baru 

pertama pesen ojol). Tepat pukul 02.15 ia membatalkan 

karena ban bocor.  

 Dalam hati, ini ujian. Harus di coba lagi, siapa tahu 

masih rejeki. Coba pesan lagi, Alhamdulillah dapat dan 

baru pukul 03.00 berangkat dari rumah. Perjalanan lancar 

dan sepanjang jalan berdo’a semoga selamat dan sampai 

ke Bandung. Bapak Uber saya tanya, bapak ngerti citilink 

di terminal berapa? Ya ngerti.  Akhirnya kami ke Terminal 

2. Sampai sana, saya tanya security … terminal 1 Bu. 

Lemes deh … 

 Alhamdulillah Bapak Uber berkenan 

mengantarkan ke terminal 1C. Disambut ketua panitia 

dengan wajah cemas. Usai adzan Subuh berkumandang 

sebelum bergabung dengan teman-teman, menunaikan 

sholat shubuh dulu. Tepat pukul 05.00 kami sayonara 

dengan Juanda menuju Bandung. Terima kasih Ya Allah, 

hanya kuasaMu yang bisa membuatku sampai ke 

Bandung. 
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*) aktif sebagai pengajar SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo 

dan guru matematika KPM Sidoarjo 
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Tulilsan 5 

 Anak Itu Bernama Hayfa 

 

Hayfa, begitulah dia biasa dipanggil.  Dia 

dilahirkan pada hari Rabu, 28 Maret 2001, di sebuah klinik 

kecil di Bojonggede, daerah pinggiran di wilayah 

Kabupaten Bogor. Saat itu, segala fasilitas masih 

sederhana dan akses untuk sampai ke kota cukup sulit 

dan lebih mengandalkan kereta listrik sederhana 

(commuter) jurusan Bogor-Kota (Jakarta). Di sanalah dia 

tumbuh, dengan budaya dan lingkungan yang sederhana 

hingga kelak dia beranjak remaja. 

Waktu berlalu hingga tiba dia lulus dari Tk.  Saat 

itu  usianya 5 tahun 3 bulan, dan hal ini dipastikan 

membuatnya sulit masuk SD. Setelah mencoba ke 

beberapa sekolah dan gagal, akhirnya SD Islam Plus 

Daarul Jannah Cibinong bisa menerimanya, namun 

dengan catatan/dibekali pesan-pesan khusus dari kepala 

sekolahnya, Ayah Nur Kholis Dawam. Bahkan sampai 

sekarang, antara Beliau dan Hayfa masih saling 

mengingat. 

Selama 6 tahun di SD, Alhamdulillah Hayfa tidak 

mengalami kendala, kecuali dalam urusan makan karena 

dia belum terbiasa makan sendiri di tahun-tahun awal. 
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Apalagi dari kelas 1 dia sudah dijemput mobil jemputan 

pukul 06.00 dan sampai rumah kembali kisaran pukul 

17.00 WIB.  Di sekolah, Hayfa termasuk salah satu murid 

yang menonjol dan terkenal sebagai kutu buku karena 

waktu senggang di sekolah dihabiskannya di 

perpustakaan.  Meski dulu keinginannya besar sekali 

untuk bisa belajar di KPM, tetapi keinginannya itu 

terbentur dengan kebijakan sekolah kala itu. Bahwa anak-

anak yang berbakat Matematika dibina sendiri oleh 

sekolah melalui wadah Club DJMO (Daarul Jannah 

Mathematic Olimpyad) dan hanya mengutus 2 orang 

siswa untuk dikirim ke KPM Kelas Khusus. Dan Hayfa 

belum mendapat rizkinya untuk menjadi salah satu dari 

kedua utusan tersebut. Jadi dia belum pernah merasakan 

belajar bersama KPM karena dibina sendiri di DJMO. 

Namun dia bisa menerimanya dan tetap semangat, 

sehingga ketika kelulusan dia mendapat NEM yang tinggi 

(top 3).  Alhamdulillah, dan dengan NEM itulah dia 

diterima di 4 SMP yang cukup favorit di Depok, Cibinong, 

dan Bogor Kota.  

Hayfa menetapkan SMPN 5 Kota Bogor sebagai 

sekolah pilihannya. Dari Sekolah Islam kemudian masuk 

ke SMP Negeri, ternyata merupakan suatu skenario yang 

tidak mudah, belum lagi di kemudian hari kami 

sekeluarga harus pindah ke Depok. Hayfa harus 

menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke 
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sekolah, dengan naik commuter kemudian disambung 

dengan angkot. Tidak jarang dia telat sampai ke sekolah, 

karena seringkali terjadi kemacetan yang luar biasa antara 

Cilebut/Kebon Pedes sampai dengan depan sekolah (Jl 

Dadali). Seringkali dia harus turun angkot dan memilih 

jalan kaki/berlari dari pertigaan Jl Sholeh Iskadar (Kebon 

Pedes) sampai sekolah yang berjarak 3-4km sampai ke 

sekolah. Karena hal ini, saya sebagai orang tua pun 

pernah dipanggil ke sekolah. Saya menyadari sekali 

perihal/kondisi ini dan tidak menyalahkan atau marah 

kepada Hayfa, tetapi justru saya menangis di depan guru 

kala itu, membayangkan betapa berat perjuangannya 

setiap hari untuk sampai sekolahnya. 

Dan ternyata tidak ada perjuangannya yang sia-

sia, di ujung tahun SMP, tibalah hari pengambilan hasil 

akhir UN (Ujian Akhir) ke sekolah. Karena sebagai seorang 

ibu yang harus mengantar dan menunggu adik kecilnya, 

Hayyan yang masih kelas 2 SD, saya baru sampai di SMPN 

5 paling terakhir. Saya langsung menuju ruang kelasnya 

dan menghadap Bapak Wali Kelas, Pak Farhan. Beliau 

langsung menyampaikan, "Selamat Ibu, Hayfa 

memperoleh NEM tertinggi di sekolah." Tak terasa 

butiran hangat mengalir ke pipi.  

Saya ciumin pipi Hayfa, saya berikan selamat 

kepadanya sambil saya berbisik, "Apa tips Kakak untuk 

sukses melalui UN?" Hayfa pun menjawab, "Tahu ngga 
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Ma, Kakak terakhir-terakhir ini seringkali bersedekah ke 

pengemis atau mengisi keropak masjid dengan uang 

pecahan 50rb, 100rb", begitu jawabnya. Masya Allah, dia 

mengumpulkan uang sakunya sedikit demi sedikit dan 

tidak sayang mengeluarkan untuk sedekah. Ternyata 

kuncinya, BELAJAR, DO'A dan SEDEKAH.  Ridho menerima 

kesusahan. 

Alhamdulillah Yaa Robb, Engkau balas tabungan 

kesusahannya dengan hadiah yang indah. Anak 

perempuan yang kurang umur ketika masuk sekolah, 

sekarang menjadi anak yang tangguh dan berani. 

 

Jaga dan bimbing Hayfa untuk selalu di jalanMu, 

Yaa Allah. 

(Hayfa saat ini menempuh pendidikannya di UGM 

prodi teknik sipil, lolos PTN melaui SBMPTN/jalur test) 
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Tulisan 6 

Allah Juri Terbaik dalam Kehidupan 

Penulis: Parmasianti Nurkencanadewi 

 Belajar memahami konsep suprarasional dari 

buku-buku karya Bapak Ridwan Hasan Saputra, bagi saya 

seperti perjalanan yang membawa saya kembali ke masa 

lalu, ketika saya mengalami berbagai peristiwa yang saya 

anggap penting dalam kehidupan pribadi saya. Bukan 

bermaksud untuk berjalan mundur atau membuang 

waktu dengan mengenang masa lalu, tapi ternyata 

seperti inilah proses yang saya alami dalam memahami 

konsep suprarasional.  Setelah melewati sekian banyak 

pengalaman, saya baru mengerti sekarang, bahwa pola 

pikir yang pernah saya terapkan pada masa lampau 

adalah cara berpikir suprarasional.  Sebuah definisi yang 

baru saya ketahui belakangan setelah membaca buku-

buku karya Pak Ridwan tersebut.   

 Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih 

bekerja di salah satu BUMN, atasan saya mendaftarkan 

beberapa karyawannya, termasuk saya, untuk mengikuti 

seleksi penerima beasiswa kuliah pascasarjana.  Seleksi ini 

diikuti banyak peserta.  Saya sempat merasa kaget ketika 

masuk auditorium tempat seleksi tertulis berlangsung, 

saya melihat begitu banyak karyawan BUMN tempat saya 
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bekerja yang mengikuti tes seleksi.  Sedangkan, 

sepengetahuan saya waktu itu, seleksi tersebut juga 

dilakukan di BUMN lain.  Pesimis? Tidak sama sekali. Yang 

terpikir saat itu, tugas saya adalah mengikuti tes seleksi 

tersebut sebaik-baiknya.  Saya menghargai atasan saya 

yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk 

mengikuti seleksi tersebut.  Kondisi saya yang sebenarnya 

kurang fit tidak menghalangi semangat saya untuk 

menyelelesaikan tahap demi tahap dalam tes seleksi 

tertulis.  Sempat terpikir betapa beruntungnya peserta 

lain yang kondisinya sehat, sedangkan saya dalam kondisi 

pusing dan mual.  Segera saya singkirkan pikiran lemah 

seperti ini.  Saya yakin, rezeki sudah diatur oleh Allah Yang 

Maha Pemurah. Saya tetap mengikuti tes dengan tenang, 

karena saya yakin, berhasil atau tidak dalam 

mendapatkan beasiswa, itu bukan hak saya untuk 

memutuskan.  Allah pasti sudah memilihkan jalan terbaik 

untuk saya.  Allah adalah juri terbaik untuk semua 

kompetisi dalam kehidupan ini.   

 Kegelisahan mulai melanda ketika waktu tes tak 

kunjung usai hingga siang hari dan memasuki waktu 

zuhur.  Saya pikir tidak lama lagi rangkaian tes tertulis 

akan selesai.  Ternyata, masih banyak tahap-tahap tes 

tertulis yang harus saya lewati.  Terbersit kekhawatiran, 

jika saya mengerjakan tes sesuai waktu yang diberikan 

dan saya gunakan waktu tersebut sampai batas terakhir, 
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nantinya saya akan terburu-buru lari ke mushola untuk 

menunaikan salat karena waktu salat hampir berakhir.  

Lebih buruk lagi jika saya sampai kehabisan waktu salat 

dzuhur.  Dalam kegelisahan, saya harus segera 

memutuskan apa yang akan saya lakukan, karena waktu 

terus berjalan.  Sebenarnya, saat itu tinggal satu tahap 

lagi dari sekian banyak rangkaian psikotes yang harus 

dikerjakan, tapi dalam tahap terakhir ini waktu yang 

disediakan begitu panjang karena soal tes sangat banyak, 

entah berapa puluh lembar jumlahnya.  Keputusan saya 

bulat, saya tidak boleh terlambat salat dzuhur.  Saya takut 

jika mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh 

Allah.  Saya tahu tes seleksi ini sangat sulit, persaingan 

sangat ketat, sehingga saya pikir jika saya mengabaikan 

kewajiban untuk beribadah, betapa malunya jika saya 

meminta pertolongan Allah agar melancarkan jalan saya 

untuk lolos dalam seleksi itu.  Saya tidak peduli lagi 

berapa lama lagi waktu yang tersedia untuk 

menyelesaikan tes tulis terakhir. Tekad saya hanya satu, 

saya harus mengerjakan tes dengan super kilat, mungkin 

hanya seperempat dari waktu yang disediakan. Tidak 

terlalu sulit kelihatannya, saya hanya perlu membaca soal 

dengan cepat dan menjawab dengan cepat pula.  Saya 

merasa lega, misi saya berjalan mulus, soal tes dapat saya 

kerjakan dengan singkat, tidak perlu diteliti, tidak perlu 

dicek ulang.  Yang penting, semua soal selesai saya 
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kerjakan, sehingga saya bisa segera keluar dari 

auditorium dan berjalan cepat menuju mushola di dekat 

ruang kerja saya.   

 Luar biasa leganya perasaan saya ketika kewajiban 

salat zuhur sudah saya tunaikan, meskipun tidak tepat 

waktu.  Setidaknya, saya masih punya nyali untuk 

memohon pertolongan dari Allah terhadap semua ikhtiar 

yang telah saya lakukan hari itu.  Bagaimanapun juga, 

saya sadar bahwa saya mengerjakan tes tulis terakhir 

dengan terburu-buru dan sekadarnya, tapi kepasrahan 

terhadap semua ketentuan Allah membuat hati saya 

tenang.  Saya tidak peduli harus bersaing dengan sekian 

banyak peserta yang menyelesaikan tes dengan waktu 

yang lebih panjang. Rasa lega membuat saya melupakan 

kepeningan dan kepenatan selama tes.  Pada hari ketika 

hasil seleksi tes tulis diumumkan, saya dinyatakan sebagai 

salah satu dari sejumlah kecil peserta yang lolos ke tahap 

selanjutnya, bahkan menjadi satu-satunya karyawan dari 

kantor saya yang lolos untuk kategori beasiswa luar 

negeri.  Saya lebih banyak merenung daripada 

meluapkan kegembiraan.  Bagaimana tidak, dengan 

pengerjaan tes yang tidak sempurna dan terburu-buru, 

saya dapat lolos seleksi yang diikuti ratusan karyawan 

kantor saya.  Padahal dengan kondisi seperti itu, saya 

sudah siap menerima apa pun hasilnya.  Bahkan jika saya 

tidak lolos seleksi pun, saya akan sabar menunggu 
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kesempatan berikutnya jika diadakan seleksi periode 

berikutnya.  Saya semakin yakin bahwa hasil yang saya 

capai tersebut adalah karena pertolongan Allah.  Tidak 

perlu ada yang dikhawatirkan jika kita berusaha untuk 

selalu taat pada perintahNya, karena Dia lah yang 

mengatur semua rezeki yang kita dapatkan.  

 Hal ini yang saya ingat-ingat terus sampai 

sekarang, sesibuk apa pun saya, harus selalu ingat untuk 

menjalankan kewajiban salat, karena yakin jika dekat 

dengan Allah, maka akan lebih mudah mendapatkan 

pertolonganNya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 

disebutkan: 

 "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

bersama orang-orang yang sabar".  

Alhamdulillah, dengan serangkaian proses yang saya 

anggap sebagai pengalaman suprarasional, akhirnya saya 

berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S-2 di 

luar negeri.  Meskipun di kemudian hari, saya mengajukan 

permohonan untuk mengalihkan beasiswa tersebut 

untuk menempuh pendidikan di dalam negeri saja, 

dengan berbagai pertimbangan dan alasan.  Saya harus 

mengurus serta mendampingi anak-anak saya yang 

masih balita dan tidak memungkinkan untuk membawa 

mereka ke luar negeri.  Dalam menjalani keputusan ini 
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pun, ada cerita-cerita suprarasional berikutnya, yang 

mungkin dalam lain kesempatan, saya akan 

menuliskannya kembali. 
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Tulisan 7 

 Tetaplah Menjadi Orang Baik 

Penulis: Kusuma Dewi Pujiati 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita 

kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam kita kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 

dan para Sahabat, semoga pada saatnya kita 

memperoleh syafaat dari Beliau. 

Ijinkan kali ini kami menyampaikan isi hati yang selama 

ini kami rasakan dan luar biasa berdampak pada kami, 

dengan menuangkan dalam tulisan yang mungkin dapat 

menginspirasi. 

 Semenjak anak kami menjadi siswa di KPM sejak 

kelas 3 SD, dimana saat ini anak kami telah menjadi anak 

kelas 6 SD dan masih menjadi anak KPM pada kelas 

khusus, banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil 

sebagai orang tuanya.  Salah satunya adalah selalu 

mengikuti pertemuan orang tua yang selalu diisi dengan 

cara berfikir suprarasional, hal tersebut ternyata merubah 

pola pikir kami selaku orang tua yang selama ini kurang 
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memahami arti dari menjadi orang baik yang 

sesungguhnya. 

 Bertahun tahun belajar bersama di KPM 

bagaimana membangun sikap suprarasional menurut 

kami membuahkan hasil, sikap santun, sikap empati, sikap 

berbagi tentunya dapat kami ambil pelajaran dalam 

setiap langkah kami untuk menjalani kehidupan ini.  Sikap 

tersebut tidak serta merta dapat timbul dari diri 

seseorang, perlu ilmu sebelum bertindak, perlu 

mengutamakan adab sebelum beribadah dan 

memerlukan waktu untuk bisa belajar memahami hal 

tersebut. Perilaku yang baik, adab yang baik serta rasa 

berempati kepada orang lain ternyata membuat hidup 

kita bahagia. 

 Sikap tersebut juga pada akhirnya diterapkan 

pada kehidupan sehari-hari dalam dunia pekerjaan, 

dalam bersosialisasi dan dalam lingkungan dimana kita 

tinggal.  Sebagai contoh yang bisa kami sampaikan 

diantaranya mengenai sedekah, dimana sedekah 

merupakan kunci keberhasilan seseorang, termasuk saya 

yang merasakan.  Banyaklah sedekah, niscaya hidupmu 

akan beruntung, itu lah pedoman hidup saya saat ini.  

Bermula dari kesulitan yang saya rasakan bertubi-tubi 

dan merasa sudah bekerja keras tapi tidak membuahkan 

hasil. 



 

49 

 Sebelum tahun 2010 saya merasakan kehidupan 

yang serba sulit, akhirnya saya perlahan kembali ke Allah 

dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai 

hamba Allah diantaranya sholat 5 waktu dengan tepat 

waktu dan sholat malam. Hal tersebut rutin saya jalankan 

dan terbukti bahwa terdapat perubahan yang perlahan-

lahan menuju perbaikan. 

 Pada tahun 2012 keatas, selain bekerja, saya pun 

mempunyai usaha yang cukup baik namun ternyata 

usaha tersebut mengandung unsur riba dan karena kasih 

sayang Allah untuk membuka mata hati saya, saya ditipu 

dan harus menanggung kerugian yang cukup banyak, 

sehingga selain tabungan tidak ada dan untuk menutupi 

kewajiban-kewajiban saya harus berhutang. Dalam kurun 

waktu 2 tahun, perlahan-lahan saya dapat melakukan 

perbaikan pada kondisi keuangan saya. 

 Setelah kondisi keuangan agak membaik, saya 

mendapatkan tawaran usaha dan tertarik lagi karena 

menjanjikan dan terlihat aman. Usaha berjalan satu tahun 

dan ternyata lag-lagi saya ditipu, saat ini penipu 

melarikan diri dan menghilang. Kerugian yang saya alami 

lebih besar dari usaha sebelumnya dan disinilah awal 

muasal kehidupan keuangan saya terjun bebas.  

Berbulan-bulan penghasilan saya dan suami habis hanya 

untuk mencicil hutang, bahkan sepertinya untuk meminta 

tolong kepada orang lain itupun sulit. Layaknya pepatah, 
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teman sejati akan terlihat disaat kita mengalami kesulitan, 

tak ada satupun yang merapat untuk bisa dimintakan 

pertolongan. Menaruh harapan pada manusia adalah seni 

paling sederhana untuk menderita. 

 Perlahan-lahan setelah anak saya bergabung 

dengan KPM dan kami sebagai orang tua selalu diberikan 

arahan dari forum pertemuan orang tua dimana Bapak 

Ridwan Hasan Saputra selalu memberikan pengarahan 

terhadap kami wali murid KPM. Dari situ kami banyak 

belajar mengenai segitiga biru dan segitiga merah. 

Hukum tarik menarik dan hal-hal yang baik untuk dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  Salah 

satunya adalah keropak atau pembayaran seikhlasnya, 

tidak mudah protes, dapat menerima segala keputusan, 

terutama memanusiakan manusia. 

 Segitiga biru yang telah kami terapkan saat ini 

adalah perbanyaklah bersedekah.  Atas hal tersebut tahun 

2017, saya mendirikan Jumat Berbagi The Wiro 92, 

dimana kegiatan tersebut beranggotakan teman-teman 

alumni SMPN 212 tahun 1992. Dan kegiatan awalnya 

adalah memberi makan di hari Jumat sebanyak Rp 1jt 

dalam bentuk makanan yang disebar ke jalanan atau ke 

rumah-rumah yang tidak mampu. Alhamdulillah berkat 

komunitas tersebut saya pribadi rajin mendonasikan dana 

ke group tersebut apabila ada kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya, diantaranya santunan anak yatim dan kunjungan 
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ke panti jompo. Saya bersyukur grup dimaksud masih 

bertahan hingga saat ini dan setiap jumat masih 

memberikan santunan dan masa pandemi ini 

berkembang ke Rumah Sakit untuk memberikan bantuan 

ke Nakes. 

 Bersedekah di kala lapang dan sempit ternyata 

membuat kita jadi beruntung.  Keberuntungan tersebut 

dirasakan oleh saya karena pada tahun 2018, Allah Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang memberikan jalan keluar 

yang tidak disangka-sangka, dalam sekejap hutang yang 

selama ini menggerogoti penghasilan kami perlahan-

lahan lunas. 

 Berdasarkan pengalaman yang luar biasa tersebut 

buat saya sedekah menjadi candu, berbuat baik menjadi 

kewajiban dan mengikuti semua aturan yang ditetapkan 

oleh Allah merupakan keharusan.  Selain mempunyai 

group sedekah, untuk meningkatkan segitiga biru saya, 

saya mengikuti group ODALF, yaitu one day half juz 

dimana kita diwajibkan membaca al quran minimal 

setengah juz 1 hari, dan itu telah saya jalankan bertahun-

tahun. Artinya dalam 2 bulan kita harus sudah 

mengkhatamkan Al Quran dan dalam 1 tahun kita harus 

sudah minimal 6 kali khatam. 

 Cara berfikir suprarasional sedikit banyak telah 

ditularkan oleh KPM kepada kami selaku orang tua dari 
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Murid KPM, hingga terlihat sekali perilaku orang tua yang 

menerapkan cara berfikir suprarasional dengan yang 

tidak. 

 Perlahan-lahan kehidupan keuangan terus 

membaik, hingga pada tahun 2018 ada yang datang 

untuk meminta saya menjadi management dalam satu 

badan usaha  yang sampai saat ini masih berjalan. Dan 

pada tahun yang sama saya mendirikan usaha dimana 

dapat mempekerjakan beberapa karyawan untuk 

menjalankan usaha yang saya jalani.  Hingga saya 

membaca buku yang ditulis oleh Bapak Ridwan Hasan 

Saputra, mengenai karakter suprarasional “menjadi 

pemenang dimasa krisis” itu pun saya rasakan 

manfaatnya.  Dimasa krisis kita harus banyak berbagi, 

seperti yang saya sampaikan diatas bersedekah disaat 

lapang dan sempit membuat keniscayaan hadir dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang tak diduga-duga 

selalu hadir, kebaikan Allah Yang Maha Segalanya dapat 

dirasakan, dimana masa pandemi banyak yang 

mengalami ketidakberuntungan seperti usaha yang 

gulung tikar, pengurangan pegawai dan lainnya. Namun 

mukzizat selalu datang, disaat krisis, ditempat saya 

bekerja, saya mendapat promosi untuk menduduki 

jabatan diantara Top Management, lagi-lagi saya hanya 

berfikir ini merupakan keniscayaan dari sedekah. 
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 Disisi lain saya memperoleh dan merasakan 

berkah, ibadah lebih khusu dan full dikerjakan tanpa 

harus disibukkan dengan hiruk pikuk urusan duniawi. 

Pekerjaan dapat dilakukan dirumah dan sarana online 

digunakan untuk tetap berbagi ke sesama, bahkan 

terdapat rejeki yang tak diduga-duga disebar lagi 

manfaatnya untuk kebahagiaan sesama manusia. Hal 

yang paling saya ingat adalah nasihat dari sahabat Nabi 

yaitu Abu Bakar As-Shiddiq diantaranya “Jika kamu 

mengharapkan berkah Allah maka bersikap baiklah 

kepada hamba-Nya”. 

 Mungkin saya tidak sempurna menjalankan 

semua perintah Allah namun saya setelah belajar banyak 

mengenai cara berfikir suprarasional, sudah berusaha 

menjadi hamba yang ingin berlaku baik.  Tetaplah 

berbuat baik, tetaplah memanusiakan manusia, karena 

kita tidak akan pernah tahu perbuatan baik mana yang 

angkat derajat kita di akhirat kelak. 

 Terima kasih KPM, terima kasih Pak Ridwan, 

terima kasih Guru-guru dan SDM KPM yang telah banyak 

membantu dan menginspirasi bahwa setiap kerja keras, 

pengabdian serta berbagi ilmu dari Bapak dan Ibu, akan 

mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. 

 Karena buku karakter suprarasional sangat 

bermanfaat, maka saya bagikan buku ini ke orang-orang 
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yang saya sayangi.  Demikian curahan isi hati saya, 

semoga dapat bermanfaat. 

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh 
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Tulisan 8 

 Yakin Akan Skenario Terbaik-Nya 

 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka 

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.” (Q.S. Al-Baqarah:186) 

 Ayat di atas adalah salah satu penyebab yang 

selalu membuat saya optimis akan kekuasaan-Nya. Hidup 

memang selalu akan ada ujian. Karena jika tak ada ujian, 

mungkin kita sudah tak ada lagi di muka bumi.  

 Kira-kira awal Agustus tahun lalu, saat saya 

alhamdulillah mengalami kehamilan yang pertama. Saya 

bersyukur sekaligus bahagia karena in sya Allah akan 

dikaruniai seorang anak yang akan menjadi buah hati 

keluarga. Saya termasuk salah satu dari jutaan 

perempuan yang harus bersyukur karena langsung 

dikaruniai momongan setelah menikah.  

 Namun beberapa masalah mulai terjadi. Saya 

mulai merasakan berbagai perubahan akibat kehamilan 
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dengan rasa yang sangat tak enak. Mual-mual, lemas, tak 

nafsu makan, hingga muntah yang membuat saya tak 

berdaya. Jika diratapi mungkin saya akan merasa paling 

menderita saat itu. Makan ataupun tak makan serba 

salah. Seringkali usai makan tak lama kemudian saya 

memuntahkannya.  Perubahan hormon kehamilan 

membuat keadaan saya sering berubah tiba-tiba. Tiba-

tiba pusing, tiba-tiba lemas, tiba-tiba lapar, juga 

perubahan-perubahan fisik lainnya. Namun saya sadar 

akan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, 

laa yukallifullaahu nafsan illa wus’aha. Bahwa tidak 

satupun ujian datang di luar kesanggupan manusia. Saya 

terus berupaya bertahan dengan segala kesanggupan.  

 Kata orang-orang, “ibu hamil harus bahagia, tidak 

boleh sedih.”. tapi saya rasa tidak denganku. Seringkali 

saya merasa sedih dan seakan tidak kuat dengan cobaan 

ini. Kondisi tubuh begitu lemas, sementara saya juga 

masih harus mengajar anak-anak di sekolah. Saat usia 

kehamilan masih antara dua sampai lima bulan, saya 

bahkan pernah muntah saat sedang mengajar di kelas. 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun[1180]. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang 
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ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. 

Luqman : 14) 

Saya menjadi semakin tersadar, betapa berat dan besar 

perjuangan seorang Ibu. Ia mengalami kepayahan baik 

saat mengandung, melahirkan, bahkan saat menyusui 

dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Karenanya, 

pantaslah Allah jadikan surga di telapak kakinya.  Namun 

setiap kali saya merasa tak sanggup dengan ujian ini, saat 

itu juga saya berupaya mengingat satu hal. Betapa 

banyak orang yang ingin merasakan mengandung 

namun belum juga Allah kabulkan. Lantas apa yang 

membuat saya tidak bersyukur dan bersabar atas 

ketetapan dari-Nya?  

 Waktu berjalan, alhamdulillah saya berhasil 

melewati ujian-ujian tersebut. Sampailah saya pada usia 

kandungan ketujuh bulan. Ma qadarullah khair, saat 

bulan ketujuh, saya kembali mengalami masa-masa saat 

awal kehamilan; pusing, muntah-muntah, dan hal-hal 

lainnya yang membuat saya merasa sangat lemah. Hasil 

tes darah menunjukkan hemoglobin (HB) saya rendah. 

Mungkin itu yang membuat saya sering tiba-tiba pusing 

saat di sekolah. HB saya saat itu hanya 7,6 dari batas 

minimal yaitu 11.  

 Saat kontrol ke bidan pada bulan berikutnya, 

bidan mengatakan tidak sanggup untuk menangani saya 
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karena dikhawatirkan terjadi pendarahan. Padahal saat itu 

kehamilan saya baru masuk delapan bulan. Saya berusaha 

meyakinkan bidan tersebut dengan bertanya, 

“bagaimana jika nanti menjelang persalinan HB saya 

sudah normal, apakah saya tetap dapat melahirkan secara 

normal di sini?” Namun bidan tersebut tidak mau ambil 

resiko. 

 Meski dengan perasaan takut bercampur 

khawatir. Saya berusaha menerima semua ketetapan-

Nya. Serta mencoba meyakini bahwa skenario Allah pasti 

yang terbaik.  Cobaan itupun bertambah dengan posisi 

kepala bayi yang masih di atas saat kehamilan bulan ke- 

8, serta kondisi plasenta yang juga belum dalam posisi 

terbaik. Namun mungkin ujian inilah yang membuat saya 

semakin dekat dengan-Nya. Terus meminta, memohon 

dan berdo’a dengan penuh harap agar keajaiban datang 

kepada saya. Berbagai ikhtiar saya lakukan mulai dari 

ikhtiar bumi hingga ikhtiar langit. Mulai dari 

memperbanyak sedekah, meminta do’a orang tua, 

mengonsumsi makanan-makanan untuk memperlancar 

persalinan sampai olahraga untuk ibu hamil pun saya 

lakukan. 

 Berawal dari kondisi HB yang rendah, saya diminta 

oleh bidan untuk membuat kartu BPJS sebagai antisipasi 

bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dokter dan pihak 
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bidan mengatakan bahwa jika HB terlalu rendah akan ada 

kemungkinan operasi atau pendarahan yang tidak 

mampu ditangani oleh bidan sehingga harus di bawa ke 

rumah sakit.  

 Dengan bermodal bismillah dan keyakinan kuat 

pada Allah, usai membuat BPJS saya mendatangi 

puskesmas yang sesuai dengan alamat BPJS saya. Saat itu 

usia kehamilan saya sudah sembilan bulan. Alih-alih 

mendapatkan penguatan, saya malah langsung 

mendapat surat rujukan ke rumah sakit. Bidan 

mengatakan, bahwa sepertinya tidak mungkin nilai HB 

naik signifikan meski sudah dibantu dengan makanan-

makanan yang bisa menambah darah seperti daging sapi, 

telur ayam kampung, hati ayam plus vitamin tambah 

darah yang diberikan setiap bulannya saat saya kontrol 

kehamilan.  

 Saya semakin cemas, namun Alhamdulillaah ada 

suami dan keluarga yang selalu men-support saya dalam 

hal ini. Saya selalu yakin, everythings will gonna be okay. 

Karena Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk 

hamba-Nya. Allah sesuai persangkaan hamba-Nya. 

Proses penciptaan manusia adalah kuasanya Allah.  Bila 

Allah berkehendak melahirkannya ke dunia, maka              

InsyaaAllah proses itu akan terjadi.  
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 Saya mengikuti saran dari bidan, mengikuti proses 

skenario yang diberikan Allah, hingga saya mendatangi 

salah satu rumah sakit rujukan untuk tes darah ulang di 

laboratorium dan periksa kehamilan lagi untuk 

mengetahui langkah selanjutnya. Setibanya di sana,.... 

“udah berapa bulan?” Tanya sang dokter 

“HPL-nya kapan?”  

“kok belum mules?” sang dokter terus bertanya dengan 

pertanyaan yang membuatku semakin cemas. 

“Kalau tiga hari lagi belum mules kamu datang ke 

puskesmas agar bisa ditentukan langkah selanjutnya ya ..” 

 Saya semakin harap-harap cemas. Ternyata tiga 

hari kemudian saya belum menunjukkan tanda-tanda 

akan melahirkan. Karena saya takut dan khawatir di minta 

operasi, saya dan keluarga memutuskan untuk 

menunggu sampai muncul tanda-tanda akan melahirkan. 

Sembilan hari setelah bertemu dokter, saya baru 

merasakan tanda-tanda akan melahirkan tersebut. 

Namun karena kondisi pandemi dan rumah kami cukup 

jauh dari tempat BPJS kami di buat, alhasil saya tidak 

menggunakan BPJS saat melahirkan. Alhamdulillah Allah 

memberkahi rezeki keluarga kami. Saya memilih 

melahirkan di bidan yang justru belum pernah kontrol di 
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sana sebelumnya. Meski harus melewati segenap ujian 

selama kehamilan, Alhamdulillah terbayar dengan 

kehadiran putri kami yang lahir dengan sehat. 

 Kejadian ini semakin menguatkan saya bahwa 

pertolongan Allah itu begitu dekat. Dan Allah pasti 

melaksanakan urusan-Nya. Yakin betul bahwa Allah selalu 

menginginkan yang terbaik untuk hamba-Nya. Ujian 

datang bukan untuk melemahkan kita, namun karena 

Allah ingin menaikkan derajat kita di mata-Nya.  

 Di sisi lain, saya semakin sadar akan betapa 

pentingnya menguatkan hati, karena hati adalah 

pengendali. Saat kita dilanda masalah, hati bisa 

menjadikan pemiliknya merasa sedih, takut, galau. 

Namun hati juga mampu menjadikannya tetap tenang 

karena yakin akan pertolongan-Nya. Itulah hati yang 

senantiasa terpaut pada-Nya. Karena itu jagalah hati, 

sinarilah ia dengan bacaan Al-Quran dan perbuatan baik. 

Bersihkanlah ia dengan kata-kata yang baik. Dan 

lapangkanlah ia dengan berpikir positif. serta 

upayakanlah untuk menjauhi setiap sifat yang tidak 

terpuji. 

Pernyataan:  
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Saya menyatakan siap dan ikhlas menerima serta tidak 

menuntut apapun jika tulisan ini dimasukkan ke dalam 

buku. 
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Tulisan 9 

 Sebuah Awal Perjalanan Suprarasional Seorang 

Manusia, 

Buku Akhlak Siswa KPM Legendaris Pemberi Hidayah 

oleh:  Winner Reynold 

 

Aku jauh Engkau jauh, hamba dekat Engkau dekat 

Didedikasikan untuk Kedua Orang Tuaku, Istri, Anak-

Anakku dan Sahabat seperjalananku. 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Mensyukuri hidup ini, dalam hidupku yang sudah 

diberikan ketentuan oleh Rabb saya, Allah SWT, masih 

saja saya berfikir, untuk apa sebenarnya saya diciptakan-

Nya.  Saya memiliki pekerjaan yang menurut keluarga dan 

kawan-kawan terdekat, adalah pekerjaan idaman dan luar 

biasa, di impikan oleh manusia lain,  Alhamdulillah saya 

bekerja di salah satu Perusahaan terbesar di Indonesia, 

yang katanya adalah kebanggaan Bangsa ini, 

subhanallah, ini membawa kemudahan finansial bagi 

kami, tapi kala itu, masih ada ruang kosong yang saya 

rasakan. 
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Sholat dan Sabar 

  jauh sebelumnya (tahun 2003) adalah saatnya 

teguran dan ujian-Nya, Allah SWT memberikan teguran 

paling keras dalam hidup kami ketika almarhum ayah 

tercinta menghembuskan nafas terakhirnya di alam fana 

ini, disaat kami, istri dan anak-anak almarhum belum 

“bisa apa-apa”, adik bungsu saya masih berusia 8 tahun 

saat itu, alhamdulillah, kami diberikan pendidikan agama 

dan umum yang cukup oleh kedua orang tua kami, tapi, 

astagfirullah, ampuni hamba-Mu ini ya Rabb, manusia 

satu ini masih juga tergelincir di satu kala, dalam 

pencarian awal memperbaiki diri ternyata kuncinya 

adalah 2 kata awal di paragraph ini, yaitu sholat dan 

sabar. 

Aku Jauh Engkau Jauh, Aku Dekat Engkau Dekat 

 ya benar, seperti tulisan pada judul di atas, hal itu 

terjadi pula dalam perjalanan hidup saya, sampai saya 

akhirnya, saat ini berkontemplasi, ternyata “Cerita Hidup” 

kita (manusia/mahluk) sudah ditulis di Kitab Lauhul 

Mahfudz-Nya, tugas kita di Dunia ini memang hanya 

melakoni peran yang menjadi tugas yang diberikan-Nya 

dengan sebaik-baiknya, sebagai “pembuka jalan” saya 

mantapkan untuk berangkat umroh dan mendaftar Haji, 

ya Allah, Labbaikallahumma labbaik.  Kontemplasi, 

kesempatan ber Umroh (tahun 2013) telah berhasil 
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“menaikkan kadar iman” dalam hidup saya, tetapi 

ternyata bukan itu titik balik dalam hidup manusia satu 

ini, jadi apakah gerangan titik balik itu? yaitu saat si 

Sulung (Tahun 2014) yang merupakan peserta didik dan 

baru bergabung di Klinik Pendidikan MIPA (KPM) 

meminta paraf “Buku Ahlak” kepada saya, ya buku ahlak 

dan kenapa harus buku ahlak yang menjadi “Prasasti 

Indah” dalam hidup manusia ini, subhanallah, terimakasih 

ya Allah, Engkau jadikan melalui Buku Ahlak ini sebuah 

titik balikku dan keluargaku, mungkin bagi orang lain 

buku ahlak itu tidak ada artinya, hanya buku biasa, sebuah 

buku laporan kegiatan dan hanya berisi kata-kata mutiara 

Indah yang disisipi Qolam Allah dan Hadits Rasulullah 

SAW, tapi tidak seperti itu artinya buat manusia ini, selalu 

ada halaman yang membuat jantung, perasaan hati resah, 

rasa sesal dan rasa malu yang amat sangat, yaitu saat 

memberi Paraf pada tabulasi sholat fardhu dan Sunnah 

dan harus saya paraf sebagai orang tua, ya Allah, 

astaghfirullah saya MALU pada-Mu, sholat dan ibadahku 

selama ini apa nilainya di hadapan-Mu, malu ya Allah, 

anakku pastinya jauh lebih baik saat itu. 

Perbaiki sholatmu, kamu sedang perbaiki hidupmu, 

“dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu 

mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 

mungkar”. (QS. AlAnkabut: 45),  
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 Sejak mengenal buku ahlak siswa KPM tersebut, 

yang sesungguhnya adalah sebuah “hinaan, tamparan 

sekaligus rasa sayang” Ar-Rahman Ar-Rahim kepada 

manusia ini, saya telahdiberikan hidayah-Nya melalui 

sebuah “Buku Ahlak” KPM, saya berjanji kepada-Nya 

untuk memperbaiki sholat dan ibadah lainnya untuk 

“dikejar” surga-Nya mulai di titik ini, Saya memilih kata 

“dikejar” ketimbang “mengejar’ karena saya haqqul yaqin 

Rabb-ku telah menyediakan SurgaNya bagi umat-Nya 

yang menginginkan. 

 

Jadilah manusia yang paling bermanfaat,  

 Penulis selalu belajar pada manusia bermanfaat 

lainnya, terngiang kata-kata seorang sahabat 

seperjalanan saya, manusia terbaik adalah manusia yang 

paling bermanfaat buat manusia lainnya, bila bisa 

mengajar berikan ilmu yang dimiliki melalui sedekah ilmu, 

bila diberi kelebihan harta berikan harta dengan 

bersedekah harta, sebaik-baik sedekah adalah harta yang 

kamu sayangi dan kamu waqafkan, lagi-lagi ini didapat 

dari sahabat seperjalanan saya, dan hingga hari ini saya 

merasakan Allah SWT selalu memperbaiki hidup kami, 

terlalu banyak keajaiban yang kami alami sesudah titik 

balik ini.  Penulis mengajak untuk jadikan hari ini lebih 

baik dari kemarin, sesungguhnya Allah SWT tidak 
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merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau 

merubahnya, Allah SWT Sang Maha Penyayang dan 

Pengampun akan mendekap jika kita mau menyapa-Nya. 

Subhanallah Walhamdulillah Allahu Akbar, jadikanlah 

kami istiqomah dan matikanlah kami dalam Islam. 
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Tulisan 10 

 B. L. T. (BALASAN LANGSUNG TUNAI) 

Oleh:  Gladies Muchbita Isdianto 

 

 Nama saya Gladies Muchbita Isdianto  – siswi 

kelas 5 SDIT Zia Salsabila Bandar Setia, Percut Sei Tuan, 

Deli Serdang, Sumatera Utara. Cerita ini berhubungan 

dengan pengalaman saya mengikuti Kompetisi 

Matematika Nalaria Realistik (KMNR) ke-13 pada tahun 

2018 dan ke-14 pada tahun 2019.  

 Pertama, tahun 2018 merupakan kesempatan 

pertama saya mengikuti KMNR ke 13 setelah mengikuti 

proses seleksi pada tahap penyisihan. Banyak sekali 

halangan dan rintangan yang harus dihadapi dalam 

persiapan menghadapi babak final, mulai dari latihan 

menjawab soal yang harus saya lakukan setiap hari, biaya 

untuk pergi ke Jakarta, serta masalah akomodasi pada 

saat lomba. Pertama, pada saat latihan, saya benar-benar 

merasa lelah sekali karena saya belum terbiasa dengan 

soal-soal yang ada di buku PMNR. Saya hanya berlatih 

dengan guru saya karena cabang KPM belum ada baik di 

Deli Serdang maupun di Medan. Saya hampir merasa 

putus asa tetapi Ibu saya selalu mendukung saya dengan 
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mengatakan bahwa tidak ada hal yang bisa dicapai 

dengan mudah, semua harus dilakukan dengan kerja 

keras – dalam bahasa Inggris NO PAIN, NO GAIN. Kedua 

adalah masalah biaya tiket untuk pergi ke Jakarta. 

Awalnya Ibu saya berpikir bahwa biaya tiket untuk saya 

akan ditanggung oleh sekolah atau lembaga 

penyelenggara. Ternyata semua biaya harus ditanggung 

oleh peserta. Setelah berpikir panjang, Ibu saya 

memutuskan untuk tetap pergi dan menanggung semua 

biaya. Pada saat itu, total biaya yang harus kami tanggung 

adalah delapan juta rupiah untuk saya, ibu saya, sekaligus 

adik dan nenek saya. Ibu saya yakin bahwa uang yang 

digunakan untuk kebaikan akan memberikan berkah. 

Ketiga yaitu masalah akomodasi pada saat lomba. Pada 

saat itu, Ibu saya setuju untuk menginap di tempat yang 

sama bersama dengan beberapa peserta lain dari Medan. 

Tetapi masalahnya adalah, kami dan peserta yang lain 

harus menempati kamar yang sangat sempit dan berada 

di lantai 4. Jadi, lengkap sudah kelelahan kami mulai dari 

Medan sampai tiba di Jakarta. Namun, kami bersyukur 

karena selama acara lomba semua berjalan lancar, 

sekalipun saya belum memperolah juara pada saat itu, Ibu 

saya mengatakan semua yang sudah ikut babak final 

adalah Champion (pemenang). Kemudian, kami kembali 

ke Medan. Setibanya di Medan, Ibu saya mendapat 

telepon dari kampus untuk mengikuti satu kegiatan. Dua 
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bulan kemudian ibu saya memperoleh sejumlah uang 

dari kegiatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak dari 

biaya yang harus kami keluarkan pada saat mengikuti 

lomba.  

 Cerita kedua yaitu pada saat mengikuti KMNR ke-

14 tahun 2019. Pada lomba ini, saya dan Ibu saya tidak 

ada mengalami kesulitan lagi karena sudah ada 

pengalaman dari tahun sebelumnya. Kali ini, kami pergi 

sendiri dan ketua rombongan hanya membantu kami 

mencarikan akomodasi. Awalnya kami merasa sedih 

karena harus menginap di hotel yang berbeda dengan 

rombongan dari medan. Tapi akhirnya kami bertemu 

dengan rombongan dari KPM Lumajang, Abi Ulum, yang 

dengan sangat ramah menawarkan bimbingan untuk 

latihan pada saat itu. Saya akhirnya merasa senang karena 

saya bisa berlatih bersama peserta dari Lumajang. Pada 

saat lomba, semua berjalan lancar. Alhamdulillah, saya 

belum memperoleh juara. Namun, Ibu saya mengatakan 

bahwa selalu ada pengalaman yang diperoleh dari setiap 

kompetisi. Akhirnya, setelah acara selesai kami kembali ke 

bandara Soekarno Hatta. Ketika kami sedang duduk di 

Bandara, ada seorang ibu – berumur kira-kira 55 tahun -  

yang baru datang kemudian duduk di samping Ibu saya. 

Ibu itu menyapa Ibu saya dan mengatakan bahwa dia 

akan pergi ke Bali. Ibu saya melihat ibu itu membawa 

koper yang besar, sementara pada saat itu sudah ada 
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aturan bagasi berbayar. Kemudian ibu saya bertanya 

apakah ibu akan membayar bagasi. Ibu itu bingung dan 

mengatakan dia tidak tahu menahu tentang itu karena 

dia tidak pernah pergi dengan pesawat. Akhirnya ketika 

ditimbang, beliau harus membayar sampai tujuh ratus 

ribu rupiah. Ibu itu bingung, lantas Ibu saya mengusulkan 

untuk mengeluarkan sebagian barang yang ada dalam 

koper. Hampir satu jam kami harus membantu ibu itu 

merapikan barang-barangnya sehingga beliau hanya 

membayar bagasi sebesar dua ratus ribu rupiah saja. 

Setelah itu, ibu itu juga meminta kami membantu beliau 

membawakan barangnya dan mengantar sampai ke 

ruang tunggu. Beliau sangat berterima kasih kepada kami 

karena bantuan yang kami berikan. Setelah itu, kami 

menuju ruang tunggu kami. Tak lama kemudian, kami 

berjalan menuju pesawat. Ketika kami berada di pintu 

pesawat, tiba-tiba seorang petugas meminta kami 

berhenti dan menawarkan supaya koper yang kami bawa 

dimasukkan saja ke bagasi. Ibu saya mengatakan bahwa 

kami memang sengaja tidak memasukkan ke bagasi 

karena kami bisa membawanya ke pesawat. Petugas itu 

mengatakan bahwa kami tidak perlu membayar untuk 

bagasi tersebut. Kami bingung dan khawatir tapi akhirnya 

kami setuju. Kami masih merasa heran karena pada saat 

adanya aturan bagasi berbayar, kami justru bisa dapat 

bagasi gratis. Tiba-tiba kami teringat akan ibu yang kami 
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bantu, dan kami berpikir mungkin ini balasan dari Allah 

atas bantuan kami pada ibu itu.  

Jadi dapat saya simpulkan bahwa bila kita melakukan 

sesuatu dengan ikhlas maka Allah akan membalas 

kebaikan kita, dan bila kita meringankan beban orang lain 

maka Allah juga akan meringankan beban kita. Dan 

semua itu bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dalam 

bentuk apa saja tanpa dapat kita duga. 
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Tulisan 11 

 Balada Covid-19 

Menumbuhkan Tekun, Merangkai Rukun 

Oleh : Andi Haerani, S.Pd 

 

Kita semua sepakat kalau rezeki berasal dariNya. 

Hitungannya tak dapat dilogikakan dengan perhitungan 

matematika, semisal semakin besar pembaginya, maka 

hasil bagi akan semakin kecil. Namun matematika 

kehidupan tak demikian adanya. Dalam konsep rezeki 

semakin banyak yang kita bagi, maka nilai akan 

bertambah. Mungkin mata memandang nominal harta 

berkurang. Tapi berkah? Ketenangan hati?  Tabungan 

jiwa, ini sudah pasti melipat ganda dari sebelumnya. 

Seringkali Allah balas dengan berikan  rezeki dari arah 

yang tak pernah kita duga. 

Seni Bertahan 

Tepat 30 januari 2020 WHO mengumumkan 

bahwa covid 19 telah menjadi pandemik dan pada 2 

Maret 2020 menginfeksi Indonesia. Dengan cepat virus 

menyebar, ke berbagai daerah. Sejak itu, stay at home 

digemakan, anjuran perketat protokol kesehatanpun 

terus disuarakan. Maha besar Allah, makhluk mungil yang 

tak kasat mata ini benar-benar mengambil kendali seisi 

bumi dan mengendalikan aktivitas miliaran manusia yang 
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hidup didalamnya, mengendalikan  perputaran ekonomi 

serta interaksi sosial masyarakat.  

Dunia pendidikan tentu saja juga terkena 

imbasnya. Sekolah sempat diliburkan secara nasional 

selama dua pekan sampai akhirnya ditetapkan 

pembelajaran melalui daring. Saya yang pada hari-hari 

biasa melanglang buana, mengajar privat demi 

penghasilan tambahan selain honor, akhirnya harus 

terhenti. Mempengaruhi pemasukan? Ini sudah pasti.  

Kala itu, nasib malang menguji, pekerjaan terhenti 

dan uang didompet tersisa 150 ribu rupiah.  Pekerjaan 

ayah mandek seketika. Beliau yang tulang punggung kali 

ini tak ada job,  sementara kebutuhan hidup sehari-hari 

semakin mendesak. Semoga Allah memberikan 

ampunanNya untuk setiap dosa dan kelalaian kami.  

But, never stop learning to survive.  Mungkin ini 

cara Allah memberikan ujian berupa soal konsep rezeki. 

Kami sedang diajar tentang seni bertahan. Bertahan 

dengan ujian wabah, bertahan dalam sabar dan bertahan 

dengan tetap dalam rasa syukur. 

Situasi kota Makassar semakin mengkhwatirkan 

saja dengan terus bertambahnya korban yang terinfeksi 

covid-19.  Masyarakatpun berbondong-bondong 

persiapkan diri lakukan pencegahan dengan 
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mempersiapkan cuci tangan, hand sanitizer dan masker.  

Terlepas dari kondisi bahwa masih ada saja yang kurang 

disiplin dan menyepelekan wabah ini, di kota Makassar, 

masker habis dipasaran. Jadilah waktu itu kami 

memutuskan untuk membuat sendiri dengan kain yang 

seadanya. Terpenting adalah nyaman dipakai.  

Inilah awal mula titik terang buah seni bertahan 

dengan merangkai ketekunan. Saya memutuskan melatih 

skill menjahit, dimana sang Ayahlah gurunya. Beliau sabar 

mendampingi benar-benar dari nol hingga mahir. 

Setidaknya mahir untuk membuat satu jenis karya. 

Masker. 

Merangkai Tekun 

Tidak ada yang tidak mungkin. Taka ada yang 

tidak bisa selagi hal itu masih dalam kendali manusia. 

Selagi manusia ingin keluar dari ketidak mauan dan 

ketidak tahuan alias ketidak mau tahuan. Maka apapun 

itu pasti bisa. Merangkai ketekunan adalah jalannya, 

membiarkan waktu kelak berdamai dengan level skill. 

Menaikkan level belajar. 

Stay at home selama pandemik menguatkan 

keinginan saya melatih skill baru. Seni bertahan yang saya 

lakukan waktu itu pertama kali adalah bagaimana 

merangkai ketekunan dengan harus melawan rasa takut. 
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Takut menginjak dinamo mesin jahit, takut salah jahit dan 

takut tertusuk jarum. Belum lagi tekhniknya yang sulit dan 

juga rumit. Walau saat itu terkesan tidak mungkin. 

Namun keberadaan guru yang tepat dan tekad dari 

dalam yang kuat belajar dari nol tentu dua modal utama 

yang membuat saya optimis memilih usaha ini. 

Sepanjang siang, sore bahkan kadang kala hingga 

malam hari, saya fokuskan diri berlatih.  Hari-hari begitu 

hingga masker pertamaku jadi setelah sebelumnya gagal 

berturut-turut. Satu kesyukuran yang sangat luar biasa 

terkhusus bagi pemula. Walau oleh sang guru dikritik 

hebat. Hasil masih sangat jauh dari harapan juga.   

Nampak tak layak untuk saya bagikan terlebih jika 

dipasarkan. 

Satu demi satu masker berhasil terjahit dan 

hasilnya sudah masuk kategori lumayan oleh sang guru. 

Setiap kali selesai menjahit, karya tersebut kami posting 

di story WA. Rupanya respon dari sejawat semuanya 

positf.  Sayapun kala itu beranikan diri untuk menerima 

pesanan.  

 

Tabungan Jiwa dan Rantai Manfaat   
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 Seratus lima puluh ribu rupiah yang tersisa di 

dompet saat itu, saya pergunakan sedemikian rupa untuk 

modal usaha membuat masker.  Why not? bagi yang yakin 

segala koneksi selalu tentang meraih ridhoNya semata 

sejatinya tak ada jalan buntu. Sebab kita punya doa. Bisa 

tetap bertahan ditengah wabah dan krisis. Saya berserah 

diri atas rintisan usaha ini kepadaNya. Berharap usaha 

kecil ini bisa membawa manfaat sebagai salah satu 

tabungan jiwa kita yang tak hanya membawa 

ketenangan, ketentraman, tetapi medulang pahala 

kebaikan dan keberkahan dunia-akhirat. 

 Allah tunjukkan kuasanya. Usaha maskerku 

berjalan lancar. Ratusan lusin masker terjahit dan laku 

dipasaran sebagai buah karya tangan belajar dari nol. 

From nothing to something. Sesuai niat awal membangun 

usaha ini, sayapun  sempatkan terjun lapangan untuk 

membagi-bagikannya secara gratis kepada masyarakat 

setempat. Kepada tenaga medis, tetangga, masyarakat 

umum. Atas izin Allah pula sebagian keuntungannya juga 

kami salurkan untuk korban bencana banjir Masamba. 

Wahai Rabbku sungguh diri sangat berterima kasih, tak 

ada nikmatMu yang bisa kudustakan. 

 Pada akhirnya, usaha kecil ini membawaku pada 

suatu aspek pembelajaran berharga untuk semakin 

menumbuhkan ketekunan, merangkai kerukunan 
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(ukhuwah) terhadap sesama serta meyakini skenario Allah 

selalu jauh lebih baik dari apa yang dipikirkan hambaNya. 

  



 

79 

Tulisan 12 

 Cerita Suprarasional 

Penulis:  Saiful Bahri 

Assalamu’alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh, 

perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Lahir di Kota Baru 

pada tanggal 08 November 1998. Puji syukur kehadirat 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sholawat serta salam 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 

Wa Sallam. 

Alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan 

Cara Berfikir Suprarasional yang diadakan oleh KPM 

Cabang Depok pada tanggal 31 Mei 2018 lalu sekaligus 

dengan acara Iftor Jama’i bersama Karyawan, Guru-Guru 

dan Pelatih panahan KPM Cabang Depok. Banyak hal 

yang menarik dalam materi yg disampaikan oleh Bapak 

Ridwan Hasan Saputra selaku Presiden Direktur Klinik 

Pendidikan MIPA sekaligus Motivator Suprarasional. Saya 

sangat bersyukur bisa bergabung dengan tim KPM 

Cabang Depok karena menurut saya inilah pekerjaan 

yang sangat langka, pekerjaan yang tidak terpaku pada 

jabatan tetapi semua tim bergerak hingga kepala 

cabangnya pun ikut serta dalam bidang penanggung 

jawab lomba di KPM Cabang Depok. 
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Setelah mengikuti pelatihan Cara Berfikir 

Suprarasional, banyak hal yang saya praktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ada salah satu pengalaman yang 

saya rasakan manfaat dari cara berfikir suprarasional 

dengan menyeimbangkan 3 Antena Manusia yaitu panca 

indera, akal dan hati untuk meningkatkan tabungan jiwa.  

Pada waktu itu saya sedang mengalami masalah 

dalam hal jual beli sepeda motor, saya tertipu karena 

harus membayar cicilan motor yang masih menunggak. 

Awalnya saya percaya kepada orang tersebut karena 

memang menunjukkan juga lokasi rumahnya, saya pun ke 

rumahnya lebih dari 1x jadi semakin yakin bahwa orang 

tersebut jujur. Pada akhirnya saya harus menunggak 

cicilan yg tidak dibayarkan selama 3 bulan. Masa waktu 

bayar pajak pun sudah semakin dekat, saya mengambil 

keputusan untuk menjual motor tersebut karena biaya 

bayar pajaknya lumayan jika harus menembak ktp.  

Akhirnya terjual lah itu motor dengan harga 6 juta. Saya 

semakin bimbang antara harus membeli motor baru atau 

second karena biaya saya yang belum mencukupi. Ibu 

saya menyarankan untuk membeli motor baru dengan 

pinjam kekurangan uang sebesar 10 juta ke saudara 

kandung.  Kemudian langsung bergerak cepat saya 

membeli motor itu pada bulan ramadhan tahun 2019 

karena kebutuhan untuk sarana bekerja. 
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Saya membeli motor ke dealer dengan cash, 

namun harus membayar cicilan ke saudara kandung saya 

dengan kesanggupan saya sebesar 500 ribu per bulannya. 

Seiring berjalannya waktu entah kenapa saya bisa 

membayar cicilan lebih dari 500 ribu perbulannya dan 

alhamdulilah cicilan motor lunas pada bulan November 

2019.  Saya sangat bersyukur karena itu diluar dugaan 

dan rencana saya. Tidak banyak amalan yang saya 

lakukan, hanya merutinkan puasa senin kamis, sedekah 

setiap jum’at dan ikhlas menolong member panahan yg 

membutuhkan tenaga saya. Alhamdulillah dengan 

merutinkan amalan tersebut saya merasa bahwa rezeki 

yang saya dapatkan itu adalah dari tabungan jiwa yang 

selama ini Allah simpan. 

Ada satu cerita suprarasional lagi yang saya alami.  

Pada waktu itu saya diminta tolong oleh salah satu orang 

tua member panahan untuk mendampingi anaknya 

berlomba di Universitas Mercubuana. Biasanya kami para 

pelatih menarif harga coach pendamping member saat 

lomba sebesar 50 ribu per member. Saya pribadi 

mengubah kebiasaan itu menjadi berfikir suprarasional 

dengan tidak menarif biaya apapun dari orang tua 

member tersebut, murni insya Allah ikhlas niat saya 

mendampingi dan mensupport member terserbut untuk 

berlomba. Alhamdulillah dengan niat benar-benar tulus 

Allah memberikan rezeki lebih kepada saya. Mungkin jika 
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saya tarif 50 ribu saja, hanya itu yg saya dapat. Tetapi 

karena ikhlas menolong seseorang dan pasrahkan terkait 

rezeki kepada Allah, Alhamdulillah saya mendapatkan 3x 

lipat dari biaya biasanya.    

Dari cerita pengalaman suprarasional saya diatas, 

Alhamdulillah semakin yakin bahwa memang semua 

rezeki pasti akan Allah berikan sesuai yg dibutuhkan jika 

kita mau pasrahkan semua kepada-Nya. Dan jangan 

pernah mengungkit apa jasa kita kepada seseorang, 

cukuplah Allah yg mengetahui dan membalas hal baik 

yang kita lakukan dengan skenarionya. 

Demikian cerita suprarasional singkat yang bisa 

saya sharing kepada masyarakat di luaran sana, semoga 

apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa 

dijadikan sebagai motivasi untuk selalu berprasangka 

baik kepada Allah dan jangan pernah bosan untuk 

menolong sesama. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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Tulisan 13 

 TEMPAT PENGASINGAN YANG MEMBAWA BERKAH 

             Penulis: Tan Huzein, M.Pd 

Berawal dari keberhasilan memimpin perlawanan 

rakyat untuk menolak kehadiran pertambangan panas 

bumi atau geothermal di bumi “Gordang Sambilan”, atau 

lebih tepatnya disebut kabupaten Mandailing Natal, 

maka saya tiba di tempat yang penuh perjuangan ini pada 

tanggal 6 Februari 2015 bakda waktu Isya. Dengan 

banyak perasaan sedih, bercampur gembira, haru dan 

hati yang kuat, saya lalui perjalanan ini serta banyak 

berpikir mengenai masa depan perjuangan menegakkan 

kebenaran, maupun berbuat kebaikan. Kalau meminjam 

istilah Bapak Ir. R. Ridwan Hasan Saputra,M.Si adalah 

berpikir suprarasional. Jadi, saya menapaki perjalanan 

hidup ini penuh dengan berpikir suprarasional,  serta 

berkeyakinan bahwa inilah yang terbaik buat saya, serta 

buat rakyat paska dicabutnya izin usaha pertambangan 

oleh penguasa setempat. Saya berkeyakinan bahwa Alloh 

akan selalu membantu hamba-Nya, selama hamba 

tersebut beramal, ataupun berbuat kebaikan yang 

membawa manfaat untuk kebaikan umat. 

Saya sudah membaca cerita atau sejarah 

bagaimana Tan Malaka diasingkan atau terasing di negeri 
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Belanda, Rusia, Filipina, dan sebagainya. Saya juga sudah 

membaca dan memahami bagaimana Sukarno 

diinterniran ke Pulau Ende. Bung Hatta, Syahrir, Cipto 

Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Jauh sebelum 

mereka juga sudah begitu, sebut saja Pangeran 

Diponegoro, Cut Nyak Dien, Tuanku Imam Bonjol, paman 

dari Raden Dewi Sartika, atau sampai ada yang dibuang 

dan dimakamkan di luar Indonesia, salah satunya Syekh 

Yusuf Al Makassari di masa VOC. Inilah yang membuat 

saya terus berpikir suprarasional dan membuat semangat 

suprarasional serta Insya Allah bisa menjadikan saya 

berkarakter suprarasional dalam menjalani hidup di 

tempat pengasingan  yang membawa berkah ini bagi 

saya. 

Setelah saya membaca dan memahami buku cara 

berpikir suprarasional disambung dengan buku karakter 

suprarasional, saya menyadari bahwa apa yang 

disebutkan di buku tersebut oleh penulisnya Bapak           

Ir. R. Raden Ridwan Hasan Saputra, M.Si tidak jauh beda 

ataupun sangat cocok dengan perjalanan hidup saya. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

Suprarasional terdiri dari dua kata yaitu supra dan 

rasional. Supra merupakan bentuk terikat di atas atau di 

luar, sedangkan rasional bermakna menurut pemikiran 

yang sehat. Jadi, suprarasional dapat diartikan menjadi, di 

luar pemikiran sehat manusia. 
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Sudah sering saya mengalami kejadian 

suprarasional ini, yang diawali dengan sering berpikir 

suprarasional juga. Artinya, kita yakin dengan dengan 

adanya kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya 

adalah ketika demonstrasi besar-besaran menuntut Ahok 

agar dihukum penjara pada tanggal 4 November 2016. 

Sebelumnya, ini sudah menjadi pembahasan kami di 

kelas sewaktu masih aktif belajar untuk menempuh S2 

program studi bahasa Inggris UHAMKA. Pada saat saya 

sebagai moderator dalam suatu kesempatan belajar 

bahasa Inggris, ada kawan, serta Pak Haqiqi sebagai 

dosen kami bertanya kepada saya, apakah saya akan ikut 

meramaikan demonstrasi yang akan diadakan pada 

tanggal 4 November 2016 tersebut. Saya menjawab 

dengan tegas bahwa saya akan ikut meramaikan 

demonstrasi itu, sebab kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, 

yang sudah diatur oleh Undang- Undang nomor 9 tahun 

1998. 

Tepat pada tanggal mainnya, yaitu 4 November 

2016, saya mengajak kawan yang berasal dari Ambon 

yang sedang menempuh kuliah pascasarjana juga di 

UHAMKA, agar ikut ke tempat demonstrasi tersebut, 

yakni ke Bundaran HI, atau Patung Kuda Monas, maupun 

ke Istana Presiden Republik Indonesia. Pada hari tersebut, 

uang saya tinggal sedikit lagi, tidak sampai Rp10.000,00 
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hanya bisa beli rokok beberapa batang untuk kawan 

tersebut, agar dia lebih bersemangat. Tapi, saya ingat 

bahwa kartu busway yang ada di tas saya masih cukup 

untuk 2 orang untuk naik bus transjakarta ke halte yang 

ada di dekat wilayah Bundaran Hotel Indonesia. Kawan ini 

pada awalnya ogah untuk ikut, karena dia tahu 

persediaan amunisi kami ke sana sedikit. Akhirnya 

dengan cara berpikir suprarasional saya bujuk kawan ini 

agar mau ikut bersama saya ke sana. Saya bilang,”Insya 

Allah kalau kita sudah tiba di sana, bantuan banyak 

datang. Allah maha kaya, Allah akan membantu kita yang 

memperjuangkan agama-Nya. Tenang aja, biasanya 

begitu, setelah kita berjuang dulu baru ada pertolongan. 

Yang mau makan, minum, merokok, setelah kita sampai 

di tempat demonstrasi itu, Insya Allah ada”. 

Alhamdulillah, kawan ini mau dan percaya dengan ajakan 

saya. Ajakan yang barangkali bisa disebut ajakan 

suprarasional, yaitu saya berpikir bahwa Allah akan 

membantu hamba-Nya yang mau berjuang dalam 

menegakkan agama-Nya. Dan saya berkeyakinan bahwa 

saya sedang mengamalkan perintah Allah dalam Alqur’an 

surat Muhammad ayat 7, yang artinya,”Hai orang-orang 

mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. 

Dengan membawa semangat suprarasional, dari 

tempat kosan kami di Kampung Pulo, saya berangkat 
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bersama kawan yang berasal dari Ambon Manise 

tersebut. Kami menaiki bus transjakarta menuju tempat 

demonstrasi itu. Rasanya kangen juga orasi di depan 

banyak rakyat setelah sekian lama tidak memegang 

mikrofon maupun pengeras suara lainnya seperti 

megaphone. Terbayang kembali masa-masa di tanah 

kelahiran maupun di tempat saya kuliah S1 

Padangsidimpuan, kita sering ikut menggerakkan 

demonstrasi, atau konsentrasi massa, maupun 

mengadvokasi rakyat agar apa yang menjadi hak rakyat 

tetap bisa dimiliki. 

Kami turun di halte busway yang ada dekat 

Bundaran HI, kemudian berjalan santai menerobos 

kerumunan orang yang barangkali sejak sebelum waktu 

sholat zuhur sudah membludak datang ke tempat ini. 

MasyaAllah, saking banyaknya demonstran, rencana kami 

mau ke depan istana, akhirnya tertahan di area Patung 

Kuda Monas. Benar, dengan membawa semangat 

suprarasional tadi, di tempat ini kita dapat bantuan 

minuman, makanan yang banyak, begitu juga dengan 

rokok untuk kawan tadi. Kalau saya, Alhamdulillah, sudah 

berhenti merokok. Alhamdulillah, kalau mengenai 

kebutuhan pangan, minum atau rokok pada momen 

bersejarah ini, kita berkecukupan bahkan bisa dikatakan 

berlimpah rezeki, Subahanallah, Alhamdulillah, Wallahu 

akbar.      
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 Inilah salah satu di antara banyak cerita 

suprarasional yang saya alami di kota Jakarta ini. Kota 

yang dulu pernah saya datang ke sini di tahun 2001 untuk 

ikut melamar secaba polri. Kota yang dinamai Fatahillah 

dengan Fathan Mubina, atau kemenangan yang nyata 

atau Jayakarta. Dan, Insya Allah dalam jangka waktu yang 

tidak terlalu lama nanti saya akan mengambil nama 

Jayakarta ini untuk dibuatkan nama perpustakaan 

ataupun taman baca di daerah tempat saya tinggal untuk 

meningkatkan minat baca dan membantu mencerdaskan 

kehidupan anak bangsa. 

Di antara pengalaman cerita suprarasional saya 

lagi, adalah ketika saya menghadiri majelis ilmu yang ada 

di sekitar kos saya di Kampung Pulo, Jakarta Selatan ini, 

untuk belajar ilmu agama. Sering saya alami dengan tidak 

ada uang sepeserpun di kantong, saya jalan saja ke 

tempat majelis itu. Alhamdulillah dengan kita mengikuti 

majelis ilmu, belajar ilmu agama Islam, belajar bahasa 

Arab, Insya Allah kebutuhan kita akan ilmu agama 

terpenuhi, yang mana dengan agama Islam ini hidup kita 

jadi tenang, terarah maupun bermakna serta berkah. 

Bukan itu saja, namun kebutuhan pangan kita juga bisa 

terpenuhi. Sering saya hadiri pengajian rutin yang 

diadakan oleh Pesantren Darul Islah pada malam Jum’at. 

Ketika dilantunkan sholawat kepada Nabi kita, 

Muhammad SAW, rasanya hati ini adem banget. Rindu 
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kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Sang 

Musthofa membuncah sudah. Kadang, saya berlinang air 

mata memikirkan amalan apa yang sudah saya siapkan di 

kampung pengasingan ini untuk menuju persiapan 

menuju kampung akhirat, negeri yang menjadi tempat 

asal muasal kita dan tujuan kita. Biasanya, lagi sholawatan 

kita dapat air minum serta minuman bandrek. Setelah itu 

kita mendapat siraman rohani dari pengasuh pesantren 

dengan mengkaji kitab An Nasoihud Diniyah wal Wasoyal 

Imaniyah karangan Imam Habib Abdulloh Haddad. 

Selesai tausiyah ini, ada acara makan bareng. Satu 

nampan untuk 3 atau 4 orang. Benar, apa yang dikatakan 

oleh Baginda Nabi Muhammad saw, bahwa barangsiapa 

yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah 

akan jamin rezekinya. 

Kemudian, pengalaman cerita suprarasional lain 

adalah ketika saya sering menghadiri majelis taklim 

Nidaul Khoirot, yang tidak seberapa jauh dari Pesantren 

Darul Islah, setelah kita mendengarkan tausiyah dari 

ustad pengasuh majelis tersebut, kita makan cemilan, 

buah-buahan, teh manis, terkadang mendapat kain 

sarung maupun fulus. Ini semua tidak lain dari kemuliaan 

Nabi Kita, keberkahan dari kita menuntut ilmu, ketinggian 

derajat dari guru-guru kita yang alim dan jaminan Allah 

terhadap orang-orang yang berilmu sesuai dengan yang 

ada di Al-Qur’an surat Al Mujadilah ayat 11, maupun 
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hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan segala 

keutamaan ilmu. Banyak sekali kebaikan maupun pahala 

yang kita dapatkan dari menuntut ilmu ini. Kita dapat ilmu 

sebagai cahaya yang menerangi bagi kita, dan bisa 

memperbaiki amalan kita.  Allah ampunkan dosa kita 

sebelum melangkah ke tempat majelis tersebut.  Kita juga 

dapat kawan baru, saudara kita, sebagai tempat 

silaturahim kita. Kebutuhan pangan kita bisa terpenuhi, 

sandang, ditambah uang saku dan lain sebagainya.  

Modalnya, hanya kita jadikan cara berpikir kita yaitu 

berpikir suprarasional.  Kita yakin terhadap janji Allah, kita 

yakin hadits-hadits Nabi. Sehingga dari berpikir dan 

keyakinan terhadap janji kemuliaan Allah ini timbul 

semangat suprarasional yang akan menggerakkan kita 

untuk berbuat baik yang bisa bermanfaat  bagi diri kita, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan kemajuan umat Islam. 

Sehingga, Allah akan memberi kemudahan bagi urusan-

urusan kita serta rezeki yang tidak disangka-sangka. 

Di suatu hari, Nabi Muhammad SAW pernah 

berpesan kepada Abu Dzar,”Wahai Abu Dzar, akhirat 

adalah negeri yang jauh. Siapkan perbekalanmu yang 

cukup”. Kita semua harus persiapkan ladang amal kita 

atau meminjam istilah Bapak Ir. R. Ridwan Hasan Saputra, 

M.Si adalah tabungan jiwa untuk bekal kita di akhirat 

nanti. Saya sekarang berprofesi sebagai guru privat atau 

guru les di sekitar kosan saya. Mohon izin dan doa kepada 
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Bapak Ir. R.Ridwan Hasan Saputra, M.Si yang telah duluan 

memulai jadi guru dan mendirikan KPM Seikhlasnya. 

Insya Allah saya akan terus belajar dan mau menerapkan 

metode seikhlasnya yang sudah diterapkan oleh Bapak Ir. 

R.  Ridwan Hasan Saputra, M.Si.  Mudah-mudahan Study 

Club yang sudah berjalan ini bisa berkembang, dan maju, 

berkah serta jaya seperti yang dikelola oleh Bapak Ir. R. 

Ridwan Hasan Saputra, M.Si. 

Saya bersyukur bahwa Allah memberi petunjuk 

kepada saya untuk tinggal di daerah Kampung Pulo, 

daerah yang banyak sekali majelis ilmunya. Hampir tiap 

hari dari mulai ba’da Subuh sampai ba’da Isya ada banyak 

majelis ilmunya. Tinggal kita saja yang harus rajin dan siap 

untuk belajar ataupun menuntut ilmu, tanpa sedikitpun 

biaya kita keluar, malahan kita yang dapat biaya. Begitu 

juga Allah pertemukan saya dengan KPM Seikhlasnya, 

baik dengan guru-gurunya, pengurus, maupun 

pendirinya, Bapak Ir. R. Ridwan Hasan Saputra, M.Si di 

dalam acara seminar online maupun pelatihan 

Matematika online. Salam hormat saya kepada Bapak Ir. 

R. Ridwan Hasan Saputra, M.Si, sebagaimana Bapak Ir. R. 

Ridwan Hasan Saputra, M.Si juga sangat menghormati 

Bapak Prof. Andi Hakim Nasution, yang kebetulan juga 

saya sebagai keluarga besar marga Nasution dari 

Mandailing. Mudah-mudahan saya bisa terus belajar dan 

menimba pengalaman dari Bapak Ir. R. Ridwan Hasan 
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Saputra, M.Si untuk bisa berbuat sama-sama 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengangkat 

derajat bangsa ini ke tempat yang tinggi dan mulia. Hidup 

KPM Seikhlasnya! Hidup Bapak Ir. R. Ridwan Hasan 

Saputra, M.Si!  

 

Biodata penulis: 

Tan Huzein, M.Pd/Sultan Hussein/Mister. 

 Tinggal di Kampung Pulo, Kalibata, Pancoran, 

jaksel kode pos 12740 

 HP: 081364237810/ WA 081280606168  

S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UGN 

Padangsidimpuan. 

 S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UHAMKA. 

 Pernah jadi aktivis lingkungan hidup tolak 

tambang, dengan mendirikan JaTam SU, 

 Kader HMI, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, 

KNPI,wartawan. 

 Sekarang fokus untuk memajukan pendidikan 

dengan mendirikan Study Club, 
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 Pendidikan agama Islam maupun umum seperti 

SD, MI dsb. 

 Saya sudah berdoa kepada Alloh taala, agar 

tulisan ini dapat juara 1, insya Alloh,  

 Hadiah uangnya akan saya belikan ke kamus 

bahasa Arob- Indonesia dan kamus 

 Indonesia- Arob Al Munawwir, 2 bukunya, 

sebanyak 2 pasang. Sepasang untuk saya 

 Dan Stuy club, serta sepasang lagi saya kirim ke 

Mandailing untuk keponakan saya 

 Fitri Diana Daulay yang baru masuk MTsN 1 

Mandailing/Panyabungan.  Mudah- 

 Mudahan Alloh mengabulkan permohonan ini. 

Aaamiin ya Alloh.Kemudian membeli 

Buku-buku karya Bapak Ir. R. Raden Ridwan Hasan 

Saputra, M.Si, seperti: 

Orang Bogor Yang Mendunia dengan Keropak, 

Solusi NKRI menurut RHS, 

Buku-buku latihan Matematika Nalaria Realistik, 

Buku Pintar Matematika,dan  

Produk buku-buku bagus lainnya.  
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 Salam Suprarasional. 

 

 Jakarta, 17 Oktober 2020.  
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Tulisan 14 

 CERITA SUPRARASIONALKU 

Penulis:  Hanna Radistya khawrizmi 

 

  “Aku bingung, aku pusing, aku capek.” mungkin 

kata-kata itu sering didengar oleh kita, dan tak sedikit 

orang menjawab, tenang saja nanti Allah pasti 

membantu, sekarang istirahatlah terlebih dahulu. 

Sebagian orang mungkin bisa lebih mudah mengerjakan 

sesuatu setelah beristirahat, namun sebagian yang lain 

mungkin tidak, hingga  mengomel.  Dilain pihak aku 

sudah berusaha keras tapi mengapa belum berhasil.  

Itulah cara berpikir orang rasional.  Dari sini mari kita coba 

cara suprarasional. Cara berpikir suprarasional ketika 

menghadapi masalah yang sangat sulit dia akan berusaha 

keras sambil meminta tolong kepada Allah. 

Saya bercita cita menjadi ilmuwan penulis, karena 

itu dengan mengikuti lomba ini bisa mengasah hobi saya 

yaitu menulis dan membaca.  Saya belajar lebih baik dan 

memperbaiki hubungan saya dengan Allah untuk 

mewujudkan impian.  Seperti di buku cara berpikir 

suprararasional, kita sebaiknya merencanakan kesusahan, 

contohnya belajar dengan giat saat masih kecil untuk 
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merasakan kebahagiaan yang dimasa datang.   Hal ini 

berhubungan dengan hubungan timbal balik seperti 

yang saya pelajari disekolah.  Di sisi lain, agar keinginan 

kita dikabulkan oleh Allah, maka kita harus memperbaiki 

hubungan dengan Allah, contohnya seperti 

menyempurnakan sholat, menjalankan puasa sunah dan 

solat sunah dan lain-lain. 

Saat ayahku pulang kerja, Ayah bercerita, di 

tempat kerja ada tehnical meeting mendadak, waktu nya 

mepet tidak cukup untuk membuat materi presentasi 

yang dibutuhkan, tetapi ayah berusaha membuat materi 

presentasi dengan bahan yang ada.  Bertepatan saat 

waktu meetingnya tinggal beberapa menit, ayah saya 

kebelet pipis, sedangkan toiletnya sangat jauh dari 

ruangan kerja ayahku.  Saat sudah sampai  di kamar 

mandi, kamar mandinya penuh dan harus  antri sehingga 

ayahku berlari ke kamar mandi masjid yang posisinya  

jauh dari  toilet yang tadi.  Saat selesai buang air kecil, 

ayahku berwudhu dan kemudian bersholawat agar 

tenang. Saat ayahku ke tempat meeting, ayahku sudah 

terlambat, padahal saat itu ayahku ditunjuk untuk 

melakukan presentasi.  Alhamdulilah saat itu ayahku tidak 

jadi presentasi dan diganti oleh manajer dan tidak jadi 

dimarahi.  Dari situ saya menemukan.bahwa ketika 

ayahku  belum siap tampil, Allah membantu ayah saya 

dengan tiba tiba kebelet buang air kecil dan toiletnya 
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penuh. Ayah tidak jadi tampil dan tidak jadi malu di depan 

Eksekutis Vice President Director, karena jika dipaksakan 

tampil presentasi tentu kan kurang memuaskan. 

Satu lagi pengalaman suprarasional dari ayahku.  

Suatu hari pabrik ayahku mendapat pesanan mendadak 

produk sebanyak 10 ton.  Barang yang dipesan, untuk 

memproduksinya sangat tidak mudah, produk dibuat 

dalam sehari 24 jam sebanyak 3 ton dan biasanay hasil 

analisa team QC yang lolos hanya 500 kg, bahkan kadang 

tidak lolos sama sekali. Segala macam metode dicoba 

dalam waktu 14 hari, dan  produk yang ACC QC masih 7,3 

ton.  Kurang satu hari dari deadline pengiriman, produk 

yang ready masih kurang.  Paling lambat jam 22:00 

malam harus ready sebanyak 10 ton, bila sampai deadline 

tidak bisa kirim, akan banyak masalah yang muncul.  Di 

hari terakhir deadline, malamnya ayahku sholat tahajud 

dan berdoa, paginya sholat dhuha dan ditambah shalat 

hajat dan berdoa agar diberi kelancaran.  Ayahku juga 

sedekah online ke yayasan yatim mandiri, sepanjang hari 

ayah bersholawat dan memantau proses produksi. Hari 

terakhir itu bisa diproduksi sebanyak 3 ton dan 

alhamdulillah semua produk bisa acc, dari qc tidak ada 

yang rijeck, malamnya produk itu bisa dinaikkan 

container dan dikirim sesuai jadwal ke Pembeli dari 

Amerika. 
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Oh ya, ayahku termasuk rajin sholat dhuha kalau 

tahajud pinginnya rutin tapi kadang keburu shubuh baru 

bangun, beliau selalu menjaga wudhu dan tiap hari 

kholas satu juz karena ayahku admin di Grub ODOJ (One 

Day One Juz).  Itulah cerita yang saya ingin sampaikan di 

lomba menulis Suprarasional ini dan semoga berkah. 

 

 

Jombang 29 Oktober 2020 

Ttd 

Hanna Radistya khawrizmi 
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Tulisan 15 

 Melawan Badai Pandemi dengan Memperbesar 

Tabungan Jiwa 

Oleh:  Lintang Nawangsari, S. Hum. 

 

Badai pandemi pelan tapi pasti menggerus 

hampir seluruh aspek kehidupan di negara kita. Sebagai 

seorang guru, tiba-tiba saya kehilangan murid-murid 

saya di dunia nyata. Senda gurau, saling menyapa, saling 

memberi komentar tiba-tiba hilang. Sekarang murid-

murid saya berada dalam layar. Tidak hanya itu, semua 

kegiatan diberlakukan secara daring. Untuk sementara 

tidak ada kegiatan apapun di sekolah. Semua murid 

kembali ke rumah dan belajar dari ponsel-ponsel pintar 

mereka. Sempat terdengar ekonomi berguncang karena 

pandemi ini. Saya paham sekali, bagaimana penjaja 

makanan di kantin sekolah, ojek online yang biasa 

mengantar anak-anak, sampai ke tukang fotokopi di 

depan sekolah pasti akan terkena imbasnya. Gelombang 

PHK mulai terdengar. Usaha-usaha berjatuhan. Sayapun 

yang biasa memberikan les privat ke dua orang murid 

saya ke rumah mereka, sementara harus menghentikan 

aktivitas saya. 

Dalam kondisi canggung karena perubahan cara 

mengajar, Saya berupaya beradaptasi agar tetap 

maksimal dalam mengajar anak-anak. Bersyukur banyak 
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sekali pelatihan, diklat, maupun webinar yang 

bermunculan di internet. Pelatihan tersebut ada yang 

berbayar namun kebanyakan gratis. Tak berpikir panjang, 

saya segera mendaftar ke sebuah diklat tentang 

penggunaan Google Classroom. Setelah itu, karena 

mengajar Matematika, saya membuat beberapa video 

pembelajaran. Karena masih awal, saya merekam video 

saya saat memberikan materi dan contoh soal 

sederhananya. Setelah berkali-kali mengambil gambar 

dan didapatkan video yang pas, saya mengunggahnya ke 

chanel You Tube saya. Entahlah, kalau tidak ada pandemi 

mungkin saya juga tidak akan pernah memiliki chanel 

sendiri. Jadilah saya mengajar di siang hari dan malam 

harinya berburu ilmu dengan mengikuti berbagai macam 

kegiatan menambah ilmu. Saya harus berkorban waktu 

disaat saya harusnya beristirahat. Tidak ada pilihan lain 

selain memaksakan diri untuk belajar.  

Dalam sebuah tulisan Pak Ridwan Hassan Saputra 

dalam bukunya, ada tiga antena yang harus kita perluas 

agar tabungan kehidupan kita bertambah, yaitu antena 

akal, hati, dan panca indera. Di masa pandemi ini, 

kebutuhan akan pertolongan Allah begitu besar pada diri 

saya dan pastinya siapapun juga. Dengan tiga anak yang 

masih berusia sekolah dengan kebutuhan yang cukup 

banyak, wajar jika ada rasa khawatir dengan 

berkurangnya rizki dari-Nya. Namun saya justru berusaha 
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menggunakan uang yang masih ada di tabungan saya 

untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya mengikuti 

pelatihan menulis, mengikuti diklat berbayar, membeli 

buku, membayar biaya cetak buku antologi, bahkan 

mengikuti pelatihan metode seikhlasnya yang diadakan 

KPM. Justru karena merasa ilmu saya masih kurang, saya 

banyak mengikuti kegiatan daring tersebut. 

Alhamdulillah, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat 

yang saya dapatkan disana. Selain belajar, beberapa kali 

saya juga berbagi dengan sesama rekan mengajar 

ringkasan diklat yang saya ikuti melalui WA grup atau 

diskusi saat rapat. Persiapan mengajar lebih saya 

perhatikan lagi. Bahkan pernah dalam keterbatasaan 

ilmu, saya membuat video pelajaran sampai hampir jam 2 

pagi agar anak-anak dapat menikmati pelajaran 

Matematika lebih baik lagi.  

Tercatat juga saya mengikuti dua kali kompetisi 

guru Matematika online yang diadakan KPM, lomba 

membuat poster Matematika yang diadakan SEAQIM, 

mengikuti puluhan webinar, menerbitkan empat buku 

antologi fiksi dan non fiksi, sampai mengikuti Training of 

Trainer Microsoft 365 untuk kemudian melakukan 

diseminasi ke teman-teman guru yang lain. Kompetisi 

Olimpiade Guru Matematika (OGM) yang saudah saya 

ikuti sampai empat kali final justru di masa pansemi ini 

membuahkan predikat distinction setelah sebelumnya 
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hanya finalis saja. Peringkat distinction berada di bawah 

medali perunggu. Saya mulai menyadari kekurangan saya 

saat lomba. Materi apa yang belum saya kuasai dan 

bagian mana yang sudah mengalami peningkatan. Masa 

pandemi membuat waktu refleksi diri semakin 

bertambah. 

Selain mengajar, saya juga memiliki anak yang 

harus diperhatikan saat melakukan Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) di rumah. Anak pertama sudah kembali ke 

pondok pesantrennya, hingga tinggal anak kedua yang 

masih belajar di rumah dan belum kembali ke 

pesantrennya sampai sekarang dan anak terakhir yang 

baru kelas satu SD. Disinipun sangat teruji keikhlasan 

Saya saat mendampingi mereka. Anak kedua yang 

bersekolah di pondok pesantren menghafal Qur’an mau 

tidak mau harus saya simak hafalan dan muroja’ahnya. 

Sedangkan anak terakhir baru masuk SD dan belum 

terbiasa dengan PJJ hingga kadang pagi-pagi ia malah 

ingin bermain sepeda daripada belajar. Jujur, lelah sekali 

menjalani tugas sebagai guru sekaligus menjadi ibu dari 

anak-anak yang melakukan PJJ. Kalaulah tidak menyadari 

semua ini adalah ujian, tentu emosi akan mudah tersulut. 

Namun sekali lagi, saat kita mengaktifkan dan 

memperpanjang antena hati kita, maka perlahan-lahan 

rasa lelah berubah menjadi rasa syukur. Bersyukur karena 

merasakan bagaimana mendampingi anak kita belajar. 
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Bersyukur karena mengetahui dengan jelas bagaimana 

kemampuan anak kita sebenarnya. Bersyukur karena 

masih dapat menabung amal soleh untuk bekal di akhirat 

kelak 

Hal yang tak terduga adalah, justru di masa 

pandemi ini saldo tabungan saya bertambah. Dua murid 

les saya yang dua orang tetap belajar walaupun sempat 

libur di awal pandemi. Allah pula yang mengatur justru 

murid les saya bertambah lagi dua orang lagi. Akhirnya, 

justru di saat-saat seperti ini Saya bisa berbagi lebih 

banyak, membantu kerabat yang butuh uang, dan 

membeli dagangan-dagangan teman. Bahkan anak 

terakhir saya yang belajarnya masih tidak teratur 

menemukan passionnya di bidang sains, sehingga saat 

ada kompetisi online Sains dalam sekup kecil dapat 

meraih juara dua. Alhamdulillah, keberkahan yang saya 

rasakan dengan meningkatkan tabungan jiwa begitu saya 

rasakan. Selain kemampuan dan kompetensi diri yang 

meningkat, saya melihat anak-anak saya masih mengikuti 

PJJ dengan baik juga merasakan murid-murid saya yang 

lebih semangat belajar. Semoga saya dapat terus 

menambah tabungan jiwa saya setiap harinya. 

Terimakasih atas gagasan suprarasional yang begitu 

menggugah, Pak Ridwan! 
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Tulisan 16 

 DASYATNYA GELOMBANG SUPRARASIONAL 

DENGAN YANG MAHA GHAIB (ALLAH) 

 

 Saya pernah membaca satu buku yang berjudul 

“Karakter Suprarasional Menjadi pemenang di Masa 

Krisis” jilid 2.  Buku ini   ditulis oleh Bapak Ridwan Hasan 

Saputra seorang pendidik ilmu matematika maupun 

seorang yang membimbing anak – anak bangsa yang 

memiliki Ilmu dan juga berakhlak mulia melalui Klinik 

Pendidikan MIPA.  dalam buku ini dijelaskan bahwa 

manusia diberi Allah tiga buah antena dalam 

kehidupannya yaitu panca indera, akal dan hati. Dalam 

cerita yang akan saya sampaikan ini adalah cerita 

bagaimana seorang wanita yang menurut saya begitu 

hebat menjalani kehidupannya sampai akhirnya dia 

menutup mata, orang – orang yang ada disekitarnya yang 

pernah mengenalnya merasa sangat kehilangan saat dia 

sudah kembali keharibaanNya. Wanita itu hidup seperti 

yang dijelaskan di buku Suprarasional yang pernah saya 

baca. Hidup dengan menggunakan Panca indera, Akal 

dan dia selalu menggunakan hatinya. 

 Langsung saja saya mulai cerita Suprarasionalnya, 

berawal dari Siapa sih orang ini. Dia adalah seorang 
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wanita, seorang ibu dari 4 anak dan seorang istri seorang 

suami. Aktivitas sehari – harinya adalah seorang guru TK, 

TK Kemala Bhayangkari.  Wanita ini sebut saja Ibu Ros. Dia 

hidup sangat sederhana sekali, suaminya hanyalah 

seorang buruh bangunan. Anak pertamanya sedang 

menempuh pendidikan SMA kelas 3 yang sebentar lagi 

lulus dan akan menempuh jenjang ke Universitas, 

sedangkan anak ke 2 sedang duduk di bangku SMA kelas 

1, anak ke 3 nya sedang duduk dibangku SD kelas 5 dan 

si bungsu masih sangat kecil yang bersekolah di TK 

tempat dimana Ibu Ros ini mengajar. Awalnya Ibu Ros ini 

adalah seorang Guru Tari.  Ibu Ros adalah seorang wanita 

sholihah, karena keuletan, kegigihan, keterampilan, 

kesabaran, kasih sayang terhadap anak – anak, dan yang 

paling utama Ibadahnya kepada Allah SWT sangatlah 

hebat. Puasa senin kamis, shalat dhuha, shalat Tahajud, 

puasa Syawal, bersedekah kepada orang yang ada 

disekitarnya walau hanya sepotong kue, membantu 

saudara – saudaranya, berbakti kepada orang tuanya, 

kepada suami, semua itu selalu dilakukannya tanpa 

mengeluh, terlewatkan setiap hari tanpa putus jika dia 

dalam keadaan sehat dan bersih dari hadast. 

Allah SWT itu benar – benar tidak pernah tidur 

dan tidak pernah ingkar kepada umatnya. Bahwa barang 

siapa yang senantiasa mengingatKU dan mensyukuri atas 

nikmat yang AKU berikan dan tidak berputus asa ketika 
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kesulitan atau cobaan yang AKU berikan, Niscaya AKU 

akan menambah nikmatKU pada umatKu. Seperti yang 

terkandung dalam Surat Ibrahim ayat 7; “Sesungguhnya 

jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.   

Setiap hari Ibu Ros ini selalu berangkat kerja 

dengan menggunakan sepeda ungklik, bahasa kerennya 

Bicycle dan juga terkadang naik becak kayuh jika 

bawaannya banyak, karena setiap Jum’at anak – anak TK 

dapat puding atau snack dari sekolah secara gratis, dan 

Ibu Ros inilah yang mengerjakan dan membuatnya secara 

sukarela. Sepulang sekolah terkadang bu Ros ini mampir 

ke pasar tradisional, dipasar itu tidak sedikit yang 

mengenal Bu Ros karena kebaikan, sikap ramah dan 

selalu berbagi biar hanya seribu atau dua ribu, Ibu Ros ini 

sangat suka berbagi. Jadi, tak heran jika selesai belanja 

banyak tukang becak yang berebut ingin menjadikan Bu 

Ros sebagai penumpang dan mengantarnya pulang. 

Karena setelah sampai di rumah, selain ongkosnya 

dilebihkan olehnya, si tukang becak juga diberi minum 

atau camilan biarpun seadanya. Jadi, tak heran kalau 

banyak yang senang kepada Ibu ini. 

Bukan hanya itu, anak murid yang belum dijemput 

orang tuanya akan diajak ke rumahnya dan diurus seperti 

anak sendiri. Dikasih makan, dimandikan bahkan diberi 
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pinjaman baju anaknya yang sudah kekecilan. Tak heran 

jika anaknya yang paling besar sering menanyakan, “ 

Anak siapa lagi ini mak?”. Namun, dengan sabar dan 

tenang bu Ros hanya menjawab, “ Kasihan, orang tuanya 

mungkin masih ada urusan atau mungkin sedang sakit. 

Tadi mamak sudah memberitahukan kepada penjaga 

sekolah bahwa jika ada orang tuanya yang mencari, 

anaknya ikut kerumah bu Ros.”  Karena pada saat itu Bu 

Ros tidak punya telephone rumah jadi orang tua murid 

sangat sulit berkomunikasi. Tapi, rumah bu Ros sangatlah 

mudah dicari walupun didalam gang. Karena orang 

sekitar sangat mengenal beliau. 

Setiap hari rutinitasnya sangatlah melelahkan, 

namun tak sedikitpun dia mengeluh akan apa yang 

dijalaninya. Walaupun terkadang harus sendirian  mencari 

nafkah karena suaminya tidak bekerja.  Suaminya adalah 

seorang Tukang bangunan, baik bangunan rumah 

maupun perlengkapan rumah seperti lemari, meja, kursi 

dan sebagainya. Bahkan rumah mereka sendiri serta 

perabotannya adalah buatan suaminya.  Suaminya akan 

bekerja jika ada yang membutuhkan tenaganya sebagai 

tukang bangunan. 

Dalam kesibukkannya, Bu Ros ini masih sempat 

melaksanakan Shalat Dhuha di sekolahannya sembari jam 

istirahat anak – anak TK. Dan Shalat Fardunya tidak penah 

bolong sekalipun kecuali sedang berhalangan. Masih 
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sempat mengikuti pengajian setiap hari Jum’at, begitu 

pula dengan puasa Senin Kamisnya, selalu dikerjakan. 

Bahkan di malam hari dia masih menyempatkan bersujud 

pada Illahi Rabbi. Bersedekah pun selalu dijalaninya, 

walau hanya Rp2000,00 namun dia ikhlas. Padahal gaji 

perbulannya hanyaRp650.000,00/bulan, namun dia masih 

bisa menabung, masih bisa bersedekah, masih bisa 

membayar kebutuhan sekolah meskipun kadang 

penghasilan suaminya tidak begitu banyak.  Mereka 

hidup berkecukupan dengan sangat sederhana sekali.  

Namun tidak pernah kekurangan. 

Mungkin itulah yang membuat hidup mereka 

bahagia, berkecukupan walau tidak mewah namun tak 

pernah kekurangan. Itu karena mereka selalu bersyukur 

atas apa yang diperoleh mereka. Itu semua seperti 

terjemahan dari Surat Az – Zumar ayat 52 yaitu "Dan 

apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah 

melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan 

membatasinya (bagi siapa yang Dia kehendaki)? 

Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda – tanda 

kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman." 

Anak – anaknya pun selalu dibekali dengan ilmu 

agama dan kesederhanaan. Nilai agama yang kuat 

menjadi pondasi di dalam hidup ini.  Shalat fardhu, Shalat 

– shalat sunah, puasa wajib, puasa sunah dan sedekah 

itulah yang akan menjadi teman di saat kita sudah 
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kembali kehadapan Illahi. Nilai – nilai itulah yang selalu 

ditanamkan dalam hidup, karena hidup itu hanya 

panggung sandiwara yang hanya bersifat sementara dan 

alam akhiratlah yang kekal.  

Dalam hidupnya sehari – hari Ibu Ros juga 

berdagang, apalagi saat bulan suci Ramadhan, pasti dia 

menjual aneka gorengan di mesjid dekat rumahnya 

sebagai takjil. Harganya murah, rasanya enak dan ukuran 

gorengannya besar jika dibandingkan dengan harga 

gorengannya. Dia juga berdagang baju – baju kepada ibu 

– ibu tetangga atau ke kampung – kampung jika 

menjelang lebaran. Padahal hanya dengan modal 

kepercayaan si pemilik Toko untuk menjualkan 

pakaiannya dan untung yang didapatkannya juga biasa 

saja, tidak terlalu tinggi namun dia tetap mensyukurinya, 

berapapun penghasilan yang ia peroleh dia selalu 

mengeluarkan zakat penghasilannya sehingga apa yang 

diperoleh menjadi halal baginya dan keluarganya.  

Dengan perjuangannya yang gigih di dalam 

hidupnya, doa yang tak kunjung lepas di setiap sujudnya, 

sedekah yang tak pernah putus setiap harinya, rasa 

syukur yang tak pernah lengkang dari kehidupannya 

sehari – hari, akhirnya dia mampu mengantarkan anak – 

anaknya lulus dari universitas, dan anak – ankanya 

menjadi orang – orang yang berhasil dalam kehidupan. 

Ada yang menjadi pengusaha catering, ada yang bekerja 
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di kantor Kementerian Agama dan ada juga yang bekerja 

di salah satu BUMN. Bahkan salah seorang anaknya 

berhasil masuk menjadi salah satu Taruna AKPOL di 

semarang setelah lulus SMA, hanya dengan kemampuan 

yang dimiliki dan doa dari Ibu dan ayahnya.  

Suatu hari Allah pun memanggilnya, sebelum dia 

pergi selamanya dia pernah memanggil seluruh anak – 

anaknya dan suaminya. Dia berpesan seolah mengerti 

bahwa akan pergi jauh untuk selamanya. Dia berpesan 

jangan pernah tinggalkan Shalat, saling menyayangi satu 

sama lain, tetap patuh kepada ayah jika mamak sudah 

tiada didunia ini karena ridhonya orang tua adalah 

ridhonya Allah, selalu bersedekah walau hanya sedikit dan 

semampumu, tetap saling menyayangi satu sama lain dan 

saling membantu jika salah satu anggota keluarga 

membutuhkan bantuan. Jangan pernah putuskan tali 

sillturahmi karena Allah sangat tidak suka permusuhan, 

saling memaafkan jika ada yang berbuat kesalahan, 

karena pintu maaf itu disukai Allah dan tak ada manusia 

yang sempurna dalam hidup ini. Begitu banyak pesan – 

pesan moral yang ditinggalkannya kepada anak – anak 

dan suaminya. Anak – anaknya dan suaminya tidak 

menyangka bahwa itu adalah hari terakhir mereka 

mengobrol bersama. Saat itu hanya anaknya yang ketiga 

yang tidak ikut pada malam itu, karena sedang 

pendidikan di Semarang. Keesokan harinya setelah 
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selesai mandi dan persiapan wudhu untuk shalat dhuha 

dan hari itu dia juga sedang melaksanakan puasa syawal 

tepat hari terakhir puasa syawal, tiba – tiba dadanya 

terasa sesak sekali seperti sulit bernafas, langsung suami 

dan anak keduanya datang menghampirinya dan 

memapahnya dari kamar mandi, dia mengeluh dadanya 

sakit sekali dan suaminya langsung mengambil 

keputusan kalau harus kerumah sakit. Langsung mereka 

ke rumah sakit untuk penanganan pertama. Dan 

langsung diinfus, namun dia tidak mau membatalkan 

puasanya padahal sudah diinfus, dan dia masih saja mau 

melaksnakan shalat dhuhanya dengan berkat wudhunya 

belum batal. Akhirnya dia pun shalat dhuha ditempat 

tidur sambil terbaring. Suaminya terus menyuruh agar dia 

membatalkan puasanya karena wajahnya terlihat pucat. 

Namun dia tetap saja berkata tidak karena ini adalah hari 

terakhirnya puasa syawal, tidak afdhol kalau harus putus.  

Namun, kondisi badannya semakin melemah.  Akhirnya 

dia mau membatalkan puasanya tapi dengan memakan 

bubur buatan suaminya, suaminya langsung saja 

bergegas pulang.  Rumah sakit yang tidak begitu jauh 

dari rumahnya, suaminya pulang dengan mengayuh 

sepedanya. Begitu selesai memasak bubur, suaminya 

langsung kembali ke RS dan menyuapi istrinya. Bubur itu 

masuk hanya satu sendok ke dalam mulutnya. Setelah itu 

dia berkata sudah cukup, dia sudah merasa enakkan dan 
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mau tidur saja. Dia memiringkan wajah dan badannya 

kearah kanan, lalu memejamkan matanya. Kemudian 10 

menit kemudian dia tersontak bangun dan berkata, “Dia 

sudah datang, dia mau jemput mamak nak..”  langsung 

anaknya yang ada disampingnya menangis sejadi – 

jadinya. Dia langsung mengucapkan kalimat Laillahaillah 

Muhammadarosullah dan Kalimat syahadat dan ditutup 

dengan Allahu Akbar. Begitu tenang mengucapkan tanpa 

tersenggal senggal sambil dibimbing oleh anak – anak 

dan suaminya. Akhirnya diapun menghembuskan nafas 

terakhirnya.  

Hari itu banyak orang yang menangis dan merasa 

kehilangan atas kepergiannya. Karena anaknya masih di 

Semarang, akhirnya pemakaman jenazah masih 

menunggu kepulangan anaknya yang dari Semarang. 

Hari itu, orang – orang hanya berkata tentang 

kebaikannya saja, ketulusannya saja, kerja kerasnya dan 

kemurahan hatinya. Saat jenazah almarhummah 

disemanyamkan dirumah duka, rumah itu dipenuhi 

dengan harumnya bunga melati, sangat harum, bahkan 

kamar flat anaknya yang sedang pendidikan taruna dan 

belum tahu bahwa ibunya telah tiada, kamarnya sangat 

harum bunga melati.  Malam itu hanya pengasuh di 

AKPOL yang diberitahukan bahwa ibunda Ros telah tiada 

dan sang anak harap diberi ijin untuk ikut pemakaman, 
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dimana besok subuh ada seniornya yang akan 

menjemput dan mengantar ke rumah duka.  

Mungkin semua ini adalah buah dari apa yang 

selama ini diamalkan dan dikerjakan oleh almarhumah 

ibu Ros, yang senantiasa mengerjakan Shalat 5 waktu, 

ibadah wajib yang lainnya, ibadah sunah, rajin 

bersedekah, baik kepada siapa saja, senang membantu, 

ikhlas dalam menerima apapun, dan sabar dalam 

menghadapi segala cobaan yang diberikan kepada Allah 

SWT. Setiap diberikan cobaan bukannya menjauh atau 

berputus asa apalagi mengeluh, malah sebaliknya, ibu 

Ros semakin mendekatkan diri kepada Allah dan 

memohon petunjuk pada Nya. Dan setiap apa yang 

dimohon ibu Ros dalam setiap sujudnya, dalam setiap 

doanya maka Allah langsung mengabulkannya tanpa 

jeda tanpa ditunda, seakan Allah sangat dekat 

dengannya. Begitu dahsyat gelombang suprarasional 

Yang Maha Ghaib (Allah SWT).  

Itulah contoh nyata dari kehidupan, bahwa kita 

dapat berkomunikasi langsung kepadaNya dan 

komunikasi itu akan dijawab apabila kita selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkanNya tanpa 

menunda, dan menjauhi laranganNya tanpa ada ragu 

dalam hati jiwa dan raga. Niscaya Allah SWT akan dekat 

dengan kita tanpa ada jeda.  



 

114 

Para pembaca sekalian mungkin peristiwa ini 

hanya segelintir dari kisah suprarasional yang dialami 

oleh umat manusia. Masih banyak kejadian yang lainnya 

yang mencerminkan gelombang suprarasional terhadap 

Allah SWT yang sangatlah dasyat kekuatannya. Ibarat 

gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa 

memerlukan medium, sehingga langsung pada 

sasarannya. 
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Tulisan 17 

 Karakter Suprarasional Penuntut Ilmu 

Penulisan:  Putri Ira 

 One book, thousand feelings. Itulah quote yang 

pernah kudengar. Bagi penikmat buku, akan bisa 

merasakan sensasi rasa sebuah buku. Ibarat makanan, 

akan terasa lezat atau tidaknya jika kita mengkonsumsi 

makanan tersebut.  

 Bermula dari ketertarikan terhadap judul buku 

Karakter Suprarasional menjadi Pemenang di Masa 

Krisis, Di masa Pandemi Covid-19, buku solusi 

pertahanan diri penting dilirik.  Meski awal masih salah 

lidah mengucapkan Suprarasional, tertukar dengan 

supranatural. Maklum, supranatural lebih sering 

terdengar di telinga. Halaman demi halaman perlahan 

kubuka. Memahami kata yang diungkapkan penulis. 

Bertemu dengan ilustrasi sumbu X, Y dan Z wadah rezeki, 

terasa berat mencerna. Padahal Matematika merupakan 

mata pelajaran yang tidak pernah absen di bangku 

sekolah. Berhubung lama tak dipakai, ilmunya menguap 

begitu saja.  

 Keinginan menyusuri lautan ilmu menjadi strong 

why. Pantang mundur sekalipun menemui kendala. 
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Seperti nasehat Imam Syafi’i untuk para penuntut ilmu. 

Jka tak sanggup menahan sabarnya menuntut ilmu, kau 

akan menahan pahitnya kebodohan. Petuah ini tak lekang 

oleh waktu.  

 Bagi para penuntut ilmu, karakter Suprarasional 

mestinya terhujam. Kesadaran bahwa Allah satu-satunya 

penentu dalam keputusan hidup dan pusat 

pertimbangan sebuah pilihan. Cerita seorang teman 

menjadi ispirasi bagi saya. Pasca kuliah, beliau bertekad 

tinggal di kota agar bisa maksimal menuntut ilmu. 

Berbekal panca indera, akal dan hati sebagai karunia 

Allah. Pemanfaatan secara maksimal ketiga antena 

manusia membuat wadah rezekinya semakin besar. 

Semakin besar wadah rezeki, maka tabungan jiwa 

semakin besar.  

Suatu waktu, teman ini berhajat memiliki hp 

android karena hp sebelumnya model zaman dulu (jadul). 

Sebagai guru les privat, penghasilannya tak seberapa. 

Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Qadarullah, beliau 

dihadiahkan hp android baru dari teman yang kaya.  

Pada kesempatan yang lain, beliau membutuhkan 

laptop untuk mendukung aktivitas dakwah. Tabungan 

yang dimiliki tak cukup untuk membeli laptop. Melalui 

perantara orang lain, seseorang menghubungi untuk 

menambah  kekurangan tabungannya. Lagi-lagi bantuan 
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Allah hadir.  Laptop bisa didapatkan dari orang lain yang 

menjual dengan harga murah. Setelah 5 tahun pemakaian 

Laptop, speaker mengalami kerusakan. Grup medsos 

alam gaib kembali bekerja.  Laptop baru dihadiahkan 

kepadanya. Saat Allah dilibatkan dalam aktivitasnya, 

sangat terasa kemudahan yang diberikan. Tak ada yang 

tidak mungkin jika Allah berkehendak.  

  Cerita ini hanya bisa diyakini bagi yang benar-

benar merasakannya. Bagi yang belum merasakan, 

apakah hal tersebut ilusi? Tentu tidak! Kita bisa 

mempraktekkannya. Tunggulah keajaiban itu akan 

datang.  
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Tulisan 18 

 Ketika Antena Kulangitkan 

Oleh:  Ria Eka Lestari – Koordinator KMS Gresik 

 

 “Umik mau buka les-lesan di rumah ya, Bi,” kalimat 

ini kuucapkan sembilan tahun yang lalu. Suami membalas 

dengan kerutan alis, pertanda ada sebuah pertanyaan 

besar di kepalanya. Ya, apa lagi jika bukan kecukupan 

materi. Masih kurang apa aku ini. Kerja sudah fullday, 

suami Pegawai Negeri Sipil (PNS), rumah sudah mandiri, 

kendaraan tercukupi, kebutuhan putri tunggal sudah 

lebih dari cukup. Lalu apa lagi?  

 Satu alasan yang kuucapkan saat itu adalah aku 

ingin mengisi waktu di malam hari. Bagaimana dengan 

istirahat? Ah, jangan tanya. Aku merasa cukup dengan 

istirahat selepas pukul sembilan malam. Namun, suami 

memberi jawaban yang tak pernah kupikirkan 

sebelumnya. Kalimat yang aku tak lagi bisa 

membantahnya. Kalimat yang bagiku saat itu sangat 

merugikan, tetapi saat ini kurasakan betapa 

menguntungkan.  

 “Gajinya Umik kurang? Berapa? Abi tambahin. 

Kalau hanya untuk isi waktu, buka saja ndak papa. Tapi 

atas namakan Nasyiah. Jangan ambil satu rupiahpun dari 

sana. Semuanya untuk dakwahnya Nasyiah,” tegasnya 

sembari duduk di depanku.  
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 Aku terdiam. Mulia sekali ide suamiku. Di saat aku 

belum mengenal Klinik Pendidikan MIPA (KPM), aku 

hanya berpikir bahwa tak ada ruginya aku mengikuti kata 

suami. Pahala di depan mata, pikirku. Itu yang 

membuatku bersemangat untuk membesarkan Klinik 

Sains, begitu aku memberi nama bimbingan belajar yang 

kudirikan atas nama Nasyiah, organisasi perempuan 

muda di bawah Muhammadiyah.  

 Kini, ketika aku telah mengenal KPM, aku tersadar 

bahwa apa yang menjadi keputusan suamiku saat itu 

adalah kondisi ideal manusia. Ridwan Hasan Saputra 

(2020) menuliskan dalam bukunya yang berjudul 

“Karakter Suprarasional – Menjadi Pemenang di Masa 

Krisis”, idealnya manusia harus kuat pada tiga antenanya, 

karena Allah menciptakan ketiga antena itu untuk 

dimanfaatkan secara simultan dan terus menerus.  

 Manusia yang baik adalah manusia yang hatinya 

selalu terikat pada Allah. Berniat yang benar dibarengi 

dengan ucapannya yang baik pula dan ditunjukkan 

dengan perbuatannya. Jika seorang manusia bisa seperti 

itu, dia akan menjadi sosok berwibawa dan dicintai 

banyak manusia lainnya. Supaya bisa membentuk 

manusia seperti itu perlu proses pembinaan dan 

tauladan.  

 Di sinilah baru aku meyakini bahwa suamiku 

mampu menyeimbangkan panca indera, akal, dan hati. 
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Sedangkan aku saat itu, baru bisa mengoptimalkan panca 

indera dan akal saja, hati belum ikut berproses di 

dalamnya. Satu hingga dua tahun bimbingan belajar 

berjalan, aku mulai kebingungan membagi waktu. Siswa 

semakin bertambah dan aku belum mendapatkan 

pengajar. Rupiah yang mengalir ke kas organisasi 

lumayan dapat membantu operasional dakwah 

organisasi. Tetiba suara masuk ke telingaku. 

 “Eman, kok ndak kamu atasnamakan pribadi saja. 

Kan lumayan sekarang pendapatanmu bertambah,” kata 

teman dekatku.  

 Aku berpikir ulang dan mulai goyah. Sempat 

berpikir bagaimana jika aku bekerja di dalamnya sebagai 

manajer dan mendapat upah seperti pengajar di 

dalamnya? Ah, lagi-lagi aku bersyukur Allah menegurku 

dengan ucapan istighfar yang keluar dari bibirku. 

Kuluruskan niatku, dan yakin bahwa ini adalah mulia. 

Kusemangati diriku dengan mulai menggelar Olimpiade 

IPA (Olipa), sesuai bidang minatku.  

 Tak kusangka, Olipa digemari hingga kini. 

Namaku semakin dikenal sebagai tokoh Olimpiade IPA. 

Permintaan mengisi pembinaan guru dan siswa datang 

dari sekolah-sekolah, bahkan dari luar kota. Kini, sembilan 

tahun setelahnya, aku mulai merasakan kemuliaan itu. 

Suprarasional, begitu kata Pendiri KPM. Kesejahteraan 

ekonomi semakin kurasakan datang dari luar Klinik Sains.  
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 Dinas Pendidikan Kabupaten melamarku menjadi 

Tim Pembina Olimpiade di Kabupaten. Satu per satu 

permohonanku dikabulkan. Putri kecilku menjuarai 

berbagai lomba kepenulisan hingga Tingkat Nasional. 

Suamiku mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Ah, 

nikmat Tuhan manakah yang aku dustakan? Hamdalah, 

syukur berkali-kali kupanjatkan. Doa dan harapan tak 

henti kulangitkan.  

 Kini, aku ingin mengasah diri menjadi manusia 

suprarasional. Ridwan Hasan Saputra menegaskan dalam 

penutup bukunya, manusia suprarasional adalah manusia 

yang mampu memaksimalkan antena panca indera, 

antena akal, dan antena hati. Manusia yang mempunyai 

wadah rezeki besar dan tabungan jiwa yang besar akan 

berdampak mempunyai magnet suprarasional yang 

besar. Sehingga kehidupan di dunianya akan mendapat 

kelimpahan rezeki dan membantu banyak orang. Insya 

Allah di akhirat pun akan mendapat kebahagiaan karena 

kehidupan di dunia yang penuh berkah. Kondisi hidup ini 

sebenarnya yang diinginkan oleh banyak orang.  

  Antena yang dulu belum kutemukan, kini mulai 

kulangitkan. Dengan doa, ikhtiar, dan tawakkal. Berharap 

membersamai keikhlasan dalam diri. Aamiin.  
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Tulisan 19 

 Bunga Tidur yang Menjelma Nyata 

Penulisan:  Dieta Aristianti Soeganda 

 

Tidak pernah terlintas dalam benak saya bahwa 

bunga tidur itu akan menjadi kenyataan. Merantau, bisa 

mendapat kesempatan untuk belajar di negeri orang, 

mungkin masih menjadi mimpi bagi sebagian insan. Tapi 

kesempatan tersebut, Sang Khalik berikan kepada 

keluarga kami. 

Anak pertama saya sangat suka dengan dunia 

penerbangan.  Dari kecil bila ditanya mau jadi apa kelak 

jika sudah besar nanti, jawabannya selalu sama. “Aku mau 

jadi penerbang.  Aku ingin menjelajah langit yang luas 

terbentang dengan pesawat. Langit selalu menyimpan 

misteri bagiku. Izinkan aku menjelajahinya hingga langit 

menjadi batasnya,“ katanya. Kecintaannya pada dunia 

penerbangan tidak pernah pupus oleh waktu. Setiap saat 

sampai lulus SMA, dia belajar dengan tekun dan berdoa 

demi mewujudkan cita-citanya tersebut. 

Medio April, dia mencoba serangkaian test untuk 

masuk Akademi Angkatan Udara, hanya saja belum 

rizkinya untuk lolos sampai ke tingkat pusat. Di saat yang 

bersamaan, diapun mencoba untuk test di sekolah 
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kedinasan jurusan penerbang, belum waktunya juga 

untuk lolos. 

Memberi stimulus positif pada otak bahwa ada 

hikmah dari jatuh bangun menuju kesuksesan tidaklah 

mudah. Tetap berpikir positif, yakin pasti ada hadiah 

indah yang sedang menanti di ujung jalan. Dengan 

keyakinan, akhirnya kami coba berikhtiar, mungkin 

kemudi cita-cita ini harus transit sejenak namun tetap di 

bidang yang sama. 

Di medio Mei, memberanikan diri untuk 

mendaftar jurusan teknik penerbangan pada sebuah 

universitas negeri di negara lain. Proses yang dilalui pun 

tidak semudah yang kami bayangkan. Persyaratan 

akademik, serangkaian test masuk, juga proses dokumen 

dan lain-lain tetap harus kami lewati. Entah berapa liter ar 

mata harus diteteskan untuk bisa berhasil. 

Penghujung Juni jawaban itupun tiba, 

kesempatan luar biasa yang Allah amanahkan kepada 

kami sekeluarga. Alhamdulillah, anak pertama kami bisa 

diterima di jurusan Aerospace Engineering, University 

Putra Malaysia. Saya katakan padanya,“This is the answer, 

you’ve made it…You are the right man on the right time 

and the right place”. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb 

Semesta Alam. Rencana Allah memang indah di luar 

kemampuan kita sebagai manusia dalam berpikir, 

melebihi keindahan apapun di jagat raya ini. Mungkin 
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memang harus transit sejenak untuk lebih memperdalam 

ilmunya di bidang penerbangan sebelum menjadi 

penerbang sesungguhnya. 

Menjadi manusia berkarakter suprarasional yang 

tetap berhati baik, berakhlak mulia, dan taat kepada Sang 

Khalik adalah kunci utama. Menuju gerbang keberhasilan 

itu bukanlah jalan yang singkat dan mudah. Jalannya 

mungkin tidak terang, berbatu, berkelok, dan menanjak 

tajam. Hanya dekat dan yakin kepada Allah SWT bahwa 

dibalik kesulitan selalu ada kemudahan. Ada hikmah di 

setiap kesedihan dan kesenangan. 

Anak saya yang bungsu juga sering mengingatkan 

jargon andalannya ketika dia lelah dalam menghadapi 

kesulitan. Katanya sambil tersenyum hangat,”Hidup itu 

tidak seperti film, yang bisa sukses, berhasil ataupun 

menang dalam dua jam karena durasi. Perlu azzam yang 

kuat, niat yang bersih, ikhtiar yang gigih, doa yang tulus, 

dan tawakal yang ikhlas.” Bila boleh saya pinjam kutipan 

dalam trilogi novel Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna dan 

Rantau 1 Muara milik Ahmad Fuadi, yaitu Man Jadda 

Wajada, barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka 

dia akan berhasil. Man Shabara Zhafira, barangsiapa yang 

bersabar maka dia akan beruntung. Man Saara Ala Darbi 

Washala, barangsiapa berjalan pada jalannya, maka dia 

akan sampai pada tujuannya. 
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Bunga tidur disebut juga mimpi, bermimpilah 

selayaknya sebanyak milyaran bintang di langit. Petik satu 

bintang dan buatlah jadi kenyataan. Bila ternyata bintang 

tersebut belum menjelma nyata, masih ada milyaran 

bintang lain yang siap dipetik. Tetap berusaha tanpa 

pantang menyerah. Hanya Allah SWT sebaik-baik 

penolong makhluk-Nya, selama insan tersebut itu yakin, 

bahwa ia akan akan sampai ke tujuan dalam koridor 

pemikiran suprarasional. 

 

Untuk anakku… 

Tetaplah tegar walaupun badai mendera. 
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Tulisan 20 

 PENGALAMAN & KEHIDUPAN NYATA SAYA  

Penulis:  Hj. Sri Mugiarti 

Pada saat SMA sepulang mengaji, saya melihat 

bus orang yang berangkat haji dan kebanyakan 

diantaranya orang orang yang sudah usia lanjut, lalu 

didalam hati saya berdoa, Ya Allah ijinkan saya berangkat 

haji , ke rumah Allah di usia muda, aamiin.  

       Setelah lulus SMA, lulus kuliah, saya bekerja dan 

mengajar di TKI Al Azhar Pamulang, 4 tahun setelah saya 

bekerja, saya punya keinginan untuk berangkat haji, lalu 

saya menabung 50 ribu tiap bulannya selama 3 tahun, 

dan saya terus memperbaiki diri menjadi insan yang lebih 

baik di mata Allah, sholat hajat, sholat tahajud dan berdoa 

agar bisa berangkat haji. Tidak ada satu orangpun yang 

tahu akan niat saya ini, hanya Allah dan saya yang 

mengetahui niat saya ini. 

       Suatu saat saya diminta ke rumah orang tua saya, 

Saat itu bapak mengungkapkan ingin menghajikan salah 

satu anaknya.  Bapak saya, yang berprofesi sebagai guru 

renang berniat untuk menghajikan salah satu anaknya, 

pertama diniatkan pada anak pertama, tidak bisa karena 

kaka sakit sakitan, lalu diniatkan untuk anak kedua, 

ternyata tidak bisa terkumpul kumpul uangnya, tidak bisa 
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cukup, lalu diniatkan anaknya ke saya ternyata dalam 

waktu singkat bisa terkumpul, bapak saya sendiri cukup 

surprise karena cepat sekali uang ini bisa cukup untuk 

biaya ONH. Selanjutnya Saya diminta untuk berangkat 

haji dengan biaya ONH nya diberikan oleh orang tua saya. 

MasyaAllah, saya berprediksi dengan saya menabung 50 

ribu tiap bulan, maka sekitar 35 tahun lagi saya bisa 

berangkat haji, tapi ternyata Allah berikan saya lebih lebih 

cepat dari prediksi saya, melalui orang tua saya. 

      Pada tahun 2006, saya mendaftarkan diri untuk 

berangkat naik haji. Untuk mempersiapkan hati, jiwa dan 

spiritual saya, saya berusaha menjaga sholat tepat waktu, 

sholat tahajud, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah 

taubat, puasa wajib dan sunnah, dan  menjaga untuk 

membaca Al-Qur’an secara rutin setiap harinya. 

     Sejak SMA, tahun 1993, lalu kuliah dan bekerja 

mengajar di TKIA 19 Pamulang, saya termasuk orang 

yang senang bergaul dengan aktifis remaja masjid, 

mengajar iqro anak anak di kampung sekitar rumah, 

mengajar di TPA , tanpa mendapatkan upah, semua 

senang dan ikhlas, selain itu saya sering bertemu dengan 

sosialita yang melakukan aktifitas sosial, mengikuti 

kegiatan bakti sosial, santunan yatim dan dhuafa, bazar 

murah, dll, bahkan saya menjadi salah satu panitianya.  
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       Suatu hari, pada tahun 2007, akan ada kegiatan 

bakti sosial di sebuah aula yayasan, saat itu saya 

ditugaskan menjadi bagian perlengkapan.  Saya datang 

lebih pagi, saya lihat aula itu kotor, penuh debu, blm ada 

bangku dan lantainya kotor.  Saya menunggu teman saya 

yang juga bagian perlengkapan, berharap ia datang pagi, 

sudah setengah jam dan belum terlihat juga teman saya. 

Waktu kegiatan baksos setengah jam lagi, kondisi 

ruangan harus segera dibersihkan. Akhirnya saya 

putuskan untuk mengajak suami dan anak anak saya 

untuk membersihkan, menyapu dan mengepel lantai 

ruang aula itu.  Kami juga mengambil bangku bangku di 

dalam gudang dan mengelap bersih bangku bangku itu 

serta menatanya. Setelah itu, saya siapkan taplak meja 

dan barang barang yang akan digunakan untuk bakti 

sosial bersama keluarga saya. Saya tetap menunggu 

teman saya juga, namun hingga para hadirin  datang 

teman saya belum datang juga. Saya bersyukur segera 

membersihkan ruangan itu, dan menyiapkan segalanya 

tanpa menunggu teman.  

       Beberapa hari kemudian, saya mendapat tugas 

dari TK Islam Al Azhar 19 Pamulang, untuk 

mendistribusikan dan membagikan santunan anak yatim 

di daerah daerah yang membutuhkan, tak lama 

kemudian, saya melakukan perjalanan menuju suatu 

tempat untuk memberikan santunan anak yatim, 
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ditengah perjalanan saya mampir ke alfamart untuk 

membeli minuman dan makanan kecil, lalu saya melihat 

ada lomba menulis cerita dari Rinso Unilever tentang 

pakaian bersih dengan rinso, dateline penulisan cerita 

hari itu juga, lalu  saat itu juga saya langsung menulis 

cerita dalam hitungan 10 menit selesai dan langsung 

memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan pihak 

univeler.  

       Saya menulis cerita tentang kami satu keluarga 

membersihkan aula yang akan digunakan bakti sosial, 

pakaian anak anak kami yang kotor kami bersihkan 

dengan menggunakan rinso dan bersih kinclong kembali.  

       Tahun 2007, saya mendapat surat dari  travel haji 

saya bahwa saya akan berangkat haji pada tahun ini, saya 

begitu senang dan bersyukur, namun saya harus melunasi 

biaya travel BPIH nya hampir 5 juta dan dengan batas 

waktu yang ditentukan, saat itu saya tidak memiliki uang 

sebesar itu, saya berdoa meminta kepada Allah, bila Allah 

ridho saya ke rumahNYA maka cukupilah kebutuhan haji 

saya.  

       Keesokan harinya, saya mendapat surat dari 

unilever bahwa saya memenangkan lomba menulis cerita 

"bersih dengan rinso" dan mendapat juara 1, mendapat 

hadiah sebesar 8 juta. Dalam surat tersebut batas 

pengambilan hadiah keesokan harinya. Nama saya 
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terpampang di seluruh alfamart, menjadi juara 1 dalam 

lomba menulis cerita Rinso. Rasa syukur, terharu, bahagia 

mendapat rejeki yang tidak terduga dan saya berharap 

dengan hadiah itu saya bisa melunasi biaya travel haji 

saya, akhirnya keesokan harinya saya ijin untuk pulang 

cepat setelah mengajar, saya segera ke alamat yang 

terdapat dalam surat dari unilever tersebut dan 

mendapatkan hadiah tersebut tanpa dipotong  pajak. 

Setelah itu, segera saya melunasi biaya travel haji saya 

dan terdapat uang lebihnya saya gunakan untuk membeli 

keperluan haji saya. 

      Kini saatnya, mendekati pemberangkatan haji,  2 

hari sebelum pemberangkatan haji,  saya tidak 

memegang uang untuk bekal. Semua saya pasrahkan 

kepada Allah, tahajud, berdoa dan terus meminta kepada 

Allah, lalu  tanpa terduga  saya bertemu teman baik saya 

dan saya meminta maaf  karena saya akan berangkat haji, 

ternyata  teman saya mengeluarkan uang 200 dolar untuk 

bekal saya, meski saya sudah mengatakan kepadanya 

bahwa Allah sudah mencukupi semuanya, namun ia 

memaksa agar saya menerimanya dan berpesan agar 

ditukar di mekkah nanti, saya bersyukur dan berterima 

kasih kepadanya. Satu jalan cara Allah, bila menginginkan 

hambaNYA ke rumahNYA, pasti dicukupiNYA.  Esok 

harinya saya berfikir, saya tidak pegang uang riyal buat 

berangkat haji, tapi saya tetap bersyukur dengan 200 
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dolar yang saya dapatkan.  MasyaAllah, sore dan malam 

sebelum saya berangkat haji,  datang pula teman saya 

yang lain ke rumah memberikan uang riyal untuk bekal 

saya haji nanti.  Masya Allah...fabiayyi 'alaa irobbikuma 

tukadzibaann...semua ini Nikmat dari Allah, semua Allah 

cukupi..Allah Maha Baik dan Maha Penyayang.Ini bukti 

yang nyata dan hamba menjadi saksi ya Allah.. 

Inilah pengalaman suprarasional, semoga bermanfaat. 

Aamiin. 
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Tulisan 21 

 TABUNGAN AMALAN SEBAGAI PENOLONG  

Penulis:  Nur Prihatmi 

 Setiap anak pasti mempunyai karakter yang 

berbeda-beda, ada yang penurut, mandiri, senang 

bergaul, tetapi ada juga yang suka menyendiri, egois, 

susah dinasehati. Kemauan dan selera anak juga 

berbeda-beda, baik dalam hal selera makan, memilih 

pakaian, bahkan dalam memilih sekolah. Anak yang 

masih kecil akan cenderung mengikuti kemauan orang 

tua, tetapi bagi anak yang sudah remaja akan lebih sulit 

karena sudah mempunyai pertimbangan sendiri. Hal 

tersebut pernah kami alami dalam menghadapi keinginan 

anak untuk memilih sekolah, awalnya kami sempat 

berbeda pendapat dengan anak, namun akhirnya 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. 

 Rasif adalah nama anak pertama kami, dia 

mempunyai sifat mandiri, pantang menyerah, 

berpendirian teguh, namun dia gampang sekali merasa 

bosan dalam mengerjakan sesuatu. Pada saat duduk di 

bangku kelas 1 SMA, Rasif sudah berbulat tekad untuk 

mewujudkan cita-citanya sebagai pilot. Ketika kami 

menawarkan untuk kuliah, dia tidak mau karena cita-

citanya sudah bulat dan dia selalu optimis untuk 

mewujudkan harapannya. Dalam fikiran dia, profesi pilot 
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itu menyenangkan karena berpenampilan gagah, rapi, 

bisa terbang kemana-mana berkeliling dunia. Diam-diam 

Rasif pun selalu membaca majalah ataupun mencari 

pengetahuan mengenai dunia penerbangan. Sebagai 

orang tua, kami tidak bisa memaksakan kehendak untuk 

mengharuskan dia kuliah, karena anaklah yang akan 

menjalaninya. Sepanjang keinginan anak tersebut baik 

dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka kami 

selalu mendukungnya. Untuk menambah wawasannya, 

kami selalu membelikan majalah tentang kedirgantaraan 

yang tentu saja isinya memuat segala macam jenis 

pesawat terbang. Selain itu Rasif rajin mencari informasi 

di internet mengenai seluk beluk penerbangan.  

Sebagai orang tua yang anaknya bercita-cita 

menjadi pilot, kami dituntut untuk mengerti juga seluk-

beluk dunia penerbangan, makanya kami selalu 

menyempatkan diri membaca majalah ataupun mencari 

informasi seputar dunia penerbangan, agar pengetahuan 

kami tidak ketinggalan dengan Rasif. Semakin hari 

pengetahuan dia semakin bertambah, sehingga pada 

awal duduk di kelas 3 SMA dia rajin mencari informasi 

tentang sekolah-sekolah pilot yang membuka 

pendaftaran beserta persyaratannya. Kami mendukung 

sepenuhnya demi keberhasilan anak  dalam mewujudkan 

impiannya, tak lupa juga kami tanamkan sikap bahwa 
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segala impian akan terwujud apabila disertai ikhtiar dan 

doa kepada Allah SWT.  

Saat pendaftaran sekolah pilot gelombang 1 

sudah dibuka, waktu itu pelaksanannya sebelum Ujian 

Nasional SMA, pada kesempatan pertama Rasif langsung 

mendaftarnya. Berbekal kemampuan Bahasa Inggris yang 

bagus, kemampuan akademik yang lumayan walaupun 

tidak terbilang pintar sekali, didukung oleh postur tubuh 

yang tinggi, berat badan proporsional, Rasif semakin 

percaya diri dan mantap untuk mendaftar sekolah pilot. 

Pelaksanaan tes seleksi meliputi tes akademik, 

psikotes, Toefl Bahasa Inggris, wawancara, kesehatan.  

Semua proses seleksi tersebut berhasil dilalui dengan 

lancar dan memperoleh nilai yang baik, namun Rasif 

belum dinyatakan diterima karena ada kendala dengan 

penglihatannya dan diberikan kesempatan untuk 

mengikuti seleksi lagi dalam gelombang berikutnya. Rasif 

disarankan untuk mengikuti terapi mata agar 

penglihatannya memenuhi standar yang ditentukan oleh 

sekolah pilot. Akhirnya Rasif secara rutin seminggu dua 

kali mengikuti terapi mata di Rumah Sakit Khusus Mata 

dan setelah dua bulan ada seleksi sekolah pilot lagi, Rasif 

segera mendaftar.  

Pada saat pengumuman hasil seleksi gelombang 

2, Rasif dinyatakan tidak diterima kembali, karena 
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penglihatannya masih dianggap belum memenuhi syarat. 

Rasa sedih dan kecewa berkecamuk di dalam hati Rasif.  

Kami sebagai orang tuanya juga merasakan kesedihan itu, 

karena berbagai persiapan sudah kami lakukan mulai dari 

tenaga, fikiran, persiapan biaya sekolah dan doapun 

selalu kami panjatkan siang malam. Namun kami tidak 

boleh berlarut-larut dalam kesedihan, segera kami 

nasehati Rasif untuk tetap semangat pantang menyerah. 

Segala sesuatu yang dianggap baik bagi manusia, belum 

tentu baik bagi Allah SWT. Manusia hanya bisa 

merencanakan segala hal, tetapi hanya Allah SWT yang 

menentukan hasilnya.  

Sebulan setelah pengumuman sekolah pilot, Rasif 

mengikuti Seleksi Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi 

Negeri yang sebenarnya tidak dia sukai, bahkan dia tidak 

serius dan hanya asal-asalan dalam mengerjakan soal tes. 

Akhirnya pada saat pengumuman kami bisa menebak 

bahwa dia tidak lolos tes. Wajarlah kalau tidak diterima, 

karena kurang mempersiapkan diri belajar dengan baik. 

Hanya sekolah pilot yang selalu ada dalam benak dan 

angan-angannya. Tetapi lama kelamaan fikiran dia mulai 

berubah, karena sudah merasakan kegagalan beberapa 

kali. Tak bosan bosannya kami ingatkan dia untuk tetap 

sabar, semangat, sholat tepat waktu, selalu berdoa, rajin 

membaca sholawat, dan bersedekah. Alhamdulillah kami 
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sekeluarga selalu melakukan amalan-amalan tersebut 

dan semoga bisa tetap istiqomah mengamalkannya.  

 Semangat Rasif mulai muncul kembali, terbukti 

pada saat ada pendaftaran Jalur Mandiri Perguruan 

Tinggi Negeri dia antusias mengikutinya. Dia ingin 

membuktikan kepada orang tua bahwa dirinya mampu 

mengikuti seleksi dan berharap diterima masuk 

Perguruan Tinggi Negeri sehingga tidak mengecewakan 

orang tua.  

 Alhamdulillah dengan berbagai ikhtiar, kesabaran, 

semangat, doa dan kepasrahan kepada Allah SWT 

akhirnya keinginan anak kami dapat terwujud, Rasif 

diterima di salah satu Universitas Negeri ternama di Jawa 

Tengah. Sujud syukur dan  terimakasih yang tak terhingga 

kami haturkan kepada Allah SWT yang telah 

mengabulkan doa-doa kami.  Kini kami merasa lega 

bahwa Rasif mampu hidup mandiri, berpisah dengan 

orang tua demi menuntut ilmu, seiring dengan usianya 

yang semakin dewasa.  Rasif pun sudah mantap menjalani 

hari-harinya sebagai mahasiswa dan mengisi waktu 

dengan kegiatan yang positif. Walaupun kami berjauhan, 

tetapi sebagai orang tua tetap harus berkomunikasi lewat 

telepon untuk mengontrol kegiatannya dan tentunya  

selalu mengingatkan  kewajibannya beribadah dan 

melakukan amalan-amalan sunah lainnya yang sudah 

rutin dilakukan. Harapan kami, Rasif dapat menjadi 
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manusia yang berilmu, berakhlaq mulia, berguna bagi 

keluarga, nusa, bangsa dan agama. Aamiin Ya 

Robbal’alamin. 

Kami berkeyakinan bahwa semua amalan dapat 

menjadi tabungan dan menolong  kita pada saat 

mengalami kesulitan atau permasalahan. Semua cita-cita, 

harapan dapat terwujud aapabila disertai dengan ikhtiar 

dan doa yang sungguh-sungguh.  

 

******* 

 

Penulis : Nur Prihatmi 
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Tulisan 22 

HIDUP LAYAKNYA PERSEGI 

oleh:  Fatma Hajar Islamiyah 

 Layaknya persegi dengan panjang sisi sama, 

berbelok setelah sampai pada ujung ukuran yang persisi. 

Begitu pernah terfikir tentang alur hidup yang boleh jadi 

dialami semua orang.  Setelah bahagia tibalah kesedihan, 

kemudian kembali akan muncul bahagia. Pemikiran 

tersebut lahir saat 6 bulan lamanya libur sekolah setelah 

ujian nasional SMA sembari menunggu pengumuman 

penerimaan perguruan tinggi.  April hingga September 

2016 lalu, banyak waktu luang yang membawa pada 

perenungan hakikat hidup. Setelah membaca buku 

Karakter Suprarasional, saya kembali membuka pikiran 

tersebut dan menemukan relevansi bagaimana hidup ini 

memiliki alur yang unik tatkala mensinergikan ragam sisi. 

 Surat Al-Insyiroh, di dalamnya Allah berfirman 

dengan penuh kasih sayang menyadarkan kita untuk 

kembali mengingat bahwa Allah telah ringankan beban 

hamba-Nya. Allah hadirkan kemudahan sesudah 

kesulitan. “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain” (94:07). Kode bahwa melangkah dan 

menyelesaikan kesedihan adalah pilihan.  Allah telah 
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meringankan beban dan menunjukkan bahwa suatu 

kondisi di dunia ini tak berlaku kekal, setelah kesulitan 

ada kemudahan.  Maka, dari ayat tersebut ada spirit dan 

landasan introspeksi diri. Sudah sejauhmana kita mampu 

mengubah diri dan keadaan yang meliputi.  Alur hidup 

melibatkan kompetensi diri berupa keilmuan, kompetensi 

sosial, dan spiritual. 

 Hidup bukan tentang diri sendiri, melainkan 

lingkungan dan orang-orang terdekat juga menjadi 

bagian dari pengaruh yang signifikan dalam proses dan 

hasil berupa perubahan kondisi kehidupan.  Sampai pada 

beberapa bulan lalu dalam usaha menyelesaikan studi 

srata satu, hal yang awalnya belum pernah terjadi pada 

jurusan yang saya pelajari, kemudian dapat terwujud.  

Dalam proses kuliah yang saya alami, minimal masa study 

ialah 8 semester dengan rentetan magang yang saat itu 

terjadwal rapi dan berjenjang.   

 Di awal saya tuliskan sebagai hal yang belum 

pernah ada di jurusan saya ialah lulus dalam 7 semester. 

Saya pun tidak berambisi mendapatkan kesempatan itu, 

karena dalam benak mengingat bahwa lulus 4 tahun 

bukan sesuatu yang buruk dan itu adalah ideal. 

Menikmati aktivitas kuliah dan menjadi mahasiswa adalah 

halyang menyenangkan. Ditambah saat itu saya memiliki 

aktivitas freelance menulis dan penelitian bersama salah 
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satu dosen.  Sehingga dalam proses 6 bulan melakukan 

penelitian skripsi, saya seringkali menyelipkan untuk 

kepentingan-kepentingan yang lain.  Mengisi materi di 

beberapa tempat hingga menjadi juri lomba.  

Pengalaman berkesan saat mengisi materi di sela 

penulisan skripsi ialah dilanda sakit gigi.  Setiba di lokasi 

qodarullah sakit gigi tiba, hingga saya putuskan untuk 

menyerah dan meminta izin untuk tidak jadi 

menyampaikan materi. Tetapi beberapa waktu menjelang 

jadwal saya, terdapat reschedule dan waktu luang 

tersebut menjadi istirahat penuh makna.  Selanjutnya 

saya dapat kembali menunaikan undangan dan 

menyampaikan materi.  Di hari berikutnya pun demikian, 

bergeser dari Sidoarjo menuju Brondong Lamongan. 

Tersesat di alas (hutan jati), sendiri mengendarai sepeda 

motor saat perjalanan pulang ke rumah orangtua.  

Hikmahnya adalah ada jalan baru yang saya tahu dan 

dapat dilalui menuju jalan utama.   

 Saya menikmati dengan kesungguhan dan selalu 

mengingat surat Muhammad ayat 7, “Wahai orang-orang 

yang beriman, jika kalian menolong di jalan Allah maka 

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. 

Dalam proses ini saya yakin menjalani aktivitas dakwah 

tidak akan menyurutkan kesempatan untuk berbuat dan 

berkembang dalam bidang lainnya.  Sampai pada 5 

minggu menjelang berakhirnya pendaftaran yudisium. 
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Terinspirasi dari kakak tingkat yang sudah mulai ramai 

dengan draftnya, saya kemudian tersadar bahwa menjadi 

beda dan baik tidak ada salahnya. Saya kemudian yakin 

bahwa ini adalah pikiran yang Allah hadirkan tatkala telah 

luang dari agenda menghadiri undangan materi maupun 

yang lainnya.  Di sisa waktu 5 minggu tersebut saya 

lanjutkan penulisan skripsi dengan penuh keyakinan 

bahwa Allah yang akan menolong dengan hasil terbaik. 

Ternyata tidak mudah.  Saat itu kawan-kawan seangkatan 

sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) sehingga tidak 

ada yang bisa sharing secara langsung terkait skripsi.  

Tetapi Allah dan orangtua senantiasa menjadi kekuatan 

bagi saya.  Selama freelance menulis dan penelitian 

bersama dosen saya, sedikit banyak prosesnya telah 

mengajarkan tentang penulisan ilmiah. Saya pun 

kemudian berkesempatan untuk mendapatkan golden 

ticket KKN dari proses tersebut.  Artinya saya tidak perlu 

melakukan KKN dan bisa melanjutkan pada proses skripsi. 

Syukur Alhamdulillah, hal tersebut membuat saya dapat 

meluangkan konsentrasi pada penulisan skripsi. 

 Hari itu, saat terakhir pengumpulan draf skripsi. 

Dalam suasana hati senang dan lega.  Alhamdulillah, 

ternyata saya dapat melawan ketidakmungkinan dalam 

mind set yang selama ini menghantui. Tidur nyeyak 

malam itu sembari selalu berdoa untuk kelancaran proses 

selanjutnya.  Lagi-lagi, di hari pengumuman daftar nama 
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mahasiswa tercatat yudisium tidak ada nama saya. Panik 

tentu tak bisa terbendung, tak henti berdoa, tak henti 

menghubungi dosen yang berwenang melakukan revisi 

atas daftar tersebut.  Tapi di hari yang sama beliau tidak 

hadir di kampus karena bertugas di luar kota. Sungguh 

saat itu merasa menjadi mahasiswa malang, seakan 

terancam tak lulus tepat waktu padahal masih ada waktu 

seharusnya bagi saya untuk menghabiskan semester 

selanjutnya. Saya rasa, manusiawi jika menangis saat itu. 

Tapi Allah hadirkan orangtua yang selalu siap terima apa 

adanya. Tanpa menuntut dan membebani dengan terus 

mendoakan yang terbaik. 

 Penuh kepasrahan, setelah sholat subuh di hari 

senin saya memberanikan menghubungi dosen yang 

bersangkutan untuk mengkonfirmasi apakah saya tetap 

dinyatakan lulus atau ada hal lain yang menyebabkan 

saya belum bisa lulus di semester tersebut. Alhamdulillah 

dengan kebaikan hati, beliau menyampaikan bahwa saya 

dapat lulus di semester tersebut hanya saja nama saya 

belum terecord di sistem karena hal tertentu dan akan 

dilakukan perbaikan.  Barakallah, bergegas saya hubungi 

orangtua dan bersiap menyelesaikan administrasi 

selanjutnya.  Saya bersemangat kala itu, dan tanpa berfikir 

panjang di hari selanjutnya saya langsung mendaftarkan 

diri untuk mengikuti wisuda. Meskipun terlalu awal, tapi 

ini menjadi penghargaan dari saya untuk diri sendiri. 
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Selama 6 bulan sembari mengerjakan skripsi saya sengaja 

membuka rekening tabungan khusus untuk pembiayaan 

skripsi hingga wisuda.  Tabungan tersebut saya peroleh 

dari freelance menulis, mengajar, undangan materi 

hingga dari usaha pakaian muslimah yang saya tekuni 

sejak 2017 lalu.   

 Dan di hari tersebut benar-benar apa yang dicita-

citakan dan diupayakan sampai pada kabar gembira 

kelulusan saya.  Sabtu, 29 Februari 2020.  Mengikuti 

wisuda bersama kakak angkatan menjadi momen yang 

berbeda. Tidak ada foto bersama teman seangkatan, 

tetapi Allah menggerakkan mereka untuk datang 

berbondong-bondong turut berbahagia.  Wisuda Offline 

sebelum COVID-19 menjamah Indonesia.  Sungguh 

menjadi momen tak terlupa, boleh jadi bila saya tak 

menghiraukan pikiran tentang bersegera menyelesaikan 

skripsi maka tiada kesempatan bagi saya menggandeng 

orangtua dalam wisuda secara langsung. Kini serba virtual 

dan berjarak, tak sama tetapi tak mengurangi kesan dan 

nilai istimewa. Inilah alur hidup, bagaimana proses 

memaksa diri berlelah dengan penuh keyakinan bahwa 

Allah akan beri pertolongan maka hadir pula Allah 

sertakan kebahagiaan.  
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Tulisan 23 

 Perniagaan Di Jalan Allah, Tak Akan Ada Rugi 

Oleh: Mira Delvianti, S.Pd.I 

 

 Setiap manusia memiliki rezeki tersendiri. Antara 

satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Masalah rezeki 

tidak hanya masalah uang. Tapi ketika kita pahami lebih 

mendalam, berbagai kemudahan yang diperoleh dalam 

hidup juga bernama sebuah rezeki. Berbicara masalah 

keuangan yang merupakan bagian rezeki Allah untuk 

seseorang, pasti setiap individu punya cerita tersendiri. 

Ada yang punya pendapatan mudah lagi berlimpah, 

namun ada juga yang memiliki pendapatan sulit, sempit 

bahkan sering terjepit. Bagi seseorang yang punya 

pekerjaan tetap, lagi keuangan cukup bahkan berlebih, 

apapun yang ingin dimiliki dalam waktu sekejap mudah 

didapatkan. Tapi tidak dengan orang yang hidup pas-

pasan. Pasti ekstra perjuangan dalam mewujudkan suatu 

keinginan. 

 Alkisah yang saya alami, karena suatu amanah 

dakwah yang harus dipundaki. Saya serasa wajib segera 

memiliki fasilitas demi melancarkan aktivitas. Sebut saja 

itu sebuah laptop. Kalau di masa teknologi sekarang, 



 

145 

benda tersebut mesti harus membersamai diri. Apalagi 

sarana memudahkan aktivitas berkaitan urusan 

administrasi pekerjaan.  Pastinya laptop itu bukan alat 

dengan harga murah. Ditambah kondisi ekonomi yang 

saya jalani, bukanlah suatu hal yang mudah bagi saya 

untuk mendapatkan. Namun karena berfikir demi 

kelancaran urusan, apalagi amanah dakwah yang menjadi 

peluang pahala dan amal jariyah serta kenyamanan, maka 

saya berusaha keras untuk mendapatkannya.  

 Jalan berhutang terpaksa harus saya tempuh 

untuk menggapainya. Karena tidak punya tabungan uang 

apalagi suatu benda yang bisa ditukar dengan senilai 

rupiah. Kalaupun harus manabung terlebih dahulu, pasti 

prosesnya akan lebih lama.  Dengan keyakinan dan tekad 

yang kuat, mengharap Ridha dari Allah SWT, restu dari 

kedua orang tua, saya memberanikan diri untuk 

berhutang kepada seseorang. Alhamdulillah dengan izin 

Allah tersebut saya berhasil mendapatkan pinjaman 

tanpa berbunga sebesar Rp4.000.000,00 dari seorang ibu 

yang mau dan ikhlas membantu agar saya bisa memiliki 

laptop untuk sarana dan prasarana dakwah. Dengan aqad 

kesepakatan, saya berusaha menyicilnya tiap bulan 

selama setahun.  

 Baru berjalan dua bulan, besarnya angsuran 

perbulan Rp330.000,00 Musibah pandemi Covid-19 
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melanda. Pekerjaan tetap saya waktu itu sebagai guru 

TPQ, terpaksa harus dihentikan. Karena aktivitas semua 

dirumahkan. Sehingga membuat saya harus kehilangan 

pendapatan. Hal ini membuat saya mengubah aqad 

kesepakatan bersama, dengan stop cicilan untuk 

sementara. Alhamdulillah dengan izin Allah disetujui.  

Akhir cerita, saya terus berfikir aktivitas apa yang bisa 

dikerjakan dalam masa pandemi untuk bisa melunasi 

cicilan hutang yang masih banyak bagi saya.  

 Di saat menjelang detik-detik terakhir berpuasa 

dan berbuka puasa pada 29 ramadhan 1441 Hijriah lalu, 

tiba-tiba smartphone saya berdering. Saya kaget dan 

serasa tidak percaya ketika membaca isi pesan chat dari 

aplikasi Whattaps yang isinya "Bismillah... Hutang anti 

untuk membeli laptop saya bebaskan. Karena niat anti 

membelinya untuk kelancaran dakwah". Masyaa Allah. 

Tak kuasa air mata dibendung saat mendapatkan pesan 

singkat di akhir ramadhan saat itu. Alhamdulillah atas 

segala kemudahan yang Allah berikan. Dipertemukan 

dengan seorang ibu yang ikhlas membantu walaupun 

wilayah terpisah jarak nan jauh, tapi ukhuwah 

mendekatkan. 

ِذيَن َءاَمُنواْ إِن ُيَثب ِت أَقَداَمُكم  يََٰأَيَُّها ٱلَّ َه يَنُصرُكم َو َتنُصُرواْ ٱللَّ  
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“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) 

Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 

kedudukanmu.” (QS. Muhammad: 7). 

 Suatu hal penting yang jadi pelajaran dan 

motivasi saya. Tidak ada sesuatu yang rugi dalam 

perniagaan di jalan Allah. Walaupun kondisi ekonomi 

sulit, tapi karena niat dan maksud yang baik, yakin ada 

Allah yang melapangkan segala urusan, semuanya akan 

jadi mudah. Hati selalu bahagia, kerana akan ada cara 

Allah memberikan rezeki-Nya dengan jalan yang tak 

terduga.  

Wallahu a'lam bi ash-shawâb. 
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Tulisan 24 

KULIAH SUPRARASIONAL 

Oleh:  Isa Abiyasa Djohari 

 

Awal dan akhir masa kuliah saya diwarnai oleh 

pengalaman suprarasional yang menyadarkan saya akan 

kekuatan ridho orang tua, terutama ibu, dan keyakinan 

bahwa Allah akan membalas suatu niat tulus dengan 

berlipat ganda. 

Sejak kecil, saya memang menyukai semua yang 

terkait dengan hitung menghitung dan memakai logika. 

Nilai-nilai sekolah saya juga terlihat menonjol pada mata 

pelajaran matematika dan fisika. Dengan tambahan 

kesukaan saya pada pelajaran menggambar perspektif, 

maka tidak heran bahwa dalam beberapa test 

penelusuran minat dan bakat yang pernah saya ikuti, saya 

diarahkan untuk kuliah pada jurusan arsitektur.  

Membayangkan bahwa saya akan kuliah pada 

jurusan yang merupakan gabungan ilmu-ilmu yang saya 

minati, tentu membuat saya semakin bersemangat. 

Kedua orang tua saya pun sangat mendukung hal ini. 

Mungkin mereka juga sudah membayangkan bahwa anak 

bungsunya akan menjadi arsitek. 

Tibalah saat pada akhir masa di sekolah 

menengah atas, saya dan teman-teman harus mengisi 

formulir pilihan untuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi 
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Negeri. Sewaktu berangkat dari rumah, Ibu saya 

berpesan, “Isilah formulir dengan benar! Jangan lupa 

baca Bismillah!” 

Di sekolah, kami masuk ke salah satu ruang kelas 

dan dibagikan formulir isian. Saya menarik nafas dalam 

dan membaca Basmalah. Mata langsung tertuju pada dua 

pilihan yang sudah teguh di hati sejak lama, yakni 

Arsitektur ITB dan Arsitektur UI. 

Namun entah kenapa, perhatian saya kemudian 

terusik oleh probabilitas penerimaan keduanya yang saat 

itu sama besar. Bila saya tidak salah mengingat, keduanya 

adalah sekitar satu banding tiga puluh dua. Jadi, setiap 

tigapuluh pendaftar, hanya diterima satu orang! Entah 

mengapa, saya berfikir bahwa bila kelompok siswa yang 

mendaftar pada keduanya itu sama, maka hanya tiga 

persen siswa yang akan diterima. Apakah saya sanggup 

masuk menjadi dalam kelompok tiga persen tertinggi? 

Sementara di kelas, saya hanya peringkat tiga dari empat 

puluh delapan siswa. Saya hanya masuk enam persen 

tertinggi! 

Karena sudah diminta untuk mengumpulkan 

formulir, saya tiba-tiba melirik tulisan “Arsitektur 

Pertamanan” di IPB. Probabilitas penerimaan sekitar lima 

persen. Dalam hati saya mengatakan, “Yang penting 

masih arsitektur!” Dengan cepat saya mengisi pilihan IPB 

dan mengumpulkan formulir. 
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 Keluar dari ruangan itu, hati saya membatin, “Saya 

harus kuliah di perguruan tinggi negeri. Ayah saya sudah 

pensiun. Kalau saya kuliah di perguruan tinggi swasta, 

saya akan memberatkan orang tua.” Itu yang menjadi niat 

saya, meringankan beban orang tua! 

Ujian pun dilalui dan hari pengumuman tiba. 

Alhamdulillah, saya diterima di IPB. Dorongan ghaib di 

saat-saat terakhir mengarahkan saya untuk kuliah di 

Bogor. Saya merasa bahwa itu adalah dari do’a Ibu saya 

untuk “mengisi formulir dengan benar”. Pengalaman 

suprarasional dari “do’a Ibu” bagi anaknya. 

Suprarasional berikutnya, membuat saya jatuh 

bangun dalam menjalani kuliah di IPB.  

Saya ternyata lupa menyampaikan pada kedua 

orang tua saya mengenai perubahan pilihan yang saya 

lakukan saat mengisi formulir pilihan perguruan tinggi 

negeri. Sehingga, begitu saya menelepon ke rumah dari 

telepon umum di Stadion Utama Senayan untuk 

menyampaikan berita gembira tersebut, kalimat yang 

saya dengar dari Ibu saya adalah, “Hah!? Kok IPB!? Biologi 

kamu kan jelek!”  

Pengalaman suprarasional yang saya alami ini 

adalah ridho orang tua. Mungkin bila setelah pengisian 

formulir, saya langsung bercerita kepada kedua orang tua 

saya, mereka tidak akan terkaget-kaget mendengar berita 

gembira saya. Bagi saya, ucapan Ibu bagai do’a. Saya 
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sangat memahami reaksi beliau. Ibu dan Ayah saya tahu 

saya seperti apa. Mereka tahu apa yang saya sukai dan 

minati. Mereka tahu kekuatan dan kelemahan saya.  

Ucapan kaget Ibu saya menjadi kenyataan! Saya 

harus mengulang tahun pertama saya di IPB. IPK saya 

dibawah 2,00 dengan nilai Biologi “F”! Bukan “C”, bukan 

“D”, tapi “F”! Satu-satunya “F” di transkrip pertama saya. 

Tahun kedua, saya hadapi juga dengan susah 

payah. Bila gagal lagi, maka ancamannya adalah “Drop 

Out”! Alhamdulillah, semua mata kuliah yang saya harus 

ulangi berhasil mendapatkan peningkatan. Biologi 

menjadi satu-satunya nilai “D” dalam transkrip saat itu. 

Ucapan Ibu saya, yang hingga saat itu masih 

terngiang dengan jelas, bahwa saya tidak cocok dengan 

Biologi, membuat saya berfikir untuk bahkan mencoba 

memilih Arsitektur Pertamanan. Dalam upaya menjauhi 

Biologi, saya memilih Penyuluhan dan Komunikasi 

Pertanian. Sepintas, mungkin itu terlihat sebagai suatu 

pilihan akibat rasa panik dan takut. Namun demikian, 

melihat apa yang berhasil diraih sekarang, membuat saya 

meyakini bahwa ini semua jalan yang ditakdirkan Allah. 

Allah Maha Mengatur. Maka yakinlah bahwa Allah 

membimbing hambanya ke jalan yang terbaik. 

Salah satu alasan lain mengapa saya memilih 

Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian adalah karena 

faktor “komunikasi”-nya. Salah satu hobby saya adalah 
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menulis. Bila diingat, saya sudah suka menulis cerita sejak 

kelas 3 SD.  

Tapi tantangan terbesar yang saya hadapi adalah 

materi sosiologi. Laporan-laporan yang harus terketik 

menjadi momok bagi saya. Saya suka menulis, tapi saya 

tidak bisa mengetik. Yang saya maksudkan dengan “suka 

menulis”, memang menulis dengan tulisan tangan di 

buku.  

Saat berhadapan dengan mesin ketik, saya 

memerlukan waktu yang sangat lama hanya untuk 

menyelesaikan satu halaman Saat itu saya hanya bisa 

mengetik dengan dua jari telunjuk saya. Tapi hal ini 

berubah saat saya pindah indekost dan melihat rekan 

menggunakan laptop. Ia mengetik dengan semua jarinya! 

Saya terkesima! Saat kembali ke rumah, saya 

meminta kakak saya untuk mengajarkan saya mengetik 

dengan sepuluh jari. Kakak saya seorang sekretaris. Tapi 

saya tidak pernah melihat dia mengetik di rumah. Ia 

memberikan saya salah satu bukunya tentang cara 

mengetik. Sejak itu, mesin ketik menjadi alat favorit saya. 

Menulis cerita pun, beralih ke mesin ketik. Inilah yang 

menjadi awal suprarasional berikutnya. 

Tempat saya indekost menerima mahasiswa pria 

maupun wanita. Ibu kost kami punya peraturan. Bahwa 

anak-anak yang laki-laki harus menjaga yang perempuan. 

Sehingga, bila ada teman kami yang wanita harus 
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mengetik tugas di rental komputer hingga malam, maka 

salah satu yang pria harus menemani, atau setidaknya 

menjemput pada waktu yang disepakati. 

Saat saya menjemput salah satu rekan wanita, ia 

ternyata belum selesai dengan pengetikan tugasnya. 

Awalnya saya tunggu. Ketika sudah semakin larut, saya 

tawarkan untuk membantu mengetik. Dia baca, saya 

ketik. Selain kasihan, saya juga sudah mulai mengantuk. 

Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

tugasnya pun selesai.  

Bagi saya itu pengalaman baru. Ternyata 

mengetik menggunakan keyboard komputer lebih efisien 

dibandingkan mengetik dengan mesin ketik. Saya jadi 

punya hobby baru; membantu teman mengetik tugas. 

Lalu dari tugas-tugas harian, akhirnya, merekapun 

mengerjakan skripsi. Dari sekedar membantu mengetik, 

akhirnya juga jadi teman diskusi. Setidaknya ada tiga 

skripsi ataupun tugas akhir yang saya bantu kerjakan. 

Yang saya tidak harapkan adalah apa yang terjadi 

berikutnya. Saat saya mulai mengerjakan skripsi, teman-

teman yang sekelas umumnya sudah lulus duluan. Tidak 

banyak teman diskusi. Idealisme saya menuliskan tema 

baru terkait komunikasi, membuat saya tertahan. Tema 

skripsi yang saya pilih membuat saya mendapatkan 

dosen pembimbing perfeksionis yang dihindari oleh 

teman-teman yang lain. Menuliskan suatu tema baru, 
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berujung pada langkanya bahan pustaka. Perlu dua 

setengah tahun mengumpulkan bahan pustaka yang 

relevan sebelum saya merasa siap dengan skripsi saya.  

Untuk menjaga semangat saya, saya terus 

mengikuti kelas-kelas kuliah walaupun jumlah SKS sudah 

mencukupi. Bahkan di salah satu kelas, ada dosen yang 

berkata, “Wah ternyata kelas ini isinya jendral sampai 

kopral.” Dosen tersebut mengomentari fakta bahwa 

mahasiswa yang paling senior dan junior di kelas itu 

selisihnya hingga 5 tahun! Saya tidak memikirkan itu. Bagi 

saya, yang penting adalah terus bersemangat dan 

menuntut ilmu. Hikmahnya, teman-teman “sekelas” saya 

jadi bertambah banyak. 

Batas maksimum waktu saya di IPB sudah hampir 

habis. Untuk memperoleh data yang saya perlukan, 

sebelumnya saya harus survei dulu berapa jumlah 

responden potensial. Saya mencari populasi mahasiswa 

dari satu fakultas paling besar. Survei awal saya cukup 

memakan waktu, tapi nama-nama akhirnya terkumpul! 

Masalahnya, kondisi saat itu sudah memasuki masa 

pelaksanaan ujian akhir mahasiswa-mahasiswa yang 

menjadi bahan skripsi saya tersebut. Saya kehabisan 

waktu untuk bagikan kuisioner saya. Saya pasrahkan pada 

Allah. 

Untuk membagikan kuisioner, ada teman kost 

yang membantu mengenalkan pada temanya di salah 



 

155 

satu himpunan mahasiswa. Temannya itu kemudian 

mengajak saya bertemu dengan koordinator salah satu 

kelas. Koordinator ini kemudian membawa saya bertemu 

dengan koordinator kelas lainnya. Teman-teman 

“sekelas” yang junior-pun banyak membantu. Langkah 

seolah begitu ringan. Yang awalnya saya mengira akan 

mustahil mendapatkan data, ternyata dalam waktu dua 

minggu periode ujian akhir mereka, lebih dari 200 

kuisioner terisi dan kembali kepada saya. Empat minggu 

kemudian, skirpsi yang dilengkapi 179 tabel data selesai. 

Saya merasa skripsi saya dibantu oleh mahasiswa satu 

fakultas! 

Setelah ujian sidang skripsi, dosen pembimbing 

saya bahkan meminta izin untuk meminjam bahan 

pustaka untuk skripsi yang saya kumpulkan selama dua 

setengah tahun itu. Olehnya, dijadikan tambahan materi 

kuliah. Alhamdulillah, ikhtiar saya juga bermanfaat bagi 

orang lain. 

Suprarasional ketika menulis skripsi saya adalah 

menabung kebaikan dengan tulus. Dalam buku 

suprarasional, ternyata sebelumnya saya telah 

memanjangkan ketiga antena saya. Antena hati dengan 

niat tulus membantu teman, antena panca indera dengan 

diskusi-diskusi yang secara tidak langsung melatih diri 

mengerjakan skripsi dan mengetik efektif, dan antena 

akal dengan mengumpulkan serta mempelajari ilmu yang 
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dibutuhkan. Volume rizki pun berkembang dengan besar. 

Allah akan membalas ketulusan kita dengan berlipat-

lipat. Saya hanya membantu tiga rekan, tapi saya 

kemudian dibantu oleh satu fakultas! 

Saya menjalani kuliah dengan periode yang cukup 

panjang dengan awal yang kurang menggembirakan lalu 

diikuti kondisi yang naik dan turun. Saat terpuruk, 

memang rasanya sangat berat. Tekanan mental 

mengulangi kuliah bisa sangat membebani perasaan. 

Saya hanya mencoba menjalaninya sebaik mungkin. 

Jalani dari hari ke hari, dan semata-mata bersyukur bahwa 

saya tidak “drop out”. Saya bersyukur masih bisa kuliah. 

Suprarasional keempat saya adalah berprasangka yang 

baik kepada Allah. Yakinlah bahwa apapun yang dihadapi 

adalah cara Allah membawa kita menuju sesuatu yang 

baik. Saya lulus dengan 166 SKS. Surplus 22 SKS. 

Alhamdulillah saya bisa aplikasikan 70% yang saya 

pelajari di kampus dalam pekerjaan.  

Kuliah pada program studi Penyuluhan dan 

Komunikasi Pertanian membawa saya praktikum ke desa-

desa. Bertemu dan berinteraksi dengan petani. Melihat 

langsung kesulitan yang dihadapi petani. Sehingga niat 

saya ketika mulai bekerja adalah untuk bisa membantu 

petani Indonesia. Pengalaman dan semangat ini 

mendorong saya dalam menjalani pekerjaan hingga 

cukup berhasil dalam karir. Pengalaman dan semangat 
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yang mungkin tidak akan saya dapatkan bilamana kuliah 

pada Teknik Arsitektur. 

Tidak mendapatkan apa yang kita rencanakan 

tidak berarti kegagalan. Walau tidak berhasil kuliah pada 

jurusan arsitektur, Alhamdulillah saya menjalani 

kehidupan dengan pengalaman yang sangat berwarna. 

Yakinlah bahwa rencana Allah itu lebih baik dari rencana 

kita. Termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 yang 

kita hadapi bersama saat ini. Apapun yang kita hadapi, 

berprasangka yang baiklah pada rencana Allah. Yakinlah 

ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Niat saya 

memajukan pertanian Indonesia, memang hingga saat ini 

belum berhasil. Namun insya Allah saya terus berikhtiar 

mewujudkan hal itu. 
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Tulisan 25 

 KETIKA ALLAH MEMBERSAMAI LANGKAHKU 

Oleh:  Safitri Lestari 

 Aku memang bukanlah seorang anak perempuan 

yang terlahir dari keluarga yang kaya raya.  Aku hanya 

seorang anak perempuan yang terlahir di tanah jawa. 

Tepat sebelum era reformasi, Ananta Gayatri Rumi lahir 

ke dunia.  Nama yang memiliki arti indah yang semoga 

kelak arti namaku dapat menyertai kehidupanku 

selamanya agar menjadi seorang pemimpin yang cerdas 

dan berparas cantik.  

 Aku menyadari mungkin kehidupanku tidaklah 

sebanding dengan anak perempuan lainnya. Namun aku 

bersyukur terlahir dari seorang Ibu yang hebat dan 

dibesarkan oleh seorang Ayah yang luar biasa. Sekalipun, 

Ibuku hanya seorang pedagang sayur mayur di suatu 

pasar tradisional. Ibu selalu berangkat pukul 2 pagi untuk 

bergegas menyiapkan sayur mayur di pasar, kata Ibu 

"Wes rapopo biyungmu iki rekoso ngolek duwet sanggu 

ngoo bekalmu nduuk..."  Kegigihan Ibu yang membuatku 

merasa bangga memiliki Ibu sepertinya.  Dan bapakku 

adalah seorang perantau yang mengais rezeki di kota. 

Bapak pun tidak melupakan tanggung jawabnya untuk 

selalu pulang ke desa melepas rindunya dengan Ibu dan 
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aku. Kehidupan yang kujalani saat ini yang mengajarkan 

tentang bagaimana aku mampu bertahan untuk tetap 

terus berjuang melanjutkan pendidikanku. Ayah dan Ibu 

selalu berkata bahwa “Aku harus tetap memperjuangkan 

mimpiku, sesulit apapun itu dan yakinlah bahwa Allah 

senantiasa menyertai langkah perjalanan hidupku”. 

Karena dengan keyakinan maka Allah akan senantiasa 

menyertai segala rencana yang sebaik-baiknya yang telah 

Allah rencanakan untuk kehidupan kita. Pada dasarnya 

manusia hanyalah mampu berencana, namun Allah yang 

memberikan segalanya atas kehendak-Nya. 

 Sama halnya seperti kehidupanku, aku sangat 

bersyukur atas segala hal yang aku miliki saat ini. Hal yang 

sangat aku syukuri dalam hidup ini adalah “Keluarga”. 

Tanpa cinta dan kasih yang telah diberikan oleh Ayah dan 

Ibu  mungkin aku belum tentu dapat memaknai serta 

mengerti apa artinya berjuang untuk terus bermimpi. Aku 

memang terlahir di desa terpencil, namun semangatku 

tidak akan pernah bagaikan kerikil. Sebab, ada ayah dan 

Ibu yang harus kubanggakan atas prestasiku. Perjalanan 

hidupku bermula dari bersekolah di salah satu sekolah 

dasar negeri yang dekat dengan rumahku di desa. Seperti 

biasa, hari pertama masuk sekolah Ibu mengantarkan aku 

hingga di depan pintu gerbang sekolah. Kalimat yang 

selalu teringat dalam benakku adalah “Jangan lupa 

berdoa dan semangat untuk hari ini ya nak. Ibu 
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mencintaimu” kata Ibu sembari mencium keningku dan 

memelukku erat. Aku yang sangat bahagia kala Allah 

masih mengizinkan aku merasakan hangatnya pelukan 

dari wanita yang rela memperjuangkan hidupnya hanya 

untuk diriku.  Tentunya, aku tidak akan pernah melupakan 

bagaimana cara Ibu mencintaiku dan menyayangiku 

setulus hatinya, tak mempedulikan bagaimana kakinya 

yang tersering terluka hanya untuk terus berjalan 

mengelilingi desa untuk menjual sayur-mayur hanya 

untuk tetap terus bertahan hidup. Padahal ayah sudah 

melarang Ibu untuk tidak perlu lagi berjualan keliling 

desa, karena ayah tidak ingin melihat Ibu lelah di desa 

sebab ayah sudah bekerja keras di kota untuk dapat 

mengirimkan uang untuk Ibu dan pendidikan sekolahku 

di desa.  Namun tetap saja, Ibu tetap pada pendiriannya. 

Ibu memang selalu ingin bekerja keras sekuat yang ia 

mampu. Aku pernah bertanya mengapa Ibu rela 

melakukan semuanya, dan jawaban yang ku dapati atas 

pertanyaanku adalah sebab Ibu mencintaiku. 

 Seiring berjalannya waktu, aku tumbuh menjadi 

seorang Gayatri.  Gayatri yang selalu ingin menularkan 

semangat hidupnya untuk orang lain di sekitarnya.  Aku 

memang tidak terlahir dari keluarga yang memiliki harta 

berlimpah, atau kekayaan yang tidak ada habisnya. 

Namun satu yang aku miliki dan aku syukuri hingga saat 

ini usiaku genap berusia 17 tahun yaitu aku memiliki cinta 
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dan kasih dari ayah dan Ibuku yang tidak pernah berhenti 

mencintaiku.  Aku sangat mensyukuri hal tersebut di hari 

ini, hari dimana 17 tahun yang lalu seorang Ananta 

Gayatri Rumi terlahir di dunia.  Air mataku berlinang saat 

aku terdiam di taman sekolah sembari melihat foto ayah, 

Ibu dan aku ketika kelulusanku di SMP  pada saat 3 tahun 

yang lalu.  Aku memang tidak memiliki foto sekeluarga, 

karena memang aku tidak seperti temanku yang lainnya.  

Teman-temanku di sekolah memang memiliki handphone 

yang sangat bagus dan terbaru.  Sedangkan aku hanya 

menggunakan handphone yang merupakan fasilitas 

karena beasiswa prestasiku di sekolah. 

 Ayah selalu berkata bahwa “Allah akan selalu 

memiliki rencana yang tidak pernah kita duga 

sebelumnya, jadi tetaplah mensyukuri apa yang kita miliki 

ya nak”, kata-kata ayah mampu menenangkan hatiku saat 

kepanikan atau kegelisahan menyertai diriku, seperti saat 

Ayah yang bernasib malang saat pulang ke desa dan di 

tengah perjalanan pulangnya, semua barang ayah 

diambil paksa oleh orang yang mengancam ayah di 

tengah jalan. Kesedihan saat kejadian itu masih selalu 

teringat dalam ingatanku, karena pada saat ayah pulang, 

ayah berjanji ingin membayar uang sekolah dan ujianku 

di sekolah.  Setelah kejadian itu datang, aku benar- benar 

bersedih serta menyalahkan diriku sendiri karena 

membuat ayah mengalami hal yang sangat menyedihkan 
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saat itu.  Tapi bagi Ayah semua sudah pada rencana-Nya, 

Ayah memang selalu menyakini bahwa Allah takkan 

pernah memberikan kesulitan diatas batas kemampuan 

hambaNya.  Awalnya aku hanya menghiraukan perkataan 

ayah, namun keesokan harinya benar saja, aku dipanggil 

ke ruangan guru dan bertemu dengan wali kelasku di 

sekolah.  Setelah dari ruangan guru ternyata aku 

diberikan surat dari sekolah, surat tersebut ditujukan 

untuk orang tuaku.  Aku yang tak mampu menahan 

bergelinang air mata karena kekhawatiran jika aku 

dikeluarkan dari sekolah dan akan mengecewakan Ibu 

dan Ayah.  Terlintas dalam pikiranku, sebodoh inikah aku 

yang pasti akan mematahkan hati mereka jika akhirnya 

aku akan dikeluarkan dari sekolah bagaimana. 

 Bel di sekolah pun berbunyi menandakan bel 

pulang sekolah dan aku semakin khawatir untuk 

melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.  Dan aku 

memberanikan diriku untuk menghadapi sesulit apapun 

situasi yang ku alami saat ini, mungkin Allah ingin melihat 

aku untuk tetap kuat sesulit apapun keadaan  yang 

sedang ku jalani saat ini.  Hingga akhirnya aku sampai di 

depan pintu rumahku, ku beranikan diri untuk mengetuk 

pintu rumah dan mengucapkan  “Assalamualaikum Ibu 

Ayah” .  Ibu pun membukakan pintu rumah sembari 

menjawab salamku “Waalaikumussalam anak Ibu yang 

paling cantik” eratnya pelukan Ibu yang selalu Ibu berikan 
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saat menyambutku sampai di rumah.  Hal inilah yang 

sangat aku sukai saat aku sampai di rumah, rasanya 

semua lelahku hilang begitu saja dan terwujud senyum 

bahagia.  Ibu yang dengan sigapnya menyiapkan 

makanan untuk aku nikmati bersama Ayah. Sejujurnya 

aku menjadi semakin khawatir untuk memberikan surat 

dari sekolah ini kepada Ayah dan Ibu. Aku khawatir jika isi 

surat ini berisi kabar yang buruk mengenai sekolahku, 

pasti hal tersebut akan membuat Ayah dan Ibu bersedih. 

Namun jika aku tidak memberikan surat ini kepada 

mereka, sama artinya aku tidak menyampaikan amanah 

dari Ibu guru di sekolah.   

 Aku memberanikan diri memulai obrolan saat Ibu 

dan Ayah baru saja menyelesaikan makan malamnya.  

Aku dengan suara gemetar mulai mengucapkan “Ibu 

Ayah, maaf tadi Gayatri mendapatkan surat dari Ibu guru 

di sekolah dan surat ini untuk Ibu dan Ayah.” Aku 

memberikan surat tersebut sambil bergelinang air mata 

yang semakin membuatku tidak mampu menahan air 

mata.  Ibu mengambil surat tersebut dari tanganku, dan 

Ayah menatapku dengan simpul senyumnya yang manis 

sambil berkata “Gayatri, Ayah percaya semua ini baik-baik 

saja, jangan bersedih ya nak” Tangan ayah yang 

mengenggam tanganku sambil mengusap air mataku. 

Namun hal tersebut membuatku semakin menangis 

tersedu-sedu karena kekhawatiranku yang khawatir akan 
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mengecewakan Ayah dan Ibu. Namun setelah Ibu 

membaca surat tersebut Ibu menangis sambil 

memelukku erat sembari berkata “Alhamdulillah, Selamat 

anakku Ananta Gayatri Rumi, kamu berhasil mendapatkan 

Beasiswa Siswa Berprestasi dengan mendapatkan biaya 

pendidikan hingga jenjang ke Sekolah Menengah Akhir 

nak” Ibu yang menangis sembari memelukku yang tidak 

hentinya mencium pipiku atas rasa haru dan 

kebanggaanya atas beasiswa yang ternyata diberikan 

untuk aku. Ayah pun memeluk Ibu dan aku dengan 

sangat erat. Pada saat itulah aku percaya bahwa “Allah 

akan selalu memiliki rencana yang tidak pernah kita duga 

sebelumnya, jadi tetaplah mensyukuri apa yang kita miliki 

karena Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar 

batas kemampuan hambaNya” .  Ternyata Allah tidak 

akan pernah membiarkan aku sendirian, aku kira 

kekhawatiranku akan dikeluarkan dari sekolah itu menjadi 

kenyataan pahit yang tidak sepantasnya aku khawatirkan.  

Karena Allah menyiapkan rencana yang tidak terduga-

duga sebelumnya. 

 Kini di hari ulang tahunku, aku menyadari 

bertambahnya usiaku adalah bertambahnya tanggung 

jawabku untuk menyelesaikan semua mimpi-mimpiku.  

Aku memang selalu memiliki beraneka macam mimpi 

yang ingin kuwujudkan.  Aku percaya Allah akan 

menyertai setiap langkah perjalanan hidupku hingga 
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beberapa hari lagi Ujian Nasional di sekolah akan 

kuhadapi.  Selangkah lagi impianku lulus dengan nilai 

terbaik harus tercapai agar aku mampu memberikan nilai 

terbaik dan membuat ayah dan Ibu bangga atas 

keberhasilannya mendidik anaknya yaitu Ananta Gayatri 

Rumi. 

 “Ya Allah, izinkan aku untuk membahagiakan Ibu 

dan ayah serta mencintai mereka untuk selama-lamanya, 

izinkan aku Ya Allah agar aku menjaganya seperti mereka 

menjaga dan menyayangiku di waktu kecil.” Kulengkapi 

dengan mengucapkan kata Aamiin Allahumma Aamiin 

dalam setiap doa seusai sholat malamku.  Di tengah 

heningnya malam aku hanya ingin mengungkapkan 

betapa sangat bersyukurnya dapat dibesarkan dan hidup 

dengan Ayah dan Ibu yang luar biasa hebatnya.  Aku tidak 

masalah jika perekonomian keluargaku biasa saja, asalkan 

aku masih memiliki “Harapan dan Mimpi” karena yang 

tidak mampu direbut oleh orang lain adalah “HARAPAN”.  

Aku masih memiliki harapan yang besar untuk dapat 

kuserahkan kepada Allah SWT yang akan senantisaa 

menemani setiap penjalanan langkahku selanjutnya.  

Kehidupan memang tidak selalu sesuai dengan apa yang 

kita inginkan, namun jika keyakinan kita mampu 

menyakinkan atas segala sesuatu hal yang baik sesuai 

dengan impian kita, maka teruslah bermimpi karena Allah 

akan selalu menyertai langkah kita di kemudian hari.  



 

166 

Setelah beberapa hari melaksanakan ujian nasional di 

sekolah maka, aku melepas rasa kebahagiaanku dengan 

memeluk Ibu dan Ayah sesampai di rumah. Dan ada hal 

yang lebih membahagiakan lagi adalah aku mendapatkan 

hadiah dari Ibu guruku di sekolah. Betapa bahagianya aku 

yang mendapatkan kado spesial dari Ibu guru yang 

awalnya sangat enggan untuk aku terima.  Namun Ibu 

guru berpesan agar aku menerima kado yang diberikan 

Ibu guru karena kado ini akan bermanfaat untuk kelak 

kehidupanku dikemudian hari.  Maka dengan senang hati 

aku terima kado istimewa dari seorang guru yang rela 

memberikan waktunya untuk senantiasa mengajariku.  

Ternyata Allah memberikan segala hal yang terindah yang 

tidak pernah aku kira sebelumnya, berbagai banyak hal 

yang telah aku jalani mulai dari kesulitan saat Ibuku yang 

rela berjuang untuk menghidupiku walau dengan susah 

payah dan kerja keras namun semua ternyata memiliki 

makna dan hasil di akhirnya.  

 Setelah menunggu pengumuman kelulusan dari 

sekolah, hari dimana yang sangat aku nantikan pun tiba, 

karena aku dan teman seperjuanganku di sekolah 

dikumpulkan di lapangan sekolah.  Bermula dari Ibu 

Kepala Sekolah yang mengumumkan pengumuman 

kelulusan dari sekolahku, hingga didetik akhirnya aku 

mendengar bahwa sekolahku 100% Lulus dan aku sangat 

bahagia mendengarkan kabar bahagia itu sebab aku 
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mampu menyelesaikan mimpiku untuk melanjutkan 

pendidikanku selanjutnya.  Tanpa disangka-sangka aku 

mendengar namaku disebut “Selamat Kepada Ananta 

Gayatri Rumi sebagai Siswa Dengan Nilai Terbaik Ujian 

Nasional” aku yang hanya mampu bergelinang air mata 

yang tak mampu tertahankan, ketika namaku di panggil 

ke depan menuju depan lapangan. Aku langsung 

bersujud syukur mengungkapkan rasa syukurku yang 

sangat luar biasa atas segala keberkahan yang telah Allah 

limpahkan untuk kehidupanku. 

“Selamat ya Gayatri, kamu hebat! Aku bangga punya 

sahabat seperti kamu” ujar Sari sahabatku sedari SMP. 

Sari adalah sahabatku yang mengetahui segala hal yang 

ada dalam hidupku, aku dan sari memang berbeda 

karena sari berasal dari keluarga yang kaya raya dan 

berbeda denganku namun hal menjadikan kami dekat 

bukan karena hal yang baik melainkan, kami didekatkan 

karena hal yang pernah menjadi suatu hal yang buruk 

saat aku SMP dulu.  Sari yang berasal dari keluarga kaya 

raya dapat mencaci makiku di hadapan teman yang 

lainnya. Sari mempermalukanku dengan mengejek 

sepatu yang ku kenakan saat dulu, hingga suatu ketika 

Sari yang sedang menemani Ibunya berbelanja di pasar 

namun Sari kehilangam jejak Ibunya, dan saat itulah aku 

membantu Sari untuk keluar dari pasar agar mampu 

menolong Sari kembali pulang. Jujur pertemanan yang 
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tidak pernah ku sangka sebelumnya. Namun Allah 

menghadirkan Sari untuk mengenalku hingga sejauh ini, 

Allah sangat menyayangiku dengan mempersiapkan hal 

yang sangat indah untuk hidupku, mulai dari keluargaku 

yang dimana Ayah dan Ibuku yang sangat mencintaiku 

serta karenanya aku mampu meraih mimpi-mimpiku, 

kemudian Allah hadirkan sahabat dan teman-teman yang 

sangat mencintaiku serta Allah yang menghadiahkan 

segala hal yang sangat luar biasa Allah rencanakan untuk 

kehidupanku.   

 Kini aku mendapatkan kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikanku ke tingkat Perguruan Tinggi di 

Luar Negeri tepatnya di Howard University.  Aku yang 

sangat terkejut karena usaha dan perjuanganku serta 

doa-doa dari orangtua tercintaku Allah kabulkan menjadi 

satu padu yang indah atas segala rencana terbaiknya. 

Maka berjuanglah sekuat tenaga agar kelak kita dapat 

senantiasa diberikan keberkahan serta kenikmatan yang 

tiada tara yang kelak akan Allah berikan teruntuk setiap 

hambaNya yang selalu berjuang. Allah akan selalu 

mendengar setiap doa tangis setiap hambaNya. 

Percayalah Allah tidak akan membiarkan hambaNya 

menangis dan menderita di dunia, Allah akan 

memberikan segala hal yang tidak pernah terduga 

sebelumnya. 
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 Teruntuk Ayah dan Ibu “Terima kasih atas setiap 

perjuangan yang telah ayah dan Ibu berikan untuk 

Gayatri, sekarang sudah saatnya Gayatri wujudkan mimpi 

untuk masa depan agar kelak dapat membahagiakan 

Ayah dan Ibu di masa depan nanti.  Tunggu Gayatri 

kembali ya Ibu Ayah.”  
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Tulisan 26 

 Sabar Berbuah Manis 

By: Shyfa Aulia 

 

Namaku, Shyfa. Dulu, saya adalah siswa pindahan 

kelas 3 dari Sekolah Dasar Negeri. Sekarang, saya duduk 

di kelas 6 SDIT Birrul Waalidain. Masih segar dalam 

ingatanku tiga tahun yang lalu saat usiaku berjalan 

menuju 8 tahun, saya diharuskan beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah yang baru. Yang kurasakan saat itu 

adalah kaget dengan banyak perbedaan yang saya 

rasakan, baik itu suasana belajar maupun interaksi yang 

diberikan teman-teman baruku. Saya sempat tidak mau 

masuk sekolah karena saya belum bisa beradaptasi cepat 

dan temanku pun belum ada. Belum lagi kalau di bully 

sama teman sekelas karena saya siswa baru. 

Namun, dengan dukungan dan semangat dari 

kedua orangtuaku dan guru di kelas, akhirnya saya bisa 

beradaptasi sedikit demi sedikit. Saya dikenal sebagai 

siswa pendiam di sekolah. Mau dimusuhin, mau dituduh 

atau diledek sama temen sekelas pun saya lebih memilih 

diam. Sebenernya dalam benak saya pengen sekali 

membalas ledekan itu cuman saya belum punya 

keberanian dan orangtuaku pun tidak mengajarkan saya 

membalas ledekan meskipun itu menyebutkan nama 

orangtua sekalipun. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa 
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semoga suatu saat nanti mereka bisa berubah menjadi 

lebih baik, terutama kepada saya.  Dengan kekurangan 

yang saya miliki itu, saya tidak putus asa, kenapa? Dibalik 

kekurangan pasti terdapat kelebihan.  

Saya bersyukur sekali karena Allah SWT. 

memberikan saya daya berpikir lebih di bidang eksak. 

Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi terbukti saya 

menempati ranking dua besar bahkan bisa lebih dari itu 

sebenarnya. Saya suka sekali pelajaran matematika dan 

sains. Saat pelajaran matematika maupun sains di kelas, 

beberapa teman selalu mendekatiku, ada yang minta 

diajari ataupun meminta jawaban langsung. Saya jadikan 

itu sebagai peluang memiliki teman yang banyak, yaitu 

dengan bersikap ramah, selalu tersenyum dan membantu 

mereka belajar ya walau ada beberapa dari mereka ada 

yang meminta jawaban langsung alias nyontek. Dari buah 

kesabaran dan mau belajar menerima kekurangan serta 

kelebihan teman-teman, saya sekarang memiliki teman 

yang banyak. Benar kata guruku saat menasihati kami di 

kelas, bahwa kami memiliki kelebihan dan kekurangan 

yang berbeda-beda. Kami adalah anak istimewa yang 

memliki bakat masing-masing dan harus diimbangi 

dengan bersyukur.   

Jangan malu dengan kekurangan. Mengenali 

kelebihan dan kelemahan diri sendiri adalah kunci 

kepercayaan diri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. 
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Jadi, mulailah menjadi sosok yang percaya diri dengan 

penuh semangat. Pertama, “sukses sejati adalah saat kita 

bisa menerima sepenuhnya kelebihan, keadaan, dan 

kekurangan kita apa adanya dengan penuh syukur”. 

Kedua, “yang terbaik bukan dia yang datang dengan 

kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan 

segala kekurangan tetapi tetap belajar dan berusaha”. 

Kita tidak perlu malu jika banyak orang yang 

mengejek kita karena kekurangan. Karena setiap orang 

tidak ada yang sempurna. Orang yang percaya diri akan 

berhasil dikemudian hari, walaupun ia tidak sempurna. 

Kita harus ikhlas menerima kekurangan. Jangan biarkan 

kekurangan yang melemahkan hidupmu, tapi jadikan 

pendapatmu bisa membarakan semangatmu sendiri. 

Pesanku: kepada teman-teman yang sulit 

beradaptasi jangan pernah putus asa dengan bully-an. 

Teman-teman harus terus berjuang dan semangat, ingat 

dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. 
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Tulisan 27 

 Anak Kampung ke Jakarta, sebuah mimpi yang 

nyata 

 Kita sering mendengar kalimat, berusahalah 

sekuat tenagamu kemudian berdoalah untuk 

mendapatkan ridho Tuhan-mu. Kita manusia hanya bisa 

berusaha dan pada akhirnya Tuhan-lah yang menentukan 

hasil akhirnya. Sebagai seorang anak yang patuh kepada 

orang-orang yang memberikan pelajaran maka jawaban 

yang paling bijaksana adalah dengan mengiyakan dan 

tidak membantah sedikitpun. Namun demikian dalam 

kenyataannya tidak dilakukan dengan sepenuhnya akan 

tetapi menggunakan rumus yang dibalik saat 

pelaksanaannya. 

 Pada awal tahun 90-an terdapat peristiwa yang 

bila dirasakan seketika menjadi kehancuran sebuah cita-

cita. Bagaimana tidak, cita-cita untuk menjadi seorang 

guru sekolah dasar di sebuah kampung yang indah harus 

musnah seketika, tatkala pemerintah melalui Menteri 

Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah 

mengumumkan bahwa lulusan Sekolah Pendidikan Guru 

tidak bisa langsung menjadi guru Sekolah dasar. Namun 

harus melanjutkan terlebih dahulu ke jenjang perguruan 

tinggi dengan Program Diploma II. Bagi sekelompok anak 

yang orang tuanya berada mungkin tidak menjadi 
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masalah, namun bagi saya sebagai putra seorang petani 

kecil, hal ini menjadi masalah dan sepertinya menjadi 

jalan buntu yang tiada mungkin ada jalan keluarnya. 

 Diujung keputus-asaan yang kemudian mengarah 

pada kepasrahan dan berserah diri, akhirnya terbersit 

jalan terang yang sementara itu cukup memberi harapan 

untuk masa depan. Dalam kondisi yang sepertinya tidak 

ada harapan lagi, akhirnya semakin menguatkan diri 

untuk bermohon dan berdoa kepada yang Maka Kuasa 

sembari menjalankan amalan kebaikan dan sedekah 

semampunya. Semakin bertambah hari semakin 

menguatkan keinginan untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi, entah apa bekal hidupnya nanti namun 

semakin yakin pasti ada rezeki. 

 Bermodalkan uang yang cukup untuk transport, 

berangkatlah ke sebuah kota, Purwokerto untuk 

mencoba mengadu nasib mencari perguruan tinggi. 

Namun bukan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto 

yang dilamar tetapi bisikan hati harus mendaftar di IKIP 

Negeri Yogyakarta, entah mengapa harus ke Yogyakarta, 

yang pasti hanyalah keyakinan hati. Namun ada juga 

secara teori bahwa Yogyakarta sebagai kota pelajar 

pastilah banyak peluang untuk belajar di perguruan 

tinggi sambil bekerja mencari rezeki untuk biaya hidup 

dan kuliah nanti. 



 

175 

 Singkat cerita, tidak disangka-sangka diterima di 

IKIP Negeri Yogyakarta, padahal sewaktu mengerjakan 

soal, sungguh tidak begitu mengerti.  Berniatkan 

bismillah seolah tangan ini berjalan sendiri mencari 

jawaban yang benar dari soalnya. Puji syukur diterima di 

perguruan tinggi negeri namun bukannya selesai 

masalahnya, tetapi muncul masalah baru, bagaimana 

dengan biayanya nanti.  Sekali lagi dengan bismillah 

berangkatlah ke Yogyakarta, dengan bekal uang yang 

sangat sedikit, tentu harus berhati-hati.  Tujuan utama 

setelah sampai di Yogyakarta adalah mencari tempat 

menginap yang gratis untuk beberapa hari, masjid, ya 

baitulloh tempat menginap yang paling pas dan 

menenangkan hati.  Tempat menginap sambil selalu 

mendekatkan diri pada Illahi. 

 Proses pendaftaran kuliah pun dilalui, belajar 

mata kuliah pun dimulai, masih selalu berfikir bagaimana 

biaya nanti. Namun tidak disangka dan diduga, ada 

seorang dosen yang memberi rezeki, dimintalah saya 

untuk membantu mengajar di sebuah Sekolah Negeri, 

pucuk dicinta ulam pun tiba. Sejak saat itu menjadi 

seorang mahasiswa sekaligus guru di sebuah SD Negeri. 

Mungkin sebuah kebetulan atau sudah takdir, di komplek 

SD Negeri tersebut ada juga Madrasah Tsanawiyah 

Negeri, yang kebetulan ada seorang guru yang 

berhalangan karena cuti melahirkan, akhirnya 
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dipanggilah saya untuk menjadi guru pengganti. 

Alhamdulillaah dapat tambahan rezeki kembali. 

 Status mahasiswa sekaligus menjadi seorang 

guru, memang perlu pintar-pintar membagi waktu, kapan 

untuk mengaji, kuliah dan menjemput rezeki dengan 

menjadi guru tidak tetap dan guru pengganti. Disela-sela 

kesibukan itu, tekad untuk menjadi mahasiswa dengan 

nilai terbaik pun semakin terpatri kuat dalam dada dan 

menjadi keinginan dan motivasi. Semester demi semester 

dilalui dan alhamdulillaah selalu mendapat nilai indeks 

prestasi tertinggi. Tidak cukup mendapat ranking terbaik 

saja tetapi mencoba aktif dalam kegiatan kampus, 

kegiatan keagamaan dan juga kegiatan sosial.  

 Kesempatan terbaik datang pada semester ganjil 

ke tujuh di tahun 1995, ada ajang pemilihan mahasiswa 

berprestasi. Mungkin suatu kebetulan, ditunjuklah saya 

untuk mewakili jurusan  mengikuti ajang seleksi, mulai 

dari tingkat jurusan, tingkat fakultas sampai dengan 

perguruan tinggi. Alhamdulillaah selalu dimudahkan, 

diberikan kelancaran dan menjadi yang terbaik selalu, 

hingga pada akhirnya harus memenuhi panggilan Ibu 

kota Jakarta untuk menjadi tamu Negara, sebagai 

mahasiswa berprestasi mewakili IKIP Negeri Yogyakarta 

di tahun 1995.  
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Bukan hal yang mudah untuk soorang anak kampung 

yang pergi ke Jakarta dengan berkendaraan prestasi. 

Tidaklah mungkin dengan bekal kepintaran semata, 

tetapi keyakinan yang selalu mendapatkan petolongan 

yang Maha Kuasa, Illahi Robbi. Bukan mengedepankan 

berusaha yang kemudian baru berdoa tetapi 

mengutamakan berdoa kemudian barulah berusaha. 

Yakin ada jalan terang, yakin ada kemudahan dan yakin 

selalu dalam bimbingan dari yang Maha segalanya di 

jagat raya ini.  

 Pelajaran yang dapat diambil adalah mari kita 

mendekatkan diri kepada yang punya kita, Tuhan kita, 

yang Maha Kaya segalanya. Bukan mengedepankan 

usaha lahiriah kita dan mengakhirkan permohonan dan 

pertolongan dari Tuhan kita. Mari kita balik, mari kita 

berdoa dengan penuh keyakinan kita, kemudian kita 

berusaha sekuat tenaga dan kemampuan kita. Mari kita 

berfikir dan berkarakter suprarasional terlebih dahulu 

baru kemudian menjalani dengan tindakan nyata tentang 

apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. 

 Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat 

dengan mengutamakan doa dan usaha. Semoga Allah 

SWT selalu bersama kita, selalu membimbing kita dan 

melindungi kita semua. Aamiin. 
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Tulisan 28 

 The Untold Story-Perjuangan Pencarian Beasiswa 

 

 Cerita ini dimulai tiga belas tahun lalu ketika saya 

ingin sekali mewujudkan mimpi ayah saya yang ingin 

melihat anaknya melanjutkan sekolah keluar negeri, yang 

tentu saja saya amini.  Di sisi sebaliknya, Ibu saya ingin 

sekali saya langsung bekerja karena lelahnya beliau 

dengan sulitnya ekonomi kala itu.  Bagaimanapun, 

kondisi ayah saya yang sempat diputus hubungan kerja 

akibat krisis ekonomi, yang dampaknya cukup berlarut-

larut, mendorong saya untuk melupakan mimpi 

melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja.  “Ya, 

mungkin mimpi yang satu itu bisa saya wujudkan lain 

kali”, gumam saya dalam hati yang tak sepenuhnya yakin. 

 Selepas lulus dari salah satu perguruan tinggi 

negeri di Indonesia yang saya jalani dengan beasiswa 

penuh dari salah satu yayasan yang bekerja sama dengan 

Universitas Negeri dan berbekal ridho orang tua, puji 

syukur kehadirat Allah, saya berhasil lulus menjadi salah 

satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu lembaga 

pemerintah.  Wow, bagaimana bisa saya diterima di suatu 

lembaga pemerintah yang saya tau informasinya saja 

pada hari terakhir pendaftaran, itupun melalui teman.  
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Bahkan surat lamaran yang harus ditulis tangan, saya buat 

sembari mengantri dan berdiri mengular meminjam 

punggung teman di depan saya hingga menunggu giliran 

dipanggil oleh panitia pendaftaran. Teriknya matahari 

tentu saja tidak mampu mengalahkan panasnya hati ini 

mengingat belum ada satupun berkas yang disiapkan.  

Beruntung tidak ada berkas yang tertinggal dirumah 

walau semua serba dadakan seperti tahu bulat.  

 Dikarenakan jurusan kuliah yang jarang seperti 

saya, hanya dibutuhkan empat orang untuk memenuhi 

kebutuhan pegawai lembaga tersebut di seluruh 

Indonesia.  Untuk Jakarta, hanya dibutuhkan satu orang 

saja.  Mengingat saya adalah anak satu-satunya di 

keluarga saya, dengan nekadnya saya memilih 

penempatan Jakarta.  Bertemunya saya dengan beberapa 

teman seangkatan kuliah yang mendapatkan predikat 

cum laude pada saat tes PNS cukup mengintimidasi saya.  

Bahkan tidak ada rasa percaya diri sedikitpun untuk bisa 

melalui hari itu.  Setelah melalui tiga tahapan tes yang 

sulit, akhirnya, doa kedua orang tua mengantarkan saya 

menjadi orang yang diberi amanah oleh Allah mengisi 

satu-satunya tempat di Jakarta.  Tak percaya dan sempat 

sedih rasanya mendapatkan pekerjaan tersebut.   

 Bukan tidak bersyukur, idealisme saya yang ingin 

sekali menjadi seorang ilmuwan dan telah menjalani dua 
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tahap tes pada lembaga ilmu pengetahuan milik 

pemerintah harus saya hempas jauh-jauh.  Saya harus 

merelakan tidak mengikuti tes terakhir karena telah 

menandatangani surat perjanjian kerja pada lembaga 

impian Ibu saya.  Padahal, notabenenya, justru mendaftar 

ke  lembaga ilmu pengetahuan tersebutlah yang telah 

saya persiapkan lahir batin.  Menangis? sudah tentu saya 

menangis semalaman bahkan dua sampai tiga malaman 

setiap mengingat kenyataan harus melepaskan mimpi 

tersebut. Untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan Ibu 

saya yang lebih memilih saya bekerja di lembaga 

pemerintah yang saya ceritakan tadi.  Layaknya petikan 

lagu “Untuk Apa” oleh Maudy Ayunda, “Untuk apaaaaaa, 

untuk apaaa cinta tanpa pembuktian?” Anggap saja itu 

bukti cinta saya untuk Ibu.  Untuk bisa menerima 

kenyataan, saya besarkan jiwa saya dengan tetap berpikir 

positif bahwa Allah mempercayakan amanah tersebut 

pasti dengan tujuan tertentu.  Benar saja, tidak lama 

setelah saya bekerja, saya harus rela melepas kepergian 

Ibu saya untuk selama-lamanya.  Ya, tentu berat sekali 

rasanya. Namun, saya bersyukur telah mewujudkan 

mimpi Ibu saya.  Alhamdulillah, Allah telah memberikan 

jalan terbaik untuk melepas Ibu saya dengan posisi telah 

bekerja di tempat yang ternyata beliau idam-idamkan 

selama ini. Itulah jawaban dari Allah untuk saya. 

 Sekian purnama berlalu, hingga pada tahun 2012, 
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saya mencoba mengembalikan mimpi saya untuk 

melanjutkan sekolah keluar negeri.  Pada waktu itu saya 

telah memiliki keluarga dengan anak perempuan 

berumur 1,5 tahun.  Memiliki kemampuan Bahasa Inggris 

yang mumpuni yang harus dibuktikan dengan sertifikat 

Bahasa Inggris yang tidak mudah dan tidak murah. Untuk 

saya, sekali tes saja mampu merogoh kocek hampir 

setengah gaji saya pada waktu itu.  Itupun jika nilainya 

Bahasa Inggris yang didapat sudah mencukupi yang 

dipersyaratkan oleh pemberi beasiswa dan Universitas 

tujuan, jika belum, maka silahkan mendaftar kembali 

untuk tes berikutnya dengan harga yang sama untuk 

setiap tesnya.  Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai 

yang cukup untuk mendaftar beasiswa sekolah keluar 

negeri. Namun, pekerjaan saya yang berkaitan dengan 

pelayanan publik mengharuskan hanya boleh maksimal 

10% dari jumlah pegawai yang boleh melanjutkan 

sekolah pada tahun yang sama, sisanya silahkan 

menunggu gilirannya.  Sepuluh persen dari 15 orang itu 

hanya 1,5 dan saat itu hanya diperbolehkan dua orang 

saja per tahun yang mendaftar sekolah. Banyaknya senior 

yang belum melanjutkan sekolah, membuat saya harus 

sabar menunggu giliran dan itu wajar.  Saya pun akan 

demikian jika di posisi mereka. 

 Ada waktu dimana saya merasa bekerja seperti 

robot hingga rasanya kaki saya berada di kepala dan 
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kepala saya berada di kaki.  Satu hal yang perlu diyakini, 

Allah tidak tidur.  Selama kita niatkan pekerjaan itu hanya 

untuk Allah semata, insyaa Allah akan dibalas  olehNya di 

waktu yang tak terduga.  Saya berhasil terpilih menjadi 

pegawai berprestasi beberapa tahun kemudian.  Sempat 

mengubur keinginan saya dan berubah haluan untuk 

sekolah di dalam negeri saja hingga Ayah saya 

menyadarkan saya untuk tetap berusaha mengejar mimpi 

melanjutkan sekolah keluar negeri.  Lagi-lagi, jika orang 

tua yang meminta maka sulit rasanya untuk menolak.  

Siapa lagi yang akan mewujudkannya kalau bukan saya 

anak satu-satunya dalam keluarga ini, tentunya dengan 

ridho suami.  Perkembangan zaman membuat semakin 

banyaknya anak-anak Indonesia yang pintar-pintar dan 

fasih dalam berbahasa Inggris, membuat persyaratan 

mendapatkan beasiswa semakin diperketat dengan 

menaikkan nilai Bahasa Inggris yang dipersyaratkan.  Itu 

baru persyaratan dari beasiswanya saja.  Belum lagi 

persyaratan yang harus dipenuhi dari Universitas. 

Banyaknya anak-anak muda lulusan sarjana yang 

langsung ingin melanjutkan sekolah ke jenjang 

berikutnya, membuat persyaratan umur penerima 

beasiswa menjadi lebih muda dari sebelum-sebelumnya. 

 Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, dimana 

rasa lelah sudah mulai sering melanda, rasanya ingin 

menyerah jika harus bersaing dengan anak-anak muda 
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tersebut.  Ditambah ayah saya hanya menginginkan saya 

sekolah namun beliau tidak bersedia ikut bersama saya 

saat sekolah telah menyurutkan langkah saya.  Tidak 

mungkin saya meninggalkan beliau yang sudah cukup 

renta untuk tinggal sendirian di Indonesia.  Ditambah 

tidak dapat dibayangkan apa yang akan dikatakan oleh 

netizen di Indonesia tentang hal ini.  Dapat dibayangkan 

banyak dari mereka akan berpikiran negatif terhadap saya 

tanpa tahu sebabnya.  Namun, tentu bukan itu tujuan 

saya. Melihat kegalauan dalam diri saya, pada akhirnya 

ayah saya menyatakan kesediaannya ikut jika saya 

berhasil mendapatkan beasiswa dan diterima di salah 

satu Universitas di luar negeri. 

 Setelah menyerah di tahun 2012, saya memulai 

perjuangan kembali mencari beasiswa pada tahun 2016.  

Dapat dibayangkan berapa usia saya saat itu?.  Sudah 

dapat dipastikan, kalau diterima pun, saya akan menjadi 

peserta tertua yang mengejar S2.  Normalnya, seusia saya 

harusnya mendaftar untuk S3.  Bahkan, kenyataannya, kini 

usia di bawah 35 tahun pun sudah banyak yang 

menyelesaikan S3.  Namun, tidak apa, saya putuskan 

untuk tetap mencoba.  Setelah berembuk dengan 

keluarga, saya putuskan Jepang menjadi negara tujuan 

saya.  Perjuangan pencarian beasiswa saya mulai dengan 

mendaftar beasiswa dari pemerintah Jepang melalui 

government.  Beasiswa ini mempersyaratkan usia 
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maksimal tiga puluh lima tahun pada saat keberangkatan.  

Sangat mepet sekali dengan usia saya saat itu.  Dapat 

dipastikan bahwa ini adalah tes terakhir untuk saya 

karena persyaratan usia. Jika saya gagal dan harus 

mendaftar lagi tahun depan, maka usia saya telah 

mencapai 35 tahun dan dapat dipastikan gagal.  Ada tiga 

tahap tes yang harus dilalui, dan sangat disayangkan 

langkah saya harus terhenti pada tes ketiga.  Pada akhir 

tahun 2018, saya mendaftar lagi beasiswa pemerintah 

Jepang melalui Universitas dengan syarat telah 

mendapatkan Supervisor di Universitas tujuan. Saya 

berhasil mendapatkan Supervisor yang mau 

membimbing saya kala itu, namun langkah saya harus 

terhenti karena waktu yang tidak mencukupi untuk 

memenuhi semua persyaratannya.  Oleh karena itu, saya 

ucapkan selamat tinggal pada beasiswa pemerintah 

Jepang di tahun 2019, mengingat persyaratan usia sudah 

tidak memenuhi.  Saya putuskan menyerah saat itu. 

 Secercah harapan muncul ketika ternyata 

pemerintah Indonesia memiliki beasiswa dari kementrian 

keuangan yang diperuntukkan baik untuk regular, PNS 

dan beberapa target khusus lainnya.  Untuk PNS, batas 

usia maksimal pendaftar adalah tiga puluh tujuh tahun, 

maka saya masih dibolehkan untuk mendaftar.  Saya 

putuskan mendaftar pada pertengahan tahun 2018.  Puji 

syukur saya panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa.  
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Mendaftar beasiswa prestigious ini membuat saya cukup 

ketar ketir karena persyaratan lulus yang cukup sulit.  

Pertama, untuk memperoleh nilai bahasa Inggris yang 

dipersyaratkan, saya harus mengambil dua kali tes Bahasa 

Inggris yang tidak murah.  Persyaratan Bahasa Inggris 

yang lebih tinggi, membuat saya harus melakukannya 

dua kali karena nilai tes yang pertama masih di bawah 

persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa.  Kedua, 

tes terdiri dari tiga tahap yaitu administrasi, tes berbasis 

komputer dan wawancara.  Tes berbasis komputer terdiri 

dari TPA dan menulis esai sesuai tema yang diberikan saat 

itu, variatif dan sangat tidak pasti seperti main tebak-

tebakkan.  Temanya bisa jadi sangat luas, sehingga ada 

baiknya banyak membaca berita terkini sebelum 

menjalani tes.  Pada saat itu, esai harus ditulis dalam 

Bahasa Inggris jika memilih sekolah di luar negeri dan 

wawancara sebagian juga dilakukan dalam Bahasa 

Inggris. Benar-benar mendebarkan.  Ketiga, jumlah 

pendaftar beasiswa ini bisa sampai puluhan ribu orang, 

waktu itu sekitar empat puluh ribu orang, namun hanya 

dua ribu saja jumlah total yang dapat diterima untuk 

sekolah keluar negeri.  Jumlah tersebut sudah mencakup 

semua lingkup target dan semua jenjang baik S2 maupun 

S3. Keempat, ketika saya berhasil mendapatkan beasiswa, 

saya harus berhasil diterima di Universitas yang termasuk 

ke dalam seratus terbaik di dunia.  Jika tidak, maka 
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beasiswa gagal diberikan.  

 Tidak pernah terbayang sebelumnya, untuk 

masuk dan menjalani perkuliahan di Universitas 

Indonesia (UI) saja yang peringkatnya sekitar tiga ratus di 

dunia, saya sudah merasa tergopoh-gopoh.  Namun, 

setelah lulus administrasi, lagi-lagi langkah saya tertunda.  

Kebetulan tes berbasis komputer dimajukan 

pelaksanaannya karena suatu hal dan pada saat itu saya 

sedang menjalankan tugas negara di Jepang sehingga 

saya tidak bisa mengikuti tes tersebut.  Saya telah 

memesan tiket untuk pulang dan balik lagi ke Jepang 

hanya untuk mengikuti tes tersebut, bahkan telah 

menempuh puluhan kilometer hanya untuk mencari 

kejelasan dokumen untuk pulang dan kembali ke Jepang, 

mengingat visa saya single entry saat itu.  Namun, 

walaupun dokumen tersebut dapat diurus, izin pulang ke 

Indonesia tidak berhasil saya dapatkan dari 

penyelenggara acara tersebut.  Hampir setiap malam saya 

menangis di hadapan Allah karena hal tersebut.  Hanya 

hati yang ikhlas dan pikiran yang positif yang mampu 

menyembuhkan perasaan sakit saya saat itu.  Sampai 

pada akhirnya, saya sudah di posisi sangat lelah dan ingin 

menyerah.  Saya sempat berpikir untuk pindah haluan 

saja bersekolah di dalam negeri.  Hingga saya bertemu 

dengan seorang penyandang disabilitas di ruang 

komputer yang disediakan di dormitory tempat saya 
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tinggal selama di Jepang.  Seorang perempuan dari 

benua Afrika menggunakan kursi roda berhasil 

mendapatkan beasiswa S2 di Jepang dan harus 

menempuh perjalanan dengan kereta setiap harinya 

seorang diri membuat saya malu untuk menyerah.  

Selemah itukah saya, hal sepele seperti ini belum apa-apa 

dibandingkan perjuangan wanita tersebut.  Terima kasih 

Allah telah mempertemukan saya dengan wanita tersebut 

yang telah membangkitkan semangat saya lagi walaupun 

sudah tidak menggebu-gebu seperti sebelumnya. 

 Selama lima minggu di Jepang, saya sempatkan 

untuk menemui calon Supervisor saya di Universitas 

terbaik di Jepang.  Beliau menerima saya dengan baik, 

namun mungkin perjodohan ini tidak bisa diteruskan 

karena beasiswa hanya bisa menanggung 2 tahun 

perkuliahan sedangkan di Universitas tersebut 

dibutuhkan 2,5 tahun.  Jika kembali pada Supervisor yang 

telah saya sebutkan di atas, saat ingin mendaftar 

beasiswa pemerintah Jepang melalui Universitas, juga 

tidak memungkinkan karena Universitas tempat beliau 

mengajar tidak termasuk dalam seratus besar dunia.  

“Huft” kesalku saat itu. Mencari Supervisor itu juga tidak 

semudah dibayangkan, apalagi untuk orang seusia saya. 

Mereka lebih memilih mahasiswa yang lebih muda untuk 

diterima.  Sebagai informasi, mencari Supervisor terlebih 

dahulu adalah kewajiban mutlak yang harus dilakukan 
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jika ingin diterima di suatu Universitas di Jepang, itupun 

belum termasuk beberapa tes tambahan tergantung 

Universitas.  Tidak jarang, saya harus  menyiapkan banyak 

proposal yang disesuaikan dengan keahlian masing-

masing Supervisor yang menjadi target saya.  Mungkin 

dari sepuluh yang dihubungi, bisa-bisa hanya dua tau tiga 

yang membalas, itupun belum tentu diterima.  Karena 

tidak ada pilihan lain dan dibatasi oleh persyaratan usia, 

maka pada tahun 2019, saya putuskan mendaftar ulang 

beasiswa kementrian keuangan tersebut.  Beruntung, 

pada tahun 2019 beasiswa tersebut dibuka dua kali, tidak 

seperti biasanya yang hanya satu kali per tahun. 

Pembukaan pertama membolehkan keberangkatan pada 

tahun yang sama jika telah memiliki Unconditional Letter 

of Agreement (LoA) yaitu surat tanda telah diterima oleh 

suatu Universitas tanpa syarat. Saya putuskan mendaftar 

pada gelombang pertama walaupun belum memiliki 

surat tersebut.  Namun, yang patut disyukuri di detik-

detik terakhir penutupan pendaftaran beasiswa, saya 

berhasil mendapatkan Supervisor dari salah satu 

Universitas ternama di Jepang, bahkan dua orang.  

Ternyata, mendapatkan Supervisor lebih dari seorang 

juga bisa menjadi ujian yaitu sulit untuk memilih mana 

Supervisor yang terbaik saat saya mencintai kedua bidang 

yang mereka geluti.  Pada akhirnya, saya hanya bisa 

berdoa dan membiarkan Allah membuat keputusan 



 

189 

terbaiknya untuk saya. Setelah menjalani serangkaian tes 

yang telah saya sebutkan, saya dinyatakan lulus.  Sujud 

syukur saya panjatkan kepada Allah. Satu tantangan telah 

selesai dilaksanakan dan tantangan berikutnya muncul 

yaitu saya harus menunda masuk Universitas hingga April 

tahun 2020 karena waktu yang tidak cukup untuk 

mengurus dokumen yang dibutuhkan.  Pengumuman 

beasiswa dilaksanakan pada pertengahan September dan 

perkuliahan dimulai pada awal Oktober 2019.  Beruntung, 

Supervisor yang biasa disebut dengan Sensei (panggilan 

guru di Jepang) mengerti keadaan saya dan mau 

menerima saya kembali di semester berikutnya. 

 Kelelahan dengan jadwal bekerja di dalam dan 

luar kota memicu timbulnya GERD (Gastroesophageal 

Reflux Disease) yang mengakibatkan beberapa efek 

samping lain yang cukup parah mengharuskan saya 

untuk membatasi aktivitas selama empat bulan lamanya.  

Sungguh sehat merupakan karunia yang tidak ternilai, 

hingga pada saat itu saya berpikir untuk tidak 

melanjutkan sekolah. Alhamdulillah, sungguh Allah 

sebaik-baiknya tempat untuk memohon kesembuhan 

dan pada awal tahun 2020, saya kembali pulih seperti 

sedia kala. Seperti baterai yang baru saja selesai di           

re-charge, semangat untuk terus maju untuk menggapai 

mimpi datang kembali.   
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 Pengurusan dokumen berjalan lancar dan cepat 

hingga  saya merencanakan untuk berangkat pada akhir 

bulan Maret dengan keluarga saya menyusul kemudian, 

karena seyogyanya perkuliahan akan dimulai pada awal 

April 2020.  Setelah seluruh urusan dokumen selesai, Allah 

memberikan cobaan lain berupa pandemi Covid-19 yang 

menyebar cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia.  

Sungguh, kebijakan dapat berubah dalam hitungan jam 

akibat si makhluk imut yang tidak tampak namun mampu 

mengacaukan dunia dalam sekejap, Subhanallah, Allahu 

Akbar.  Keberangkatan yang direncanakan pada tanggal 

30 Maret 2020 terpaksa tidak dapat dilaksanakan, karena 

Jepang mulai memberlakukan border untuk Indonesia 

pada tanggal 28 Maret 2020 (hanya berbeda dua hari 

saja).  Pada saat itu tentu saja saya berandai-andai, andai 

saja kemarin saya merencanakan keberangkatan sebelum 

tanggal tersebut.  Nasi telah menjadi bubur, demikian 

peribahasa lama menggambarkan keadaan tersebut.  

Namun, entah mengapa ada perasaan begitu lega dalam 

hati kecil saya yang tidak dapat saya ungkapkan melaui 

kata-kata. Lega, mungkin karena saya tidak perlu 

meninggalkan keluarga saya saat itu dalam kondisi 

pandemi seperti ini. Bagaimana nasib belajar dari rumah 

yang harus dijalankan oleh anak saya yang paling besar 

jika saya sudah berangkat saat itu dan kemana saya akan 

menitipkan anak saya yang paling kecil pada keadaan 
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yang menuntut untuk menjaga jarak antar individu.  Tidak 

tega rasanya harus menitipkannya pada tetangga saya 

yang biasa menjaganya setiap hari dalam kondisi saya 

tidak dapat menjamin kedisiplinan orang lain dalam 

menjaga protokol kesehatan.   

 Bersyukur dan tetap berpikiran positif terhadap 

Allah SWT adalah kunci ketenangan batin.  Tidak terduga, 

Universitas tujuan saya memberlakukan perkuliahan 

secara daring dikarenakan hal yang sama juga terjadi 

pada mahasiswa Internasionalnya yang lain.  Mereka juga 

belum bisa datang ke Jepang dikarenakan negara asal 

mereka termasuk ke dalam daftar beberapa negara yang 

dilarang masuk oleh Jepang, bahkan lebih dulu sebelum 

Indonesia bergabung ke dalam daftar tersebut.  Dengan 

mengucap Bismillah, saya memilih untuk mengambil 

kesempatan mengikuti perkuliahan daring tersebut 

dibandingkan melakukan penundaan hingga semester 

berikutnya.  Dapat menjalani kuliah sembari 

mendampingi anak-anak di rumah adalah kenikmatan 

yang tak terhingga.  Ya, memang stress pada awalnya 

karena menjalani hal-hal baru yang berbeda.  This is our 

new normal dan itu normal karena tanpa disadari setiap 

makhluk hidup memang harus menghadapi new normal 

nya untuk dapat bertahan hidup.  Bedanya, kali ini new 

normal ini terasa begitu ekstrim.  
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 Beberapa bulan sudah mampu membuat kondisi 

ini  normal untuk kami jalani. Manajemen waktu yang baik 

adalah kunci yang utama. Saya sudah tidak kewalahan 

seperti awal-awal pandemi. Si kakak sudah mulai 

mengerti kewajibannya tanpa harus diingatkan setiap 

hari, walaupun beberapa kali dia mengeluh.  Si balita juga 

mulai mengerti menjalankan protokol kesehatan yang 

dianjurkan pemerintah, seperti mencuci tangan sesering 

mungkin dan memakai masker ketika keluar rumah.  

Apresiasi tinggi untuk si balita, karena dia mampu 

bertahan memakai masker berjam-jam tanpa mengeluh 

dan melepaskannya, seperti kebanyakan balita lain. 

Setelah merenung, saya merasa mungkin kondisi ini juga 

jawaban atas doa saya waktu itu yang menginginkan si 

kakak untuk home schooling sehingga mempelajari 

banyak hal tanpa kelelahan harus pergi ke tempat les 

yang satu dan lainnya. Satu-satunya hal yang membuat 

dia bersedih yaitu tidak dapat menjalani hobi renangnya 

yang biasa dia lakukan setiap minggu. Sembari 

berkelakar, mungkin tabungan jiwa kami belum cukup 

untuk memiliki kolam renang dalam rumah saat ini.  

Terkadang si kakak juga merindukan sekolah dan teman-

temannya, hal lumrah yang dirasakan anak-anak lainnya. 

Satu hal penting lainnya yaitu saya dapat mengawasi 

aktivitas ayah saya agar tetap menerapkan protokol 

kesehatan dengan baik mengingat usianya yang telah 
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memasuki kepala tujuh yang termasuk dalam usia sangat 

rawan terpapar virus hits ini.  So far, we were adapted to 

this situation.  Seperti buku Pak Ridwan yang berjudul 

karakter suprarasional, tetap kreatif pada masa krisis, saya 

merasakan banyak hikmah dari pandemi ini yang bisa saja 

berbeda dari orang lain.   

 Salah satu hal yang paling saya syukuri adalah 

pandemi ini memudahkan orang-orang seperti saya yang 

suka belajar banyak hal, dapat dengan mudahnya 

memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan secara 

gratis. Dengan terbatasnya waktu saya di rumah, saya 

masih menyempatkan diri untuk mengikuti berbagai 

webinar gratis yang lebih dari lima puluh persennya 

terdiri dari science dan sisanya non-science.  Sayang 

rasanya kalau harus melewatkan ilmu pengetahuan 

begitu saja, karena saya sadar ilmu itu mahal.  Untuk 

dapat mengikuti pelatihan yang dibayarkan oleh kantor 

saja, untuk satu orang, satu materi selama tiga hari, 

kantor harus merogoh kocek hingga 5 juta rupiah belum 

termasuk akomodasi.  Sejak April hingga Oktober, saya 

telah mengikuti sekitar 120 webinar dengan topik dan 

penyelenggara yang berbeda. Dapat dibayangkan berapa 

uang yang harus dikeluarkan jika harus membayar. Saya 

merasakan dapat belajar tanpa batas dan bahagia.  Hal-

hal yang dulu hanya menjadi angan-angan saya pun 

mulai dapat terwujud satu per satu.  Saya sangat ingin 
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sekali menulis jurnal untuk dapat dibaca oleh publik 

sebagai bentuk pengabdian dan membagi ilmu kepada 

yang lainnya.  Padatnya kegiatan di kantor tidak  

memungkinkan untuk menulis.  Namun, saya berhasil 

menulis jurnal saya yang pertama kalinya di tahun ini 

pada saat pandemi.  Cerita yang saya tulis ini pun 

merupakan cerita nonfiksi pertama saya.  Saya ingin 

menulis menjadi sarana untuk saya berbagi ilmu 

pengetahuan dan inspirasi  untuk orang lain terutama 

anak-anak generasi penerus bangsa.  Pesan saya, usia 

bukanlah suatu halangan untuk belajar dan jangan takut 

untuk bermimpi.  Oleh karena itu, kejarlah mimpimu 

setinggi langit dan jangan takut terjatuh.  Seperti petikan 

lirik lagu laskar Pelangi, “Mimpi adalah kunci, untuk kita 

menaklukan dunia”.  Hal itu benar adanya, bahkan kita 

harus belajar dengan cara “melompat” untuk mengejar 

ketinggalan dengan negara lain saat ini.  Sudah pasti lelah 

karena harus “melompat-lompat”, namun harus diingat 

bahwa salah satu lelah yang disukai Allah adalah lelah 

karena menuntut ilmu.  Yakinlah bahwa when there is a 

will, there is a way, maka dimana ada kemauan disitulah 

ada jalan.  Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan 

Mengabulkan doa hambanya maka janganlah lelah untuk 

memohon kepadaNya dengan sepenuh hati. Dia akan 

menyediakan “1001 jalan menuju Roma” jika engkau mau 

berusaha.  Apabila engkau mengalami kegagalan, maka 
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bangkitlah kembali dengan cepat dan jangan takut untuk 

mencoba lagi karena Allah mungkin ingin melihat 

kesungguhanmu. 

 Rasa takut untuk bersaing dengan mahasiswa lain 

yang jauh lebih muda rata-rata hampir 15 tahun, sudah 

tidak ada lagi.  Seorang mahasiswa Indonesia yang telah 

menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Jepang 

tempat saya menuntut ilmu sekarang ini dan melanjutkan 

S2 di angkatan yang sama dengan saya pernah berkata 

bahwa jangan berharap mendapatkan nilai sempurna di 

Universitas ini karena sulitnya mendapatkan nilai 

tersebut.  Jika empat adalah nilai sempurna disini, maka 

nilai tiga disini sudah sangat bagus.  Wajar saja, untuk 

mendapatkan nilai bagus di UI saja yang belum termasuk 

dalam 100 besar dunia, saya sudah merasa jungkir balik, 

apalagi di Universitas ini.  Diluar ekspektasi, saya 

mendapatkan nilai empat pada 90 persen mata kuliah 

yang saya ambil dan sisanya mendapatkan nilai tiga.  

Dibandingkan dengan mahasiswa Internasional lain yang 

rata-rata hanya satu atau dua mata kuliah saja yang 

mendapatkan nilai empat dan banyak di antaranya 

mendapatkan nilai dua, rasanya pencapaian saya cukup 

lumayan di usia saya.  Bahkan setelah nilai tersebut 

dikonversikan, IPK di semester pertama menjadi 

sempurna.  Dalam proses pencarian beasiswa, pertemuan 

orang tua siswa KPM menjadi titik balik yang sangat 
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penting. Kehadiran Pak Ridwan yang membagi ilmu dan 

pengalaman mengenai pentingnya “tabungan jiwa” 

untuk mewujudkan keinginan, sangatlah membekas 

dalam hati saya.  Tanpa disadari, mungkin dahulu 

“tabungan jiwa” orang tua sayalah yang mampu 

mengantarkan saya hingga saat ini. Setelahnya, saya 

berusaha menambah tabungan jiwa tersebut hingga 

mampu “membeli” mimpi melanjutkan sekolah.  Sedekah 

langit adalah kata-kata favorit untuk saya saat ini. 

Semoga saya dan keluarga saya dapat terus istiqomah 

dalam menerapkan konsep tabungan jiwa ini demi anak 

cucu dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan 

datang. 

Story by: Sri Surati 
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Tulisan 29 

 Mendirikan Tahajud Berbuah Juara Dunia 

 Berdoalah kepada Ku, niscaya Aku kabulkan, 

demikian kata Allah. Sepenggal kalimat yang sangat 

mudah kita ucapkan, sering sekali kita mendengarnya 

namun terasa berat untuk kita menjalankan dan 

membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari.  

 Kisah yang saya tuliskan ini adalah bukti bahwa 

janji Allah adalah pasti dan nyata bila Allah sudah 

berkehendak. Berawal dari hobi yang suka mewarnai, saya 

mengikuti les mewarnai gambar dan menggambar 

bentuk hingga melukis, sejak usia TK sampai dengan saya 

belajar di Sekolah Dasar. Saya sangat senang mengikuti 

lomba mewarnai gambar maupun menggambar bentuk 

yang ketika itu sering sekali diadakan, baik oleh sekolah 

maupun oleh mall juga oleh pemerintah daerah. Saya 

mulai dari hanya partisipasi dalam lomba hingga kadang 

mendapatkan juara. Semula seringnya mendapatkan 

juara harapan maupun juara 3, juara 2 dan juara 1 

terkadang ketika nasib sedang baik. Namun demikian 

saya yang didukung oleh orang tua saya tidak berputus 

asa untuk berlatih agar suatu saat dapat meraih juara 2 

maupun juara 1, karena saya yakin kalau saya tekun 

insyaa Allah akan indah pada waktunya. Alhamdulillaah 

dengan berbekal ketekunan dan tidak putus asa, pada 



 

198 

akhirnya saya sering mendapatkan juara 1 dan terkadang 

juara 2. Hal ini tentunya berkat seringnya latihan, 

dukungan orang tua dan pastinya berdoa dan rajin 

beribadah kepada Allah yang maha segalanya. 

 Suatu ketika saya mengikuti lomba di tempat les 

saya, sebut Global Art Cikarang, mulai dari tingkat tempat 

les, saya mengikuti seleksi, dan akhirnya terpilih untuk 

mewakili di area Bekasi. Kemudian ketika lomba di tingkat 

Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, saya mengikuti lomba 

dengan semangat yang tinggi, penuh persiapan dan 

latihan, mohon doa restu orang tua dan tentu rajin 

berdoa dan bertahajud, akhirnya saya pun alhamdulillaah 

dapat juara 1 dan berhak mewakili di tingkat regional DKI 

Jakarta, Jawa Area Barat dan sekitarnya. Setelah 

mendapat kesempatan yang baik itu tidak saya sia-siakan, 

persiapan lomba pun jauh lebih semangat dan semakin 

rajin, tekun beribadah, berdoa, berikhtiar dan berlatih 

setiap ada kesempatan. Persiapan lomba di tingkat 

regional bukanlah perkara mudah karena diikuti oleh para 

juara pada tingkatan lomba sebelumnya. Namun dengan 

semakin rajinnya beribadah, akhirnya di lomba regional 

pun saya dapat juara 1, puji syukur alhamdulillaah. 

 Setelah lomba regional, lomba nasional pun 

digelar, tentunya dengan persaingan yang sangat-sangat 

ketat. Namun demikian, lagi-lagi dengan kekuatan doa 

dan ibadah, saya dapat menjuarai ajang nasional 
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tersebut, saya dapat juara 1 dan berkesempatan 

mengikuti lomba tingkat internasional di Vietnam tahun 

2011 yang lalu. 

 Pada lomba tingkat internasional tersebut sudah 

tidak khayal lagi teramat sulit karena pesertanya adalah 

para juara lomba di nasional Negara masing-masing. 

Berbagai Negara menjadi peserta pada lomba tersebut. 

Perhitungan akal sudah terlalu sulit untuk menjadi juara, 

hanya kuasa Allah lah yang akan menjadi penolong dan 

penentunya. Sejak itu, sejak berada di Vietnam saya 

semakin rajin tahajud untuk memohon pertolongan dan 

hasil yang terbaik jika Allah berkehendak. Akhirnya, 

Alhamdulillah dari lomba internasional itu saya menjadi 

Juara Dunia, Juara 1 tingkat Internasional, di Vietnam 

tahun 2011. Alhamdulillaah, mendirikan tahajud berbuah 

Juara Dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. 

Aamiin. 

  



 

200 

Tulisan 30 

 MENGGALI KARAKTER SUPRARASIONAL  

PADA DIRI KITA 

oleh:  Fanny Trisna Ayu 

 

A.  Manusia Merupakan Ciptaan Allah SWT Yang 

Sempurna 

 Manusia merupakan Mahluk Ciptaan Allah SWT 

yang di ciptakan sangat sempurna, dimana manusia 

tersebut di ciptakan dengan adanya panca indera, akal 

dan pikiran.  Panca Indera berkaitan dengan suatu 

tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh manusia 

itu sendiri, dan akan merupakan suatu peralatan rohaniah 

manusia yang berfungi untuk membedakan yang salah 

dan yang benar serta menganalisis sesuatu yang 

kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan 

tingkat pendidikan, formal maupun informal dari manusia 

pemiliknya. Sedangkan pikiran adalah gagasan dan 

proses mental seseorang untuk mempresentasikan dunia 

sebagai model sesuai dengan tujuan, rencana dan 

keinginan, yang mana manusia berfikir akan selalu 

melibatkan otak terhadap informasi dalam memecahkan 

suatu masalah, melakukan penalaran dan membuat 
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keputusan. 

 Dari ke tiga hal tersebut yaitu panca indera, akal 

dan pikiran yang ada pada setiap manusia atau individu, 

di dalam setiap kegiatan atau kehidupan manusia, apakah 

pernah kita sadari ada satu hal yang jarang sekali kita 

sadari atau bahkan kita gunakan atau kitapakai dalam 

kehidupan kita sehari-hari yaitu hati atau biasa di katakan 

sebagai Antena Hati.  Apa itu Antena Hati ? 

 Antena Hati yaitu yang berhubungan dengan niat, 

yang mana niat ini akan dapat terbentuk sebagai wujud 

rasa syukur. Manusia yang baik adalah manusia yang 

hatinya selalu terikat pada Allah. Berniat yang benar 

dibarengi dengan ucapan yang baik dan di tunjukan 

dengan perbuatannya. 

B. Karakter Suprarasional Dalam Kehidupan 

 Setiap Manusia pasti mempumyai berbagai 

macam rencana-rencana yang akan dia kerjakan 

selanjutnya atau keesokan harinya.  Namun kita sering 

kali lupa, bahwa apa yang telah kita rencanakan untuk 

setiap kegiatan kita, kita hanya berfikir atau fokus pada 

satu hal yaitu tujuan dari hal tersebut, sering kali kita 

melupakan bahwa satu hal yang harus selalu kita libatkan 

tanpa pertolonganNya.  Terkadang apa yang kita sudah 

susun rapih akan recana kita tersebut tidak dapat 
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direalisasikan atau dijalankan atau bahkan tidak dapat 

diwujudkan karena kita lupa dengan meminta bantuan 

dengan Allah SWT.   

 Berdasarkan apa yang telah saya baca dari 

beberapa referensi, salah satunya buku Suprarasional dan 

mengenai karakter nya tersebut, baru saya paham dan 

mengerti bahwa sebenarnya setiap manusia bisa 

merubah dan membangun suatu karakter suprarasional 

tersebut jika memang manusia tersebut paham dan 

mengerti apa yang harus di lakukan agar bisa menjadi 

yang terbaik dari kehidupannya sebelumnya, sehingga 

dapat memperbaiki dan merubah kehidupannya dari 

segala bidang misalkan dari segi ekonominya. 

 Di masa Krisis saat ini, khususnya sejak adanya 

wabah covid 19, sudah tentu banyak dampak yang kita 

alami dan kita rasakan baik itu dari segi tenaga kerja, 

pendidikan dan yang lainnya.  Namun yang sangat 

berdampak besar yaitu dari segi tenaga kerja, yang mana 

banyak perusahan-perusahaan yang memilih untuk 

menutup perusahaannya (alias bangkrut) dan 

memberhentikan semua karyawannya ataupun 

perusahaan yang tidak sampai menutup usahanya tapi 

harus melakukan pengurangan karyawan, demi 

menyelamatkan perusahaan tersebut agar tidak sampai 

berhenti kegiatan usahanya. 
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 Dengan kejadian tersebut tentu kita harus 

bersiap-siap memikirkan langkah selanjutnya agar dapat 

terus melanjutkan kehidupan, dalam arti kita harus terus 

berjuang dengan mandiri jika kita yang terkena dampak 

dari adanya pengurangan karyawan (PHK) tersebut.  

Namun akan sangat sulit jika pada awalnya kita hanya 

berpatokan atau hanya mengandalkan dari tempat 

dimana kita berkerja dan tidak berusaha mencoba untuk 

membangun sebuah bisnis.  Karena sebagai pemula tentu 

hal tersebut tidak mudah, dikarenakan sudah pasti 

banyak para pesaing yang lebih dahulu terjun atau 

melakukan kegiatan bisnis tersebut sebelum kita 

tentunya, dan mereka para pesaing tidak akan 

membiarkan adanya para pesaing baru yang akan 

menghambat mereka.  Sulit memang untuk dapat 

menjadi pemenang di dunia, karena sudah banyak orang 

yang jadi pemenang di masing-masing bidangnya. 

Namun bagaimana kita bisa merubah semua itu dan bisa 

juga menjadi bagian dari pemenang tersebut. 

 Di dalam buku Karakter Suprarasional yang saya 

baca, kita bisa mengolah alam gaib dan menjadi 

pemenangnya karena hal tersebut masih jarang sekali 

manusia memanfaatkannya, sehingga hal ini dapat 

memberikan peluang yang besar bagi kita sebagai 

pemula untuk dapat bersaing dengan dengan yang 

lainnya di dunia.  Apa itu yang di maksud dengan alam 
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gaib disini, yaitu beriman kepada Allah SWT dengan cara 

mendirikan Shalat, berpuasa, serta menafkahkan 

sebagian rezekinya yang mereka miliki kepada orang-

orang yang lebih membutuhkannya. Dengan kita 

melakukan hal tersebut setiap harinya di dalam 

kehidupan kita tentunya akan ada sesuatu yang kita 

rasakan jauh dari sebelumnya, dan selalu merasakan 

kehadiran Allah SWT serta merasa selalu diawasi oleh 

Allah SWT. 

 Jika hal tersebut telah ada di dalam diri kita 

masing-masing, hal tersebut tentunya akan menghindari 

perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada diri kita 

nantinya.  Kita selalu berusaha mendekatkan diri kita 

kepada Allah SWT dan selalu melibatkan Allah SWT di 

dalam kegiatan atau kehidupan kita.  Bisa kita lihat pada 

jaman dimana Indonesia para rakyat dan para 

Pemimpinnya berusaha untuk dapat merebut 

kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, Belanda 

dan Inggris hanya dengan persenjataan yang san sangat 

sederhana yaitu bambu runcing sementara para 

Penjajang memiliki perlengkapan persenjataan yang 

sangat lengkap, namun karena keyakinan rakyat 

Indonesia kepada Allah SWT yang sangat tinggi, akhirnya 

Indonesia menang mengalahkan penjajah tersebut.  Jika 

rasa jiwa semua rakyat Indonesia memiliki keyakinan yang 

sangat tinggi kepada Allah SWT (Tuhan YME) mungkin 
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Indonesia dapat bersaing dan bersanding dengan 

negara-negara besar lainnya yang juga memiliki 

Tekhnologi yang besar dan maju.  Oleh karena itu sudah 

seharusnya jika setiap manusia dapat mengambil 

pelajaran dari apa yang orang terdahulu kita dalam 

merebut kemerdekaan Indonesia, mereka yakin hanya 

atas pertolongan Allah lah mereka dapat merebut 

kemerdekaan Indonesia.  Sekuat apa pun usaha kita 

dalam merencanakan sesuatu jika tanpa ada campur 

tangan atau jika kita tidak pernah melibatkan Allah SWT 

dalam setiap kegiatan tersebut, sudah pasti hasilnya tidak 

akan sesuai atau bahkan tidak akan berjalan dengan baik. 

Dan apa yang kita lakukan pasti akan terasa menjadi 

suatu beban karena dalam menjalankannya juga tidak 

ada rasa ikhlas dari dalam diri kita. 

 Sebagai contoh, suatu ketika saya dan suami 

berencana ingin memulai membangun atau membuka 

usaha akan tetapi kami berdua masih bingung, usaha apa 

ya yang bisa kita kerjakan tapi masih bisa tetap bekerja 

pada perusahaan yang di kerjakan sekarang (dalam arti 

masih kerja kantoran), namun sementara saya sudah 

mulai berhenti dari pekerjaan saat itu di karenakan ingin 

focus menjaga dan mendidik anak-anak di rumah.  

Singkat cerita akhirnya suami saat itu sedang melihat 

suatu acara di Televisi Swasta tentang berbagai macam 

jenis usaha dan pada awalnya suamilah yang lebih dahulu 
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tertarik tentang bisnis yang di sampaikan di acara televisi 

tersebut. Dan kami berdua mencoba mengikuti dan hadir 

ke seminar yang diadakan oleh bisnis tersebut. Pada 

awalnya saya kurang yakin dan kurang percaya akan 

bisnis yang suami saya dan saya ikuti saat itu tapi 

memang pada saat itu saya pun mencoba dahulu 

bersama-sama dengan suami saya, dan dalam hati saya 

niatkan dengan mengucapkan 

“Bismillahirohmanirahim”Saya ikuti langkah-langkah bagi 

orang-orang yang sudah berhasil atau sukses tersebut.  

Mereka mengajarkan banyak hal seperti halnya kita harus 

lebih mendakatkan diri kepada Allah SWT dan yakin akan 

pertolongannya serta berdoa untuk meminta petunjuk 

untuk hal tersebut. 

 Alhamdulillah saya coba untuk rajin mengerjakan 

Sholat lima waktu dengan tepat waktu, yang mana terus 

terang saya pada awalnya jika datang waktu sholat pun 

tidak segera mengerjakan sholat, malah sering telat 

mengerjakan di jam-jam terakhir mendekati waktu sholat 

kadang sudah mau hampir berganti ke waktu sholat yang 

selanjutnya. Dengan merubah cara saya mengerjakan 

Sholat waktu tersebut yaitu dengan tepat waktu, yang 

artinya mendahulukan waktu sholat.  Alhamdulillah hati 

saya semakin tenang dan merasa lebih ringan jika hendak 

melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.  Saya berusaha 

mengerjakan ibadah lainnya seperti berusaha untuk 



 

207 

belajar berpuasa sunnah (senin-kamis), dan ibadah-

ibadah lainnya yang tidak perlu saya jelaskan secara detail 

dalam hal ini. Namun semua yang saya kerjakan tersebut 

lama-kelamaan membuat hati, jiwa dan pikiran saya jauh 

lebih ringan dan tidak ada beban sama sekali, saya 

merasa enjoy dalam melakukan semua kegiatan tersebut.  

Dan pada akhirnya dari bisnis yang mengajarkan saya 

tentang mendekatkan diri kepada Allah SWT jauh lebih 

penting dari apa pun itu memang sangat banyak 

perubahannya, saya akhirnya Alhamdulillah hanya dalam 

waktu beberapa bulan ada beberapa orang yang akhirnya 

tertarik dan ikut serta mendaftarkan diri untuk ikut dalam 

bisnis tersebut, dan ini sangat saya rasakan begitu 

dahsyatnya pertolongan Allah SWT tersebut, saya 

mendapatkan beberapa point dari mendaftarkan anggota 

baru tersebut.  

 Disini saya sangat yakin dengan adanya campur 

tangan dari Allah SWT dan pertolongan Allah SWT 

terhadap usaha atau bisnis yang sedang saya jalankan 

tersebut.  Di dalam Al-Qura’an yang menyebutkan 

tentang adanya Pertolongan Allah SWT bisa kita temukan 

di dalam Surat At-Talaq ayat 3 (mohon maaf jika saya 

salah, mohon bantu di koreksi atau di perbaiki), yang 

isinya (Arab-Latin) yaitu : 

“Wa yarzuq-hu min haisu la yahtasib, wa may yatawakkal 
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‘alallahi fa huwa hasbuh, innallaha baligu amrih, qad 

ja’alallahu likulli syai ‘ing qdra“ 

Yang artinya : Dan memberinya rezeki dari arah yang 

tidak di sangkasangkanya. Dan barangsiapa yang 

bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkannya (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah 

melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi 

tiap-tiap sesuatu. 

 Selain bisnis tersebut saya pun mulai tertarik pada 

bisnis di bidang kuliner secara online juga saya belajar 

dan mencari tahu bagaimana  awal mulanya agar saya 

dapat memulai usaha di bidang kuliner secara online 

tersebut, lalu saya terus berusaha mencari berbagai 

macam informasi tentang usaha kuliner secara online 

tersebut, karena pada dasarnya saya ingin belajar 

berbisnis kecil-kecil terlebih dahulu, dimana saya masih 

bisa tetap fokus menjaga anak-anak di rumah.  

 Sebelum saya memulai belajar memulai usaha di 

bidang kuliner secara online tersebut, saya mencoba 

memohon petunjuk kepada Allah SWT dengan sering 

melakukan ibadah seperti halnya meningkatkan sholat 

lima waktu, sholat Sunah lainnya serta membaca ayat suci 

Al-Quran, dan berdoa.  Karena saya yakin dengan 

memohon bantuan dari Allah SWT apa yang akan kita 
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mulai akan terasa lebih ringan dan Insha Allah dapat 

dijalankan dengan baik, meskipun nanti hasilnya kita 

serahkan kembali kepada Allah SWT.   

 Saya ada satu teman yang menurut saya beliau 

sangat luar biasa, orangnya sangat sederhana, tapi beliau 

memiliki bisnis atau usaha yang kalau saya bilang juga 

tidak kalah hebatnya dengan para pengusaha lainnya.  

Beliau mempunyai usaha dalam bidang kuliner, dan saya 

sangat salut mendengar awal cerita beliau merintis 

usahanya tersebut.  Dari cerita beliau, beliau bukan dari 

keluarga mampu, dan awalnya sebelum beliau akhirnya 

bisa mempunyai rumah makan sendiri bersama 

suaminya. Singkat cerita beliau pada awalnya ikut dengan 

orang lain yang lebih dahulu memiliki rumah makan dan 

beliau belajar dari bos (atasannya) tersebut, dengan 

ketekunannya, kejujurannya, serta mungkin juga kalau 

saya bilang apa yang dia kerjakan semua dia kerjakan 

dengan rasa ikhlas dan tidak pernah ada kata menyerah 

begitu aja. Dan pada akhirnya boss atau atasannya 

tersebut memberikan kepercayaan kepada beliau yaitu 

memberikan modal usaha untuk dapat mendirikan rumah 

makannya sendiri, dan sama sekali tanpa ada rasa 

kekhawatiran nanti adanya persaingan dari usaha 

tersebut. Dan Alhamdulillah, sekarang rumah makan milik 

teman saya tersebut berkembang dan bahkan memiliki 

cabang di dua tempat di daerah Kabupaten Tangerang, 
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dimana saya dan teman saya tersebut kita sama-sama 

tinggal di daerah kabupaten Tangerang. 

 Rumah makan yang sekarang beliau jalankan 

bersama suaminya, memiliki beberapa karyawan, dan 

ketika saya hendak berkunjung ke rumah beliau, sempat 

saya bertanya sama beliau tentang bagaimana caranya 

mengelola rumah makan yang beliau jalankan saat ini, 

karena pada saat itu saya pun juga bertanya apakah 

beliau tidak khawatir meninggalkan rumah makan dan 

keuangannya di pegang atau di percayakan begitu saja 

kepada orang lain dan bagaimana juga jika yang makan 

di warung tersebut membayar harga makanannya tidak 

sesuai dengan apa yang mereka ambil. Karena sistem 

makan di rumah makannya tersebut sifatnya prasmanan, 

dalam artian menunya atau lauknya mereka ambil sendiri, 

kecuali nasinya yang memang sudah di taruh dalam 1 

(satu) bakul ukuran sedang mungkin sudah di tentukan 

harganya. Tapi untuk lauknya seperti sayur dan ikan yang 

lainnya para pengunjung rumah makan tersebut bebas 

dapat memilih sesuai dengan selera para pengunjung 

tersebut.  Dengan santai temanku itu berkata, sudah 

tenang saja, kita mungkin tidak bisa 100 persen 

melihatnya tetapi saya yakin jauh dari itu ada Allah SWT 

yang lebih memahami semuanya dan bisa tahu dari yang 

saya ketahui. Dari kata-kata beliau, langsung hati saya 

merasa tersentuh dan saya tidak bisa lagi berkata apa-



 

211 

apa atau pun bertanya lebih jauh lagi.  

 Tapi biasalah namanya juga teman dekat, 

mungkin teman saya juga tahu kalau saya masih 

penasaran, dan akhirnya dia juga pernah bercerita ke saya 

dan masih saya ingat sampai saat ini, dia membagikan 

pengalamannya dalam mengelola rumah makan 

tersebut. Dia bercerita tentang pernah ada salah satu 

pengunjung setia rumah makannya, yang katanya setiap 

jam istirahat kantor mereka pasti akan makan siang di 

rumah makannya bersama teman-temannya. Suatu ketika 

dia lupa bayar untuk makanan tersebut karena buru-buru 

atau pun karena asik ngobrol dengan teman-temannya, 

tetapi saat itu beliau tidak langsung memanggil orang 

tersebut dan beliau hanya berfikir mungkin bukan rezeki 

beliau dan beliau ikhlas untuk makanan tersebut. Dan 

akhirnya ke esokan harinya, orang tersebut pun datang 

ke rumah makan tersebut dan membayar hutangnya 

yang kemarin.  Padahal beliau sudah mengiklaskannya 

tetapi orang tersebut tetap memaksa untuk membayar 

hutangnya yang kemarin. Dan akhirnya teman saya 

tersebut menerimanya. Setiba saya di rumahnya beliau, 

pada saat dzuhur, beliau pun langsung segera 

mempersiapkan diri untuk sholat, jadi rupanya setiap jam 

11 siang, beliau pulang ke rumah agar dapat sholat 

terlebih dahulu dan akan kembali lagi ke rumah 

makannya, setelah beliau sholat ashar terlebih dahulu.  
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Beliau sama sekali tidak ada rasa khawatir jika salah satu 

karyawannya mungkin ada yang tidak jujur atau pun 

dengan pengunjung rumah makannya, karena saya lihat 

sistem pembayarannya atau meja kasirnya pun jauh dari 

kata safety (aman), dia hanya menerapkan sistem 

kepercayaan dan beliau selalu yakin bahwa ada Allah SWT 

yang akan selalu mengawasi kegiatan di rumah makan 

tersebut. Dari apa yang saya lihat dan saya pelajari sedikit 

tentang kehidupan beliau, beliau pun sangat baik kepada 

semua orang termasuk kepada para tetangganya. Ketika 

saya masih bertamu di rumah beliau, beliau pun sering 

mengirimkan makanan ke tetangga yang membutuhkan 

bantuannya.  Dalam arti teman saya ini orangnya sangat 

suka sekali membantu orang yang sedang membutuhkan 

bantuan.  

 Dari hal tersebut saya dapat saya ambil pelajaran 

bahwa jika kita melakukan segala sesuatu dengan rasa 

syukur kepada Allah SWT dan Ikhlas menjalankan semua 

kegiatan yang kita kerjakan. Insha Allah, hasilnya pun 

akan menjadi lebih baik dari yang kita harapkan 

sebelumnya, karena dalam hal ini, Kita bekerja semata-

mata untuk mendapatkan Ridha-Nya Allah SWT, dengan 

ikhlas Lillahita’Alla. Dan jangan pernah takut kekurangan 

apa yang telah kita miliki untuk tetap selalu berbagi 

kepada sesame terutama kepada orang yang 

memerlukan bantuan atau pertolongan kita, baik itu 
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secara materi maupun tenaga.  Jika kita mau berusaha 

dan tekun serta mau mendekatkan diri dengan Allah SWT, 

tentunya hasil yang di peroleh akan jauh lebih baik dan 

maksimal. Serta kita sendiri pun melakukannya akan jauh 

lebih ringan, tanpa ada rasa beban yang ada di bahu kita. 

 Dan dari beberapa sumber yang telah saya baca 

tentang Karakter Suprarasional ternyata selama ini yang 

saya alami bisa kita gali lebih lanjut dengan cara 

meningkatkan tabungan Jiwa kita terlebih dahulu, agar 

hati kita menjadi lebih tenang dan yakin bahwa campur 

tangan Allah SWT dalam setiap kehidupan atau kegiatan 

kita, hasilnya akan jauh lebih baik dan optimal. Kita hanya 

bisa menjalankannya dengan ikhlas, tenang dan percaya 

diri serta hasilnya ditentukan oleh Allah SWT.  Jika nanti 

hasilnya belum sesuai yang kita harapkan berarti apa 

yang kita kerjakan belum lah secara ikhlas dan belum 

sepenuhnya yakin bahwa kita seharusnya bekerja hanya 

untuk Allah SWT, hanya untuk mendapatkan Ridha-Nya 

Allah SWT. 

 Meningkatkan tabungan jiwa memang harus 

terus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, seperti 

halnya Sholat 5 waktu dengan tepat waktu, sholat sunnah 

(dhuha ataupun tahajud), berpuasa sunah selain 

menjalankan puasa yang wajibnya, zakat atau bersedekah 

tiap hari dan memperbanyak dzikir. 
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C. Kesimpulan 

 Dari buku yang telah saya baca yang berjudul 

Karakter Suprarasional Jilid 2 tersebut, saya 

menyimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk 

dapat lebih meningkatkan nilai Spiritual kita terlebih 

dahulu sebelum kita memulai untuk merencanakan suatu 

kegiatan agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan 

Ridha dari Allah SWT.  Dan segala sesuatu yang kita 

lakukan atau kita kerjakan harus benar-benar ikhlas, 

tanpa mengharapkan suatu imbalan yang lebih, bahkan 

lebih bagus lagi dengan cara gratis. Biarkan Allah SWT 

yang akan membayar hasil kerja kita dengan ikhlas, 

karena rezeki seseorang sudah ada di atur oleh Allah SWT 

sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

 Yang perlu selalu kita tanamkan dalam diri kita 

yaitu Libatkan Segala Kegiatan kita dengan adanya 

campur tangan Allah SWT.  Yakinlah bahwa hasil yang 

akan kita peroleh akan jauh lebih baik, asalkan kita 

mengerjakannya dengan Ikhlas atau tanpa ada rasa 

pamrih.  Mari kita gali karakter suprarasional yang ada 

dalam diri kita masing-masing dengan cara 

meningkatkan tabungan jiwa kita terlebih dahulu, dan 

kita harus yakin bahwa jika kita bekerja atau melakukan 

suatu kegiatan hanya karena Allah, tentu tabungan jiwa 
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yang kita miliki akan terus bertambah dan akan terus 

dapat ditingkatkan karena dengan begitu kita bisa 

melakukannya dengan hati yang ikhlas dan tenang.  Dan 

kita pun akan menjadi orang yang terdepan khususnya di 

masa Pandemi ini, kita bisa dengan secara tidak langsung 

bisa terus berkarya bahkan bisa menciptakan lapangan 

kerja baru bagi orang-orang yang membutuhkan 

pekerjaan tentunya.  Dan kita bisa terapkan di dalam 

kehidupan kita sehari-hari untuk tabungan jiwa kita 

tersebut. 

 Demikian tulisan ini saya buat berdasarkan apa 

yang saya telah baca dari berbagai sumber dan 

khususnya dari buku Karakter Suprarasional yang 

berjudul Karakter Suprarasional Menjadi Pemenang Di 

Masa Krisis (Jilid 2), serta dari pengamatan dan yang saya 

alami sendiri. Semoga kita tetap terus meningkatkan 

tabungan jiwa kita agar dapat menggali Karakter 

Suprarasional dalam kehidupan. 
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Tulisan 31 

 Memandang Matematika dengan Pola Pikir 

Suprarasional 

Oleh: Ir Bekti Hermawan 

 

 WA-ku berdering malam itu dengan nyaring. Lupa 

aku tak mematikan deringnya. Agak malas aku 

membukanya. Dari siapa gerangan? Aku lihat jam di HP 

sudah menunjukkan pukul 22:47 wib. Sudah hampir jam 

11 malam kok ya masih saja ada WA masuk. Ada perlu 

apa kira-kira ya? 

 Agak malas aku membuka WA-ku lagi. Sudah 

ngantuk. Tapi untuk kedua kalinya WA-ku berdering lagi. 

Lha, kok ada lagi? Tapi rasa kantuk mengurungkan niatku 

untuk membukanya. 

 Tapi aku kok ndak tega ya? Siapa tau itu WA 

penting karena sudah malam begini kok masih dikirim. 

Ah, bener-bener agak malas aku membukanya. Tapi rasa 

ingin tauku lebih kuat dibanding rasa kantukku. Aku pun 

membukanya. 

 Ah, ternyata dari Didi, murid SDN Bunulrejo VI di 

Malang. Didi sudah kelas 6 sekarang. Tapi, kenapa WA ke 

aku malam-malam begini? 

 “Pak Bekti, mohon maaf mengganggu malam-

malam begini. Sudah tidur, pak?” begitu posting WA 

pertama.  
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 “Kalau kemalaman, saya WA besok saja ya, pak?” 

tanya Didi di posting kedua.  

 Dibalas apa ndak ya? Kasihan malam-malam 

begini dia WA aku. Pasti ada yang penting. Aku pun 

membalasnya.” 

 “Ya Di, ada apa? Bapak belum tidur, tapi ngantuk 

banget.” balasku. Tak lama Didi membalas. 

 “Boleh saya tanya Matematika, pak?” tanya Didi 

 Waduh, malam-malam begini kok tanya 

Matematika. Aku agak ragu menjawabnya. Tapi rasa 

kasihanku ke Didi membuatku tetap berkeinginan 

menjawab WA-nya. 

 “Matematika apa, Di? Apa ndak sebaiknya besok 

siang saja kita bahas?” balasku lagi.  

 “Oh iya, pak. Besok siang saja kalau begitu.” balas 

Didi 

 “Ok, besok siang kontak bapak lagi ya.” 

 “Ya pak!” tutup chatting Didi 

 Alhamdulillah, akhirnya aku bisa rebahan juga, 

ndak terganggu WA lagi. Tapi, baru saja WA-ku akan 

kumatikan, bunyi dering kembali terdengar. Aku buka. 

Dan ternyata dari Didi lagi. Kali ini dia kirimkan 2 gambar 

yang tak jelas kulihat. Pikirku, besok sajalah sekalian aku 

buka sambil nunggu WA Didi lagi. 

 Tapi lagi-lagi aku tergoda untuk membuka 

gambar apa yang dikirimkan Didi meski mata sudah ndak 
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bisa diajak kompromi. Setelah terbuka, aku malah tambah 

ngantuk. Sebab gambar yang dikirim Didi ternyata 

semacam teori Bilangan Bulat Positif Negatif.  

Segera kututup gambar itu dan kumatikan WA. 

Kucari di Youtube kajian KH Buya Syakur Yasin. Sudah 

ratusan video kajian beliau yang aku ikuti. Dan seperti 

biasa, malam sebelum terlelap aku suka banget 

mendengarkan kajian-kajian beliau hingga video kajian 

itu mati sendiri nanti. 

 

[][][] 

 

Aku ndak kaget saat Khansa membangunkanku 

pagi itu. Kulihat jam di HP. Masih pukul 01:58 wib. Nih 

anak kebiasaan, membangunkanku jam segini minta 

ditemani sholat Tahajud. Mau tak mau, aku pun jadi 

ikutan sholat sambil menemani dia. 

“Yah, aku pinjam HP-nya ya?” tanya Khansa 

 “Iya. Tapi kalau lowbatt nanti kamu charge lagi ya.” 

kataku singkat. 

 “Iya, Yah.” 

 Tak lama kemudian, HP-ku sudah pindah ke 

tangan Khansa. 

 “Yah, ini ada WA dari mas Didi ya?” tanya Khansa 

 “Iya, semalem mas Didi WA ayah, minta dikasih 

tau Matematika katanya.” 
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 “Matematika apa, Yah. Kok malem-malem? Ayah 

tidur jam berapa?” tanya Khansa bertubi-tubi. 

 “Ayah sih tidurnya sekitar jam 11 malem. Itu 

gambar dari mas Didi belum ayah jawab. Insyaa Allah 

nanti siang baru mau didiskusikan.” jawabku. 

 “Tentang apa ini, Yah?” 

 “Hmmmm, tentang bilangan Bulat Positif 

Negatif.” 

 “Aku bisa, Yah. Kenapa mas Didi ndak tanya ke aku 

ajah?” 

 “Ah yang bener? Memangnya Khansa sudah 

bisa?” 

 “Iya Yah. Kan ayah pernah ngajarin aku tentang 

Bilangan Bulat Negatif Positif?” 

 “Masa sih? Kapan ayah ngajarin kamu materi itu?” 

 “Itu lho, Yah. Kemarin itu ayah yang jelasin Allah 

menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan!” 

 “Oh iya, ayah ingat. Tapi ini sedikit beda materinya 

Khansa. Meskipun sama-sama mengenai Bilangan Bulat 

Positif Negatif, tapi yang ditanyakan mas Didi itu 

sepertinya tentang perkaliannya. Kalau Khansa dan kakak 

Ganendra baru ayah ajarin yang penjumlahannya ya?” 

tanyaku ke Khansa memastikan 

 “Emangnya yang ditanya mas Didi tentang apa, 

Yah?” 
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 “Ayah sih belum tau pasti. Dugaan ayah sih 

perkalian Bilangan Bulat Positif Negatif. Kan mas Didi 

sudah kelas 6.” 

 “Beda ya Yah dengan yang waktu itu ayah ajarin 

ke aku?” 

 “Sama saja, Khansa. Yang ayah ajarkan ke kamu 

dan kakak Ganendra kan baru penjumlahan Bilangan 

Bulat Positif Negatif. Yang ditanyakan mas Didi tentang 

perkaliannya. Kan ayah sudah bilang tadi?” 

 “Hmmm, terus kapan mas Didi mau ketemu 

ayah?” 

 “Ndak tau pastinya. Kemungkinannya sih setelah 

sholat Dzuhur nanti. Kan hari ini hari Kamis, kemungkinan 

mas Didi juga ada tugas lain dari sekolahnya.” 

 “Mas Didi sekolah dari rumah juga, Yah?” 

 “Ya iyalah. Kan semua sekolah di Malang masih 

ditutup. Ndak boleh ada kegiatan di sekolah karena ada 

Corona.” 

 “Asyik dong, nanti siang mas Didi ke rumah!” 

teriak Khansa kegirangan. 

 “Lho? Ayah kan ndak bilang begitu. Kemungkinan 

juga nanti diskusinya di WA saja. Kan anak-anak ndak 

boleh sering-sering keluar rumah.” 

 “Yaaaa, ndak asyik kalau mas Didi ndak jadi 

datang!” 
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 “Ya doakan saja mas Didi diijinkan orangtuanya ke 

rumah kita. Kan mau belajar Matematika, buka main-

main. Insyaa Allah mas Didi diijinkan orangtuanya.” 

 Nampak Khansa tak memberikan respon. Dia 

hanya berpikir kalau Didi jadi datang ke rumah untuk 

membahas Matematika seperti yang dia tanyakan, maka 

rumah akan menjadi lebih ramai. Dan pasti Khansa dan 

Ganendra di sela-sela kesempatan akan mengajak Didi 

main bersama.  

 Tapi, kalau Didi hanya diskusi lewat WA saja, wah 

bakalan sulit diajak kompromi nih Khansa. Apalagi 

Ganendra. Semoga saja Didi diijinkan ke rumah kami. 

 

[][][] 

 

 Jam 08:09 siang WA-ku berdering lagi. Ternyata 

dari Didi. Dia mengabarkan bahwa setelah sholat Dzuhur 

nanti dia mau diantar ibunya ke rumah kami. Aku pun 

mempersilahkan dia datang, karena memang hari ini 

kegiatanku WFH (Work From Home), di rumah saja sambil 

bekerja. 

 Khansa dan kakak Ganendra nampak ceria banget 

mendengar kabar Didi mau dateng setelah sholat Dzuhur 

nanti. Mereka pun ngoceh kesana kemari mempersiapkan 

permainan yang nantinya mau dimainkan bersama. 
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 “Eh, coba Ganendra dan Khansa, kesini sebentar 

deh.” 

 “Yaaaaa Yah!” jawab mereka 

 “Kalian lagi merencanakan apa sama mas Didi 

nanti siang?” 

 “Main otoped bareng, Yah! kata Khansa 

“Atau main tenda-tendaan!” timpal Ganendra 

 “Lho? Gimana sih? Mas Didi ke sini itu mau 

ketemu ayah, mau bahas Matematika. Bukan buat 

bermain. Nanti dimarahi lho sama orangtuanya kalau 

kalian ajak main.” jelasku 

 “Iya Yah, maksudku nanti kalau belajarnya sudah 

selesai.” 

 “Bener lho ya, mas Didi kalau kesini jangan diajak 

main dulu. Biar selesai dulu tugas sekolahnya. 

 “Iya iya Yah!” jawab Khansa 

 “Kalau nanti sudah beres tugas sekolahnya, mas 

Didi aku ajak main game boleh Yah?” tanya Ganendra 

 “Wah kalau masalah itu nanti Ganendra tanya 

bunda dulu ya. Yang penting tugas sekolah Ganendra dan 

Khansa selesaikan dulu sebelum mas Didi datang!” 

 “Ok, siiip Yah!” jawab mereka barengan. 

 “Ya ayo, sekarang segera selesaikan tugas sekolah 

kalian!” 

 Mereka segera berhamburan mengambil buku-

buku untuk persiapan PJJ. Pasti dari sekolah ada banyak 
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tugas untuk mereka hari ini. Semoga mereka tetap 

semangat meski harus  belajar di rumah. 

[][][] 

 

 Jam menunjukkan pukul 13:21 wib saat kudengar 

pintu pagar rumah ada yang mengetuk. Ah, itu pasti Didi. 

Benar saja, di luar pagar nampak Didi masih mengenakan 

helm. Tapi tak terlihat motornya. Aku bergegas ke pagar 

membukakan pintu. 

 “Sama siapa, Di? Kok sendirian?” tanyaku 

 “Tadi diantar umi, pak. Umi langsung pulang. 

Soalnya di rumah sedang ada pak tukang yang kerja.” 

jawab Didi dengan gayanya yang khas. 

 “Ngerjain apa pak tukang di rumah, Di?” 

 “Itu pak, genteng bocor sama bikin kamar satu 

lagi buat kamar belajar.” 

 “Wah, asyik ya, sebentar lagi kamu punya ruangan 

khusus belajar ya?” 

 “Iya pak, alhamdulillah. Jadi belajarnya bisa fokus 

disatu tempat, ndak belajar disembarang tempat. Jadi 

bisa lebih konsentrasi kalau lagi ngerjain Matematika.” 

 “Emangnya yang butuh konsentrasi itu cuma 

pelajaran Matematika ya, Di?” 

 “Kalau menurut Didi iya, pak.” 
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 “Hmmmm, boleh juga sih pendapatmu. Nanti kita 

bahas. Kamu duduk dulu ajah ya. Tuh Ganendra dan 

Khansa udah dari tadi nungguin kamu.” 

 Kutinggalkan Didi sejenak ditemani Ganendra dan 

Khansa. Nampak banget wajah Ganendra dan Khansa jadi 

ceria siang itu. Ketiganya pun ngoceh ngalur ngidul, entah 

apa yang mereka bicarakan. Tak lama aku sudah balik ke 

tempat anak-anak ngobrol. 

 “Nah, Ganendra dan Khansa, ayo ingat janjinya 

tadi. Jangan ganggu mas Didi dulu ya. Mas Didi mau 

belajar.” 

 “Iya iya, Yah. Kak ayo masuk, nanti kita ke sini lagi.” 

ajak Khansa ke kakaknya keluar ruang tamu. Kulihat 

wajahnya langsung berubah agak cemberut. 

 “Mas Didi lama Yah, belajarnya?” tanya Ganendra 

 “Insyaa Allah ndak lama kok. Nanti kalau sudah 

selesai belajarnya, ayah kasih tau kakak Ganendra sama 

Khansa ya?” jawabku 

 Tak lama mereka berdua pun kembali ke ruang 

tengah. Pintu ruang tengah kututup agar Ganendra dan 

Khansa ndak bolak-balik masuk ruang tamu lagi selama 

Didi belajar. 

 “Nah, Di, sekarang sudah aman dan nyaman dari 

gangguan. Apa masalahmu?” 

 “Itu pak, seperti yang tadi malam Didi WA ke 

bapak. Terutama gambar yang Didi kirim itu.” 
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 “Gambar yang ini?”  tanyaku sambil menyodorkan 

HP menunjukkan gambar yang semalam Didi kirimkan. 

 

 

 

 “Iya benar, gambar yang itu pak.” 

 “Bagian mananya yang kamu ndak paham?” 

 “Semuanya pak. Didi kan paling ndak suka kalau 

ada penjelasan yang ndak jelas! Kepala Didi bisa 

meledak!” kata Didi meyakinkanku 

 “Hebat dong kalau kepalamu bisa meledak ha ha 

ha ha.” 

 “Hebat sih hebat, pak. Tapi Didi kan bisa mati!” 

 “Iya, bapak kan cuma guyon. Jangan terlalu serius, 

rileks saja, Di.” 

 “Iya pak, maaf.” 
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 “Ok lanjut, kembali ke gambar tadi, Di. Kalau 

bapak lihat seingat bapak itu gambar yang ada di internet 

ya? Kamu dapat dari siapa?” 

 “Didi dapet dari sekolahan pak. Kalau gambar itu 

ada di internet Didi ndak tau. Didi ndak ada internet di 

rumah.” 

 “Ya sudah, ndak apa. Sebenarnya kalau dilihat dari 

gambarnya, cara menjelaskannya sama seperti yang 

bapak jelasin ke Ganendra sama Khansa tempo hari. 

Mirip.” 

 “Mirip apanya, pak?” 

“Maksud bapak mirip cara menjelaskannya. Hanya 

saja kalau lihat gambar itu bukankah itu proses 

penjumlahan Bilangan Bulat Positif Negatif, ya?” 

“Iya bener pak. Kalau proses penjumlahan 

Bilangan Bulat Positif Negatif Didi sudah paham.” 

“Lha terus buat apa gambar ini kamu kirim ke 

bapak? Kan kamu sudah paham?” 

“He he he he biar keren ajah, pak. Kan kalau di 

sekolah kata guru-guru semakin banyak materi yang 

dipelajari maka anak-anak jadi makin keren, pak!” 

“Walaaaahhh! Itu sih penyakit lama, Di. Belajar 

sesuatu itu ndak perlu banyak-banyak dulu. Pahami dulu 

satu hal sesuai konsepnya. Lalu kalau sudah paham baru 

beranjak ke materi berikutnya. Kalau semua dijejalkan ke 

otakmu, kamu sanggup?” 
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“Ya ndak lah, pak. Otak Didi kan kecil, masa dijejali 

materi Matematika terus-terusan?” 

“Jangan salah lho. Otak manusia meski diciptakan 

dengan ukuran kecil, tapi kemampuannya menjadi tak 

terbatas jika kamu bisa olah dengan baik.” 

“Maksudnya, pak?” 

“Lha? Kamu pasti lupa apa yang sudah bapak 

ajarkan. Kamu masih ingat rumus IQ?” 

“Ooooooooh ya ya ya, Didi ingat pak. Itu kan yang 

membuktikan bahwa manusia harus belajar seumur 

hidup itu ya? Kalau Usia Kronologis Didi naik terus setiap 

tahun, maka jika IQ-ku ndak turun, maka Usia Mental-ku 

juga harus bertambah besar. Iya kan, pak?” 

 “Nah itu kamu ingat. Ingatanmu memang luar 

biasa, Di. Khansa dan Ganendra juga sudah bapak ajarin 

rumus IQ itu.” 

 “Ganendra sama Khansa paham, pak?” 

 “Ya pahamlah! Kan bapak yang jelasin. Lha wong 

bapaknya sendiri ha ha ha ha.” 

 “Kok bisa, pak?” 

 “Ya bisalah. Tapi sebentar, kita kan bukan 

membahas masalah itu? Kita kan membahas persoalan 

Bilangan Bulat Positif Negatif?” 

 “Kan bapak yang ngajak bahas IQ?” 

 “Iya, maksud bapak mengingatkan kamu agar 

ingat yang pernah bapak ajarkan.” 
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 “Oooooh, gitu. Sekarang kembali ke persoalan 

saya ya pak?” 

 “Benar. Lalu, kalau urusan penjumlahan Bilangan 

Bulat Positif Negatif sudah paham, apa yang mau kamu 

tanyakan?” 

 “Proses perkaliannya, pak. Didi belum bisa.” 

 “Ooooh itu. Apanya yang belum bisa? Masalah 

gambar yang kamu kirim ini ya?” tanyaku sambil 

menunjukkan gambar berikutnya yang dikirimkan Didi 

semalem. 

 

 

 

  “Iya benar, pak. Gambar itu maksudnya gimana 

pak?” 

 “Ini kayaknya juga gambar dari internet, Di. Tapi 

kamu dapetnya dari sekolahan ya?” 

 “Iya, pak.” 

 “Lalu, masalah yang kamu belum paham yang 

mana?” 
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 “Ya gambar itu, pak. Kenapa 3x4 dan -3x4 hasilnya 

beda?” 

 “Beda tandanya maksudmu?” 

 “Iya pak.” 

 “Ya jelas beda dong. Itu kan 3x4 sama-sama 

positif. Jadi hasilnya ya positif 12. Kalau perkalian -3x4 

angka 3-nya kan negatif, maka hasilnya menjadi -12. 

Gambar itu sudah benar.” 

 “Didi belum paham, pak.” 

 “Baik kalau begitu. Lupakan sejenak gambar-

gambar yang kamu kirimkan semalem.” 

 “Lho? Kok dilupakan pak? Bukankah kita mau 

membahas gambar itu?” 

 “Iya, lupakan semua gambarmu itu.” 

 Didi bingung mendengar perintahku untuk 

melupakan gambar-gambar kirimannya semalam. Dia 

masih nampak ragu melaksanakan perintahku. 

 “Tapi, pak …” 

 “Ndak usah pakai tapi, Di. Lupakan saja. Terus, 

kalau kamu bawa Al-Qur’an di tasmu, keluarkan.” 

 “Al-Qur’an?” 

 “Iya Di, Al-Qur’an. Kamu bawa? Kalau ndak bawa 

bapak ambilkan punya bu Ana.” 

 “Ya ndak bawa pak. Kan Didi mau tanya pelajaran 

Matematika. Bukan Pendidikan Agama Islam.” 
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 “Ok kalau begitu. Sebentar bapak ambilkan 

Qur’an-nya bu Ana ya.” 

 Aku beranjak dari ruang tamu. Pintu tengah 

kubuka. Langsung dua anak ini, Ganendra dan Khansa 

menyerbu ke arah pintu.” 

 “Horeee, mas Didi belajarnya sudah selesai!” teriak 

Khansa 

 “Ayo Dek, ambil otopednya!” kata Ganendra 

 “Eh eh eh, sebentar. Kata siapa belajarnya mas Didi 

sudah selesai? Ayah ndak bilang begitu kok!” 

 “Lha terus ayah ngapain buka pintu tengah. 

Artinya kan udah selesai belajarnya?”  

 “Belum Khansa, belajarnya mas Didi belum selesai. 

Ayah masuk ke sini mau ngambil Al-Qur’an-nya bunda. 

Mau dipinjam mas Didi. Belajarnya baru mulai kok. Kan 

baru 15 menit, masa sudah selesai?” 

 “Yaaaaa ayah, kirain sudah selesai belajarnya.” 

kata Ganendra sambil manyun. 

 “Sabar ya. Insyaa Allah segera ayah beri tau 

Ganendra dan Khansa kalau mas Didi sudah selesai 

belajarnya. Lha ini tugas kalian berdua dari sekolah sudah 

selesai?” 

 “Belum, Yah!” jawab Khansa 

 “Ya udah, selesaikan dulu ya. Lihat tuh kakakmu 

kabur kalau ditanya tugas dari sekolah.” 
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 “Iya, kakak suka begitu, Yah. Marah kalau ditanya 

tugas sekolah sudah selesai apa belum.” 

 “Ya sudah, Khansa ajakin kakak ngerjain tugas lagi 

ya. Tuh bunda selalu siap membantu kakak sama Khansa. 

Ayah bantu mas Didi dulu ya. Nanti ayah beri tau kalau 

sudah selesai. Kalau Khansa sudah selesai ngerjain tugas 

sekolah, boleh gabung belajar sama mas Didi.” 

 Gembira sekali Khansa setelah saya beri ijin 

belajar bareng Didi. Tapi syaratnya dia harus selesaikan 

dulu tugas-tugas online dari sekolahnya. Dibantu Ana, 

istriku. 

 Aku kembali ke ruang tamu. Kulihat Didi masih 

berusaha memahami gambar perkalian Bilangan Bulat 

Postif Negatif yang tadi. Wajahnya nampak kusut. 

 “Nah, ini dia Al-Qur’an-nya, Di. Ini punya bu Ana.” 

 “Gimana cara pakainya, pak? Belajar Matematika 

kok malah buka Al-Qur’an?” 

 “Itulah uniknya kalau belajar Matematika bareng 

bapak, Di.” kataku sambil tersenyum 

 “Iya pak. Kemarin tetanggaku juga tanya Didi 

belajar Matematika dimana?” 

 “Terus, kamu jawab apa?” 

 “Aku ndak jawab terus terang pak. Seperti yang 

bapak bilang dulu itu.” 

 “Iya, terus kamu bilang apa ke tetanggamu itu?” 

 “Aku bilang ada deeehhh!” 
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 “Yo wes, jawabanmu bener, Di.” 

 “Tapi pak, kenapa Didi harus jawab begitu? Apa 

bapak ndak mau ngajarin anak tetangga Didi itu?” 

“Bukan, Di. Bukan begitu. Bapak hanya mau 

ngajarin anak yang mau serius belajar. Dan tujuan 

belajarnya bukan untuk mencari nilai di sekolah. Tapi 

tujuan belajar bareng bapak hanya untuk semakin 

mendekatkan diri kepada Allah, Di. Kalau ndak mau 

seperti itu, ya bapak ndak mau ngajarin, Di. Syarat 

mutlaknya itu tadi, harus serius dan ndak boleh 

mengeluh.” 

“Oh begitu. Ya pak, Didi paham.” 

“Apa anak tetanggamu itu bisa serius belajarnya?” 

“Ndak tau pak. Dia cuma tanya begitu.” 

“Ya sudah, ayo lanjut ke masalahmu. Sekarang 

kamu buka Al-Qur’an itu Surat 4, Anissa. Ayatnya 112. 

Lalu kamu baca ya.” 

 “Baik pak. Yang ini ya pak?” Dan sesaat kemudian 

Didi mulai membaca: 

 

“Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, 

kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak 

bersalah, maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu 

kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS An-Nisa : 112) 

 

 “Paham maknanya, Di?” tanyaku 
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 “Hmmmm kalau dibaca biasa sih ngerti, pak. Tapi 

apa hubungannya dengan Bilangan Positif Negatif?” 

 “Pertanyaanmu bagus, Di. Apa hubungannya 

dengan persoalanmu? Kamu bisa menarik benang 

merahnya?” 

 “Benang merah? Maksudnya? 

 “Benang merah itu maksudnya keterkaitan antara 

An Nisa 112 itu dengan persoalanmu itu, Di.” 

 “Hmmmmm belum, pak.” 

 “Kalau begitu, perhatikan dulu penjelasan bapak 

ya. Nanti kamu tarik benang merahnya. 

 “Siip, pak!” 

 “Ayat itu bapak uraikan jadi 3 bagian dulu ya. 

Penggalan kalimatnya jadi begini.” 

 

a. Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa 

b. Kemudian dia tuduhkan kepada orang 

yang tidak bersalah 

c. Sesungguhnya dia telah berbuat suatu 

kebohongan dan dosa yang nyata 

 

“Sudah mulai bisa kamu pahami, Di?” 

“Iya Didi bisa paham, pak. Tapi yang Didi bisa 

pahami itu artinya saja pak. Artinya kan kita ndak 

boleh menuduh orang ya, pak?” 

“Tepat, Di!” 
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“Tapi Didi ndak paham benang merahnya dengan 

persoalan Didi tadi, pak?” 

“Sabar, Di. Perlahan kamu pahami nanti ya. 

Perhatikan ini, seandainya bapak simbolkan 

perbuatan salah atau dosa itu dengan simbol 

NEGATIF (-), kamu setuju ndak?” 

“Setuju, pak!” 

“Kenapa kamu setuju?” 

“Karena NEGATIF itu kalau diartikan dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia kan maknanya buruk, 

pak? Benar ya, pak?” 

“Cerdas kamu, Di. Tepat, dalam kehidupan sehari-

hari sesuatu perbuatan yang buruk itu bisa dimaknai 

NEGATIF. Jadi kalau oangtuamu bilang jangan berbuat 

perbuatan yang negatif, apa yang kamu pikirkan?” 

“Ndak boleh berbuat buruk, pak!” 

“Tepat, Di. Bapak rasa siapapun kalau berpesan ke 

anaknya jangan berbuat negatif itu bisa dimaknai 

jangan berbuat buruk atau perbuatan yang bisa 

menimbulkan dosa.” 

“Iya, pak. Didi paham. Terus gimana, pak?” 

“Apanya yang gimana?” 

“Persoalan Didi itu, lho!” 

“Sabar, Di. Ingat lho, anak sabar itu dikasihi Allah, 

ya kan? Baca kalimat yang kedua.” 
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“Kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak 

bersalah. Lanjut?” 

 “Cukup, Di. Kamu paham makna kalimat kedua?” 

 “Paham pak. Kalau Didi melakukan kesalahan, 

maka kesalahan itu dituduhkan ke orang lain?” jawab Didi 

terlihat ragu. 

 “Uupsss, bukan Di, bukan begitu. Bapak cuma 

ingin bertanya ke Didi, sebaiknya kalimat itu diberi simbol 

apa? Kalau perbuatan buruk tadi disimbolkan baiknya 

diberi simbol NEGATIF, maka orang yang tidak bersalah 

atau orang yang melakukan sesuatu dengan benar, 

sebaiknya disimbolkan apa?” 

 “POSITIF ya, pak? Kan orang yang melakukan 

perbuatan yang benar artinya dia tidak melakukan 

perbuatan dosa?” 

 “Tepat, Di. Dalam kehidupan sehari-hari pun 

orangtuamu selalu bilang lakukanlah kegiatan yang 

positif. Itu artinya kan kamu harus berbuat baik, ya kan? 

Nah, orang yang tidak bersalah bisa ndak kamu katakan 

orang yang POSITIF?” 

 “Ya ya ya, bisa pak. Didi paham sekarang.” 

 “Lanjut, Di. Lihat penggalan kalimat berikutnya. 

Kamu baca, Di.” 

 “Sesungguhnya dia telah berbuat suatu 

kebohongan dan dosa yang nyata. Terus?” 
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 “Lihat lagi kalimatnya. Langsung ajah deh, 

penggalan kalimat itu sebaiknya kamu beri simbol 

POSITIF atau NEGATIF? Pahami kalimatnya, Di.” 

 “Hmmmmmm, NEGATIF ya pak?” 

 “Kamu yakin diberi simbol NEGATIF?” 

 “Ya, pak! Karena kalimat itu ada kata kebohongan 

dan dosa. Jadi kalimat itu menyimbolkan orang dengan 

perbuatan buruk juga ya, pak?” 

 “Lho? Katanya sudah yakin dengan jawabanmu. 

Kok masih tanya?” 

 “Memastikan ajah, pak. Masa ndak boleh?” 

 “Ha ha ha sabar, Di. Bukan ndak boleh, bapak 

cuma ingin ngetes keyakinan jawabanmu saja. Goyah apa 

ndak, gitu lho?” 

 “Menurut bapak, kalimat ketiga simbolnya 

NEGATIF, kan?” 

 “Iya, Di. Jawabanmu tepat. Kalimat ketiga 

simbolnya NEGATIF.” 

 “Tuh kan, benar!” teriak Didi kegirangan 

 “Iya, Di. Jawabanmu benar. Lalu coba rangkai 

simbol-simbol yang telah kamu tentukan tadi di belakang 

kalimat ini.”  

 

a. Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa 

- NEGATIF 
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b. Kemudian dia tuduhkan kepada orang 

yang tidak bersalah - POSITIF 

c. Sesungguhnya dia telah berbuat suatu 

kebohongan dan dosa yang nyata – 

NEGATIF 

 

“Terus gimana, pak? 

“Perhatikan urutan simbolnya, NEGATIF-POSITIF-

NEGATIF. Lalu kita ucapkan sebagai kalimat yang 

lengkap dari awal. Kalimatnya bisa kita ubah 

menjadi seperti ini.” 

 

Kalau Didi berbuat salah (NEGATIF), tetapi 

perbuatan Didi itu dituduhkan ke orang lain yang 

tidak melakukan perbuatan itu (POSITIF), maka 

sesungguhnya Didi sudah berbuat kesalahan atau 

dosa (NEGATIF). 

 

 “Wow, Didi mulai paham nih, pak!” 

“Apa yang kamu pahami, Di?” 

“Negatif-Positif-Negatif itu kan sama seperti ini 

ya, pak.” Kata Didi sambil menuliskan urutan simbol. 
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“Gimana cara baca urutan simbol yang kamu tulis 

itu, Di?” 

“Jika ada perbuatan SALAH, tapi perbuatan itu 

dikatan BENAR, maka sebenarnya Didi melakukan sebuah 

KESALAHAN. Begitu ya, pak?” 

“Cerdas kamu, Di. Perumpamaan yang kamu 

berikan tepat sekali.” 

“Wow, keren kan Didi, pak?” 

“Iya Di. Tapi jangan lupa, kamu jangan bilang 

keren. Sebaiknya bilang apa, Di?” 

“Oh iya, lupa. Alhamdulillah, pak!” 

“Nah, itu lebih baik. Jangan lupa, Di. Belajar 

apapun ujung-ujungnya kita harus bersyukur atas ilmu 

yang diberikan Allah.” 

“Iya, pak. Didi lupa karena saking senengnya 

nemuin benang merah persoalan Didi tadi dengan QS 

An-Nisa 112.” 

“Ya sudah, ndak apa. Lanjut ke pemahaman 

berikutnya ya, Di?” 

“Siap, pak!” 

“Nah, kalau kamu sudah dapat 1 formula 

NEGATIF-POSITIF-NEGATIF dari QS An-Nisa 112 tadi, 

maka formula berikutnya bisa kamu turunkan dari 

formula pertama, Di. Paham?” 

“Insyaa Allah paham, pak! Didi coba ya, pak?” 

“Ya!” 
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“Tapi kalau salah nanti kasih tau ya, pak!” 

“Ok, ndak usah khawatir, Di!” 

“Hmmmm di formula pertama tadi kalau N itu 

Negatif dan P itu Positif, sudah ketemu NxP=N. 

Berikutnya … Didi ambil contoh PxN itu sama dengan N. 

Benar, pak?” 

“Benar, Di. Coba kamu ucapkan dengan kalimat 

seperti tadi.” 

“PxN=N itu bacanya jika ada perbuatan benar (P) 

tapi dikatakan salah (N) maka artinya Didi melakukan 

kesalahan ya, pak?” 

“Coba saja kamu rasakan dengan logikamu, Di. 

Jika suatu saat temanmu di sekolah melakukan perbuatan 

baik seperti bersedekah (P). Lalu kamu datang dan 

menyalahkan temanmu itu sambil berkata jangan 

bersedekah, nanti uangmu habis. Kamu sudah melakukan 

perbuatan salah ya (N). Jadi jika ada perbuatan baik dan 

benar kamu katakan itu salah, maka sesungguhnya kamu 

sudah melakukan perbuatan salah (N). Ya ndak, Di?” 

“Oh iya, paham pak! Keren, pak! Didi tambah 

paham sekarang!” 

“Di, kamu lupa lagi ya? Harus bilang apa?” 

“Iya pak, maaf lupa lagi. Alhamdulillah, pak!” 

“Coba lanjutkan ke formula berikutnya, NxN=P. 

Logikanya gimana, Di?” 
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“Gampang, pak. Jika teman Didi melakukan 

sebuah kesalahan, misalnya mencuri pensil. Lalu Didi tau 

kalau temen itu mencuri, terus Didi bilang jangan 

mencuri, itu perbuatan salah atau dosa. Jadi Didi sudah 

melakukan sebuah perbuatan yang benar ya, pak?” 

“Tepat, Di! Kamu sudah paham! Kalau ada 

perbuatan salah kamu harus tegas katakan bahwa itu 

salah. Satu lagi formulanya, Di. PxP=P, gimana 

logikanya?” 

“PxP=P, jika teman Didi melakukan perbuatan 

baik atau positif, misalnya menjenguk teman yang 

sedang sakit. Lalu Didi katakan ke teman itu bahwa dia 

sudah melakukan perbuatan yang benar atau positif. Itu 

artinya Didi sudah melakukan perbuatan yang benar. 

Bener, pak?” 

“Alhamdulillah, kamu sudah paham semua 

logikanya, Di. Tiga formula yang kita turunkan tadi 

awalnya dari QS apa, Di?” 

“An-Nisa 112, pak!” 

“Alhamdulillah, jawabanmu tepat. Jadi sekarang 

kamu bisa paham kenapa tadi bapak minta kamu 

melupakan gambar-gambar yang kamu kirim semalem 

dan menggantinya dengan Al-Qur’an bu Ana?” 

“Iya pak, sekarang Didi paham! Kok bisa ya pak 

formula perkalian Bilangan Bulat Poistif Negatif itu ada di 

QS An-Nisa 112?” 
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“Wallahu’alam, Di. Hanya Allah yang Maha Tahu. 

Makanya jika kamu membaca Al-Qur’an, bacalah dengan 

perlahan. Baca juga maknanya. Siapa tau kamu 

menemukan hikmah-hikmah lain lagi.” 

“Tapi pak, membaca makna yang terkandung 

dalam Al-Qur’an itu kan susah?” 

“Tidak juga, Di. Yang terpenting itu kemauan dan 

kemampuanmu. Kemauan dulu, insyaa Allah 

kemampuanmu nanti akan timbul sendiri. Kalau masih 

belum paham mengenai makna-makna dalam 1 ayat, 

kamu kan bisa tanya guru Qur’an di sekolahmu?”  

“He he he, iya juga sih. Mungkin karena selama ini 

Didi cuma membaca Qur’an dan menghafalkannya, jadi 

ndak sempat mencari hikamah-hikmahnya. Alhamdulillah 

Didi bisa belajar disini sama bapak.” 

“Belajar apa saja dan dengan siapa saja itu baik, 

Di. Mungkin di tempat lain belajar Matematikanya lebih 

cepat. Siapa tau, Di.” 

“Oh ya, pak. Terus untuk penerapannya di soal 

yang tadi Didi tanya gimana, pak?” 

“Ya tinggal kamu siapkan saja formulanya, Di. 

Ndak usah dihafalkan, tapi kamu pahami hikmahnya saja. 

Misalnya soalmu tadi yang -3x4= -12 itu tadi ya?” 

“Ya pak, yang -3x4= -12 itu tadi. Cara 

menjawabnya bagaimana?” 
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“Mudah, Di. Pertama kamu abaikan angkanya. 

Maka kamu akan mendapatkan simbolnya. Oh ya, dalam 

pernyataan Matematika simbol POSITIF (+) itu ndak perlu 

ditulis ya Di. Tapi kalau NEGATIF (-) perlu ditulis untuk 

membedakan dengan angka yang POSITIF.” 

“Oh gitu. Terus pak?” 

“Nah, kalau angkanya sudah kamu abaikan, maka 

formula yang nampak apa, Di?” 

 “Hmmmmm … NxP=N ya, pak? 

 “Tepat, Di! Formula yang nampak adalah NxP. 

Jawabannya pasti NEGATIF. Negatif berapa? Kembalikan 

lagi angkanya lalu dikalikan seperti biasa, 3x4=12. Tapi 

karena tadi formula yang kamu temukan NxP=N, maka -

3x4 = -12. Paham, Di?” 

 “Wow… alhamdulillah jadi mudah ya, pak!” 

 “Nah, sekarang coba jawab soal bapak ini. Berapa 

8x-10?” 

 “Abaikan angkanya. Formulanya ketemu PxN ya, 

pak? 

 “Benar. Di. Lalu?” 

 “Formula PxN itu hikmahnya jika ada perbuatan 

baik dan benar (P) tapi Didi katakan itu salah (N) maka 

sesungguhnya Didi melakukan perbuatan salah atau dosa 

(N). Jadi hasilnya pasti N. Benar, pak?” 

 “Benar. Lanjut, Di!” 
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 “PxN itu hasilnya pasti N. Kembalikan angkanya, 

8x10 itu 80. Jadi jawabannya -80. Benar, pak?” 

 “Alhamdulillah. Tepat sekali, Di! Coba soal ini, 

berapa -11x-15?” 

 “Abaikan angkanya. Formula yang nampak NxN. 

Hikmahnya jika ada perbuatan salah (N) lalu Didi katakan 

itu salah (N) maka sesungguhnya Didi melakukan 

perbuatan baik dan benar (P). Jadi NxN itu pasti 

jawabannya P. Kalikan angkanya seperti biasa, 11x15 

=165. Jadi kalau begitu -11x-15 jawbannya 165 ya pak?” 

 “Alhamdulillah, kamu semakin paham dan cepat 

menjawab soalnya.” 

 “Iya pak. Alhamdulillah!” kata Didi 

 “Yang terpenting Di, kalau kamu lupa formulanya, 

kamu harus ingat hikmah atau logikanya. Ingat! Hikmah 

atau logikanya berasal dari QS An-Nisa 112. Insyaa Allah 

kamu akan ingat lagi.” 

 “Insyaa Allah pak. Didi akan pegang terus An-Nisa 

112. Itu kunci rahasia formulanya ya, pak?” 

 “Benar, Di.” 

 “Alhamdulillah Didi sudah paham, pak. 

Terimakasih pak Bekti sudah mengajarkan Al-Qur’an 

sekaligus Matematika.” 

 “Iya, Di. Sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong 

nanti kamu mau lanjut ke SMP mana?” 
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 “Belum tau, pak. Masih didiskusikan umi sama abi. 

Sepertinya sih mondok.” 

 “Oh bagus itu. Kalau di pondok nanti tetap kontak 

bapak ya supaya kita tetap bisa diskusi Al-Qur’an dan 

Matematika.” 

 “Baik pak, insyaa Allah. Terimakasih pak Bekti.” 

 “Nah, kalau sudah ndak ada lagi persoalan 

perkalian Bilangan Bulat Positif Negatif, sekarang kamu 

boleh main sama Ganendra dan Khansa. Kamu nanti 

dijemput umi jam berapa?” 

 “Sekitar jam 3, pak. Atau abis sholat Ashar 

mungkin.” 

 “Baik kalau begitu. Kamu masuk ajah ke ruang 

tengah. Ajakin Ganendra dan Khansa main. Kayaknya ini 

saat yang ditunggu-tunggu mereka.” 

 “Ya, pak!” 

 Baru saja aku buka pintu tengah pemisah ruang 

tamu dan ruang keluarga, Ganendra dan Khansa sudah 

pada nyamperin dan memberondongku dengan 

pertanyaan.  

 “Udah selesai belajarnya mas Didi, Yah?” tanya 

Khansa 

 “Dek, kamu jangan tanya-tanya terus. Cepet ambil 

otopednya!” teriak Ganendra 

 “Benar Yah mas Didi udah selesai belajarnya?” 

tanya Khansa lagi 
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 “Iya bener. Ini mas Didi.” 

 “Horeeeee, ayo kak cepetan kita ke garasi!” teriak 

Khansa lagi 

 Mereka bertiga pun mulai ketawa-ketiwi di garasi 

bermain balap otoped. Khansa yang paling kecil ndak 

mau kalah diantara kakaknya yang kelas 4 dan Didi yang 

kelas 6. Gesit sekali dia. Maklum, Khansa pernah juara silat 

Tapak Suci se-Jawa Timur saat masih di TK. 

 Perasaan baru 10 menitan mereka bermain 

bersama. Tak lama muncul ibu-ibu mengetuk pintu pagar. 

Nampaknya itu ibunya Didi menjemput. Permainan 

langsung berhenti. Langsung sunyi. Anak-anak ndak 

nyangka Didi akan dijemput secepat itu. 

 “Asalammu’alaikum pak Bekti, bu Ana. Mau 

jemput Didi, pak.” 

 “Waalaikumusallam. Monggo bu, masuk dulu. 

Anak-anak lagi main di garasi.” 

 “Iya pak, bu. Mohon maaf jemput Didi saya 

percepat. Soalnya bapaknya ndak bisa jemput. Tadinya 

bapaknya yang mau jemput. Di rumah masih ada tukang. 

Jadi Didi saya jemput sekarang, takut kesorean nanti 

malah ndak ada yang jemput.” 

 Istriku memanggil anak-anak untuk ke ruang 

tamu. Wajah Didi nampak bingung dan kusut. Mungkin 

dia bertanya-tanya kok sudah dijemput uminya. Wajah 

Khansa cemberut. Wajah Ganendra sulit ditebak. 
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Sepertinya Ganendra menahan kekecewaan yang amat 

berat. Mereka bertiga memang sedang menahan 

kekecewaan karena Didi dijemput lebih cepat. 

 “Umi, Didi pulang sekarang? Kan ini belum 

Ashar?” 

 “Iya, pulang sekarang, Di. Nanti abi ndak bisa 

jemput. Jadi umi jemput kamu sekarang. Belajarnya udah 

selesai, kan. Belajar apa tadi?” 

 “Jangan timpakan kesalahan pada orang lain!” 

kata Didi singkat 

 “Lho? Bukannya tadi Didi bilang ke umi mau 

belajar Matematika? Maksud umi tadi Didi belajar 

Matematika tentang materi apa?” tanya uminya Didi 

 Didi hanya mengangguk pelan, ndak menjawab 

pertanyaan uminya, ndak semangat. Sudah bisa ditebak 

ending peristiwa sore ini. Didi sukses memahami 

persoalan Matematika tugas sekolahnya. Tapi gagal 

bermain lebih lama bareng Khansa dan Ganendra. 

Mereka bertiga pada komplain kok cepet banget 

mainnya. Tapi apa mau dikata. Situasi berubah karena 

Didi kalau pulang kesorean ndak ada yang jemput, karena 

abinya ada pekerjaan mendadak. Semoga bisa bermain 

bersama lagi kapan-kapan. 
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Tulisan 32 

 Haruskah kumemilih.... 

 

Berloncatan rasanya pujian syukur ini keluar dari 

lisan yang keluar ketika kutersadar betapa limpahan 

rahmatNYA menyertai hari-hariku. Salam dan shalawat 

atas junjungan termulia Rasululloh Muhammad SAW 

yang telah mengalami banyak ujian demi 

memperjuangkan agama ini.  Semoga kita mampu 

meneladani beliau secara utuh. 

Ketika dengan sangat terpaksa sebuah amanah 

terbebankan di pundak seseorang yang merasa tidak 

mampu dalam bidang tersebut, mungkin orang tadi akan 

protes, saya tidak suka dengan bidang ini.....saya mau di 

sini saja....saya kan lebih enjoy dengan si dia jika saya satu 

tim dengannya. Atau ungkapan-ungkapan lain yang 

senada. Saya tidak janji bisa produktif di dalam bidang ini, 

bagaimana saya mau kerja kalo saya saja tidak suka. Itu 

gambaran sebuah persepsi tentang sebuah amanah yang 

dibebankan kepada seseorang yang bahkan belum 

dijalaninya. 

Ya Rabb kutahu amanah adalah sebuah tanggung 

jawab  dan merupakan kewajiban untuk ditunaikan. 

Namun kenapa kata-kata seperti di atas masih saja 

terlontar dari lisan ini yang notabene telah terdidik sekian 

lama? Saya kadang tidak mengerti apa yang ada dalam 



 

248 

benak diri ini, sehingga terus kumerenung, merefleksikan 

diri ini.  

Peristiwa ini tejadi ketika saya harus pulang 

kampung dan mengambil pekerjaan di sebuah Madrasah 

yang belum besar dan masih berkembang di daerah asal 

saya. Kutahu amanah ini bukan pilihan karena kita tidak 

boleh meminta. Tidak mudah migrasi dari sebuah 

rutinitas di sebuah lembaga besar di kota besar dengan 

fasilitas mudah, menuju sebuah sekolah kecil yang serba 

terbatas dalam hal fasilitas dan komunitasnya di kota kecil 

ini. Justru ketika kita terlena dengan banyaknya 

kemudahan, maka sedikit yang bisa kita pelajari dari 

keadaan itu. Kita perlu menjalani pahit manisnya 

kehidupan ini dari berbagai sisi, sehingga banyak 

pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita semakin 

survive dengan segala kondisi yang dihadapi. 

Sehingga yang diperlukan adalah berusaha 

belajar sekeras-kerasnya untuk mengerti amanah kita 

sekarang. Kalau tidak pernah kita coba untuk bisa, lantas 

kapan kita akan bisa. Hari demi hari, bulan demi bulan, 

tahun berganti kini Madrasah yang saya geluti kian besar 

dan menjadi salah satu pilihan di tengah masyarakat. 

Kuncinya kita harus yakin dengan kemampuan kita, ikhlas 

menjalankan amanah ini, fokus pada tujuan dan impian, 

maka hasil tidak akan mengingkari usaha kita, dimanapun 

amanah yang kita tunaikan. 
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Saatnya belajar untuk mencintai amanah apa saja 

yang terbebankan di pundak ini, bukan lagi saatnya 

memilih karena masa telah berlalu, kita bukan lagi anak-

anak yang masih harus ditawari mau di mana. Saatnya 

mengakui  amanah  apapun dan di manapun adalah 

kewajibanku yang harus kutunaikan dengan maksimal. 

Dari situlah awal keberhasilan mulai kita petik sesuai apa 

yang kita tanam.  
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Tulisan 33 

 SEPTEMBER KELABU 

Oleh:  Elfira 

 

Akhir September tahun ini tepat sepuluh tahun 

sudah aku mengarungi bahtera kehidupan hanya 

bersama anakku semata wayang. Alhamdulillah dia 

tumbuh sebagai anak soleh yang sehat jasmani dan 

rohani, pelipur di kala lara dan penyejuk di kala duka. 

Namanya manusia tidak ada yang sempurna, begitu juga 

dengan aku. Kusadari selama ini banyak kejadian yang tak 

terduga, yang kalau dipikir dengan akal sehat atau logika 

tidak akan sampai, di sinilah tangan Allah menggapaiku, 

mengangkat aku dari keterpurukan sepuluh tahun yang 

lalu untuk bangkit. Di luar orang mungkin melihat aku 

kuat tapi sebenarnya rapuh di dalam, terkadang aku 

butuh teman buat berbagi selain keluarga tentunya 

seperti yang selama ini kupunya, aku mempunyai 

beberapa sahabat tapi waktu buat berbincang via telepon 

saja sulit apalagi bertemu, tapi aku sekarang tak punya 

banyak waktu. Karena aku harus mulai lagi bekerja dari 

awal demi anakku. Aku tidak boleh lemah, aku harus tetap 

sehat dan produktif.  
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Sepuluh tahun lalu tepat di awal Januari aku 

memutuskan hijrah, kembali kerumah orangtuaku 

bersama anakku, kutinggalkan semua yang ada. Aku 

hanya membawa pakaian seperlunya dan surat-surat 

penting. Karena di sinilah tempat teraman untuk anakku. 

Dia akan dilindungi oleh kakek nenek dan tantenya. 

Karena sebelumnya aku tinggal di luar kota, jauh dari 

keluarga dan disana aku tidak punya saudara, yang ku 

punya hanya 3 orang sahabat yang tahu cerita hidupku 

dari awal sampai akhir, tapi mereka juga punya keluarga. 

Aku tidak mau menyusahkan mereka dengan segala 

kisahku. Kutinggalkan semua pekerjaan yang sangat 

kucintai, aku mengajar di sekolah swasta dan di rumah 

aku buka les buat anak-anak SD sampai SMP. Pegangan 

aku buat hidup di Jakarta hanya tawaran dari teman untuk 

les, itupun sebulan cuma dapat dua ratus ribu. Tapi aku 

sanggupi dengan selalu berdoa pada Allah dan yakin 

bahwa inilah jalanku. Karena kalau aku terus menetap di 

sana, lebih banyak mudaratnya bagi anakku. Hal utama 

tidak ada yang menjaga anakku di saat aku kerja, walau 

tetanggaku selalu bersedia buat itu. Di sana aku 

bersyukur punya tetangga dan sahabat-sahabat yang 

baik. Sampai sekarangpun hubungan kami tetap baik. 

Dan anakku akan selalu teringat hal-hal yang tak baik 

kalau terus di sana. Itulah sebabnya aku hijrah ke Jakarta.  



 

252 

Perlahan demi perlahan, jalan rejeki terbuka.  

Sepuluh tahun sudah walau tidak berlebihan Allah 

memberi rejeki dari hal yang tak terduga, aku senang 

pekerjaanku sekarang. Dulu banyak orang kaget dengan 

keputusanku hijrah, karena di sana aku aktif di Majelis 

Taklim dan Posyandu selain mengajar. Banyak yang 

merasa kehilangan, alhamdulillah. Rumah sendiri yang 

aku cita-citakan akhirnya terwujud setelah bertahun-

tahun mengontrak apalagi hanya 200 m dari mesjid, aku 

juga akhirnya dipercaya Allah untuk mempunyai anak 

setelah dua tahun aku hidup dalam kesepian.  Dan yang 

tak pernah kulupakan sidang pertama di hari pertama 

puasa, sedihnya tak terkira. Sehingga keputusan ditunda 

habis Lebaran, tahun itu begitu menyakitkan. Walau 

begitu 11 tahun di sana adalah satu bagian memori indah 

dalam hidupku. 

Di kala malam menjelang, di saat kesibukan sudah 

mereda aku kembali teringat masa itu, sulit rasanya 

menerima kenyataan, orang yang bertahun-tahun 

menjadi sahabat tempat bercerita dan akhirnya menjadi 

pasangan yang sah malah berubah 180 derajat.  Padahal 

kala itu aku sudah mendapat kerja yang mapan yang 

gajinya 3x lipat dari dia tapi semua kutinggalkan untuk 

menjadi seorang istri. Itu sering menyita pikiranku, setiap 

kali aku teringat tak sadar air mata jatuh menetes, tapi 

pada siapa aku akan bercerita kalau tidak pada Allah.  
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Pikiran su'udzon itupun selalu aku hadang dengan pikiran 

kalau aku tidak menikah dengannya sudah pasti aku tidak 

akan mendapat anakku yang sekarang yang hidup 

bersamaku, dialah pembakar semangatku untuk bangkit, 

semua kulakukan untuk dia. Semoga Allah selalu 

menjaganya menjadi mukmin yang soleh selamanya.  

Aamiin. 

Hijrahku kala itu juga membawa berkah, aku bisa 

menjaga orangtuaku yang kini tinggal ibuku saja, ayahku 

meninggal setelah 4 tahun aku di sini dan mendapat 

teman dan sahabat-sahabat baru yang lainnya. Ketemu 

anak-anak murid yang sekarang dan berkenalan dengan 

KPM dan para staf dan guru-gurunya yang secara tidak 

langsung sudah banyak mengubahku menjadi lebih baik. 

Mengajarkan banyak hal. Semoga selalu berkah. Aamiin.  
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Tulisan 34  

Goresan Takdir yang Indah 

Oleh:  Putri Jayanti Nasution 

 

Saat saya masih duduk dibangku SD, cita-citaku 

dulu adalah ingin menjadi seorang dokter. Entah 

bagaimana ada goresan takdir lain dalam hidupku. 

Garisan takdir itu mengubah seluruh orientasi hidupku 

dari yang bercita-cita menjadi dokter sekarang menjadi 

guru. Saya tidak bilang jika cita-cita menjadi seorang guru 

itu buruk ya, tidak sama sekali. Tapi untuk di masaku dulu 

menjadi seorang dokter adalah cita-cita yang banyak 

peminatnya. Mungkin karena faktor lingkungan yang 

membuat saya tersugesti seperti itu dulu, ya namanya 

anak kecil pasti apa yang sering didengarnya menjadi titik 

acuan informasi yang menurutnya bagus. 

Tidak pernah ada penyesalan dalam hidupku jika 

saya yang sekarang adalah seorang guru. Saya mengajar 

di SDIT Birrul Waalidain-Bogor. Saya guru bidang studi 

Matematika. Saya lulusan Universitas Ibn Khaldun Bogor. 

Karakter guru yang melekat pada diriku saat ini adalah 

hasil dari tempaan didikan program studi yang saya 

tempuh dulu yaitu di Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI). Bukan mau mempromosikan atau 

mengiklankan apapun. Saya hanya ingin selalu ingat, saya 

berasal darimana. Maksud saya adalah dimanapun kita 
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menempuh pendidikan kita harus totalitas dalam 

menjalankannya, begitu juga dalam menuntut ilmunya. 

Awal mula saya kecemplung di dunia pendidikan 

atau kenapa saya bisa mengambil prodi PGMI adalah 

sebuah ketidaksengajaan. Saya dulu mengalami 

pengalaman yang cukup pahit karena tidak diterima di 

sebuah kampus bergengsi. Itu membuat mental dan 

tujuan hidupku abu-abu, saya merasa gagal dan 

mengecewakan semua orang terutama kedua 

orangtuaku. Waktu terus berputar. Dan saya masih 

terpuruk dalam kesedihan. Kenapa semua ini terjadi pada 

diriku. Pertanyaan itu yang selalu kutanyakan dalam 

diriku sendiri. Why?? Dengan dukungan kasih sayang 

yang diberikan kedua orangtuaku, saya tersadar. Saya 

tidak bisa seperti ini terus larut dalam kesedihan yang 

mana hanya merugikan diriku sendiri. Di detik itu saya 

membulatkan tekat bahwa saya harus kuliah, saya tidak 

mau patah semangat. Pikirku saat itu. 

Disepertiga malam saya sholat minta diberikan 

petunjuk dan kekuatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, 

hati dan pikiran saya tenang saat itu. Tiba-tiba, timbul 

pertanyaan dalam benak saya harus kuliah, tapi dimana? 

Saya searching dan membuka web link beberapa kampus 

swasta di daerah Bogor, Depok maupun sekitarnya. 

Namun, hasilnya adalah kekecewaan lagi. Saya harus 

menunggu satu tahun lagi untuk bisa daftar kuliah. Rata-
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rata pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru 

dibeberapa kampus sudah ditutup. Kedua orangtuaku 

tetap menyemangatiku dan bilang, “Kamu bisa, Put, 

melewati semuanya. Semangat”.  

Kalimat itu adalah kunci penyemangat dalam 

hidupku. Mungkin dulu saya bisa gila. Itu karena 

ambisiusku yang terlalu tinggi dan juga dulu saya terlalu 

terobsesi harus bisa kuliah di salah satu universitas 

terbaik Indonesia favoritku. Ternyata saya tidak memiliki 

keberuntungan itu dan takdir menggoreskan lain. Ibarat 

sopir banting setir, seluruh orientasi dan impianku saat itu 

berubah derastis. Saya harus menata ulang mimpi-

mimpiku. Dengan dukungan orangtua dan orang-orang 

yang sayang denganku, saya bisa melewati itu semua. 

Cara mengusir kekecewaanku yang datang 

bertubi-tubi, saya pergi membeli buku. Saat saya pergi ke 

Gramedia, Botani Square untuk membeli buku. Bus 

Transpakuan yang saya tumpangi ternyata melewati 

UIKA. Tidak sengaja pula saya melihat spanduk UIKA yang 

berisi tanggal terakhir penerimaan mahasiswa baru. 

Seketika itu saya minta turun dari bus dan berkata kepada 

sopir bus Transpakuan, “depan berhenti yaa Pak”. Setelah 

turun saya berjalan menuju pintu gerbang UIKA untuk 

meminta brosur persyaratan masuk. Singkat cerita, 

sesampai di rumah. Senyum sumringah terukir diwajahku 

setelah mengucapkan salam kepada orang rumah. 
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Ditangan kiriku masih kugenggam brosur UIKA yang saya 

minta tadi untuk ditunjukkan ke orangtua. Orangtua 

dengan tegas menyakinkanku atas apa yang sudah 

kuputuskan itu, apakah saya sudah benar-benar yakin 

dengan keputusan itu. Dengan mantap saya 

menganggukkan kepala dan berkata, “Mama sama Ayah 

doain Putri yaa”. Entah mengapa, hanya itu yang terlontar 

dari bibirku. 

Hening. Mama memulai percakapan dengan saya 

agar segera menyiapkan persyaratan yang diminta untuk 

dibawa besok ke UIKA. Hari itu, saya seperti memiliki 

passion dan soul baru yang menghampiri hidupku. Dalam 

sujudku saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang 

selalu mendukungku. Malam itu sebelum tidur, saya 

merenung, pasti Allah SWT selalu menggoreskan takdir 

yang indah kepada hambanya. Cuman jalannya saja yang 

berliku dan terjal untuk saya lalui saat itu. Dimana kelak 

itu berguna untuk melatih mentalku dan merupakan 

salah satu pengalaman yang luar biasa bagiku. 

Singkat cerita, empat tahun berlalu, saya telah 

selesai menimba ilmu dan belajar banyak hal dari dosen-

dosen yang kompeten di bidangnya. Pencapaian yang 

tidak disangka-sangka, akhirnya di bulan November 2017 

saya diwisuda dan dinobatkan menjadi salah satu 

“Mahasiswa Lulusan Terbaik”. Saya tidak menyangka. 

Nikmat Tuhan mana lagi yang saya dustakan. Rasanya 
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waktu itu saya merasakan bahagia dan bangga, begitu 

juga yang dirasakan oleh kedua orangtuaku. Terlihat jelas 

olehku saat itu.  

Sekarang. Guru adalah saya. Saya adalah guru. 

Menjadi seorang guru bukan perkara yang mudah, 

amanahnya berat dunia-akhirat. Salah sedikit dalam 

mendidik perkaranya pemahaman anak akan salah 

selamanya. Itu akan berdampak negatif pada perangai 

dan pola berpikir si anak kelak. Apabila ada yang bilang 

jika menjadi guru adalah pekerjaan yang mudah. Siapa 

saja bisa menjadi guru. Itu salah. Menjadi seorang guru 

membutuhkan tanggung jawab yang besar. Ada 

sentuhan ilmu, skills dan yang paling utama adalah guru 

tersebut memiliki adab. Guru itu di gugu dan ditiru. Maka 

dari itu siapa saja yang menjadi guru harus berhati-hati 

dalam bersikap, bertutur kata dan berpikir 

(menyampaikan pendapat). Sebab apa yang guru lakukan 

selalu ditiru anak, bahkan bisa menjadi contoh model 

yang kurang baik. 

Guru adalah influencer yang bisa mempengaruhi 

anak dalam hal positif atau negatif. Tergantung guru 

tersebut membangun karakternya bagaimana dalam 

mengajar di kelas. Seorang guru harus mampu 

menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti, kearifan 

lokal, toleransi serta perdamaian kepada siswanya. 

Setidaknya guru bisa memberikan pembelajaran yang 
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bermakna bagi siswa. Masih banyak lagi tugas guru yang 

harus dilakukan. Dibutuhkan konsistensi, ketekunan, 

keuletan, kesabaran dan kreativitas menjadi guru. Berat, 

toh? Berat memang. Tapi kalo guru mengajarnya dari hati 

akan sampai juga ke hati siswa. Tujuan guru adalah 

mencetak generasi anak bangsa yang berkarakter, 

beradab, berilmu dan berintegritas. 

Jangan jadi guru yang asal-asalan, asal ngajar, asal 

kasih tugas dan asal-asalan yang lainnya. Yang mana 

hasilnya zonk malahan menciptakan generasi bangsa 

yang asal-asalan. Mau dibawa kemana negeri ini kalo 

semua generasinya asal-asalan? 

Penutup dari saya adalah jangan pernah terpuruk 

dengan keadaan. Bangkit, Allah Maha Tahu apa yang 

terbaik untuk kita. Nasib yang kita jalani sekarang anggap 

saja sebagai goresan takdir yang indah untuk kita. Kalau 

kita selalu bersyukur, dan menjalani hidup dengan 

optimis, hidup kita akan bahagia. Hakikat dari tujuan 

hidup kita adalah mencari kebahagiaan. Enjoy your 

process, bonusnya kita akan merasakan kesuksesan dan 

kebahagian. 
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Tulisan 35 

 Kemuliaan Jiwa Suprarasional 

Oleh: Trisnawati 

 

Hidup di era kapitalisme, membuat arah tujuan 

hidup menjadi goyah bahkan tak tentu arah. Sebagian 

kita memandang bahwa asal memiliki harta semua dapat 

dilakukan. Sehingga kita pun memilih berbondong-

bondong mengejar harta. Fakta pun seakan 

membenarkan apa yang kita anggap benar. Asalkan ada 

uang segala urusan menjadi gampang. Mau masuk 

kampus favorit, bisa, asalkan punya uang.  Mau punya 

rumah plus fasilitas yang serba canggih, gampang, 

asalkan memiliki tabungan yang banyak. Pemikiran ini 

seakan benar, karena realitanya demikian. Bahkan 

seorang teman bertekad memiliki banyak uang walau 

mungkin harus berbuat sesuatu yang melanggar aturan. 

Tidak masalah melakukan korupsi asalkan uang 

bertambah. Tak masalah jual diri asalkan dompet penuh. 

Tak masalah berlaku curang asalkan kebutuhan 

terpenuhi. 

Gaya hidup kapitalisme mengikis jiwa 

suprarasional kita. Gaya hidup yang materialistik seakan 

lebih mulia dari pada hidup sebagai orang yang pas-

pasan alias miskin. Kita lebih memandang mulia orang 

yang menaiki mobil mewah  walau hartanya diperoleh 
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dengan cara menjual narkotika,  dibandingkan dengan 

seorang ayah yang mengayuh sepeda sepanjang jalan 

menjual barang dagangannya.  Padahal kemuliaan 

seseorang terletak pada jiwa yang terinternalisasi dengan 

ketundukannya kepada Illahi yaitu jiwa suprarasional. 

Kemuliaan seseorang tentu tak hanya dilihat dari 

harta yang ia milliki, namun bagaimana ia memperoleh 

harta dan bagaimana ia memanfaatkan harta. Tidak 

masalah menjadi miskin asalkan dia telah bekerja keras 

memperolehnya dengan cara yang benar dan tak 

masalah ia memiliki banyak harta asalkan ia memperoleh 

harta tersebut dengan usaha yang sejalan aturanNya. 

Inilah kemuliaan jiwa suprarasional seorang 

manusia, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan 

yang lainnya. Dengan mengedepankan jiwa 

suprarasional, arah tujuan hidup menjadi jelas. Bukan soal 

kaya atau miskin tapi bagaimana seseorang mengunakan 

aturan sang pencipta menjadi penentu dan petunjuk arah 

baginya dalam menjalani kehidupan. Ia tidak tersesat 

walau zaman terus berganti.  Dengan jiwa suprarasional 

akan menjadikan seseorang mulia dan menjadikannya 

pemenang di setiap zamannya. 
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Tulisan 36 

 TIDAK DI KENAL DI BUMI, MASYHUR DI LANGIT 

Oleh:  Subaiah 

 

Dikisahkan di tengah samudera negeri Yaman, 

terlihat sebuah kapal terombang ambing di terjang badai 

yang datang tiba-tiba, begitu kencangnya hembusan 

angin sampai-sampai air laut masuk ke dalam kapal dan 

menyebabkan beban kapal tersebut semakin berat.  Kapal 

tersebut sebenarnya hendak menuju tanah arab, 

penumpangnya ternyata kebanyakan adalah kafilah 

pedagang yang jumlahnya lebih dari lima ratusan orang. 

Bisa dibayangkan, kapal yang sudah sesak dengan lima 

ratusan penumpang ditambah barang-barang dagangan 

mereka yang begitu banyak. Masih ditambah air laut yang 

terhempas masuk dalam kapal, tentu tidak terbayangkan 

kapal tersebut pasti tidak akan mampu mengapung lagi, 

apalagi berlayar. Tapi, di tengah-tengah bingungnya 

orang-orang, ada satu penumpang yang ternyata sedang 

khusu’ beribadah sholat, seperti tak terganggu sedikitpun 

oleh suasana mencekam di sekitarnya. 

 Kagum sekaligus heran, sebagian rombongan 

pedagang kepada orang tadi bertanya sekaligus meminta 

“ wahai orang sholih, demi dzat yang telah memberimu 

kekuatan beribadah, tolonglah kami? Lelaki itu menoleh 

kepada kami seusai salam dari sholatnya dan bertanya, 
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“apa yang terjadi? Kami menjawab, “tidakkah engkau 

melihat bahwa kapal ini akan tenggelam sebentar lagi? 

Lelaki itu menjawab “dekatkanlah diri kalian kepada 

Allah“ katanya. kami menjawab, “kami telah 

melakukannya”.   Lelaki itu kemudian berkata “keluarlah 

kalian dari kapal ini, bacalah bismillahirrahmanirrahim".  

Sembari ragu-ragu, kami pun keluar dari kapal tersebut 

mengikuti lelaki tersebut hingga semua penumpang lima 

ratusan orang lebih berada di luar kapal, sungguh ajaib, 

kami semua tidak satupun tenggelam bahkan bisa berdiri 

di atas air layaknya sedang menginjak daratan, 

"Subhanallah", spontan kami bertasbih sembari 

menyaksikan kapal yang kami tumpangi tenggelam 

pelan-pelan beserta seluruh isinya ke dasar laut. Lalu 

orang itu berkata kepada kami “tak apalah harta kalian 

mejadi korban asalkan kalian semua selamat.” 

Kami berkata, ”Demi Allah, kami ingin tahu, 

siapakah nama anda wahai waliyullah?, "Uwais Al Qorni", 

jawabnya singkat. Kemudian kami berkata kepadanya, 

“sesungguhnya sebagian harta yang ada di kapal yang 

tenggelam tadi adalah titipan sedekah orang mesir untuk 

orang-orang fakir di Madinah. Uwais Al Qorni bertanya, 

“Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian 

ikhlas membagi-bagikannya, seluruhnya, untuk orang-

orang fakir di madinah?"  “Ya, kami ikhlas wahai 

waliyullah", jawab kami serentak.   Orang itupun segera 
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melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air sekhusu’ seperti 

sewaktu di atas kapal tadi, lalu berdoa, tiba-tiba kapal itu 

muncul ke permukaan air, lengkap dengan seluruh isinya 

tertata rapi seperti tak terjadi apa-apa, subhanallah. 

 Selanjutnya, kami pun kembali naik kapal 

tersebut dan meneruskan perjalanan sambil tak henti-

hentinya berdzikir, bertahmid bersyukur atas pengalaman 

dan pertolongan yang kami alami, setibanya di Madinah, 

kami segera membagi habis seluruh harta kami kepada 

orang-orang fakir di Kota Nabi tersebut, tak satupun yang 

tersisa. Kami bersyukur kenal dengan waliyulloh “Uwais Al 

Qorni” yang disebut nabi dalam hadisnya sebagai ahli 

surga yang masyhur di antara penduduk langit yang 

masih berjalan di bumi” 

Bahkan, sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan 

kepada 2 sahabat utamanya yaitu Umar bin Khattab dan 

Ali bin Abi Thalib agar kelak ketika bertemu dengan Uwais 

al Qorni agar meminta didoakan dan dimintakan ampun 

kepada Allah. 

Sungguh kekasih Allah yang tidak dikenal penduduk 

bumi, tapi begitu masyhur di langit. 

 

                        SELESAI 
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P E N E R B I T

Klinik Pendidikan MIPA

"Rangkaian Cerita yang Menyadarkan Manusia 
Bahwa Hati Punya Peran yang Jangan Dilupa”

"Rangkaian Cerita yang Menyadarkan Manusia 
Bahwa Hati Punya Peran yang Jangan Dilupa”

JALAN SUPRARASIONAL JALAN SUPRARASIONAL JALAN SUPRARASIONAL 
Kala kelu mengaduh
Karena jalan baru yang ditempuh
Oleh jutaan manusia tak utuh
Yang terlahir dari keluarga bersimpuh

Manusia biasa harus punya gaya 
Untuk bisa berjaya
Diantara banyak manusia
Yang masih suka melihat dunia

Perlu ada 1000 cara
Untuk membuat orang percaya
Bahwa siapa saja bisa berjaya
Walau dia dari kasta parya

Manusia lupa hal gaib
Yang bisa berperan ajaib
Yang membuat  hidup jadi tertib
Yang akhirnya mengubah nasib

Ada dua jalan menuju jaya
Satu jalan untuk orang kaya
Atau turunan para raja
Atau turunan para ulama

Satu lagi jalan tak biasa
Yang bisa diikuti semua manusia
Asal dia yakin pada Maha Kuasa
Tapi jarang orang yang percaya

Jalan tak biasa itu fenomenal
Maka diberi nama suprarasional 
Yang berani ikut akan kebal
Yang tekun ikut akan terkenal

Kisah di buku ini adalah contoh
Bagi manusia yang lupa tokoh
Hingga akhir cerita tanpa seloroh
Di rimbunan banyak ibroh

Karya: Arya
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