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Oleh: A. Fatih Syuhud
Keteladanan berasal dari kata teladan yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna
“sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh.” Dengan demikian, keteladanan berarti hal yg dapat ditiru atau
dicontoh.
Keteladanan adalah cara memimpin yang paling efektif. Metode membimbing yang paling tidak diragukan
lagi kekuatannya. Allah meminta umat Islam agar meneladani perilaku Rasulullah (QS Al-Ahzab 33:21). Perintah Al
Quran ini secara tersirat dapat juga dimaknai bahwa cara memimpin yang baik dan efektif adalah dengan cara
memberi keteladanan, bukan hanya perkataan. Di ayat lain Al-Quran juga mengingatkan, bahwa pemimpin yang
ideal dan sukses selalu berusaha menyelaraskan perkataan dengan perbuatannya (QS As Shaf 61:3).
Kalau keteladanan mutlak diperlukan dalam memimpin dan mendidik orang dewasa, maka ia semakin
mutlak diperlukan sebagai metode dalam mendidik dan menuntun anak ke arah kebaikan yang kita inginkan.
Karena, anak ibarat kertas putih bersih. Orang-orang dewasa di sekitarnyalah yang akan “melukis” aneka gambar di
dalamnya. Terutama, dalam hal ini, adalah orang tua.
Oleh karena itu, saat orang tua melihat anaknya berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan yang
diinginkan maka hal pertama yang perlu dipertanyakan adalah sudahkah orang tua memberi keteladanan yang
benar pada anaknya? Apabila dirasa tidak ada yang salah dengan keteladanan orang tua maka yang perlu dilihat
berikutnya adalah keteladanan lingkungan di sekitarnya. Seperti, keteladanan tetangga, teman-teman sekolah dan
tontonan yang dilihat di TV. Tentu setiap orang tua mengetahui apa saja perilaku baik yang patut diteladankan
pada anak dan kebiasaan buruk yang harus dihindari. Namun, apabila masih bingung, berikut hal-hal pokok yang
perlu diperhatikan.
• Pertama, jujur. Kejujuran adalah fondasi utama agar manusia hidup bermartabat dan dihargai
orang lain. Walaupun Anda mungkin bukan orang yang selalu jujur selama ini, tapi berusahalah
menjadi jujur demi anak Anda. Kejujuran meliputi tidak suka berbohong, tidak suka korupsi
dengan dalih apapun dan bangga pada harta yang didapat dengan cara halal walaupun sedikit.
• Kedua, kerja keras. Kerja keras adalah kunci penting berikutnya dalam mencapai kesuksesan
dunia dan akhirat. Kerja keras berarti tidak malas. Tidak malas untuk belajar, bekerja, dan
beribadah.
• Ketiga, taat perintah agama. Tunjukkan bahwa orang tua mentaati seluruh perintah agama.
Setidaknya, perintah agama yang utama seperti rukun Islam yang lima (salat, puasa, zakat dan
haji bila mampu).
• Keempat, menjauhi larangan agama. Menjauhi larangan agama sama pentingnya dengan
menaati perintahnya. Larangan agama yang utama adalah berzina, mencuri (termasuk korupsi),
minum alkohol, membunuh dan pemakaian obat terlarang.
• Kelima, jangan bertengkar di depan anak. Pertengkaran suami-istri sebisa mungkin dihindari.
Dan kalau pertengkaran tak terhindarkan, jangan pernah melakukannya di depan anak.
• Keenam, jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik suami pada istri, atau ayah/
ibu pada anak. Penggunaan cara kekerasan hanya akan membuat anak berfikir bahwa
memukul dan menyiksa orang lain itu bukanlah sesuatu yang buruk. Sebaliknya jadikan sikap
tegas tapi penuh kasih sayang sebagai cara mendisiplinkan anak.
m
Apabila orang tua sanggup melakukan hal-hal tersebut, mereka akan betul-betul menjadi idola dan
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Oleh:Uswatun Hasanah.
Santri: PP.Al-khoirot Putri.
Untuk berbuat jujur ternyata begitu
susah, mudah untuk diucapkan, tapi sulit
untuk di lakukan.
Kejujuran sekarang menjadi barang
langkah banyak sekali bukti bahwa bangsa
kita krisis sifat kejujuran. Coba kita lihat di
televisi, dan juga di koran-koran tentang
kasus koropsi, tak ada habisnya.
Semuanya itu disebabkan karena
kurangnya sifat kejujuran dalam diri
manusia. Islam menempatkan pribadi yang
jujur pada tempat yang istimewa, seperti
yang disabdakan Rasulullah:

"Senantiasalah kalian jujur karena
sesungguhnya kejujuran itu membawa
kepada kebijakan, dan kebijakan
membawa kepada syurga".
Seseorang yang senantiasa jujur, dan
berusaha untuk selalu jujur akhirnya ditulis
disisi Allah sebagai seorang yang selalu
jujur. Dan jauhilah kedustaan karena
kedustaan
itu
membawa
kepada
kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa
ke neraka. Seseorang senatiasa berdusta
sehingga akhirnya ditulis disisi Allah
sebagai seorang pendusta: H.R Bukhori
Muslim.
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jujur. Dan jauhilah kedustaan karena
kedustaan itu membawa Manfaat kejujuran
 begitu banyak diantaranya adalah:
Merasakan ketenangan hati.
Jujur membuat kita selalu takut untuk
bohong Rasulullah bersabda:”Tinggalkan
apa yang meragukanmu, menuju fikiran
yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya
jujur adalah ketenangan, sedangkan dusta
adalah keraguan." H.R Turmudzi dari
riwayat Hasan bin Ali .
 Berpahala seperti pahala syuhada’
Nabi bersabda: Barang siapa meminta
syahid dengan jujur maka Allah akan
mengantarkannya

kedalam

orang yang syahid walaupun ia mati di atas
kasurnya (H.R Muslim).
 Mendapatkan kecintaan Allah, dan
rasulnya. Rasulullah SAW bersabda: "Jika
engkau ingin dicintai oleh Allah, dan
rasulnya maka tunaikanlah, jika engkau
diberi amanah, jujurlah, jika engkau
berbicara, dan berbuat baiklah terhadap
orang disekitarmu (H.R Thabroni). Dan
masih banyak lagi manfaat dari jujur, jadi
kita harus berusaha untuk menjadi pribadi
yang jujur, kalau kita mau pasti bisa….!!!

golongan

Salam Redaksi
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh…
Ba’da tahmid was salam
Akhwatifillah…

Tak terasa liburan Maulid telah tiba. Kami ucapkan selamat berlibur… Besar harapan kami agar
santriwati kembali tepat pada waktunya.
Akhwatifillah
Adakah Antunna mengiginkan ketenangan hati, berpahala seperti pahala syuhada’ Mendapatkan
kecintaan Allah, dan rasulnya? Jika Antunna mengiginkannya Senantiasalah Antunna untuk berperilaku
jujur karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebijakan, kebijakan membawa kepada
syurga, dan jauhilah kedustaan.
Terimakasih atas partisipasi pembaca sekalian, sampai bertemu diedisi mendatang
Insya Allah. Salam Ukhuwah dari kami, di redaksi.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh…
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Yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja,
janganlah pernah gegabah dalam menghadapi suatu
masalah. Tenanglah dan bersabarlah dalam
memhadapi suatu masalah. Nah… sekarang
bagaimana siiih… cara yang paling nyaman dan paling
gampang. Tinggal pilih saja yang kita letakkan urutan
pertama dalam menghadapi suatu masalah antara akall
(berfikir), hati atau mulut yang terlebih dulu kita
gunakan untuk menghadapi suatu masalah.
Kalau seandainya kita memilih hati pada urutan
pertama untuk berbicara pada suatu masalah, pasti dia
akan bicara tanpa memikirkan apa yang akan terjadi
setelah terungkapnya pembicaraan, karena sebuah hati
hanya bisa bicara dengan penuh perasaan,dan kadang
juga perasaan yang dibarengi oleh rasa dendam,
dengki, marah dan emosi, sangat berbahaya jika
seseorang menghadapi suatu masalah dengan hati,
apalagi seorang perempuan yang di vonis kebanyakan
dari mereka ketika mendapat masalah perasaan yang
mereka dahulukan, ang pastinya hanya akan
menambah suatu masalah dan akan timbul
pertengkaran karena disebabkan sakit hati.
Dan kalau seandainya kita menghadapi suatu
masalah dengan mulut tanpa menggunakan akal fikiran
yang kita miliki, ini lebih berbahaya dari pada hati.
Bukan suatu masalah yang akan terselesaikan, tapi
yang ada hanya akan menambah suatu masalah yang
dibuat-buat oleh mulut terkadang sampai menimbulkan
percekcokan antara kedua belah pihak, pepatah
mengtakan ”lidah (ucapan) lebih panjang dari pada
jalan).
Tapi ketika kita gunakan adalah akal fikiran yang
baik (berfikir), yang pastinya kita akan terselamatkan
dari suatu mara bahaya yang akan menimpa kita.
karena kita mau berpikir sebelum kita melangkah.”jika

memang yang kita jalani itu baik maka
teruskanlah, dan jika sebaliknya maka

hentikanlah dan diamlah, jangan teruskan
langkah yang mana kita anggap salah itu”.Inilah
hasil dari akal fikiran (berfikir).
Maka dari itu kalau kita disuruh pilih antara mulut,
hati dan fikiran tentulah yang lebih kita pilih adalah akall
fikiran yang harus kita letakkan pada urutan yang
pertama. Karena setiap kehidupan manusia akan
merasakan suatu kenyamanan dan kebahagiaan
dengan adanya akal fikiran yang baik dan benar
(berfikir sebelum berbuat atau bertindak sesuatu).
Tidak akan menjadi orang yang selalu dianggap serba
salah. Karena kalau hati yang bicara maka akan
berakibat fatal apalagi mulut yang kita gunakan pasti
akan membawa dampak yang sangat negatif bagi kita.
Memang semua orang pasti membutuhkan ketigatiganya, manusia tanpa hati akan mati, manusia tanpa
mulut dia akan membisu, manusia tanpa akal fikiran
bagaikan hewan yang berbuat sesuatu tanpa rasa
malu, perasaan dan tanggung jawab. Begitulah
manusia. Dan ketiga-tiganya harus kita tata dengan
rapi, yang harus kita letakkan pada urutan pertama
adalah akal fikiran, karena dengan berpikir seseorang
akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan terburuburu dalam menghadapi suatu masalah. Kedua adalah
hati. Yang mana hati sangat penuh dengan perasaan,
jika hati merasa sakit karena tersakiti begitu juga orang
lain. Dan yang terakhir adalah mulut yang kita gunakan
untuk memecahkan masalah (berbicara). Karena
dengan berpikir, dan berperasaan mulut akan
mengucapkan sesuatu yang dipandang bermanfaat
bagi orang yang mendengarkan. Dan dapat
menyejukkan orang yang mendengarkan.
Dan dengan urutan itulah kita akan dapat
memecahkan suatu masalah dengan baik dan
sempurna. Sehingga masalah yang kita hadapi pasti
ALL IZZ WELL “semuanya pasti akan baik-baik
saja”(cita-cita).

BY:Cita-Cita
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KRISTAL HATI
Oleh:Siti Munawwarah
Santri: PP. Al-Khoirot
Di dunia ini mana ada orang yang tidak berjuang
kukuh mengejar kebahagiaan untuk dirinya sendiri…?
Sangatlah mustahil…Tapi begitu banyak orang yang
terperangkap, patah semangat, mati rasa, bahkan
sampai ada yang mati jiwa…
Pernahkah kita bicara tentang “KRISTAL HATI”
Kristal hati adalah sebuah kristal yang pasti dimiliki
setiap manusia di dunia. Turutilah selalu apa kata hati
kita ”kata kristal hati kita”.Sebab itu adalah bisikan
yang benar untuk kebahagiaan kita.Tapi dia teramat
mudah patah dan pecah…
Insya Allah semua tau apa itu “kristal
hati”?Jagalah kristal hati itu dengan idzin tuhan,
lakukan apa yang menurut hatimu baik untuk
kehidupanmu.Jagalah kilauan indah kristal hatimu yang
sangat mahal harganya dan sangat berarti bagi
kehidupanmu. Sesekali manusia kehilangan kejernihan
kristal hatinya, kehilangan kemilauan kristal hati yang
terpancar dari hatinya, maka sangat sulit bagi kita untuk
mengembalikannya lagi, Kejernihan hati harus dijaga,
jangan biarkan ia berdebu, berkarat dan menghitam.
Kristal hatimu akan sakit, mati bahkan akan patah dan
hancur, jika hatimu terkena penyakit hati, hidupmu tidak
akan berguna lagi, selain dirimu berjuang untuk
mengembalikannya, sangat begitu banyak orang yang
tidak menghiraukan kristal hatinya. Mereka hanya
memperdulikan dirinya sendiri tanpa memperdulikan
orang lain,dan hanya dapat menyakiti hatinya sendiri
dan orang lain. Tentu Telah menghitam kristal hati
mereka, berkarat dan retak, dan sebentar lagi akan
pecah. Maka dari itu, jagalah kristal hati kita dengan
banyak membantu orang yang membutuhkan,
membahagiakan mereka, bukan malah menindas dan
menyakiti mereka. Biarkan hati kita bersinar kilap
seperti kilauan Rembulan, meski orang lain tidak
pernah mengetahui…Sebab kilauan kristal hati hanya
terletak pada jiwa kita…

m

Judul diatas merupakan judul buku Ust. M.
Fauzil Adzim. Tanpa sengaja buku tersebut saya
temukan kembali diantara tumpukan buku-buku
zaman kuliah di gudang. Hadiah dari adik saya.
Setelah kurang lebih enam tahun saya jadi ibu. Dan
‘kodok’, lantai, meja, kursi, dan mitra kerja sudah
terlanjur jadi kambing hitam.
“Ouw, salahnya kodok. Kodoknya nakal, ya?
Anak umi nggak salah, dijatuhkan. Huh, nakal kamu
kodok!! Ya cup...cup...!!” diiringi gerakan memukul
dengan tangan.
Kodok masih beruntung. Kasihan ayam
kalau kebetulan pas lewat saat anak terjatuh dan
menangis maka sambil melempari si ayam, sang
orang tua berkata: “uh, ayamnya nakal, sudah ibu
lempar biar kapok.” Atau, “Bi, kenapa Andi jatuh,
diperhatikan dong, yang benar kalau menjaga anak!”
Begitulah sikap orang tua Indonesia –termasuk
orang tua kita dan kita. Ketika anak menangis
karena terjatuh. Lalu bagaimana dengan anak-anak
di Negara lain?
Anak-anak Israel mulai belajar politik sejak
masih kanak-kanak. Di Negara Yahudi ini anak-anak
dibesarkan dalam ‘Kibbutz’ semacam tempat
pengasuhan anak yang dilakukan oleh juru asuh.
Kepada mereka ditanamkan ajaran zionisme sejak
mereka kecil. Sedang dirumah, orang tua yahudi
yang terkenal licik ini memperlakukan anaknya
dengan menakut-nakuti jika menangis maka
diancam akan di jual.
Berbeda lagi di Jepang, Bila menghadapi anak
mereka menangis, mereka akan mengatakan, “buat
apa menangis? kena batu saja kok menangis? “
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setelah itu mereka akan menjelaskan alasannya.
Oleh karena itu didada anak-anak Jepang selalu
tertanam rasa ksatria dan sportivitas. Keadaan ini
mengakibatkan anak-anak Jepang selalu berhatihati, harus berani dan tidak cengeng. Sikap ini
memiliki dampak positif yang sangat besar setelah
mereka dewasa.
Iran lain lagi. Di negeri Salman Al-Farisi ini,
orang tua bersama-sama pemerintah mengajarkan
kepada anak-anak kerinduan untuk mati syahid dan
menjalin persaudaraan dengan seluruh umat Islam
dunia. Anak-anak dikumpulkan dalam acara yang
disebut ta’ziyah, untuk mendengar kisah-kisah
perjuangan para syuhada. Mereka mendengarkan
dalam suasana yang heroik sampai akhirnya
mencapai puncak kisah, keharuan yang didambakan
dan kebahagian yang dicita-citakan, yaitu mati
syahid.
Argumentum ad Hominem
Nah, jika orang tua Yahudi mengajarkan
kelicikan kepada anak-anaknya ketika mereka
menangis, bangsa Iran mengajarkan orientasi
akhirat kepada anak-anaknya, bagaimana dengan
orang tua Indonesia?
Jika anak Jepang belajar menjadi kesatria
samurai, anak-anak ‘kodok’ belajar mencari alasan.
Jika anak-anak Iran sejak kecil dididik merindukan
mati syahid dengan cara bersungguh-sungguh
berjuang sebagai apa pun untuk Islam, anak-anak
‘kodok’ terdidik untuk menikmati hasil perjuangan
orang lain.
Mereka mengembangkan sikap ‘argumentum ad
hominem’. Suatu istilah atas perilaku suka
menyalahkan sesuatu karena ia tidak mampu
melakukan, suka mencari-cari kesalahan sesuatu di
luar dirinya agar ia memiliki cukup alasan untuk
memaafkan dirinya sendiri.ss
Kita bersikap ‘argumentum ad hominem’ jika
kita menyalahkan korban bencana alam hanya
lantaran kita tidak ikut meringankan beban mereka,

tetapi ketika kita mampu dan sekaligus mau
menolong mereka kita menyalahkan orang lain yang
tidak membantu karena mereka tak ‘sebaik kita’.
Seorang wali murid bersikap ‘argumentum
ad hominem’ dengan menyalahkan gurunya ketika
si anak tidak lulus. Orang tua menyalahkan
rumahnya yang sempit dan fasilitas yang rendah
ketika anaknya tidak bisa berkembang secara
kreatif. Padahal Allah menyediakan alam seisinya ini
termasuk tetangga kita sebagai tempat untuk
mengembangkan kebajikan. Dan seterusnya….
Peristiwa sehari-hari yang kecil ternyata sangat
efektif untuk menanamkan ideologi. Masa kanakkanak merupakan masa yang paling peka untuk
menanamkan aqidah, sikap hidup kreativitas sampai
ideologi politik pada anak. Anak-anak akan belajar
menyikapi peristiwa sehari-hari, kegagalan dan
kesuksesan hingga alasan untuk berjuang, maupun
cara menghadapi orang lain, dari sumber informasi
utama yaitu orang tua.
Semoga Allah mensucikan jiwa kita dan
memasukkan kita ke dalam golongan yang kembali
pada-Nya dengan jiwa yang tenang, puas dan
diridhai-Nya Amiin. Semoga Allah mengaruniakan
kepada kita, anak-anak yang hukma-shabiya rabbi
radhiya…. allahumma amin…
“Ummu Daud”

Barang siapa yang tidak dapat
merasa sakit, maka dirinya
tidak dapat pula merasakan
kebahagiaan…
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Masih ingat kasus yang menimpa wanita-wanita
yahudi saat mereka haid? Jangan sampai kita
mengalaminya. Susah bila menimpa! Mereka
menahan nyeri atau setidaknya beban haid, mereka
juga terasingkan, terpiggirkan, nista, dan tersiksa.
Sementara
dikalangan
nasrani
sebaliknya, wanita-wanita haid boleh dikumpuli.
Suami boleh menggauli seperti keadaanya diluar
haid. Darah haid tak masalah bagi mereka.
Islam mengajarkan bahwa Allah itu indah
dan suka kepada yang indah-indah. Allah
memerintahkan agar kita bersuci, supaya diri kita
indah. Allah memerintahkan kita menjaga
kebersihan, supaya lingkungan kita indah.
Allah menyuruh mengeluarkan zakat
kepada orang kaya, supaya tercipta harmonisasi
yang indah antara sikaya dan simiskin. Orang
kayapun bisa indah hatinya. Pendek kata Allah itu
indah dan suka keindahan.
Kita tidak perlu sungkan apalagi minder
saat haid. Penampilan dan ekspresi kita yang
terpengaruh karena haid. Santai saja…Aktifitas kita
juga tidak perlu tergaggu saat haid.
Agar tampil energik dan menarik saat
haid, kita harus merubah persepsi tentang haid. Ini
persoalan penting berkaitan dengan keyakinan
sebagian masyarakat terhadap beberapa mitos
diseputar haid.
Ada yang beranggapan, wanita haid adalah kotor
dan sakit. Anggapan ini jelas salahnya. Karena,
seorang wanita yang haid, ia tidak sedang sakit.
Justru ia sehat, dalam arti alat-alat reproduksinya
normal. Wanita haid dikatakan kotor juga keliru.
Sebenarnya ia sama dengan wanita yang lainnya
yang tidak sedang haid. Yang kotor bukan

m

orangnya, tapi darahnya. Banyak pula orang yang
menyangka, bahwa orang haid dapat menjadi
lemah alias lemes. Sehingga ia memerlukan waktu
istirahat atau males-malesan lebih banyak dari
pada diluar waktu haid. Mitos diatas harus segera
dikikis dari benak kita.
Ada juga anggapan lain yang ngeri tapi lucu.
Ialah bahwa wanita haid sedang mendapat kutukan
atau hukuman. Mitos yang satu ini beredar
dikalangan masyarakat pinggiran atau mereka yang
secara formal pendididkanya rendah.
Kemudian ada sejumalah mitos lainya
Yang beredar dikalangan remaja antara lain;
Tidak boleh keramas saat haid, dilarang minumminuman coca cola, sprite, fanta, dan lain-lain.
Secara medis semua itu tidak dapat dibenarkan.
Saat haid kita dianjurkan sering memperhatikan
dan mengukur kondisi fisik dan penampilan. Saat
beraktifitas atau bekerja atu study di sekolah,
sering-sering cuci muka, hingga ekspresi kita tetap
ceria dimana saja.
Selama kita haid jangan lupa berdo’a dan
berdzikir kepada Allah SWT. (Berburu pahala saat haid)
“Siti Mukarromah”

Oleh: Vivin Nuroh
Santri: PP. Al-Khoirot Puri

“Bersabarlah, karena sesungguhnya Alloh akan
mengiringi kesusahan dengan kemudahan. Mudahmudahan kesusahan itu akan lenyap dengan segera
Seorang pakar psikologis AS Bernama
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Dikcs mengatakan bahwa kehidupan yang indah . ia
mempunyai sepuluh point sasaran yaitu :
1. Biasakanlah diri ini untuk melakukan pekerjaan
yang kita sukai, jika pekerjaan itu tidak mudah
kita kerjakan, isilah waktu-waktu senggang
anda untuk menyalurkan hobi yang paling anda
sukai, kemudian diamilah ia .
2. Perhatikanlah kesehatan fisik, karena
sesungguhnya kesehatan fisik adalah jiwa
kebahagian, yaitu dengan mengatur pola
makan dan minum tanpa berlebihan
,membiasakan olah raga, dan menjauhi
kebiasaan buruk dan merugikan .
3. Hendaklah kita mempunyai sasaran dalam
hidup kita, karena sesungguhnya hal tersebut
akan membangkitkan gairah dan semangat .
4. Jalani hidup menurut apa adanya dan terima
segala sesuatunya, baik yang manis maupun
yang pahit, dengan hati yang lapang .
5. Hayati hidup yang sedang dijalani, jangan
menyesali hal yang sudah berlalu dan jangan
pula memusingkan hari esok yang belum tiba.
6. Gunakanlah fikiran kita sebelum melakukan
pekerjaan apapun atau keputusan apapun agar
kelak tidak mencela orang lain atas keputusan
anda dan apa yang anda akan peroleh nanti.
7. senantiasalah memandang orang yang ada di
bawah kita.
8. biasakanlah
diri
kita
untuk
mudah
tersenyum,berjiwa periang,dan b erteman
dengan orang-orang yang optimistis.
9. Hendaklah kita berbuat untuk membahagiakan
orang lain agar mempwroleh harumnya
kebahagiaan.
10. Pergunakanlah berbagai kesempatan yang
cerah lagi indah dan anggaplah itu sebagai
terminal keharusan bagi kebahagiaan.

Dalam sunyi ku lewati malam-Mu
Arti sebuah harapan
Aku berserah diri takhluk
Menyerah diri pada-Mu,,,

Allah
Segala dosa yang bertahta
Di Dalam segenap jiwa ini
Kuhaterkan dengan sepenuh hati
Atas cinta-Mu Dan kasih
sayang-Mu

Allah
Aku yang tak pernah
berhenti dan terus
menghampiri selama malam
masih ada untukku.
Kumohon jangan tinggalkan
aku… Kemana aku berlari bila
bukan kearah-Mu… Allah.

By: Richel
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Al-Khoirot Putri. Para santri Pondok Pesantren AlKhoirot Putri Karangsuko tiba-tiba terserang sakit
secara massal.
Kejadian itu bermula ketika seorang
santri yang bersekolah tiba-tiba pingsan saat
proses belajar mengajar (KBM) berlangsung,
Minggu (8/1/11). Sejak saat itulah santri yang sakit
semakin bertambah banyak. Santri-santri yang
sakit juga ditempatkan di beberapa tempat, seperti
di ruang kesehatan, kantor pesantren, ruang
perpustakaan, dan dii
asrama D, pengurus
menempatkan
yang
sakit menjadi satu
ruangan dengan tujuan
agar santri yang sehat
tidak tertular.
Gejala
awal
yang dialami oleh para
santri adalah batuk,
pilek dan panas tinggi.
Pada hari Selasa,
(11/1/11) atas izin
pengasuh,
pengurus
memanggil bidan
setempat, karena pada hari itu santri yang sakit
berjumlah 16 orang lebih.
Menurut Ibu Sri Wahyuningsih, bidan setempat,
gejala ini disebabkan oleh virus, dan virus ini
sangat mudah menular jika santri yang
lain kondisi daya tahan tubuhnya sedang kurang
baik. Menurutnya lagi para santri juga

m

kekurangan darah, rata-rata tensi darah santri
yang sakit antara 90/70 sampai 100/80.
Pendapat berbeda datang dari salah
satu Habib di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau
mengungkapkan bahwa penyebab banyaknya
santri yang sakit disebabkan oleh jin. Oleh karena
itu pengasuh mengajak para santri putra untuk
membaca sholawat burdah sambil berjalan
mengelilingi pesantren dengan tujuan mengusir
jin-jin yang mengganggu para santri.
Ada sekitar
40% lebih jumlah santri
yang sakit dan dibawa
pulang oleh orang tua
masing-masing.
Namun, “sejak Jum’at
(21/1/11) sudah banyak
santri yang kembali
karena ujian semester
ganjil madrasah diniyah
An-Nasyiaatul Jadidah
putri sudah dimulai,”
kata Siti Imamatul
Fathonah salah satu
seorang pengurus pesantren.
Ujian berlangsung selama 7 hari, dan diadakan
mulai Jum’at, 21 Januari 2011 sampai Jum’at, 28
Januari 2011.
Bunda Farzan
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angat bahagia. Apalagi, penantian hanya
tinggal sebulan lagi
Ia tak tahu persis seperti apa
proses “ijab qabul” itu dikumandangkan.
Karena proses itu dilaksanakan di
Kutipan edisi lalu…
dalam masjid pondok putra. Sedangkan ia
Manusia memang hanya bisa
berencana,
Tuhanlah
yang
berhak
bersama ibunya, ibu pengasuh dan
menentukan. Semuanya terjadi di luar
segenap keluarga dari calon suaminya di
rencana.
ruang
tamu
pondok
Penantian
masih
pesantrennya.
Sampai
suatu
ketika,
tinggal sebulan lagi. Tapi, di
Tidak ada acara
tanggal 08 Oktober itu ia
terjadilah sesuatu yang tak
telah diresmikan terlebih
“cium di kening” ketika
dahulu, atas pemintaan
pernah ia inginkan. Sekali
acara liqa’ digelar. Bahkan,
keluarga calon suaminya
sekedar melihat wajah
lagi, semuanya memang
tentunya. Ia tak tahu persis
suaminyapun Lisya tak
ada
maksud
apa
terjadi di luar rencana.
bisa.
sebenarnya,
ia
hanya
Kebahagiaan
itu
sirna
pasrah
menuruti
saja
Karena acara liqa’
permintaan itu….
itu dilangsungkan di ruang
ketika suatu hari Ibu Dewan
***
aula dan dihadiri oleh
Pengasuh memberitahukan
segenap keluarga dan para
Semuanya
bahwa tanggal pernikahan
pengasuh.
memang
tak
pernah
mereka terpaksa ditunda…
Begitulah,
sejak
terbayang
sebelumnya,
peresmian
itu,
hari-hari
.
karena semua ini terjadi begitu mendadak.
yang ia lewati terasa begitu bahagia. Tak
Tanpa ia sadari, kini ia telah bersuami.
sabar rasanya ingin segera beranjak ke
Ya!!! Ia telah bersuami. Meski hanya sah
Bulan Dzulhijjah. Kurang satu bulan lagi…..
menurut agama saja, ia tetap merasa
Sampai suatu ketika, terjadilah
sesuatu yang tak pernah ia inginkan. Sekali
lagi, semuanya memang terjadi di luar
rencana. Kebahagiaan itu sirna ketika
Lomba Menulis Cerpen
Antar Asatidzah
Haflah Akhirussanah 2010
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suatu
hari
Ibu
Dewan
Pengasuh
ia harus
membuka kembali mata
memberitahukan
bahwa
tanggal
pelajarannya, karena ba’da Ashar nanti ia
pernikahan mereka terpaksa ditunda.
ada jadwal mengisi les khusus siswi kelas
Kecewa? Sudah pasti. Tapi ia
enam. Masih setengah jam lagi….
berusaha keras untuk membuang jauh-jauh
Lisya terus menekuri kitab di
kekecewaan itu. Hanya dia dan Allah yang
hadapannya. Baris demi baris berusaha ia
tahu bagaimana perasaannya ketika itu.
fahami. Sebisa mungkin ia berusaha untuk
Tapi, demi mencari ridha dari sang guru, ia
menyimpan bayang-bayang suaminya, tapi
tetap menjalaninya dengan
ia tak mampu melakukan
Meski
berat,
ia
segenap keikhlasan yang
itu. Ia sendiri bingung,
menjalaninya dengan penuh
dimilikinya.
apa yang ia ingat dari
Meski
berat,
ia
suaminya,
padahal
kesabaran (meski dengan
menjalaninya dengan penuh
bertemu
saja
belum
sabar
yang
dipaksakesabaran (meski dengan
pernah. “Ya, Allah…”
paksakan). Karena ia yakin,
sabar
yang
dipaksaLisya
mendesis.
segala sesuatu yang terjadi
paksakan). Karena ia yakin,
Seringkali ia merasa
adalah takdir dari-Nya, dan
segala sesuatu yang terjadi
terusik
dengan
adalah takdir dari-Nya, dan
perasaannya itu. Ketika
itu pasti yang terbaik
itu
pasti
yang
terbaik
ia
harus
konsentrasi
untuknya. Bukankah Dia
untuknya. Bukankah Dia yang
penuh
pada
mata
yang lebih tahu mana yang
lebih tahu mana yang terbaik
pelajarannya, ketika ia
terbaik untuk makhluq-Nya?
untuk makhluq-Nya?
mengikuti
rutinitas

pesantrennya, dan di setiap aktivitas yang
dilakukannya, ia sering merasa terganggu
Teetttt…Teeettttttt…..
dengan perasaan itu. Ya, beginilah hidup
Suara bel menyadarkan Lisya dari
seorang istri di pesantren!!!.
lamunan panjangnya. “Ya, Allah. Jam
berapa ini?” ia baru sadar bahwa ia telah
terhanyut dalam lamunan yang cukup
panjang. Lisya kebingungan. Ia bergegas
menuju ke kamar mandi sebelum tempat
Bersambung…
itu benar-benar antri. Beberapa menit
kemudian, ia telah berada di asramanya
kembali. Sebelum shalat Ashar berjama’ah,

m
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Onok arek deso mlebu kutho,
jenenge eko, pas teko kutho, eko
bingung weroh bangunan gede-gede,
pas neng ngarepe Bank, eko moco
tulisan, ‘OPEN’, eko kaget… “open kok
gedene sak mene……, terus sakpiro
rotine”…, diluk engkas ono wong tures
nang bank, eko mbengok-mbengok…"
Woy sampean ojok
mlebu mrono iku open… Wong

tores ora ngreken nang omongane eko,
ora sue teko kejadian iko
maeng, onok wong negro metu teko
bank, eko ngomong nang wong negro "
Lek wes dikandani ojo mlebu open! Kok
pancet ngeyel, lak dadi gosong ta
koen….Ha….Ha…….Ha………
By:“Argoji Cute’’
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