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SebuahCatatan Kecil Kami 
 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi-Mu Ya Rabb, Pemberi 

Cinta Paling Hakiki, yang senantiasa menyiapkan rencana sempurna 

untuk setiap hamba-Nya. Puji syukur atas-Mu yang telah 

memudahkan segala kesulitan, melapangkan segala kesempitan, 

menenangkan segala kegundahan, serta memberi petunjuk atas 

segala kebuntuan. 

 

Terucap terima kasih setulus hati atas segala doa Papa dan Mama 

tercinta, Kakak dan Adik-adik tersayang, serta kepada sahabat-

sahabat terbaik kami yang selalu memberikan dukungannya selama 

ini. 

 

Buku ini hanyalah sebuah sketsa kecil dari kami yang sempat 

tertuang dalam tulisan-tulisan.  Lalu sebagiannya kami kumpulkan di 

sini. Hanya beberapa gores. 

 

Semoga bermanfaat 

 

Mari kita saling mendoakan, 

“Ya Allah berilah keberkahan dalam setiap langkah kami, setiap 

tarikan dan hembusan nafas kami. Persatukan kami dalam 

keridhoan-Mu. Pertemukan kami dalam reuni agung di Jannah-Mu 

kelak. Aamiin”. 

 

 

Aas &Rian 
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(Our) Home Design 

 

 

12 Juni 2014 

Kawan, aku sedang merancang sebuah rumah. Memang, 

sepertinya ini hanya sebuah proyek kecil. Tapi bagiku, ini 

adalah proyek terbesar dalam hidup. 

 

Selagi masih kuliah dulu, aku mulai membayangkan konsep 

desainnya. Rumah yang kokoh. Nyaman. Indah dipandang. 

Di sana keceriaan dan masalah bertoleransi di dalam 

ruang pengertian. Di sana kerinduan dan perjumpaan 

berpadu dalam ruang kasih sayang. 

 

Rumah itu, walaupun dibanjiri nikmat dan harta takakan 

membuat pada Allah penghuninya lupa. Walaupun dibadai 

prahara dan fitnah takkan membuat iman penghuninya 

lemah. 

 

Sangat ideal bukan? 

 

 



 

 

Seperti proyek yang lain, diperlukan kesiapan untuk 

pelaksanaannya. Diperlukan pemahaman yang lurus untuk 

merancangnya. Dan juga, perlu beberapa perizinan 

untuk merealisasikannya. 

 

Ada satu hal lagi. Ini yang membedakannya dengan 

proyek lain. Mutlak diperlukan seorang partner.Tidak 

lebih. Cukup sulit untuk mencari dan menemukannya 

memang. Tapi proyek ini takkan berjalan tanpanya. 

 

Dalam perancangannya, ada sebagian garis yang tidak 

bisa aku gores sendiri. Ada banyak detail yang hanya bisa 

dikerjakan olehnya. Belum lagi tentang anggaran. Semua 

harus dilakukan berdua. 

 

Dalam pelaksanaannya, kami lah yang harus terjun di 

lapangan. Dimulai dari menyiapkan lahan. Lalu 

mengokohkan pondasi, menegakkan tiang - tiang 

strukturnya, hingga merangkai atapnya. Untuk finishing 

dan interiornya, mungkin sudah ada tambahan personil. 

 

Maka ada pertanyaan besar. Apakah aku siap melakukan 

proyek ini ? Apakah sang partner juga siap? 

 

Ya…Insya-Allah kami siap! 
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KALEIDOSKOP 
(By: Aas Hasbullah) 

 

31 Desember 2013 

i penghujung tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita 

selalu menyaksikan atau mendengar kaleidoskop, baik itu di 

TV, radio, dan media lainnya. Bahkan saat saya menulis ini, 

masih saja dikabarkan tentang kaleidoskop ini. 

Jenuh. Monoton. 

Isi dari kaleidoskop selalu sama tiap tahunnya. Sama ceritanya. 

Hanya pemerannya saja yang diganti. Selebihnya, sedikit improvisasi. 

Kita akan selalu mendengar kabar yang begini-begini saja: Artis yang 

menikah, tapi yang cerai lebih banyak. Ada yang tertangkap sebagai 

pengguna narkoba. Seseorang membunuh lantaran dendam, bahkan 

pada ibunya sendiri. Kasus pencurian motor. Bentrok dan tawuran 

warga. Banjir di mana-mana, terutama di ibukota. Parahnya, semua 

saling menyalahkan. 

Kita juga akan selalu mendengar cerita tentang negara ini: Korupsi 

mengakar kuat. Pelakunya banyak yang ditangkap. Namun lebih 

banyak yang petantang-petenteng. Ada yang tertangkap tangan. Ada 

pula yang menghilang. Ada yang sudah jelas-jelas bukti dan saksi, 

tapi sampai sekarang statusnya cuma sebagai tersangka melulu, atau 

D 
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hanya diganjar hukuman ringan. Sayangnya, ada juga yang belum 

terbukti, bahkan hanya sekedar maling sendal, tapi dihukum 

sedemikian berat. 

Berita seputar olahraga apa lagi. Absolutely monoton: Juara liga ini-

itu. Juara piala ini-itu. Pemain terbaik dunia versi ini-itu. Transfer dan 

bursa pemain dengan angka fantastis. Di negeri ini malah sangat 

parah: timnas yang selalu mengecewakan. PHP. Untungnya, pemain 

mudanya masih bisa diandalkan. Mungkin ideologi mereka masih 

polos tentang sportivitas. 

Tuhkan.. Isi dari kaleidoskop selalu sama tiap tahunnya. Sama 

ceritanya. Hanya pemerannya saja yang diganti. Selebihnya, sedikit 

improvisasi. 

Tapi kaleidoskop yang ditulis di sini sedikit berbeda. Karena cukup 

beda ceritanya dari tahun-tahun sebelumnya. 

Sedikit cerita tentang “saya”. Jika sungkan membacanya, tak 

masalah. Jika sedikit penasaran, silakan lanjut baca. 

Jika di tahun-tahun sebelumnya sangat monoton: sekolah / kuliah, 

tugas menumpuk, dan semua aktivitas hampir yang selalu sama tiap 

tahunnya,maka di tahun ini saya merasakan hal yang lain. Sebuah 

masa peralihan. Ya..Sepanjang tahun ini adalah proses peralihan itu. 

Dari seorang pelajar menjadi profesional. Dari seorang remaja 

menjadi dewasa. Dari seseorang seorang (akan) menjadi dua orang.. 

(ups…tolong doakan saja sesegera mungkin. Aamiin!) 
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Singkatnya gini: di awal tahun mengejar rampungnya tugas akhir, 

sidang, revisi, hingga berhak disebut ST (SarjanaTeknik). Akhirnya 

kuliah yang panjang itu berakhir juga. 

Sambil menunggu gelar ST tadi resmi dengan toga di hari 

wisuda  pertengahan tahunnya (lama juga), Alhamdulillah langsung 

diberikan kesempatan oleh Alloh sebagai arsitek muda. Ada beberapa 

desain sederhana, terutama interior dan borongannya saya garap. 

Walaupun banyak gak taunya (maklum, kuliah kurang serius), tapi 

Alloh membuat orang-orang percaya pada saya. Mungkin inilah 

maksud Rasulullah, pintu rezeki akan terbuka bagi orang yang 

silahturahim, dan sedekah juga tentunya. Kepercayaan dan 

pengalaman sedikit ini cukup menguatkan diri saya untuk menyebut 

diri saya: seorang wiraswasta arsitek. :D 

Alhamdulillah sudah beberapa perumahan saya bantu buat 

gambarnya. Dengan bantuan teman arsitek lain, kami malah pernah 

membuat animasi perumahan. Beberapa kantor pun sudah 

dikerjakan, tentu dengan bantuan kenalan tukang-tukang 

(sebenarnya baru kenal), sehingga kami bukan sekedar desain, tapi 

juga borong kecil-kecilan. 

Di akhir tahun ini saya cukup banyak permintaan desain; rumah, 

kantor, dan beberapa outlet. Ada juga pengerjaan bangunan yang 

lagi progress (renovasi, interior, dan perabotnya). Cukup jenuh 

mendesain, akhirnya saya nulis saja malam ini. 

Harapan saya, yang sekarang masih berkantor nomaden (di mana 

saya bawa handphone dan tas punggung dengan laptop, di situlah 

kantor saya, hhe), sesegera mungkin akan punya kantor (studio 
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arsitek; workshop) sendiri. Semoga modalnya terkumpul (tolong di-

amin-kan ya). 

Harapan saya juga, negeri ini akan semakin baik. Tidak monoton lagi 

beritanya. Bergerak ke arah yang lebih baik. Dipenuhi cinta. Dengan 

kerja nyata dan bersih. Dan harus harmoni tentunya. 

Oya, harapan saya juga, seseorang tadi harus juga segera jadi dua 

orang. (yang ini juga tolong dengan sangat didoakan juga). 

Semoga kita semua menjadi pribadi beruntung seperi yang 

digambarkan Rasulullah: hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan 

hari esok lebih baik dari pada hari ini. 
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TAK BANYAK YANG KUPINTA 
(By: Rian Hasni) 

19 Juni 2011 

isah yang selalu diawali dengan keluh kesah. Ujian tiada 

akhir.  

Beginilah nasib para calon dokter yang sedang merajut 

mimpi untuk menemukan secercah titik terang tentang masa depan. 

Mungkin tidak hanya untuk profesi dokter tapi juga berlaku untuk 

profesi yang lain, kita harus melalui perjalanan panjang yang 

bernama ujian. 

Setelah lulus ujian nasional di Sekolah Menengah Atas (SMA), kita 

langsung dihadapkan pada ujian seleksi tingkat nasional untuk masuk 

universitas dan fakultas yang dituju. Ini adalah awal dan ujian yang 

paling menentukan kemana masa depan ini kita arahkan. 

Setelah lulus dan masuk universitas, duduk nyaman di kursi yang 

bernama mahasiswa, kita tetap akan dihadapakan pada ujian rutin 

tak berkesudahan mulai dari quiz, ujian mid semester sampai ujian 

semester setiap 6 bulan selama minimal 7 semester bahkan ada yang 

sampai 7 tahun.  

K 
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Genap mengenyam bangku kuliah 4 tahun, akhirnya saya resmi 

menyandang gelar S.Ked (Sarjana Kedokteran). Tapi perjuangan 

belum usai, masih ada dunia Ko-ass yang harus dijalani. Kali ini tidak 

ada kursi empuk seperti kuliah dulu. Dua tahun harus saya dan 

teman-teman lainnya jalani di rumah sakit. Jangan Tanya bagaimana 

lelah dan capeknya. Kadang cuma air mata yang bias 

menggambarkan betapa beratnya melalui masa-masa sulit jadi koass 

dulu. Ada sekitar 15 stase (bagian) yang harus dilalui, disetiap 

minggu terakhirnya, lagi-lagi kami akan melalui ujian (ujian tulis, 

ujian kasus, ujian phantom dan ujian langsung bertemu dengan 

pasien). Minimal nilai B baru bias dinyatakan lulus, selebihnya siap-

siap untuk mengulang di stase yang sama.  

Selesai melalui 15 stase, akhirnya untuk kali pertama diakui resmi 

sebagai dokter umum. Alangkah bahagianya menggandeng kedua 

tangan orang tua untuk menerima ijazah. Tapi, tunggu dulu teman, 

sekali lagi harus kukatakan ujian belum usai. Gelar dokter saja tidak 

cukup untuk melegalkan kami bekerja dan memasang plang nama. 

Lisensinya didapatkan setelah mengikuti dan lulus UKDI (Ujian 

Kompetensi Dokter Indonesia). Jika lulus, baru mendapat surat tanda 

registrasi dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia. Tanpa surat ini, 

tidak ada satupun dokter di Indonesia yang bisa mendapatkan izin 

praktek. 

Sambil menunggu sekitar 3 bulan sampai surat tanda registrasi 

dokter selesai diproses, masa transisi inilah yang kami gunakan untuk 

ikut banyak pelatihan. Sebagai dokter umum yang akan bekerja pada 

pelayanan tingkat pertama (pelayanan primer), biasanya dokter-

dokter fresh graduate seperti kami akan ditempatkan di unit-unit 



      I   9 
 

gawat darurat. Supaya skill makin MANTAP dan mendapat 

pengakuan, dokter UGD mesti mengikuti beberapa pelatihan kegawat 

daruratan yang diakui secara nasional maupun internasional. Di akhir 

pelatihan-pelatihan ini tentu saja ada ujian lagi, ujian tertulis dan 

praktek. Biaya mengikuti pelatihan seperti ini tidak murah, jadi tidak 

ada kompromi lagi selain kudu, mesti dan wajib lulus. Jika memang 

terpaksa dinyatakan tidak lulus, maka bersiaplah untuk menguras 

kantong lebih dalam, ikut pelatihan lagi. Sungguh ujian yang panjang 

bukan?  

Cukup 6 tahun proses belajar ini saya lalui. Sepanjang yang sudah 

dijalani, saya selalu berdoa kepada Allah, agar niat ini tidak 

menyimpang dan selalu diberi kemudahan untuk melaluinya. 

Belajar itu dalam rangka mendapat ridho dari Allah dan apapun 

hasilnya harus ikhlas menerima. Andaipun mendapat lebih dari yang 

diharapkan, itu adalah hadiah atas kerja keras selama ini. 

Belajar dan kerja keras adalah bagian dari ikhtiarku untuk 

menjemput takdir itu. 

Saya sangat bahagia atas apa yang sudah dicapai sekarang. Segala 

Puji Bagi Allah Semesta Alam. 

 

*ditulis setelah menerima pengumuman dan hasil ujian kompetensi 

dokter. 

 





 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Looking For You 

 

“Maka nikmat Tuhan Mana Lagi yang kau dustakan?” 

Dalam Quran Surat Ar-Rahman, ayat itu diulang 

sebanyak 31 kali. Setelah menguraikan beberapa nikmat-

Nya, Allah berulang kali bertanya di dalam Surat ini:  

“Maka nikmat Tuhan Mana Lagi yang kau dustakan?” 

Ar-Rahman adalah Dzat yang mempunyai sifat kasih 

sayang kepada hamba-hamba-Nya. Ia menciptakan 

hamba-hamba-Nya, memberikan rezeki dan petunjuk 

kepada mereka, memberi rahmat dan menjadikan 

mereka berkuasa di muka bumi, juga memberikan rasa 

aman bagi mereka, tanpa pilih kasih. Lalu dijadikan-Nya 

juga rasa kasih sayang sesama mereka. 

“Allah menciptakan seratus bagian kasih sayang, 

kemudian Dia menahan sembilan puluh sembilan bagian  

dan hanya menurunkan satu bagian ke muka bumi. Dari 

satu bagian tersebut semua makhluk berkasih sayang 

sesama mereka sampai-sampai seekor kuda mengasihi 

anaknya dengan mengangkat kukunya agar tidak 

mengenai anaknya itu.” (HR al-Bukhari). 
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KISAH GELOMBANG KECIL 

DAN PANTAI 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

15 Maret 2013 

 

ni kisah tentang gelombang kecil yang merindukan pertemuannya 

dengan pantai. 

 Seperti perjalanan ombak menemukan pantai: bermula dari 

gelombang kecil di suatu tempat di tengah samudera. Semakin lama, 

semakin membesar. Semakin jauh, semakin berenergi. Terus melaju 

walau tak tahu pantai mana yang akan ditemukannya. 

Entah berapa ribu mil dilaluinya hingga menjelma menjadi ombak 

seperti itu. Tak terhitung ikan-ikan yang berenang dan berlompatan 

bersamanya. Karang-karang pun tak mampu menghalangi lajunya. 

Tak terhitung juga ia saksikan matahari terbit lalu terbenam lagi. 

Dan bulan beserta bintang setia menemani perjalanannya. 

Suatu hari… Mungkin besok. Atau mungkin hari ini juga, sang ombak 

yang kian perkasa itu akan menemukan pantainya. Menyentuhnya. 

Dengan segala energi yang ia kumpulkan selama perjalannya. 

Dengan segala cerita yang akan ia bagi dengan pantainya itu. 

Memeluknya penuh rindu. Lalu meresap dan membasahi setiap butir 

pasirnya. 

I 
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….. 

Lalu ada kisah lain tentang gelombang kecil yang merindukan 

pertemuannya dengan pantai. 

Entah karena keinginannya atau hal lainnya, kisah ini tak seperti 

perjalanan ombak tadi: bermula dari gelombang kecil di suatu tempat 

di tengah samudera, lalu ia meminta matahari mengangkatnya 

mengangkasa. Bersatu padu di atas lautan sebagai awan. 

Tak terhitung berapa lama ia berlayar bersama bahtera awan itu. 

Selalu ditanyakannya setiap elang dan camar yang melintas tentang 

keberadaan pantai yang dirindukannya. Bersama angin, ia titipkan 

pesan,”bersabarlah.. Aku juga sedang berusaha bersabar”. 

Suatu hari.. Mungkin besok. Atau mungkin sebentar lagi. Awan yang 

menghitam akan berlabuh di atas tepian pantai. Dan ia akan turun 

sebagai tetesan-tetesan hujan di sepanjang pantai yang begitu ia 

rindukan. Menyentuhnya. Menyapanya dengan semua manfaat yang 

tumpah ruah. Memeluknya penuh rindu. Lalu meresap dan 

membasahi setiap butir pasirnya. Dan satu lagi, dihadiahkannya 

pantainya itu dengan segores lengkung pelangi. 

….. 

Ternyata ada lagi kisah lain tentang gelombang kecil yang 

merindukan pertemuannya dengan pantai. Tapi ia memutuskan untuk 

menuliskan ceritanya sendiri. Ia hanya mencoba berprasangka baik: 

Pertemuan dengan pantai itu tentu sudah dipastikan Tuhannya. . . . . 
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SKETSA TENTANG KITA 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

24 Desember 2011 

 

ku sedang mengingat lagi masa kanakku. Saat aku mulai 

belajar tentang kehidupan. Saat imajinasiku yang polos 

melompat-lompat, bahkan terbang berputar-putar. Dan aku 

teringat gambar sketsa yang umumnya digambar oleh anak-anak, 

termasuk aku dulu, juga dirimu: sebuah gambar pemandangan 

dengan sepasang gunung, matahari bundar, awan-awan, berapa garis 

garis melengkung seperti sayap burung, sungai/jalan yang berkelok 

dari kaki gunung sampai ke garis tepi buku gambar, lalu ditambah 

beberapa petak sawah, pohon-pohon, dan rumah kecil. Tentu kau 

masih ingat bukan? 

Gambar pemandangan itu sangat biasa. Sangat biasa. Bisa 

dikatakan, itu adalah  gambar standar anak-anak yang baru belajar 

memegang pensil dan crayonnya di atas kertas. Tapi tahukan kau, 

Rhasya? Ada nilai kehidupan yang digambarkan oleh imajinasi polos 

kita di masa itu. Aku pun baru menyadarinya. 

Garis yang pertama kugores di atas kertas gambar adalah sebuah 

garis horizontal. Kita sekarang menyebutnya garis cakrawala. Ya.. 

yang pertama digores tak lain adalah sebuah garis lurus. Bayangkan, 

dengan tangan yang masih mungil dan kaku, betapa sulitnya 

membuat garis lurus seperti itu, walaupun menggunakan penggaris. 

A 
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Begitulah.. itulah usaha pertama kita sebagai manusia: mencoba 

selurus mungkin dalam kehidupan. 

Lalu selanjutnya, yang digambar adalah sepasang gunung. Ada yang 

berbentuk setengah lingkaran. Ada yang segitiga. Aku dulu 

membuatnya  lebih bagus. Lebih mirip gunung: garis lengkung 

dengan sedikit aksen pada puncaknya, seperti kawah. Objek pertama 

yang kugambar adalah sepasang gunung; orang pertama yang 

kusayang adalah papa-mama. Ya.. gambar gunung itu adalah 

pengejawantahan dari orangtua. Kokoh. Damai. Tempat berbagai 

elemen hidup: cinta, pengorbanan, air mata, tanggung jawab, nafkah. 

Lalu matahari bundar adalah bentuk pemahaman pada Tuhan yang 

mulai kukenal. Sumber cahaya. Menghangatkan. Tanpanya tak 

mungkin ada kehidupan. Lalu kugambar juga beberapa gumpalan 

awan sebagai cita-citaku yang terbang bebas di langit yang tinggi. 

Juga beberapa burung sebagai teladan orang-orang terdahulu yang 

kudengar dari Bu Guru dan Ustadzah. 

Dimulai dari satu titik dari garis cakrawala yang pertama kugores 

tadi, kutarik dua garis yang sedikit berkelok dan terus melebar. Itulah 

sungai. Beberapa anak menggambarnya sebagai jalan raya. Begitulah 

perjalanan hidup. Dimulai dari satu titik, lalu  semakin melebar 

mengalir. Dan tentu dua garis itu harus berhenti di tepi  kertas. Karna 

memang perjalanan hidup di dunia akan terputus oleh kematian. 

Gambar itu lalu kutambahkan dengan beberapa pohon,  juga kapal 

kecil di lengkungan garis pantai tak jauh dari beberapa petak sawah 

di dekatnya. Karena, kita perlu keteduhan. Perlu penghidupan. Perlu 

kerja keras. 
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Tentunya aku tak tau makna yang kugambar di masa kanak itu 

dulu. Ia hanyalah bentuk imajinasi polos masa kanak tentang makna 

kehidupan. Mereka menggambarkannya saja dengan dituntun oleh 

makna kehidupan yang sedang dipelajarinya. Dan sekarang aku baru 

memaknainya. 

Kertas-kertas gambar itu sudah tak ada lagi. Tapi aku masih 

melanjutkan gambar itu dalam imajinasiku. Melengkapi detailnya 

denga arsiran-arsiran dan warna-warna yang kusuka. Sampai 

sekarang. Belum separuh dari keseluruhan kertas telah terisi.  

Tapi tahukah kau? Separuh gambar itu baru akan sempurna setelah 

kita bertemu, Rhasya..  

Ada separuh lagi ruang di kertas itu yang tak bisa kugambar sendiri. 

Harus bersamamu. Rasul kita mengajarkan demikian. Separuh dari 

tuntunannya hanya bisa dilakukan setelah berkeluarga. 

Maaf.. Aku sembarangan menyebutmu dengan “Rhasya”. Aku tak tau 

siapa dirimu. Siapa namamu. Di mana keberadaanmu. Kapan kita 

bertemu. Karena dirimu masih rahasia. Namamu sebenarnya sudah 

disiapkan-Nya untukku. Dan namaku sudah disiapkan-Nya untukmu. 

Entah kau ada di dunia belahan mana. Entah kau orang yang berada 

dekat dalam kesahrianku, atau orang yang sangat asing bagiku. 

Ya.. kau adalah Rahasia Ar-Rahman yang masih tersimpan rapat di 

Lauh Mahfuzh. Sebenarnya, aku ingin menyebutmu sebagai “Rahasia” 

saja, panggilan singkatnya jadi: “Rhasya”. (maksa yach.. hhe).  
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Ada separuh space lagi yang akan kita gambar nanti. Entah itu saat 

duduk santai di bawah rindang pohon dan teduh awan, atau saat di 

teras sambil menatap bulan dan bebintang, kita akan 

menggambarnya bersama. Aku yang pegang pensil dan crayon. Kau 

cukup bicara saja, seperti seorang konsultan. Tinggal kau pinta saja. 

Aku akan menggambar sebuah rumah sederhana di sana. Yang 

mewah juga tak masalah. Rumah kayu atau minimalis. Tergantung 

kesepakatan kita. Bersama kita menentukan bentuk atapnya, lebar 

pintunya, jumlah jendelanya. Aku akan menggambarnya sebaik 

mungkin. 

Di halamannya, aku akan menggambar kau yang sedang menjemur 

pakaian, dan aku yang sedang mencuci mobil. Beberapa bocah kecil 

yang bermain juga. Jumlahnya terserah kamu. Hmmm… Kita juga 

perlu banyak tetangga. Maka akan kugambar juga tetangga-

tetangga kita yang baik hati. Aku akan menggambarnya sebaik 

mungkin. 

Kalau aku lelah atau kau ingin mencoba, aku juga akan 

meminjamkan pensilnya. Akan kuajarkankau  sedikit teknik 

menggambar. Kalau kau lelah bicara, aku cukup melihat matamu. 

Maka aku akan tau apa lagi yang seharusnya kita gambar. Aku 

akan menggambarnya sebaik mungkin. 

Tapi itu belum saatnya. Aku masih harus memperindah separuh 

gambarku yang sekarang terlebih dahulu sebelum yang separuh itu 

kusempuranakan.  

Yang jelas, kau adalah keniscayaan. Suatu hari nanti akan kusebut 

namamu (yang sebenarnya) dalam  mitsaqun ghalizha yang Rasul 
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kita tercinta ajarkan. Usaha terbaikku sekarang adalah terus 

berupaya memperindah agamaku, akhlakku, pribadiku. Aku tak perlu 

mencari-cari namamu. Karna namamu sudah tertulis. 

Aku tak perlu memaksakan seseorang sebagai kamu. Aku tak perlu 

mendapatkannya dengan cara yang Allah tidak suka. Karna yang 

berkah lah yang terbaik. karena gambar yang kubuat sekarang, dan 

yang akan kita buat nantinya tak lain hanyalah untuk Ridho-Nya 

saja. Dia lah yang akan menempatkannya di altar surga yang kekal, 

atau dilempar lalu dibakar bersama sampah gambar lain di neraka. 

Aku hanya akan terus menggambarnya. Ya Allah.. tajamkanlah 

pensilku. Berilah aku celupan warna-warni rabbani dari-Mu. 
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TENTANG“RAHASIA AR-RAHMAN” 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

04 Maret 2011 

 

Aku adalah rahasia Ar-Rahman yang tersimpan di tempat yang 

terjaga 

Aku adalah keniscayaan Ar-Rahim bagi setiap insan yang 

menghamba 

Dan aku adalah hadiah terbaik bagi hamba-Nya yang baik. 

Namun aku adalah pemberian kehinaan bagi hamba yang terhina 

Beberapa baris goresan kata-kata di atas adalah „Favourite 

quotations‟ yang termuat di sebuah profil Facebook, yaitu“Rahasia 

Ar-Rahman”. Ia (sekarang) adalah karakter fiktif, yang 

keberadaannya adalah keniscayaan.  Sesuai namanya, ia masih 

sebuah rahasia. Namanya masih tersimpan rapat di tempat yang 

terjaga. 

tentang status ‟Aas Hasbullah‟ (FB saya) engaged to Rahasia Ar-

Rahman‟ yang saya buat sekitar sebulan yang lalu, ada berbagai 

tanggapan dan pertanyaan, mulai melalui chatting, sampe lewat 

SMS. (saya cuma jadi geli sendiri). Padahal, jika info di profilnya dan 

note-nya dibaca dengan seksama, semua pasti akan mengerti sendiri 

kok. ^.^ 
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Saya sengaja membuat sendiri  account „Rahasia Ar-Rahman‟ ini dan 

menjadikannya„engaged‟. Setidaknya, ia bertujuan hanyalah utk 

meyucikan niat, membasuh hati, menguatkan jiwa, dan meluruskan 

ikhtiar… Tak lain sebagai pembatas diri. Perisai diri. Juga dalam 

mengingatkan saudara-saudariku fillah. 

Saya hanya prihatin dengan teman-teman yang menempuh 

jalan „pacaran‟. Juga teman-teman yang mengaku „Say No to 

Pacaran‟, tapi menggunakan media lain untuk mencari pasangannya 

(terutama handphone dan internet). “Yang penting tak ada kontak 

fisik. Secara syar‟i”, katanya. Kontak fisik memang tak ada. Tapi, 

tahukah kalian, ada kontak dan getar hati di sana. Ada jiwa yang 

beresonansi di sana. 

Dikhawatirkan, cinta itu tumbuh di hati yang belum benar-benar siap. 

Siap untuk memberi.. menumbuhkan.. merawat..dan menjaganya. 

Dikhawatirkan, ia hanya akan menjadi benalu perusak tunas cinta 

pada Allah yang masih rapuh.. juga bibit cinta Rasulullah yang 

sedang berkecambah. 

Padahal, siapapun itu, namanya pasangan hidup kita sudah tertulis di 

Lauh Mahfuzh, sebagai rahasia Ar-Rahman. Yang membedakannya 

adalah cara kita menjemputnya. Yang membedakannya adalah cara 

Allah memberikannya pada kita. Apakah Allah memberikannya 

dengan lemah lembut dan penuh kemulian. Ataukah dilempar ke 

wajah kita penuh murka dari-Nya, “Nih ambil! Memang dia buatmu 

kok!!!”. Na‟udzubillah… 

Ya.. yang membedakannya adalah berkah atau tidaknya. Yang 

membedakannya adalah diridhoi Allah atau tidak. 
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Silahkan baca (lagi) beberapa goresan makna yang pernah kutulis 

dan kumuat di„about me‟ dan note di account “Rahasia Ar-

Rahman” di bawah ini. Semoga dapat kita pahami bersama. 

. . . . . 

Aku adalah kupu-kupu di taman cinta Ar-Rahman 

Sayap-sayap kemulian dianugerahkan sejak penciptaanku 

  

Tak perlu kau kejar, tak perlu kau buru 

Karna namaku sudah tertulis untukmu 

di tempat yang terjaga, di Lauh Mahfuzh 

  

Begitukah caramu mengejar kupu-kupumu? 

Berlari dan menerjang? 

Menabrak-nabrak tak tentu arah, 

Menerobos tanpa peduli apa yang kau rusak? 

Semakin kau terjang, semakin aku akan menghindar 

Semakin kau buru, semakin pula aku pergi dari dirimu 

  

Bila pun kau mampu meraihku, 

Itu karna sayap kemulian kupu-kupu itu rapuh 

karna mata kupu-kupu itu terkaburkan oleh kabut bertopeng cinta 

Terbang tanpa arah, tanpa kecintaan pada Sang Pencipta cinta 

 

Namun, tangkaplah kupu-kupu itu dalam hatimu 

Karena aku bukan benda yang dapat kau genggam, 

Atau sesuatu yang dapat kau simpan 
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Usaha terbaik untuk menjemputku adalah berusaha menjadi insan 

terbaik 

Karna aku adalah hadiah terbaik bagi hamba-Nya yang baik. 

Namun aku adalah pemberian kehinaan bagi hamba yang terhina 

  

Tak perlu kau kejar, tak perlu kau buru 

Karna namaku sudah tertulis untukmu 

di tempat yang terjaga, di Lauh Mahfuzh 

  

Karna aku memang tercipa untukmu.. dan memang aku 

hanya saja, yang mebedakannya adalah cara dan usaha 

menjemputku 

Apakah barakah atau tidak 

Apakah dirodhi-Nya atau tidak 

  

Jika memang sudah saatnya, seperti yang telah terlulis, 

Aku akan terbang merendah ke hatimu, hinggap di jemarimu 

di saat yang terbaik 

Saat Ar-Rahman ridho kau menyentuhku. 

Saat nafas keberkahan menaungi di taman hati 
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BERLAYAR DENGAN KAPAL SENDIRI 
(By: Rian Hasni)  

 

 

10 Oktober 2010 

 

erita ini ditulis terinspirasi dari makin banyaknya teman 

yang memutuskan untuk menggenapkan separuh 

agamanya. Selain itu tren sekarang banyak juga teman 

yang obrolannya seputar mencari jodoh dan cinta, di kampus, di 

kosan, di kantin, tema pembicaraanya hampir sama. Bicara seputar 

cinta, makin panjang dibahas makin tidak ada habisnya. Sebagai 

contoh, satu saja teman yang status di facebooknya menjurus ke 

relationship dijamin bakalan rusuh dan rame-rame orang kasih 

komentar. Apalagi jika dibumbui gosip, huuuhhfff, tambah rame. 

  

Nah daripada ikutan nge-gosip terus ujungnya bakal tetap tidak 

berujung, jadi sekalian saya buat tulisan disini. Kebetulan habis 

nonton beberapa film. Temanya ya tidak jauh-jauh dari masalah 

cinta.  

  

Salah satu bukti lagi kalau tema mengenai cinta tidak ada matinya. 

Cinta telah menginspirasi banyak orang untuk menulis cerita bahkan 

memfilmkannya dan tentu saja laris manis dipasaran. 

  

C 
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Film pertama yang akan saya ceritakan ini diperankan oleh Amanda 

Seyfried sebagai tokoh utama di film Letters to Juliet. Saya bisa 

mengatakan film ini romantis abiiis. Film ini menceritakan tentang 

Sophie (Amanda Seyfried), gadis Amerika, yang terlibat dalam 

petualangan pencarian seorang lelaki bernama Lorenzo Bartolini 

(kekasih Claire) 50 tahun yang lalu.  

 

Kisahnya berawal sejak Sophie membalas sebuah surat yang dikirim 

setengah abad yang lalu oleh Claire ke rumah Juliet di Verona, Italia. 

Isi surat yang dibalas oleh Sophie mengatakan bahwa jika kau 

percaya dengan cinta sejati maka tidak ada kata terlambat untuknya 

dan jawaban atas surat itu menginspirasi Claire untuk memberanikan 

diri mencari kembali cintanya yang hilang meski sudah 50 tahun 

yang lalu. Tertarik dengan kisahnya, akhirnya Sophie memutuskan 

untuk membantu pencarian Lorenzo bersama dengan Claire dan 

Charlie (cucu Claire). Setelah pencarian yang panjang, menghabiskan 

waktu berhari-hari dan bertemu dengan puluhan lelaki yang benama 

Lorenzo, pencarian itupun berakhir dengan cerita manis. 

 

Akhirnya, secara tidak sengaja saat mampir di sebuah perkebunan 

anggur, Claire menemukan sang cinta sejati, Lorenzo Bartolini, orang 

yang masih sangat ia kenali hanya dengan melihat dan memandang 

matanya meskipun telah terpisah selama berpuluh-puluh tahun. Cerita 

di akhir film ini, mereka memutuskan untuk menikah di usia senjanya. 

*yah, tidak ada kata terlambat untuk cinta, mungkin begitulah pesan 

dari film ini. 
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Seromantis apapun kisah cinta dari negeri orang, kisah dari negeri 

sendiri tak kalah dahsyat. Misalnya film Sang Pencerah. Lho !!! 

  

Ya memang film ini murni berkisah tentang perjuangan sang Kyai Haji 

Ahmad Dahlan untuk meluruskan ajaran-ajaran Islam yang sedikit 

menyimpang oleh tradisi. Akan tetapi, bagi yang jeli mengamati 

cerita lengkap film ini, ternyata ada sedikit kisah cinta yang terselip. 

Ya, siapa lagi jika bukan kisah tokoh utamanya. Kisah cinta antara 

Kiyai Ahmad Dahlan dan Nyai (istrinya). *heheh maaf saya lupa 

nama istrinya di film ini.   

 

Saat Ahmad Dahlan berhadapan dengan masalah yaitu mendapat 

pertentangan atas beberapa pendapat, salah satunya mengenai 

kiblat. Film ini mengisahkan sang kiyai terus mendapat perlawanan 

dari pihak Masjid Besar sampai mushollahnya dirobohkan dan 

dibakar dengan sengaja. Saat itu, sebagai seorang isteri, Nyai dengan 

setia tetap berada di samping Ahmad Dahlan meskipun kakak 

kandungnya sendiri (yang juga tokoh agama disana) meminta agar 

Nyai menasihati sang suami untuk mengikuti saja ajaran-ajaran yang 

sudah menjadi tradisi. Tetapi dengan tegas Nyayi mengatakan “Saya 

tidak tahu apakah yang dilakukan oleh Kang Mas Dahlan itu 

didukung atau ditentang oleh banyak orang, tapi saya tetap yakin 

dan akan mendukung apapun yang dilakukannya karena saya bisa 

melihat kesungguhan Kang Mas untuk memperjuangkan sesuatu yang 

diyakininya benar”.  

 

Buat yang sudah nonton film ini, mungkin juga masih ingat salah 

satu adegan percakapan di meja makan (saat Nyayi sedang 
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mengupas ubi untuk dimakan oleh Ahmad Dahlan). *susah ya cerita 

film tapi lupa siapa nama tokohnya.  

  

Saai itu, Nyayi dengan sabar menguatkan dan meyakinkan Ahmad 

Dahlan untuk tidak menyerah memperjuangkan sesuatu yang benar 

bagi tegaknya agama Allah. Lalu, Nyayi mulai bercerita bahwa dulu 

banyak pemuda sholeh dan anak ulama-ulama besar yang ingin 

meminangnya. Tetapi, ia memilih Ahmad Dahlan untuk menjadi 

suaminya karena ada sesuatu yang ia lihat berbeda dari Ahmad 

Dahlan. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan 

pemuda lainnya. Rasa cinta Nyai kepada Ahmad Dahlan 

diungkapkan dengan cara memberikan kepercayaan dan dukungan 

penuh serta menguatkan dan siap membantu menopang bahkan saat 

sang suami sudah merasa sangat letih untuk menopang dirinya 

sendiri.    

 

Ada seorang wanita hebat disamping Ahmad Dahlan yang terus 

menguatkannya disaat ia merasa beratnya pengorbanan dalam 

memperjuangkan kebenaran, yang semata-mata untuk menegakkan 

agama Allah sesuai dengan syariat Islam. Ya, agama bukanlah 

rangkaian peraturan yang akan mempersulit orang untuk 

menjalankannya. *cinta sejati ini namanya. 

  

Sengaja saya masukkan beberapa referensi film supaya cerita kali ini 

agak panjang.  

 

Balik lagi ke tema diatas, jika dianalogikan, menikah itu diibaratkan 

mengarungi lautan kehidupan dengan kapal sendiri. 
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 Ya, jika selama ini kita hidup menumpang dikapalnya orang tua, 

tentu saja orang tua yang menjadi Nahkodanya. Sekarang saat 

seseorang memutuskan untuk menikah, maka sesungguhnya ia telah 

siap untuk berlayar dengan kapalnya sendiri. Masalah bukan terletak 

pada kapalnya, tapi pada persoalan persiapan untuk menghadapi 

ombak, batu karang dan badai angin yang setiap saat siap 

menerjang. *sepertinya agak berlebihan 

  

Tapi, begitulah adanya, saat menikah nanti kita sudah harus 

mempersiapkan segalanya. Tidak bermaksud menitikberatkan pada 

materi tapi lebih kepada keyakinan, persiapan iman, mental, lahir 

dan batin. Mesti siap menjadi imam, siap mengalah, siap bertanggung 

jawab, siap menekan ego, siap berkorban, siap senang, siap susah, 

siap untuk kompromi, siap menahan amarah, siap berbaik sangka, 

saling menjaga kehormatan, saling mendoakan dalam kebaikan, 

saling berbagi dan banyak yang lainnya. *eitttss satu lagi siap 

menjadi nahkoda agar sesuai dengan tema kita. 

  

Sekali lagi, tulisan ini tidak bermaksud untuk menggambarkan betapa 

beratnya perjuangan saat seseorang memutuskan untuk menikah. 

Saya hanya memberi pendapat bahwa menikah bukanlah persoalan 

“nekat”, hanya bermodalkan “berani” tetapi harus benar-benar sudah 

membekali diri disertai dengan keyakinan yang mantap. Selebihnya 

kita serahkan pada Allah Yang Maha Berkehendak. 

  

Ya, buat teman-teman yang sudah mengembangkan layarnya, 

semoga berlimpah keberkahan tercurah buat kalian. 
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Buat yang sudah mempersiapkan kapal dan menemukan 

nahkodanya, semoga Allah mendekatkan kalian dan bersegeralah !! 

  

Buat yang belum menemukan nahkoda buat berlayar, berdoalah 

kepada Allah, bukankah dalam surat Ar-rum ayat 21 dikatakan 

“Diantara tanda-tanda kebesaranNya-ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yg 

berpikir”. 

  

Nah, buat kelompok terakhir ni, jangankan nahkoda, kapalnya saja 

belum ada, maka janganlah berputus asa plus baca kembali surat Ar-

Rum ayat 21 diatas. 

  

  

Selamat berlayar diluasnya lautan, 

Rengkuhlah berlimpah keberkahan di dalamnya, 

Dan bersyukurlah atas segala nikmat dan rezeki dari sang penguasa 

langit dan bumi. 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Rain 
 

 

Tahukah kau, sobat.. Aku sangat menyukai hujan. 

Terutama beberapa hari terakhir. Ia datang 

menderas setelah panas terik menyengat. Dengan 

momen yang pas.  

 

Layaknya karya sineas, rinai dan gemuruhnya selaras 

dengan detak jantung. Seperti backsound yang 

mengiringi adegan penting sebagai prolog episode spesial. 

 

Ada keberkahan dalam setiap tetes hujan.. 
Ada keindahan dalam refleksi cahaya matahari 

di setiap titiknya..  
dan aku merindukan pelangi itu.. 

 

She's Rain... 

Thanks to Allah who sent her to me.  
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CARA MENIKMATI HUJAN 
(By: Aas Hasbullah) 

 

 

08 November 2012 

Seperti hujan malam ini yang berlimpah ruah 

Seperti itu juga limpahan nikmat-Mu yang berberkah 

Hingga aku harus berteduh karenanya. 

 

Mungkin seperti ini lah caraku menikmati hujan, 

menikmati nikmat-Mu 

 

Memperhatikan setiap bulirnya terjun menghujan 

Sesekali mengadahkan tangan merasakan sejuk beberapa tetesnya 

saja 

Sembari menyedekapkan tangan di dada, mengeratkan hangat. 

 

Ketika tinggal rinai, 

Barulah ku lanjutkan perjalanan 

Ketika menderas lagi, 

Berteduh lagi.. 

 

Cukup seperti itu… 

 

Karena aku tau kadar ketahananku 
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Tak mampu jika semua bulir itu kuminum 

Tak mampu juga kusimpan dalam bejana raksasa lalu kubawa 

Tak mampu juga kuterobos hingga demam menggigil menyerang. 

 

Mungkin seperti ini lah caraku menikmati hujan, 

menikmati nikmat-Mu 

 

Harapku, setelah ini akan kusaksikan lengkung menawan pelangi di 

langit-Mu 

Harapku, setelah perjalan ini, aku pulang disambut handuk hangat 

dan secangkir kopi panas. 

Harapku, setelah perjalanan panjang ini, 

akan kusaksikan wajah-Mu 

Pulang ke kampung surga abadi 

Disambut bidadari dan jamuan hangatnya. 
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KETIKA HUJAN BERCERITA 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

06 Februari 2012 

etika hujan turun, selalu begitu. Gemericiknya, gemuruhnya, 

seolah membisikkan cerita padaku. Rinainya, tetes-tetes 

beningnya yang berjatuhan dari langit, seolah 

memproyeksikan imaji cerita tersebut. Cerita tentang kenangan. 

Cerita tentang harapan. Cerita tentang cerita lainnya. 

Pernah hujan bercerita padaku tentang kita yang basah kuyup 

sepulang sekolah. Aku di atas sepeda. Kau berjalan kaki. Tapi 

sepedaku seirama dengan langkah kakimu. Entahlah, tak terpikir 

untuk berteduh waktu itu. Kita menikmati guyuran hujan. Semua 

anak-anak juga menikmatinya. Sesekali menengadahkan tangan 

mencoba menggenggam hujan, sesekali mengulurkan lidah mencoba 

menikmati dinginnya hujan masuk ke korongkongan. Tak peduli 

seragam basah. Tak peduli sepatu sekolah basah. Biarlah.. toh, besok 

libur sekolah. Kupikir teman-teman juga berpikir yang sama. 

Ceritanya memang hanya sebatas itu. Tapi siklus hujan tak berhenti. 

Saat seragam dan sepatu kita dijemur, titik-titik air yang ada di sana 

diangkat matahari bersama cerita di dalamnya. Lalu mereka bertemu 

dengan cerita-cerita lainnya di awan. Ketika hujan, saat aku 

mendengar gemericik atau gemuruhnya, juga saat aku melihat tetes-

tetes dalam rinai ataupun derasnya, saat itu lah hujan menceritakan 

K 
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cerita itu padaku. Cerita tentang kenangan. Cerita tentang harapan. 

Cerita tentang cerita lainnya. 

Ketika hujan turun, selalu begitu. Hujan menceritakan kepadaku kisah 

tentang kasih ibu. Betapa tidak, tak terhitung airmata yang 

terevaporasi saat mengandung kita. Mengusap kepala sembari 

menyusui kita. Mencemaskan kesehatan kita. Dalam setiap doanya 

tentang masa depan kita. Tak terhitung bulir-bulir keringat yang 

tercucur saat perihnya melahirkan kita. Dalam perjuangannya 

membesarkan kita. Air mata itu. Keringat itu. Setiap titik-titiknya 

diangkat matahari dan dikumpulkannya di awan. Bertemu dengan 

cerita-cerita lainnya. 

Ketika hujan turun, selalu begitu. Hujan menceritakan tentang 

semangat. Tentang teladan. Begitu banyak bulir-bulir keringat dari 

buruh pabrik. Dari tukang becak. Dari pedagang asong. Dari semua 

orang yang berusaha keras demi kehidupan keluarganya. Begitu 

banyak juga darah tertumpah bersama kilatan pedang. Bersama 

desing peluru. Bersama kisah heroik pejuang agama dan bangsa. 

Semuanya diangkat ke langit bersama cerita-cerita epik itu. 

Berkumpul dalam awan. Lalu tumpah ruah ke bumi. Menceritakan 

kisah mereka padaku. 

Ketika hujan turun, selalu begitu. Hujan menceritakan padaku 

tentang harapan. Tentang rasa takut. Tentang getar cinta. Tiga rasa 

itu bercampur dalam sujud seorang hamba. Dalam interaksinya 

dengan tuhannya di dinginnya sepertiga malam terakhir. Syahdu. Ia 

menangis tersedu. Menyesali semua dosanya. Memohon ampunan-

Nya. Merengek. Berharap perjumpaan dengan-Nya. Air mata itu 
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mungkin membasahi sajadahnya. Mungkin juga tissue atau lengan 

bajunya. Lalu, saat di bawah matahari, titik-titik itu diangkat ke 

langit. Lalu menjadi cerita yang kudapat dari setiap hujan. 

Begitulah.. dalam siklus hujan, ada siklus cerita yang tersimpan di 

dalamnya. Nanti, di setiap hujan, dengarkanlah. Tatap tiap tetesnya 

yang berjatuhan. Hujan akan menceritakan semuanya. 

Ketika hujan turun. . .  
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MENIKMATI HUJAN 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

15 April 2012 

ujan tumpah ruah dari langit sore kota ini. Airnya turun tak 

terkira. Jalanan basah. Pohon-pohon basah. Bahkan kios 

tampal ban kecil ini juga basah, tak mampu lagi melindungi 

orang-orang yang berteduh di bawahnya. 

Aku jadi teringat pengalaman yang selalu kurasakan ketika hujan 

dan kutuliskan dalam sebuah narasi sederhana di tulisan 

sebelumnya, Ketika Hujan Bercerita: ”Ketika hujan turun, selalu 

begitu. Gemericiknya, gemuruhnya, seolah membisikkan cerita 

padaku. Rinainya, tetes-tetes  beningnya yang berjatuhan dari langit, 

seolah memproyeksikan imaji cerita tersebut. Cerita tentang 

kenangan. Cerita tentang harapan. Cerita tentang cerita lainnya.” 

Tapi kali ini sedikit berbeda. Hujan membisikiku untuk lebih 

menikmati keberadaannya lebih dalam. Bukan sekedar cerita dari 

gemericik dan gemuruhnya. Bukan sekedar pemandangan 

menakjubkan akan tetes beningnya yang berkah turun dari langit. 

Lebih dari itu. Ia mengajakku untuk terjun memanjakan semua indra. 

Okelah.. aku turuti ajakannya. Sudah terlanjur kehujanan. Berteduh 

di sini pun akan tetap basah. Kusimpan handphone dan dompet ke 

H 
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dalam tas yang sudah aman dengan raincover. Lalu rapikan jaket. 

Dan, whusssh… kupacu motor bersama hujan yang semakin menderas. 

Benar memang.. Sensasinya beda. I do like it. 

Hujan langsung membasahiku secara total. Entah mengapa aku 

melupakan rasa dingin. Yang ada hanyalah rasa membuncah yang 

tak terkira. Lebih menyenangkan dibanding  saat aku dulu mandi 

hujan di bawah pancuran air saat masih berseragam putih-merah 

dulu. Lebih mengasyikkan dibanding saat aku memacu sepeda 

menembus hujan seperti saat masih berseragam putih-biru dulu. 

Berteriak riang, sambil berlomba untuk memuncratkan becek pada 

sepeda lain di belakang. Lebih seru dibandingkan saat aku berjalan 

dengan seragam putih-abu-abu yang basah kuyup sembari 

menengadah menikmati titik-titik hujan menyentuh wajahku. Dan 

lebih hangat dibanding saat kami berjalan bersama, juga sambil 

bercerita dan menikmati hujan…  atau saat aku bersepeda 

mengiringimu berjalan sambil bercerita dan menikmati hujan 

membasahi seragam kita.. 

Sesaat aku menyesal.. mengapa dulu aku tak sepenuh hati 

menikmatinya? Mandi air hujan di pancuran rumah tak cukup. 

Seharusnya aku juga mampir ke pancuran rumah tetangga, pos 

siskamling, juga mushola. Seharusnya dulu aku ikut bermain 

sepakbola di lapangan yang becek bersama anak-anak lain. 

Seharusnya dulu aku bersepeda hingga tubuh hangat oleh keringat, 

hingga keringat tersamar oleh basahnya hujan. Seharusnya dulu aku 

belum memakai kacamata, sehingga kacamata yang basah tak akan 

menghalangiku menikmati memandangi setiap bulir air yang jatuh 
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dari langit. Dan seharusnya dulu aku tak hanya berjalan beriring 

bersamamu atau dia. Seharusnya aku menikmatinya sendiri. Seperti 

sekarang. 

Kubuka sedikit kaca helm, menikmati titik-titik air hujan menerpa 

wajahku. Rasanya seperti dicubit oleh ratusan jari mungil. Kubuka 

mulut lebar-lebar, kujulurkan lidah, mencoba meminum titik-titik itu. 

Manis. Menyegarkan. 

Walaupun cipratan air mengguyur oleh mobil yang melaju kencang, 

aku tak peduli. Toh, memang sudah terlanjur basah. Ketika ada 

genangan air lain, tanpa pikir panjang, libas saja. Biarlah cipratannya 

mengenai mobil lain. Rasanya ingin tertawa menang. “Rasakan! 

Memang enak kena guyur ciparatan?!! Hhehe”. 

Sainganku dalam menikmati hujan ini ternyata juga banyak. Ada 

yang melaju kencang menyebarkan cipatran ke mana-mana (ini tak 

boleh ditiru). Ada sepasang suami istri yang berboncengan dan 

berusaha menutupi anaknya yang duduk di tengah-tengah. Ada juga 

yang bersepeda sendirian, tak peduli berapa pun mobil dan motor 

yang telah memberinya cipratan (termasuk cipratan dariku.. hha). 

Dan ada juga anak-anak yang menikmati hujan dengan cerdas: 

membantu mengatur lalu lintas (dengan cara membantu mobil di 

yang mau putar balik sembari meminta ongkos jasa). Ada juga yang 

membawa payung, tapi jelas bukan untuk mereka, (kupikir mereka 

juga suka mandi hujan). Mereka menawarkan jasa ojek payung untuk 

orang-orang yang lagi berteduh di pertokoan dan mall. 

Begitulah…  aku begitu menikmatinya. I do like it so much. Bahkan 

ketika sampai di rumah, aku sempatkan mengguyur kepala di 
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pancuran rumah. Mungkin lain kali, aku akan mencoba sensasi 

ini  lagi. Mungkin lain kali, tanpa helm dan jaket. Mungkin lain kali, 

di atas mobil sport-ku kelak yang kap atasnya bisa dibuka…. :D 

***** 

Hujan tumpah ruah dari langit sore kota metropolis ini. Airnya turun 

tak terkira. Jalanan basah. Pohon-pohon basah. Entah mengapa kap 

atas mobil ini tak mau menutup, mungkin tak mau lagi melindungi 

orang yang berteduh di bawahnya. 

Aku jadi teringat pengalaman yang selalu kurasakan ketika hujan 

dan kutuliskan dalam beberapa narasi sederhana di blog-ku beberapa 

tahun yang lalu. 

Hujan membisikiku lagi dan lagi untuk lebih menikmatinya lebih 

dalam. Bukan sekedar cerita dari gemericik dan gemuruhnya. Bukan 

sekedar pemandangan menakjubkan akan tetes beningnya yang 

berkah turun dari langit. Lebih dari itu. Ia mengajakku untuk terjun 

memanjakan semua indra. 

Okelah.. aku turuti ajakannya. Sudah terlanjur kehujanan. 

Memaksakan kap atap mobil ini menutup sepertinya sudah terlambat. 

Kusimpan handphone, dompet, semua gadget elektronik dan 

dokomen-dokumen penting ke dalam dashboard. Lalu rapikan seat-

belt. Dan, whusssh… kupacu mobil bersama hujan yang semakin 

menderas. 

Benar memang.. Sensasinya selalu beda. I do like it. Always…. 
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MEREKA YANG MENGAJARKANKU 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

02 Maret 2010 

agi-lagi hujan tercurah dari langit-langit kota Palembang 

Darussalam, membasahi kota tua itu, dan menghentikan 

aktivitas bepergian sebagian warganya. Aku juga termasuk 

warga yang terpaksa harus berteduh tersebut. Tidak bisa tidak, 

karena tidak diragukan lagi, mengendarai motor dengan diguyur 

hujan seperti ini akan membawa sang pengendara basah kuyup. Dan 

tentunya, yang paling dikhawatirkan adalah basahnya juga laptopku 

ini, lalu rusak. Tentu, hal itu akan menghambat proses menulis dan 

mendesain. 

Cukup. Sudah terlalu panjang intronya. 

Hari ini lagi-lagi aku diajarkan oleh orang – yang mungkin – selalu 

dipandang sebelah mata oleh orang-orang Palembang pada 

khususnya, dan penduduk dunia pada umumnya. Dia adalah seorang 

tukang parkir. Benu namanya, seorang bocah tukang parkir. 

Sehabis shalat zhuhur, sembari berteduh di bawah atap Masjid Agung 

Palembang, perut ini berontak ingin dipenuhi haknya. Sangatlah 

manusiawi, karna memang ini sudah masuk jadwal makan siang. 

L 
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Ditambah lagi, aku baru sampai dari perjalalan sejauh 32 km dari 

kampus. 

Begitu hujan mulai mereda, aku langsung berinisiatif mengganjal 

perut dengan model ikan (makanan khas Palembang) yang 

gerobaknya terparkir di bawah pohon yang cukup rindang. Lalu tak 

jauh dari situ, aku melihat bocah tukang parkir itu sibuk merapikan 

barisan motor sambil mengelap jok-jok motor yang basah terguyur 

hujan. Kalau tukang parkir yang „tidak baik‟, biasanya hanya muncul 

ketika pemilik motor hendak mengambil kembali motornya, lalu 

menyodorkan tangan meminta uang parkir. Tapi tidak dengan bocah 

itu. Aku belum melihat ada orang yang hendak mengambil motor. 

Tapi bocah itu dengan semangatnya memainkan lap lusuhnya untuk 

membersihkan jok-jok motor yang pemiliknya pun ia tak kenal yang 

entah berapa lama lagi markir di situ. Di sini aku diajari bocah itu 

tentang etos kerja. Tentang totalitas dalam bekerja. 

 

Tak lama kemudian, ia pun menoleh kepadaku dan langsung 

tersenyum menyapa. Aku bisa melihat senyum polos itu benar-benar 

tak ada maksud lain selain menyapa, bukan mengharap balasan 

berupa infaq dari sang target senyuman. Tampaknya aku harus 

berlatih tersenyum setulus itu. 

Lalu, ia mendekatiku dan tampaknya mengerti masalah yang 

kualami. Ya, semua bangku yang tersedia di bawah pohon itu 

ternyata basah. Tampaknya sang pemilik gerobak tak mendengar 

permintaanku agar dipinjamkan sebuah kain lap. Dan tampaknya si 

bocah tukang parkir itu sangat mengerti apa yang kubutuhkan. 
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Tanpa basa-basi, ia mengeluarkan kain lapnya, dan langsung 

mengeringkan bangku agar bisa segera kududuki. Sambil mengelap 

bangku itu, lagi-lagi ia tersenyum polos. Hanya beberapa kali gosok, 

bangku itu menjadi kering. Subhanallah… 

“makasih ya, Nu”, kataku. 

Sambil berjalan ke tempat parkir lagi ia menoleh dan sekali lagi 

menjawab dengan senyumannya yang polos. Sepolos usianya yang 

masih belia. 

 

Setelah itu, hujan kembali deras. Sepertinya hujan memberiku waktu 

untuk membuka laptop dan menuliskan apa yang ingin kutulis. 

Lalu, hujan makin deras saja, sementara jari-jariku ini menari riang di 

atas keyboard laptop. Padahal client lagi nunggu.. Apa boleh buat, ia 

pasti mengerti keadaanku. 

 

Tampaknya aku harus terus melanjutkan tarian jemari ini…. 

Benu. Aku tahu namu bocah tukang parkir itu beberapa bulan yang 

lalu. Sepertinya ia bisa mengingat orang-orang yang biasa parkir di 

lahan kerjanya. Padahal, aku memarkirkan motor di Masjid Agung 

paling tidak satu atau dua kali dalam seminggu. 

Pada suatu hari, bocah yang sudah putus sekolah ini mengatakan 

bahwa ia ingin meminjam motorku untuk sekedar satu putaran saja 

di halaman masjid. Awalnya tentu aku ragu-ragu. Bisa saja kan 
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orang yang tak kukenal itu langsung membawa lari motorku. Tapi 

keraguan itu bergeser menjadi percaya ketika aku melihat senyum 

polosnya dan tatapan mata menyorotkan kejujuran di dalam 

dadanya. Sejak hari itu, aku kenal namanya. Sejak hari itu, aku 

hapal senyumnya. 

Hujan tampaknya benar-benar reda. Aku harus menutup dokumen ini 

dan mematikan laptop. 

Tapi aku juga ingin bercerita tentang seorang tukang parkir yang 

lain. Seorang bapak tua. Entah siapa namanya, aku tak tahu. Beliau 

adalah salah seorang tukang parkir di Gramedia Atmo. 

Pernah suatu ketika ada seorang anak yang cemas karena ia 

meninggalkan kunci motornya yang masih tergantung di motor. 

Dengan wajah pucat pasi ia mencari-cari di mana ia meletakkan 

motornya tadi. Tak berapa lama, ia tampak begitu lega ketika mlihat 

motornya masih utuh. Ditambah lagi, kuncinya sudah di kantong 

seseorang yang tepat. Seorang tukang parkir yang jujur. 

Pernah juga, setelah hujan yang deras, aku mendapati helm yang 

sudah tergenang air , basah dan lembab. Melihat itu, aku menggerutu 

kecil, “Yah… helm-ku basah. Gak bisa dipake kalo gini. . .” 

Mendengar keluhan itu, sang bapak tukang parkir berkomentar, 

“Bersyukurlah Dek… yang basah cuma helm. Coba lihat ke tempat 

lain yang dilanda banjir. Motor-motor malaan ada yang kelihatan 

cuma spionnya. . .” 
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Sebuah tausiyah aku dapatkan dari lisan seorang tukang parkir tua 

itu. Sangat membekas. Ia mengigatkan untuk selalu jujur, untuk 

selalu bersyukur dalam keadaan apapun. 

Itu baru hal-hal kecil yang menjadi pelajaran besar. Tergantung dari 

sudut pandang dalam menyikapi hal-hal yang melintas dalam 

kehidupan. Itu baru pembelajaran dari tukang parkir. Masih sangat 

banyak orang-orang di luar sana yang dapat kita petik pelajaran 

darinya. 

Kawan, bukalah mata. Maka engkau akan melihat berbagai pelajaran 

dalam lintasan hidupmu. 

Kali ini aku akan benar-benar akan menutup dokumen ini. Tentu 

dengan terlebih dahulu disimpan dalam ruang harddisc, dan posting 

via internet. Sehingga sewaktu-waktu bila aku terlupa akan suatu 

pelajaran penting kehidupan, tulisan-tulisan ini akan mengingatkan 

kembali bahwa aku pernah menggoreskan pelajaran itu melalui tarian 

lincah jemariku di atas keyboard laptop ini. 

 

Ctrl + S 

Alt + F4…. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jalan Kita 
 

Ya Allah, 

Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah 

berhimpun dalam cinta padaMu, 

telah berjumpa dalam taat padaMu, 

telah bersatu dalam dakwah padaMu, 

telah berpadu dalam membela syari’atMu. 

Kukuhkanlah, ya Allah, ikatannya. 

Kekalkanlah cintanya. Tunjukilah jalan-jalannya. 

Penuhilah hati-hati ini dengan nur cahayaMu yang 

tiada pernah pudar. 

Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan 

kepadaMu dan 

keindahan bertawakkal kepadaMu. 

Nyalakanlah hati kami dengan berma’rifat padaMu. 

Matikanlah kami dalam syahid di jalanMu. 

Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan 

sebaik-baik penolong. 

(Doa Rabithah) 

 



 

 

 



Jalan Kita   I   49 
 

 

KITA ADALAH DAUN-DAUNNYA 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

05 Maret 2009 

 

atu setengah abad lalu, Rasullullah SAW tercinta memulai 

menanamkan benih dakwahnya. Di tengah tanah tandus 

Arab yang terkubang oleh sejarah, tersisih dari peradaban 

Persia dan Romawi. Sungguh sebuah perjuangan yang sangat berat 

dan besar untuk menumbuhkan benih tauhid di tanah itu. Tanah 

yang menghanguskan siapapun berdiri kokoh dengan imannya, 

diterpa oleh badai kesombongan kafir Quraisy, disengat oleh racun 

kedengkian yang mengalir di setiap aliran darah mereka. 

Perlahan-lahan benih dakwah itu tumbuh dalam siraman tarbiyah 

Rasulullah, murabbi sepanjang masa, dimulai dari lingkaran halaqah 

di rumah Arqam bin Abi Arqam. Hingga benih itu menancapkan 

akarnya ke tanah, mengeluarkan benih yang akan melesat tumbuh 

tak tegoyahkan. 

Sampai akhirnya pohon dakwah menjulang, mengakar kuat di bumi 

Allah, dengan batang yang tak terguncang oleh angin sekencang 

apapun, dengan cabang-cabang dan dahan-dahan yang tak henti-

hentinya tumbuh ke seluruh penjuru dunia, memberikan keteduhan 

bagi setiap jiwa, memberikan atmosfer yang melapangkan dada dan 

fikri setiap insan. 

S 
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Dan kita adalah bagian dari pohon itu. Kita adalah daun-daun yang 

tumbuh dari salah satu rantingnya. 

Sebagaimana kita ketahui, daun setiap harinya mendapat sumber 

energi dan cahaya dari matahari. Sedangkan sebagai daun yang 

tumbuh di pohon dakwah ini, kita setiap waktunya menerima cahaya 

dari Sang Pemilik Cahaya yang takkan pernah padam. Cahaya itulah 

yang menerangi akal dan jiwa dengan iman. Cahanya itulah yang 

selalu membimbing setiap langkah. Cahaya itulah yang membakar 

semangat untuk membela agama yang diridhoi Allah ini. 

Sebagaimana kita ketahui pula, daun menerima pasokan mineral dan 

air dari akarnya. Sedangkan di pohon dakwah ini, jarak antara akar 

dan kalian sebagai daun-daunnya amatlah jauh. Ya, sumber itu 

begitu jauh, terbetang satu setengah abad. Tak lain sumber itu 

adalah Al-Qur’an dan teladan Rasulullah tercinta. Tapi, dengan jarak 

sejauh itu, kemurniannya akan tetap selalu terjaga sebagai tuntunan 

setiap langkah kita. 

Itu saja tidaklah cukup. Adalah hal yang sia-sia bila segala yang 

didapat dan dipunyai tersebut tidak kalian realisasikan dengan amal. 

Apalah gunanya daun-daun apabila tidak melakukan proses 

fotosintesis? Cahaya yang diterima takkan menjadi energi bila tanpa 

proses pengamalan. Al-Qur’an dan teladan Rasulullah hanya akan 

menjadi literatur sejarah masa lalu bila tanpa proses pemahaman dan 

perbuatan. 
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Jangan biarkan diri kita berguguran hanya karena angin sepoi-sepoi 

dunia. Jangan biarkan diri ini digeroti ulat kekufuran dan kefuturan 

yang begitu lapar memburu muslim yang lemah. Dan jangan biarkan 

diri ini kering lalu jatuh terlepas dari dahan dakwah ini dikarenakan 

tidak dapat melakukan peoses fotosintesis amal. 

Maka dari itu bergeraklah! Lakukanlah fotosintesismu, sehingga 

bersama-sama kita dapat memberikan keteduhan bagi setiap jiwa, 

memberikan atmosfer yang melapangkan dada dan fikir setiap insan. 
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JANJI KITA 
(By: Rian Hasni)  

 

 

18 Februari 2011 

 

Saudaraku… 

 

Berjanjilah, 

Jika suatu saat engkau merasa jenuh di jalan dakwah 

Katakanlah, agar kami dapat menghujani taushiyah dengan ayat-

ayat yang dapat mengembalikan semangat seperti semula. 

 

Jika kau merasa jalan ini begitu gersang tanpa ukhuwah 

Katakanlah, agar kami dapat menyelimuti dengan cinta yang kami 

miliki. 

  

Jika kau merasa tidak medapat perhatian yang cukup 

katakanlah, agar kami dapat mencurahkan perhatian yang kau 

butuhkan. 

  

Tapi, jika suatu saat aku yang khilaf, maka tolong kau ingatkan aku 

  

Berjanjilah! 
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INILAH JALAN UNTUK KITA 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

07 September 2009 

 

awan, inilah jalan terbaik yang diberikan kepada hamba-Nya 

yang terpilih. Inilah jalan yang dirintis para Rasul Allah. Inilah 

jalan yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang ikhlas dan 

berhati tangguh. Inilah jalan yang penuh rintangan, tikungan 

menajam, dan garis finish yang begitu jauh terasa. Inilah jalan kita! 

Jangan menganggap jalan ini dapat dilalui dengan sangat singkat 

tanpa mengeluarkan tenaga yang berarti, layaknya seorang 

pembalap di lintasan balapnya. Janganlah seperti para pembalap 

yang jatuh tersungkur hanya karena melindas kerikil kecil dalam 

kecepatan tingginya. Hanya karena kerikil kecil, ia kehilangan 

keseimbangan, terjatuh, dan keluar dari lintasan. Bagaimana ia bisa 

melewati tajamnya jalan yang menikung, duri yang terhambur, dan 

rintangan yang tak terkira? 

Janganlah seperti para pembalap yang terpelanting hanya karena 

bergesekan dengan rekan satu timnya. Hanya karena setitik salah 

pengertian tentang arah dan kecepatan, ia bersentuhan dengan 

sahabat satu lintasannya, dan “bruakk”… ia terpental, cedera parah, 

dan tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Dan yang lebih 

parahnya, mentalnya sudah mati untuk melanjutkan karirnya. 

K 
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Kawan, jalan ini tidak memerlukan ketergesaan, tidak berhambur 

kemudahan. Jalan ini hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang 

ikhlas dan berhati tangguh. 

Jadilah  seperti seorang pelari tangguh yang dapat menaklukkan 

jalan ini. Jadilah seorang pelari yang penuh oleh peluh-peluh amal, 

yang paru-parunya dipenuhi oleh napas keimanan. Walaupun lelah, 

walaupun sesak, ia akan tetap berlari bersama rekan-rekannya. 

Seorang pelari tangguh takkan jatuh hanya karena menginjak kerikil. 

Seorang pelari tangguh takkan tersungkur hanya karena 

bersinggungan dengan rekannya. Tak peduli tikungan setajam 

apapun, tak peduli rintangan seberat apapun, ia akan tetap berlari 

menuju ujung jalan ini. Sebuah finish yang manis. Biarlah setiap butir 

debu di jalan ini menjadi saksi yang tak terbatahkan. Hingga setiap 

tetes peluh, setiap tarikan-hembusan napas, dan kelelahan akan 

dibayar Allah dangan ganjaran yang manis dan tempat istirahat 

abadi nan indah permai di Jannah-Nya kelak. 
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BERLAYAR MENUJU DERMAGA JANNAH 

(By: Aas Hasbullah)  

 

 

11 Juni 2009 

 

i dermaga ini aku masih berdiri, masih menikmati udara-Mu 

di paginya umurku. Aku masih mendengar desiran laut yang 

naik-turun dan burung-burung bernyanyi riang membetuk 

simfoni zikir yang begitu indah. 

Bahtera itu akan segera berangkat lagi. 

Satu tahun aku pernah berlayar di bahtera itu. Bersama awak kapal 

yang sudah serperti saudara, kami arungi samudera biru dakwah di 

bawah birunya langit keridhoan-Mu. Tampak sang nakhoda baru 

sedang sibuk mengatur awak dan kelasinya. Bongkar muat muatan. 

Hmm… aku sangat mengerti tentang kesibukannya karena aku pernah 

merasakannya. Baru saja aku menyerahkan lencana nakhodaku 

kepadanya. Lihatlah para awak kapalnya, mereka sibuk di setiap 

kerja yang dipercayakan sang nakhoda. 

 

Di dermaga ini aku masih berdiri, masih menikmati udara-Mu di 

paginya umurku. Aku masih merasakan kesejukan angin-Mu menerpa 

dan memelukku. Aku masih merasakan cahaya-Mu begitu 

menghangatkan dan menuntun setiap langkahku. 

D 
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Di dermaga ini seharusnya aku menunggu tibanya bahtera lain yang 

akan membawaku ke pelayaran baru. Pelayaran yang lebih berat 

akan kutempuh. Aku siap Engkau tempatkan sebagai apapun di 

kapal itu. Yang jelas, aku takkan berhenti berlayar di samudera-Mu 

sampai berlabuh di dermaga Jannah. 

 

Tapi pikiranku berubah ketika bisikan ini meggetarkan jiwa, 

“Wahai jiwa-jiwa Al-Banna… Wahai jiwa-jiwa pembangun!” 

“Wahai jiwa-jiwa Mujadid… Wahai jiwa-jiwa pembaharu!!!” 

Bisikan itu mendorong pikiran untuk lebih maju, membuncahkan 

semangat, mencari setiap potensi yang tertidur. Semuanya menuntut 

untuk berbuat lebih, lebih dari sekadar awak kapal, dan lebih dari 

sekedar nakhoda. Aku ingin menjadi arsitek kapal dan admiral dalam 

pelayaran ini! 

 

Aku adalah arsitek bahtera yang akan merancang sebuah bahtera, 

membangunnya dan melayarkannya. Tentu, bahtera ini akan berlayar 

di samudera dakwah dan langit keridhoan-Mu. Bahtera ini juga 

adalah kapal pesiar yang akan berlayar di lautan dunia. Aku adalah 

admiralnya, yang menentukan visi dan misi dari setiap pelayaran. Ini 

adalah pelayaran dakwah. Inilah pelayaran ekspansi. Inilah pelayaran 

diplomatik. Ini adalah pelayaran niaga. Tentu, ini adalah pelayaran 

menjemput bidadari, menuju dermaga Jannah-Mu. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Make A Wish 
 

Sebelum tidur aku berharap, Ia akan mengirim satu 

saja malaikat untuk membisikiku sebuah nama. Lalu aku 

bermimpi tentangnya. Lalu di sepertiga malam terakhir, 

malaikat itu membangunkanku. Agar aku pun berdoa 

tentangnya.. 

 

"Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.." 
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DOA YANG DETAIL 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

8 Juni 2014 

 

“Doa itu harus detail”, begitu kata beliau. Setelah ngobrol tentang 

desain yang diinginkan, topik itu meluncur begitu saja. 

Aku mengangguk-angguk saja. Tanda setuju. 

“Saya dulu pas mau sidang skripsi rajin banget doa. „Ya Allah, berilah 

kemudahan dan kelancaran pada sidang nanti..‟. Lancar memang. 

Mudah. Tapi hasilnya dapet nilai C..”. Sambil tersenyum kecut, Ibu 

Kepala Cabang itu melanjutkan cerita. 

Aku nyengir. Ceritanya mirip dengan pengalaman pribadi. 

“Jadi As, kalo doa, harus yang detail. Lengkap. Harusnya saya dulu 

lengkapi doanya : „dan dapet A ya Allah..‟”, Lanjutnya. 

Aku lalu menambahkan, “Tapi doa yang detail itu tidak mudah..” 

 

Lalu pembahasan tentang kedetailan doa tadi berlanjut. Dan cukup 

menginspirasi. 

 

Saling menginspirasi lebih tepatnya. 
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Jadi intinya gini. Seseorang berani meminta yang detail dengan 2 

syarat: kedekatan dan kelayakan. 

Kalau dianalogikan dengan kasus lain, seorang pegawai kantor 

misalnya. Ia ingin naik gaji. Diberi bonus. Diberi kendaraan dinas. 

Minta tambahan cuti untuk liburan. Jadi ketika dia hendak 

menghadap ke bosnya, meminta dengan detail angka-angka yang 

diinginkan, dia harus evaluasi diri dulu: sedekat apakah bos itu 

dengannya? Dan sebaik apa kontribusi yang ia berikan untuk 

perusahaan. Jika keduanya oke, maka dia akan percaya diri meminta 

ke bosnya. Jika belum memenuhi keduanya, maka dia akan 

melupakannya. Memperbaki dulu dua hal tadi. Dan dua hal itu 

adalah sebuah implikasi: jika kontribusi baik, maka hubungan dengan 

bos akan baik juga. 

Begitu juga dengan doa. Sebuah permintaan dan permohoanan 

kepada Sang Maha Mendengar. Seberapa yakin kita berdoa yang 

detail, sangat tergantung dari seberapa dekat kita pada Allah dan 

seberapa besar usaha kita untuk mendapatkannya. 

Kembali ke ilustrasi doa tentang sidang skripsi tadi. Ambil satu 

contoh ini saja. Terlalu banyak doa manusia kalau mau ditulis satu 

persatu. 

Ketika sang mahasiswa terlintas pikirnya untuk berdoa yang terbaik 

untuk sidangnya: diberi kemudahan, lancar, bisa menjawab 

pertanyaan dosen penguji dengan baik, dan merekan pun tersenyum 

puas, standing applouse malah. Lalu diberi nila A. 

Itu baru terlintas lho. Belum terangkai jadi doa. 
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Maka sebelum berdoa ia akan berpikir. Siapa dia? Sedekat apa 

dengan Allah? Bukankah sering shalat ia tunda? Bukankah tilawah 

saja kadang 1 juz, kadang 1 halaman, malah seringkali lalai? 

Bukankah banyak hapalannya yang luntur karena maksiat? 

Bukankah dan bukankah… 

Lalu ia juga akan berpikir, sejauh apa usaha yang sudah dilakukan? 

Bukankah data yang ia kumpulkan kurang lengkap? Terlalu banyak 

data fiktif malah. Bukankah penelitiannya selama ini tidak serius? 

Lebih banyak buka game daripada buka literatur. Bukankah dan 

bukankah… 

Maka ia akan ciut. “Kayaknya gak layak gue minta sedetail itu”. 

Maka dalam doanya, ia meminta , “Ya Allah, berilah kemudahan dan 

kelancaran pada ujian skripsi nanti.. Aamiin”. Itu saja. 

Maka pertanyaannya, apakah Allah Maha Mendengar doa 

hambaNya? Jelas. Tak diragukan lagi. 

Lalu pertanyaan selanjutnya. Apakah kita merasa layak meminta 

dengan doa yang detail? Jawabannya ada pada diri kita masing-

masing. Sedekat apa kita padaNya. Sejauh apa usaha kita untuk 

memperolehnya. 

Wallahu‟alam. 
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JIKA ITU MELALAIKAN 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

08 Juni 2014 

 

“Ya Allah, jika apa yang ada pada diri saya sekarang membuat saya 

lalai padaMu, ambil saja ya Allah!” 

Sama seperti dulu. Selalu. Wajah dengan senyum khas. Tatapan 

tajam tapi meneduhkan. Dan selalu, inspirasi yang menghujam dari 

lisannya. 

Doa itu beliau panjatkan di salah satu malam ganjil di sepuluh malam 

terakhir Ramadhan. Setelah puas tilawah berjuz-juz. Setelah 

qiyamulail di sepertiga malam terakhir. Bayangkan, betapa kuatnya 

tenaga doa itu menembus langit. 

Beliau termasuk da‟i tangguh. Murabbi tangguh. Dan punya finansial 

yg tangguh. 

Beliau punya bisnis sawit. Entah sebagai apa. Punya rental mobil dan 

jual beli mobil. Travel juga. Bawa uang puluhan juta dalam kantong 

kresek setiap hari adalah biasa baginya. Dalam satu bulan bisa 

hitungan milyaran perputaran uangnya. 

Tapi di malam itu. Doa itu meluncur. Doa yang cukup aneh bagi kita 

yang selalu meminta apa yang tidak kita punya, selalu meminta 
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lebih. Doa seorang yang benar-benar lebih memilih Allah dibanding 

dunia. 

Maka doa itu meluncur menembus langit. 

“Ya Allah, jika apa yang ada pada diri saya sekarang membuat saya 

lalai padaMu, ambil saja ya Allah!” 

Tak lama waktu berselang, doa itu dikabulkan. Usaha sawitnya 

gagal. Mobil yg dirental dibawa kabur. Usaha lainnya juga melorot. 

Saat itu beliau benar-benar jatuh secara ekonomi. Tapi tidak pada 

iman dan taqwanya. Ia malah bersyukur. Doanya terkabul. 

Dengan senyum khasnya tadi, ia lanjut bercerita, “Alhamdulillah 

penghasilan saya saat itu masih bisa memenuhi kebutuhan makan 

sehari-hari. Juga masih bisa bayar biaya sekolah spesialis istri.” 

Subhanallah… Bayangkan, waktu itu biaya sekolah untuk dokter 

spesialis bisa dibilang “mahal”. 

Tapi begitulah. Sejatuh-jatuhnya beliau, Allah masih menjamin 

rezekinya. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya kembali membaik. 

Walupun tidak seberlimpah sebelumnya. Tapi ia sangat bersyukur. 

Jika masih seberlimpah seperti dulu, mungkin saja beliau akan 

semakin lalai pada Allah, pada jalan dakwah yang menjadi 

komitmennya. 

Aku tatap wajahnya. Wajah dengan senyum khas. Tatapan tajam 

tapi meneduhkan. Dan selalu, inspirasi yang menghujam dari 

lisannya. Ya Allah, aku hanya melihat keikhlasan dari wajah itu. 
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BINTANG JATUH 
(By: Aas Hasbullah)  

 

 

29 Oktober 2013 

 

Jika masih terjaga malam ini, cobalah buka tirai jendela kamarmu. 

Maka kau akan melihat langit malam yang indah terhias bulan dan 

bebintang 

Sama seperti apa yang akan kulihat. 

Bukankah kita ada di bawah langit yang sama? 

Nanti ketika kau lihat bintang jatuh, berdoalah. 

Doa dengan penuh harap dan keyakinan. 

“Bukankah itu hanya mitos? “, pasti itu yang akan kau tanyakan. 

Lalu aku akan jawab,” Bukankah kita berdoa pada Tuhan yang 

Satu? Rabb semesta yang menciptakan fenomena bintang jatuh itu 

juga? “ 

Maka kau akan tersenyum. Begitupun aku. 

Maka mari berdoa bersama. Dengan penuh harap. Penuh keyakinan. 

Ingat.. Keyakinan itu bukan pada bintang jatuhnya. Melainkan pada 

penciptanya. 
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Epilog 
 
Tiga saudara diatas saya semuanya sudah menikah, pekerjaan yang 

sekarang mudah-mudahan tidak ada kendala dan usia rasanya sudah 

cukup.  

 

Saya pikir tahun ini memang sudah waktunya berproses dan ikhtiar 

untuk menyempurnakan separuh agama. Itu bukan berarti tahun-

tahun sebelumnya belum ada niat. Tapi, sekarang tidak ada alasan 

lagi  untuk menolak ataupun menunda-nunda niat ini. 

 

Dimulai tepat saat Ramadhan satu tahun yang lalu. Saya memulai 

ikhtiar ini dengan banyak-banyak meminta dan memohon kepada 

Allah agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Doa yang saya 

panjatkan kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau dulu, 

saya dengan beraninya meminta dengan menyebut „nama‟ orang 

yang saya inginkan, tapi kali ini saya percayakan saja semuanya 

pada Allah.  

 

Allah Yang Maha Berkehendak, Allah pula Yang Maha Tahu segala 

perkara yang baik ataupun yang buruk.  

 

Sedikit akan saya ceritakan bagaimana prosesnya. 

 

Di penghujung tahun 2013, sempat diperkenalkan dengan beberapa 

orang dan menyatakan ingin serius. Tapi ada saja halangan yang 

membuat prosesnya harus berakhir. Salah satunya karena masalah 

jarak. Saya pikir menikah itu harusnya bisa bersama bukan malah 

terpisah. Pekerjaan saya sekarang tidak memungkinkan untuk leluasa 

bisa pindah atau ikut kemanapun nantinya suami menetap. 
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Apapun kendala saat itu, saya yakin semuanya kembali pada apa 

yang telah Allah tetapkan. Bukankah nama jodoh itu sudah 

dituliskan.  

 

Sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Saya hanya berharap Allah 

segera mempertemukan dan menjadikan jodoh bagi saya, seorang 

laki-laki sholeh, apapun profesinya (yang penting punya tanggung 

jawab). Bisa saling men-support dan mau menerima kelebihan 

maupun kekurangan saya. 

Lalu, pada akhir Maret 2014, untuk pertama kalinya  kita 

dipertemukan. Saat itu tepat di hari ulang tahunnya. Tidak pernah 

tahu dan tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Saya percaya 

Allah akan mempertemukan kita di waktu yang paling tepat 

menurutNya dan semoga dipertemukan dengan cara yang benar. 

Mungkin inilah jodoh yang telah Allah tetapkan. Kita sama-sama 

meluruskan niat sampai prosesnya berlanjut dan memutuskan untuk 

menikah di bulan September tahun ini. 

 

 

By: Rian Hasni 
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Hari itu saya genap berusia 25 tahun. Itu adalah deadline bagi saya 

untuk menggenapkan separuh agama. Hampir satu tahun saya 

berikhtiar untuk hal itu. Beberapa kali masuk tawaran calon. Tapi 

belum ada yang "terlabuhkan" (susah nyari kata yang cocok..hhe) 

 

Hari itu sama seperti biasanya, pagi-pagi dikasih selamat dan kado 

oleh keluarga. Ucapan-ucapan mengalir lewat pm dan facebook. Dan 

saya pun membalasnya satu-satu dengan balasan yang biasa, 

"Makasih doanya, jazakallah/jazakillah". 

 

Tapi ada hadiah yang sangat istimewa hari itu. Tiba-tiba ada telepon 

dari beliau. Hadiah itu adalah: pertemuan pertama dengannya. 

Bahasa kerennya, "ta'aruf". 

 

_________________ 

 

Dan di penghujung epilog ini, saya ingin menceritakan tentang judul 

buku ini. Memang judulnya diambil dari salah satu tulisan saya. Tapi 

pertanyaannya, mengapa pilih yang itu? 

 

Memang benar adanya, perkataan seorang muslim adalah sebuah 

doa. Lalu bagaimana dengan tulisannya? Menurut logika saya, 

tulisan adalah doa yang tertulis. Dan Allah, sang Ar-Rahman, punya 

cara khas menjawab doa-doa manusia. 

 

Saya awalnya tersentak, lalu tersenyum geli ketika menyadari ada 

sebuah nama yang tersimpan di balik Rahasia Ar-Rahman. Begitu 

rapat terjaga rahasianya, hingga saya baru menyadarinya. Hingga 

saya mengenalnya. 

 

Inti dari tulisan itu adalah adanya nama yang tertulis, tersimpan dan 

terjaga. Begitu rapat terjaga, sampai perlu agak maksa 
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manafsirkannya. Apakah Anda mengerti yang saya maksud? Coba 

perhatikan lagi judul buku ini. Benar-benar tersimpan 

sebuah nama di sana: 

 

RAHASIA ARRAHMAN 
 

Terbaca bukan? 

Kalau belum ketemu, baca saja huruf yang di-bold. 
Maksa ya? Hhe 

 

Untuk menyepakati judul buku ini, saya jelaskan hal ini padanya. 

Lalu apa reaksinya? “Kebangetan maksanya”, katanya. Saya bisa 

membayangkan Rian tertawa geli mendengarnya. Sama gelinya 

ketika saya baru sadar akan hal itu. Lalu ia tambahkan bahwa ada 

banyak nama yang di situ. Bisa Rahma, Rara, Rasa, Arra. 

 

Benar juga.  

 

Tapi saya tak mau kalah. Jawaban terakhir saya pada pembahasan 

judul itu secara otomatis menyepakati judul buku ini. Tak ada 

jawaban darinya. Berarti setuju. 

 

"Sekarang memang terkesan maksa dan banyak variabelnya. 
Tapi kalau prosesnya lancar sampai akad, (aamiin), yang tadinya 
maksa berubah jadi fakta". 
 

Begitulah. Ketika buku ini akhirnya Anda baca setelah hari "mitsaqan 

ghalizha" kami, hari akad nikah kami, maka doa itu benar-benar 

terjawab. Terjawab dengan cara khas Allah, Sang Ar-Rahman . 

 

By: Hasbullah 
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Tentang Penulis 
 

Rian Hasni, lahir di Palembang tanggal 16 Februari 1987. Bungsu 

dari pasangan Bpk Drs. Muhammaddin Komar, M.Hum dan Ibu Atiah 

(almh). Dia menyelesaikan studinya di jurusan Pendidikan Dokter 

Umum, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada April 2011. 

Pada tahun yang sama, diterima sebagai dokter PTT di RSUP Dr. 

Muhammad Hoesin selama lebih kurang 1,5 tahun. Saat ini, bekerja 

sebagai dokter PNS di RSUD Banyuasin sejak Maret 2013. 

 

Hasbullah.S, akrab disapa “Aas”, lahir di Palembang tanggal 23 

Maret 1989. Dia adalah sulung dari Bpk Makmun Saad dan Ibu 

Nurhasni, S.Pd. Dia akhirnya menyelesaikan studi Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Sriwijaya pada Januari 2013. Setelah itu, dia 

berwiraswasta sebagai arsitek dengan studio arsitektur kecilnya 

sendiri. Sampai sekarang dia mengerjakan berbagai desain rumah, 

kantor, serta pengerjaan dan pengawasan interior dan bangunan. 
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