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PENGANTAR 

 

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah 

subhanahu wata’ala atas segala nikmat dan hidayah-

Nya yang tiada terhitung jumlahnya. Teriring 

shalawat dan salam kami haturkan kepada suri 

teladan terbaik, Muhammad shallallohu ‘alaihi wa 

sallam. Juga untuk keluarga, para sahabat, dan orang-

orang yang senantiasa mengikuti  petunjuk beliau 

hingga hari akhir kelak.  

Sebagaimana rizki, Allah jadikan jodoh sebagai 

misteri bagi kita. Tidak ada manusia yang tahu siapa 

jodohnya sampai kemudian Dia tetapkan dan jadikan 

pernikahan yang langgeng dunia dan akhirat 

untuknya. Maka sesungguhnya misteri itu berguna 

bagi kita. 

Ketidaktahuan itu indah, ketidaktahuan itu 

bermakna. Ketidaktahuan mengajari kita untuk 

berikhtiar yang paling baik, berdoa meminta yang 

terbaik, berprasangka yang paling baik, dan 

bertawakal yang paling baik kepada-Nya Sang Maha 

Pemilik Cinta. 

Tulisan-tulisan dalam buku Mengeja Makna ini 

merupakan bentuk ikhtiar kami untuk meresapi 

sentuhan Ilahi dalam mempertemukan kami, 
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menapaki proses penantian agar kembali dan tetap 

dalam ketentuan-Nya, serta merajut benang-benang 

asa menuju pernikahan yang diberkahi.  

Kumpulan tulisan ini dibuat sepanjang bulan 

Desember 2015–Februari 2016 sebagai sarana 

ekspresi dan refleksi kami dalam mengisi waktu 

selama penantian dari khitbah menuju akad nikah (26 

Maret 2016). 

Kami berharap semoga para pembaca bisa 

mengambil petikan hikmah yang tersari di dalamnya 

dan mendoakan kami yang tidak luput dari khilaf ini 

agar bisa membina rumah tangga yang diberkahi di 

dunia dan berlanjut ke syurga-Nya, amiin ya robbal 

‘alamin. 

Tiada lagi yang mampu kami ucap selain terima 

kasih. Terima kasih terdalam kami haturkan pada 

Bapak Ngaidi dan Ibu Puji Hastuti serta Bapak 

Tarmun Samsul Hadiyoto dan Ibu Pariem atas 

kepercayaan yang telah diberikan untuk membina 

sebuah keluarga di usia kami yang baru saja genap 22 

tahun, juga atas penerimaan tulus menjadi menantu 

pertama bagi keluarga masing-masing. Terima kasih 

juga kami ucapkan pada Harry Laksono Nugroho 

(adik Didit) serta Dwi Nur Fajriati, Tegar Wulandari 

Putri, dan Winasti Widiyarti (adik-adik Alikta) atas 

doa-doa yang mereka panjatkan bagi kakak pertama 

mereka.  
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Tak lupa, terima kasih juga pada sahabat-

sahabat terbaik Alikta: Latifah Nur Milasari, Lusi Tri 

Jayanti, Hera Amalia Utami, Yiyin Pranitif, Halida Novi 

Wibawati,  Dita Wulandari, sahabat-sahabat di Kos 

Salsabila dan Asrama Blok G, sahabat-sahabat 

Kultural Solo, serta segenap pengurus KAMMI UNS. 

Sahabat-sahabat terbaik Didit: Bayu Panji Pangestu, 

Jihad Wafda, Tanri M. Rizal, Afifuddin, M. Rifki Ali, 

sahabat-sahabat di LPI, sahabat-sahabat ngaji, 

sahabat-sahabat di Kamase, KMT dan Avante. Dan, 

meskipun nama kalian tak kami sebutkan dalam 

pengantar ini, kalian tahu betapa berharganya 

berjumpa dengan kalian dalam setiap episode 

kehidupan ini. 

 

Purbalingga, Yogyakarta, Surakarta, 

Maluku Utara  

Desember 2015-Maret 2016 

Didit Setyo Pamuji dan Alikta 

Hasnah Safitri 
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PROLOG 

 

DIDIT 

Maka aku datang untuk memberitahu satu hal padamu: 

istikharahku menuntunku menyadari bahwa kamu 

adalah bagian dari mimpiku, harta terbesar dalam 

legenda pribadiku. 

Bismillah, jika belum ada yang mengikatmu, aku ingin 

berproses untuk mewujudkan legenda terbesar dalam 

hidupku. 

 

ALIKTA 

Bismillah...  

Ya. Aku bersedia berproses bersamamu. 

Mewujudkan legenda terbesar dalam hidup kita. 
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MEMULAI PERJALANAN 

 

ALIKTA 

Segala puji hanya bagi Allah yang berfirman 

dalam kitab-Nya,  

“Dan salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia 

menciptakan untuk kalian jodoh dari diri kalian sendiri 

agar kalian merasa tenteram dengannya, dan 

menjadikan cinta dan kasih sayang diantara kalian. 

Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat ayat-

ayat bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar Rum: 21) 

Pernahkah kamu berpikir bahwa akulah jodoh 

yang telah Allah persiapkan untuk melengkapimu? 

Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa tenteram akan 

hadir setelah menjadikanku bagian penting dalam 

kehidupanmu? Jika pun tidak, bukankah sesiapapun 

ia yang kan melengkapi kamu nantinya tentunya 

merupakan jodoh yang telah Allah tuliskan dalam 

garis takdirmu. Dan bila memang akulah orangnya, 

maka itu hanyalah bagian dari rencana-Nya, takdir 

yang harus kita jalani dengan sepenuh-penuh 

penerimaan, setulus-tulus penghayatan, dan semurni-

murni keimanan. 
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Allah telah anugrahkan perasaan 

kecenderungan dalam hati kita sehingga terwujudlah 

perasaan tenang dan tenteram dalam kebersamaan 

yang kelak akan kita bina. Dia telah mengatur 

keindahan hubungan itu dalam suatu ikrar sakral 

bernama pernikahan. Ikrar yang membawa 

konsekuensi untuk memikul hak dan kewajiban 

bersama. Ikrar yang menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dalam merawat cinta. Cinta yang tak hanya 

menjadi kebutuhan mendasar seorang manusia, 

tetapi cinta yang dapat menjadi sebagai pondasi awal 

dalam membina sebuah keluarga. 

Pernikahan adalah pertautan satu jiwa dengan 

jiwa yang lain, yang berjumpa dalam kebahagiaan 

untuk bersama membangun rumah penerimaan dan 

kesetiaan. Hakikat dan makna hidup berada pada 

jalinan cinta dan kasih menuju pada pendewasaan 

dan kematangan jiwa menapaki jalan-jalan masa 

depan.  

Aku tak tahu darimana kita akan memulai 

perjalanan panjang ini. Akan tetapi, melandaskan 

ikrar atas dasar cinta dalam bingkai keimanan 

kiranya merupakan satu-satunya pilihan. Aku tak bisa 

menjanjikan banyak hal, sebab aku tahu perjalanan 

kita ke depan tentu bukan hal yang mudah. Kita yang 

masih begitu muda akan menghadapi dunia yang 

telah menua dengan segala rintangannya. Kita yang 
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masih belia memilih berjalan bersama dalam 

mengarungi kehidupan dengan segala dinamikanya. 

Kita yang baru saja belajar mengenal satu sama lain 

harus menentukan kemana bahtera ini akan menuju.  

Ini tak semudah berkata, “Ini perjalananku, ini 

petualanganku.” Langkah kita harus beriringan satu 

sama lain, saling berdampingan dan menguatkan satu 

sama lain. Tak boleh lagi ada ego yang membara. 

Sudahi semua aku, segala kamu, lalu menumbuhkan 

kita dalam asa, kita dalam harap.  

Saat kau dan aku menjadi kita, saat mimpiku 

menjadi mimpimu jua, saat kau menemukanku dalam 

mimpimu dan aku menjadikanmu bagian dari 

mimpiku, kita sejatinya tengah membangun jembatan  

untuk sampai pada satu pemahaman yang utuh 

tentang penerimaan.  

Sejak hari saat kamu datang dan mengajakku 

menempuh perjalanan ini bersama, kamu telah lebih 

dahulu menghidupkan ruang penerimaan dalam 

hatimu. Untuk menerima semua lebih dan kurangku, 

seutuhnya aku, tanpa syarat apapun. Dan, tentu saja 

aku melakukan hal yang sama. Menerima segala 

kamu, sepenuh kamu, seutuhnya kamu.  

Aku yakin, ruang penerimaan itulah yang akan 

membuat kita lebih lapang menatap masa depan. 
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Ruang yang akan membuat kita belajar menjadi 

pribadi dewasa yang matang dan bertanggung jawab.  

Entah apa yang mungkin akan terjadi pada kita 

esok, lusa, atau hari-hari setelahnya, tetapi aku yakin, 

bahwa saat waktu membawa kita menua dalam 

pusarannya, kita akan demikian bersyukur atas 

keputusan yang kita buat saat ini.  

Semoga Allah selalu menuntun kita dalam cinta-

Nya. Cinta yang memberi kita kekuatan untuk 

melepaskan diri dari segala prasangka, curiga, 

keraguan, dan ketakutan. Cinta yang membuat kita 

semakin dekat pada-Nya, menguatkan kita dalam 

menjalani tugas hidup sebagai manusia: beribadah 

pada-Nya. 

Maha besar Allah yang telah menciptakan 

pasangan hidup sebagai tempat bersandar dan 

menjadikan hubungan antar keduanya sebagai salah 

satu tanda kebesaran-Nya. 

 

DIDIT 

“Cinta sejati selalu datang pada saat yang tepat, 

waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Ia tidak 

pernah tersesat sepanjang kalian memiliki sesuatu. 

Apa sesuatu itu? Tentu saja bukan GPS, alat pelacak, 
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dan sebagainya, sesuatu itu adalah pemahaman yang 

baik bagaimana mengendalikan perasaan” 

(Tere Liye: Kau, Aku & Sepucuk Angpau Merah) 

Sejujurnya, perasaan kecenderungan itu sudah 

mulai tumbuh sejak lama. Ah, aku pun tak pernah 

menyangka, mungkin itulah kenapa Ibu dan Bapakku 

pada akhirnya menetap di Kota Perwira. Mungkin ini 

adalah salah satu awal skenario langit untuk 

mempertemukan kita, di samping tentu ada banyak 

skenario lain yang Allah gariskan untuk makhluknya.  

Sesuai fitrahnya, ‘perasaan’ itu pun datang dan 

bersemi apa adanya. Dalam usia semuda kala itu, 

apalah yang bisa diandalkan dari seorang anak yang 

masih sangat bergantung pada orang tuanya. Maka, 

aku pun lebih memilih untuk menyimpan rasa itu 

sendiri, berharap waktu berbaik hati 

menumbuhkannya di saat yang tepat nanti.  

Aku percaya, urusan jodoh pastilah sudah 

diatur oleh sang Maha Pemilik Cinta. Dialah Sang 

Sutradara yang juga berkuasa membuat skenario-

skenario indah dan menumbuhkan perasaan 

kecenderungan antara dua manusia.  

Ada tak terhingga kisah cinta yang telah 

digariskan sejak manusia pertama sampai kelak 

berakhirnya dunia. Walaupun dua insan terpisahkan 
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oleh dimensi ruang dan waktu, maka yakinlah  ketika 

takdir telah menuliskannya untuk bersama, semesta 

pun berpadu sesuai skenario untuk menyatukannya. 

Sebagai insan yang percaya akan adanya Sang 

Maha Cinta, sudah sepantasnya kita mengikuti 

petunjuk-Nya tentang bagaimana sejatinya meraih 

cinta. Ketika perasaan cinta itu sudah sedemikian 

kuatnya, maka upaya penyiapan dan penyegeraan 

untuk menyatu dalam ikatan pernikahan insya Allah 

merupakan bentuk ketaatan pada-Nya.  

Untuk kamu (yang akan menjadi) istriku, 

memang aku belum bisa menjanjikan kemapanan 

untuk hidup kita kelak, namun bersama penerimaan 

dan keyakinanmu padaku, kepada-Nya lah kita 

bersama-sama berikhtiar, bersabar, dan bertawakal 

untuk menjemput keniscayaan janji–Nya. 

“Ada tiga golongan manusia yang pasti ditolong oleh 

Allah: orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang 

ingin menebus dirinya (dengan membayar uang 

kepada majikannya) dan orang yang menikah karena 

ingin menjaga kesucian dirinya.” (H.R. Tirmidzi, 

Nasa’i, dan Ibnu Majah) 

Pernikahan mengajarkan arti tanggung jawab 

sesungguhnya, bukan sekedar kasih sayang semu 

belaka. Pada saatnya nanti, ketika aku dan kamu 

menjadi kita, akan ada kewajiban-kewajiban dan hak-
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hak sesuai syariat yang mengiringinya. Maka 

yakinlah, selagi kita dengan ikhlas menunaikan dan 

menjalani setiap detik prosesnya, niscaya semua 

akan dihitung sebagai ibadah di sisi-Nya. 

 

 

 Walaupun dua insan 

terpisahkan oleh dimensi ruang 

dan waktu, maka yakinlah  

ketika takdir telah 

menuliskannya untuk bersama, 

semesta pun berpadu sesuai 

skenario untuk menyatukannya. 

 

Sudahi semua aku, segala 

kamu, lalu menumbuhkan kita 

dalam asa, kita dalam harap.  
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MENUMBUHKAN KESIAPAN 

 

ALIKTA 

“Sesungguhnya di tengah kaummu pasti ada para 

wanita yang bisa engkau nikahi dan di kalangan 

kaumku pasti ada lelaki yang setara dan kapabel untuk 

menikahi diriku. Akan tetapi, ketika Allah menetapkan 

suatu perkara maka perkara itu pastilah terlaksana 

sesuai kehendak-Nya.” 

(Ucapan isteri Syuraih di malam pertama 

pernikahannya, diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi) 

Engkau telah melibatkan Sang Illah dalam 

memilihku. Bagiku, pilihanmu adalah kemuliaan tak 

terperi. Dia pun telah menetapkan kehendak-Nya. 

Dan aku menerima ketetapan-Nya dengan penuh rasa 

syukur.  

Jauh hari sebelum kamu datang, aku selalu 

bertanya siapakah kamu, sosok yang akan 

melengkapiku di kemudian hari. Saat kamu benar-

benar datang, giliranku yang bertanya pada diriku 

sendiri: siapkah aku?  

Berhari-hari aku merenungi segala kekurangan 

yang melekat pada diri, tak berkesudahan sesalku 
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kenapa selama ini abai tentang kesiapan, gengsi dan 

masa bodoh membahasnya dalam obrolan 

keseharian.  

Secepat ini? tanyaku. Bersegera lebih baik, agar 

barokah. Katamu. Aku takluk oleh kemantapanmu. 

Maka, dengan sedikit tergesa aku berusaha 

memperbaiki segalanya.  Kamu tahu, tak mudah 

untukku melakukannya. Bahkan, sekali pun aku 

mengatakan bahwa aku sudah berusaha, sampai detik 

ini pun aku masih begini-begini saja.  

Lalu, keraguan kembali berbisik. Ia datang 

dalam diam, mengendap tanpa permisi. Membuatku 

kembali bertanya pada diri: Sudah benarkah 

keputusanku, keputusan kita? Beban akademis yang 

masih harus aku tuntaskan, mimpi-mimpi yang belum 

terjamah jemari asaku, rencana-rencana yang masih 

jauh terhampar di depan mata. Ah, betapa. Haruskah 

secepat ini? 

Lalu, ketakutan lain menyergap. Bagaimana bila 

aku menjadi beban untukmu di kemudian hari? 

Bagaimana bila kelak kamu menyalahkanku atas 

kesediaanku?  

Ada mimpi-mimpi besar yang ingin kamu raih, 

rencana-rencana yang ingin kamu wujudkan, 

perjalanan yang ingin kamu tuntaskan. Akankah aku 

mengacaukannya seperti selama ini aku 
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mengacaukan berbagai hal dalam hidupku? 

Bagaimana jika kesalahan kecil yang aku buat 

berdampak begitu besar dalam hidupmu? Maukah 

kamu memaafkanku? Sudikah kamu tetap 

menerimaku? 

Perasaan-perasaan itu terus bermunculan 

bahkan setelah keluarga kita bertemu untuk 

menentukan hari baik itu. Terbersit keinginan untuk 

berbagi segenap kegelisahan denganmu, tetapi seperti 

katamu dulu, kita harus tetap menjaga komunikasi 

selama masa penantian ini berjalan dalam koridor 

yang benar. Maka, pada Allah lah aku kembali. 

Melabuhkan segenap kegelisahan yang melanda. 

Memohon pada-Nya terang di ujung malam. Berharap 

Dia merengkuhku dalam kesiapan yang nyata, 

keberanian yang utuh, dan penerimaan yang hakiki. 

Aku harus sadar dan paham, bahwa keberanian 

mengambil keputusan ini bukanlah perkara remeh. 

Lebih berat bagimu, tentunya. Kamu harus 

mengorbankan kebebasanmu demi seorang 

perempuan yang tak punya hubungan kekerabatan 

apapun denganmu. Kamu harus bertangggung jawab 

secara penuh pada seorang perempuan yang 

mendadak hadir dalam hidupmu untuk kamu sebut 

sebagai isteri. Kamu menjadi pakaian untuknya, 

seperti ia menjadi pakaian untukmu. Kamu menjaga 

kehormatannya, seperti ia menjaga kehormatanmu. 
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Kamu berkewajiban menjadi pemimpin baginya, 

menafkahinya, membimbingnya. Berat sekali ya? Tuh 

kan, aku merasa jadi beban lagi untuk kamu. 

Kesadaran itu membuatku mengerti, bahwa 

sekali lagi, ini bukanlah keputusan yang mudah. Kita 

paham bahwa tanggung jawab kita akan jauh lebih 

berat. Tapi, beranggapan bahwa jalan di depan sana 

adalah bukit terjal, hutan rimba, semak belukar, 

jalanan yang berbahaya, terlalu menakutkan, ya?  

Padahal, dari jarak sejauh inipun aku sudah bisa 

menghirup aroma bahagia yang menebar semerbak 

harum. Aku sudah bisa merasakan kasih dalam do’a 

yang dipanjatkan kedua orangtua kita. Hei, sebentar 

lagi aku akan punya dua ayah dan dua ibu. Kamu juga 

kok. Menyenangkan sekali, kan?  

Dan, fakta terbaik yang sering aku lupakan 

adalah menganggap kamu sebagai orang yang benar-

benar baru dalam hidupku, padahal kamu temanku, 

teman sekelasku dulu. Apalagi yang perlu aku 

khawatirkan? Kita tahu sama tahu lah ya, seperti apa 

kita saat remaja. Kelakuan nakal dan labil di masa 

yang lalu akan jadi bumbu renyah dalam setiap 

obrolan dan tawa kita nantinya. Seru sekali! 

Hera, sahabat baikku, pernah berkata, “Sebelum 

kamu ingin diterima oleh orang lain, kamu harus 

menerima dirimu sendiri.” Kamu sepakat dengan apa 
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yang dikatakannya? Aku sepakat. Sangat. Aku sudah 

menerima kamu, sepenuhnya, seutuhnya. Tetapi, aku 

belum menerima diriku sendiri. Butuh waktu yang 

lebih lama mengatasi ini. Aku berharap waktu lebih 

bersahabat untuk menghadirkan ruang penerimaan, 

bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku 

sendiri.  

Semangat! 

 

 

DIDIT 

Selalu ada beda antara HATI-HATI dan RAGU-RAGU. 

Hati-hati adalah keberanian melangkah dengan 

menyadari bahaya, sedang ragu-ragu adalah pada 

dasarnya kita tak memiliki keberanian untuk 

melangkah. Selalu ada beda antara YAKIN dan NAIF. 

Yakin adalah semangat hati yang membersamai 

kebenaran, sedang naif adalah hawa nafsu yang 

dicarikan pembenaran.  

-Salim A. Fillah- 

Sesuai fitrahnya, laki-laki maupun perempuan 

dikaruniai rasa kecenderungan antara satu dengan 



 

   21 

yang lainnya. Banyak orang menyebutnya dengan 

istilah cinta. Ada yang dengan gegabah 

mengekspresikan kecenderungan atau cintanya 

dengan menjalin hubungan bernama pacaran, tapi 

ada juga yang mempercayai bahwa karunia tersebut 

semestinya disyukuri dalam bentuk kesabaran 

mengikuti alur perayaan yang telah disyariatkan 

oleh-Nya.  

Aku ingin kamu tahu, bahwa untuk sampai pada 

saat aku menyatakan keinginan untuk menggenap 

bersamamu, ada keciutan nyali yang sempat 

menyergap dalam diri. Dalam segala keterbatasanku, 

siapkah aku nanti memikul tanggung jawab secara 

penuh atas dunia dan akhiratmu, mampukah aku 

menjadi qowwam (pelindung) bagimu?  

“Laki-laki (suami) itu adalah qowwam 

(pelindung) bagi perempuan...” (An-Nisa : 34) 

Qowwamuna, menurut Hamka berarti 

memimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat 

berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau 

menarik naik kalau sudah tergelincir jatuh. Tegak ke 

muka kalau bahaya datang mengancam. Mengajar 

kalau ilmunya masih kurang. Membujuk kalau dia 

dalam kesedihan. Disamping itu, mencukupkan 

keperluannya; kainnya, bajunya, perhiasannya, yang 
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sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang. Itulah 

tugas laki-laki untuk membela perempuan1. 

Keragu-raguan itu datangnya dari syaiton. Maka 

kembali aku diingatkan untuk memohon petunjuk-

Nya, memohon kekuatan dan keyakinan untuk  

berproses denganmu.  

“Ya Allah sesungguhnya aku meminta pilihanMu 

dengan ilmuMu, dan meminta keputusan dengan 

ketentuanMu. Aku meminta kemurahanMu, 

sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan aku 

tidak ada daya untuk menentukan, Engkaulah yang 

mengetahui dan aku tidaklah tahu apa-apa, 

Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara gaib. Ya 

Allah sekiranya Engkau mengetahui bahwa perkara 

ini (menggenap bersamamu) adalah baik bagiku saat 

ini dan di waktu yang akan datang, atau baik bagi 

agamaku dan kehidupanku serta masa depanku maka 

tentukanlah itu untukku dan mudahkanlah ia bagiku 

lalu berkatilah. Ya Allah apabila Engkau mengetahui 

bahwa perkara itu buruk bagiku untuk agamaku dan 

kehidupanku dan masa depan perkaraku, atau bagi 

urusanku saat ini dan di masa mendatang, maka 

jauhkanlah ia dariku dan tentukanlah bagiku perkara 

                                                      

1
 Prof. Dr. Hamka dalam buku Buya Hamka Berbicara tentang 

Perempuan, subjudul Pimpinlah Mereka I. 
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yang lebih baik darinya, apapun yang terjadi, lalu 

ridlailah ia untukku.” (H.R. Ahmad, Bukhari dan 

Ashabussunan). 

Alhamdulillah, keragu-raguan itupun 

berangsur-angsur hilang digantikan-Nya dengan 

keyakinan untuk menapaki proses ikhtiar ini.  

Sampai pada tahap ini, sebenarnya akupun 

belum tahu seberapa siap aku bisa menjadi sebaik-

baiknya imam untuk kamu. Tapi, bukankah kesiapan 

itu merupakan suatu proses ikhtiar sepanjang hidup? 

Ada proses yang kita sebut sebagai perkenalan, 

kemudian lamaran, lantas menggenap sebagai 

sepasang suami isteri, sebagai seorang ayah dan ibu, 

hidup bertetangga, hidup bermasyarakat dan 

berbangsa. Bukankah kesiapan itu juga siklus? Kita 

sudah siap akan sesuatu, setelah itu selesai, kita 

dituntut untuk bersiap dengan sesuatu yang lainnya. 

Begitu seterusnya. 

Lantas, sudah benarkah keputusan kita? 

Haruskah secepat ini? Memang, masih ada beban 

akademis yang mesti kita tuntaskan, beribu mimpi 

dan asa yang sudah kita tuliskan namun belum 

sempat kita gapai, tanggung jawab di organisasi atau 

masyarakat yang mesti dirampungkan dengan baik.  

Orang-orang di luar sana mungkin saja ada 

yang berkata, “Tidakkah kita iri dengan prestasi 
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pemuda-pemuda seperti Usamah ibn Zaid yang 

menjadi panglima besar di usia 18 tahun, Mush’ab 

bin ‘Umair yang di usia 20an sudah menjadi duta 

untuk membuka da’wah di Madinah. Lihatlah ‘Ali bin 

Abi Thalib!”  

Sudah seberapa besar kontribusi kita? 

Faktanya, sebelum menjadi panglima di usia 18 

tahun, Usamah ibn Zaid telah menikah dengan 

Fatimah binti Qais di usia 16 tahun. Sebelum menjadi 

duta ke Madinah, Mush’ab bin ‘Umair Al Khair telah 

menikah dengan Hammah binti Jahsy. Dan sebelum 

mengambil peran-peran besar di sisi Rasulullah, ‘Ali 

bin Abi Thalib telah menjadi menantu beliau. Mereka 

telah berjibaku memimpin keluarga, sebelum sukses 

memimpin da’wah2.  

Memang, ini bukan keputusan yang mudah. 

Tanggung jawab kita akan lebih berat setelah 

menggenap. Badai dan gelombang mungkin akan silih 

berganti menerjang bahtera rumah tangga kita kelak.  

“Takut gagal adalah gagal yang sejati. Takut 

mati adalah mati sebelum mati. Hidup adalah gerak 

dan gerak adalah maju, berjuang, dan naik, jatuh, lalu 

                                                      

2
 Salim A. Fillah dalam buku Saksikan bahwa Aku Seorang Muslim, 

subjudul Bukan Terminal Perhentian 
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naik lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 

Oleh karena itu, tidak boleh ada waktu yang 

terbuang.” Begitu kata Hamka3. 

Beliau juga menambahkan bahwa, 

“Bukan saja di medan perang kita harus berani. 

Bukan saja pengail dalam perahu kecil menghadapi 

ombak dan gelombang besar yang harus berani, 

melainkan semua manusia harus berani menempuh 

hidupnya. Sudah nyata bahwa hidup kadang diiringi 

dengan rantai kesulitan yang sambung menyambung. 

Kesusahan tidak dapat dielakkan dan hanya dapat 

ditempuh dengan hati tabah.” 

“Orang yang berani berwirausaha harus berani 

mendapat kerugian. Orang yang berani memanjat 

harus berani menghadapi kejatuhan. Kejatuhan 

adalah hal yang biasa dalam hidup. Orang-orang akan 

menunggu, akan bangkit lagikah kita setelah jatuh 

atau terus rebah dan tidak bangkit lagi. Keberanian 

bukan saja ketika menyerang, tetapi juga ketika 

bertahan. Keberanian bukan saja ketika mendaki, 

tetapi juga pada saat turun.” 

                                                      

3
 Prof. Dr. Hamka dalam buku Pribadi Hebat, bab Yang Memunculkan 

Pribadi, subbab Berani. 
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“Mengakui kekurangan diri adalah tangga untuk 

kesempurnaan diri.” Maka yang perlu kita lakukan 

adalah terus menerus berbenah. Selagi kita yakin dan 

percaya kepada pertolongan-Nya, tidak ada yang 

perlu dikhawatirkan lagi bukan? Bukankah coba-Nya 

sudah disesuaikan dengan kesanggupan kita? 

Semangat! 

Bagaimana bila aku menjadi beban untukmu 

di kemudian hari?  

Bagaimana bila kelak kamu menyalahkanku 

atas kesediaanku?  

Bagaimana jika kesalahan kecil yang aku 

buat berdampak begitu besar dalam 

hidupmu?  

Maukah kamu memaafkanku? Sudikah kamu 

tetap menerimaku? 

 

Maka yang perlu kita lakukan adalah terus 

menerus berbenah. Selagi kita yakin dan 

percaya kepada pertolongan-Nya, tidak 

ada yang perlu dikhawatirkan lagi bukan? 

Bukankah coba-Nya sudah disesuaikan 

dengan kesanggupan kita? Semangat! 
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MASA PENANTIAN 
 

DIDIT 

“Gejala awal dari barokahnya sebuah pernikahan 

adalah kejujuran ruh, terjaganya proses dalam bingkai 

syariat, dan memudahkan diri.”  

–Ust. Salim A. Fillah- 

Pernahkan kamu merasa waktu terasa lebih 

lambat dari biasanya? Pernahkan hatimu merasa lebih 

berbahagia dari biasanya ketika membuka pesan yang 

ternyata pengirimnya adalah seseorang yang kamu 

harapkan bisa menggenap bersamanya? 

Nampaknya, itulah yang saat ini aku rasakan. 

Memang, masih ada jarak dalam hitungan hari, 

minggu, bahkan bulan untuk sampai pada hari 

berbahagia yang sudah menjadi kesepakatan kedua 

belah keluarga kita. Syariat agama kita mengajarkan, 

tenggang antara proses lamaran dan hari saat ijab 

kabul itu terucap sebaiknya disegerakan, semata-mata 

untuk menghindari fitnah, untuk menjaga keberkahan 

proses penantian tersebut. But, it’s OK. Kita harus bisa 

mengambil pelajaran dari masa penantian ini. Kita isi 
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waktu-waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat, seperti kamu yang saat ini sedang 

melaksanakan pengabdian masyarakat melalui Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) di Pulau Maitara, Maluku Utara nan 

jauh di sana dan aku di sini yang insya Allah masih 

terus menerus belajar untuk menjadi imam yang baik 

buat kamu. 

Aku bersyukur, saat aku dan keluargaku 

berkunjung untuk pertama kalinya ke rumahmu, saat 

kami menyampaikan maksud kami untuk menjalin 

hubungan kekeluargaan yang lebih erat dengan 

keluargamu, dan pada saat itu juga keluargamu pun 

menerima kami dengan sambutan yang sangat baik, 

alhamdulillah.  

Saat itu kita sama-sama berkomitmen untuk 

menuju jenjang pernikahan, bukan hanya tentang kita, 

tapi juga kedua pihak keluarga.  Sejak saat itu, tidak 

dibenarkan menurut syariat jika kita kemudian 

berproses dengan orang lain untuk tujuan yang sama. 

Namun, bukan berarti setelah prosesi lamaran 

tersebut di antara kita lantas sudah menyandang hak 

dan kewajiban layaknya pasangan yang saling 

menggenapi. Bukan. Status kita masih sama seperti 

sebelum pertemuan kedua keluarga kita, masih ada 

batas-batas syariat yang mesti kita taati, baik dari cara 

kita berinteraksi, berkomunikasi, dan adab-adab 

terhadap lawan jenis lainnya.  
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Menjaga hati mungkin adalah ujian terberat 

yang harus kita jalani saat ini. Jujur kuakui, betapa hati 

dan pikiranku sulit untuk lepas dari tidak 

mengingatmu, betapa sulit untuk tidak merindu dan 

menahan diri untuk sekedar bertanya “apa kabar?”, 

“apa yang sedang kamu kerjakan di sana?”  

Semoga khilaf yang mungkin dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja kita lakukan, Allah ampuni dan 

bisa kita perbaiki dengan amal-amal sholeh ya, 

terlebih setelah kita menggenap nanti. Biidznillah. 

Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari 

penantian ini sebagai bekal kehidupan saat kita telah 

menggenap nanti.  Penantian ini mengajari kita 

tentang bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan 

orang-orang yang sudah mempercayai kita, 

sebagaimana kita belajar menjaga kepercayaan Allah 

yang telah mengamanahi kita hidup sebagai khalifah di 

muka bumi ini, dengan mengikuti petunjuk berupa 

perintah-perintah maupun menjauhi larangan-

larangan-Nya.  

Kita juga belajar tentang bagaimana menjaga 

perasaan orang-orang yang memang  halal untuk 

mendapatkan cinta kita, tentang bagaimana cara kita 

bersosialisasi dan bermasyarakat nantinya dengan 

begitu banyak potensi-potensi fitnah yang mungkin 

saja terjadi sehingga tidak menyulut api cemburu 
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pasangan kita, sebagaimana tidak ridhonya Allah jika 

kita melanggar syariat-syariat-Nya. 

Nah, tentunya kita sangat menginginkan 

pernikahan kita barokah kan? Oleh karena itu, 

daripada kita gelisah memikirkannya karena terlalu 

terbawa perasaan kita sendiri, alangkah baiknya jika 

kita sibukkan mengisi penantian ini dengan hal-hal 

yang bermanfaat, dengan produktivitas, dengan 

senantiasa memperbaiki dan memantaskan diri kita 

masing-masing. Teriring doa agar Allah senantiasa 

menjaga dan memberkahi segala aktivitas kita hingga 

hari yang berbahagia itu tiba.  

Selamat menunggu.  

Sungguh, aku pun menunggu.  

Semangat menjaga hati. 

 

 

ALIKTA 

Rasulullah saw bersabda, “Maukah kamu kuberitahu 

tentang perbendaharaan harta seseorang? Isteri yang 

shalihah, yang ketika dia memandangnya maka 

isterinya itu menjadikannya gembira, ketika dia 

menyuruhnya maka sang isteri menaatinya, apabila 
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suami tidak ada di rumah maka sang isteri menjaga 

kehormatannya.”  

(HR. Abu Dawud) 

Yakinkah kamu bahwa aku bisa menjadi 

perhiasan dunia paling indah bagi kamu? Ya Rabb, 

wanita shalihah? Sudah sejauh mana aku berbenah? 

Sekuat apa aku bertahan menapaki jalan-jalan 

kebaikan yang telah Allah hamparkan di muka bumi? 

Baiklah, aku akan berusaha. Ada kamu dalam proses 

belajar sepanjang hayat ini. Bersama, kita akan 

memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Iya, kan?  

Bukankah menakjubkan bahwa dalam hidupmu 

kamu berjumpa dengan seorang aku yang merupakan 

separuh kamu? Bukankah melegakan bahwa pada 

akhirnya kita dapat saling menemukan?  

Banyak orang di luar sana yang juga 

menemukan separuh bagian dirinya pada diri orang 

lain. Kamu menemukannya ada padaku. Artinya apa? 

Kamu harus punya cadangan kesabaran yang lebih 

besar dalam membimbingku nanti. Itu saja bedanya. 

Hehe. 

Rasulullah pun telah bersabda, “Berwasiatlah 

untuk berbuat baik pada wanita. Karena seorang 

wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk 

yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Bila 
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engkau meluruskan maka dia akan patah, dan bila 

engkau tinggalkan, ia akan tetap bengkok.” 

Maka, bersabarlah. Bersabar dalam sebaik-baik 

takwa pada-Nya. Dengan terus bersandar pada 

kepasrahan dan ketundukan utuh untuk menjadikan 

pernikahan ini sebagai ibadah, membawa biduk 

rumah tangga ini sebagai jalan kita menggapai 

jannah-Nya. Berusaha mewujudkan kehidupan 

berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, 

serta barokah.  

Aku percaya, kita sama-sama sepakat bahwa 

parameter keberhasilan berumah tangga tidak hanya 

ditentukan oleh sisi materi duniawi saja, perlu bagi 

kita menghidupkan kemurnian ikatan atas dasar 

aqidah dan keimanan. Membingkainya dalam 

keluwesan dan penghargaan atas hak dan kewajiban 

antara suami dan isteri. Saling menasehati dalam 

kesabaran dalam peran kita sebagai ayah dan bunda 

di kemudian hari. Hingga pada akhirnya, 

mengabadikan keridhoanmu padaku sebagai 

penerimaan tertinggi dalam kebersamaan kita selama 

menjalani kehidupan bersama. 

Setelah ikrar suci itu kau ucap, peran dan 

tanggung jawabmu akan semakin bertambah. Sebagai 

pribadi muslim, suami, sekaligus ayah (insya Allah), 

kamu memiliki tanggung jawab yang besar dan berat 

di hadapan-Nya. Kamu akan ditanya tentang 
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pertanggung jawabanmu dalam memimpin keluarga 

yang akan kita bina. Bisakah engkau memimpinku 

menjadi pribadi yang lebih baik? Bisakah kau menjadi 

nahkoda handal yang bisa membawa bahtera ini 

sampai ke tujuan? Mampukah kamu menjadi qudwah 

(teladan) bagi aku, bagi keluargamu? 

Tentu saja, ini bukan hanya tentang 

kewajibanmu. Segalanya bermuara kembali padaku. 

Bisakah aku menunaikan kewajibanku sebagai isteri 

sekaligus ibu kelak? Mampukah aku  menjadi rumah 

kembali bagimu, yang saat kau memandangku maka 

hatimu menjadi tenteram? Dapatkah aku menjadi 

orang yang paling kamu percaya, yang bisa menjaga 

rahasiamu sekaligus kehormatanmu? 

Sejak aku berkata, “Ya, aku bersedia.” Aku 

percaya bahwa aku bisa mengandalkanmu. Tentu, 

kamu juga harus percaya bahwa aku bisa kamu 

andalkan.  

Percayalah.  

Tapi, menyebalkan sekali bahwa pesan pendek 

yang kamu kirimkan di hari ketika kamu membawa 

keluargamu untuk melamarku adalah, “Aku agak lupa 

rumahmu...” Boleh aku jitak kamu tidak, hah? Aku 

yang sudah menenangkan diri sejak kepulanganku 

dari Solo beberapa waktu sebelumnya kembali panik. 

Jadi, aku mewanti-wanti kamu, bukan hanya sekali. 
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Kubilang, “Jangan nyasar.. Please, jangan nyasar. 

Nggak boleh nyasar ya.” 

Kamu datang sedikit terlambat dari rencana. 

Kadar kepanikanku pun semakin memuncak. Setiap 

kali mendengar suara mobil berderit di jalan depan 

rumah, setiap itu juga degup jantungku memburu.  

“Ma, itu siapa?” 

“Bukan, An.” 

“Ma, itu siapa?” 

“Belum datang, An.” 

“Ma...” 

“An, sudah datang. Aann!!” 

Aku terlonjak. Bukannya berlari menyambut 

hadirmu yang sejak pagi kutunggu, aku malah 

bersembunyi di balik punggung Bapak. Kupegang 

tangannya erat sembari memohon, “Pa, aku di 

belakang saja ya...”  

Tapi, kadar kejahilan Bapak memang itu di atas 

rata-rata. Ia malah menyodorkanku maju di depan 

pintu untuk menyambut kamu dan keluargamu. Boleh 

tidak hari ini aku pakai cadar? Bolehkah aku pinjam 

jubah ghaib Harry Potter? Saking malunya, aku ingin 

menghilang saat itu juga. Malu-malu aku bersalaman 

dengan ibumu, sosok yang kini akrab ku panggil Ibuk. 

“Apa kabar Mba Alikta?” Ibuk menyapa hangat. 
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“Alhamdulilllah, Buk..” jawabku canggung. 

Ibuk tersenyum hangat. Bapak juga. Kamu juga. 

Sembari menangkupkan tangan di depan dada, aku 

membalas senyum kamu. 

Keluarga kita saling berkenalan, tapi yang 

terlintas di telingaku hanyalah suara-suara asing yang 

entah berasal darimana. Aku membisu di kursi, 

berkeringat dingin dan gemetar menghadapi ini 

semua. Serius, Al? Hari ini kamu... dilamar? 

Semua berjalan dengan lancar. Dua kali ibuk 

bertanya kemantapanku menerima kamu, dua kali 

juga beliau memelukku. Aku tidak tahu mana yang 

lebih indah: keridhoan orangtuamu menerimaku atau 

kenyataan bahwa orang yang datang melamarku hari 

itu adalah kamu. Dua-duanya adalah berkah, dua-

duanya adalah anugrah. 

Menuliskan ini kembali membuat tanganku 

gemetar hebat. Dua minggu sebelumnya aku tak 

pernah berpikir bahwa hari itu akan tiba. Dua minggu 

sebelumnya semua ini adalah ketidakmungkinan 

paling nyata dalam hidupku. Lalu, takdir-Nya 

membuat semua ini menjadi mungkin, ketetapan-Nya 

membuat semua ini menjadi nyata.  

Tak ada yang benar-benar berubah selama 

proses ini. Aku masih sama seperti dua pekan lalu 
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sebelum secara pribadi kamu melamarku. Kecuali 

bahwa kita sama-sama menunggu hari saat kamu 

berikrar mengucap akad, tak ada yang berbeda dari 

hubungan kita. 

Kamu selalu mengingatkanku untuk menjaga 

agar proses yang kita jalani berada dalam koridor 

yang syar’i. Jadi, aku tak berharap bahwa aku akan 

mendapati pesan pendek berisi ucapan: Selamat pagi. 

Sudah makan? Sedang apa? Apa kabar? yang sengaja 

kamu kirimkan lewat chat atau pesan pendek. 

Canggung sekali. 

Tetapi, beberapa hari berselang setelah 

lamaran, aku mengalami semacam kepanikan akut. 

Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menghubungi 

kamu, bertanya ini-itu, dan memastikan segala 

sesuatu. Ini jauh lebih berat dari persoalan menjaga 

hati saat kita masih sama-sama belum terikat. 

Perasaanku jauh lebih rumit karena di satu sisi aku 

merasa telah terikat denganmu, sedang di sisi yang 

lain kita belum meresmikan ikatan itu dalam 

pernikahan yang sah. 

Terima kasih, karena seperti yang sudah-sudah, 

kamu menjaga proses ini berjalan dalam koridor yang 

benar, mengingatkanku dengan cara yang baik untuk 

menahan diri dari obrolan yang tak bermanfaat, dan 

meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. 



 

   37 

Aku tahu, kamu benar. Semua akan baik-baik 

saja. Seperti do’a ibuk di hari miladnya, 

“Moga niat baik Mas Didit dan Mba Alikta 

mendapat ridho dari Allah. Ibuk selalu berdoa moga 

Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus dan 

memudahkan segala urusan anak-anak ibuk tercinta..” 

Semua akan baik-baik saja. Insya Allah. 

 

 
Penantian ini mengajari kita  tentang 

bagaiamana kita bisa menjaga 

kepercayaan orang-orang yang sudah 

mempercayai kita, sebagaimana kita 

belajar menjaga kepercayaan Allah 

yang telah mengamanahi kita hidup 

sebagai khalifah di muka bumi ini. 

Maka, bersabarlah. Bersabar dalam 

sebaik-baik takwa pada-Nya. Dengan 

terus bersandar pada kepasrahan 

dan ketundukan utuh untuk 

menjadikan pernikahan ini sebagai 

ibadah. 
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VISI MISI PERNIKAHAN 

 

DIDIT 

“Dan orang-orang beriman dan anak cucu mereka 

yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami 

kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka (dalam 

syurga)... (At-Thur: 21) 

Membayangkan hari agung itu, hari ketika ikrar 

suci itu ku ucapkan sebagai tanda menggenapimu, 

menjadi perenungan mendalam bagiku tentang 

bagaimana kita akan mengisi lembaran-lembaran 

baru keluarga kecil kita, tentang apa harapan-

harapan yang ingin kita capai dalam pernikahan kita.  

Sungguh, sebait akad itu bukan perkara remeh,  

Allah sendiri menamainya sebagai Miitsaaqon 

Gholidzo, suatu perjanjian yang kuat, yang setara 

dengan ikrar Allah dengan para Nabi, juga antara 

Allah dengan Bani Israil4. Lantas, sudah benarkah apa 
                                                      

4
 Miitsaaqon Gholidzo dalam alquran terdapat dalam 3 tempat. Yaitu 

Surat An-Nisa ayat 21 tentang pernikahan, An-Nisa ayat 154 tentang 

perjanjian Allah dengan Bani Israil, dan Al-Ahzab ayat 7  tentang 

perjanjian Allah dengan para Nabi. 
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yang aku niatkan? Sudah benarkah niat kita? Apa 

yang ingin kita raih? Apa yang ingin kita tuju dari 

pernikahan ini?  

Terkait niat, khususnya dalam urusan genap 

menggenapi ini, kita sering mendengar nasihat 

bahwa ketika kita mencintai seseorang, niatkan 

mencintainya karena Allah. Ini mungkin yang akan 

menjadi landasan paling mendasar bagi kehidupan 

pernikahan kita. Ternyata, Sang Rasul shallallohu 

‘alaihi wa sallam pun pernah menerangkan  dalam 

hadits dari Abu Hurairah r.a., tentang tujuh golongan 

yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari 

yang tiada naungan selain dari-Nya. Di antara 

golongan tersebut adalah, 

“Dua orang yang saling mencintai karena Allah. 

Mereka berkumpul dan berpisah dengan sebab cinta 

karena Allah.” (HR. Bukhari no. 660 dan Muslim no. 

1031) 

Lantas, apa indikasi kita mencintai karena 

Allah? Tandanya adalah ketika kita mencintai 

seseorang atau sesuatu, kita menjadi lebih cinta 

kepada Allah. Ya, karena suatu ketika di beberapa 

episode kehidupan, kita akan diuji tentang mana 

yang lebih kita cintai, Allah kah atau yang lainnya, 

baik ketika bersama maupun saat perpisahan itu 
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datang. Untuk urusan ini, aku insyallah akan terus 

berbenah dan belajar. Kita sama-sama belajar ya.  

Selanjutnya, kita juga mungkin sering 

menghadiri walimah teman-teman kita, dan banyak 

dari kita yang memberi doa semoga bahagia, menjadi 

keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah. Ada juga 

yang menambahi semoga banyak anak serta langgeng 

dunia akhirat. Benarkah itu semua yang ingin kita 

raih dalam pernikahan? Lagi-lagi, ternyata Sang 

Uswah hasanah shallallohu ‘alaihi wa sallam memberi 

kita contoh melalui doa yang beliau ajarkan untuk 

dihadiahkan kepada pasangan yang baru menikah. 

Tentang apa yang semestinya kita cari dalam 

kehidupan setelah menggenap. Apa doa yang Beliau 

ajarkan ? 

Baarokallohu laka, semoga Allah memberikan 

berkah kepadamu (makna kepadamu adalah di dalam 

perkara-perkara yang membahagiakan, 

menyenangkan, nikmat-nikmat, karunia-karunia, di 

dalam tawa, kelapangan, anugrah-anugrah). Wa 

Baaraka ‘alaika, dan semoga Allah memberikan 

berkah atasmu (makna atasmu adalah di dalam 

perkara-perkara yang sedih, susah, tangis, 

kesempitan, kehilangan, kekurangan). Wa ja ma’a 

baina kumaa fii khoir, dan semoga Allah menghimpun 

kalian berdua di dalam kebaikan.   
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Ternyata berkah yang semestinya kita cari 

dalam kehidupan pernikahan. Berkah itu, menurut 

ulama, mewakili segenap kebaikan, sebab berkah itu 

bertambah kebaikan di dalam setiap keadaan, baik 

saat bahagia maupun saat kesulitan menimpa. 

Adalah sebuah keniscayaan bahwa Allah akan 

menguji keimanan kita. Kehidupan pernikahan kita 

nanti tidak selamanya akan mulus dalam nikmat-

nikmat, melainkan juga akan diberikan cobaan oleh 

Allah.  

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan 

harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar 

gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-

orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’un 

(sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya 

kepada-Nya lah kami dikembalikan).” (Al-Baqoroh : 

155-156).  

Maka, yang perlu kita lakukan sebenarnya 

hanya dua. Bersyukur ketika diberi nikmat, dan sabar 

ketika ujian itu hadir. 

Aku sepakat, bahwa kita tidak boleh bosan 

untuk saling berbenah dan meningkatkan kualitas 
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iman kita, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi 

anak-cucu kita kelak.  

Pada saatnya nanti, kitalah seharusnya yang 

pertama mengenalkan mereka tentang siapa 

pencipta mereka. Kitalah madrasah pertama yang 

akan mendidik mereka untuk senantiasa berpegang 

teguh pada agama Islam ini. Kita turut serta 

membangun kembali peradaban Islam ini dari 

lingkup keluarga kecil kita. Dan semoga kekeluargaan 

atas dasar iman dan cinta karena Allah ini berlanjut 

sampai surga-Nya. 

Tentunya kita masih harus menyelaraskan 

pembagian peran dan detail teknis pelaksanaannya 

nanti seperti apa. Maka penting bagi kita nanti 

adakan rapat-rapat rutin dan evaluasi-evaluasi 

tentang sejauh mana pencapaian visi misi keluarga 

kita.  

Bukankah untuk urusan organisasi, proyek, 

atau pekerjaan lain saja kita bela-belain untuk rutin 

menggelar rapat dan evaluasi? 

Ok. Sampai ketemu lagi di rapat dan evaluasi 

rutin keluarga kita  
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ALIKTA 

Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana 

yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling 

bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah 

keluarga. 

(Ost Keluarga Cemara) 

Saat aku masih kecil, aku selalu senang 

menonton sinetron Keluarga Cemara yang 

disutradarai oleh salah seorang penulis favoritku, 

Arswendo Atmowiloto. Sinetron ini berkisah tentang 

pergulatan hidup yang dialami oleh sebuah keluarga 

sederhana yang terdiri atas Abah, Emak, serta ketiga 

anaknya, yaitu Euis, Ara, dan Agil. 

Dari beratus episode yang ditayangkan, 

semuanya berkisah tentang satu hal. Yakni 

kebijaksanaan hidup sebuah keluarga dalam 

menyikapi segenap persoalan yang melanda. 

Sinetron ini sepi dari hiruk pikuk gemerlap 

modernitas, ia justru menghadirkan potret 

kesederhanaan yang memikat.  

Melalui konflik dalam setiap episodenya, aku 

belajar bahwa keluarga merupakan satu-satunya 

rumah kembali paling nyaman, tempat berlindung 

paling aman, pelabuhan tempat berlabuh dan 

bersandar paling dinanti. Keluarga adalah segalanya, 
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karena dari keluarga lahir pula segalanya. Kebaikan 

yang menjadi nilai utama sebuah keluarga akan 

melahirkan cabang-cabang kebaikan lain yang 

dialirkan terus menerus, tanpa henti. 

Sebagai keluarga yang demokratis, mereka 

senantiasa melakukan refleksi untuk memaknai 

pengalaman hidup yang telah dilalui. Segala harap, 

asa, kecewa, suka dan duka menjadi bahan bakar 

utama dalam menjalani hidup sebagai bentuk 

kepasrahan dan ketundukan mereka pada Sang 

Pencipta.   

Bersama pemahaman yang baik, setiap anggota 

keluarga menjalankan perannya di masyarakat 

dengan teramat luwes, tulus, terbuka, dan rendah 

hati. Mereka mengajarkan arti kebahagiaan yang 

sesungguhnya. Kebahagiaan yang lahir dari 

penerimaan dan syukur atas apa yang dimiliki, bukan 

apa yang tak dimiliki. 

Kebahagiaan ini tentulah lahir dari cinta sejati. 

Cinta yang bersemi dalam kelembutan, kesabaran, 

perbaikan diri, penerimaan yang tulus, serta 

keikhlasan. Kita akan sama-sama belajar dalam 

menumbuhkan dan merawat cinta kita, kan? 

Bila tiba saatnya Allah persatukan kita, aku 

ingin kita menjadi keluarga yang saling menjaga 
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tanpa mengekang, menghormati kebebasan namun 

tetap memberi perlindungan, serta menjadi sebaik-

baik rumah tempat melabukan segenap asa dan 

kerinduan. 

Rindu. Rindu untuk saling bertemu dan 

memperbaiki diri, hingga kita kembali pada muara 

asal kita dengan sebaik-baik penerimaan, 

“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada 

Rabbmu dengan hati puas lagi diridhai, maka 

masuklah dalam golongan hamba-hambaKu, dan 

masuklah ke dalam jannahKu.” (Q.S Al Fajr 27-30) 

Menggapai ridha Allah adalah tujuan. 

Bagaimana menuju kesana? Kita akan bahas dalam 

rapat dan evaluasi rutin keluarga kita. Sampai jumpa 
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Kita tidak boleh bosan untuk saling 

berbenah dan meningkatkan kualitas 

iman kita, sehingga kita bisa menjadi 

teladan bagi anak-cucu kita kelak. 

Semoga kekeluargaan atas dasar 

iman dan cinta karena Allah ini 

berlanjut sampai surga-Nya. 

Kelak, aku ingin kita menjadi 

keluarga yang saling menjaga tanpa 

mengekang, menghormati kebebasan 

namun tetap memberi perlindungan, 

serta menjadi sebaik-baik rumah 

tempat melabukan segenap asa dan 

kerinduan. 
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TENTANG KAMU 

 

DIDIT 

Organization of Eleven Science One (ONLINE), 

sebutan nama untuk kelas kita, tempat di mana aku 

dan kamu dulu pernah menjadi teman satu kelas 2 

tahun lamanya. Saat kita naik kelas jadi XII IPA 2, 

teman-teman bingung, “ini nama kelasnya mau 

diganti apa ya, kan udah ga eleven science one lagi?” 

Aku lupa kronologisnya bagaimana, sampai pada 

akhirnya nama kelas kita menjadi ONLINE masih 

EXIIST, eh iya ga sih?  

Hmm, kalau ditanya tentang kamu ketika SMA; 

kamu absen nomor 2 (sedangkan aku nomor 13), 

kamu kos di komplek sebelah timur SMA (sedangkan 

aku setiap hari PP, padahal rumahku lebih jauh dari 

SMA kita), kamu aktif sebagai pengurus ROHIS 

Amalan Islam (sedangkan aku ikut Pramuka dan The 

Ganesha Band Organization, itupun ga terlalu aktif). 

Apa lagi? Sejujurnya, aku mudah lupa untuk 

urusan mengingat-ingat masa lalu seperti ini. Oh ya, 

kamu paling suka pelajaran bahasa dan sejarah, iya 

ga? (berkebalikan denganku, nilai bahasa dan 
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sejarahku pas-pas an saja. Aku lebih antusias 

mengikuti pelajaran Fisika dan Matematika).  

Kamu orangnya ceria dan deskriptif kalau cerita 

(kebalikannya, kata temen-temen kita, aku kalem dan 

nggak terlalu banyak bicara).  Lantas, apa persamaan 

kita? 

Kita menjalani masa-masa SMA secara wajar, 

sebagai teman sekelas. Seingatku, semasa kita sekelas 

dulu, tidak satupun teman-teman kita yang 

ngegosipin kalau kita dekat, walaupun saat itu sedang 

ngetrennya cinta lokasi antar teman sekelas ataupun 

teman satu organisasi.  

Yah, begitulah jaman SMA, lingkungan dan 

tontonan mungkin yang menjadi  faktor utama 

fenomena-fenomena tersebut. Kamu yang saat itu 

aktif sebagai pengurus ROHIS, beruntung bisa berada 

di lingkungan yang baik bersama teman-teman yang 

insya Allah sholeh-sholehah, mendapatkan 

pemahaman Islam yang baik, termasuk dalam 

menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan.  

Oh ya, apa kita punya kesamaan saat SMA? 

Kamu suka membaca. Aku juga suka, tapi bukan buku 

pelajaran. Kamu suka baca sastra dan sejarah, iya ga? 

Aku mulai betah berlama-lama membaca saat aku 

iseng meminjam novel berjudul Hafalan Sholat Delisa 

karangan Tere Liye dari perpustakaan sekolah kita. 



 

48 

Berlanjut ke novel-novel karangan Habiburahman El-

Shirazy; Ketika Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta, 

Bumi Cinta. Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi 

karangan Andrea Hirata. Negeri Lima Menara, Ranah 

3 Warna, Rantau 1 Muara karya Ahmad Fuadi. Juga  

novel Tere Liye yang saat itu baru terbit, Rembulan 

Tenggelam di Wajahmu, serta  beberapa judul novel 

atau buku karangan penulis lain.  

Kita saling merekomendasikan untuk membaca 

novel atau buku ini itu. Kita juga saling berkomentar 

tentang novel atau buku ini itu. Sepertinya kita malah 

jarang sekali atau bahkan nggak pernah diskusi atau 

membahas terkait pelajaran-pelajaran di kelas. Tapi 

menurutku, dengan membaca novel-novel atau buku-

buku tadi, aku jadi punya tambahan motivasi belajar 

dan berusaha untuk lebih memaknai hidup ini. 

Kita lulus dari SMA. Kamu ke Solo, aku ke Jogja. 

Beberapa teman kelas kita juga ada yang kuliah di 

Solo dan Jogja. Kadang aku main ke Solo, kadang 

kamu juga ada kegiatan di Jogja, dan kita tidak 

pernah berjodoh untuk bertatap muka langsung. 

Terhitung mungkin hanya tiga kali kita bertemu 

dalam forum buka puasa bersama teman-teman kelas 

SMA.  

Kita punya kehidupan dan kesibukan masing-

masing. Sesekali kita saling berkirim kabar via sms 

atau chat selayaknya teman lama. Sekedar bertanya 
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kabar kuliah, kegiatan kampus, dan membahas novel 

atau buku. Kamu sangat concern di dunia pergerakan 

mahasiswa, kamu menulis apapun yang menurutmu 

bisa menajamkan pikir dan menghaluskan rasa 

melalui status-status media sosial dan blog 

pribadimu. Selamat ya, atas beberapa buku yang 

diterbitkan bertuliskan namamu di sampul 

depannya. Aku  turut merasa senang melihat 

semangat dan pencapaian-pencapaianmu. 

18 November 2015, Alhamdulillah aku diwisuda 

sebagai  sarjana teknik lulusan Fakultas Teknik UGM. 

Bersama sahabat terbaikmu, kamu bilang mau 

datang ke wisuda teman kita yang saat itu juga 

wisuda, sekaligus juga bertemu denganku jika 

dipertemukan.  

By the way, terimakasih atas bingkisan 

wisudanya ya. Sebuah Novel berjudul Pulang karya 

Tere Liye dan sepucuk kertas cokelat bertuliskan, 

Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa seperti 

Fatima, yang ingin aku katakan adalah: 

“Aku ingin kamu terus menuju cita-cita mu. Bila 

kamu harus menunggu sampai perang usai, maka 

tunggulah. Bila kamu harus pergi sebelumnya, 

teruskanlah pencarian mimpimu. Bukit bukit pasir 
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berubah oleh angin, tapi gurun tak pernah 

berubah.”5 

Selamat atas pencapaian awalmu hari ini, semoga 

menjadi awalan yang baik untuk mimpi-mimpi di 

masa mendatang. 

Sehari berselang, 19 November 2015, aku 

beranikan diri untuk mengirimkan pesan ini padamu. 

Legenda Pribadiku 

"Perang akan berakhir suatu hari," katamu. 

Bagiku, "Perang itu tampak seperti kutuk. Tapi 

sekarang ia adalah rahmat" 

Aku juga ingin kamu tahu, bahwa seperti pikir si 

bocah, "Semakin dekat seseorang ke perwujudan 

legenda pribadinya, semakin besar legenda 

pribadinya menjadi alasan utamanya untuk 

hidup"6 

Maka aku datang untuk memberitahu satu hal 

padamu, "Istikharahku menuntunku menyadari 

bahwa kamu adalah bagian dari mimpiku, harta 

terbesar dalam legenda pribadiku." 

                                                      

5
 Dikutip dari Novel The Alchemist karya Paulo Coelho 

6
 Dikutip dari Novel The Alchemist karya Paulo Coelho 
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Bismillah, jika belum ada yang mengikatmu, aku 

ingin berproses untuk mewujudkan legenda 

terbesar dalam hidupku. 

 

 

ALIKTA 

Bagaimana aku mendeskripsikan dirimu yang 

dulu ku kenali? Atau, tolong katakan darimana 

kiranya aku harus memulai? Kita menjalani 

pertemanan yang wajar, sewajar aku menjalani 

pertemanan dengan beberapa kawan kita di kelas. 

Kamu membangun lingkaran pertemananmu dengan 

jajaran siswa berprestasi, sedang aku nyaman 

bersenda gurau dengan beberapa kawan sembari 

mengingat, “ada tugas apa ya besok?” 

Dua tahun kita menjadi teman sekelas, tak 

begitu banyak kenangan yang bisa kugali untuk 

mendeskripsikan pribadimu yang dulu ku kenali. 

Mungkin, karena kamu tak terlalu banyak bicara, 

sedang aku terus saja mengumbar cerita.  

Tentu, kamu orang yang sangat baik. Teman-

teman kita pasti sepakat dengan penilaianku. Tak 

pernah sekali pun kamu berkata kasar, memulai 
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pertengkaran, atau bahkan bertindak jahil yang 

kelewatan. Yang jelas, cukup menyenangkan menjadi 

kawanmu semasa SMA. 

Pertemanan yang normal itu berlanjut hingga 

masa SMA usai dan kita memilih jalan kita masing-

masing. Kamu melanjutkan studi ke Jogja, aku ke Solo. 

Jarak Jogja-Solo yang bisa ditempuh selama satu jam 

perjalanan ternyata tak sejauh jarak yang terentang 

antar dunia kita. Dunia kita yang teramat jauh 

berbeda. Hmm, setelah ini, kita mesti berjuang keras 

membangun jembatan pemahaman untuk 

menghubungkan dua dunia yang amat berbeda ini. 

Pribadimu yang ku kenal sejak beberapa bulan 

belakangan adalah pribadi yang penuh kejutan. 

Mendadak kamu melamarku. Dua pekan berselang, 

kamu membawa keluargamu ke rumahku untuk 

mengkhitbahku. Di rumahku, kamu meminta izin 

untuk melangsungkan akad segera setelah aku pulang 

KKN.  

Dan sekali lagi, kamu selalu lebih dulu 

membuatku terdiam dan terpaku.  

“Kapan kamu memohon izin pada orangtuamu 

untuk melamarku?” 

“Sehari sebelum wisudaku..” 
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“Jadi, waktu kita bertemu di wisudamu, 

orangtuamu sudah tahu bahwa aku adalah orang yang 

akan kamu lamar?” 

“Iya, sudah.” 

Mungkin, kamu juga terkejut. Sebab, aku terus 

mengiyakan segala permintaanmu dengan demikian 

mudahnya.  

Tapi, mungkin pesan pendek dari temanku pada 

23 November 2010 ini bisa menjadi jawab atas segala.  

“Sebaik apapun rencana kita, jauh lebih indah 

rencana Allah untuk kita.” 

Aku tak ingat obrolan dalam konteks apa yang 

membuat salah seorang temanku mengirimiku pesan 

pendek ini lima tahun lalu. Yang jelas, tanpa pernah 

ku duga, tanpa pernah ku rencanakan, tepat lima 

tahun kemudian, pada 23 November 2015, aku 

membalas pesan itu pada temanku dengan,  

Bismillah...  

Ya. Aku bersedia berproses bersamamu. 

Mewujudkan legenda terbesar dalam hidup kita. 

 

 

Jangan bingung.  
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Memang, sejak enam setengah tahun lalu, aku 

punya kegemaran aneh: mengabadikan pesanmu 

dalam tulisan. 

Sekarang, giliran kamu yang terkejut kan? 

 

 

 

 

  

Istikharahku menuntunku 

menyadari bahwa kamu adalah 

bagian dari mimpiku, harta 

terbesar dalam legenda 

pribadiku 

Bismillah...  

Ya. Aku bersedia berproses 

bersamamu. 

Mewujudkan legenda 

terbesar dalam hidup kita. 
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EPILOG 

 

ALIKTA 

Saat itu adalah hari yang selalu kuingat, hari yang 

membawa perubahan besar dalam diriku. Namun  

demikian pula dengan kehidupan lainnya. Bayangkan 

jika satu hari itu dihapuskan, lalu pikirkan betapa hidup 

bisa jadi berbeda. Berhentilah sejenak.... Lalu, pikirkan 

bagaimana hal pertama pada satu hari itu membuatmu 

selalu mengingatnya. 

-Charles Dickens, Great Expectation- 

Sudah hampir sebulan aku menjadi bagian dari 

Pulau Maitara, sebuah pulau kecil di Bumi Kie Raha. 

Di pulau ini, aku dapat melihat lautan biru 

terpampang di beranda rumah, sedang hutan hijau 

berpadu cokelat tanah yang misterius untuk dijamah 

berdiri kokoh di belakang rumah tempatku 

bernaung.  

Seorang kawan pernah berkata, “Pergilah 

menyepi ke tempat yang asing, hingga kau tak lagi 

merasa asing dengan dirimu.” Maka, kuberanikan diri 

melangkahkan kakiku menerobos belantara hutan, 

menapaki jalanan menanjak yang curam, juga 
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menikmati lembabnya aroma tanah dan keringat 

yang mengucur dari tubuhku. 

Perjalanan ini seperti bukan perjalananku. Aku 

memang berjalan dengan kakiku, tapi setiap kali 

melangkah, orang lain lah yang menyangga bebanku. 

Aku memang berjalan atas kemauanku, tapi setiap  

langkah yang kutapaki, adalah orang lain yang 

membimbingku. 

“Jangan berjalan dalam keraguan, berlarilah 

dalam keyakinan.” Begitu kata salah seorang anggota 

rombongan kami. Kalimat itu tak pernah ada artinya 

dibanding semua keluh yang tertahan dan tak bisa 

kuucapkan. Saat jalanan semakin terjal, baru dapat 

kumaknai secara jernih apa yang ia katakan.  

Mengalahkan satu demi satu keraguan dalam 

setiap langkah. Meneguhkan keyakinan atas 

keputusan yang telah dipilih dalam hidup. 

Bertanggung jawab sepenuhnya atas diri dan 

kehormatan.   

Begitulah pendakian ini mengajarkan, bahwa 

ada yang layak diperjuangkan sampai titik terakhir. 

Bukan hanya karena pemandangan yang 

menakjubkan, tetapi juga keteguhan dalam setiap 

hela nafas saat jalanan kian terjal. 

Saat aku sampai di puncak, mentari hendak 

terbenam di peraduannya, ia menyala tanpa terik, 
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meninggalkan jejak keemasan di pucuk-pucuk daun 

dan kilauan permata di lautan lepas.  Cuaca sore ini 

hening dan misterius. Seolah mistis yang sakral 

tengah menyambut gulita dalam hangat dan sejuk 

yang berpadu mesra. 

Akhir perjalanan ini menjadi kian sunyi, sedang 

hutan pun semakin murung. Aku membiarkan angin 

membelai lembut jilbabku, menyaksikan Puncak 

Gamalama yang sama teguh dan murungnya seperti 

sejak pertama aku melihatnya. Kupejamkan mataku. 

Aku merasakan angin berhembus dengan 

kencang, mengguncang ranting untuk menggugurkan 

daun-daunnya dengan paksa. Dan dalam sepersekian 

detik itu aku merasakan keindahan yang sempurna di 

bawah kubah langit yang juga menghitam. Keindahan 

seperti apa, itu juga tak bisa kujelaskan. Hanya saja, 

ornamen yang terbingkai senja ini sempurna berada 

dalam komposisi yang tepat.  

Aku merasakan sunyi yang teramat nyata. 

Kosong yang teramat sakral. Kulihat lautan lepas 

yang terhampar di hadapanku dan mendadak saja ia 

mengundangku larut dalam gelombang pasangnya, 

meninggalkan jasadku yang terbatas dan membawa 

jiwaku hanyut bersama arusnya.  

Oh, dan mendadak saja hutan yang tadi telah 

kutapaki mengajakku lebur bersama wanginya tanah 



 

58 

dan nyanyian alam serangga-serangga. Berpadu 

bersama alam, menyatu dengan bintang-bintang yang 

bertabur di kubah angkasa. 

26 Maret 2016. 

From this moment, as long as i live 

I will love you, I promise you this 

 There’s nothing i wouldn’t give 

From this moment on 

(Shaina Twain, From This Moment) 

Saat ikrar itu kamu ucapkan. Kita akan menulis 

takdir kita bersama. Aku bersandar padamu untuk 

kehidupan dunia dan akhiratku.  

Kamu adalah hutan bagiku, dimana aku ingin 

menyatu bersama wangi tanahmu. Berayun di antara 

dahan-dahanmu. Berpegangan erat pada akar-

akarmu. 

Kamu adalah lautan bagiku, dimana aku ingin 

hanyut bersama arusmu. Tenggelam hingga ke 

palungmu. Melebur satu padamu menjadi biru. Biru 

yang menenangkan, menentramkan. 
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MUTIARA PERNIKAHAN 

 

“Terimalah pasanganmu dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Dan ingatlah selalu kebaikan-

kebaikannya, Insya Allah dengan demikian akan 

terbentuk keluarga yang barokah, sakinah, 

mawaddah, dan rohmah.”  

Bapak Ngaidi dan Ibu Puji Hastuti  

(Orangtua Didit) 

 

“Kala rembulan dan matahari disatukan oleh takdir 

maka itulah kemesraan alam padamu. Di saat malam,  

sinar rembulan tersenyum menyambut datangnya 

fajar yang akan tergantikan oleh cahaya mentari, di 

saat itulah keduanya menjalani fungsinya bagi alam. 

Keduanya merupakan pasangan hidup yang saling 

membutuhkan, seiring sejalan menjalani perannya 

untuk menjaga alam supaya dunia terpelihara tanpa 

ada goncangan, seperti juga manusia yang sudah 

menemukan pasangannya, mereka akan seiring 

sejalan  meniti hidup dengan sejuta harapan dan 

tujuan yang pasti.  

Kehidupan yang membentang ke masa depan adalah 

sesuatu yang patut kalian raih untuk bisa jalani yang 
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terbaik sebagai hamba Allah yang senantiasa hidup 

dalam firman dan kasih-Nya. 

Menikah adalah momen penting dalam hidupmu, 

itulah saat dirimu menemukan pelabuhan untuk bisa  

berlayar sampai ke seberang harapan, siapkanlah 

dirimu lahir dan batin sehingga dirimu akan sanggup 

hadapi goncangan, terpaan  dan bahkan badai yang 

menerjang.  

Jangan pernah dirimu lepas dari pegangan hidupmu 

kepada Sang Pencipta karena disitulah kau kan 

dapatkan ketenangan, kenyamanan dan 

kesempurnaaan untuk menjalani hidup selaku hamba 

Alloh yang selalu bersandar akan keberadaan-NYA. 

Pernikahanmu adalah takdirmu yang telah 

dipertemukan oleh waktu, jadikanlah ibadah untuk 

menjalani sunah Rasul, karena semua yang dicintai 

Rasul juga dicintai Allah. Tetapkanlah jika dirimu 

menikah, menjalani hidup dan berumah tangga 

karena Allah karena Dialah yang telah 

membimbingmu untuk menemukan jodohmu  

sebagai  cermin dari dirimu sendiri.  

Keluarga adalah saling melengkapi diantara suami 

isteri, jadikanlah itu sebagai ajang untuk ibadah, 

berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya menikah 
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karena Allah pastilah Allah akan memberikan yang 

terbaik untuk kalian.  

Semoga keturunan kalian adalah insan- insan yang 

taat dan tetap mengedepankan agama sebagai norma 

yang tetap melekat pada jiwa-jiwa yang suci, yang 

penuh dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. 

Selamat mengarungi bahtera hidup, semoga Allah 

selalu melindungi kalian.”  

Bapak T. Samsul Hadiyoto  dan Ibu Pariem 

(Orangtua Alikta) 

“Menikah adalah impian terbesarmu, aku tahu hal itu. 

Oleh karena itu, aku tahu kamu sekarang pasti sangat 

bahagia. Dan bahagiamu juga bahagiaku. Semoga 

Allah SWT menyempurnakan kebahagiaan kalian dan 

menjadikan pernikahan kalian sebagai ibadah 

kepada-Nya.  

Pesanku, jalanilah bahtera rumah tangga kalian 

dengan penuh cinta dan kasih, semua karena Allah 

dan Rasul-Nya. Selamat menempuh hidup baru. 

Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warohmah. Mendapatkan keturunan yang sholeh 

serta sholehah, diberikan rizki yang berkah dan 

melimpah, serta selalu dalam lindungan serta kasih 

sayang Allah SWT. Aaamin.”  

Dwi Nur Fajriati (Adik Alikta) 
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“Aku hampir pingsan saat kalimat pertama keluar 

dari suara di ujung telponku, hanya saja urung dan 

menggantinya dengan menangis bersama denganmu, 

Al. Tangisan ini tangis bahagia, kita paham tanpa 

saling bicara banyak hal. Kau tahu aku, aku se-lega-

leganya kelegaan atas akhir yang manis ini. Aku 

bahagia, se-bahagia-bahagianya atas kalian. 

Percayalah, yang kalian sebut sebagai menggenap tak 

hanya menyoal perasaan suka cita bahwa (akhirnya) 

kalian menjadi satu dengan amat manis. Di dalamnya 

akan ada kesukaran dan kegelapan, maka bersiaplah. 

Semoga pondasi keberkahan yang kalian tanam sejak 

awal mampu membuatnya menjadi ringan dan terang 

benderang dalam setiap perkara. Aku amat yakin atas 

kalian, jadi keyakinan kalian tak boleh kurang dari 

punyaku, ya.. 

Al, sahabatku, adik kecilku, kesayanganku, jadilah 

keceriaan bagi keluarga kecilmu nanti, keceriaan 

yang seperti biasanya. 

Didit, kupercayakan sahabatku, adikku, 

kesayanganku, juga calon keponakanku padamu. 

Sepenuhnya! Ini salam pertama sekaligus ancaman 

dariku, Dit.”   

Lusi Tri Jayanti   (Sahabat kesayangan Alikta) 
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“Salah satu perasaan yang paling membahagiakan 

adalah dicintai juga oleh orang yang kamu cintai. 

Hari-hari penantianmu mungkin terasa berat dan 

terkadang rasa egois manusia akan muncul seiring 

jawaban yang tak kunjung datang. Manusia hanya 

bisa bersabar dan mengikhlaskan segala perasaan 

pada Allah, karena Allah tak akan mengingkari janji-

Nya. 

Congmarriedulation, dearest Alikta dan Mas Didit 

yang akhirnya dikehendaki Allah untuk saling 

menyatu bersama nama yang selalu kalian sebut 

dalam doa kalian. 

Hari-hari penuh penantian sudah lewat dan kini akan 

berganti menjadi hari-hari yang penuh perjuangan 

bersama yang semoga makin mendekatkan kalian 

pada surga Allah.  

Orang bilang menikah bukanlah hal yang mudah, 

jangankan menikah, kalaupun mau dibilang 

mengurus urusan orang lain pun tidak akan mudah 

memang jika kita tidak melibatkan Allah dalam 

urusan kita. 

Maka dari itu, satu nasihat yang selalu orangtua saya 

berikan akan saya sampaikan untuk kalian juga: 

Libatkan Allah dalam dalam segala urusan dan 
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permintaanmu maka itu semua akan menjadi lebih 

mudah. 

Sekali lagi, happy wedding and all the best pray for you 

both.” 

Dita Wulandari (Sahabat Alikta dan Didit) 

 

Bismillah… untuk sahabatku, Alikta dan Didit 

Belum pernah terpikir sebelumnya, hari itu sebuah 

berita besar menelusup di telingaku. Aku sangat 

ingat, Al, suatu malam kau menungguku hanya ingin 

menyampaikan kabar besar itu langsung dari 

bibirmu. Aku ingat, langkah terakhirku di tangga kos, 

kau langsung menarikku dengan rona bersinar yang 

membuatku penasaran. Kau menyodorkan laptop 

padaku, lalu aku buka sebuah file kemudian mengeja 

kata demi kata, memaknai apa yang baru saja aku 

temui. Aku ingat betul, bolak-balik aku baca tulisan 

itu beberapa kali, tulisan yang enam setengah tahun 

terakhir kau impikan, kau harapkan, dan ingin sekali 

rasanya kau genggam. Akhirnya, hari itu terjawab 

sudah untaian setiap doamu. 

“aaaaa….. Allahu Akbar….. Alhamdulillah,, Aliktaaaa… 

akhirnya”, itulah reaksi pertamaku, menjerit, kaupun 

ikut menjerit. Jerit kebahagiaan. Aku pegang 

tanganmu, ya ampun, kau bahkan tak bisa 
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mengendalikannya, kau masih gemetar, tanganmu 

dingin. Kali itu juga aku menangis bahagia, sebahagia-

bahagianya. Aku lega, sangat lega. Ucapan syukur tak 

henti-hentinya diucapkan atas ujung penantian ini, 

kegelisahan ini, hingga berujung manis.  

Alikta sahabatku, adekku, dan sekaligus kakak. Masih 

terngiang di memoriku enam setengah tahun silam. 

Kau selalu saja berceloteh tentangnya. Bahwa ia yang 

bisa menembus pertahanamu hingga roboh, bahwa ia 

yang bisa membuatmu tentram, ia yang bisa 

membuatmu sehat kala sakit, ahh… ia yang bisa bisa 

bisa dan bisa banyak lagi. Bahkan kau digandrungi 

oleh pesan-pesannya, kau abadikan di buku diarimu. 

Tapi aku salut, kau tak tergesa mengekspresikan rasa 

itu, kau simpan segala bentuk ungkapan cinta dan 

harap rapat-rapat. Dan sepertinya dia juga sama. 

Hingga akhirnya kalian bisa mengeja qalbu menjadi 

sebuah makna, kepercayaan. Kepercayaan untuk 

saling bersanding di bawah naungan Sang Mahabbah. 

Aku sangat tahu, selama itu kau peruntukkan hatimu 

hanya untuk ia seorang. Kau menjaganya dengan 

amat baik. Tak pernah jua kau mengumbarnya. Kau 

menyimpannya dalam diam. Sepertinya ia pun juga. 

Dan ketika kau sangat meyakininya, segenap alam 

membantumu menyatukanmu dengannya. Allahu 

Akbar. Kau sangat bersyukur atas sejarah ini, aku pun 

sangat bersyukur, sebersyukur-bersyukurnya. 
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Didit, teman kelasku. Kau satu-satunya laki-laki 

shaleh yang menambat di hati Alikta dari dulu, 

sampai sekarang, hingga akhir. Hanya kau. 

Kupercayakan sahabatku kesayangan, juga calon 

keponakanku padamu. Sepenuh-penuhnya! Itu salam 

ancaman sahabat kami, Lusi, dan juga aku. Hehehee… 

“Ya Allah sempurnakanlah kebahagiaan mereka 

dengan menjadikan pernikahan mereka sebagai 

ibadah kepada-Mu dan bakti ketaatan mereka kepada 

sunnah Rasul-Mu” 

Alhamdulillah,,,kalian telah menemukan tambatan 

jiwa dengan radar yang manunggal. Aku berdoa 

semoga jiwa kalian terus berkelindan, mengakar 

dalam, mengerat serat, karena Didit tercipta untuk 

berkelindan dengan Alikta, dan Alikta juga tercipta 

untuk berkelindan dengan Didit. Kalian telah 

termaktub menjadi sejoli dengan ikatan suci. 

“Maktub”, itu sandi kalian bukan? Hehhee… Semoga 

kalian bisa saling mencurah isi hati, menghanyut 

dalam hangat sentuhan kasih, membuat sejarah baru 

dalam mencapai cita-cita bersama yang indah. 

Selamat berlayar mengarungi samudera dengan 

bahtera yang kalian bangun menuju pulau firdaus, 

tempat pelabuhan rindu nan abadi. Semoga Didit 

menjadi sebaik-baik nahkoda bagi awaknya. Dan 

Alikta menjadi pendamping nahkoda yang selalu 
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menyejukkan. Dan, keramaian yang dibuat oleh buah 

hati kalian nanti, semoga semakin menambah 

sakiinah, mawaddah, dan rahmah. 

Barakallahulakum,,,barakallahulakum,,,barakallahula

kum… 

Bahagia kalian, bahagiaku juga. 

Latifah Nurmilasari (Sahabat Alikta dan Didit) 

 

“Jika nama sudah tertulis dan tinta sudah mengering, 

apalah yang dapat merubah ketetapan Allah itu. Ya 

Allah, indahnya pertemuan antara kedua nama itu. 

Pertemuan yang sudah Allah tuliskan dan kalian 

buktikan dengan ikatan janji suci. 

Entah mengapa segala sesuatu yang berujung kepada 

Allah selalu indah. Dan kutemukan keindahan itu 

pada kalian. Hebatnya, Allah tak pernah salah 

menuliskan nama, muslim yang baik selalu untuk 

muslimah yang baik. Tidak ada perasaan yang dapat 

menghiasi keduanya kecuali rasa cinta dan bahagia. 

Dan pertemuan kalian menunjukkan bahwa cinta 

yang dibangun atas dasar ketaatan pada Allah 

berujung bahagia dan beraroma surga, sehingga tak 
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ada doa yang terucap kecuali, “barakallah lakuma wa 

Baraka ‘alaikuma wa jama’a bainakuma fii khoir.” 

Jihad Wafda (Sahabat Didit) 

“Untaian doa yang selalu dipanjatkan akhirnya 

diijabah oleh-Nya. Angan yang dulu terasa seperti 

mimpi itu kini telah menjadi nyata. Bahagia. Kata 

yang menggambarkan rasaku saat ini, kala sahabat 

telah menggenapkan separuh diennya.  

Kini, bersama Mas Didit kau akan hidup dengan 

penuh cinta, bahagia dan keberkahan dari Sang Maha 

Kuasa. Itulah harapanku untukmu.  

Landasi selalu cinta yang kalian semai dengan 

kecintaan karena Alloh, karena hanya dengan 

kecintaan kepada Alloh-lah bahagianya hidup di 

dunia akan terasa sampai ke surga.” 

Yiyin Pranitif (Sahabat Alikta) 

 

Barakallah untuk Alikta dan Mas Didit. Berita 

walimahan kalian adalah berita walimahan pertama 

yang bikin aku nangis. Berita walimahan kalian 

adalah berita yang aku tidak pernah membayangkan 

sebelumnya. Berita walimahan kalian membuat aku 

semakin yakin bahwa takdir dan kehendak Allah 

adalah mutlak, seberapa banyak manusia mencoba 
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untuk menolak takdir tersebut kalau Allah 

berkehendak maka kun fayakun! Berita walimahan 

kalian drama banget asli! Haha  

Buat Mas Didit, aku nggak kenal kamu, nggak pernah 

liat wujudmu, tapi aku percaya kalau Mas Didit 

adalah seseorang yang sholeh, baik dan yang pasti 

terbaik versi Allah karena seorang Alikta yang baik 

dan sholihah mau menerima pinangananmu. 

Seseorang yang baik untuk yang baik, aku percaya 

Alikta baik maka aku percaya kalau Mas Didit juga 

baik, jangan percaya apa kata orang, aku yakin Mas 

Didit pasti juga setuju sama aku. Haha. Titip Alikta ya 

Mas, kalau nakal di jiwit aja. haha  

Al, kita baru kenal di kuliah baru 4 tahun tapi aku 

tahu kalau kamu orang baik yang dikirim Allah buat 

jadi temenku, terimakasih yaaaa :'') Selamat 

mengejar mimpi. Obrolan kita saat makan siang di 

Mall tentang mimpi kita selalu terekam baik Al, aku 

yakin kamu masih semangat mengejar mimpi 

kaaaan? Jangan kemayu. Haha  

Sekali lagi Barakallah Alikta dan Mas Didit. Ditunggu 

kabar baik selanjutnya. Selamat mewujudkan mimpi 

kalian. 

 Halida Novi Wibawati (Sahabat Alikta) 
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Sebuah episode kehidupan yang ditunggu-tunggu 

akhirnya terwujud. Terjawab sudah penantian 

seorang sahabat, guru, dan rekan seperjuangan 

untuk melabuhkan hati pada seseorang. Selamat 

menuju bahtera hidup baru, Didit dan Alikta. 

Selamat dan semangat untuk selalu menjemput 

Ridho-Nya. Semoga di dalam simpul pernikahan 

kedepannya mampu menjadikan batu sandungan 

menjadi batu pijakan, ancaman menjadi cambuk 

kekuatan, dan tiap tantangan menjadi sebuah 

peluang, dalam bingkai kisah keluarga sakinah, 

mawaddah, warohmah. Selamat untuk merancang 

episode-episode hidup baru keluarga, persahabatan, 

dan cinta yang lebih menakjubkan.  

Bayu Panji Pangestu (Sahabat Didit) 
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