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Persembahan 
 

Ku persembahkan karya tulis ini untuk: 

Ibu Kasri  dan Ibu Sumarfiatin, yang  tak kenal lelah 

selalu  mendoakan  kebaikan anak-anaknya 

Drs. H. Endro Setyo Widodo, ME, Suami tercinta, 

terimakasih sudah setia dan sabar menemani 

Reza Adelia, Latifa Hilwa, dan A. Dzaki Zulfan, kalian 

semua adalah permata hati bunda, dan suatu alasan 

mengapa tulisan ini ada. 
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Pengantar Penulis 

Buku ini merupakan kumpulan tulisan setiap hari 

selama Tahun 2020 yang disebarkan melalui web 

www.Lintasmedika.com dan beberapa group 

WhatsApp teman serta kolega, kadang juga di face 

Book Sri Minarti dengan judul Inspirasi Pagi,  yaitu 

memberikan makna pada kehidupan sehari-hari.  Ber-

harap dibaca oleh semua orang dari berbagai kalangan 

dan dapat menginspirasi pada diri  agar terjadi peru-

bahan pada pola pikir serta perilaku untuk menjalani 

kehidupan yang lebih baik.  

Judul setiap pagi selalu berubah, alinea pertama 

memberikan pengertian tentang judul, alenia beri-

kutnya berupa pandangan atau konsep, alenia ke tiga 

merupakan realitas di lapangan atau problematika dan 

diakhiri solusi atau penyelesaian permasalahan serta 

permohonan maaf pada Allah Swt, agar selalu sehat,  

Amiin 

Atas anugerah Allah Swt, tulisan inspirasi pagi 

dapat dibukukan, karena itu  selalu berucap syukur 

alhamdulillah padaNya, dan terima kasih sebesar 

besarnya disampaikan pada keluarga besar Bani Diran 

Tjipto Harsono, Bani Qodiran, teman dosen di kampus 

IAI Sunan Giri Bojonegoro khususnya Fakultas Tarbi-

yah, teman-teman  pendidik di Kabupaten Bojonegoro 

http://www.lintasmedika.com/
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dan para pembaca inspirasi pagi SriMinarti10Bjn serta 

semua pihak yang telah memberikan ide dan gagasan.  

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan pada 

Bapak dr. H. Budi Karyono, direktur Rumah Sakit Mu-

hammadiyah Cepu yang telah mendokumenkan tulisan  

di web. www.lintasmedika.com, semoga amal kebaikan 

Bapak ibu dan teman teman semua akan mendapatkan 

kebaikan yang lebih dari Allah Swt. Amiin 

Semoga buku ini menjadi inspirasi kebaikan bagi 

kita semua, amiin. 

 

 

 

 

Bojonegoro, 5 Januari 2021 

Penulis, 

Sri Minarti 
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Mencintai 
 

alam kehidupan ini tidak lepas dari rasa 
cinta, yang bisa membuat hidup penuh 
warna, berbunga-bunga, bahagia atau se-

baliknya. Cinta sebagai rasa yang sangat indah, dalam 
kenyataannya bisa membahagiakan atau menyakitkan, 
tergantung bagaima manusia memaknainya. 

Orang tua atau pasangan memiliki perbedaan cara 
mencintai, ada yang dengan pemenuhan segala kebu-
tuhan atau pendekatan materi, dengan ucapan manis 
dibumbui rayuan, perhatian atau pemberian bunga, 
keteladanan dan lainnya. 

 
Perbedaan cara mencintai akan menghasilkan 

karakter dan perilaku yang berbeda, misalkan saja, 
anak atau pasangan yang dipenuhi segala macam kebu-
tuhannya tapi kurang perhatian, bisa menumbuhkan 
keangkuhan (sifat egois) dan kasar, karena mereka tid-
ak tahu bagaimana susahnya atau proses memenuhi 
kebutuhan, berbeda dengan  pendekatan kasih sayang 
dan perhatian, yang akan menumbuhkan jiwa ketu-
lusan. 

 
Cara mencintai akan tepat bila disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keadaan. Perlu menilik sejenak, 
bagaimana cara mencintai sang pencipta pada 

D 
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umatnya, dengan keteladanan dari Nabi, ajaran, pujian, 
ujian untuk mendapatkan derajat ketaqwaan. 

 
Pada intinya cara mencintai berhubungan erat 

dengan tujuan kehidupan, akankah berhasil dengan 
membahagiakan atau membuatnya terlena, pilihan ada 
pada manusia. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Mencintai, 17 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mencintai Kebaikan 
 

encintai atau menyukai dan menyayangi 
pada kebaikan, keindahan, kecantikan, 
kebagusan dan kejujuran merupakan 

fitrah  semua manusia. Mencintai kebaikan, akan men-
jadikan dirinya berbuat kebaikan pula, karena rasa cin-
ta bisa menjadi sumber energi  sangat dahsyat dalam 
berbuat. Mencintai keindahan dapat menumbuhkan 
perasaan damai, tenang dan nyaman, karena segala 
sesuatunya terlihat sempurna. 

Mencintai kecantikan atau kebagusan, bisa se-
bagai sumber inspirasi untuk memperbaiki penampi-
lan. Mencintai kejujuran dan kebenaran, bisa dijadikan 
sarana untuk meningkatkan kualitas keilmuan. Dalam 
ajaran Islam  sudah disampaikan bahwa Allah Swt. 
Mencintai kebaikan dan keindahan, serta orang orang 
yang berbuat kebaikan. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 12 Juni 2020 

SriMinarti10Bjn 
 

M 
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Emosi Cinta 
 

ebanyakan manusia  senang berbicara ten-
tang  emosi cinta, tidak pandang usia,  ka-
rena sesuatu yang abstrak tidak dapat 

dilihat oleh indera tapi indah dirasa  dan dan membuat  
semangat membara, sebaliknya bila tiada emosi cinta 
kehidupan terasa hambar, ibarat sayur kurang garam. 
Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat 
dan ketertarikan pribadi. Dalam konteks filosofi, cinta 
merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, 
perasaan belas kasih dan kasih sayang. 

Ketika usia remaja, emosi cinta pada lawan jenis 
cenderung lebih besar, dan bersifat sesaat maka di ka-
langan anak muda dikenal dengan istilah "cinta 
monyet", dan sebagai orangtua mengarahkan merupa-
kan sikap bijaksana. Bila dianalisis, emosi cinta yang 
dimiliki oleh manusia  tidak ada yang salah, bahkan 
dapat dijadikan motivasi berbuat kebaikan dalam men-
jalani kehidupan, sebagai contoh suami mencintai istri 
dan anak anaknya, sehingga termotivasi untuk bekerja 
dan berkarya membahagiakan mereka. Kekuatan emosi 
cinta yang dimiliki oleh manusia, akan menumbuhkan 
sikap selalu berusaha mendekat, rasa ingin tahu yang 
tinggi, memperhatikan, memberikan yang terbaik, dan 
tanpa berharap balasan. 

 
Mengendalikan dan mengelola emosi cinta tepat  

sasarannya sebagai keniscayaan, selalu menumbuhkan 

K 
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emosi cinta terutama dan utama pada Sang pencipta, 
sebagai tanda  manusia memiliki kecerdasan spiritual, 

dan akan membuat kehidupan yang membahagiakan. 
 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, amiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 
 

Bojonegoro, 3 Januari 2020 
SriMinarti10Bjn 
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R a s a 
 

asa sering diartikan tanggapan indra ter-
hadap rangsangan saraf seperti manis, 
pahit, masam terhadap indra pengecap, 

atau panas, dingin, nyeri terhadap indra perasa). Rasa 
adalah apa yang dialami oleh badan, contoh: Rasa 
pedih dan nyeri di perut merupakan gejala sakit lam-
bung. Rasa berarti sifat rasa suatu benda, contoh: Gula 
rasanya manis, garam berasa asin. Rasa merupakan 
tanggapan hati terhadap sesuatu (indra), contoh: Rasa 
sedih (bimbang, takut) cinta ataupun benci. Rasa dapat 
juga diartikan pendapat (pertimbangan) mengenai baik 
atau buruk, salah atau benar. 

Menumbuhkan rasa  dalam hati menjadi hal yang 
sangat penting, agar ada kepekaan, simpati dan empati 
pada suatu interaksi atau hubungan dengan ling-
kungan. Segala sesuatu akan menjadi indah dirasa, 
asalkan mampu menghadirkan kemulyaan hati, kelua-
san pandangan dan kesederhanaan serta penerimaan  
realitas kehidupan dengan menikmati dan mensyukuri. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, amiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 11 Januari 2020 
SriMinarti10Bjn 

 
 

R 
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Jatuh Bangun 
atuh bangun dalam menjalani kehidupan 
sebagai kelaziman, tak terkecuali  jatuh cinta 
atau bangun cinta, keduanya memiliki mak-

na yang sangat berbeda. Jatuh cinta dapat terjadi dalam 
waktu  singkat, karena  semua yang terlihat indah, baik 
dan mempesona,  kekurangannya tertutupi, biasanya 
dilanjut ke  jenjang pernikahan. 

Sedangkan bangun cinta butuh waktu lama, yang 
tampak kekurangannya, dan  kesadaran diri menerima 
kelemahan pasangan yang sudah terikat pernikahan, 
serta ada tekat kuat dan usaha nyata untuk selalu me-
numbuhkan rasa yang indah, agar tidak menjadi pudar 
atau hambar. 
 
Jatuh cinta merupakan gejolak jiwa yang cenderung mengge-

bu gebu, biasanya tidak bertahan lama, sedangkan bangun 
cinta butuh waktu dan kesabaran serta ujian. 

 
Menumbuhkan hati agar selalu  jatuh cinta 

dengan cara melihat sisi baiknya dan menutupi  keku-
rangannya, serta berusaha bangun cinta secara 
beriringan untuk kebahagiaan adalah keniscayaan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, amiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 7 Februari 2020 
SriMinarti10Bjn 

J 
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Melihat 
alam menjalani kehidupan, tak lepas dari 
permasalahan yang kadang membuat hati 
galau berkepanjangan. Sebenarnya banyak 

pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa di sekitar,  
melihat ke atas kebaikan orang lain agar bisa meni-
runya, melihat ke bawah ketegaran orang-orang yang 
teraniaya, untuk melatih diri menjadi manusia yang 
pandai mensyukuri. 

"Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak semua 
keinginan terpenuhi", kalimat di atas bila dibaca sepintas 
biasa saja, tapi bila menjadi konsep hidup dan 
kesadaran diri, akan  menjadikannya mampu melihat 
segala permasalahan dengan lapang dada. 

Sebagai ilustrasi, seorang wanita cantik berharap 
dapat jodoh lelaki tampan dan kaya, ternyata harapan 
berbeda dengan kenyataan, ditakdirkan berjodoh 
dengan lelaki biasa dan sederhana, kelebihannya ber-
hati mulia. Bila si wanita mampu melihat sisi baik dari 
suaminya, pasti hidupnya bahagia, sebaliknya bila ia 
meratapi, adanya adalah derita sepanjang masa. 

Mata hati dan pikiran dianjurkan olehNya digunakan 
untuk melihat, mengambil pelajaran setiap kejadian, agar 
bisa menjalani kehidupan dengan kemanfaatan dan jangan 
pernah melupakan kedahsyatan kekuatan doa untuk menjadi 

orang yang berhati mulya. Ya Allah ampunilah kekhilafan 
kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 12 April 2020 
SriMinarti10Bjn 

D 
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Hasrat 
 
Hasrat dapat diartikan keinginan atau harapan yang sangat 
kuat. Kekuatan hasrat menjadi modal utama bagi manusia 

untuk menggapai cita-citanya. 
 

Hasrat harus disertai ikhtiar yang nyata  sekuat tenaga dan 
doa serta mendekat padaNya. Hasrat untuk sehat harus tum-

buh dalam jiwa mereka yang masih sakit. 
 

Hasrat untuk berkecukupan harus ada pada mereka yang 
ingin selalu berbagi dan mensyukuri nikmatNya. 

 
Hasrat untuk hidup bahagia harus ada pada mereka yang  

berilmu dan memberi kasih sayang pada sesame. 
 

Hasrat untuk menjadi manusia penebar kebaikan dan ke-
manfaatan harus dimiliki oleh mereka yang meyakini 

keberadaanNya. 

 
Adanya hasrat yang disandarkan pada Sang 

Kuasa, akan meringankan langkah dalam mencapai 
keberhasilan yang nyata. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

Purwosari, 15 April 2020. 
SriMinarti10Bjn 
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Cinta Itu Buta 
 

da yang berpendapat bahwa cinta adalah 
sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dil-
akukan manusia terhadap objek lain (bisa 

manusia atau benda), berupa pengorbanan diri, empati, 
perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti per-
kataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apa pun 
yang diinginkan objek tersebut. 

Bisa jadi awal mula istilah cinta itu buta  
berangkat dari pengertian tersebut, dilakukan berlebi-
han sampai melupakan kebutuhan diri, atau menutupi 
kekurangannya, rela berbohong dan berkorban,  bi-
asanya ada pada orang yang baru jatuh cinta atau  anak 
usia remaja yang belum bisa mengontrol dan mengen-
dalikan emosi. 

Cinta memang rasa yang indah, ibaratnya suatu 
tempat yang dipenuhi warna dan wangi bunga, mem-
buat indera  terpesona dan terpana yang bisa mem-
butakan mata telanjang, bila tidak disertakan  
kebeningan hati. 

Seharusnya rasa cinta dan kasih sayang  selalu di-
gelorakan sebagai syarat bahagia, yaitu cinta suci yang 
dilandaskan pada kebenaran illahi. 

 
Rasa cinta yang ada pada jiwa manusia  merupa-

kan kuasa Sang Maha Cinta, sebagai upaya menjaga 
dengan  memohon padaNya, agar rasa yang indah itu 

A 
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tidak menjadi buta karena nafsu yang menggebu, dan 
cinta itu tetap ada pada tempat dan saat yang tepat. 

 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 18 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Terlena 
erlena sama artinya dengan tertidur, len-
gah, lalai, atau dengan asyiknya. Banyak 
hal yang dapat membuat manusia menjadi 

terlena, apabila tidak memiliki kemampuan mengen-
dalikan diri. 
 

Karena banyaknya pekerjaan atau padatnya aktivitas mem-
buat  manusia terlena, sampai melupakan orang tua atau 

keluarga yang menunggu di kediaman. 
Karena  jabatan kadang bisa menjadikan terlena, tumbuh 

kesombongan atau keangkuhan, merasa semua orang membu-
tuhkan dirinya. 

 
Dengan kekayaan yang bergelimang, kadang bisa 

membuat mereka terlena, memandang rendah orang 
yang kekurangan, sehingga timbul kesenjangan yang 
menganga, dan matinya rasa simpati maupun empati. 

Banyaknya kegiatan, menduduki jabatan yang 
tinggi, dan memiliki kekayaan dianjurkan dalam ajaran 
Islam, asalkan diwujudkan untuk  memberi kemanfaa-
tan pada kehidupan, dan tidak membuatnya terlena, 
atau ternina bobokkan dengan apa yang dititipkan oleh 
Sang Pencipta, ingatlah bahwa semua bersifat sementa-
ra, yang akan dipertanggung jawabkan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 20 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 

T 
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Bahasa Kasih 
 

Bahasa kasih sebagai alat komunikasi interaksi 
atau hubungan untuk saling menguatkan dan memoti-
vasi agar terjadi harmonisasi sebagaimana Islam 
mengajarkan. 
 
Bahasa kasih sama artinya  ungkapan atau perkataan kebena-
ran, yang dijadikan pedoman atau pijakan oleh banyak orang. 

Bahasa kasih bisa diartikan dengan perkataan yang lemah 
lembut, membuat suatu hubungan menyenangkan dan 

menenangkan karena adanya pengertian. 
 

Bahasa kasih dapat diartikan dengan perkataan yang penuh 
makna, menjadi motivasi di saat sendiri dan penguat untuk 

segera bangkit setelah tersesat. 
 

Bahasa kasih artinya juga perkataan yang memuat unsur 
kepantasan, tidak  ada orang yang merasa terhinakan atau 

dikerdilkan,  bisa diterima oleh semua kalangan. 
Bahasa kasih itu memulyakan, karena disertakan  akhlak dan 

ketulusan hati untuk memberi karena cinta pada illahi. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 27 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Keistimewaan 
ua belas bulan Maulid selalu di kenang se-
bagai tanggal istimewa, kelahiran Nabi 
akhir zaman, pemberi syafaat pada umat, 

keteladanan  semua insan, pemaaf pada semua orang 
yang pernah berbuat kesalahan, dan banyak lagi keis-
timewaan lainnya. 

Sebagai pemimpin pemerintahan yang adil dan 
bijaksana, tidak membedakan kerabat dekat atau rakyat 
jelata, apabila melakukan kedholiman akan mendapat-
kan sangsi yang sama. Sebagai pemimpin keluarga 
yang penyayang dan pengertian, kelembutan sikap 
yang selalu ditunjukkan di kala sendiri atau ketika 
banyak orang. Sebagai sahabat yang dapat dipercaya 
atau amanah, memberi keteladanan tanpa banyak kata, 
dan tidak terkesan menggurui. Sebagai pribadi yang 
menyenangkan atau hamble, bisa bergaul dengan 
siapapun tanpa membedakan suku ras dan warna kulit, 
sehingga kehadirannya selalu di nantikan. Sebagai 
suami yang penyayang, mampu membuat hati istri 
selalu bahagia dengan panggilan yang memulyakan, 
dan menjaga keselamatan serta memenuhi kebutuhan. 

Di tanggal yang istimewa, semoga semua 
umatnya mampu meneladani sikap atau perilaku, se-
bagaimana amanah beliau di utus ke muka bumi ada-
lah menyempurnakan akhlak manusia. Ya Allah am-
punilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 29 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pertemuan 
 

da banyak hal yang dapat diambil pelaja-
ran dalam suatu pertemuan,  di antaranya 
melepaskan kerinduan, menghadirkan 

harapan, dan menumbuhkan rasa simpati atau empati. 
Mengapa begitu pentingnya pendidikan dijalankan 
dengan adanya pertemuan langsung antara pendidik 
dengan peserta didik, karena untuk mencapai tujuan 
terbentuknya  karakter dibutuhkan keteladanan. 

 
Dalam pertemuan dapat menumbuhkan rasa cinta 

dan kasih sayang, sebagai unsur utama kebahagiaan, 
dan dapat memberi motivasi untuk memperbaiki diri. 
Dengan pertemuan bisa memberikan sentuhan non 
verbal, yang sangat dibutuhkan oleh segala usia, karena 
akan tumbuh rasa dibutuhkan, dihargai dan diper-
hatikan. Pertemuan juga dapat menghadirkan canda 
dan keceriaan, dengan tetap menjaga protokol 
kesehatan, jadi tidak perlu berfikir untung dan rugi, 
sekalipun banyak materi yang harus di keluarkan, tidak 
sebanding dengan hasil yang didapatkan. 

Pertemuan dapat menghantarkan mereka menjadi 
generasi yang kuat mental, tidak hanya cerdas secara 
virtual, karena gambar makanan tidak dapat me-
nyelesaikan persoalan kelaparan. 

 
Kehidupan ini penuh tantangan, maka perlu 

memiliki multi  kecerdasan Sang pencipta yang maha 

A 



 

26 Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I  

 

 

mulya, kepadaMu petunjuk kebenaran selalu kami 
panjatkan, agar hari hari dapat kami jalani dengan 

keberkahan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 29 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Membuka 
 

Membuka diri untuk menerima masukan, kritik dan saran, 
merupakan ciri sikap pemimpin yang memiliki motivasi 

berkemajuan. 
 

Membuka hati untuk memaafkan suatu kesalahan, sebagai 
tanda kemulyaan kepribadian. 

 
Membuka pikiran untuk mendapatkan pengetahuan dan per-

luasan wawasan, sebagai tanda kedewasaan. 
 

Membuka cakrawala pandang, agar terhindar dari sikap  
mudah tersinggung, dan perasa paling dari yang lainnya,  

sebagai ciri manusia yang memiliki multi intelegensi dan ke-
baikan hati. 

 
Membuka semua indera untuk menerima realitas kehidupan 
akan dapat meningkatkan keimanan dan rasa syukur, ten-

tunya berbuah pada perbaikan ahlak, sikap atau perilaku, se-
baliknya menutup diri dari informasi perkembangan atau 

kebenaran,  akan menjadikan ketertinggalan  
di berbagai bidang. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Bojonegoro, 2 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Rasa Senang 
 

eorang anak bangun pagi-pagi berbeda 
dengan hari biasanya, lekas mandi dan 
mengenakan pakaian olah raga terbaik 

yang dimiliki, terlihat raut muka yang berbinar, karena 
hari itu ia akan bertemu dengan pelatih senam yang 
baru, untuk membuat perjanjian atau jadwal berlatih 
olah raga kegemarannya secara inten, senam olah raga 
yang pernah menghantarkan sang anak sebagai juara 
harapan tingkat Nasional. 

Ilustrasi di atas hampir dimiliki oleh semua orang, 
tidak pandang usia atau jabatan, apabila menjalankan 
aktivitas di landaskan dengan rasa senang, akan 
menghadirkan motivasi atau semangat berprestasi. 

 
Rasa senang bisa sebagai energi pendorong atau semangat 

dalam menjalankan profesi, misalkan saja bisa dengan cepat 
dan tepat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

 
Rasa senang juga bisa menutupi kelelahan, berganti dengan 

kebahagiaan, karena itu tidak ada toko manapun  
yang menjajakan. 

 
Yang harus disadari   oleh setiap orang adalah 

tidak berlebihan ketika memiliki rasa senang, apalagi 
sampai menutup mata tentang kebaikan atau kebena-
ran, bisa jadi tai ayam rasa coklat. 
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Rasa senang memang urusan hati, yang cender-
ung subjektif, agar tidak merusak suatu interaksi, selalu 

memohon pada Sang Pengendali, agar mampu 
mengelola rasa senang yang tumbuh pada diri  sesuai 
dengan porsi dan tidak membuat orang lain tersakiti. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 3 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Rela 
 

alam banyak hal manusia menjalani segala 
aktivitasnya dengan suka rela atau senang 
hati, tidak ada unsur keterpaksaan, se-

hingga akan menghasilkan karya terbaiknya. Perlu 
diketahui bahwa kondisi kejiwaan manusia cenderung 
labil, kadang penuh semangat karena sesuai dengan 
harapan yang akan menghasilkan tindakan disertai rasa 
suka rela, suatu waktu bisa melemah tanpa ada gairah. 

Di saat kondisi jiwa lagi tidak berrasa atau 
berdaya, perlu disemangati oleh diri sendiri dengan 
menghadirkan suatu kesadaran, bahwa kelemahan dan 
ketidakberdayaan sama artinya dengan bunuh diri, ka-
rena tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang 
terbatas. 

Dalam kehidupan, tidak selayaknya  mengandal-
kan manusia atau benda sebagai tumpuhan, sebaiknya 
menggali potensi untuk kekuatan atau modal men-
guasai kehidupan dan memberi kemanfaatan yang 
disandarkan pada Sang Penguasa Alam Semesta. 
 
Kepercayaan diri, akan menjadi motivasi untuk memperbaiki 
keyakinan padaNya sebagai kekuatan  untuk menghilangkan 

rasa takut. 

Dan, cinta sejati itu tidak rela orang yang dicintai 
tersakiti ataupun dihinakan, adanya adalah memulya-
kan, maka berbagai cara akan diupayakan untuk mem-
buktikan. 
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Menerima apa yang menjadi ketentuanNya 
setelah berupaya akan menumbuhkan sikap rela dan 

rasa bahagia yang tiada tara sepanjang masa. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 4 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Antara 
 

alam kehidupan di dunia, banyak mahluk 
yang di ciptakan oleh Alloh Swt. ber-
pasang pasangan, dan memiliki ciri khas 

yang berbeda, bahkan cenderung berlawanan, tapi an-
tara mereka saling melengkapi, karena memiliki fungsi 
dan peran yang sangat penting. 

 
Antara siang dan malam, perbedaannya sangat jelas, siang 
ditandai munculnya matahari sebagai sumber energi dan 

alam dunia menjadi terang, banyak orang beraktivitas, beker-
ja mengais rejeki, sebaliknya di malam hari, dunia menjadi 

gelap, dijadikan wahana yang tepat untuk beristirahat setelah 
seharian lelah. 

 
Antara laki-laki dan perempuan, memiliki sifat yang berbeda, 

laki² dengan kekuatan fisiknya sebagai pemimpin, ber-
tanggung jawab mencari nafkah, bekerja di luar rumah untuk 
menghidupi keluarga, sedangkan perempuan mengandung, 
melahirkan dan dengan kelembutannya, menghadirkan rasa 

cinta dan kasih sayang, akhirnya menumbuhkan suasana 
kedamaian. 

 
Sang pencipta maha tahu komponen ciptaannya, 

apabila terjadi pergeseran fungsi dan peran, bisa me-
nyebabkan permasalahan atau tanda bahwa kiamat su-
dah dekat, misalkan saja para perempuan tidak mau 
melahirkan karena takut memudar kecantikannya, dan 
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sang lelaki tidak berkenan menafkahi karena faktor 
kemalasan untuk bekerja. 

 
Perbedaan antara satu dengan yang lainnya, un-

tuk saling mengisi, memperbaiki atau melengkapi 
kekurangannya, karena tidak ada mahluk di dunia 
yang sempurna, pasti akan menua   sesuai jatuh tempo 
sampai berakhirnya waktu kehidupan di alam dunia. 

Tidak selayaknya di antara mereka sombong atau 
berbangga merasa lebih hebat dan kuat, pastikan bah-
wa selalu ada kerendahan hati karena menyadari bah-
wa semua yang dimiliki hanyalah titipan bersifat 
sesaat, dan akan dipertanggung jawabkan padaNya di 
hari yang sudah ditentukan. 
 

Ya Alloh, ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 5 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kekuatan Cinta 
 

autan  luas kan di seberangi, jarak yang jauh 
kan di lintasi, tak menghitung berapa ban-
yak materi, untuk menemui sang pujaan 

hati, semua dilakukan dengan rasa senang hati karena 
adanya kekuatan cinta. Dengan senang hati, bangun di 
sepertiga malam sunyi, untuk mendapatkan petunjuk 
kebenaran dan menghilangkan kegalauan rasa di dada, 
dari Sang Penentu SegalaNya, semua hanya dapat dil-
akukan karena memiliki kekuatan cinta. 

Berbagai cara dilakukan oleh orang tua, bahkan 
kadang tidak masuk di logika, atau sampai  berpura 
pura, agar dapat membahagiakan  orang yang selalu di 
hati dan pikiran, semua hanya bisa dilakukan karena 
adanya kekuatan cinta. 

Kekuatan cinta ibarat mesin penggerak sangat 
dahsyat yang bisa menghantarkan perubahan ke arah 
kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan. Sebaliknya, 
bila kekuatan cinta telah pudar, semua akan menjadi 
hambar dan bisa hilangkan tujuan kehidupan. 

 
Sebagai tanda adanya kekuatan cinta adalah men-

gutamakannya dari yang lain, menjaga agar hatinya 
selalu bahagia, dan pengorbanan atau memberi dengan 
ketulusan tanpa berharap balasan. 
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Bermohon pada sang pengendali jiwa adalah cara, 
agar kekuatan cinta selalu bergelora pada kebenaran, 

kebaikan, dan menghantarkan hingga masa keabadian.  
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 6 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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B i l a 
idak ada yang mustahil bila segala sesuatu 
sudah dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa, 
karena itu keyakinan manusia pada janji 

dan kebesaranNya selalu ditingkatkan adalah 
keniscayaan. Seorang pelajar, anak dari keluarga tergo-
long bersahaja, alumni dari SLTA Negeri, dengan kegi-
gihannya belajar dapat beasiswa kuliah di perguruan 
ternama di Kota Jogja, ayahnya driver ojek bentor, dan 
ibunya di rumah ngurus tiga putrinya, kemungkinan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makanan 
bergizi jarang ditemukan, tapi bila Sang pengendali ke-
hidupan sudah menetapkan, tak seorangpun bisa 
menggagalkan. Ikhtiar dan kepasrahan disinergikan 
dengan keyakinan yang kuat, berbaik sangka padaNya, 
akan menghasilkan ketenangan jiwa, apapun hasilnya. 
Harapan besar pada keberhasilan harus dimiliki oleh 
orang beriman, sebagai kekuatan mental menjadi pem-
impin peradaban. 

Bila Sang kuasa sudah berkehendak, yang sulit 
akan menjadi mudah, berat akan menjadi ringan,  ya-
kinlah bahwa dalam kehidupan itu serba mungkin, 
yang sangat penting adalah mempersiapkan diri men-
jadi manusia terbaik pemberi kemanfaatan pada ban-
yak umat, pasti akan berakhir  membahagiakan 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 7 Nov 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Rindu 
aut muka seorang ibu terlihat berbinar 
setelah menerima telpon dari seseorang nan 
jauh di ibu kota tidak dapat ditutupi, 

mendapat kabar bahwa dua hari lagi sang anak akan 
pulang untuk mengurai rasa rindu yang sudah hampir 
satu tahun tidak bertemu. 

 
Rindu itu sebagai tanda adanya cinta, yaitu rasa ingin sering 

bertemu, bercerita dan tertawa bersama 
 dalam suka maupun duka. 

Rindu juga bisa mengeluarkan tetesan air mata  bahagia, ka-
rena adanya perjumpaan yang kadang tidak direncanakan, 

atau  tenggang waktu yang lama. 
Rindu yang sebenarnya menghadirkan harapan perjumpaan, 
dan adanya perubahan ke arah kebaikan pada mereka semua. 

 
Indahnya rasa rindu pada kekasih pujaan hati, 

akan dapat memotivasi memperbaiki diri, karena per-
temuan itu hanya akan terjadi bila kita bisa mengikuti 
dan menjalani apa yang menjadi sunah Nabi. Rasa rin-

du pada orang yang di sayang tidak ternodai oleh 
pembangkangan pada aturan atau nafsu yang mengge-
bu dapat dikatakan kebaikan dan kebenaran. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Cepu, 8 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pendekatan 
 

endekatan merupakan sudut pandang, cara 
berpikir atau filosofi dalam menentukan sua-
tu cara, sikap menyampaikan informasi, 

melakukan kegiatan atau menyelesaikan permasalahan. 
Dalam berinteraksi dengan orang lain diperlukan pen-
dekatan yang berbeda, dipahami dulu latar belakang, 
keilmuan, dan suasana yang terjadi saat itu, yang akan 
melancarkan proses dan ketercapaian tujuan. 

 
Pendekatan pada kaum Adam dengan Hawa juga 

berbeda, bila  laki- laki lebih baiknya langsung memba-
has pokok permasalahan atau intinya, tidak perlu basa 
basi yang terlalu lama, sedangkan pada para perempu-
an lebih suka dibumbui dengan rayuan untuk menum-
buhkan suasana nyaman, baru penyampaian inti per-
soalan untuk menghindari adanya ketersinggungan, 
karena sifatnya yang cenderung perasa. 

 
Pendekatan yang dilakukan oleh setiap orang, 

menunjukkan pemahaman, keluasan wawasan, dan 
multi kecerdasan, sehingga meminimalkan terjadinya 
kesalahpahaman. Pendekatan yang terbaik diawali dari 
cara pandang yang positif, dengan memulyakan, 
menghormati, menghargai perbedaan dan memberikan 
perhatian. 
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Pendekatan yang baik akan menghasilkan ke-
baikan pula, yakinlah bahwa proses tidak pernah 

berkhianat pada hasil. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 9 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pahlawan 
 

ahlawan dapat dimaknai sebagai orang yang 
berjuang dengan gagah berani dalam mem-
bela kebenaran (KBBI). Secara etimologis ada 

juga yang memaknai pahlawan berasal dari akar kata 
pahala, dan berakhiran wan, pahalawan. Artinya, 
mereka pantas memperoleh pahala karena jasa-jasanya 
bagi perjuangan menegakkan kebenaran. Bila merujuk 
pada KBBI, maka menjadi pahlawan adalah hal yang 
memungkinkan bagi seseorang, bahkan siapa pun yang 
berjuang dalam membela kebenaran bisa menempati 
posisi sebagai seorang pahlawan. 

Pahlawan juga dapat diberikan pada orang yang 
menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, mem-
berikan kemanfaatan, dan mampu merubah suatu 
keadaan. Orang tua adalah pahlawan bagi anak anak-
nya, dengan kegigihan tak kenal lelah dalam bekerja 
dan berdoa guna menghantarkan pada kesuksesan. 

Anak anak adalah pahlawan dan permata di hati 
ayah bundanya, sebagai penyemangat atau motivasi 
untuk berkarya dan memberi keteladanan tentang ke-
baikan. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 10 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Loyalitas 
 

oyal atau loyalitas biasa diartikan sebagai 
sikap setia, misalkan loyalitas karyawan, 
pegawai, atau bawahan sebagai tindakan 

menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan 
kepada perusahaan, institusi tempatnya bekerja, dan 
merupakan suatu hal yang emosional. 
 

Loyalitas orang-orang yang bekerja menjadi penentu ber-
jalannya roda suatu organisasi, bahkan dapat mempengaruhi 

maju mundurnya. 
Loyalitas menumbuhkan semangat bekerja pantang menye-

rah, dan tidak berfikir berapa imbalan rupiah, serta tidak 
mengenal lelah. 

Loyalitas juga menumbuhkan rasa memiliki, sehingga ada 
semangat bekerja dengan  cinta, dan terasa bahagia  

dalam segala suasana. 
Loyalitas dapat terjadi bila antara pimpinan dan bawahan 

saling menghormati, mempercayai, menghargai 
dan membutuhkan. 

Loyalitas yang dilandaskan pada kebenaran, kebaikan dan 
kematangan emosional akan indah dan nyaman dirasakan 

oleh semua orang 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Bojonegoro, 11 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Masa Lalu 
 

ati terasa berbunga bunga, dapat bercerita 
dan bercengkerama dengan orang tua dan 
saudara, yang sudah sekian lama tidak 

bertatap muka. Cerita masa lalu tentang kerja keras 
orang tua dan doa serta belajar untuk menggapai hara-
pan di masa depan. Sungguh,  hasil yang di petik saat 
ini adalah buah dari apa yang di tanam pada masa lalu, 
apakah membahagiakan atau sebaliknya. 
 
Masa lalu kini dan nanti akan selalu berkaitan, dan tidak bisa 

terpisahkan, misalkan kesuksesan dan kekuatan mental 
seseorang  adalah  buah dari pembelajaran masa lalu, 

jadi tidak bisa instan.  
 

Masa lalu adalah proses dan pelajaran untuk masa kini, ya-
kinlah bahwa semua akan indah pada waktunya, karena hasil 

tidak pernah berkhianat pada proses. 
 

Masa lalu yang menyakitkan akan membuat kekuatan, 
Masa lalu yang menyenangkan, jangan sampai melenakan, 

dan kesalahan masa lalu untuk di maafkan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Kedewan, 12 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menduga 
pa yang ada dalam pikiran dan perasaan 
setiap orang, kita tidak tahu persis, 
bisanya menduga atau mengira ngira yang 

belum tentu kebenarannya, karena itu menjadi rahasia 
diri dan sang pencipta, praduga positif sebagai sikap 
yang diharapkan untuk meminimalkan permasalahan. 
Manusia hendaknya menyadari tentang keterbatasan 
yang dimiliki, akan terlihat pada sikap pengertian atau 
bijaksana untuk menghindari arogansi. Bisa jadi ban-
yak permasalahan yang dipikirkan oleh seseorang, ka-
renanya mengasihi dan menyayangi dengan kelembu-
tan adalah tindakan kebaikan. 

Kadang yang terlihat selalu ceria, mereka mem-
iliki banyak dilema, karenanya berbagi cerita dan saling 
memotivasi adalah tindakan terpuji. Kejujuran dalam 
menyikapi permasalahan dan selalu dikonsultasikan 
pada sang pengendali kehidupan, merupakan solusi 
yang harus dilakukan oleh semua orang. 
 

Menggantungkan semua harapan dan adanya kepasrahan 
padaNya setelah ikhtiar sebagai bentuk  

kecerdasan yang luar biasa. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 13 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Keajaiban 
 

erjalanan anak manusia yang mencari sang 
ibu,  dengan kegigihannya membawa dan 
membaca kitab suci qur'an menghantar-

kannya mendapatkan keajaiban dari Sang Kuasa. Da-
lam kondisi suka maupun duka, lelah dan susah, tetap 
mengutamakan membaca kitab suci untuk memenuhi 
kebutuhan ruhani, membawanya pada tergapainya 
harapan menjadi orang ahli agama, dan keajaiban itu 
nyata adanya. Pelajaran indah yang dapat kita ambil 
dari kisah di atas yaitu, tak lelah dalam melakukan ke-
baikan, saat sendiri maupun banyak orang, dengan 
ketulusan tanpa berharap balasan, yang dapat 
menghadirkan keajaiban. 

Mudah bagi Sang Pencipta memberikan keajaiban 
atau sesuatu yang menurut akal manusia tidak mung-
kin menjadi mungkin, dengan syarat ada keyakinan 
yang kuat dan keikhlasan. Doa yang selalu dipanjatkan 
saat berkholwat  adalah, keselamatan di dunia dan 
setelahnya, untuk diri, keluarga, orang tua, dan orang² 
yang telah memberi kebaikan pada kita, agar selalu 
diberi keberkahan dalam menjalani kehidupan serta 
kebahagiaan. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 14  November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menahan 
 

anusia dikenal sebagai mahluk yang 
memiliki banyak kemauan, tapi harus di 
sadari bahwa tidak semua keinginan ter-

penuhi, maka kemampuan menahan gejolak atau ambi-
si untuk disesuaikan dengan potensi dan kehendak 
sang illahi dengan cara memohon petunjuk senantiasa 
untuk dilakukan. Kemampuan menahan emosi yang 
tak bertepi merupakan proses latihan kesabaran, yang 
akan menghasilkan sikap atau perilaku bijak dan pen-
yayang. 

 
Manusia yang memiliki kemampuan menahan 

nafsu atau keinginan berbelanja yang berlebihan 
dengan menyesuaikan keuangan, pertanda memiliki 
kecerdasan emosional (pengendalian diri). Orang kaya 
harta, ilmu, dan berkedudukan, yang mampu menahan 
kesombongan, dan lebih senang memberi kemanfaatan 
pada banyak orang, sebagai pertanda memiliki kemul-
yaan budi. 

 
Perihal menahan nafsu atau ambisi dan rasa, bagi 

kebanyakan orang tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, mesti ada kesadaran serta kemauan 
yang kuat, dan untuk selalu diingat bahwa manusia 
diberi olehNya dua potensi yaitu kebaikan dan 
keburukan, pilihan ada pada diri sendiri, mana yang 
akan mendominasi, untuk mematikan salah satu seper-
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tinya tidak mungkin, yang bisa adalah menahan dan 
mengendalikan agar berjalan sesuai alur ketentuan 

Yang Maha Benar. 
  
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 16 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Cinta dan Benci 
Cinta dan benci merupakan pekerjaan rasa dari hati, yang 
sering dikatakan memiliki perbedaan yang sangat tipis, tapi 
memiliki efek yang sangat berbeda, cinta menimbulkan 
keinginan untuk memiliki dan senang, sedangkan benci ada 
harapan menjauh dan tidak menghendaki perjumpaan. 

 
Cinta dan benci merupakan rasa yang seharusnya 
dikendalikan oleh hati dan bukan sebaliknya, cinta karena 
kebaikan yang dilakukan dan benci pada suatu pelanggaran, 
tapi ada solusi untuk semuanya yaitu memaafkan. 
 
Cinta dan benci tidak seharusnya berlebihan, karena peru-
bahan rasa itu tidak dalam kendali manusia, suatu saat yang 
dicinta bisa menjadi yang paling di benci, ataupun se-
baliknya. 
 

Memohon pada Sang pengendali hati untuk cinta 
yang utama padaNya, dan menuntun rasa dalam ke-
baikan serta kebenaran, meminimalkan kebencian yang 
akan menyebabkan kesakitan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 21 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Merasa 
 

Merasa bersalah atas ucapan yang dikhawatirkan me-
nyinggung atau merendahkan orang lain,  

lalu melakukan tindakan minta maaf  
adalah bentuk akhlak yang terpuji. 

 
Merasa paling benar atau pintar, bisa menumbuhkan  

kesombongan dan sikap angkuh atau jumawa  
yang merupakan tindakan tercela,  

perlu banyak belajar agar  
memiliki kedalaman ilmu. 

 
Merasa terhina atau mudah tersinggung bisa  

menimbulkan sikap rendah diri  
atau tidak percaya diri, perlu pergaulan  

yang luas untuk meminimalkannya. 
 

Merasa hebat sendiri, bisa menimbulkan 
 sikap sombong, perlu banyak mengkaji  

dan belajar pada para ahli agar  
tumbuh sifat rendah hati. 

 

Di atas langit masih ada langit, jangan sampai si-
fat  yang "merasa" akan membuat kita terjerat dalam 
lingkaran  kejumudan atau kebodohan hanya karena 
kemalasan atau enggan membuka hati dan pikiran un-
tuk belajar atau memperbaiki kualitas diri, selalu ingat 
pesan pertama Sang Pencipta pada umat manusia un-
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tuk membaca atau belajar sebagai gerbang utama men-
jadi pemimpin di muka bumi, penebar kebaikan dan 

kasih sayang, serta pemberi kemanfaatan pada banyak 
orang. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 23 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Andai 
 

ndai merupakan kata yang sering 
diungkapkan ketika ada penyesalan. An-
dai waktu bisa berulang kembali, rasanya 

tidak ingin menjadi orang dewasa, tapi balik menjalani 
seperti masa anak anak yang tidak harus bertanggung 
jawab pada semua tindakan yang dilakukan, sebagai 
bentuk penyesalan, padahal dengan kedewasaan bisa 
menjadi pemimpin yang mampu bersikap bijaksana 
dan memberi kemanfaatan pada banyak orang. 

Andai waktu dapat berulang kembali, akan men-
jalani masa sebagai siswa dan belajar dengan 
kesungguhan, sehingga mampu menorehkan prestasi 
yang hasilnya di panen saat ini, tapi akibat kemalasan 
waktu itu, akhirnya mendapatkan kesulitan dalam 
pekerjaan,  hal ini sebagai bentuk penyesalan, tapi so-
lusinya bukan berandai andai, memulai saat ini juga 
untuk merubah kemalasan menjadi produktivitas, tidak 
ada kata terlambat dalam berbuat. 

Andai waktu dapat berputar, akan menerima per-
jodohan dari orang tua, ternyata pendamping pili-
hannya yang diperjuangkan dengan emosi cinta yang 
luar biasa, dalam waktu yang tidak lama meninggalkan 
begitu saja, dan berpaling di lain hati, bukan kejadian 
lama yang harus diratapi, pasti ada hikmah besar yang 
dapat di petik dari semua peristiwa, sungguh apa yang 
terjadi adalah terbaik untuk diri, bagi orang yang 
mengimani. 
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Saat ini tidak penting berkata andai, seharusnya 
adalah introspeksi dari semua peristiwa yang pernah di 

alami, sebagai ajang penguatan mental dan pening-
katan potensi, tidak ada  kata menyerah, yang seha-
rusnya adalah pasrah padaNya setelah berikhtiar 
dengan sekuat tenaga dan selalu disertakan doa, agar 
tidak pernah salah arah dari jalan kebenaran. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 24 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Guru 
 

etiap tgl 25 November selalu diperingati 
sebagai hari guru Nasional, yang dalam 
sejarahnya berkaitan dengan berdirinya 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi 
PGRI itu sendiri berawal dari Persatuan Guru Hindia 
Belanda (PGHB) yang sudah ada sejak tahun 1912. 
Guru menjadi profesi yang akhir akhir ini banyak dim-
inati, yang memiliki motivasi  mengadakan perubahan 
pola pikir, pola sikap, pola hati dan peningkatan ket-
erampilan serta adanya perubahan yang mengikuti 
perkembangan jaman. 

Sungguh mulya harapan dan cita cita guru, dalam 
menjalankan tugas fungsi dan peran mengedepankan 
keikhlasan, bukan berarti tidak butuh materi, tapi   
meyakini bahwa rejeki akan selalu menyertai perbuatan 
kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan. 

Guru selalu memandang segala persoalan akan 
dapat diselesaikan dengan pendekatan cinta dan kasih 
sayang, karena suatu pemahaman bahwa setiap anak 
manusia memiliki potensi kebaikan. 

Guru  yang pertama dan utama adalah orang tua, 
karena sadar memiliki kemampuan yang terbatas, 
maka dititipkan pada para guru di satuan pendidikan 
formal, agar keturunan mereka di bimbing potensi akal, 
hati dan fisiknya. 

 

S 
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Selamat hari guru pada semua guru di Indonesia, 
yang  siap menghantarkan anak bangsa menjadi manu-

sia berkualitas keimanan, keilmuan, dan keterampilan, 
yang sanggup menghadapi perubahan  cepat serta 
dahsyat. 

Guru yang baik akan bisa memberi kemanfaatan, 
keteladanan, dan menginspirasi, artinya mampu men-
erangi orang lain dan tidak membakar atau melelehkan 
diri sendiri. 

Sebagai catatan, bahwa karakter kebaikan peserta 
didik terbentuk dari keteladanan karakter gurunya, 
maka pembelajaran secara luring sangatlah penting. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
 

Purwosari, 25 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Mempertahankan 
 

anyak statemen yang menyebutkan bahwa 
memulai lebih mudah daripada memper-
tahankan, pernyataan tersebut tidak 

selamanya salah, sejenak melihat realitas kehidupan 
yang ada. Untuk mencapai suatu tujuan, dengan 
melakukan banyak  kebaikan, mulai dari sikap yang 
suka menolong, banyak memberi materi, membantu 
menawarkan solusi menyelesaikan permasalahan, tapi 
kadang tidak berlangsung lama, setelah tujuannya 
tercapai, mereka kesulitan mempertahankan kebaikan, 
karena apa yang dilakukan ada niatan sekedar 
mendapatkan simpati menggapai tujuan sesaat, 
alangkah indah rasa di dada bila dalam melakukan ke-
baikan menghadirkan pula harapan untuk bisa 
selamanya, tidak  terkikis oleh waktu. 

Untuk mempertahankan hubungan suami istri 
agar tetap harmonis dan romantis penuh wangi bunga 
layaknya manten baru, tak semudah membalikkan 
telapak tangan, perlu perjuangan yang melelahkan, ha-
rus bisa mengendalikan rasa agar tidak tergoda dengan 
orang yang mungkin terlihat lebih memikat, rendah 
hati, memaafkan, dan dengan keyakinan bahwa pasan-
gan kita adalah jodoh yang terbaik dariNya, akan bisa 
meredam gejolak yang datang tanpa undangan di saat 
yang tidak tepat. 

Untuk mempertahankan kualitas bidang usaha 
atau perdagangan juga membutuhkan kerja yang 
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maksimal, harus ada inovasi, pembaharuan, kebaruan 
sesuai kebutuhan dan keinginan mangsa pasar, dan 

tetap mengedepankan kejujuran. 
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

keimanan, keilmuan dan keterampilan bagi orang 
beriman merupakan keharusan, dengan cara selalu 
membaca dan belajar, agar menjadi pemenang dalam 
kehidupan kini dan nanti serta mendapat ridlo illahi. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 26 Nov 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Belajar 
 

Dengan perpisahan kita dapat belajar apa artinya 
merindu. Dengan ujian kita dapat belajar menghormati 
dan menghargai perbedaan. 
 

Dengan cinta kita dapat belajar tentang pengorbanan. 
Dengan penelitian kita dapat belajar membuktikan kebenaran 
dan mencari makna suatu peristiwa. Dengan kesedihan kita 

bisa  belajar  arti kesenangan.Dengan gelap kita dapat belajar 
membaca dengan mata batin. Dengan dingin kita bisa belajar 

betapa pentingnya kehangatan. 

 
Dengan  proses yang benar yang kadang melelahkan, kita 

dapat belajar hakikat perjuangan. Dengan keberhasilan me-
lalui proses yang panjang, akan belajar merasakan hakikat 

kebahagiaan. 

 
Selamat dan sukses pada wisudawan/wati IAI 

Sunan Giri Bojonegoro tahun 2020, teruslah belajar, 
jangan pernah ada kata lelah dan menyerah, lalui 
semuanya dengan senang hati, karena keberhasilan su-
dah di depan mata. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Hotel Dewarna, 28 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Senyuman 
 

Senyuman merupakan gerak tawa ekspresif yang tidak ber-
suara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan 

sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. 
 

Senyuman itu perwujudan dari perasaan kebahagiaan dan 
ketulusan yang menyehatkan jiwa raga. Senyuman dapat 
mengurai ketegangan jiwa dan pikiran, sehingga kemung-

kinan akan terhindar dari depresi. 
 

Senyuman bagian dari sedekah, sebagai perilaku kebaikan 
yang dianjurkan untuk ditebarkan disertakan doa kesela-
matan. Senyuman akan terlihat menawan, mengeluarkan 

energi positif pada orang lain, sehingga akan memunculkan 
sikap keramahan sebagai balasan. 

 
Senyuman juga akan meminimalkan kebencian dan dendam, 

dapat tergantikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. 

 
Mengawali hari hari dengan senyuman sebagai 

bukti rasa syukur padaNya karena masih diberi nikmat 
yang tak terkira, kembangkan pada keluarga dan sesa-
ma, agar dapat merasakan kebahagiaan yang sama. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 29 November 2020 

SriMinarti10Bjn 
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I l m u 
 

enurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari 
bahasa Arab (ilm), bahasa Latin (science) 
yang berarti tahu atau mengetahui atau 

memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah 
pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Begitu pent-
ingnya setiap manusia untuk memiliki  ilmu, yang 
dapat diartikan juga dengan "nur" atau cahaya, karena 
akan mampu menerangi pada sang pemiliknya. 
 

Dengan ilmu akan dapat menggapai kebahagiaan  
di dunia dan setelahnya. 

 
Dengan ilmu akan mampu membawa perubahan pada diri 

dan lingkungan ke arah kebaikan. 
 

Dengan ilmu akan bisa mempercantik atau  
memperbagus kepribadian. 

 
Dengan ilmu akan tumbuh kerendahan hati,  

tidak terbersit niatan apalagi rebutan  
kekuasaan maupun warisan. 

 
Dengan ilmu akan mampu menunjukkan sikap keadilan dan 
keprofesionalan, tidak bertendensi rasa suka dan benci, atau 

karena kedekatan. 

 

M 
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Bila kedalaman ilmu dan keluasan wawasan be-
lum mampu merubah seseorang menggapai derajat 

kemulyaan akhlak, pasti ada yang salah pada niatan 
atau metode pencapaian, karena itu pemahaman ten-
tang diri manusia sebagai mahluk terhormat, pem-
impin umat, dipersiapkan dengan kehebatan yang di-
miliki, niatkan karenaNya, pasti kedudukan kemulyaan 
akan disematkan beriringan dengan keilmuan. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 30 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Definisi 
efinisi merupakan suatu batasan atau arti, 
bisa juga dimaknai kata, frasa, atau ka-
limat yang mengungkapkan makna, ket-

erangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau 
aktivitas. Dalam mendefinisikan sesuatu antara satu 
dan lain orang berbeda beda, dipengaruhi oleh 
keilmuan, pengalaman, dan kecenderungan. 

Perbedaan mendefinisikan akan memunculkan 
keharmonisan, saling melengkapi, ibarat tegangan 
listrik saling menarik, bila disertakan suatu kesadaran. 

Misalkan definisi cantik atau tampan, menurut 
ilmuan biasanya akan dilihat dari sisi fisik, tampilan 
rupawan, dan kecerdasan hati atau pikiran, tentu ber-
beda menurut para seniman yang melihat sesuatu dari 
sisi keunikan. 

Mendefinisikan sesuatu kadang cenderung 
subjektif, karena kurang bijak apabila ada pemikiran 
atau merasa bahwa pendapatnya paling benar dan 
baik. Melengkapi diri dengan  pengetahuan yang luas, 
karenanya akan mampu mendefinisikan sesuatu dari 
berbagai sudut pandang yang memunculkan pemikiran 
objektif dan sikap bijaksana, serta dapat meminimalkan 
ketersinggungan yang menyakitkan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 1 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pemikiran 
emikiran merupakan tindakan yang me-
nyebabkan pemahaman baru dengan hal 
yang sudah diketahui, dan prosesnya  

dengan pergerakan mental dari satu hal menuju hal 
lain. Pemikiran akan menghasilkan kreasi baru yang 
memungkinkan mengikuti perkembangan kekinian. 
Pemikiran terbentuk adanya pemahaman baru, yang 
bisa diperoleh dengan membuka diri menerima 
kritikan maupun saran, dan akan sangat berpengaruh 
pada perubahan. 

Pemikiran yang positif dan berkemajuan 
dihasilkan oleh mereka yang memiliki kemulyaan hati, 
pada akhirnya membentuk perilaku terpuji. Pemikiran 
seseorang bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan, 
bacaan, dan teman dekat, karenanya bersahabat dengan 
orang baik akan bisa membantu mengarahkan hati dan 
pikiran ke arah kebaikan. 

Alangkah rugi bila potensi akal yang sudah 
diberikan olehNya pada manusia tidak bisa 
menghasilkan pemikiran yang mampu mengubah 
mimpi menjadi nyata, untuk menjadi prasasti atau buk-
ti bahwa keberadaan kita di muka bumi dapat mem-
persembahkan banyak prestasi demi kemaslahatan sua-
tu negeri. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 2 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Benar-benar 
 

Orang yang benar-benar baik itu akan menjalankan 

fungsi peran dan tugas dengan ikhlas, artinya segala 

sesuatu atas dasar cinta padaNya. 

 

Orang yang benar-benar baik itu akan memberikan 

pertolongan pada mereka yang membutuhkan dalam 

kondisi sendirian maupun ada yang menyaksikan. 

 

Orang yang benar-benar baik itu akan menyegerakan 

dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan 

dengan sekuat tenaga, sepenuh hati, dan segenap 

pikiran, tiada  sedikitpun kemalasan. 

 

Orang yang benar-benar baik itu selalu berupaya 

meningkatkan kualitas diri sekaligus introspeksi, guna 

mempersembahkan  sikap atau kepribadian dan karya 

berkualitas. 

 

Orang yang benar-benar baik itu tetap rendah hati 

ketika mendapatkan posisi puncak prestasi, dan ada 

upaya memperbaiki dengan kesungguhan ketika 

melakukan kesalahan. 
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Orang yang benar benar baik itu mudah memaafkan, 

dan tiada rasa dendam, karena memiliki kesadaran 

bahwa setiap manusia tiada yang sempurna. 

 

Orang yang benar-benar baik itu, memiliki kemulyaan 

budi, tampilan terlihat mempesona, menyenangkan 

diajak bercengkrama, dan ada keinginan  berdekatan 

karena energi positif yang selalu dipancarkan. 

 

Sesungguhnya kebaikan yang kita torehkan adalah 

untuk diri kita sendiri. 
 

 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 3 Desember 2020 
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Syahdu 
 

yahdu sama artinya dengan khidmat; 
mulia; agung. Banyaknya permasalahan 
pada manusia untuk di selesaikan, 

melakukan pendekatan pada Sang kuasa dengan 
khidmat, bangun di sepertiga malam mengadu dan 
berserah diri padaNya, menyusun kekuatan hati agar 
dapat melewati. Kepribadian yang diperlihatkan oleh 
orang orang beriman sangatlah mulya, pancaran muka 
mempesona, memberikan penghormatan pada semua, 
dan tidak membedakan karena kekayaan. 

Untuk mendapatkan predikat mulya tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan, perlu kerja 
keras dan cerdas, memadukan kekuatan spiritual dan 
profesional, dengan keseimbangan akan mempermu-
dah pencapaian tujuan. 

Syahdu dapat juga diartikan sebagai suasana yang 
terkait dengan rasa, dan adanya di hati manusia. Keba-
gusan suara, keindahan pemandangan, dan  bersimpuh 
di penghujung kegelapan yang disertakan rasa cinta, 
maka akan menumbuhkan suasana  ketenangan dan 
kemulyaan  jiwa, itulah yang disebut dengan syahdu. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin.. 
Semoga bermanfaat.. 

 
Bojonegoro, 4 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Jatuh 
akna jatuh di KBBI adalah: (terlepas dan) 
turun atau meluncur ke bawah dengan 
cepat karena gravitasi 

Jatuh juga sering digunakan untuk istilah atau kiasan.  
Jatuh ke lubang yang sama, artinya mengulang kesala-
han yang pernah dilakukan, bisa jadi karena lemahnya 
kemampuan mengendalikan diri. 
 
Jatuh cinta merupakan rasa yang sangat indah, karena ada 
ketertarikan dan sikap rela berkurban, serta dapat melupakan 
segalanya, bisa menjadikan tidak berfungsinya logika, mem-
bangun kesadaran sebagai kondisi pikiran agar tidak ter-
perosok pada kesalahan. 
 
Jatuh sakit, bisa karena melemahnya imun tubuh dan kurang 
adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan,  menja-
ga kestabilan merupakan tindakan kecerdasan yang harus 
selalu dilakukan. 
 
Jatuh bangun merupakan kondisi mental bertahan dan keluar 
dari permasalahan, untuk dipahami bahwa semua peristiwa 
guna membangun kekuatan, agar menjadi  pemenang dalam 
kehidupan. 

 
Ketika dalam kondisi jatuh, biasanya cenderung 

melemah, namun bila memiliki pemikiran bahwa 
semua sebagai pelajaran berharga, untuk menguatkan 
potensi diri, menebarkan kebaikan, dan mem-
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persembahkan karya, merupakan tindakan luar biasa, 
tidak ada yang tidak mungkin bila Sang Kuasa sudah 

menghendaki, keyakinan dan prasangka baik yang 
selalu ditumbuhkan, pasti kebahagiaan akan selalu 
menyertai. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 5 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Menyenangkan 
 

enyenangkan sama artinya menjadikan 
perasaan suka dan bahagia, bisa untuk 
diri sendiri maupun orang lain. Menjadi 

orang yang menyenangkan tidak sertamerta  begitu sa-
ja, butuh waktu yang lama, karena terbentuk melalui 
proses pendidikan, pengalaman dan pembiasaan. 
 

Orang yang menyenangkan merupakan tampilan dari 
kepribadian, tumbuh dari kemulyaan hati dan  

pemikiran positif. 
 

Orang yang menyenangkan itu memiliki kemampuan men-
gendalikan keegoisan, terlihat sikap yang  

ramah dan mudah memaafkan. 
 

Orang yang menyenangkan itu kehadirannya selalu 
dirindukan, keberadaannya bagai cahaya yang memberi pan-

caran penerangan dan kemanfaatan. 
 

Orang yang menyenangkan itu selalu ada ide atau kreativi-
tas untuk memanfaatkan waktu dan  

kesempatan menjadi berarti. 
 

Orang yang menyenangkan itu memiliki prinsip kebenaran 
yang kuat, tidak mudah tergoyahkan, seperti pohon menju-
lang tinggi  yang bisa mengayomi dan ditopang oleh akar 

yang kekar. 
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Orang yang menyenangkan itu bisa menjadi teladan dan 

menginspirasi banyak kalangan, dan kerendahan hati selalu 
di pertontonkan. 

 
Menjadikan diri orang yang menyenangkan  se-

bagai suatu keniscayaan yang harus diupayakan, sama 
dengan mencontoh pada perilaku kenabian, dan itu 
pertanda bahwa kita manusia yang cerdas emosional, 
spiritual, dan intelektual. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 12 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sederhana 
 

ejenak memperhatikan, mengamati dan 
menganalisis sederhana realitas kehidupan 
manusia, sambil menikmati kopi, susu, 

atau teh yang dihidangkan oleh pasangan sejati, 
dengan senyuman khas keikhlasan, terasa membawa 
suasana hati melayang, walau mungkin tinggal serpi-
han uang recehan yang ada di kantong. Ternyata se-
derhana itu, yang harus ada dalam hati adalah mampu 
memadukan rasa dan  sikap menerima dengan sepenuh 
hati pemberian dariNya sebagai hasil dari ikhtiar, dan 
berusaha melihat segala sesuatunya dari sisi kebaikan 
atau hikmahnya, tapi hal ini tidaklah mudah, membu-
tuhkan keimanan dan keilmuan tingkat tinggi. 

Sederhana kelihatannya, memberikan senyuman 
dan sapaan penuh kehangatan pada pasangan, kerabat, 
sahabat, dan memiliki dampak yang luar biasa, karena 
kita akan di kenang sepanjang masa sebagai orang 
yang ramah dan menyenangkan, perlu pembiasaan dan 
kemauan kuat untuk bisa melakukan semuanya. Se-
derhana menikmati suasana di sekitar dan menjaga 
kebersihan, kesehatan, pola makan yang seimbang, hati 
diliputi rasa cinta dan menghilangkan kebencian, pasti 
kebahagiaan akan menjadi sahabat setia kita di mana-
pun berada. Sederhana membiasakan kebaikan, men-
gisi hari hari meningkatkan keimanan, keilmuan ber-
sama orang orang yang memiliki visi misi yang sama, 

S 



 

70 Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I  

 

 

merencanakan kehidupan yang membahagiakan di 
dunia dan setelahnya. 

Berusaha memberi makna pada semua peristiwa 
dan pasangan  adalah hadiah terindah sebagai bentuk 
cintaNya pada kita semua, walau mungkin butuh 
kekuatan jiwa untuk bisa  menumbuhkan rasa atau 
pemikiran, dan tidak sesederhana ketika  bisa men-
gucap atau menulis saja. 
 

 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 13 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Pertemanan 
 

ertemanan merupakan sikap saling ketergan-
tungan sukarela antara dua orang dari wak-
tu ke waktu, bervariasi, keakraban, kasih sa-

yang dan saling membantu, ada juga yang mengartikan 
bahwa pertemanan merupakan hubungan emosional 
antara dua manusia atau lebih yang sejenis maupun 
tidak sejenis. 

Pertemanan dengan siapa, akan berpengaruh be-
sar pada pola pikir dan perilaku, maka ada pesan yang 
sangat indah, bertemanlah dengan mereka yang bisa 
membawa ke arah kebaikan, memotivasi di saat hati 
gundah, dan memberi apresiasi di saat mencapai pres-
tasi. Pertemanan dengan penjual minyak wangi pasti 
akan berbau wangi juga, artinya bahwa teman kita  bisa 
sebagai media promosi kebaikan dan  mengharumkan 
nama. Pertemanan menjadi rasa yang menyenangkan 
bila disertakan penghormatan dan penghargaan, se-
hingga akan tumbuh kerinduan bila lama tidak ada 
perjumpaan. 

Pertemanan yang disertakan sikap kedewasaan akan 
menghantarkan pada prestasi, karya, dan  rasa bahagia, yang 

tidak bisa diganti dengan materi. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat.  
Bojonegoro, 15 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kado 
adiah atau hibah atau kado adalah pem-
berian uang, barang, jasa yang dilakukan 
tanpa ada kompensasi balik seperti yang 

terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan 
pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, 
ataupun dalam bentuk nama baik (wibawa) atau 
kekuasaan. 
 

Kado atau hadiah kadang diberikan saat hari atau moment 
penting orang yang di sayang, untuk memotivasi atau men-

gapresiasi agar komunikasi yang sehat tetap terjaga. 
 

Kado atau hadiah sangat penting diberikan, misalkan  pada 
pasangan, tidak harus dalam bentuk benda yang terhitung 
mahal, sekuntum bunga mawar yang di petik di halaman 

sekitar, bisa membuat rasa dan suasana 
menjadi indah mempesona. 

 
Memberi kado atau hadiah, merupakan perwuju-

dan dari  kemulyaan akhlak  nya, yang artinya ada 
niatan untuk membahagiakan dan membuat senang 
banyak orang, atau menjalankan ajaran Islam "memberi 
lebih baik daripada menerima" 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 18 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Pesan 
elalu ada pesan  indah di setiap kejadian 
bagi manusia yang mau berpikir, tapi 
terkadang tidak menyadari, sehingga ban-

yak yang tidak mendapatkan hikmah dari semua peri-
stiwa. Pesan yang tersurat membutuhkan kemampuan 
dan kecerdasan dalam membaca, agar tidak salah da-
lam menafsirkan dan mengimplementasikan dalam ke-
hidupan yang penuh tantangan. 

Pesan tersirat juga membutuhkan kemampuan 
membaca dengan mata hati yang suci dan memakai in-
tuisi, agar tidak ada kesalahan dalam memaknai,  
akhirnya dapat melangkah penuh kepastian pada jalan 
kebenaran. Misalkan saja pesan non verbal dengan ke-
dipan mata, bisa diartikan atau tanda adanya 
persetujuan dengan keputusan atau tindakan yang dil-
akukan. Pesan dengan lambaian tangan, sebagai per-
tanda perpisahan. 

Pesan verbal dengan bahasa yang santun dan 
kelembutan dalam menyampaikan kebaikan, akan lebih 
mudah diterima karena ada kesesuaian dengan rasa di 
hati manusia. Selalu belajar dari pesan yang me-
nyenangkan atau sebaliknya, sebagai bekal dalam 
menapaki kehidupan di dunia, bentuk ikhtiar dalam 
menggapai keberhasilan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 19 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Seiring 
eiring berjalannya waktu yang kadang tid-
ak disadari, telah terjadi perubahan besar 
pada diri, keluarga, dan lingkungan. Tanpa 

terasa diri sudah tidak sekuat dulu, orang yang kita 
cintai atau  pasangan semakin hari juga bertambah 
usia, seolah  sahabat saja. 

Anak-anak yang beberapa waktu lalu masih ribut 
minta di ganti popok dan disiapkan makan minum, 
sekarang sudah beranjak dewasa dan siap membangun 
keluarga bersama orang yang dicintainya. Lingkungan 
yang beberapa waktu lalu di huni oleh keluarga muda 
dengan anak anak mereka yang berlarian di pinggir 
jalan, sekarang sudah banyak yang menjadi sarjana dan 
memiliki profesi sesuai cita citanya. 

Itulah realitas kehidupan yang selalu ada peru-
bahan dan pergantian dari generasi ke generasi beri-
kutnya, yang kadang kurang di sadari atau diper-
hatikan. Menyiapkan generasi dan kondisi lingkungan 
yang kuat mental serta siap menghadapi tantangan 
zaman, merupakan keniscayaan yang harus dilakukan 
oleh semua orang. 

Kesadaran untuk selalu memperbaiki diri, bahwa   
kehidupan itu selalu ada perubahan, menjadi prioritas 

 utama bagi kita semua. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, 
aamiin. Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 20 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Bersuara 
da dua pilihan sikap ketika manusia 
melihat suatu kebaikan dan keburukan, 
yaitu bersuara atau diam. Orang yang baik 

dan memiliki kecerdasan emosional, akan bersuara 
dengan tegas ketika melihat kedhaliman merajalela, 
dan berusaha menghentikan dengan kekuatan yang 
dimiliki, karena keburukan akan berkembang pesat 
apabila orang baik mendiamkan saja, dan tidak punya 
keberanian untuk menghalaunya. 

Bersuara untuk menyerukan kebenaran dan memotiva-
si pada banyak orang agar dalam menjalankan kehidupan be-
rusaha selalu memberi kemanfaatan, merupakan tindakan 
manusia yang memiliki multi kecerdasan. 

Bersuara memang ada tatakrama atau etika yang  
harus diikuti yaitu, dengan bijaksana, santun, sopan, 
tentang kebenaran, dan membela yang tertindas atau 
lemah. Bersuara itu emas, bila menyampaikan ilmu 
atau temuan baru yang bisa membantu menyelesaikan 
permasalahan atau menjadi solusi dilema yang dihada-
pi oleh banyak orang. 

Bersuara menjadi lebih mulya apabila mampu 
menentramkan hati orang orang yang mendengarkan, 
karena penuh makna, memuat nilai-nilai  kalam illahi 
dan disampaikan pada saat atau kondisi yang tepat. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 21 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 

A 



 

76 Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I  

 

 

I b u 
 

residen Amerika pertama, George Washing-
ton,  menyatakan, "Ibu saya adalah orang yang 
paling indah. Apapun yang saya capai saat ini 
saya berhutang padanya. Segala kemampuan, in-

telektual, dan peran yang saya curahkan, semua berasal 
darinya." 

Ibu,  perempuan yang telah melahirkan, memiliki 
cinta yang luar biasa pada anak anaknya, 24 jam siap 
berjaga untuk kesehatan dan keselamatan, mendidik, 
menyayangi, serta mencintai tanpa tendensi. 

Ibu, dengan kelembutannya membuat hati tenang 
berlama-lama berdekatan dan mendekap di pelukan. 
Ibu, doa dan upaya dilakukan tanpa henti, berjuang 
sampai titik darah penghabisan untuk kesuksesan 
anak-anaknya. 

Ibu,  keteladanan mu yang tiada henti, menjadi-
kan jiwa anak anak mu kuat untuk menapaki ke-
hidupan yang sangat menantang. 

Ibu, banyak peran lain yang dapat engkau ganti-
kan, kadang sampai melupakan dirimu sendiri, tapi 
peran mu tidak pernah bisa pindah posisi dan terganti-
kan oleh siapapun. 

Ibu, doamu sangatlah mujarab, karena itu engkau 

sangat berhati hati dalam berucap, dan kalimat  yang 
selalu kau panjatkan  adalah agar anak² mu  bisa mene-
barkan kemanfaatan  tanpa kenal lelah dan menyerah. 
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Ibu, bahagia akan terasa selamanya  pada anak 
anakmu semua, bila ridho mu selalu kau berikan, kare-

na ridho Nya berawal dari ridho mu jua. 
 
Selamat hari ibu untuk para ibu semua, yang telah 

menghantarkan para generasi menjadi  pribadi yang 
mengimani Sang illahi, berani dan tahan uji dalam 
menghadapi tantangan di saat menebarkan kebaikan. 
 

 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 22 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Dirahasiakan 
 

odoh, rejeki dan mati benar benar menjadi 
rahasia illahi, manusia diperintahkan mem-
persiapkan diri menjemputnya melalui pros-

es sesuai tuntunan. Jodoh sangat erat hubungannya 
dengan rasa tertarik selanjutnya cinta, dan kadang tid-
ak bisa di logika akal sehat manusia, misalkan: ada 
pemuda yang rupawan, berkepribadian menarik, mem-
iliki profesi yang menjanjikan, dalam waktu yang tidak 
lama tertarik pada perempuan yang sangat sederhana, 
bersahaja, lalu menikahinya, pasti ada yang meng-
gerakkan hati sang pria yaitu Allah Swt. untuk itu 
semua. 

Terkait dengan rejeki, untuk di yakini bahwa se-
tiap manusia sudah memiliki jatah, tinggal melakukan 
ikhtiar dengan benar, tidak perlu ada iri dengki atau 
menganggap orang lain adalah pesaing dan batu san-
dungan, alangkah indah bila melakukan kerjasama un-
tuk mempersembahkan yang terbaik, karena mereka 
bukan musuh, tapi sebagai penyemangat untuk 
berkreasi atau inovasi membangun prestasi. 

Dalam hal kematian demikian juga, yang tidak 
pandang muda atau tua, miskin atau kaya, pejabat atau 
rakyat, sakit atau sehat, bila Sang pencipta sudah 
menghendaki, saat itu juga akan terpisah antara jiwa 
dan raga, manusia di minta siap bila sewaktu waktu 
Sang Malaikat mendekat. 
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Bila direnungkan secara mendalam, mengapa re-
jeki, jodoh dan mati dirahasiakan, pasti memiliki tujuan 

untuk kebaikan, yaitu agar manusia berusaha atau ikht-
iar dengan kesungguhan, dan tidak bermalas-malasan 
untuk mendapatkan pahala atau hadiah, sebagai bekal 
perjalanan pada kehidupan selanjutnya. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 29 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Ekspresi Cinta 
 

inta merupakan rasa yang sangat indah ten-
tang kebaikan dan kasih sayang, bersifat ab-
strak, sulit diartikan dengan pandangan ma-

ta telanjang, bisanya dengan mengartikan atau mem-
berikan makna pada ekspresi atau pancaran atau per-
ilaku yang ditimbulkan dari rasa cinta, sebagaimana 
mempelajari tentang jiwa. 

Sejenak menengok perilaku seorang remaja yang 
sedang jatuh cinta, ekspresinya sering berkaca untuk 
menjaga tampilan agar tetap menawan saat akan men-
gadakan pertemuan dengan sang pujaan.  
 
Ekspresi cinta, biasanya ada keinginan kuat untuk berlama-
lama berdekatan, berduaan, bercerita, mengadu, di tempat 

yang sunyi, sampai lupa waktu dan semua terasa  
membahagiakan 

 
Ekspresi cinta, biasanya mengutamakan, mendahulukan, 

memprioritaskan, memperhatikan, memulyakan, memberikan 
dan semua dilakukan tanpa tendensi janji atau materi, sema-

ta karena ketulusan hati 

 
Ekspresi cinta  manusia terlihat pada raut muka 

berbunga bunga, suara yang kuat penuh semangat,  si-
kap yang perhatian, dan cenderung berubah-ubah,  ka-
dang besar dan pada suatu saat bisa juga hilang tanpa 
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bekas,  karenanya mencintai manusia yang sewajarnya 
saja, agar tidak sakit saat semuanya sirna. 

 
Ekspresi cinta yang akan tetap abadi dan kekal 

selamanya adalah dariNya, di saat kita jatuh banyak 
orang yang menjauh, tapi cintaNya pada hambanya 
akan selalu mengarahkan pada jalan kebahagiaan, ka-
rena itu selalu mendekat padaNya adalah keniscayaan. 
 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Ngawi, 30 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Cerita 
 

erita dapat diartikan rangkaian peristiwa 
yang disampaikan, dari kejadian nyata (non 
fiksi), maupun tidak nyata (fiksi), bisa lewat 

perkataan maupun tulisan. Kemampuan bercerita 
dengan  bahasa yang indah mempesona, untuk 
didengarkan atau dibaca, akan dapat mempengaruhi 
orang   hanyut dan larut atau terbawa pada kisahnya. 

Cerita yang dapat menumbuhkan semangat orang 
yang mendengarkan atau membaca naskahnya, bagian 
dari cara menyampaikan pesan agar mudah diterima 
oleh siapa saja. Cerita yang baik berarti tidak ke-
bohongan yang sulit di terima logika, rasa maupun eti-
ka. Mengisi hari hari dengan cerita indah tentang mak-
na kehidupan, akan dapat mempengaruhi pola 
pemikiran, dan mengabaikan cerita yang dapat 
merusak pola pemikiran, merupakan tindakan keba-
jikan. 

Kehidupan di dunia tidak terlalu lama, dihiasi 
dengan cerita indah tentang memberi, mengasihi, 
mencintai menginspirasi, meneladani pada kebaikan 
dan kemanfaatan, karenaNya semata, pasti akan mem-
bawa pada kehidupan yang penuh keberkahan, dan 
cerita bisa menjadi doa. Ya Allah, ampunilah kekhilafan 
kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Malang, 27 Juni 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kemauan 
emauan sama dengan dorongan atau dapat 
juga diartikan sebagai kehendak yang ter-
arah pada tujuan-tujuan tertentu. Banyak 

hasil penelitian yang mengatakan bahwa rangking atau 
prestasi akademik tidak termasuk faktor penting (10 
besar) dari kesuksesan seseorang, mungkin perlu di kaji 
ulang. Prestasi akademik maupun non akademik di-
awali dari kemauan belajar yang kuat dari masing-
masing orang. 

Kemauan belajar seseorang hendaklah di-
tumbuhkan sejak dini, sebagai ajang melatih kecer-
dasan dan kekuatan mental, pantang menyerah dalam 
mengatasi masalah. Menumbuhkan kemauan untuk 
melakukan sesuatu yang sangat berharga pada diri 
sendiri maupun sesama, dan bertujuan menunaikan 
badah padaNya. Kemauan dipengaruhi oleh adanya 
suatu kesadaran sebagai mahluk yang paling sempur-
na, agar hidup bermanfaat dan melakukan yang ter-
baik,  kedewasaan dan rasa cinta. 
 

Sesungguhnya, kemauan yang kuat adalah kunci  
keberhasilan di berbagai bidang, yang akan 

 dapat menepis kemalasan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Malang, 29 Juni 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kepercayaan 
Kepercayaan merupakan kondisi mental yang  

didasarkan  pada situasi seseorang dan konteks  
sosialnya. Kepercayaan dapat tumbuh karena  

ada kualitas kehidupan seseorang. 
 

Kepercayaan dapat juga muncul karena 
rasa cinta yang sangat besar pada orang lain. 

Kepercayaan biasanya akan pudar karena 
pengkhianatan, maka menjaganya adalah 

tindakan kebaikan. 
 

Kepercayaan sangat penting dalam suatu  
hubungan pada semua dimensi kehidupan,  
karena akan menumbuhkan kedamaian. 
Kepercayaan akan ada selamanya apabila 
 pada  masing masing orang punya rasa  
pengawasan oleh Sang Pencipta dan 
 para malaikatNya. 

Kepercayaan itu ringan diucapkan, 
(aku percaya padamu), tapi banyak godaan 

dalam pelaksanaan, istiqomah dalam 
kebaikan dilakukan, agar tetap mendapat 

kepercayaan hidup di dunia untuk 
menebarkan kemanfaatan.Ya Allah  

ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 
Bojonegoro, 1 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pakaian 
 

etiap manusia membutuhkan pakaian un-
tuk melindungi dan menutup tubuhnya, 
dan seiring dengan perkembangan ke-

hidupannya, pakaian juga digunakan sebagai simbol 
status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang 
memakainya. Model pakaian yang dikenakan 
seseorang dapat mencerminkan kepribadian dan kewi-
bawaan. 

Pakaian kemuliaan bukan hanya apa yang 
kelihatan,  tapi juga  cermin suara  batin,  yang di-
wujudkan dengan perilaku berbagi, memberi, meno-
long, mengasihi dan menyayangi sebagai  kebiasaan 
sehari-hari. Pakaian yang baik tidak harus mahal har-
ganya, terpenting ada unsur keserasian, keindahan, 
kesopanan dan kesesuaian dengan tuntunanNya. 

Adapun pakaian ketaqwaan dan keimanan adalah 
kemampuan melindungi  diri dari godaan yang mele-
nakan, dan nafsu yang menggebu, serta menutup rapat 
kesalahan yang pernah diperbuat untuk segera bertau-
bat. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 2 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kepercayaan Diri 
 

epercayaan diri pada kemampuan yang 
dimiliki merupakan keharusan setiap 
orang,  maka akan tumbuh semangat pan-

tang menyerah pada apa yang diupayakan. Ke-
percayaan diri yang baik selalu dibarengi introspeksi, 
dengan begitu akan tumbuh jiwa pembelajar dari hasil 
perenungan. Kepercayaan diri disertai  keluasan  ilmu 
dan wawasan, akan berbeda dengan  kesombongan 
yang berarti menutupi atau tidak mengakui kelemahan. 

Kepercayaan diri ditunjukkan dengan tampilan 
yang rendah hati, segera meminta maaf bila melakukan 
kesalahan yang tidak maupun dengan kesengajaan. 
Kepercayaan diri terlihat dengan tampilan yang tenang, 
ringan tangan, menyenangkan dan dapat memberi so-
lusi di setiap ada permasalahan. 

 
Kepercayaan diri akan tumbuh pada diri orang orang 

beriman, karena kedekatan dengan Sang kuasa yang selalu 
memberi bimbingan dalam kondisi sempit maupun lapang. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Kedewan, 3 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kiasan 
 

iasan merupakan kata-kata yang tidak for-
mal, bukan dalam arti kata yang sebenarn-
ya;  dipakai untuk memberi rasa keindahan 

dan penekanan pada pentingnya hal yang disam-
paikan. Contoh kiasan:  "Cita-citanya setinggi langit," 

Artinya, seseorang memiliki harapan yang sangat ting-
gi, dan semoga tercapai. "Wajahnya bagaikan rembulan". 

Artinya, seseorang yang memiliki paras rupawan, can-
tik dan menawan, dipandang meneduhkan. 

 
Jantung berdebar-debar terasa mau  putus saat 

harus berpisah dengan orang yang dicintai, artinya be-
rat  berjauhan dengan yang terkasih. Bagai menunggu 
datangnya hujan di musim kemarau",  keberadaan dan 
kehadiran seseorang sangat dirindukan, karena dapat 
memberi kemanfaatan. 

 
Kata-kata kiasan menjadi indah untuk didengar-

kan, santun untuk diucapkan dan  memiliki nilai seni 
dalam bentuk tulisan. Kata kiasan perlu kemampuan 
dan kecerdasan menterjemahkan, agar tidak terjadi 
kesalahan pemaknaan. 

 
Banyak kiasan dlm al-Qur'an, misalnya tentang 

lebah yang hanya hinggap di bunga, mengeluarkan 
madu dan menyengat orang yang mengganggu hidup-
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nya, dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupan manusia 
hanya untuk berbuat dan memberi kebaikan saja. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin . 

Semoga bermanfaat. 
 
 

Malang, 4 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Puisi 
 

uisi  merupakan ungkapan  rasa atau 
pemikiran sebagai karya sastra dalam ben-
tuk tulisan untuk disampaikan pada pem-

baca atau pendengarnya. Puisi  banyak mengungkap 
tentang konsep diri, apa yang menjadi kebiasaan, hara-
pan atau cita-citanya. 
 
Puisi bisa mengungkap tentang rasa spiritual  hubungan diri 
dengan Sang Pencipta, untuk pencapaian ketenangan jiwa. 
 
Puisi kadang pengalaman kehidupan tentang pendidikan 
yang harus dijalani dalam menggapai kesuksesan, dengan 
banyak tantangan atau rintangan yang menghadang. 
 
Puisi  tentang cinta, yang pasti pernah dirasa oleh siapa saja, 
tidak hanya untuk kaum muda, bisa juga bagi yang sudah 
berusia  tumbuh cinta ke dua, ke tiga pada orang yang sama 
ataupun berbeda. 
 
Menulis puisi ajang berlatih kecerdasan dan literasi, yang 
bisa menghantarkan dan mengasah kemampuan, untuk 
memberi kemanfaatan dalam kehidupan. 

 
Puisi bisa dijadikan motivasi diri di sembarang 

situasi, karena harus disadari bahwa tidak selamanya 
matahari bersinar di siang hari, dan rembulan me-
mancarkan keindahan pada malamnya, pada suatu saat 
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pasti pernah tertutupi oleh mendung sebagai penghan-
tar turunnya hujan, dan setelah itu akan muncul 

pelangi berwarna warni nan menawan hati. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 6 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kesempatan 
esempatan yang sama diberikan pada setiap 
manusia, 24 jam dalam sehari semalam. 
Kesempatan yang sama kadang tidak di-

manfaatkan sebaik sebaiknya, dengan berbagai alasan 
yang dibuatnya, bisa jadi karena kemalasan atau dik-
erjakan nanti saja  Kesempatan yang sama tidak akan 
datang yang ke dua, ke tiga dan seterusnya, karena 
manusia tidak pernah tahu, adakah esok masih ada 
usia. 

Memanfaatkan kesempatan kesehatan  untuk ber-
pikir, berbuat atau beraktivitas menghasilkan karya 
terbaik adalah ciri manusia bertaqwa. Memanfaatkan 
kesempatan berbagi cerita tentang kebaikan guna me-
nyegarkan suasana, adalah ciri manusia yang memiliki 
nilai seni tinggi dan kemungkinan akan dapat merasa-
kan makna bahagia. Kesempatan di usia muda, tidak 
dilewatkan begitu saja, karena sadar itulah masa pun-
cak potensi yang harus dimaksimalkan. 

Menghadirkan hari-hari menjadi kesempatan 
yang indah, yaitu  menjalani kehidupan yang seim-
bang, memenuhi kebutuhan jasmani dengan berolah 
raga dan berkarya, ruhani dengan mendekat pada Sang 
illahi, dan akal budi dengan berpikir positif dan kon-
struktif. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 8 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Bahagia itu Luar Biasa 
 

anyak anggapan bahwa kebahagiaan itu 
disebabkan karena kesuksesan, padahal se-
baliknya, bahwa kesuksesan disebabkan 

oleh rasa bahagia dan gembira. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa orang orang yang bahagia, gembira, ber-
pikir positif dan hatinya dipenuhi rasa kasih sayang 
akan menumbuhkan semangat bekerja keras pantang 
menyerah sehingga akan menjadikan kesuksesan da-
lam menjalankan kehidupan. 
 

Orang yang bahagia akan berusaha menjalankan pola  
kehidupan yang sehat atau keseimbangan, memenuhi  

kebutuhan jasmani, ruhani dan akal budi. 
 

Orang bahagia itu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi 
pada mahluk di muka bumi, sehingga tumbuh sifat menolong 
dan memberi, tidak ada dendam ataupun benci serta iri hati, 

sehingga terlihat awet muda. 

 
Ternyata bahagia itu luar biasa dan sederhana, 

dengan cara tumbuhkan rasa  menyayangi, hilangkan 
dengki, dan selalu mendekat pada Sang Maha Suci , 
bangun pemikiran positif untuk menumbuhkan  kre-
atifitas dan inovasi, serta perbanyak aktivitas guna 
mengembangkan potensi keterampilan, sehingga tidak 
ada waktu luang terbuang sia-sia, itulah makna 
kesuksesan yang sebenarnya. 
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Kebahagiaan itu datangnya dari hati dan 
pemikiran diri sendiri, jadi merupakan pilihan, mau 

bahagia atau tidak tergantung pada manusianya. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 9 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Logika 
ogika atau sering diartikan dengan  hasil 
pertimbangan akal  pikiran (dapat diterima 
oleh akal sehat manusia). Ketika kita 

mengamati realitas kehidupan manusia, banyak peri-
stiwa yang tidak dapat di logika, tapi nyata dan benar 
adanya, contoh seorang yang hidupnya sederhana 
dapat menghantarkan anak anaknya mendapat gelar 
akademik tertinggi. 

Dalam hal rasa cinta atau kesukaan, tidak semua 
dapat di logika, misalkan saja calon pasangan yang su-
dah dipersiapkan sejak lama, ternyata bukan jodohnya. 
Kemampuan manusia ada batasnya, maka dalam 
mempertimbangkan segala sesuatunya, alangkah baik 
memakai unsur logika, suara hati dan pengalaman. 

Kehidupan ini sungguh indah untuk dinikmati, 
konsep kebenaran yang kadang tidak bisa diterima oleh 
logika sembarang orang, bahwa berbagi dan memberi 
tidak pernah akan menyebabkan kerugian" untuk di-
yakini oleh orang beriman. 
 
Ketulusan dan kasih sayang yang harus selalu ditumbuhkan, 
agar dapat merasakan hakikat kebahagiaan, dalam arti tidak 

berdasar logika semata. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 11 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kisah 
 

isah merupakan cerita yang di buat ber-
dasarkan fakta atau kejadian (kenyataan) 
masa lalu seseorang. Kisah perjuangan da-

lam proses pendidikan, yang dapat menggugah se-
mangat generasi berikutnya, untuk berkarya, berbuat 
kebaikan dalam berbagai kesempatan. 

Kisah cinta untuk mendapatkan restu orang tua, 
dan akhirnya menemukan suatu tatanan kehidupan 
berkeluarga yang diwarnai dengan cinta dan kasih sa-
yang. Kisah kegagalan, perjuangan, kerja keras, pender-
itaan dan air mata, dijalani dengan pemikiran yang 
positif, dan rasa sukacita sebagai bagian dari proses 
usaha dan menjalani taqdirNya, pada akhirnya 
menemukan kebahagiaan yang tiada tara, dan diterima 
dengan rasa syukur serta sikap mulia. 

Kisah kehidupan yang dijalani dengan perjuangan 
dan kerja keras, setelah mendapatkan hasil yang di-
harapkan, mental belum siap menerima, tumbuh sikap 
congkak dan sombong, merasa semua diperoleh dari 
kecerdasannya sendiri, tanpa melibatkan peran Sang 
Kuasa, hal ini  merupakan contoh kisah yang berakhir 
derita. 

Kisah manusia beraneka warna, yang perlu di-
ingat adalah, akan datang  hujan setelah kemarau, akan 
ada pelangi setelah hujan di sore hari, akan datang ma-
sa  kesuksesan dan keberhasilan setelah proses ikhtiar 
dan doa, semuanya untuk diterima dengan kesiapan 

K 



 

96 Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I  

 

 

mental,  suka berderma di saat bersahaja maupun kaya, 
berpenampilan sederhana di tengah kemewahannya, 

dan sikap rendah hati sebagai bukti ketinggian ilmu 
yang dimiliki. Kisah atau masa lalu tidak untuk disesali 
dan diratapi, tapi sebagai sarana instrospeksi diri, di-
ambil hikmah, agar ada perubahan untuk kebaikan, 
dan tidak jatuh pada lubang yang sama. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 14 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Maniak 
Maniak dapat diartikan sikap orang yang 

 tergila-gila atau sangat menyukai sesuatu. 
Maniak pada bidang keilmuan, akan dapat  
memuliakan dan meningkatkan derajatnya. 

Maniak pada bidang olah raga juga akan dapat  
meningkatkan kesehatan jasmaninya. 

Maniak pada pekerjaan, akan dapat meningkatkan  
kualitas keterampilannya. 

Maniak pada bidang kerohanian,  
akan mendekatkan jiwa pada Sang Kuasa. 

Maniak pada organisasi, akan dapat menjalin  
silaturrahmi dan kerjasama dengan siapa saja. 

 
Sebagai catatan, bahwa manusia memiliki banyak 

dimensi kehidupan, dan tidak hidup sendirian, punya 
pendamping, keluarga dan kolega, yang membutuhkan 

perhatian juga. Islam ajaran yang sangat sempurna,  
menyampaikan tentang keseimbangan dan tidak ber-
lebihan dalam menjalankan kehidupan. 

Tidak ada yang salah dengan maniak kebaikan 
yang didasarkan pada rasa cinta karenaNya, namun 
perlu disadari bahwa Allah swt. tidak menyukai yang 
berlebihan, apalagi sampai ada yang dirugikan (tera-
baikan), akan menjadikan amal yang tersia-siakan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 15 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Belum cukup 
da pandangan dari beberapa orang 
dengan kata "cukup dengan membiarkan atau 
mendiamkan, yang penting tidak merugikan 
atau menyakiti orang lain". Pandangan sep-

erti itu tidak salah, tapi belum cukup untuk bisa 
menghantarkan menjadi manusia terbaik sebagai pem-
impin di muka bumi. 

Untuk menjadi manusia terbaik sesuai potensi 
dan profesi, perlu ilmu, kerja keras dan cerdas, ikhtiar 
dengan kesungguhan tak kenal lelah, mampu mem-
bangun sinergi dengan orang yang berbeda pan-
dangan, dan selalu konsultasi dengan Sang Maha 
Kuasa. Belumlah cukup sekedar baik saja, tanpa me-
nyelesaikan ujian dan permasalahan yang membuat ji-
wa gundah gulana, karenanya untuk peningkatan 
kualitas kehidupan. 

Belumlah cukup melakukan hal yang biasa saja, 
perlu kecerdasan berpikir, karya nyata dan kekayaan 
hati yang menjadikannya lebih dari yang lainnya. Be-
lumlah cukup hanya duduk diam dan mendengarkan, 

perlu kreativitas dan inovasi, agar eksistensi  diakui un-
tuk bisa selalu memberi dan berbagi dalam segala 
situasi karena cinta pada Sang illahi. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 16 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Seni 
 

eni merupakan sesuatu yang diciptakan 
oleh manusia, mengandung unsur keinda-
han dan mampu membangkitkan perasaan 

dirinya sendiri maupun orang lain. Seni dalam berko-
munikasi akan terlihat pada kata yang jelas, suara yang 
lantang, dan sikap yang menyenangkan, sehingga ke-
hadirannya dirindukan. 

Seni dalam berkarya, akan menghasilkan kreativi-
tas yang berbeda, indah di pandang, dan disuka ban-
yak orang. Seni berbusana, akan terlihat serasi dan 
kepantasan untuk diperhatikan. Seni dalam bersuara 
akan indah di dengar syahdu oleh telinga. Seni dicip-
takan manusia, tidak mudah membuatnya, tidak harus 
mengeluarkan banyak dana, tapi mengedepankan un-
sur logika, rasa dan estetika. 

Seni sebenarnya akan menjadikan indah dan 
menawannya suatu tatanan kehidupan, asalkan tidak 
dikotori oleh ambisi atau kemurkaan. Sungguh dunia 
ini adalah karya Sang Maha seni, untuk di huni mahluk 
agar dapat menikmati dan memaknai arti bahagia yang 
haqiqi. 
 

Ya Allah, ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Kedewan, 17 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengerti 
 

engerti dapat diartikan menangkap 
(memahami, tahu) apa yang dimaksud 
oleh sesuatu atau paham. Butuh kerja 

keras dan cerdas untuk menjadi orang yang bisa 
mengerti kemauan orang lain, karena kadang apa yang 
terlihat oleh indera berbeda dengan maksud hatinya. 
Setiap orang punya kecenderungan ingin dimengerti 
oleh orang lain, atau berharap banyak orang me-
mahami kemauannya tanpa terucap dengan kata-kata. 

Untuk bisa dimengerti, sebaiknya menjadi manu-
sia yang mengerti, agar tidak ada unsur pemaksaan 
atau keterpaksaan, yang menyebabkan luka pada hat-
inya. Menjadi orang yang mengerti butuh kerendahan 
hati, kemulyaan budi, dan kesadaran tingkat tinggi. 
Bersama orang orang  mengerti akan menjadikan 
komunikasi yang sehat, karena mereka saling 
menghargai dan menghormati. 

 
Alangkah mulia akhlak manusia, bila bisa mengerti adanya 
perbedaan dan persamaan di antara mereka, tanpa memaksa 

orang lain untuk mengerti dirinya. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 18 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sejati 
 

ejati sama artinya dengan sebenarnya (tu-
len, asli, murni, tidak lancung, tidak ada 
campurannya). Sejati biasanya digunakan 

untuk mengiringi kata sebelumnya. Saudara sejati itu 
selalu ada dikala bahagia maupun dalam kondisi ber-
duka. 

 
Cinta sejati itu, selalu memberi tanpa berharap balas budi. 
Sahabat sejati itu, memberi apresiasi saat kita berprestasi, 

dan menyemangati di kala melemahnya energi diri. 
Tetangga sejati itu, memberikan informasi kebaikan dan be-

rusaha menutupi kelemahan. 
Pemimpin sejati itu, menjadi teladan, menginspirasi, mem-
beri solusi, melindungi serta berusaha dan bersama sama 

mempersembahkan yang terbaik untuk semuanya,  
tanpa ada pembeda. 

Manusia sejati itu fitrahnya suci, memiliki banyak potensi,  
ingin mengabdi pada Illahi, karena godaan dan bisikan nafsu  

duniawi menjadikan terlena atau lupa diri. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 19 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Misteri 
 

isteri sering diartikan sesuatu yang be-
lum diketahui dengan pasti dan menarik 
keingintahuan banyak orang. Kehidupan 

ini bercerita tentang tiga hal yaitu kemaren, hari ini dan 
esok, apa yang sudah terjadi merupakan realitas atau 
perjalanan kehidupannya, sedangkan yang akan meru-
pakan misteri yang masih teka teki atau rabaan dalam 
pemikiran, butuh petunjuk jalan kebenaran agar tidak 
mengalami kesesatan. 

Perjalanan kehidupan benar benar misteri, sebagai 
ilustrasi dua wanita muda nan rupawan, yang ditinggal 
oleh suaminya ketika usia pernikahan belum seberapa 
lama, padahal sang lelaki pilihannya sendiri, dan be-
gitu mudah jawaban sang mantan, bahwa rasa cinta 
sudah sirna,  maka dengan selalu memohon petunjuk 
padaNya sebagai solusi atas keterbatasan manusia. 

Rasa cinta merupakan misteri, datang dan pergi 
tanpa permisi, kadang bisa singgah di hati yang tidak 
semestinya, memohon padaNya agar cinta selalu ter-
tuju pada kebaikan dan kebenaran. 

 
Misteri kehidupan ini merupakan rahasia illahi, 

yang sudah tercatat rapi oleh malaikat, siapa jodoh dan 
kapan akan terpisah antara jasad dengan ruhnya, men-
jemput takdir menjalani kehidupan dunia dengan 
memberi kemanfaatan dan kebaikan serta mencegah 
kemungkaran, untuk bekal persiapan  menuju akhirat, 
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adalah ciri manusia yang dirindukan sebagai menghuni 
syurgaNya. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 

Semoga bermanfaat 
 

Purwosari, 24 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kesendirian 
 

erlu disadari oleh semua manusia bahwa, 
kebersamaan itu ada batas waktunya, bisa 
dipisahkan karena jarak, tempat, maupun 

perbedaan alam. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh 
seseorang dalam kesendirian, misalnya saja mengem-
bangkan potensi, belajar hal baru, atau meditasi dan 
refleksi. 

Dalam kesendirian tidak sepantasnya dimaknai 
dengan kesepian, kesia-sian maupun ketid-
akberdayaan, tapi untuk menjadikan kekuatan dan 
pengembangan diri pada kemanfaatan. Kadang kes-
endirian dibuat oleh manusia sendiri, karena merasa 
paling di antara yang lainnya, atau tidak bisa me-
nyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Pada kesempatan tertentu, orang perlu berada da-
lam kesendirian dan keheningan, untuk mencurahkan 
segala rasa yang tersimpan dalam dada pada Sang Pen-
cipta, agar akhir perjalanan kehidupan penuh dengan 
kebahagiaan dan keberkahan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 25 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sesaat 
 

esaat sama artinya dengan sebentar atau 
sementara. Semua yang ada di dunia ini 
bersifat sementara atau tidak abadi, maka 

tidak berlebihan dalam menyikapinya merupakan ke-
baikan yang luar biasa. Harta yang didapat dengan 
segenap tenaga dalam mendapatkannya kadang mem-
butakan mata juga bersifat sesaat, menggenggam 
dengan tangan akan lebih mudah melepaskan pada 
orang yang membutuhkan. 

Nasehat yang sangat indah, untuk menjalani ke-
hidupan yang sesaat ini dengan tidak berlebihan, 
misalnya saja dalam hal mencintai segala sesuatu, agar 
tidak  teramat sakit ketika terjadi perpisahan. Sesaat 
merebahkan badan untuk beristirahat agar sehat, men-
gosongkan pikiran dari hal negatif dan mensucikan hati  
agar tumbuh simpati maupun empati. 

Mengisi kehidupan yang sesaat dengan hal ber-
manfaat merupakan sikap yang akan membawa pada 
peningkatan derajat maupun martabat, baik menurut 
pandangan masyarakat maupun catatan malaikat. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 26 Juli 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengandalkan 
 

engandalkan sama dengan menaruh ke-
percayaan lebih kepada, menggan-
tungkan, atau yang memiliki kekuatan. 

Dalam sebuah kisah di negeri antah berantah ada be-
berapa pejabat atau penguasa yang mengandalkan 
kekuasaannya pada nasab, kerabat atau teman dekat, 
agar bisa bertahan lama. 

Mengandalkan nasab untuk mempertahankan 
jabatan boleh saja, tapi alangkah bijak bila disertai 
dengan upaya meningkatkan kualitas diri, agar  ke-
bijakan yang memberi kemanfaatan akan selalu di ke-
nang, dan sebagai jariyah setelah akhir hayatnya. 

Mengandalkan teman dekat agar mendapat posisi 
strategis dengan cara mengesampingkan orang yang 
berhak menerimanya, bisa menyebabkan ketidak 
berkahan dalam menjalankan kehidupan. 

Mengandalkan kepintaran bisa juga menyebabkan 
kesombongan, sehingga muncul sikap paling baik dan 
paling benar  serta otoriter, disinilah mengapa harus 
ada pendidikan keimanan, tidak hanya ilmu penge-
tahuan dan teknologi. 

Tak sepantasnya manusia mengandalkan sepe-
nuhnya pada mahluk ciptaanNya, karena kemampu-
annya sangatlah terbatas,  suatu waktu bisa menjadikan 
luka atau putus asa. 

Dipersilahkan kepada sesama mahluk  saling ber-
sinergi, membangun jaringan dan kekuatan untuk pen-
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ingkatan kualitas atau kepercayaan diri, adapun tempat 
bergantung sepenuhnya atau mengandalkan segala 

sesuatunya hanya pada Yang Esa, Allah Swt. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 27 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Hari Yang Utama 
 

anggal 9 Dzulhijjah merupakan hari yang 
utama, banyak kebaikan yang dapat dil-
akukan dengan pahala yang berlipat gan-

da. 
Hari yang utama karena umat Islam menunaikan 

rukun haji, berkumpul di padang Arafah untuk 
mendengarkan  khutbah, berdoa dan mohon ampunan 
atas kekhilafan yang telah dilakukan, sampai tidak 
terasa bila telah berlinang air mata. 

Hari yang utama, karena semua doa akan 
dikabulkan, kesalahan dimaafkan, dan dibebaskannya 
siksaan bagi manusia yang tidak menghuni syurga. 

Hari yang utama, di sunahkan berpuasa, pahala 
berlipat ganda, sebelum dan sesudahnya kesalahan 
akan terampunkan. 

Hari yang utama, di sunahkan pada umat manu-
sia untuk memperbanyak sedekah, berbagi atau mem-
beri dengan keikhlasan atau ketulusan. 

Hari yang utama, bisa dijadikan awal untuk 
memulai atau berjanji pada diri sendiri, bahwa hidup 
ini harus diisi dengan memberi kemanfaatan dalam 
rangka ketaatan pada Sang Pemberi Kehidupan. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 30 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Idhul Adha 
dhul adha kadang di pandang sebagai ru-
tinitas yang biasa, sholat berjamaah dan me-
nyembelih hewan qurban. Saat new normal 

sekarang ini ada pelajaran yang berbeda, yaitu memul-
yakan orang yang kita beri dengan cara menghantarkan 
daging kepada tetangga atau kerabat, tidak perlu ada 
antrian. Menerima pemberian dengan ucapan terima 
kasih,  karena cukup di rumah saja, tidak perlu jalan 
jauh, sama dengan bentuk penghormatan  yang tak 
ternilai harganya. 

Pelajaran berharga pada idhul adha th ini, bisa di-
jadikan inspirasi untuk memberi dan menyalurkan, 
dengan cara bersilaturrahim di rumah mereka, rasa 
haru bercampur menjadi satu, ternyata sama sama 
membutuhkan dalam bentuk yang berbeda. 

Pelajaran berharga di setiap idhul adha, berupaya 
selalu berkurban, dengan mengeluarkan harta untuk 
membeli hewan terbaik, bagian dari kebutuhan, 
dengan ketulusan niat karenaNya semata. 

Sudah saatnya umat Islam untuk memampukan 
diri, menjadi manusia pemberi yang terbaik tanpa 
adanya tendensi duniawi. Kebahagiaan pasti akan 
dirasakan, apabila insan bisa memberikan dengan 
keikhlasan kepada sesamanya. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Kedewan, 31 Juli 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Ketulusan 
ejenak mengingat pesan Rasulullah terkait 
kemulyaan akhlak laki-laki,  sebenarnya 
siapa mereka, yaitu suami atau bapak  

yang bersikap dan memperlakukan keluarga ( orang 
tua, anak dan istri) penuh cinta kasih, kelembutan dan 
ketulusan. 

Kisah nyata yang penuh inspiratif, keluarga se-
derhana,  seorang suami merawat kambing dalam wak-
tu dua tahun, yang dihadiahkan pada istrinya untuk 
dikurbankan, iri rasa hati pada kemulyaan budinya, ia 
tidak butuh namanya disebut dlm penyembelihan, tid-
ak ada keegoisan, semuanya lebur karena cinta dan 
ketulusan. 

Sungguh kemulyaan akhlak yang utama di-
persembahkan pada keluarga, kerabat, tetangga dan 
teman temannya. Mengapa mesti keluarga yang utama, 
karena kebaikan padanya tidak butuh penghargaan, 
ucapan selamat dan pencitraan adanya adalah ketu-
lusan. 

Ketulusan akan mendatangkan ketentraman hati, karena  
tidak ada unsur eksploitasi maupun politisasi. 

Orang-orang yang memiliki ketulusan atau kesucian hati, 
akan dirindukan sebagai penghuni surga, abadi,  

dan kekal selamanya. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
Purwosari, 2 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kerja sama 
 

etiap orang memiliki potensi yang berbeda, 
kelebihan di satu bidang dan kekurangan 
di bidang lainnya, atau bisa dikatakan tid-

ak ada yang sempurna, dan untuk menggapai kesem-
purnaan bisa dengan cara bekerja sama, saling 
melengkapi antara satu dengan lainnya. Bekerja sama 
dalam kebaikan akan membawa pada kesuksesan dan 
keberkahan. 
 

Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas akan membawa  
pada kemudahan dan kecepatan serta ketepatan. 

Bekerja sama dalam menghadapi persoalan yang berat, akan 
menjadi lebih ringan untuk menyelesaikan. 

Bekerja sama dapat terjalin dengan apik  apabila masing 
 masing orang mengesampingkan keegoisan, menghargai  

kemampuan, dan menghormati perbedaan. 
 

Setiap pemimpin harus memiliki strategi khusus 
agar bisa mengajak orang lain  bekerja sama,  yaitu 
mengutamakan kerendahan hati, kesabaran dan 
keikhlasan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 3 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Baru Sadar 
 

etika selalu berdekatan, mungkin tidak tahu 
artinya rindu, baru sadar setelah berjarak 
dengan mereka ternyata bersanding 

dengannya sangat bahagia. Ketika dalam kondisi sehat, 
mungkin tidak merasakan nikmat sehat yang luar bi-
asa, baru sadar ketika sakit semua terasa hampa dan 
tidak bermakna. 

Ketika dalam kondisi bersama sama kadang tidak 
terlihat kebaikannya, karena dianggap hal yang biasa, 
baru sadar setelah berpisah, bahwa bersamanya semua 
terasa indah. Ketika dalam kondisi jaya dan kaya, 
mungkin tidak bisa merasakan artinya menderita, baru 
sadar setelah sirna, semua yang ada untuk disyukuri, 
berapapun jumlahnya. Ketika masih muda dan fisik 
kuat, mungkin tidak bisa merasakan lemah, baru sadar 
ketika usia sudah bertambah, jasmani menjadi mudah 
lemah. 

Pesan yang sangat indah, ketika bersama, sehat, kaya atau 
jaya, dan masih muda, untuk selalu mensyukuri nikmatNya, 
karena roda kehidupan itu akan berputar, seiring berjalannya 
waktu, agar selalu bahagia dalam berbagai kondisi yang ada. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 4 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Keharmonisan 
 

anyak orang yang mengartikan sama antara 
senang dan bahagia, padahal sebenarnya 
berbeda. Rasa senang biasanya bersifat se-

mentara, sedangkan kebahagiaan bertahan lebih lama. 
Senang dan bahagia pada intinya adalah kemampuan 
mencintai diri sendiri, yang berarti dapat menciptakan 
kepuasan, rasa damai percaya diri dan kondisi zen pa-
da pikiran dan hati kita.  
 
Kondisi zen adalah harapan untuk hidup yang lebih bermak-
na dan bebas stres. 
 
Kondisi Zen adalah gaya hidup simpel yang mengutamakan 
keharmonisan antara tubuh dengan pikiran dan ketenangan 
hati karena memiliki kedekatan dengan sang illahi. 
 
Kondisi Zen harus di upayakan oleh setiap insan agar selalu 
dalam rasa bahagia.  

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 

Semoga bermanfaat 
 
 

Bojonegoro, 5 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Ruang 
 

asil penglihatan manusia, dipengaruhi 
oleh cara pandangnya, artinya dari sisi 
ruang mana seseorang itu memper-

hatikan. Melihat sesuatu dari ruang yang penuh rasa 
cinta, segala sesuatunya akan tampak sempurna, tidak 
sedikitpun ada celah kekurangannya, semua menjadi 
indah mempesona. Melihat segala sesuatu dari sisi ru-
ang kebencian, iri dan dengki, semua hasilnya menjadi 
cela dan tidak ada baiknya. 

Bila manusia fokus pada kekurangan atau 
kelemahan orang, akan sulit merasakan nikmatnya ke-
hidupan, padahal sisi ruang kosong dlm diri dapat diisi 
potensi kebaikan dan kasih sayang, untuk memberi 
kemanfaatan, kedamaian dan menghadirkan kebahagi-
aan. Mengisi dengan apa pada sisi ruang batin, meru-
pakan pilihan, bila menginginkan kebahagiaan pasti 
akan diisi dengan ilmu dan pengalaman tentang ke-
baikan dan kasih sayang, serta melupakan permusuhan 
atau kebencian, begitu pula sebaliknya. 

Selalu memohon padaNya, agar ruang hati dis-
inari dengan cahaya suci illahi, yang akan terpancar 
pada pandangan mata berbinar, senyuman mempesona 
dan menyejukkan, serta sikap atau tampilan sederhana 
yang memulyakan serta mengaggumkan. Ya Allah am-
punilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 7 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Ungkapan 
etiap manusia memiliki cara berbeda da-
lam mengungkapkan rasa dan memba-
hagiakan orang orang yang dicintainya. 

Orang laki laki dalam mengungkapkan rasa cinta bi-
asanya dengan cara memberikan bunga, dan hal itu 
bisa membuat hati wanita berbunga bunga. Ungkapan 
cinta dari para pria biasanya dengan melindungi sie 
wanita dari mara bahaya, memenuhi kebutuhan, dan 
memperhatikan anak anaknya, akan membuat hati ter-
pikat pada sikap atau perilakunya. 

Para wanita memberikan sentuhan kelembutan 
dan kasih sayang pada pasangan dan anak anaknya, 
membuat suasana damai dan tentram. Wanita mem-
persembahkan makanan yang lezat pada keluarga, 
dapat membuat semua orang merasakan nikmat, dan 
menghadirkan tatanan kehidupan yang nyaman. 

Berbagai cara ungkapan orang dalam menghadir-
kan kebahagiaan, alangkah indah bila memperhatikan 
kondisi, kebutuhan, dan suasana hati, hal tersebut yang 
akan menumbuhkan harmonisasi, artinya berilah 
selimut saat mereka kedinginan, berilah makanan saat 
mereka kelaparan, berilah perhatian saat mereka kese-
pian, dan berilah motivasi saat mereka merasa tidak 
berdaya. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

Purwosari, 9 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Merasa 
 

omunikasi akan berjalan dengan baik apabi-
la masing masing tidak merasa paling benar 
sendiri, dan orang lain semua salah, perlu 

disadari bahwa konsep kebenaran di dunia haruslah 
dilihat dari berbagai tinjauan. 
 
Merasa paling baik merupakan ciri sikap orang yang belum 

memiliki kedewasaan berpikir. 
 

Merasa paling pintar, sebagai ciri orang yang sempit wawa-
san, perlu selalu belajar dan membuka diri untuk menerima 

suatu perubahan. 
 

Merasa paling merupakan perwujudan sikap yang terbentuk 
dari proses pendidikan yang kurang baik, misalnya terlalu 

memanjakan tanpa adanya pengertian atau alasan mengapa 
tindakan itu dilakukan. 

 
Merasa paling akan menumbuhkan sikap bahwa semua pen-
dapatnya harus diikuti oleh orang lain, bila ada yang tidak 

sepemahaman maka dianggap musuhnya. 

 
Pendidikan yang benar membawa pada 

kedewasaan berfikir, bersikap dan berbuat kebaikan 
untuk menerima kelebihan dan kekurangan, toleransi 
pada perbedaan, serta menjadikan diri memiliki 
keteguhan iman, kemampuan sebagai pemimpin di 
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muka bumi penebar kasing sayang, sebagaimana Islam 
mengajarkan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 
 

Purwosari, 11 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Semakin 
 
Semakin tinggi kedudukan atau jabatan seseorang, idealnya 

banyak kemanfaatan yang dapat diberikan pada khalayak. 
Semakin dalam ilmu dan luasnya wawasan, idealnya akan 

menjadikan orang tersebut bijaksana dan rendah hati. 
Semakin kaya materi dan mental seseorang, idealnya akan 

menjadikannya memperbanyak berbagi dan memberi. 
 

Semakin mulya akhlak seseorang, idealnya kebaikan yang di-
perbuatnya tidak membutuhkan penghargaan manusia, tapi 

keridhaan yang Maha Esa. 
Semakin berkurang usia manusia, idealnya ketaqwaan dan 

keimanan ada peningkatan. 
Semakin kuat rasa cinta pada Sang Pencipta, idealnya semua 

aktivitas dijalankan dengan niatan ibadah padaNya. 

 
Setiap hari idealnya ada peningkatan kualitas diri,  

semakin baik dari dimensi jasmani, ruhani dan akal 
budi, dengan cara berlatih, belajar, dan mendekatkan 
diri, agar kehidupan ini benar benar berarti. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 14 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Bahasa Kasih 
ahasa sebagai alat komunikasi yang sangat 
diperlukan dalam interaksi antar manusia, 
dan dapat membuat suasana menjadi me-

nyenangkan apabila saling mengerti dan memahami 
pada kemauan atau kebutuhan masing-masing orang. 
Meminjam istilah Dr. Aisyah Dahlan, bahwa "bahasa 
kasih" dapat digunakan untuk menumbuhkan gelora 
cinta  "kasmaran" pada suatu hubungan, sebagai syarat 
kebahagiaan, yaitu: Sentuhan fisik: misalkan pelukan, 
belaian, dan salaman, akan dapat mencairkan suasana. 

Waktu luang yang memang dikhususkan untuk 
menemani, bercengkrama, bersenda gurau, akan melu-
luhkan ketegangan. Pujian atas kebaikan yang dil-
akukan, dengan kata kata indah, akan membuat hati 
berbunga bunga. Hadiah, bentuk ungkapan rasa yang 
disukai kebanyakan manusia, dan dapat merubah 
kebencian menjadi yang dirindukan. 

Pelayanan penuh keikhlasan dalam rangka mem-
persembahkan yang terbaik, akan menghadirkan 
penghargaan. Lima bahasa kasih di atas, dicontohkan 
oleh Rasulullah dalam berinteraksi dengan pasangan 
dan anak anaknya, maka dapat dijadikan sebagai teori 
terbarukan dalam berkomunikasi, sebagaimana dalam 
ummul kitab al Fatihah, pada intinya "mengawali segala 
sesuatu dengan rasa cinta dan kasih sayang" Ya Allah am-
punilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga bermanfaat.  

Purwosari, 13 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kebersamaan 
 

Kebersamaan bisa dijadikan ajang untuk saling melepas ker-
induan, bila waktu yang lama tidak ada perjumpaan. 

Kebersamaan bisa dijadikan ajang silaturrahiim menjalin asa, 
yang mungkin sudah mulai pudar. 

 
Kebersamaan bisa dijadikan sarana pertemuan menyam-

paikan gagasan, penyamaan persepsi untuk kemajuan.  
Kebersamaan bisa dijadikan wadah yang indah menggapai 

mimpi dan peningkatan kualitas, karena  
hidup tidak bisa sendirian. 

 
Kebersamaan bisa dijadikan sarana melepas kepenatan dan 

kesalahpahaman, menghadirkan simpati dan empati. 
Kebersamaan sangat diperlukan, untuk menepis kebencian 
dan penyakit hati, dengan bersama kita   menjadi bisa me-

nyelesaikan segala dilema yang ada. 
 

Kebersamaan akan menghadirkan rasa yang berbeda dari bi-
asanya, dan tidak perlu banyak dana, yaitu senasib sepe-

nanggungan dan kebahagiaan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 
 

Mangrov Tuban, 19 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 



 

-Inspirasi CINTA- 121  

 

Memandang 
 

emandang dapat diartikan penglihatan 
yang tetap dan agak lama atau me-
nyelidiki sesuatu secara teliti. Ke-

banyakan manusia dalam memandang cenderung pada 
yang jauh atau orang lain, bahkan jarang memper-
hatikan diri sendiri, maka tidak salah ada peribahasa 
"Semut yang jauh di seberang tampak jelas, gajah di pelupuk 
mata tidak kelihatan". 

Memandang orang lain dalam menjalani ke-
hidupan sepertinya bahagia, tidak terlihat gurat 
kesedihan atau permasalahan, dan memandang diri 

identik dengan ujian atau cobaan, ini sebenarnya 
penyebab dari bencana, karena minimnya rasa syukur. 

Sebagai ilustrasi, melihat orang lain sepertinya 
sempurna, kaya materi, cantik atau tampan, pekerjaan 
yang mapan, punya jabatan, mendapat penghormatan, 
hidupnya bahagia, dan memandang diri dengan men-
syukuri apa yang sudah diberi olehNya, dengan jumlah 
yang berbeda dari mereka, maka akan menjadikan rasa 
bahagia selamanya. Setiap manusia tidak ada yang 
sempurna, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 
yang selalu beriringan, karena itu kurang bijak bila 
kecerdasan yang dimiliki melakukan kesalahan dalam 
memandang. 
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Memandang sesuatu sebaiknya dari sisi kelebihannya, apa 
yang dimiliki dan tidak ada pada orang lain, maka jiwa akan 

menjadi tenang. 

 
Memandang sesuatu dari kaca mata cinta, semua akan ter-
lihat indah, dan mudah memaafkan bila terjadi kesalahan. 

 
Memandang sesuatu dengan mempelajari dari 

kitab suci tentang kasih sayangNya yang tidak terbatas 
dan  membedakan pada semua mahluk, sehingga kita 
menjadi hamba yang terhormat karena memiliki kelua-
san wawasan dan akhlak kemuliaan. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 20 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Liburan 
ari sabtu dan ahad waktu yang sering 
digunakan untuk liburan menghilangkan 
kepenatan, setelah rutinitas enam hari 

yang melelahkan. Liburan bagian dari kebutuhan 
manusia untuk mendapatkan inspirasi dan penyegaran 
serta kesehatan setelah digunakan menjawab permasa-
lahan. 

Liburan di alam terbuka dapat menyegarkan 
kesehatan  jiwa maupun suasana hati yang mungkin 
sedang gundah gulana. Liburan dapat juga dil-
aksanakan sambil bekerja, sejenak menyempatkan 
bercengkrama atau berbagi cerita yang bisa membuat 
tertawa dan ceria. Liburan bukan hanya milik orang 
berada, tapi kebutuhan semua dengan menyeim-
bangkan dimensi jasmani, ruhani dan akal budi. 

Liburan pada hakikatnya untuk kesehatan  dan 
menghadirkan kegairahan atau semangat baru, melalui 
rileksasi  berolah raga,  memandang cakrawala luas 
membentang dari sisi yang berbeda, dan mendekat pa-
da Sang illahi di malam sunyi, untuk mendapatkan pe-
tunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan agar 
selalu dalam keberkahan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 22 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Galau 
 

ata galau sering diartikan dengan kondisi 
jiwa   sedih, gelisah, bingung, bimbang, dan 
sebagainya, namun perlu diketahui bahwa 

secara definitif, dan menurut KBBI, galau artinya "sibuk 
beramai-ramai". 

Sebagai ilustrasi, hari minggu ini kami lagi "ga-
lau", ternyata mereka bersepeda beramai ramai bersa-
ma  menyusuri pegunungan, dan suasana hati riang 
gembira bahagia. Banyak jalan menuju bahagia, bila sa-
tu sisi tidak memungkinkan, bisa lewat yang lain, 
bercengkrama, cerita tentang hal lucu dengan tidak 
mengungkap keburukan orang, pada akhirnya semua 
bersama menjadi "galau". 

Kembali pada arti yang sebenarnya, bahwa "ga-
lau" sebagai hal kebaikan membangun kebersamaan,  
menumbuhkan motivasi saling berbagi dan menghar-
gai serta menunjukkan eksistensi. Perlu belajar di setiap 
kesempatan untuk memahami atau memaknai suatu 
kebenaran, merupakan bagian atau kewajiban bagi 
orang orang yang berfikir. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 23 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Terbelenggu 
 

emerdekaan yang sudah dijalani selama 75 
tahun, idealnya tidak membuat orang In-
donesia terbelenggu pemikiran dan pen-

dapat oleh suatu aturan sesat,  atau pembodohan pada 
orang yang bisa berfikir (cerdas) demi memuluskan 
suatu kepentingan. 

Manusia dianugerahi olehNya alat indera di an-
taranya mata, mulut dan telinga, untuk dipergunakan 
sebaik-baiknya, bukan dibelenggu  atau dikebiri untuk 
kembali pada masa jahili,  karena mereka memiliki 
bekal potensi, keilmuan, dan kecerdasan, yang kadang 
kurang diakui atau bahkan malah ditutupi. 

 
Mata dan telinga alat penglihatan dan pendengar-

an, gerbang informasi dalam mengambil keputusan, 
dengan memperhatikan kebenaran, kebaikan, dan 
keindahan menuju kualitas kehidupan, akan ada keadi-
lan bila menjadi acuan para pimpinan. 

Mulut untuk menyampaikan ucapan atau pen-
dapat sebagaimana isi hati dan data yang valid atau 
kredibel, tidak malah dibelenggu yang membuat 
lumpuh keberanian, namun bagi ilmuan akan mem-
berikan kesempatan pada orang lain, karena memiliki 
kemulyaan batin. 

 
Doa yang indah dipanjatkan padaNya, semoga 

mata hati telinga dan bibir kita mampu melihat, 
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mendengar dan mengucap kebenaran, kebaikan, dan 
keindahan, tidak terbelenggu oleh ambisi duniawi yang 

menyesatkan 
 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 
 

Purwosari, 24 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Manfaat 
 

anfaat sama artinya fungsi dalam ke-
hidupan. Semua peristiwa dalam ke-
hidupan manusia, entah itu yang me-

nyenangkan atau menyakitkan, pasti ada manfaatnya 
bagi orang yang mengalami atau mungkin  yang 
menyaksikan. 

Semua mahluk yang diciptakan olehNya, pasti 
ada manfaatnya, baik yang terlihat indah seperti bunga, 
pohon, dan lebah, yang tampak menjijikan oleh manu-
sia juga ada manfaatnya, seperti lalat, cacing dan masih 
banyak lagi. Pertemuan  dengan seseorang   yang dulu 
pernah menyakiti hati,   pasti ada manfaatnya entah 
nanti atau saat ini juga, dan itu tergantung pada pola 
pikirnya. 

Sesungguhnya manfaat atau tidaknya sesuatu ter-
gantung bagaimana seseorang memberi makna atau 
mengartikan dari sisi mana segala sesuatu awalnya. 
Penilaian ada pada kaca mata batin dan indera manu-
sia, kejernihan dan kesucian  hati menjadi penentunya. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 25 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Terlepas 
 

Semua manusia memiliki harapan  besar men-
jalani kehidupan menggapai kebahagiaan, terlepas dari 
berbagai bentuk dilema kesakitan. 

 
Terlepas dari himpitan permasalahan ekonomi atau keu-

angan, dan dapat hidup berkecukupan adalah 
 impian semua insan. 

Terlepas dari kepura-puraan dalam berinteraksi yang mem-
buat hati gundah gulana, yang ada adalah kejujuran. 

Terlepas dari kegalauan atau kebimbangan karena minimnya 
keilmuan dan keimanan serta rasa cinta, yang ada adalah 

keteguhan iman, kekayaan batin dalam  
kebaikan dan kemanfaatan. 

Terlepas dari rasa takut kehilangan harta, jabatan, maupun 
kedudukan, yang ada adalah suatu kesadaran bahwa semua 

sebagai amanah dan titipan yang akan dipertanggung  
jawabkan padaNya. 

Terlepas dari ambisi duniawi, adanya ikhtiar dengan 
kesungguhan dan kepasrahan tanpa batas, seluas samudra 

lepas, akhirnya mampu menghadirkan ketenangan jiwa kare-
na selalu dalam bimbinganNya. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 26 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Jejak 
 

ejak dapat diartikan bekas tapak kaki; bekas 
langkah, jatuhnya kaki di tanah; tingkah 
laku (perbuatan) yang telah dilakukan; per-

buatan (kelakuan) yang jadi teladan:  bekas yang 
menunjukkan adanya perbuatan dan sebagainya yang 
telah dilakukan. 

Jejak langkah setiap manusia diukir oleh dirinya 
sendiri, adakah meninggalkan kebaikan atau se-
baliknya. Jejak langkah manusia menuju arah yang 
bermakna atau sia-sia ditentukan oleh pola pikir dan 
kata hatinya. 

Mengawali segala aktivitas agar meninggalkan je-
jak kebaikan atau kemanfaatan merupakan bentuk 
ungkapan cinta pada Sang Pencipta. 

Prestasi, karya yang indah, kebaikan, kemanfaa-
tan pada banyak orang, adalah jejak manusia yang akan 
di kenang sepanjang jaman, sekaligus sebagai jariyah, 
pengantar dan  bekal kehidupan setelah alam dunia 
yang fana. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 27 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mencintai 
 

Mencintai itu, ada rindu ketika tidak bertemu atau  
berjauhan, keinginan bersama dalam suka maupun duka. 
Mencintai itu, menjaga agar tidak salah langkah dalam  

perjalanan menuju kebahagiaan. 
 

Mencintai itu, menegur ketika mereka melakukan  
tindakan yang menyimpang dari aturan. 

Mencintai itu, ingin selalu memberi dan tanpa  
berharap balasan. 

 
Mencintai itu, indah di rasa ketika mendapat tanggapan 
yang sama, menjadi bencana bila bertepuk sebelah dada. 

Mencintai itu, ingin selalu berdekatan di malam sunyi, desah 
suara terangkai dalam alunan doa, dan kepasrahan atas sega-

la ketentuanNya tanpa ada protes atau buruk sangka. 
 

Mencintai manusia dan benda dengan wajar saja, jika ber-
lebihan akan mendatangkan luka atau bencana. 

Mencintai Sang Pencipta berusaha menjalankan perintah 
dan menjauhi llarangan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 28 Agustus 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Perlahan 
 

erjalanan kehidupan manusia secara perla-
han tapi pasti mengalami perubahan, bisa 
bertambah atau berkurang. Usia manusia 

perlahan tapi pasti, semakin hari akan berkurang, 
mendekat menuju tempat yang abadi. Rasa cinta yang 
menggebu di awal pernikahan pada pasangan, perla-
han tapi pasti akan berkurang dan menjadi sayang. 

Kekuatan fisik, perlahan tapi pasti semakin beru-
sia akan mengalami penurunan daya. Kecerdasan dan 
daya ingatan, perlahan tapi pasti, seiring berjalannya 
waktu akan mengalami pengurangan respon. 

Tidak dapat dipungkiri atau dihindari pada peru-
bahan yang dialami oleh diri, yang terbaik adalah 
mempersiapkan, menyambut dengan sikap rendah 
hati, tetap ada ikhtiar agar di sepanjang usia bisa mem-
beri kemanfaatan dan terbebas dari kesombongan. 

Menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, 
perlahan  mengusahakan agar menjadi manusia terbaik 
menurut Sang Penentu Kehidupan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 30 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Marah 
arah merupakan suatu bentuk emosi 
yang memang lumrah atau alami ada 
pada setiap manusia, namun wujudnya 

berbeda-beda. Secara istilah, marah berarti perubahan 
emosi oleh kekuatan untuk menghilangkan perasaan 
tidak nyaman dan gemuruh di dada. Marah bisa mem-
buat seseorang berbuat kekerasan terutama bagi mere-
ka yang tidak memiliki kontrol emosi dengan baik, ser-
ing disebut kemarahan yang tidak terbendung atau 
terkendalikan. 

Apabila keyakinan tentang kebenaran terusik  
atau dilecehkan, maka marah menjadi keharusan 
dengan tetap mengontrol dan mengendalikan emosi. 
Kadang marah untuk menutupi kelemahan, supaya 
orang lain takut atau segan padanya, berharap apa 
yang dikehendaki terkabulkan, yang demikian tanda 
belum memiliki sifat kedewasaan. 

Menyampaikan rasa yang tersimpan dalam dada 
tidak harus dengan cara marah yang bisa  merusak 
komunikasi atau hubungan, justru dengan kasih sa-
yang dan kelembutan yang akan mampu mengetuk 
hati banyak orang. Orang yang mampu mengendalikan 
marah, akan terselamatkan pada kehidupan dunia 
maupun setelahnya. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 1 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kecemburuan 
 

ecemburuan merupakan persepsi akan 
adanya ancaman atas hubungan romantis 
yang dimiliki, artinya ada pihak  yang akan 

menganggu hubungannya. Cemburu sendiri terdiri 
dari tiga elemen, yaitu kognitif, emosi, dan perilaku. 
Elemen kognitif berperan pada persepsi terhadap ada 
atau tidaknya ancaman, apabila  ada, maka emosi akan 
berperan dengan munculnya rasa takut, marah, dan 
terhina, implementasi pada perilaku, seperti 
menginterogasi, memonitor kegiatan atau marah-
marah pada pasangan. 

Suspicious jealousy merupakan bentuk kecembu-
ruan yang kronis, yaitu terjadinya ketidakpercayaan 
dan kecurigaan pada pasangan, biasanya  terjadi pada 
individu yang tidak puas atas kehidupannya sendiri, 
terjadi karena mempersepsikan adanya ancaman ter-
hadap hubungan, namun  sebenarnya tidak nyata atau 
tidak ada dan hal ini dapat merusak keromantisan. 

Realistic jealousy merupakan bentuk kecembu-
ruan yang muncul ketika individu mempersepsikan 
adanya ancaman yang nyata dalam hubungannya 
dengan pasangan, ini yang dapat memperkuat kero-
mantisan. Kecemburuan sebenarnya tidak selalu 
negatif, misalnya pada kebaikan  yang dilakukan secara 
tersembunyi oleh seseorang yang mengkhawatirkan 
tumbuh rasa riya' dalam dirinya,  dan  bisa juga meru-
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pakan alarm terhadap adanya ancaman yang akan da-
tang dalam hubungan. 

Apabila merasakan adanya ketidakberesan dalam 
hubungan, maka dapat dilakukan upaya introspeksi, 
saling berkomunikasi secara terbuka mengungkapkan 
ketidakpuasan pada hubungan atau pasangan. Kecem-
buruan bisa disebabkan  oleh sifat pencemas, ku-
rangnya rasa percaya diri,  tidak merasa sepadan 
dengan pasangan, atau memiliki ketergantungan yang 
tinggi. 

Solusi kecemburuan yang tidak nyata yaitu 
mengembangan diri dengan meningkatkan rasa 
percaya diri dan menumbuhkan kepercayaan pada 
orang lain serta kualitas keimanan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 2 September 2020 
SriMinarti10Bjn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Inspirasi CINTA- 135  

 

Benar Baik 
 

Orang yang benar baik itu, tetap melakukan aktivitas ke-
baikan ketika dilihat ataupun tidak oleh manusia. 

 
Orang yang benar baik itu, dalam melakukan segala sesuatu 

dilandasi rasa cinta padaNya. 
 

Orang yang benar baik itu, tidak memandang kepada siapa 
mereka memberi pertolongan. 

 
Orang yang benar baik itu, tetap melakukan aktivitas dalam 
bidangnya dan berkarya, mampu menepis kemalasan, tanpa 

berfikir penghargaan. 
 

Orang yang benar baik itu,  kemudahan dalam menolong, 
kadang sampai mengesampingkan kepentingan sendiri, ter-

lihat dari sikap yang sigap dan tampilan rupawan serta  
menyenangkan. 

 
Orang yang benar baik itu, terpancar sinar aura ketulusan 
atau keikhlasan, dan selalu tersenyum dalam berbagai sua-

sana wujud rasa bahagia dan kemulyaan akhlaknya. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Yogjakarta, 3 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Perlu 
anyak cerita atau kisah yang perlu dilurus-
kan agar tidak membentuk pemikiran ke-
liru pada generasi mendatang. Selama ini 

kebaikan  identik dengan sederhana dan memiliki ket-
aatan yang tinggi pada sang kuasa, padahal tidak 
selamanya, perlu diluruskan dibangun pemikiran bah-
wa menjadi manusia yang  kaya dari segala dimensi, 
kuat iman lebih utama dan membahagiakan. Kadang 
kemampuan berbicara membuat banyak orang ter-
pesona, diidentikkan dengan kehebatan, perlu dilurus-
kan bahwa komunikasi yang baik sebenarnya adanya 
ilmu, keselarasan antara metode penyampaian dan 
muatan kemanfaatan. 

Perlu sikap kritis dalam menghadapi kehidupan 
yang semakin tak karuan, dengan kecerdasan dan 
kompetensi sebagai strategi peningkatan kualitas 
keilmuan. Perlu singkronisasi antara tampilan jasmani 
dan ruhani, agar kehidupan dapat dijalani dengan 
ketenangan dan terhindar dari gangguan kejiwaan. Per-
lu teman berbagi cerita, mendengarkan atau menyim-
pan dengan baik bila ada rahasia, serta mencurahkan 
isi dalam dada padaNya, disertai tetesan air mata, 
mendekat di penghujung malam. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 7 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Curhat 
urhat atau curahan hati merupakan saat di 
mana seseorang menceritakan sesuatu 
kepada orang yang dianggap dekat, dan bi-

asanya masalah personal, misal tentang pekerjaan, 
pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Banyak ang-
gapan  bahwa orang yang curhat itu butuh pendapat 
orang lain guna mencari solusi  masalahnya,  padahal 
tidak, kadang hanya ingin didengar kisahnya. Biasanya 
wanita kebanyakan menceritakan masalahnya karena 
ingin empati dan simpati, jadi ketika diberikan solusi 
yang simple dan to the point, malah tidak didengarkan, 
sebagian kecil pria juga sama.  

 
Pada dasarnya, orang curhat dibagi tiga, pertama 

ingin mencari solusi, kedua ingin pengakuan atau re-
spons positif, ketiga ingin mencari perhatian. Curhat 
merupakan fenomena psikologis yang wajar terjadi da-
lam hubungan interpersonal, dan sebagai mahluk so-
sial,  dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak lepas 
dari masalah, dan membutuhkan orang lain untuk 
mendengarkan keluh kesahnya. 

 
Curhat juga melaksanakan katarsis (ungkapan 

emosi), mereka akan mengeluarkan seluruh isi yang 
ada dalam dirinya, tidak jarang, sisi gelap yang selama 
ini tersimpan akan tersampaikan juga. Orang yang 
dicurhati sebaiknya memiliki kemampuan mendengar-
kan dengan baik agar proses katarsis berjalan dengan 
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optimal, dan dapat menyimpan rapat rapat sebagai 
bukti cinta atau implementasi akhlak mulia. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 

Semoga bermanfaat 
 

Purwosari, 8 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Good Looking 
 

ood Looking merupakan kata sifat yang 
dapat diartikan ganteng, cakap, bagus, 
tampan, rupawan dan cantik. Semua 

manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti men-
dambakan suatu tampilan good looking, yang terlihat 
dari luar merupakan pancaran dari kemulyaan 
kepribadian. Good looking merupakan perwujudan 
tampilan yang dibutuhkan pada semua profesi ke-
hidupan, tidak harus memakai barang yang mahal, 
dengan kejujuran, kedisiplinan dan cinta kebersihan 
akan memancarkan pesona yang dapat memikat atau 
ketertarikan orang lain. 

Good looking tidak harus ber make up tebal, 
justru dengan tampilan natural di barengi dengan ke-
matangan keilmuan, hati penuh cinta, serta 
kedewasaan berfikir, akan menyejukkan di pandang 
dan menenangkan orang yang bersamanya. Tampilan 
good looking harus diusahakan oleh semua orang, ka-
rena sesungguhnya Sang pencipta menyukai yang ba-
gus, cakap, tampan, cantik, atau rupawan dari lahir ter-
lihat indah pancaran batin manusia berilmu beriman 
dan bertaqwa. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 10 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sensitif 
 

ensitif merupakan sifat yang mudah sekali 
merasakan sesuatu perlakuan dari orang 
lain atau mudah tersinggung. Perkataan 

atau sikap orang lain yang sebenarnya tidak  ditujukan 
pada kita, tapi diri merasa tersinggung, hati tersakiti, 
perlu disadari  bahwa bisa jadi  jiwa sedang bermasalah 
atau lemah, karena adanya perasaan paling baik, benar, 
mulya dari yang lainnya. 

 
Sifat sensitif sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu 

tumbuhnya simpati dan empati atau mengasihi pada 
orang lain yang di cintai atau yang membutuhkan, dan 
dengan cepat tergugah hatinya membantu me-
nyelesaikan permasalahan tanpa diminta. Sensitif ada-
lah rasa yang sangat halus, biasanya dimiliki oleh ke-
banyakan para wanita, dan sebagian pria yang merasa 
keinginannya kurang terpenuhi. 

 
Sensitif yang berlebihan dapat di atasi dengan sifat rendah 
hati, menerima realitas kehidupan dengan rasa syukur, dan 
melihat segala sesuatu dari sisi positifnya serta memperluas 

cakrawala pandang. 
 

Tidak ada manusia yang sempurna, memiliki 
kelebihan di satu bidang, pasti ada sisi kelemahan yang 
lainnya, memperkuat sifat positif dan menepis karakter 
yang kurang baik adalah keniscayaan hamba yang 
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beriman, akan dapat mengurangi sifat sensitif yang 
negative. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 11 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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R i n d u 
 

indu dapat diartikan "sangat ingin dan ber-
harap benar terhadap sesuatu", bukan hanya 

sekedar kata-kata, termasuk rasa cinta, sua-
sana, dan penyesalan. Rasa cinta dan sayang pada 
keluarga (anak atau orang tua), orang terkasih, mem-
buat ingin berjumpa, karena sudah terpisahkan oleh 
jarak, sebenarnya bisa saja komunikasi lewat suara atau 
gambar, tapi tidak sama seperti cara langsung di 
barengi sentuhan kasih sayang, itulah sebenarnya yang 
akan bisa menjawab rasa rindu. 

Suasana berbeda yang mungkin terjadi saat ini 
tidak nyaman, jaga jarak, menumbuhkan keinginan 
kembali seperti sedia kala, rindu masa lalu duduk ber-
sama, bercengkrama senda gurau dengan orang orang 
yang peduli, diskusi tentang kehidupan yang berarti, 
rindu itu akan menguat ketika kejenuhan sudah mele-
kat. 

Penyesalan selalu datang belakangan, misalkan 
saja ketika masih muda, cantik/bagus, cerdas, energik, 
banyak orang yang tertatrik, tapi malah bersikap 
mengabaikan atau menyepelekan,  mereka perlahan 
meninggalkan, dan pada saat kesadaran hadir,  rindu 
itu akan menguat, ingin kembali pada masa lalu, an-
daikan sang waktu dapat berputar ulang, pasti akan 
memperbaiki sikapnya yang keliru. 

 

R 
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Rindu pada kondisi yang normal, dapat bersila-
turrahim saling bertandang, bersalaman dengan para 

kerabat, pastinya kebahagiaan akan benar benar 
dirasakan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
TPG Pilang Gede, 12 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kesibukan 
esibukan atau banyaknya aktivitas yang ha-
rus dikerjakan, bisa terkait profesi, hobi 
atau mengisi waktu luang. Kesibukan yang 

berkaitan dengan profesi merupakan suatu keharusan 
untuk dikerjakan, berhubungan dengan pertanggung-
jawaban atas hak yang diterima, karenanya memper-
hatikan kemampuan mengelola waktu dan menjaga 
keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan maupun 
kesehatan, serta mampu mempersembahkan karya ter-
baiknya adalah keniscayaan. 

Kesibukan terkait dengan hobi atau kegemaran, 
alangkah bijak bila tetap memperhatikan keluarga, agar 
tidak ada yang terabaikan, karena kebahagiaan yang 
bisa dirasakan bersama sama akan terkenang sepanjang 
masa. Kesibukan terkait dengan mengisi waktu 
senggang, akan sangat bermakna bila memperhatikan 
kemanfaatan apa yang dikerjakan, tidak hanya sekedar 
senang, tapi bagaimana bisa mengisi hari hari dengan 
peningkatan kualitas karya, ilmu, iman, dan keta-
qwaan. 
 

Kesibukan yang dijalankan dengan rasa bahagia, karena 
alasan cinta padaNya, akan menjadikan suasana batin 

tenang serta prestasi gemilang. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
Purwosari, 13 September 2020 

SriMinarti10Bjn 

K 
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P i l u 
 

ilu sama artinya dengan sangat sedih dan 
terharu (rawan). Merupakan rasa yang tidak 
disalahkan, bila tertuju pada perubahan ke 

arah kebaikan. Menyaksikan peristiwa penusukan pada 
sang ulama besar, pendakwah penyampai kebenaran 
yang bersumber dari al Qur'an, bagi orang beriman 
akan merasakan pilu yang mendalam, mengapa di 
akhir jaman ini masih banyak orang yang menjauh, ma-
lah menjadi musuh pejuang kebenaran Islam. 

Hati akan merasakan pilu tak terkira, bila orang-
orang baik yang banyak dicintai umat di bully, atau 
mungkin ada keinginan disingkirkan oleh mereka 
orang jahat, mengapa tidak segera bertaubat dan men-
dekat padaNya, mumpung masih ada usia, pasti am-
punan akan diberikan. 

Bagi orang bertaqwa, pilu saja belum cukup apa-
bila melihat kemungkaran merajalela, tapi harus 
melakukan tindakan nyata, menyelesaikan dengan 
kekuasaan atau jabatan yang dimiliki, ini alasan men-
gapa orang beriman harus kuat akal pikiran, materi dan 
spiritualnya, selanjutnya dengan ucapan atau lisan 
yang bisa mempengaruhi banyak orang, Islam telah 
mengajarkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan 
untuk menjadi manusia yang dapat dipercaya penyebar 
kebaikan atau kemanfaatan, yang terakhir dengan hati, 
rasa tidak setuju pada tindakan salah, walau yang 
demikian adalah selemah-lemah iman. 

P 
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Menjadi manusia yang kuat ilmu iman, sehat jas-
mani ruhani adalah keniscayaan, agar bisa menjalankan 

fungsi kepemimpinan dengan baik di muka bumi, tidak 
hanya sekedar rasa pilu yang di munculkan. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 14 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Move on 
 

ove on sama artinya dengan penyem-
buhan yang harus dijalani. Banyak orang 
yang mengaku gagal karena terus-

menerus teringat semua kenangan semasa menjalin 
hubungan. Sebenarnya,  penyebab gagalnya move on 
bisa jadi karena salah mengartikan konsep move on itu 
sendiri, sakit hati atau keinginan cepat dapat pengganti 
agar terlihat kuat atau hebat. Move on bukan berarti 
melupakan masa lalu yang pernah dilakukan, tapi be-
rusaha berdamai dengan kenangan, mengambil hikmah 
atau pelajaran dari semua kejadian. 

 
Move On itu kemauan berubah dan upaya yang 

kuat dari dalam diri untuk memaafkan. Move itu berar-
ti tidak ada keinginan sedikitpun untuk balas dendam, 
yang tumbuh adalah berlatih menerima dengan 
keikhlasan pada semua kenyataan. Move on itu tidak 
terpaku pada perhatian  orang lain, yang membuat hati 
mudah goyah untuk melakukan sesuatu karena pujian 
atau mengingatkan pada kenangan yang tidak mung-
kin berulang,  keinginan cepat cepat mencari pengganti, 
yang dikhawatirkan sebagai pelampiasan,  tapi 
bagaimana membangun pola pikir dan sikap yang tid-
ak terikat oleh siapapun. 

 
Move on, berarti memulai memberi kebaikan dan 

kemanfaatan niatan dari diri sendiri, memiliki konsep 

M 
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kehidupan berprinsip pada kebenaran Sang illahi, di-
jalankan dengan rasa cinta karenaNya, tidak menjadi-

kan sebagai beban, pasti akan merasakan kebahagiaan 
sepanjang jaman. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 15 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kenyataan 
 

uatu kenyataan bahwa perjalanan ke-
hidupan manusia beraneka ragamnya, di 
setiap doa selalu dipanjatkan, semoga be-

rakhir dengan kebaikan dan keberkahan, serta bersama 
orang orang yang di cinta selamanya. Banyak peristiwa 
yang kejadiannya tiba tiba, di luar rencana atau logika, 
dan bisa menumbuhkan rasa duka ataupun bahagia, 
diharapkan semua manusia untuk siap mental 
menerima kenyataan kehidupan yang ada. 

Semua manusia pastinya punya harapan besar da-
lam berbagai dimensi kehidupan, tentang keimanan, 
kesehatan, kesuksesan, kekayaan maupun percintaan, 
guna melanggengkan kebahagiaan dalam menjalani 
kehidupan yang nyata, dengan ikhtiar dilanjut 
kepasrahan adalah solusi terbaik bagi semua. Ken-
yataan perjalanan kehidupan ini silih berganti, seperti 
matahari ada saat terbit dan tenggelam, terang dan 
gelap, semuanya untuk dinikmati. 

Kehidupan itu juga berpasangan, ada siang dan 
malam, laki laki dan perempuan, susah dan senang, 
bekal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan men-
jadi manusia yang bisa menyeimbangkan dan men-
syukuri proses kehidupan dengan senang hati. 

Dalam menerima kenyataan kehidupan, tidak 
sepantasnya  menggantungkan  harapan lebih pada 
sesama manusia, bila tidak ingin luka, apalagi sampai 
memaksa agar mereka mencintai kita, karena itu hak 

S 
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Allah Swt. Yang membolak balikkan rasa manusia, 
yang seharusnya dilakukan adalah berbuat baik pada 

semua, tanpa berpikir apa imbalannya. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 16 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menenangkan 
ita ketahui bersama bahwa diutusnya Nabi 
Muhammad Saw. ke muka bumi adalah un-
tuk menyempurnakan  kemulyaan akhlak 

semua manusia. Kemuliaan akhlak manusia terpancar 
pada pemikiran, ucapan dan perilaku yang ditampil-
kan, semuanya menenangkan. Orang yang berfikir be-
sar dan positif, tidak pernah menyalahkan, adanya 
mencari solusi pada semua permasalahan yang akan 
membawa perubahan ke arah kemajuan dan kemanfaa-
tan pada tatanan kehidupan, kini dan nanti. 

Ucapan manusia yang bermakna dan berwibawa, 
akan memuat motivasi, penuh harap dan keyakinan 
pada pertolongan Yang Esa, serta kejujuran dan 
kebenaran. Perilaku kemuliaan akan terlihat pada 
tampilan yang bijaksana, mampu menghipnotis banyak 
orang, mengikuti tanpa diminta, karena kepribadian 
serta tumbuhnya ketulusan cinta. 

Indahnya kehidupan yang menenangkan, dihuni 
oleh manusia yang memiliki kemulyaan dan 
keselarasan pemikiran, ucapan dan tindakan, yang 
dilandaskan pada ajaran kebenaran Islam, serta 
menikmati kehidupan dengan rasa syukur. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Purwosari, 17 September 2020 

SriMinarti10Bjn 

K 
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Cinta Terbaik 
 

idup ini menjadi indah bila dijalani 
dengan rasa cinta, yang oleh banyak 
orang sering dirangkai dengan untaian 

kata mesra, menyanjung, penghormatan, memulyakan 
atau memujinya, dan mendoakan tanpa harus ber-
jumpa atau bertatap muka. 

Cinta terbaik setiap manusia akan selalu 
menghujam di hati yang suci, adanya ingin memberi 
kebaikan dan kemanfaatan, tanpa sedikitpun rasa den-
dam apalagi kebencian, sekalipun tidak mendapatkan 
balasan rasa maupun sikap yang sama. Cinta terbaik 
tidak hanya sekedar memberi hadiah, karangan bunga, 
makanan yang disukainya, tapi lebih dari itu semua, 
yaitu disebut namanya dalam setiap doa, berharap sela-
lu mendapat keberkahan di hari hari yang dijalani dari 
Sang Pencipta. 

Benar adanya, cinta terbaik ada pada untaian doa 
indah di setiap desah nafas kehidupan, tanpa mereka 
ketahui bahwa hati maupun pikiran selalu tertuju pa-
danya agar dalam keadaan kebaikan. Memang, cinta 
terbaik itu tumbuh rindu yang menggebu ingin ber-
temu untuk memberikan sentuhan atau pelukan kasih 
sayang, tapi dengan tidak bertemu akan bisa menjaga 
kesehatannya itu   jauh lebih utama dan mulya, dan bi-
la jarak menjadi sekat, maka dengan doa hati akan sela-
lu terikat. 

H 
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Cinta terbaik dipersembahkan oleh orang tua pa-
da anak anak mereka atau sebaliknya, pada pasangan 

hidupnya, dengan saling menyempurnakan keku-
rangan, dan keinginan memberi atau menghadirkan 
kebahagiaan di sepanjang kehidupan, saat ini hingga 
masa mendatang. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 18 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengubah 
 

ejadian atau peristiwa yang dialami oleh 
manusia ada yang menyenangkan, dan ada 
pula yang menyedihkan, sebenarnya pili-

han sendiri, maukah mengubah menjadi  kebaikan atau 
keberkahan, ingat pesan indah dalam al-Qur'an, "bahwa 
Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum 
(seseorang) bila mereka/ia tidak mau mengubahnya sendiri". 

Situasi sekarang ini sepertinya mengharuskan 
manusia untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik 
menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupannya, seperti 
mengubur dalam dalam sifat kemalasan, menjadi orang 

yang produktif, apapun profesi yang dijalani. Kemung-
kinan banyak waktu luang bagi para dosen dan guru, 
memanfaatkan kesempatan menghasilkan tulisan, bisa 
untuk kenaikan jabatan, atau menambah pendapatan 
bila diterbitkan, tentu akan ada royaltinya. 

Bagi pedagang, bisa mengubah atau menambah 
strategi pemasaran, yang awalnya hanya satu secara 
langsung datang, bisa dikembangkan dengan berjualan 
online, pasti akan bertambah pemasukannya. 

Bagi Ibu ibu atau para wanita, bisa mengubah ke-
biasaan berkumpul dengan pembicaraan yang kurang 
pantas, menjadi suatu pertemuan yang menambah 
pengetahuan dan keterampilan, sehingga bisa mem-
bantu pendapatan keluarganya. 

 

K 
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Kehidupan itu pilihan, dan semua kejadian tidak 
ada yang kebetulan, alangkah tenang hati orang 

beriman, bila segala aktivitas yang dijalani direncana-
kan dengan dikonsultasikan pada Sang Pengendali Ke-
hidupan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 19 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengharapkan 
 

udah menjadi keniscayaan setiap insan 
mengharapkan perjalanan kehidupannya 
bebas hambatan, bagai jalan layang. Tentu 

semua paham, bila memasuki jalur bebas hambatan 
(tol) harus bayar mahal, dengan imbalan fasilitas jalan 
yang mulus, itulah kehidupan, bila mengharapkan 
kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan haruslah 
diawali dengan melatih jiwa untuk ikhlas, berpikiran 
positif dan kemauan kuat untuk konsisten berbuat ke-
baikan. 

Tentu, setiap manusia mengharapkan kebahagi-
aan, di cinta atau di sayang banyak orang, di per-
hatikan atau di apresiasi kegiatan yang dilakukan, 
apakah mungkin?, Mungkin saja, mengapa tidak, bila 
apa yang menjadi harapan diawali dari diri sendiri se-
bagai teladan. 

 
Semua manusia pasti mengharapkan berpasangan 

dengan orang yang di sayang, tampilan rupawan luar 
dalam, sejuk di pandang dan nyaman berdampingan 
sepanjang jaman, dan itu berhubungan dengan rasa di 
hati yang  mudah datang dan pergi, tak menentu, tak 
seindah saat pertama berjumpa dan jatuh cinta, yang 
dibumbui rayuan gombalnya, juga berbeda dengan bu-
rung merpati yang tidak pernah ingkar janji. 

 

S 
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Mengharapkan sepenuhnya segala sesuatu pada 
Sang penentu kehidupan, pasti akan menenangkan,  

bila berharap pada selainNya, akan menumbuhkan 
kegalauan serta kekecewaan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Gayam, 20 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengembalikan 
Ketika motivasi berkarya dan berprestasi mulai melemah, 

perlu mengembalikan pada niatan awal bahwa dalam men-
jalankan kehidupan dan segala aktivitasnya, adalah untuk 

beribadah padaNya. 
Ketika ada gangguan kondisi kesehatan, saatnya mengem-

balikan pada kestabilan jiwa dan keseimbangan  
pola hidupnya. 

 
Ketika jiwa lagi gundah gulana karena belum terkabulnya 
suatu harapan, saatnya mengembalikan pada kesadaran, 

bahwa tidak semua yang menjadi keinginan itu harus ter-
penuhi, kemungkinan tidak membawa kebaikan ke depannya. 

 
Ketika suatu hubungan ada kerenggangan karena 

menurunnya rasa atau terjadinya perselisihan, saatnya 
mengembalikan  ingatan pada ajaran Islam  untuk saling 
memberi, membantu yang membutuhkan,  dan adanya 

kewajiban menjaga ikatan tali persaudaraan. 
 

Ketika  tumbuh  rasa takut kegagalan yang berlebihan, se-
bagai tanda lemahnya keyakinan, saatnya mengembalikan 
pada kepercayaan diri dan menjadikan sebagai orang yang 

kuat iman dengan memperdalam ilmu, memperluas wawasan 
dan menjalin kedekatan pada Sang pengatur kehidupan. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 21 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Bila Tidak 
 

anyak tampilan atau ucapan yang diper-
tontonkan hanya pencitraan, agar 
mendapat simpatisan dari orang, padahal 

segala sesuatu bila tidak menyertakan ketulusan akan 
menyebabkan kesedihan. Kadang gaya busana yang 
dikenakan seseorang untuk mendapat kesan kemewa-
han atau berkelas, padahal bila tidak menyertakan ke-
jujuran sama dengan menyakiti diri sendiri. 

Kebaikan yang dipertontonkan kadang hanya un-
tuk mendapatkan kesan dari manusia, bila tidak 
memuat niat karenaNya, perbuatannya bisa menjadi 
sia-sia. Keromantisan atau kebersamaan pasangan yang 
dipertontonkan pada banyak orang, bila tidak menyer-
takan rasa saling cinta maupun sayang, maka tidak 
akan pernah merasakan makna bahagia yang 
sebenarnya. 

Suatu kehidupan akan dapat dijalankan dengan 
kebahagiaan, bila tidak ada kebohongan atau kepura-
puraan di antara mereka, dan hati disirami dengan ca-
haya kalam illahi, agar selalu pada jalan kebenaran. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 22 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Tahapan 
ata tahapan atau tingkatan sering dihub-
ungkan dengan perkembangan dan per-
tumbuhan. Dalam kehidupan manusia, un-

tuk mencapai suatu tujuan pasti akan melewati suatu 
tahapan, bisa berupa ujian, godaan atau permasalahan 
yang kadang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. 
Untuk mencapai kedewasaan biologis, psikologis, 
paedagogis dan sosiologis, melalui tahapan berdasar 
perkembangan usia, mengendalikan emosi, pendidikan 
tinggi dan berlatih menjadi orang yang mengerti. 

Tahapan untuk menggapai kesuksesan dian-
taranya kerja keras dan cerdas, serta menyertakan Sang 
Pencipta dalam hati di berbagai situasi. Untuk meng-
gapai kebahagiaan, tahapan yang harus dilakukan 
meliputi: melatih berpikir positif, berhati mulya 
(syukur dan sabar), selalu perilaku kebaikan ketika da-
lam keadaan sendiri atau banyak orang yang 
menyaksikan. 

Tahapan perjalanan kehidupan manusia untuk di-
lalui  sebaik baiknya, memakai petunjuk kebenaran 
kitab suci  dan sunah, serta selalu melibatkan Sang 
Kuasa, agar tidak salah langkah, bila terjadi sesuatu di 
luar rencana manusia, pastikan hati bisa menerima 
dengan lapang, dan yakin bahwa hal itu yang terbaik 
menurutNya. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 23 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pintu 
 

intu merupakaan bukaan pada dinding atau 
bidang yang memudahkan sirkulasi antar 
ruang-ruang yang melingkupinya. Dalam 

menjalankan kehidupan, banyak pintu yang ditawar-
kan pada manusia sebagai gerbang menggapai kemul-
yaan di dunia maupun setelahnya. 

Pintu rejeki akan dibuka dan tidak di duga dari 
mana arah datangnya, bagi orang orang yang pandai 
bersyukur atas apa yang diterima, dan suka berderma. 
Pintu keberkahan akan selalu dirasakan oleh orang 
orang yang mampu istiqomah dalam memulyakan 
orang tua. Pintu maaf akan diberikan pada orang orang 
yang memohon dengan ketulusan dan kerendahan hati 
serta berjanji tidak mengulangi kesalahan. 

Pintu kebahagiaan akan dapat dirasakan oleh 
orang orang yang mampu memaknai kehidupan 
dengan mengambil hikmah atau pelajaran dari 
berbagai ujian, dan menghadapi segala sesuatunya 
dengan keyakinan pada ketentuan Sang penentu ke-
hidupan, dan hati penuh cinta padaNya serta  sesama. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 24 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Asmara 
smara dapat diberi makna perasaan suka 
pada lawan jenis atau cinta, merupakan 
rasa yang dimiliki oleh orang orang yang 

sehat jiwa sekaligus sebagai tanda kedewasaan biolo-
gisnya. Asmara merupakan rasa yang bisa merubah 
segalanya, duduk berlama lama sampai habis bahan 
pembicaraan, semua terasa membahagiakan dan bisa 
melupakan  segala permasalahan, orang yang paling 
cerdas sedunia ketika jatuh cinta bisa menjadi dungu 
seketika, dan sang pemberani sekalipun saat cinta 
melanda, bisa berubah menjadi pengecut. 

Asmara adalah rasa yang kebenarannya tidak 
dapat diuji dengan rumus matematika aritmatika atau 
logaritma, maupun teori ekonomi untung dan rugi, 
yang ada keanehan atau keunikan menurut sebagian 
pandangan orang. Sebenarnya asmara suatu rasa dengan 
perilaku yang bisa ditujukan pada kebaikan yaitu mendekat, 
mengadu, menangis di penghujung malam agar jiwa dalam 
ketenangan dan selalu ada solusi pada semua dilema kepada 
Sang Pengatur Kehidupan. 

Asmara rasa yang tidak perlu disalahkan, malah 
justru harus digelorakan, agar bisa merubah kemalasan 
menjadi motivasi berkarya dan berprestasi, bila terjadi 
permasalahan tentangnya, bisa jadi karena nafsu yang 
menggebu, dan solusinya adalah pengendalian. Ya Al-
lah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 25 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Mengalir 
 

anpa disadari oleh manusia, banyak hal 
yang ingin digapai dengan cara memaksa-
kan, padahal bisa menyebabkan permasa-

lahan. Dalam memohon padaNya, kadang dengan cara 
memaksakan, misalkan saja seorang pemuda mendam-
ba gadis pujaannya untuk menjadikan pasangan hidup 
yang diungkapkan dalam do'a, "Wahai Tuhan Yang Esa, 
bukalah hatinya untuk menerimaku menjadi suaminya", 
mengapa tidak menggunakan istilah lainnya yang tidak 
memuat unsur memaksakan, "Engkau maha tau yang 
terbaik untuk hambaMu, dan Yang membolak balikkan hati 
manusia, dekatkan bila dia tepat untukku, namun bila tidak, 
berilah kekuatan untuk melupakan" 

Manusia tidak bisa memaksa orang lain atau 
pasangan untuk selalu mencintai, karena tentang hati 
mutlak hak Sang Maha Suci, bisanya adalah menjaga 
dengan ketulusan agar rasa selalu bergelora pada ke-
baikan serta kebenaran. 

Para pedagang tidak bisa memaksakan orang lain 
untuk menjadi pelanggan, atau selalu membeli da-
gangannya, harus disadari bahwa ada dzat yang 
menggerakkan hati pada siapa mereka akan membeli, 
yang bisa diusahakan adalah memberikan penawaran 

yang berbeda, dengan kualitas produk yang terbaik, 
serta pelayanan yang menyenangkan. Memaksakan ke-
hendak atau kemauan bisa menyebabkan ketidak nya-
manan dalam berinteraksi atau komunikasi, karena se-
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tiap manusia pada hakikatnya memiliki perbedaan 
pilihan atau kebebasan. 

Kehidupan  akan dapat dijalani penuh keindahan 
oleh setiap insan yang dapat menerima kenyataan ke-
hidupan dengan keikhlasan, bagai mengalirnya air 
pegunungan yang sejuk, jernih belum terkontaminasi 
oleh polusi atau pencemaran,  selalu mencari terobosan 
untuk sampai muara dengan tenang penuh kepastian, 
keyakinan pada ketentuan Tuhan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, Aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 26 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Bercerita 
 

anyaknya kesibukan yang dijalani oleh 
masing" orang, kadang sampai kesulitan 
mengatur waktu untuk bertemu, bercerita 

tentang masa lalu, kini dan ke depannya dengan 
keluarga atau orang yang dicintainya. Benar adanya, 
cukup bercerita dengan orang yang memiliki visi ke-
hidupan yang sama dapat membuat hati lega dan ba-
hagia. 

Bercerita merupakan ungkapan rasa, yang kadang 
tidak sembarang orang mampu menjadi pendengar 
dengan baik, yaitu tidak selalu membenarkan atau 
menyalahkan, tapi bisa memberi masukan demi ke-
baikan. Bercerita kadang dilakukan untuk mendapat-
kan pengakuan dari orang lain, membuat kepercayaan 
diri meningkat. Bercerita bisa juga sebagai cara 
menghibur diri untuk melupakan kegalauan atau ker-
induan. 
 

Bercerita yang tepat pada Sang pemberi nikmat, mengadu 
tentang permasalahan yang dihadapi, untuk 

 mendapatkan cahaya suci. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 27 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kebaikan 
 

ebaikan atau ketidak baikan yang dil-
akukan oleh manusia akan berimbas pada 
semua dimensi kehidupan, tidak hanya hari 

ini, tapi nanti kedepannya, bahkan setelah meninggal-
kan dunia yang fana, sebagaimana peribahasa "Gajah 
mati meninggalkan gading", "manusia pergi meninggalkan 
nama". 

 
Sebagai ilustrasi, seorang pekerja bangunan sebut 

saja namanya A, sudah lama tidak mendapatkan job 
pekerjaan atau menjadi pengangguran,  padahal ban-

yak proyek bangunan di desanya, karena Sie A dikenal 
malas dan hasil kerjanya kurang rapi, berbeda dengan 
sie B juga tukang bangunan,   sampai menolak karena 
sudah banyak yang inden, ia di kenal rajin, tidak ban-
yak bicara, hasil pekerjaannya rapi, tetap bekerja baik 
dalam pengawasan ataupun tidak, ke dua tukang ter-
sebut meninggalkan nama ketidak baikan dan ke-
baikan. 

 
Kebaikan bisa menjadi strategi pemasaran, dan 

akan membuka pintu rejeki dari arah yang tidak terdu-
ga, sebaliknya ketidak baikan akan menutup pintu 
keberkahan. Kebaikan yang ditorehkan oleh seseorang, 
akan menjadikan kehadirannya diharapkan oleh ban-
yak orang, di manapun dan profesi apapun. 
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Pesan yang sangat indah, tetaplah berbuat ke-
baikan dan melakukan yang terbaik pada profesi yang 

dijalani, karena Sang Maha Agung akan memberikan 
kebaikan dan kemulyaan yang lebih pada hamba yang 
berusaha melakukan terbaik karenaNya. 

 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 28 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kolaborasi 
 

asa pandemi adanya virus corona 
menghendaki proses pembelajaran di 
sekolah atau madrasah belum bisa dijal-

ankan secara normal, anak belajar dari rumah dan lebih 
banyak waktu berinteraksi dengan keluarga serta te-
man temannya, tapi kadang membosankan. Anak usia 
sekolah cenderung memiliki rasa ingin tahu yang ting-
gi, mencoba hal hal baru, tantangan dan kebebasan, 
dengan tidak adanya belajar di sekolah mereka lebih 
senang begadang, miris rasanya waktu terbuang begitu 
saja, semua karena virus corona. 

Menyaksikan anak usia sekolah yang ada di ping-
gir jalan, dengan pakaian yang kurang sopan, sambil 
meminta minta, hati terasa terenyuh pikiran dan 
perasaan menjadi tak menentu, corona telah memutus 
mata rantai persiapan calon pemimpin masa depan. 

Ketenangan dalam menjalankan aktivitas menjadi 
harapan semua, kesuksesan dan keberhasilan sebagai 
tujuan tidak terkendala oleh apapun dan siapapun, 
dengan adanya corona semua dimensi kehidupan 
manusia tertunda, karena itu segera pergilah corona, 
agar manusia bisa hidup dengan damai dan wajar. 

Perlu di kaji, bahwa kemajuan suatu Negara 
dengan pendekatan kesehatan tidak menjamin mem-
iliki kesuksesan  atau kemampuan menangkal virus co-
rona, buktinya Amerika, Cina, dan Italia, banyak 
manusia yang terserang di sana. 
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Ternyata dengan pendekatan  kesehatan masih 
belum berhasil juga, bagaimana bila kolaborasi dengan  

cara spiritual, memadukan ikhtiar duniawi dan uhrowi, 
yaitu mematuhi protokol kesehatan, dibarengi  doa 
memohon pada Sang pengendali kehidupan dengan 
kesungguhan, dan secara berjamaah menegakkan 
kebenaran serta menjauhi laranganNya, bukan hanya 
untuk pencitraan atau permainan politik praktis yang 
bisa menyebabkan kemurkaan, bila mungkin hadirnya 
mahluk virus corona sebagai teguran pada kita semua 
yang cenderung bangga pada kecerdasan logika sema-
ta. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 29 September 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Kreasi 
reasi dapat diartikan ciptaan, buah pikiran 
atau kecerdasan akal manusia, hasil daya 
cipta dan hasil daya khayal (penyair, kom-

ponis, pelukis dan sebagainya). Di masa pandemi sep-
erti ini, kemungkinan banyak waktu lebih untuk 
berkreasi atau mengasah kemampuan sesuai dengan 
potensi atau kegemaran, pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan kualitas atapun kuantitas karya. 

Sebagai pendidik dapat berkreasi dengan mem-
buat berbagai strategi pembelajaran agar proses pen-
didikan berjalan dengan baik dan menyenangkan, serta 
dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan untuk 
perbaikan ke depan. 

Sebagai pedagang atau pengusaha dapat berkreasi 
dengan varian model atau macam karya yang unik 
menarik agar dapat memikat hati pengguna. Sebagai 
pekerja seni berkreasi dengan membuat daya cipta agar 
karyanya dapat menggugah semangat dan menum-
buhkan suasana berbeda ke arah kebaikan. 

Kreasi merupakan tanda pada manusia yang 
memiliki kesehatan jasmani ruhani dan akal budi, 
produktivitas dan kreativitas yang di asah, dan adanya 
kemampuan mengendalikan kemalasan, serta kekuatan 
motivasi dan peningkatan keimanan dalam menjalani 
kehidupan. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aami-
in. Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 30 September 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Rasa Takut 
akut merupakan  mekanisme pertahanan 
hidup dasar yang terjadi sebagai respons 
terhadap suatu stimulus tertentu, seperti 

rasa sakit atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikolo-
gi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah 
satu dari emosi dasar, selain kebahagiaan, kesedihan, 
dan kemarahan. Takut hilangnya nikmat atau keba-
hagiaan merupakan kewajaran sebagai manusia, so-
lusinya agar rasa itu tidak menjadi berlebihan yaitu 
dengan melatih hati untuk menyerahkan segala urusan 
pada Sang pengatur kehidupan. 

Orang orang yang mau berfikir akan berusaha 
mengubah rasa takut menjadi energi atau kekuatan un-
tuk berkarya dan berprestasi, sebagai ilustrasi: 
seseorang yang takut menjadi miskin akan berusaha 
dan bekerja lebih keras dan maksimal agar 
menghasilkan banyak materi untuk bisa memberi atau 
berbagi. 

Takut hilangnya ridho dari Tuhan karena kesala-
han yang dilakukan merupakan tindakan luar biasa, 
sebagai upaya adalah istiqomah berbuat kebajikan. 
Takut  meninggalkan jejak ketidak baikan, dengan ber-
hati hati dan menjaga diri dari perilaku tidak terpuji 
adalah pemenang  dalam menjalani kehidupan yang 
sejati. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 1 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pesan Indah 
 

erencanaan sebagai keniscayaan dalam men-
jalankan segala aktivitas, di antaranya ten-
tang pendidikan, pekerjaan, maupun pasan-

gan. Pesan bijak orang tua yang disampaikan pada 
anak anaknya, berkaitan dengan pendidikan: "yang 
penting menuntut ilmu setinggi tingginya, rejeki akan da-
tang dari arah yang tidak terduga, entah jadi apa sudah men-
jadi ketentuanNya,  benar adanya, akan mudah mengambil 
profesi apa asalkan sudah memiliki ilmu, dengannya juga 
akan diangkat derajat atau kedudukan tanpa harus menying-
kirkan orang lain.” 

 
Berkaitan dengan pekerjaan, pesan sangat ber-

makna, "yang penting kamu suka menjalaninya, dan 
usahakan jadilah pengendali, dan hindari menjadi buruh", 

artinya akan memiliki keleluasaan dalam berkarya. 
 
Pesan indah berkaitan dengan pasangan, "bahwa 

kebahagiaan akan bertahan lama bila bisa memberi 
lebih banyak, dan tidak menuntut kesempurnaan dari 
pasangan", dengan rasa itu akan tumbuh keikhlasan 
dan suatu kesadaran bahwa diri juga banyak keku-
rangan. 

Sesungguhnya semua peristiwa menjadi kuasa 
Sang Pencipta, bisanya manusia merencanakan, upaya 
maksimal dilanjut kepasrahan padaNya, tidak perlu 
ada kesombongan apabila memiliki kelebihan di band-
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ing yang lainnya, pasti akan mendatangkan ketenangan 
dalam menjalani kehidupan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 2 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Beku 
 

enurut KBBI, ada banyak arti tentang 
beku, sama dengan padat atau keras, tid-
ak mengalami perubahan; (kaku); statis,  

tidak memedulikan keadaan sekelilingnya; tidak be-
reaksi,  tidak berlaku lagi,  susah mengerti; tidak cer-
das. 

Hati yang beku berarti tidak ada kepedulian pada 
orang lain, cenderung membiarkan apapun yang ter-
jadi, yang penting tidak mengganggu dirinya, hal ini 
bisa dikategorikan orang yang egois dan individualis. 

Es batu yang beku bisa mencair dengan cara 
dipanaskan, bila hati yang membeku atau hilangnya 
rasa empati atau simpati pada tindakan kebaikan, perlu 
siraman ruhani yaitu kajian dari kitab suci. 

Hati yang beku atau tidak adanya keinginan 
berubah ke arah yang lebih baik, atau berbuat keba-
jikan pada orang yang tidak berdaya, kadang masih di 
pandang baik saja, perlu disadari bahwa ketenangan 
akan datang pada jiwa orang yang suka memberi dan 
berbagi. 

Melawan beku hati perlu selalu diupayakan, yang 
pertama pada diri sendiri dengan menjaga kesehatan 
hati, jasmani, pikiran, dan menjalani kehidupan yang 
seimbang, ke dua pada orang lain dengan memberikan 
bantuan atau pertolongan yang semua diniatkan ber-
ibadah padaNya. 
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Perlu lantunan doa setiap saat agar hati tidak ter-
tutup rapat atau menjadi beku dari rasa cinta dan kasih 

sayang pada kebaikan, sebagai syarat utama kebahagi-
aan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 3 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sederhana 
ibet atau sederhana kehidupan yang di-
jalani seseorang sebenarnya ditentukan 
oleh diri sendiri, yang dilandasi oleh pola 

pikirnya. Sederhana itu bila bisa mengatur waktu 
dengan baik, kapan harus  bekerja, olah raga dan medi-
tasi, tentu hari harinya  akan terasa menentramkan ka-
rena didasarkan pola keseimbangan. 

 
Sederhana itu bisa mengunjungi orang tua duduk mendekat, 

mendengarkan cerita yang cenderung di ulang-ulang,  
hati terasa tenteram. 

Sederhana itu tampilan yang menarik dan serasi di pandang, 
kadang tidak perlu biaya yang tinggi, cukup dengan menyer-

takan unsur alamiah dan ketulusan hati. 

 
Kehidupan yang dijalani dengan pola kesederha-

naan akan dapat mengurangi permasalahan, karena 
tidak perlu melakukan sesuatu di luar jangkauan ke-
mampuan, setelah adanya ikhtiar segala sesuatu di 
pasrahkan pada ketentuanNya. Pada intinya ke-
hidupan yang sederhana itu menyenangkan, menen-
tramkan dan membahagiakan, yang artinya dalam 
menjalankan segala aktivitas menyertakan niat suci dan 
kemulyaan budi. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Kedewan, 4 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Penghormatan 
 

enghormatan atau penghargaan akan bisa 
didapat oleh setiap orang karena jasa atau 
kebaikan yang dilakukan. Orang tua akan 

mendapatkan penghomatan dari anak anaknya karena 
jasa mengandung, membesarkan, mendidik sampai 
menjadi dewasa dan mendulang kesuksesan, walau 
sebenarnya tanpa diminta. 

 
Para guru dan ilmuan akan mendapatkan 

penghormatan dari para muridnya, dengan jasanya da-
lam mendidik, mentransfer ilmu pengetahuan sehingga 
banyak orang yang sukses mendapatkan gelar atau jab-
atan. Para kyai akan mendapatkan penghormatan ka-
rena wejangan atau keteladanan yang ditampilkan da-
lam kebaikan untuk menginspirasi banyak orang men-
jalankan aturan agama atau keyakinan. 

 
Penghormatan atau penghargaan sebenarnya 

akan didapat oleh siapa saja tanpa diminta, apabila bisa 
menjalankan kebaikan dengan ketulusan. Penghorma-
tan yang diberikan pada orang lain, sama artinya 
memberikan penghormatan pada diri sendiri, bisa da-
lam bentuk ucapan selamat (pujian) dan hadiah (mate-
ri) serta penghargaan. 

 
Sebagai catatan yang harus selalu ingat pada pe-

san ajaran Islam bahwa, sebesar apapun kebaikan yang 
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ditorehkan pasti akan mendapatkan balasan atau 
penghargaan yang lebih besar dan banyak, dari sang 

Pencipta tanpa di duga. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 5 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Langkah 
etiap langkah yang memiliki tujuan ke-
baikan merupakan perwujudan harapan 
dan cita-cita dalam menggapai kemulyaan 

dunia dan setelahnya. Setiap langkah akan mengalami 
dilema yang menghadang, bisa kemalasan, kelelahan 
atau ketidakberdayaan dalam menghadapi sulitnya ke-
hidupan. 

Dalam setiap langkah akan ada batu sandungan, 
maka perlu kehati hatian atau mawas diri, yang kadang 
terlihat kecil seperti kerikil, tapi bila menghantam 
dengan keras bisa menyebabkan luka yang dalam. 
Langkah yang penuh harapan dan kepercayaan diri 
akan mempengaruhi motivasi pada keberhasilan, kare-
na dlm diri ada suatu keyakinan bahwa kegagalan ada-
lah kesuksesan yang tertunda. 
 
Langkah orang beriman memiliki suatu niatan bahwa segala 

sesuatu dilakukan karena cinta padaNya, jadi tidak ada  
unsur keterpaksaan. 

 
Langkah pasti yang disertai dengan ilmu, iman dan ikhsan 

seyogyanya di lakukan oleh semua insan, dalam  
menggapai derajat ketaqwaan. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 6 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Luluhkan 
 

ejenak merenung pada kondisi yang terjadi 
pada diri, saat bahagia atau ketika kega-
lauan melanda. Terkadang kesedihan yang 

terjadi dibuat oleh diri karena memiliki rasa sensi yang 
terlalu tinggi, mudah tersinggung, padahal kejadian 
sebenarnya tidak seberat yang di rasakan. 

 
Terkadang karena perbedaan pengalaman men-

jadikan terjadinya gangguan atau permasalahan dalam 
komunikasi dan interaksi, seperti tidak ada kenya-
manan dan kesepemahaman walau dalam posisi 
berdekatan, dengan menghadirkan kesadaran semua 
akan terselesaikan. 

 
Terkadang perlu waktu untuk menyendiri, me-

renungi pada pola hidup yang dijalani, adakah yang 
dilakukan hanya bertendensi diri sendiri atau minim 
kepedulian, dan tidak menghadirkan Tuhan dalam 
niatan, hal inilah yang menyulitkan tumbuhnya rasa 
kebahagiaan. 

 
Terkadang perlu waktu menyendiri untuk intro-

speksi, meluluhkan keangkuhan atau kesombongan ka-
rena adanya rasa memiliki kelebihan, perlu diketahui 
bahwa hal itu akan menghadirkan kegalauan yang 
berkepanjangan. 
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Luluhkan hati, hadirkan ketulusan dalam setiap 
aktivitas kebaikan dan kerendahan hati, pasti penghar-

gaan dan posisi terbaik serta kesempatan akan didapat 
tanpa melalui undangan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 7 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menjadi Tua 
 

enjadi tua dan tidak berdaya merupakan 
keniscayaan setiap mahluk di muka 
bumi, agar ada kesiapan menghadapi 

perlu kiranya sesekali melihat atau hadir di pertemuan 
para purna kerja. Berjalan sambil di gandeng oleh 
keluarga menjadi pemandangan yang membuat hati 
terenyuh, mengingat bagaimana gagahnya mereka saat 
usia muda, harus disadari oleh semua bahwa yang 
hidup akan menjadi tua dan melemah fisik atau 
menurun daya ingatnya. 
 
Cinta, kasih sayang dan perhatian dari orang orang sekitar-

sangat dibutuhkan, sebagai imun atau kekuatan bahwa 
keberadaannya masih sangat dibutuhkan dan bisa memberi 

emanfaatan. 

 
Perlu disadari bahwa semua orang akan menjadi 

tua merupakan kepastian, kulit perlahan keriput, 
kemungkinan mengalami pengeroposan tulang sehing-
ga tidak bisa berjalan dengan tegak,   maka di kala  
muda sebaiknya tidak perlu ada kesombongan dan 
keangkuhan, karena masa itu tidak berlangsung lama, 
dan  akan berakibat pada tumbuhnya kebencian dari 

orang lain. 
 
Seiring bertambahnya usia berarti masa menuju 

tua, perlu kesiapan mental dan kekuatan keimanan 
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agar ada kestabilan dan ketenangan jiwa saat menjalani 
waktu itu tiba, mendekat dan memohon pada Sang 

pengendali kehidupan sebagai jawaban untuk me-
nyiapkan segala sesuatunya sebagai tanda orang 
beriman. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 8 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Tidak mudah 
ecewa adalah rasa kecil hati; tidak puas ka-
rena tidak terkabul keinginannya, hara-
pannya,  tidak senang penyambutannya, 

cacat; cela, gagal atau tidak berhasil usahanya lawan 
dari menerima. Rasa kecewa hampir dimiliki oleh se-
tiap manusia, dan bisa menyebabkan sikap atau per-
ilaku yang keliru, bila tidak mampu mengendalikan. 

Perlu disadari bahwa tidak semua keinginan ha-
rus terpenuhi saat ini juga, bisa jadi belum terkabul 
harapannya karena mental menerima kurang tertata, 
dikhawatirkan akan tumbuh kesombongan dan 
keangkuhan. Manusia tidak memiliki pengetahuan pa-
da apa yang akan terjadi ke depan, bisanya merencana-
kan dengan seksama dan menerima realitas yang ada, 
sebagai cara meminimalisir rasa kecewa di ganti 
dengan menerima. 

Rasa kecewa yang berlebihan akan menjadi pen-
yakit mematikan, artinya menghilangkan sikap syukur 
dan qona'ah atau menerima pada ketentuan atau 
takdirNya. Memang tidak mudah bagi manusia untuk 
menerima realitas yang ada, apalagi bertentangan 
dengan harapan, mencoba berlatih menerima yang 
dimulai dari sudut pandang kemanfaatannya kini dan 
nanti akan menentramkan hati. 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 9 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kebenaran 
 

angat manusiawi jika kebaikan yang dil-
akukan pada orang lain berharap balasan 
yang sama atau lebih. Berharap lebih pada 

manusia sebenarnya bisa menumbuhkan  rasa kecewa, 
karena sifatnya yang cenderung melupakan  kebaikan 
dan memiliki ingatan yang kuat pada keburukan. 

Orang yang dengan segala tenaga pikiran dana 
dan kasih sayang sepenuhnya dipersembahkan pada 
sesama, berharap mendapat penghargaan yang sama 
atau lebih, tapi pada kenyataannya berbeda, bisa 
melemahkan motivasinya. 

 
Merana atau meratapi pada sikap yang tidak 

sesuai harapan bukan solusi menyelesaikan permasala-
han, tetap berbuat kebaikan, mengambil hikmah dari 
segala peristiwa untuk menguatkan jiwa dan berlatih 
menerima realitas yang ada, akan dapat meredam rasa 
dendam. 

 
Bisa jadi sikap yang tidak bersahabat sebagai aki-

bat atau kesalahan pada niatan yang semua tertuju pa-
da pujian atau berharap balasan lebih pada manusia 
semata, atau mungkin juga mengesampingkan peran 
Sang pencipta. 

 
Berusaha melakukan kebaikan, meluruskan 

niatan, dan berkarya secara maksimal dalam rangka 
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menjalankan tugas manusia sebagai pemimpin di muka 
bumi, yang akan dipertanggungjawabkan padaNya, 

merupakan sikap kebenaran.  
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 10 Oktober 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menikmati 
 

ebahagiaan akan selalu hadir setiap saat 
pada orang yang mampu menikmati hari 
harinya dengan rasa cinta, membuat se-

mangat terus membara dan akan dapat meningkatkan 
kualitas kerja. Menikmati berasal dari kata nikmat yang 
artinya pemberian, anugrah, enak, lezat. 

Menikmati pemberian dari sang pencipta dibuk-
tikan dengan ucapan terima kasih atau alhamdulillah, 
dan tindakan yang tidak ada keluhan atau protes, apa-
bila terjadi perbedaan dengan harapan, diubahlah 
strategi pencapaian agar sesuai dengan ketentuanNya. 

Menikmati sama artinya menerima dengan lapang 
dada atas anugerahNya, dengan cara mensyukuri dan 
ada ikhtiar menjaga merawat atau melestarikan dan 
akan mempertanggungjawabkan semua amanah yang 
telah dititipkan. 

Menikmati sama artinya menjalani kehidupan ini 
dengan enak dan nyaman, segala sesuatunya dijalan-
kan bukan sebagai beban, apabila belum terpenuhi sa-
lah satu kebutuhan, disadari bahwa hidup tidak ada 
yang sempurna, tapi berusaha menjalani dengan me-
nyempurnakan kekurangan. 

Menikmati sama juga merasakan lezatnya ma-
kanan, orang yang terjaga kesehatan jasmani ruhani 
akan dapat memaknai itu semua. 

Kemampuan menikmati kehidupan diawali dari 
konsep berfikir benar, menjaga hati agar tetap suci, 
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mengendalikan ego atau emosi yang sulit menepi, dan 
itulah ciri orang yang pandai mensyukuri. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 
 

Purwosari, 11 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pemenang 
ehidupan merupakan proses perubahan 
menuju lebih baik lagi, karenanya 
kewajiban manusia senantiasa belajar 

sepanjang hayat untuk menjadi pemenang. 
Belajar tidak hanya pada keberhasilan atau 

kesuksesan, tapi juga pada kegagalan, apa yang me-
nyebabkan dan bagaimana bisa terjadi, karena keduan-
ya merupakan pilihan diri sendiri. 
Belajar bisa menjadikan orang berilmu, dengan begitu akan 

mudah menggapai derajat dan kemuliaan. 
Belajar dari pengalaman akan meningkatkan wawasan, 

dengan begitu bisa menjadikan manusia yang 
bijaksana dan rendah hati. 

Belajar sepanjang hayat di kandung badan, akan menjadi 
pemenang, jiwa merasakan ketenangan  dan kebahagiakan, 

karena semua dilandasi kecintaan pada Sang  
Pemberi kehidupan. 

Selagi masih diberi kesempatan dengan banyak-
nya nikmat kesehatan, dimanfaatkan sebaik baiknya 
untuk belajar, agar menjadi umat terbaik dan 
pemenang kehidupan kini dan nanti, ditandai dengan 
memiliki ketaqwaan yang tinggi, penguasaan ilmu 
yang mendalam, dan keterampilan yang mumpuni un-
tuk menebarkan kemanfaatan, serta sarana sampainya 
rejeki pada kita. Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aami-
in. Semoga bermanfaat. 

Bojonegoro, 13 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Bergerak 
Bergerak berarti melakukan perpindahan atau perubahan 

kedudukan atau tidak diam seribu basa. 
 

Bergerak  dapat melupakan rasa sakit, karena  hati dan 
pikiran  fokus pada aktivitas yang dilakukan. 

 
Bergerak akan dapat menguatkan kesehatan jasmani dan 
pikiran pada usia tua, karena sudah terlatih sejak muda 

dengan perilaku cekatannya. 
 

Bergerak juga akan bisa mempertahankan daya ingat dalam 
waktu yang lama, karena selalu ada gagasan untuk 

melakukan tindakan. 
 

Bergerak sama juga berjalan, tak pernah henti melakukan 
inovasi guna peningkatan kualitas diri, menggapai prestasi 

di dunia yang fana ini. 
 

Bergerak sebagai sarana menuju kemulyaan karena mampu 
menepis kemalasan, yakin bahwa Sang Pencipta akan selalu 

mengarahkan hati ke arah kebaikan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 

Purwosari, 14 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Teman Dekat 
 

ehidupan yang dijalankan oleh manusia di 
dunia akan membahagiakan atau se-
baliknya, bisa dipengaruhi tipe teman dek-

at. Di sadari bahwa semua manusia butuh teman dekat 
untuk berdiskusi, bercerita, curah gagasan guna 
mendapatkan masukan atau pengakuan, adakah kepu-
tusan yang diambil sudah pas atau belum, dan kebu-
tuhan itu tidak pandang tinggi rendahnya jabatan 
seseorang. 

Tipe teman dekat sangatlah beraneka ragam, ada 
yang menyenangkan dengan ide kreatifnya yang mem-
bangun kepercayaan diri (konstruktif) untuk dijadikan 
pertimbangan, dan ada juga yang bisa mematahkan 
semangat atau melemahkan bila memiliki kecender-
ungan pemikiran yang destruktif (selalu menyalahkan). 

Indahnya rasa bila dapat memilih dan memiliki 
teman dekat yang bisa membawa pada kemulyaan 
hidup, memperkuat keimanan dan memotivasi ketika 
lagi lunglai, dan memarahi saat melakukan kesalahan. 

Teman dekat dibutuhkan oleh semua manusia 
sepanjang usia, tidak saat masih anak anak atau remaja, 
bahkan ketika masa tua atau posisi jabatan berada di 
puncak, yang dapat membantu mengendalikan agar 
tidak kebablasan dlm bertindak. 

Orang bilang sulit mencari teman dekat, 
sebenarnya tidak,  sesungguhnya orang baik akan 
memilih dan merasa cocok dengan orang yang baik pu-
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la, karenanya bila ingin mendapatkan yang baik, harus 
diawali dengan memperbaiki diri, dan menjadikan ke-

heningan di penghujung malam untuk curhatan dan 
kepasrahan agar diberi kekuatan olehNya dalam 
mengarungi samudera kehidupan yang selalu memba-
hagiakan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 15 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Persaingan 
idak dapat di pungkiri bahwa hidup di 
dunia ini penuh persaingan dalam 
berbagai bidang. Dalam bidang 

perdagangan, antara satu dengan yang lainnya ber-
saing mendapatkan pelanggan, keuntungan dan agar 
bertambahnya pundi pundi materi. Dalam hal peker-
jaan, agar cepat mendapatkan kedudukan atau posisi 
yang nyaman, persaingan antar teman tidak bisa 
dielakkan, dengan berbagai cara atau strategi di 
lakukan. Dalam kehidupan keluarga demikian juga, 
kadang antara anak satu dengan yang lainnya bersaing 
untuk mendapatkan kasih sayang, ketika mereka be-
lum memahami makna cinta dari orang tua. Dalam 
persaingan kadang diartikan kalah dan menang, 
sebenarnya asumsi tersebut kurang benar, tapi dimak-
nai bahwa posisi yang didapat saat ini sudah sesuai 
dengan kemampuan, yang nantinya akan membawa 
kebaikan, dan di terima sebagai ketentuan dari Sang 
penentu kehidupan. 

Selalu berbenah atau memperbaiki kualitas diri, berbuat 
adil dan benar serta bijaksana, tidak mendhalimi hanya kare-
na tidak suka, ikhlas dan mensyukuri atau menerima takdir 
setelah berusaha, maka hati akan merasa tenang, dalam posisi 
apa, bagaimana dan di mana, adalah ciri perilaku pemenang 
persaingan yang sesungguhnya. Ya Allah ampunilah kekhil-
afan kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 16 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Peristiwa 
 

anyak peristiwa penting yang terjadi untuk 
di ambil pelajaran, baik yang me-
nyenangkan maupun menyedihkan, dan   

sama² menjadi kenangan yang sulit terlupakan. Peri-
stiwa merupakan kejadian (hal, perkara, dan se-
bagainya) yang luar biasa (menarik perhatian dan se-
bagainya) yang benar-benar terjadi, memperingati ka-
rena penting dalam sejarah;  pada suatu kejadian (kerap 
kali dipakai untuk memulai cerita). 

Sebagai ilustrasi, lima tahun yang lalu ada 
seorang pegawai dengan tiba² tanpa melakukan 
kesalahan dilepas  jabatan dan digantikan oleh teman 
sang pengambil kebijakan, tentu peristiwa itu sangat 
menyakitkan, namun bagi orang beriman pasti dapat 
mengambil pelajaran kebaikan dan kepasrahan. 

 
Orang orang yang cerdas intelektual dan spiritual 

akan bisa memberi makna suatu peristiwa dari sisi pos-
itifnya, yang akan menenangkan jiwa. Peristiwa masa 
lalu tidak untuk diratapi atau disesali yang bisa men-
guras emosi tenaga atau pikiran, berusaha mengukir 
karya dari peristiwa lama untuk kebaikan kini dan 
nanti merupakan keharusan. 

 
Alangkah indah bila berprasangka baik padaNya, 

bahwa semua peristiwa sudah dalam rencanaNya, dan 
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terbaik untuk hamba yang pandai berserah diri setelah 
berikhtiar dengan kesungguhan. 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 

Semoga bermanfaat. 
 
 

Purwosari, 21 Oktober 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Pasangan 
 

idup berpasangan sebagai suami istri di-
perlukan landasan yang kuat yaitu iman, 
ilmu, cinta, kasih sayang dan seni serta 

keterampilan, untuk kelanggengan. Dalam menjalan-
kan kehidupan sebagai pasangan suami istri juga butuh 
saling simpati, empati, perhatian penghargaan, 
penghormatan dan pelayanan agar ada suasana yang 
damai serta nyaman. 

Dalam menjalani hubungan sebagai pasangan 
suami istri, harus ada komunikasi yang sehat, kelembu-
tan, keterbukaan dan kejujuran serta saling pengertian, 
untuk kebahagiaan. Pada umumnya suami selalu ingin 
dilayani, diberi, dan diperhatikan, sedangkan istri  
ingin di puji, di sanjung, di mengerti, di maklumi, di 
pahami, di sayang, dan disikapi dengan kelembutan. 

Suami dan istri yang enggan belajar tentang sifat 
atau karakter dan mengabaikan kebutuhan pasangan,   
besar kemungkinan kedamaian akan menjauh dari ke-
hidupan. Sikap  romantis pada pasangan sangat diper-
lukan, misalkan dengan candaan, godaan maupun 
rayuan,  tidak hanya pada keluarga baru atau muda, 
yang sudah lama dan berusia seyogyanya menjaga ke-
harmonisan itu sepanjang masa, karena dapat memoti-
vasi diri  semakin giat dan bersemangat mem-
persembahkan yang terbaik  tentang hak dan kewajiban 
pada pasangan. 
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Egois atau merasa paling benar, baik dan enggan 
meminta maaf, sebagai kendala utama dalam men-

jalankan kehidupan rumah tangga yang menen-
tramkan, dibutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan 
bersikap serta kerendahan hati pasangan suami istri. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 11 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Bagi Peran 
 

alam menjalankan aktivitasnya, agar ber-
jalan lancar, mudah dan lebih ringan, anta-
ra satu orang dengan yang lainnya saling 

berbagi peran, karena sehebat apapun kita tidak akan 
sukses sendirian. 

Bagi peran dalam suatu organisasi dari level 
terkecil misalkan keluarga, sama artinya menjalankan 
proses pendidikan dan menerapkan pola kepemimpi-
nannya masing-masing, ayah mencari nafkah, ibu 
mengatur perekonomian, anak belajar dan membantu 
pekerjaan di rumah, maka akan tumbuh kondisi yang 
harmoni. 

Kemampuan membagi peran hendaknya dimiliki 
oleh para pimpinan, untuk menciptakan budaya kerja 
yang nyaman, produktif, kreatif, inovatif, akan 
menghasilkan karya yang berkualitas. Bagi peran juga 
akan dapat mengurangi lelahnya beban kerja, atau bisa 
lebih santai, karena apa yang dilakukan sesuai dengan 
job keahlian dan kemampuan. 

 
Bagi peran bisa dilakukan pada diri sendiri, yaitu 

mengendalikan fungsi indera pada posisi yang 
sebenarnya, mata untuk melihat keindahan ciptaanN-
ya, sehingga tumbuh rasa syukur, telinga mendengar-
kan alunan ayat suci untuk menata hati agar selalu 
mendapatkan nur illahi, tangan untuk memberi perto-
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longan dan kemanfaatan, dan hati yang tulus mencintai 
serta menyayangi kebaikan. 

 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Bojonegoro, 16 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Memampukan 
 

anusia diberi potensi oleh Yang Kuasa 
sebagai bekal menapaki kehidupan di 
dunia yang penuh tantangan, dan dalam 

menjalankan aktivitas atau profesi sebaik mungkin, 
artinya harus memampukan diri atau menguasai segala 
sesuatunya. Memampukan  dalam bidang keilmuan 
dan strategi akan dapat menghasilkan karya berkuali-
tas serta pemasaran barang dan jasa yang tentunya 
berimbas pula pada penghasilan atau finansial. Me-
mampukan dalam bidang teknologi, akan dapat 
mengikuti perkembangan jaman atau era kekinian, ten-
tu apa yang diusahakan akan bisa bertahan dan tidak 
mengalami kebangkrutan. 

Memampukan diri untuk meningkatkan kekuatan 
mental sebagai pengendali agar tidak terjerumus pada 
rayuan yang terlihat mempesona, tapi hanya sesaat sa-
ja, serta tidak mudah putus asa atau hanyut ketika ge-
lombang menerjang. 

Memampukan diri agar menjadi yang terbaik, 
apapun profesi yang dijalani merupakan keharusan, 
karena fungsi dan peran manusia  adalah pemimpin 
dan pengelola bumi beserta isinya, bila kita lemah 
maka akan beralih pada mereka yang kuat, karena itu 
terus belajar, berikhtiar, dan memohon padaNya, agar 
diberi kemampuan untuk itu semua. 

Allah Swt. beserta RasulNya lebih menyukai 
orang² yang memiliki kekuatan mental, material, dan 
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akal, yang dipergunakan untuk menebarkan kebaikan 
serta kemanfaatan di alam raya, sekaligus sebagai bekal 

kehidupan nantinya. 
 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 28 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Komunikasi 
omunikasi merupakan bagian terpenting 
dalam kehidupan manusia sebagai mahluk 
sosial, yang menurut bahasa dapat di-

artikan "menyampaikan pesan". Komunikasi yang baik 
memiliki tiga unsur yaitu mendengarkan, memahami 
dan mempelajari, agar tidak terjadi permasalahan. Da-
lam mendengarkan membutuhkan kerendahan hati 
dan konsentrasi, suatu  kesadaran untuk mengerti kata 
demi kata dan perilaku atau sikap apa yang menjadi 
maksud suatu pesan, agar di antara mereka tidak salah 
paham, dan untuk menghindari ketersinggungan. 

Memahami membutuhkan keluasan wawasan ten-
tang perbedaan masing masing orang, tidak bisa segala 
sesuatu diukur dari diri kita sendiri, sebaiknya  me-
makai kaca mata atau dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda, agar terjadi komunikasi yang bermakna dan 
penuh arti. Belajar atau mempelajari suatu komunikasi 
sebagai langkah mencerdaskan diri, karena bisa berla-
tih menjadi manusia yang bisa diterima oleh siapa saja 
walaupun ada perbedaan latar belakang, dan mampu 
menyesuaikan di semua keadaan. 
Komunikasi dapat mencerminkan kepribadian yang dimiliki, 

karenanya memperbaiki cara berkomunikasi, sama artinya 
meningkatkan kualitas diri. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 20 November 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Sekat 
 

i era disrupsi seperti sekarang ini, hampir 
tidak ada sekat atau pembatas untuk 
mendapatkan informasi, guna mengada-

kan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tidak 
adanya sekat kadang dimaknai sebagai suatu kebeba-
san yang tanpa batas, sehingga bila diri tidak memiliki 
mental kuat dalam memilih dan menentukan nilai se-
bagai rujukan moral, maka bisa menjerumuskan pada 
kenistaan. Kemajuan dan modernitas itu justru ketika 
manusia mampu memilih dan memilah, yang berarti 
membuat sekat atau batas dengan jelas antara benar sa-
lah, maupun baik buruk, sebagai pedoman dalam me-
langkah pada kehidupan yang nyata. 

Sekat atau batas yang jelas berarti juga tidak 
mengaburkan dan mencampurkan antara yang hak dan 
batil. Sekat bukan berarti membatasi diri dalam mem-
berikan kemanfaatan pada banyak orang, tapi memben-
tengi dari gelombang atau ombak yang bisa meruntuh-
kan ketaqwaan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

 
Bojonegoro, 17 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Sepintas 
 

ering kita melihat sesuatu secara sepintas,  
lalu  menyimpulkan dan dijadikan rujukan 
dalam mengambil keputusan, dikhawatir-

kan terjadi kesalahan. Sesuatu terlihat sepintas baik, 
kadang belum tentu begitu adanya, perlu pemahaman 
atau pendalaman, agar tidak ada kesalahan dalam 
membuat pernyataan. 

Sepintas terlihat tampilan yang sangat sederhana, 
tidak menunjukkan  keilmuan yang mendalam mau-
pun kekayaan  batin yang luar biasa, ternyata setelah 
mengenal dengan seksama adalah orang yang sangat 
arif, kadang sikap yang kurang hormat diberlakukan 
untuknya karena kesempitan wawasan. 

Kurang bijaksana, bila pertemuan, pengenalan, 
pengetahuan sesaat atau sepintas menjadikan kita 
manusia yang sok tahu atau membencinya, ingat kata 
pepatah tak kenal maka tak sayang. 

Ada pelajaran yang sangat baik yaitu:   pahami, 
kenali, pelajari agar tumbuh rasa sayang, akan men-
jadikan sikap bijaksana dan adil, sekaligus pertanda 
bahwa kita manusia yang memiliki kecerdasan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 23 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Senang dan Sedih 
 
 

Tak dapat dipungkiri oleh semua manusia bahwa perasaan 
senang dan sedih akan  datang silih berganti. 
 
Perasaan senang atau gembira  biasanya hadir dalam jiwa 
ketika apa yang menjadi cita dan cintanya tercapai, se-
baliknya perasaan sedih atau duka akan datang ketika apa 
yang di cinta pergi hilang atau menjauh dan harapan belum 
menjadi kenyataan. 
 
Dua perasaan yang berlawanan, yaitu senang dan sedih 
sebaiknya tidak disikapi berlebihan, karena seiring ber-
jalannya waktu, rasa itu akan menjadi biasa. 
 
Ketika senang  hati berbunga bunga, tetap untuk  bersyukur 
dan mawas diri, dan saat ada rasa sedih, tetap introspeksi, 
pelajaran apa yang sedang dialami sebagai proses pening-
katan kualitas diri, kepadaNya semua harapan digantungkan, 
agar selalu ada ketenangan jiwa. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, amiin 
Semoga bermanfaat. 
 
 

Bojonegoro, 22 Januari 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Keindahan 
 

eindahan atau keelokan merupakan sifat 
dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, 
atau gagasan yang memberikan pengala-

man persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan di-
artikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, 
bagus benar atau elok. Menjadi fitrah semua manusia 
menyukai keindahan, dengannya akan ada kedamaian. 

Sesungguhnya apa yang ada di muka bumi akan 
tampak indah, apabila dilihat dari sisi  kelebihan mau-
pun kekurangan dan dapat mengambil hikmah 
darinya. Tidak memaksakan pada orang lain sudut 
pandang yang sama, justru dari perbedaan akan ter-
lihat keindahan yang nyata. Kehidupan ini akan dapat 
dinikmati dengan cara memandang segala sesuatu dari 
nilai keindahan yang terpancar pada sistematika 
susunan kata, santun dalam berbicara, positif dalam 
berpikir, dan  jujur dalam bersikap 
 

“Sesungguhnya  keindahan akan tertanam dan terpancar 
 pada orang orang yang memiliki kemulyaan jiwa” 

 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 

Semoga bermanfaat. 
 

Bojonegoro, 13 Maret 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kepedulian 
 

epedulian merupakan suatu tindakan yang 
didasari pada keprihatinan masalah orang 
lain, dan berusa membantu menyelesaikan, 

karena dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa 
lepas permasalahan. Dengan adanya anjuran untuk 
tinggal dan menjalankan aktivitas dari rumah, banyak 
waktu dan kesempatan untuk menumbuhkan atau 
memperkuat sikap kepedulian pada orang orang di 
sekitar, bisa pada anak, pasangan, kerabat dan tetang-
ga. 

Kadang karena kesibukan sikap kepedulian jadi 
berkurang, bila lama biarkan akan menjadi bencana 
yaitu kerenggangan suatu hubungan dan bisa me-
lunturkan rasa cinta serta kasih sayang. 

Perlu waktu dan perhatian dengan seksama untuk 
menumbuhkan sikap kepedulian pada tetangga dan 
lingkungan, untuk menebarkan kebaikan dan mening-
katkan kualitas kehidupan. 

 
Hidup tidak akan bermakna apa-apa bila hanya tidur, makan, 

dan kerja, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tanpa ada  
sikap kepedulian. 

 
Kehidupan akan bernilai tinggi apabila segala sesuatu 

didasarkan  pada rasa cinta padaNya, dan sikap kepedulian 
yang penuh perhatian. 

 

K 
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Bulan Ramadhan yang penuh ampunan, merupa-
kan kesempatan meningkatkan sikap kepedulian, dan 

akan menjadi kenangan kebaikan yang tidak lekang di 
makan zaman. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
 

Purwosari, 9 Mei 2020. 
SriMinarti10Bjn 
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Romansa 
omansa dapat diartikan kisah yang 
berhubungan dengan percintaan atau 
kepahlawanan. Setiap manusia pasti punya 

kisah indah untuk di kenang dan bisa menjadi inspirasi 
pada generasi berikutnya. 

Kisah yang memilukan terkadang membuat sesak 
di dada, bukan untuk dendam, tapi sebagai pelajaran 
kebaikan, agar ke depannya tidak jatuh pada lubang 
yang sama. Kisah kepahlawanan yang pernah dil-
akukan,  sangat perlu untuk diceritakan,   bukan ber-
maksud kesombongan, tapi berbagi kebaikan dengan 
kisah yang menggunggah penuh hikmah. Kisah 
kesalahan walaupun bermaksud menyampaikan  keju-
juran, tidak selayaknya untuk diceritakan, dikhawatir-
kan akan menjadi rujukan ketidak baikan dari orang 
orang yang menyayangi. 

Sebaiknya ada waktu yang dikhususkan untuk se-
jenak merenungkan kisah-kisah atau masa lalu, yang 
menyedihkan untuk disimpan rapat-rapat, dan kisah 
yang menyenangkan sebagai motivasi atau mawas diri, 
agar dapat menjalankan kehidupan dengan keseim-
bangan, merasakan arti cinta dan keindahan, serta ber-
fikir kebenaran sebagai syarat terwujudnya kebahagi-
aan.Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. Semoga ber-
manfaat. 

Purwosari, 6 Juni 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Kasih Sayang 
asih  sayang merupakan suatu bahasan 
yang sangat menarik bagi semua kalangan, 
dari yang muda hingga lanjut usia. Kasih 

sayang merupakan rasa yang sangat indah, anugerah 
dari Sang pencipta, dan sebagai syarat untuk bisa ba-
hagia. Kasih sayang adalah rasa dalam jiwa yang di-
wujudkan dalam sikap perhatian, peduli, empati, sim-
pati, maupun marah. 

Kasih sayang dapat terbentuk karena adanya  per-
temuan, hubungan, ikatan, ketertarikan, kasihan, kes-
esuaian, kepemimpinan, perlindungan maupun balas 
jasa. Kasih sayang tidak bisa dihentikan atau dimat-
ikan, tapi diarahkan pada posisi yang tepat, agar tidak 
salah alamat. 

Kasih sayang kadang juga diartikan sebagai 
pengantar tumbuhnya rasa cinta. Tidak ada yang salah 
dengan kasih sayang dan cinta yang dimiliki seseorang, 
asalkan disalurkan sesusai porsi dan posisi. 

Yang pasti, kasih sayang Sang kuasa pada semua 
mahluknya tidak akan lekang di makan jaman, dan 
berbeda dengan manusia, yang bisa berkurang ketika 
sudah tidak memberikan kegunaan yang bersifat 
kebendaan. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat,  

 
Malang, 26 Juni 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Mengawali 
aru saja bulan penuh kemulyaan berlalu, 
mengawali bulan baru dengan melanjutkan 
kebiasaan baik, dan berharap dapat men-

jalankan kehidupan selanjutnya penuh keberkahan. 
Mengawali aktivitas baru yang didasarkan pada 
kebenaran, pola pikir positif dan kemulyaan hati kare-
na adanya cinta padaNya. Mengawali hal baru sudah 
tentu akan ada hambatan atau rintangan yang membu-
tuhkan energi dan kecerdasan sikap manusia beriman, 
maka selalu konsultasi pada Sang Penentu kehidupan 
akan menumbuhkan ketenangan. 

Mengawali kegiatan pasca Ramadhan, banyak hal 
yang harus disiapkan atau direncanakan dengan baik 
dan benar, berbekal ilmu, iman dan kekuatan jiwa, ser-
ta selalu berharap pertolongan dariNya, semua akan 
dapat dijalankan dengan kelapangan. Mengawali dan 
menjalankan semua aktivitas benar benar karenaNya 
semata, agar tidak ada penyakit hati, iri ataupun 
dengki, serta tidak  ada rasa gundah atau gulana. 
Mengawali hari hari dengan penuh cinta dan kasih sayang, 

serta memaafkan, agar selalu ada kebahagiaa. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin 
Semoga bermanfaat 

Purwosari, 25 Mei 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Menggapai 
 

anusia dapat dikatakan sebagai mahluk 
yang paling banyak memiliki keinginan 
dan kemauan, tidak sedikit pula ide dan 

cara yang digunakan untuk menggapai semuanya, 
yang kadang bertentangan dengan aturan. Dalam 
menggapai kehidupan yang penuh kemulyaan diper-
lukan kedalaman ilmu pengetahuan dan kekuatan 
mental untuk menyelesaikan permasalahan atau 
menghadapi tantangan. Dalam menggapai kebahagiaan 
harus ada cinta dan kasih sayang dengan ketulusan, 
berusaha mempersembahkan yang terbaik dari 
berbagai sisi kehidupan, senang memberikan penghar-
gaan sebagai upaya menjaga kestabilan rasa. 

Setiap manusia pasti ingin menggapai kehidupan 
yang sempurna, yaitu mendapatkan ridho dan 
keberkahan dariNya, karenanya berusaha menjalankan 
perintah dan menjauhi larangan sebagai pendekatan 
untuk dilakukan. Dalam menggapai harapan yaitu 
keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia 
dan setelahnya, diperlukan ikhtiar dan doa dengan 
kesungguhan, untuk mendapatkan petunjuk kebena-
ran, agar tidak terperosok ke dalam jurang kesesatan. 
 
Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Purwosari, 8 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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Melihat 
 

elihat merupakan jendela atau awal mula  
mengetahui dunia luar,  perilaku orang 
lain, apakah baik, menarik atau se-

baliknya. 
Melihat yang disertai dengan rasa benci tentu 

hasilnya akan tampak keburukan, sebaliknya bila 
melihat yang disertakan dengan rasa cinta, semuanya 
akan terasa indah dan sempurna, seperti syair lagu 
"Melihat dan memandang ibu mu bagai bidadari". 

Melihat dengan pemikiran positif, hasilnya akan 
lebih objektif sesuai dengan realitas, sebaliknya bila 
dari kaca mata negatif, hasilnya akan cenderung 
subjektif, artinya sesuai persepsi individu yang masih 
perlu diuji kebenarannya. 

Indera penglihatan dalam menjalankan fungsinya 
dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan, karenanya 
berusaha selalu memiliki pola pikir positif dan hati 
yang suci, akan menjadikan kita masuk dalam kategori 
orang orang yang baik menurut manusia maupun Sang 

Pencipta. Dianjurkan melihat segala sesuatu dari 
berbagai sisi atau sudut pandang, agar kita menjadi 
manusia yang bijaksana. Ya Allah ampunilah kekhilafan 
kami, aamiin. Semoga bermanfaat. 

 
Perjalanan, 25 Desember 2020 

SriMinarti10Bjn 

M 



 

214 Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I  

 

 

Asyura 
 

anggal 10 Muharram atau disebut juga as-
yura, menjadi hari dan bulan istimewa, ka-
rena banyak peristiwa besar telah terjadi, 

sebagai ibrah bagi manusia saat ini dan nanti. Memper-
banyak berbagi, bersedekah, memberikan barang yang 
masih disukai atau makanan dengan  keikhlasan, sam-
bil berlatih tidak berfikir  pahala yang akan 
diterimanya. 

Menyantuni anak yatim, mencintai sepenuh hati, 
sambil mendoakan agar diberi kemudahan   menjalani 
segala aktivitas kehidupan, dan tidak salah arah dalam 
melangkah menyusuri alam yang fana. 

Berpuasa, sambil berlatih mengendalikan dan 
mengatur emosi serta ambisi yang mungkin sulit 
terkendali. Berdoa dengan kesungguhan, penuh hara-
pan akan dikabulkan olehNya, yaitu memohon am-
punan dan selalu dalam bimbingan, karena ada 
kesadaran bahwa diri sebagai hamba sering melakukan 
kesalahan yang berulang ulang. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Purwosari, 29 Agustus 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Menjaga 
 

enjaga jarak fisik agar tidak tertular atau 
menularkan penyakit merupakan tinda-
kan orang yang mengerti kesehatan. 

Menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan 
atau menyakiti orang lain, sebagai tanda orang yang 
berwawasan. Menjaga rasa agar  cinta selalu bergelora,  
merupakan tindakan orang orang yang paham makna 
kebahagiaan. Menjaga hubungan, dengan berkomu-
nikasi dan saling memberi kebaikan, agar tidak mudah 
tumbuh kebosanan, merupakan tindakan orang yang 
memiliki multi kecerdasan. 

Menjaga diri dari kesalahan, merupakan tindakan 
kemuliaan. Menjaga pikiran, agar konsisten pada ke-
baikan dan kebenaran serta memberi keteladanan, 
merupakan tindakan para ilmuan. Menjaga keimanan 
dengan memberi siraman  kebenaran dari al-Qur'an, 
merupakan tindakan ketaqwaan. 
 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

 
Bojonegoro, 10 Juni 2020 

SriMinarti10Bjn 
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Perjalanan 
ntuk menghilangkan kepenatan, kejenu-
han, dan kebosanan, manusia bisa 
melakukan aktivitas yang berbeda dari bi-

asanya, misalkan saja kunjungan ke suatu tempat yang 
sejuk, indah, bersih yang akan mendatangkan 
ketenangan jiwa,  mungkin juga ke suatu lokasi untuk 
napaktilas kenangan yang membuat hati senang. Per-
jalanan bisa menjadi menyenangkan sangat tergantung 
suasana hati dan pikiran, misalkan melakukan semua 
dengan keterpaksaan, maka tidak bisa menghadirkan 
kenyamanan. 

Perjalanan di suatu tempat, bersama orang orang 
yang di sayang, dengan niatan untuk menikmati dan 
mensyukuri anugerah Sang Kuasa, pasti akan menda-
tangkan kebahagiaan. Ketenangan, kedamaian dan ke-
bahagiaan dapat ditumbuhkan dari pikiran dan 
perasaan kita sendiri, biarpun melakukan perjalanan di 
sekitar rumah saja, bila hati penuh rasa cinta dan 
pikiran tertuju pada kebaikan, pasti akan terwujud 
kedamaian. 

Perjalanan yang sebenarnya adalah perubahan pikiran, 
perasaan, sikap, perilaku negatif ke positif, dari orientasi  

individu beralih memberi kemanfaatan pada banyak orang, 
 karenaNya semata. 

Ya Allah ampunilah kekhilafan kami, aamiin. 
Semoga bermanfaat. 

Malang, 26 Desember 2020 
SriMinarti10Bjn 
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