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Untuk satu dicipta dua
Untuk aku dicipta kita
Untuk adam, dicipta hawa

Jika hati dicipta seteguh Asiyah,
Maka tidak ada kata lemah tanpa 
lembut di dalamnya
Dialirkannya mata air ketegaran 
yang membawanya pada kebenaran

Jika hati dicipta sesuci Maryam,
Maka putih tidak akan 
menghitam
Dikisahkannya makna demi 
makna atas nama keagungan

Anugerah
Oleh Ahmad Nuzulul

Jika hati dicipta semulia Khadijah,
Maka tidak ada perjalanan berujung lara
Ditebarkannya dekap cinta tempat segala keluh bermuara

Jika hati selalu hidup dalam peluk kasih,
Seperti Fatimah Az-zahra
Akan selalu tegak iman, sahaja berdampingan

Jika dunia diberi anugerah seperti mereka
Tanyakan pada seluruh perempuan
Akankah ‘jika’ bisa diubah, lalu dicipta ‘niscaya’?

Malang, 8 Maret 2018
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titik diri ini menjelma menjadi awe-inspiring muslimah, salihah 

menghias takwa, berkarya dalam kerja nyata, dan bermanfaat 
untuk sesama.

Pengalaman akademik dan nonakademik Dewi mengantarkan 
ia menjadi wanita muda yang memiliki banyak prestasi dan 
digugu oleh orang sekitarnya, sehingga Allah menjadikan London 
sebagai tempatnya menyelesaikan pendidikan secara cuma-cuma. 
Bukan hanya berprestasi saja, ia juga diamanahi Allah sebagai 
seorang ibu dan istri bagi keluarga kecilnya. Lantas bagaimana 
kisahnya yang tampak terukir manis? Tentunya tidak semanis orang 
memandang. Banyak kegagalan yang ia lalui, kemudian bangkit, 
dan kuatkan diri untuk merajut asa sebaik-baiknya sedari muda. 
Sejak masa kuliahnya dengan sungguh-sungguh ia menjadikan 
dirinya senantiasa berbenah menjadi lebih baik.

Ketika pertama kali membaca buku ini, berbagai hal menarik 
dapat dengan mudah pembaca temukan. Pertama, buku yang 
memiliki penampilan menarik dengan warna sampul merah muda, 
kertas penuh warna, dan juga pembatas buku yang seringkali 
menjadi incaran pembaca serta ukuran buku yang relatif kecil 
dan unik tidak akan memakan banyak tempat. Kedua, kata 
pembuka dari penulis yang kaya diksi indah dan komunikatif akan 
mempermudah pembaca dalam memahami kalimat demi kalimat. 
Ketiga, konten buku sendiri sangat menginspirasi karena  berasal 
dari pengalaman pribadi pengarang sehingga lebih mengena di 
hati pembaca. Kesempurnaan mutlak hanya dimiliki Sang Pencipta, 
maka dari itu buku ini tidaklah lepas dari ketidaksempurnaan. Hal 
itu terlihat dari kertas sampulnya yang mudah mengelupas dan jilid 
buku yang tidak rapi. 

Namun, secara keseluruhan buku ini wajib dibaca untuk semua 
wanita yang ingin menjadi pribadi inspiratif. Selamat mengembara, 
menemukan jati diri sebagai muslimah taat, hebat, dan berprestasi!
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anitaku
Oleh Pandiga S.

W

Wanitaku, di dasar lembah 
di ceruk ngarai yang lengang
aku tersesat di rimba penuh 
belukar
di mana malam-malam terurai
halimun yang mengasap pekat
gigil memeluk tubuhku sendiri

Wanitaku, siang kala itu
telah sampai pada tangis 
pertama
sedang bibir peta kembara ke 
barat
menuju kota yang bergejolak
di mana orang-orangnya 
sedang dihujani
pukulan, peluru, hingga gas air 
mata

Wanitaku, di sana penuh jiwa 
blingsatan turun ke jalan
mengejar orang-orang yang 
menggali kuburnya
hari-hari dongengan kini nyala
o, kita tak bisa berbuat apa-
apa.

Wanitaku, ajal menjemput 
mereka
seperti mantra tenung yang 
datang tiba-tiba
mengerang kesakitan di trotoar-
trotoar
masih kosongkah lahan-lahan
di taman pemakaman untuk 
para pahlawan?
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“Begitu istimewanya wanita hingga Islam muliakan ia sebagai 
perhiasan terbaik di dunia. Saat iman menjadi muara jiwa, takwa 
menjadi pakaiannya, dan salihah menghias akhlaknya. Maka 
tersenyumlah wahai muslimah karena hadirmu di dunia menjadi 
penyejuk mata, baktimu mengharumkan bangsa, lembut tanganmu 
membangun generasi mulia, jernih imanmu  mengantarkanmu 
menjadi bidadari surga.”

Wanita memiliki segala cara untuk dapat mempertahankan 
nalurinya, menjadikan ia tidak seharusnya dipandang sebelah 
mata oleh lawan jenisnya.

Perbaikan, kebaikan, dan takwalah yang menentukan 
kedudukan muslimah di sisi Allah ta’ala. Tanpa disadari di satu 
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Merajut Asa 

dengan Taat yang

Meneduhkan Jiwa



Wanitaku, di luar percakapan 
kau memandangku, dengan 
mata hati yang penuh hati-hati
tubuhku terkesiap rambu dzikir
dan mabuk anggur manis 
bernama doa

Wanitaku, jika jemarimu serupa 
payung;
matamu serupa krisan yang 
mekar;

dan hatimu serupa langit yang 
luas;
lenganmu ialah pepohonan 
rimbun;
maka aku akan menghabiskan 
sore hari di sisimu
di mana nyawa sebermula dan 
bermuara bersamamu.

 Malang, Maret 2018

”Di Seberang Meja Kopiku”
Oleh Silvia Arina Hidayati

Kopiku tak lagi hangat malam ini

Aku terlambat beberapa menit 

mencium uap kopi yang kubiarkan 

mendingin tanpa pelukan telapak 

tanganku.

Di seberang meja kopiku berdiri 

perempuan-perempuan Tuhan yang 

katanya gagal melampiaskan rindu.

Aku masih sendiri bersama kopiku 

yang tak lagi nikmat seperti sebelum 

hitamnya mendingin beberapa menit 

yang lalu.

Tiba-tiba logikaku berair, menganak sungai melihat 

saudaraku hilang jalan pulang.

Tuan-tuannya lihai memainkan perannya

Perempuan-perempuanku terpaksa menelanjangi otaknya 

Ah, sial sekali hidup mereka

Sudah terjebak dalam kekeruhan dunia, malah terpenjara 

dalam duka pula

Kulihat aku sedang berjalan di luar sana

Menghambur-hamburkan nikmat Tuhan yang entah apa 

faedahnya.

Kemudian tiba-tiba berada ditempat ini 

Ingin mengistirahatkan peluh karena sedikit masalah rindu 

Perempuan-perempuanku di seberang sana begitu menikmati 

kisahnya yang terpaksa

Rayuan puluhan juta ribu membius logikanya hingga terkapar 

pasrah 

Kemudian keduanya keluar, entah mau dibawa kemana mobil 

itu

Sebagian yang lain masih menghayati aksinya dengan 

pendasi-pendasi itu

Aduh, jiwaku perih

Semakin hina saja pandangan mataku

Belum kuhabiskan kopiku, aku sudah ingin berlalu

Oh ibu, di tanah rantau ini, kukatakan aku rindu. 

Malang, 2018
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