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Refleksi dalam term ajaran Islam dikenal dengan sebutan tafakkur. 

Refleksi mengandung arti memikirkan, merenungkan dan mengingat Allah 

melaluii segala ciptaan-Nya yang tersebar di langit dan di bumi bahkan yang 

terdapat dalam diri manusia itu sendiri,   

Refleksi merupakan sebuah aktivitas mulia dan bernilai ibadah 

sehingga mendapatkan kedudukan istimewa dalam persefektif ajaran Islam. 

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw pernah bersabda:”Tafakkur sesaat 

lebih baik daripada beribadah selama setahun (yang tidak disertai dengan 

taffakkur)”. Disamping itu, tafakkur atau refleksi merupakan salah satu ciri 

utama dan penting bagi orang-orang diberi gelar “ulul albab” selain dzikir. 

Dalam buku sederhana ini, penulis berusaha menuangkan buah refleksi 

dan renungan penulis tentang pelbagai problem kehidupan dalam bentuk 

tulisan singkat dan sederhana dengan penyebutan setiap satu buah renungan 

secara urut dengan istilah “RENGAT=Renungan Singkat”,  Hal ini dimaksudkan 

nantinya sebagai sebuah kenangan terhadap kota kecil bernama Rengat, 

tempat dimana penulis bertugas dan mengabdi sebagai seorang hakim 

semenjak dilantik pada tanggal 11 Januari 2013. Sebenarnya buku ini lebih dulu 

dibuat daripada Buku Penulis yang berjudul RENGAT II. Kalau buku RENGAT II 

terdiri dari 21 Renungan, maka Buku Refleksi Hakim dalam Kehidupan terdiri 

dari  32 ( 29 berbahasa Indonesia dan 3 berbahasa Arab) ditambah 2 untaian 

mutiara yang pernah dibuat penulis. Semoga buku sederhana ini bermanfaat.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puji hanyalah milik Allah semata sang Maha 

Pencipta Alam Semesta. Shalawat teriring salam semoga 

terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, 

shahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai hari 

kiamat nanti. 

Buku kecil berjudul “Refleksi Hakim dalam Kehidupan” 

ini, sejatinya berjudul RENGAT karena disusun lebih dahulu 

dari buku RENGAT II. Namun dengan mempertimbangkan 

supaya tidak stagnan dan jumud maka buku ini diberi judul  

“Refleksi Hakim dalam Kehidupan”. Kedua buku tersebut 

disusun sebagai sebuah kenangan bahwa penulis pernah 

bertugas di Pengadilan Agama Rengat.  Penulis berharap 

buku kecil ini bermanfaat bagi kolega-kolega penulis di 

seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.  

Semoga buku ini bermanfaat. Tidak ada gading yang 

tak retak. Karenanya penulis memohon maaf apabila ada 

kesalahan dalam buku ini dan Terima kasih atas 

kesediannya membaca buku sederhana ini.  

Wassalam 
Rengat, 12 Januari 2018 
Penulis 
Erlan Naofal 
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RENGAT    I 
(Renungan Pengingat) 

Kapankah Kita Akan Kembali1 
 

Kapankah kita akan kembali??? 
Kapankah kita  menyadari ??? 
Dia selalu menanti. 
Dia memanggil lima kali sehari.  
dengan janji-janji-Nya yang pasti terjadi. 
Dia selalu memberi. 
Berbagai anugrah yang tak pernah henti. 
Dari bangun tidur sampai kembali terbuai mimpi.  
Mengapa kita  tidak mau memperbaiki diri. 
Mengapa  kita malu mengukir prestasi. 
Mengapa kita selalu berat hati. 
Mengapa selalu sungkan mengakui. 
Untuk sesuatu  yang lebih pasti . 
Untuk sesuatu yang lebih abadi. 

                                                           
1 Kembali adalah salahh satu makna dari kata taubat. Lih. Ibn Alan dalam 
kitab-nya Dalîl al-Fālihîn Syarah Ktab Riyādh al-Shālihîn, ketika ia 
menjelaskan makna taubat sebagai berikut: 

 الرجوع الى اهلل بعد المف ارقة والى طاعة اهلل بعد المخالفة   
Artinya: “Kembali kepada Allah setelah menjauhi Allah dan kembali mentaati 
Alla setelah menyalahi perintah Allah” 
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Untuk bersua dengan dambaan hati. 
Kekasih sejati Rabbul Izzati. 
Di surganya nanti bersama-sama para rasul dan nabi. 
Jangan sampai keraguan menghinggapi hati. 
Jangan sampai bimbang dan nista mengotori nurani. 
Bukalah mata hati. 
Lihatlah kedalam diri. 
Atas apa yang telah, sedang dan akan terjadi. 
Agar kita mengerti dan memahami. 
Betapa diri tiada arti . 
Tanpa bimbingan Ilahi sang Maha Pemberi. 
Akal fikiran hendaklah selalu disinari. 
Dengan kalam Ilahi. 
Dengan sabda sang nabi. 
Agar kita tahu diri dan tahu kemana kita akan pergi. 
Semoga Dzat Yang Maha Mengasihi . 
Selalu  menuntun kita sampai desah napas terakhir nanti.  
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RENGAT II 
(Renungan Singkat Nan Memikat) 

Di Kantor 
 

Sesampainya di Kantor. 
Alangkah indahnya jika segera melapor. 
Bukan kepada ketua PA.  
Bukan pula kepada ketua PTA  yang jarang bersua. 
Apalagi kepada ketua MA  yang jauh dipandang mata. 
Tetapi kepada  Dzat Yang Maha Segala. 
Yang Maha Mengetahui Semua. 
Yang Maha Sempurna. 
Yang selalu memperhatikan kita. 
Yang senantiasa mengawasi kita. 
Yang sangat dekat namun tak terlihat. 
Yang selalu dekat namun jarang kita taat. 
Yang Maha dekat namun sering kita berma’siat. 
Yang Maha Penerima Tobat. 
Bagi hambanya yang mau mendekat. 
Maha Pembimbing orang yang tersesat.   
Sempatkan meski beberapa saat. 
Luangkan waktu meski beberapa raka’at. 
Niscaya itu akan bermanfaat. 
Bermanfaat buat dunia dan akhirat. 
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Jangan lupa berdoa dan meminta. 
Untuk diri, ayah bunda serta saudara-saudara. 
Tidak ketinggalan untuk semua rekan kerja. 
Agar kekompakan selalu terjaga. 
Agar kebersamaan senantiasa terpelihara. 
Supaya dengki, kesombongan & dendam menjadi sirna. 
Supaya di kantor bahagia serasa di surga.  
Sebelum memulai pekerjaan. 
Alangkah bagus jika dimulai dengan membaca Alqur’an. 
Merenungi dan menghayati Kalam Tuhan. 
Tidak mesti harus banyak lembaran. 
Yang penting  disiplin & istiqomah dalam kesabaran. 
Agar kotor hati tersucikan. 
Agar debu dan noda dosa terhapuskan. 
Agar hati dipenuhi ilmu dan hikmah kebijaksanaan. 
Agar  hati memancarkan sinar & cahaya ketenangan. 
Agar pikiran tercerahkan. 
Agar akal dalam bimbingan. 
Agar tubuh dan raga terasa ringan.   
Semua persoalan kehidupan bisa terpecahkan. 
Semua tugas dan pekerjaan dapat terselesaikan. 
Dengan maksimal, memuaskan. 
Dan Insya Allah pulang dengan penuh senyuman. 
Kembali mendekap keluarga dengan penuh kehangatan.  
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RENGAT III 
(Renungan Hangat Bermanfaat) 

Tentang Rengat 
 

Rengat adalah renungan bagi orang terdekat.  
Rengat adalah renungan buat kerabat.  
Rengat adalah renungan untuk sahabat. 
Rengat adalah renungan jiwa berkarat karena ma’siat. 
Rengat adalah renungan singkat memikat. 
Rengat adalah renungan hangat  bermanfaat. 
Rengat adalah renungan pengingat hati yang berkarat. 
Rengat adalah renungan untuk menjadi ahli tobat . 
Rengat adalah renungan menuju ahli taat. 
Rengat adalah renungan tentang indahnya shalat. 
Rengat adalah renungan untuk menjauhi ma’siat.  
Rengat adalah renungan pengantar ma’rifat. 
Rengat adalah renungan tentang syariat berbuah hakikat. 
Rengat itu renungan khidmat kepada Yang Maha Hebat. 
Rengat itu renungan waktu yang berlalu dengan cepat. 
Rengat itu renungan azal yang semakin mendekat. 
Rengat adalah renungan tentang saat-saat sakarat. 
Rengat itu renungan kubur yang membuat jiwa tercekat. 
Rengat adalah renungan tentang Kiamat. 
Rengat itu renungan siksa neraka dahsyat menyayat.  
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Rengat adalah renungan tentang surga yang  nikmat. 
Rengat adalah renungan untuk selamat. 
Rengat adalah  renungan  untuk hidup penuh semangat. 
Rengat adalah renungan agar ibadah dengan giat. 
Rengat itu renungan menggapai bahagia dunia & akhirat. 
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RENGAT IV 
(Renungan Singkat Bermanfaat) 

Dalam Rindu 
 

Dalam rindu aku terpaku. 
Dalam rindu aku terharu. 
Dalam rindu aku mengadu. 
Dalam rindu aku tersedu-sedu. 
Dalam rindu aku menjadi kaku dan gagu. 
Dalam rinduku sedalam qalbuku. 
Rinduku   dalam setiap desah nafasku. 
Rinduku adalah rindu tuk bertemu.  
Rinduku adalah rindu kepada-Mu. 
Rinduku adalah rindu aku tersungkur di hadapan-Mu. 
Rinduku adalah rindu aku bersujud di hadrat-Mu. 
Rinduku adalah rindu bersama-Mu. 
Rinduku adalah rindu bermunajat dengan-Mu. 
Rinduku adalah rindu berkhalwat dengan-Mu. 
Rinduku adalah rindu rahmat-Mu. 
Rinduku adalah rindu maghfirah-Mu. 
Rinduku adalah rindu mahabbah terhadap-Mu. 
Rinduku adalah rindu karena kefanaan diriku. 
Rinduku adalah rindu karena kefakiran diriku. 
Rinduku adalah rindu karena kehampaan diriku. 
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Rinduku adalah rindu karena kenisbian eksistensiku. 
Rinduku adalah rindu karena ketidakberdayaanku. 
Rinduku rindu kelemahan dan ke-dhaif-an diriku. 
Rinduku adalah rindu karena Kemahaan-Mu . 
Rinduku adalah rindu karena Kemaha Sempurnaan-Mu. 
Rinduku adalah karena Kemaha Agungan Dzat-Mu. 
Rinduku adalah karena Kemaha Indahan-Mu. 
Rinduku adalah rindu anugrah-Mu yang tak jemu. 
Rinduku pada-Mu membikin bahagia selalu.  
Rinduku jauh jauh lebih manis dan nikmat dari madu. 
Rinduku adalah rindu Engkau ilhamkan dalam qalbu. 
Rinduku moga Kau anugrahkan tuk bersua dengan-Mu. 
Rinduku adalah Engkau saja tidak selain diri-Mu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 
 

RENGAT V 
Renungan Penghangat Jiwa Berkarat 

Meniti Taqdir 
 

Subang-Sidikalang dan Rengat, rute tugas di MARI. 
Subang dan Sidikalang telah dilalui. 
Rengat sedang  dijalani. 
Menjalani  dan menyusuri taqdir Ilahi. 
Semuanya banyak memberi arti. 
Mengantar mengenal jati diri. 
Subang tempat pertama mengabdi. 
Subang mengandung arti. 
“SUdah Banyak yang pulANG”- kehadrat Ilahi. 
Almarhum Jejen dan Awan Sutrisno yang pandai IT (aiti). 
Disusul istrinya pak Ajiji dan H. Ili Romli. 
Lalu pak Ahrum Hoerudin2 yang baik hati. 
Moga mendapat tempat  di sisi Yang Maha  Mengasihi. 
Lebih kurang 3 tahun kulalui, lalu undur diri dan pergi. 
Sidikalang tempat tugas kedua yang sunyi. 
Dingin sedingin es dan harus mendaki. 
Karena berada di dataran tinggi. 

                                                           
2 Alm.Jejen dan alm. Awan Sutrisno adalah pegawai honorer PA. Subang bagian Siadpa dan IT Pak 
Ajiji Rohim, Pak. H. Ili Romli (alm) dan Pak Ahrum Hoerudin (alm) adalah hakim yang pernah 
sama-sama bertugas di PA. Subang (dari tahun 2006 s/d 2009). 
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Kalau pagi, mandi & berwudhu terasa  menggigil sekali. 
Namun ada durian,  kopi, TWI dan danau Toba Silalahi. 
Penghibur tatkala ingat dan rindu kampung sendiri. 
 Sidikalang mengandung arti. 
(Selalu Indah DIKALA ku kenaNG) bersama anak & isteri. 
Banyak kejadian sederhana yang memberi makna. 
Kekeluargaan, persaudaraan & kehangatan begitu terasa. 
Banyak teman membikin tersenyum dan tertawa.  
Tidak terhitung  saudara yang membuat bahagia. 
Di Sidikalang terasa beratnya menjadi “Ketua”. 
Koperasi, UPZ, serta Paguyuban Warga Sunda . 
Tidak lupa Pembangunan Masjid Manarul Huda. 
Mengajarkan  bersikap dewasa. 
Mendidik bertindak ksatria. 
Menempa mental sekuat baja meski tak sekuat gatot kaca. 
Sehingga kenangan Sidikalang sulit kulupa. 
Rengat tempat tugas ketiga. 
Rengat sungguh sangat bermakna. 
Mengenalkan buku besar  jagad raya. 
Mengenalkan  akan hakikat alam semesta. 
Mengenalkan akan Sang Maha Kuasa. 
Rengat adalah renungan tentang syariat. 
Rengat adalah renungan tentang tariqat 
Rengat adalah renungan tentang hakikat. 
Rengat adalah renungan tentang  Akhirat. 
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Subang, Sidikalang dan Rengat adalah tempat  
belajar menjadi manusia bermanfaat.  
Belajar menjadi manusia yang lebih bermartabat. 
Belajar menjadi manusia yang terhormat. 
Belajar menjadi manusia yang tidak  gila hormat. 
Rengat menjadi pengantar ketempat tugas yang keempat. 
Semangat semoga bermanfaat.  
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RENGAT VI 
Renungan Singkat 

“UNDUR DIRI” 
Bukan tak ingin bersilaturahmi. 
Bukan tak mau Tholabulilmi. 
Bukan tak suka dapat informasi. 
Bukan tidak ingin berdiskusi. 
Tapi aku takut lupa diri. 
Aku takut nafsu tidak terkendali. 
Terutama khawatir  lupa pada Rabbul Izzati. 
Meski berat hati. 
Ku mesti pamit undur diri. 
Ku mesti bersiap diri. 
Ku mesti meniti jalan Ilahi. 
Ku yakin sungguh banyak yang pernah tersakiti. 
Banyak sudah  yang pernah  terlukai.  
Tidak terhitung yang terdzalimi. 
Tak terkira banyak yang terkhianati 
Hanya maaf yang kucari. 
Hanya maaf kuharap setulus hati. 
Hanya doa yang kunanti. 
Semoga kita bertemu di akhir nanti. 
Semoga kita bersua dalam mihrab Surga Ilahi. 
Pilihanku tersenyum nanti. 
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RENGAT  VII 
(Renungan Berkhasiat) 
“ Ibadah Raga dan Jiwa” 

 

Ibadah  tidak hanya dengan raga. 
Ibadah mesti  dengan raga dan jiwa. 
Shalat tidak hanya dengan jasad saja. 
Shalat harus dengan jasad dan sukma. 
Sujud mesti dengan sepenuh raga dan jiwa. 
Agar ibadah dan shalat lebih berdaya dan bertenaga. 
Berdaya mencegah ma’siat dan dosa. 
Bertenaga membentuk akhlaq mulia. 
Agar hidup lebih sadar dan merasa. 
Sadar atas keberadaan-Nya. 
Sadar atas kehadiran dan cinta-Nya. 
Merasa sentuhan kasih sayang-Nya  
Kasih sayang yang melimpah ruah tak terkira. 
Merasa Ke-maha Perkasaan-Nya di jagad raya. 
Merasa ke-Maha Dahsyatan-Nya di alam semesta. 
Agar qalbu semakin bercahaya. 
Syukur, shabar, tawadhu, dermawan penghias jiwa. 
Ujub, takabbur, hasad dan riya nyata bahayanya. 
Kebenaran dan kebatilan jelas terlihat berbeda.  
Ilmu dan hikmah dapat mudah diterima. 
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Agar lisan, mata, telinga lebih terjaga dan terpelihara. 
Lisan terjaga dari berkata dusta dan tanpa makna. 
Lisan terawat dari ghibah, menyakiti & mengadu domba. 
Mata terjaga dari yang diharamkan-Nya. 
Mata terpelihara dengan melihat alam dan kalam-Nya. 
Telinga terjaga dari yang tiada guna. 
Telinga terpelihara dengan nasehat kebenaran-Nya.  
Berusahalah dengan sekuat tenaga. 
Berupayalah dengan segenap daya. 
Agar Dia yang bertahta. 
Agar Dia yang berkuasa dalam raga dan jiwa. 
Bukan nafsu dan setan yang selalu menggoda. 
Bukan nafsu dan setan yang tiada henti memperdaya.  
Berjuang  dan raihlah gelar “hamba”. 
Dalam kondisi dan situasi apapun juga. 
Jadilah orang sukses yang menghamba. 
Jadilah pejabat tinggi yang menghamba. 
Jadilah professor dan doktor yang menghamba. 
Jadilah pengusaha kaya yang menghamba. 
Menghamba kepada Allah Dzat Yang Maha Kuasa. 
Menghamba kepada Allah Dzat Yang Maha Perkasa 
Bukankah manusia sempurna & paling berakhlak mulia. 
Hingga dipanggil-Nya ke Sidratul Muntaha. 
Sudah  pasti surga firdaus tempat kembalinya 
Gelar dan panggilan mesra-Nya adalah “Hamba”. 
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Banggalah menjadi hamba. 
Bersyukurlah menjadi hamba. 
Bersabarlah menjadi hamba. 
Hamba  Allah Yang Maha Sempurna.. 
Hamba Allah Yang Maha Mulia. 
Bukan hamba dunia yang fana. 
Bukan hamba  harta yang akan sirna.  
Bukan hamba kuasa, tahta dan wanita yang sekejap mata. 
Niscaya tentram dalam  qadha & taqdirnya-Nya. 
Balasan-Nya: pertemuan dan pelukan abadi cinta-Nya. 
Balasan-Nya: dekapan mesra kasih sayang-Nya . 
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RENGAT VIII 
Renungan Sehat 

“Ada Apa Dengan Indonesia”3 
 

Ada apa  dengan Indonesia. 
Ada apa dengan kita. 
Indonesia adalah kita. 
Berbagai bencana terus melanda. 
Hutan-hutan dibakar api membara. 
Kabut asap makin merajalela. 
Sumatera, Kalimantan dan Papua. 
Tidak ketinggalan Sulawesi dan sebagian pulau Jawa. 
Seakan berlomba menambah polusi udara. 
Rakyat menjerit, menangis  menderita. 
Anak-anak, remaja dan dewasa  
Orangtua, laki juga wanita. 
Bangku sekolah terpaksa libur sementara. 
Khawatir terkena penyakit ispa katanya. 
Mengapa mesti Indonesia. 
Apakah karena dosa yang begitu membudaya. 
Apakah karena ma’siat yang dirasa bangga. 
Apakah korupsi, kolusi & dusta dimana-mana. 
Apakah karena perilaku durjana-durjana. 

                                                           
3 Ditulis ketika kabut asap melanda Propinsi Riau dan sekitarnya pada bulan September 2015 
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Tak tersentuh tangan penguasa. 
Tertawa dan pesta pora diatas tangisan & derita sesama. 
Apa karena ketidakpedulian meski hanya dengan doa. 
Apa karena tidak peduli meski hanya lobi antar negara. 
Atas derita dan nestapa saudara seagama. 
Irak, Yaman, Kashmir, Suriah, Palestina serta Rohingya. 
Rumahnya dibakar, wanitanya diperkosa. 
Anak-anaknya menangis kehilangan papa dan mama. 
Dimana pemimpin-pemimpin yang dulu dipuja-puja. 
Bagaikan rasul dan nabi tanpa noda dan dosa. 
Sekarang seakan bungkam dan diam seribu bahasa. 
Apakah  mesti sampai dulu ke Jakarta. 
Apakah mesti orang terdekat meregang nyawa. 
Dimana menteri agama yang ditunggu sabdanya. 
Taubat nasuha & istisqa nasional serempak di Nusantara. 
Dimana do’a ulama, pengusaha & dhu’afa. 
Bukankah Indonesia mayoritas muslim katanya. 
Bukankah Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. 
Mengapa keberkahan itu seakan tiada. 
Mengapa kebaikan itu seakan sirna.   
Allah sedang menegur kehambaan kita. 
Allah sedang  mengingatkan kealfaan kita. 
Allah sedang memukul keingkaran kita. 
Dengan bencana yang hakekatnya tak seberapa. 
Dibanding anugrah-Nya yang tidak terkira. 
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Dibanding nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. 
Segera kembali kepada-Nya. 
Segera bersimpuh di mihrab cinta-Nya. 
Sebelum adzab yang lebih dahsyat datang tiba-tiba. 
Sebelum kata maaf dan doa tiada arti dan guna. 
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RENGAT IX 
RENUNGAN SINGKAT 
“Bicara Tanpa Kata” 

 

Ketika asap merajalela. 
Ketika api berkobar dimana-mana. 
Ketika hutan tidak lagi menjadi paru-paru dunia. 
Ketika es mencair di kutub utara. 
Ketika lapisan ozon semakin menganga terbuka. 
Ketika langit berwarna merah jingga. 
Ketika langit berurai air mata. 
Ketika langit berselimut gelap gulita. 
Ketika bulan bercahaya. 
Ketika bulan terhalang mega. 
Ketika mentari memancarkan kelembutan sinarnya.  
Ketika mentari tersenyum merekah merah merona. 
Ketika mentari berselimut duka. 
Ketika bumi dilanda bencana. 
Ketika  banjir, kekeringan dan gempa melanda. 
Ketika gunung-gunung mengeluarkan larva. 
Ketika sungai menghentikan aliran airnya. 
Ketika air laut menghantam dengan gelombangnya.  
Ketika burung-burung terbang bebas di udara. 
Ketika pepohonan indah dipandang mata. 
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Ketika pohon dan tumbuhan terluka. 
Ketika ruh meninggalkan raga tercinta. 
Ketika semesta raya  bertasbih kepada-Nya. 
Ketika jagatraya bertahmid kepada-Nya. 
Ketika dunia dan seisinya bertakbir kepada-Nya. 
Ketika semua bertahlil kepada-Nya. 
Ketika kita tertawa bahagia. 
Ketika kita menangis menderita. 
Ketika kita alfa dan lupa. 
Mereka semua bersuara dan berbicara.  
Mereka bicara dengan lisan tanpa kata. 
Mereka bicara mengingatkan kita. 
Mereka bicara menegur kita. 
Mereka bicara tentang wujud Dzat Yang Maha Esa. 
Mereka bicara ke-Maha-an Allah Subhana wa Taala. 
Mereka bersuara. 
Mereka  berbicara. 
Suara tanpa kata. 
Bicara tanpa kata. 
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RENGAT X 
RENUNGAN SINGKAT 

Pertempuran dalam Kehidupan 
 

Hidup adalah pertempuran.  
Hidup adalah peperangan. 
Lihatlah kedalam agar tuan dapat merasakan. 
Perang dan pertarungan sampai hembusan kematian. 
Pertempuran  antara qalbu dan nafsu dibantu syetan. 
Perang antara kebenaran dan kebatilan. 
Pertempuran antara cahaya dan kegelapan. 
Terkadang cahaya mendapatkan kemenangan. 
Tidak jarang kemenangan diraih kegelapan. 
Lawan  terberatmu ialah nafsu yang mesti dikendalikan. 
Jangan  dimatikan dan tak boleh dibiarkan. 
Jangan tergoda oleh rayuan dan godaan. 
Jangan terlena oleh dunia yang melenakan. 
Dia tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. 
Dia bagian yang menyatu dan inheren dalam diri tuan. 
Sesiapa mengendalikannya akan meraih kejayaan. 
Siapa yang dikuasainya kan timbul kebinasaan. 
Kenali kelebihan dan kekurangan teman lawan. 
Agar tidak salah mengambil keputusan. 
Syetan  cerdik dan cerdas dalam tipuan. 
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Lihai dan jahat dalam godaan. 
Keburukan dia bungkus dengan kebaikan. 
Kebaikan dia bingkai dengan ketakutan. 
Tidak kelihatan dan bukan bagian diri tuan.  
Jangan salah menjadikan teman dan minta perlindungan. 
Jadikan wahyu sebagai pegangan. 
Mintalah perlindungan dari  Yang Menguasai Syetan. 
Agar tuan dalam bimbingan. 
Agar  tuan meraih kemenangan. 
Niscaya tuan bahagia dan ada dalam kemuliaan. 
Waspada terhadap lawan yang kelihatan. 
Yang menghalangi tuan dari jalan Tuhan. 
Menangkan pertarungan dengan nafsu dan syetan. 
Niscaya mudah menghadapi lawan dihadapan.  
 
Tulisan  ini terinspirasi dari Al-Qur’an, Hadits dan teks-teks  

berikut: 

 )القرأن(وما ابرأ نفسي ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي 

 ان الشيطان عدو لكم فاتخدوه عدوا )القران(

 اللهم اني اعوذبك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ) الحديث(

 اعدي عدوك نفسك اللتي بين جنبيك )الحديث( 

 يا حي يا قيوم برحمتك استغيش ال تكلني الي نفسي طرفة عين ) الحديث(

 الحذيث(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ) 

النور جند القلب كما ان الظلمة  جند النفس فاذا اراد هللا أن ينصر عبده امده بجنود االنوار 

 وقطع عند مدد الظلم واالغيار )الحكم (

 النفس ال تأمن غوائلها  ان النفس أخبث من سبعين شيطانا ) رسالة المعاونة(
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RENGAT XI 
RENUNGAN SINGKAT 

“Cinta" 
 

Sungguh indah dirasakan. 
Sungguh lezat tak terkatakan. 
Hati melambung keawan. 
Cinta anugrah dari Tuhan. 
Cinta nikmat dari Sang Pencipta Kehidupan. 
Cinta adalah tanda-tanda Tuhan. 
Cinta menumbuhkan kerinduan. 
Cinta menginginkan pertemuan. 
Cinta melahirkan kemesraan. 
Cinta mendambakan kebersamaan. 
Cinta menguasai hati dan pikiran. 
Cinta timbul karena keindahan. 
Cinta timbul karena kebaikan. 
Cinta timbul karena perhatian. 
Cinta timbul karena pemberian. 
Cinta membutuhkan perjuangan. 
Cinta mengharuskan pengorbanan. 
Cinta bukan sekedar kata tanpa pembuktian. 
Cinta tidak pernah melakukan kesalahan. 
Cinta tidak pernah menyakitkan. 
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Cinta tidak pernah merugikan. 
Namun, kita sering salah menempatkan. 
Kita sering tidak tepat memberikan. 
Kita sering gegabah dalam menafsirkan. 
Lalu siapa yang lebih indah daripada Sumber Keindahan. 
Siapa yang lebih baik daripada Sumber Kebaikan. 
Siapa yang selalu memperhatikan dan memberikan. 
Segala kebaikan dan keindahan, tiada bagi Dia tandingan 
Karenanya cintailah Tuhan Sumber Keindahan. 
Cintailah Tuhan karena Dia Sumber Kebaikan. 
Cintailah Tuhan karena Dia Selalu Memperhatikan. 
Cintailah Tuhan karena Dia Selalu Memberikan. 
Cinta kepada Tuhan melahirkan ketaatan & ketundukan. 
 Cinta kepada Tuhan melahirkan kebahagiaan. 
Cinta kepada Tuhan melahirkan ketentraman. 
Cinta kepada Tuhan menumbuhkan keyakinan. 
Cinta kepada Tuhan menumbuhkan ketenangan. 
Cinta kepada Tuhan menimbulkan kedamaian. 
Cinta Tuhan melahirkan pengetahuan atas kehidupan. 
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RENGAT XII 
RENUNGAN SINGKAT 

Tentang Dunia 
 

Banyak manusia mencintai dunia. 
Tidak aneh ia mencintai wibawa, tahta dan kuasa. 
Biasa manusia menyukai kemilau harta dan permata. 
Lumrah dia menyukai pesona kecantikan wanita. 
Itu semua adalah fitrah dan bawaan lahir manusia. 
Tidak tepat ketika semua menguasai segala. 
Tidak benar ketika menghalalkan segala cara. 
Tidak baik ketika semua menjadi segala-galanya. 
Langka dan jarang orang yang berusaha. 
Tidak banyak manusia berjuang sekeras tenaga. 
Sedikit yang mata hatinya terbuka. 
Tuk membaca dan memahami ayat-ayat-Nya. 
Lihat avanza, rush, fortuner dan yaris, teringat Toyota. 
Tatkala disebut Daihatsu, ingat terios, taruna dan xenia. 
Nampak mobilio, br-v, crv, hrv, dan jazz teringat Honda. 
Nampak F-16, f-18 super hornet, f-22, ingat Amerika. 
Sukhoi-27, su-30, su-35 dan Mig-100 ingat Rusia. 
Disebut Messi, Iniesta dan Suarez teringat Barcelona. 
Disebut Real Madrid ingat Ronaldo, Bale dan Benzema. 
Namun,  
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tatkala lihat keindahan lautan lupa Sang Pencipta. 
Lihat birunya langit lupa yang Kuasa. 
Lihat kecantikan rembulan lupa Yang Maha Segala. 
Oh dunia mengapa engkau begitu menggoda. 
Oh dunia mengapa engkau begitu memperdaya. 
Wahai hati mengapa kau terlena. 
Wahai hati mengapa matamu tidak terbuka. 
Mengapa yang kau lihat hanya fenomena. 
Mengapa yang kau lihat hanya fatamorgana. 
Oh dunia…..dunia…...dunia… 
Mestinya kau hanya dalam genggaman tangan saja. 
Tidak bersemayam di dalam hati yang ada di dada 
Berbahaya sulit menggapai bahagia. 
Allahuma Ij’al al-Dunya Fi Aydiina. 
Walaa Taj’alha fi Quluubina. 
Itulah do’a Nabi yang mulia tentang dunia. 
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RENGAT XIII 
RENUNGAN SINGKAT 

Tentang Kebenaran 
 

Mudah diucapkan. 
tidak terlalu sulit disampaikan. 
tidak berat dikatakan. 
baik lewat lisan maupun tulisan. 
namun ternyata berat dilakukan 
namun ternyata sulit dikerjakan. 
namun ternyata payah diaplikasikan dalam kehidupan. 
itulah dia "KEBENARAN". 
namun ternyata ada nafsu dan setan.  
sehingga kita  memerlukan perjuangan.  
membutuhkan pengorbanan. 
memerlukan pengetahuan.  
Membutuhkan kesabaran  
membutuhkan kebeningan dan ketulusan.  
dan paling utama perlu bimbingan Tuhan. 
semoga kita selalu ada dalam bimbingan-Nya  
sehingga selalu ada di jalan Kebenaran.  
sehingga tergapailah kebahagiaan dan kesuksesan. 
Disini, disana, sekarang dan hari kemudian.  
dengan salam terbaik dalam pembukaan dan penutupan  
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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RENGAT XIV 
RENUNGAN SINGKAT 

"Bacalah" 
 

Cobalah baca 
 Jangan waktu tersia 
Cobalah baca pikiran kan bercahaya. 
Cobalah baca  jangan ditunda-tunda  
Cobalah baca   niscaya terbiasa. 
Bacalah qur’an jangan hanya Koran. 
Bacalah qur’an hatipun kian tentram 
Bacalah qur’an jangan kau lupakan 
Bacalah qur’an kan disayang Tuhan. 
Bacalah buku jangan malu-malu 
Bacalah buku kan bertambah ilmu 
Bacalah buku jangan ragu-ragu 
Bacalah buku  kan bersinar qalbu 
Bacalah alam jangan kau abaikan 
Bacalah alam kan mengenal Tuhan. 
Bacalah alam kan mendapatkan kebaikan. 
Bacalah alam niscaya dapat pengetahuan. 
Bacalah alam niscaya raih kejayaan 
Bacalah alam hidup kan dipenuhi kemudahan  
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RENGAT XV 
RENUNGAN SINGKAT 

“Datang Untuk di Kenang” 
 

Datang untuk dikenang. 
Pergi menghilang sendirian, tuk dirindukan. 
Salam perjuangan. 
Salam perjuangan mencari kebenaran. 
Kebenaran yang telah dituangkan dalam al-Qur'an. 
Kebenaran Hadits yang dipraktekkan dalam kehidupan. 
Salam menegakkan kebenaran. 
Sampaikan kebenaran seperti Sang Nabi contohkan.  
Penuh kelembutan dan berusaha menjadi suri tauladan. 
tidak dengan cacian, cercaan dan memojokkan. 
Semoga kita bersua dalam dekapan kasih sayang Tuhan. 
Salam terbaik bukanlah salam dua jari, salam gigit jari, salam 
Sembako dan salam tepuk tangan. 
Salam terbaik bukan salam komando dan selamat siang. 
bukan juga selamat pagi, siang dan selamat malam. 
Salam terbaik adalah Assalamualaikum yang dicontohkan 
manusia pilihan. 
Salam yang tidak dibatasi ruang dan zaman. 
Salam memberi keselamatan nanti & sekarang.   

"Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu” 
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RENGAT XVI 
Renungan Pengingat 

Gara-Gara Secangkir Kopi Sianida 
 

Di panggung terbuka. 
Semua mata dan telinga terjaga. 
Mirna dan Jessica lakon utama. 
Mirna sudah mutasi ke alam baqa. 
Jessica duduk tertegun di bangku terdakwa. 
Jaksa menuntut 20 tahun penjara. 
Pengacara membela sekuat tenaga sesuai dana. 
Hakim menyimak mendengar seksama. 
Dua keluarga punya keinginan berbeda  
Penonton menduga-duga. 
Dengan kepala penuh tanda tanya. 
Penyiar Televisi meraih untung berlipat ganda. 
Semua bermain sandiwara dengan peran berbeda. 
Gara-gara secangkir kopi sianida. 
Hati-hati jangan minum kopi sianida 
Berbahaya....berbahaya... 
Sekali lagi berbahaya. 
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RENGAT XVII 
Renungan Pengingat 

Untuk Calon DKI-1 Jakarta4 
 

Banyak jalan menuju Roma. 
Banyak langkah menuju Amerika. 
Banyak kiat meraih kursi DKI-1 Jakarta. 
Namun, tidak dengan menghalalkan segala cara.5  
Tidak dengan menista agama. 
Tidak dengan menghina agama. 
Karena kan mengundang bencana. 
Keberkahan kan hilang dan sirna. 
Hanya orang hina yang menistakan agama. 
Hanya orang bodoh dan dungu yang menodai agama. 
Bukan karena beda suku, ras dan agama. 
Yang pertama dan utama membangun moral dan etika. 
Pembangunan materi jangan terlupa. 
Dalam lagu kebangsaan kita ternyata. 
Bangunlah jiwanya 
Baru bangunlah raganya. 
                                                           
4 Dibuat saat ramai-ramainya pilkada di Jakarta 
5 Menghalalkan segala cara adalah pemikiran dari Niccolo Machiavelli dalam bukunya 
IIL PRINCIPE. Teori ini bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dalam Islam ada 
kaidah ت ال تبرر الوسيلةالغايا  (Tujuan yang baik tidak dapat melegalkan sarana/cara yang 
buruk). 

30 



 
 

Niscaya, Indonesia Insya Allah kan berjaya. 
Jakarta adalah etalase negeri kita. 
Jakarta adalah barometer Indonesia. 
Marilah berdo’a bersama. 
DKI-1 hanya untuk orang mulia, seagama  
dan menghormati agama.  
Dengan tetap menghormati pilihan berbeda 
Karena kita saudara sebangsa 
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RENGAT XVIII 
Renungan Menggugat 

Jika Demokrasi Bisa Dibeli 
 

Ketika suara bisa dibeli. 
Ketika suara bisa dihargai 
Meski hanya dengan sebungkus nasi. 
Pengganjal perut di siang hari. 
Maka apa artinya demokrasi. 
Demokrasi hanya kepanjangan pemilik materi. 
Asing, Aseng maupun Pribumi. 
Menggerogoti kekayaan dalam negeri. 
Bentuk penjajahan tercanggih saat ini. 
Jika itu terjadi berarti 
Demokrasi hanya sekedar ilusi. 
Kesejahteraan anak negeri jauh panggang dari api. 
Atas nama demokrasi. 
Kebenaran dan kebaikan dipreteli. 
Kemungkaran dan kenistaan diakui. 
Atas nama demokrasi. 
Setiap pemilik materi bisa membeli kursi. 
Jabatan tinggi maupun menteri. 
Meski tidak memiliki kualitas yang mumpuni. 
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Apalagi memiliki pribadi yang Islami. 
Demokrasi oh demokrasi. 
Saatnya kembali menuju jalan sang Nabi. 
Memimpin sesuai tuntunan Ilahi. 
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RENGAT XIX 
Renungan Bermanfaat  

Ketika Pikiran Mengembara 
 
Dari Yunani bermula. 
Ketika alam Yunani terbuka. 
Ketika peradabannya berjaya. 
Ketika pikiran mereka mengembara. 
Ketika akalnya berkelana. 
Ketika bintang-bintangnya bertanya. 
Thales, Anaximandros dan anaximenes turut pula  
Sampai zaman Demokritos 200 tahun lamanya 
Berfikir asal mula alam semesta.  
Bertanya tentang jagadraya yang indah mempesona. 
Langit, matahari, bulan dan bintang bercahaya. 
Dari api, angin, tanah dan air mereka menduga-duga. 
Socrates turun mencari makna. 
Tentang hakekat yang bertanya. 
Siapa, darimana, kemana dan mengapa. 
Plato dan Aristoteles menggali rahasia. 
Wajib, baik dan buruk lahirlah etika. 
Alqur`an datang dengan sempurna 
menjawab semua tanya dan rahasia. 
Memuaskan dahaga manusia yang bertanya. 
Al-qur`an mengajak kita semua 
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Membuka kotak anugrah luar biasa. 
Akal dan alam semesta untuk mengenal sang pencipta. 
Ketika pikiran anda mengembara. 
Ketika pikiran anda berkelana. 
Mencari makna dari segala yang ada. 
Mendalami rahasia dari yang tersisa.  
Saat itulah eksistensi anda berada. 
Demikianlah Descartes berkata. 
 
Tulisan ini terinspirasi oleh:  
1. Buku Falsafah Hidup karya HAMKA. 
2. Alam Pikiran Yunani Karya Mohammad Hatta. 
3. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam karya Harun Nasution 
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RENGAT XX 
Renungan Pengingat  

Usiaku 40 Tahun Kini6 
 

10 Juni 1977:Sebuah Memory 
Saat ini 40 tahun telah kususuri 
Jalan kehidupan penuh onak dan duri  
Jalan terjal dan mendaki  
Langit dihiasi bintang berseri-seri  
Bukit dan gunung menjulang tinggi  
Lautan luas dan deburan ombak menyertai  
Semilir angina berhembus menemani  
Cobaan dan anugrah datang silih berganti  
Sabar, syukur dan Ikhlas menghiasi. 
Ego, keangkuhan serta dusta menghantui  
Hari ini 40 tahun sudah kulalui  
Jalan kehidupan menyusuri taqdir Ilahi  
Saatnya kembali berbenah diri 
Kembali ke jalan yang diridhoi  
Dengan langkah pasti dan kokoh berdiri. 
Dengan rintihan tiada henti  
Dengan senyuman penuh arti  
Mengharap surga penuh bidadari. 
                                                           
6 Dibuat oleh penulis tepat pada tanggal 10 Juni 2017 di saat usia penulis tepat berusia  

40 tahun 
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Tanda kasih sayang dan ridho Ilahi. 
Usia yang tersisa semoga Engkau berkahi.  
Ya Ilahi  
Penuh ketaatan dan kesadaran mengakui  
Kelemahan dan kealfaan diri. 
Untuk segera memperbaiki diri. 
Supaya bersua dalam senyum di akhir nanti. 
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RENGAT  XXI 
Renungan Menggugat 

Palestina  
 
Tanah yang telah Allah berkahi 
Bumi lahirnya para Nabi  
Tempat  mi`rajnya Sang Nabi 
Tempat Baitul Maqdis berabad-abad berdiri 
Di dunia  ia tempat ketiga yang suci  
16 bulan lebih ke arahnya  menghadapkan diri 
Palestina bak  jantung dan hati  
Palestina ibarat belahan jiwa kami 
Saat ini Palestina merintih  ternodai  
Palestina menangis tersakiti 
Anak-anaknya perempuannya meronta terdzalimi 
Tercabik-cabik  oleh Zionis Israil sang penentang Ilahi 
Dirobek-robek  si kerdil Donal Trump yang tak tahu diri 
Adakah rasa peduli masih tertanam dalam hati 
Masihkah tersisa iman dalam sanubari 
Menyakiti Palestina sama dengan menyakiti hati kami 
Menodai Palestina sama dengan menodai kesucian kami 
Marilah kita rebut kembali 
Dengan berbagai aksi damai di seluruh penjuru negeri 
Marilah kita berdoa setulus hati 
Di masjid-masjid setiap hari 
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Marilah kita ulurkan bantuan tiada henti 
Bersatu bersama dengan  MUI- Turki dan pemerintah RI 
Insya Allah pertolongan  kan datang bertubi-tubi 
Sebagai janji yang pasti kan terjadi 
Allahu Akbar------Palestina tunggulah kedatangan kami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 
 

RENGAT XXII 
Renungan Pengingat 

Di Penghujung Tahun 
 
Detik menit hari dan  bulan berlalu bak kilat 
pergi  berkelebat dan melesat  
Terasa tak lama bagaikan sesaat 
Seperti baru kemarin mendekat 
2017 tinggal beberapa Jum`at 
Gerbang keluarnya begitu jelas terlihat 
Menyisakan goresan kenangan dengan cepat 
Menyisakan jiwa-jiwa  tercekat dan sekarat 
Dalam lubang-lubang kehidupan penuh maksiat 
Dalam lorong-lorong sunyi senyap tersesat 
Membasuh noda dengan air mata tobat 
Manis dan pahit  kopi kehidupanpun terasa nikmat 
Semoga kita keluar dengan selamat 
Menyambut 2018 penuh optimis dan semangat 
Menghias hari penuh manfaat buat masyarakat 
Merangkai waktu dengan tunduk dan taat  
Menggores pena kehidupan tanpa karat 
Tak menyesal tatkala kembali ke akhirat 
Mereguk manisnya surga penuh nikmat 
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RENGAT XXIII 
Renungan Penyemangat 

Untukmu Hakim  Saudaraku 
 

Atas nama Tuhan kau tegakkan keadilan. 
Meski terkadang dirimu pun ditimpa kedzaliman. 
Dengan sebutan mentereng menyilaukan. 
Meski tertatih di sudut fatamorgana kehidupan. 
Dalam  kehidupan dipuja meski terlupakan 
di tanganmu, nasib orang dipertaruhkan. 
Melalui putusan dengan palu yang diayunkan.  
Meski tempat berpijak masih menjadi pertanyaan. 
Jangan sampai dipermainkan dan diperjualbelikan. 
Perjuangan belum berakhir kawan  
Perjuangan tidak boleh berhenti kawan. 
RUU Jabatan mesti jadi kenyataan  
Bukan impian melenakan. 
Bukan demi jabatan dan kemewahan tuan. 
Tetapi demi tegaknya keadilan 
Agar kokohnya lembaga peradilan 
Supaya Indonesia makmur dan maju di masa depan. 
Karena tegaknya  keadilan  
Gerbang awal menuju kesejahteraan. 
Hanya do`a yang tulus kulantunkan  dalam keheningan 
Agar perjuangan dan pengorbanan berbuah keberhasilan.  

41 



 
 

RENGAT XXIV 
Renungan Pengingat 

Puisi Tanpa Judul 

Angkara dan dusta merajalela. 

Dalam lingkup istana raja dan pejabat yang kehilangan rasa. 

Kejujuran dan kesederhanaan bagai permata sirna tanpa makna. 

Dalam sebuah Negara yang mengaku merdeka. 

Semua berperan  bak malaikat tanpa noda dan cela. 

Atas nama Negara, semua sumber daya menjadi sia-sia. 

Atas nama rakyat jelata semua bersabda. 

Atas nama Tuhan pula berani menggadaikan semua. 

Jarang yang bersikap ksatria. 

Berjuang meski tanpa tanda jasa. 

Berkorban meski darah tak pernah kering dihempas masa. 

Kembalilah sesuai dengan yang telah digariskan pendiri bangsa. 

Menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. 
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RENGAT XXV 
RENUNGAN BERKHASIAT 

 
 قال الفقيرالراجي الي هللا ايرالن نوفل :

 
 "ايامي الفائتة"

 

 تركت من اعماري شابا    

وقضيت من ايامي العبا #                                           

 ثم استعلت من الرأس شيبا         

                        فشعرت بمجيئ موتي قريبا #

فاستعددت الي هللا منيبا              

                   عسى ان يغفرهللا لي ذنوبا # 

 يا من وعد للعفو تائبا           

                                        

 ما وجدت احسن منك مأبا#

 اليك ارجو من القبول توبا                                                   

                     بكرم وفضلك فارحمني مذنبا #                                              
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RENGAT XXVI 
RENUNGAN BERKHASIAT 
“Hari-hari Yang Hilang”7 

Telah kutinggal sebagian usiaku dalam keadaan muda. 

Sebagian hari-hari kulalui dengan bermain-main. 

Tidak terasa sebagian rambutpun mulai memutih. 

Kurasakan saat-saat kematian begitu mendekat. 

Maka ku bersiap tuk kembali kepada Allah. 

Dengan segenap asa dan harap. 

Dia berkenan mengampuni dosa-dosa. 

Wahai Yang menjanjikan ampunan bagi yang bertobat. 

Tidak ada tempat kembali yang lebih baik dari-Mu. 

Hanya dari-Mu kuharap taubatku diterima. 

Hanya karena kebaikan dan karunia-Mu 

Sayangilah aku yang selalu berbuat dosa. 

 

                                                           
7 Terjemah dari Rengat  XXV 
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RENGAT XXVII 
RENUNGAN BERTOBAT 

 
:قال الفقيرالراجي الي هللا ايرالن نوفل   

 

 مناجاة العبد المذنب

 

 لقد كنت عبدا مذنبا  

 فرجوت غفرك  لي ذنوبا #                                         

 يا من عطاياه غير محدودة 

 ويا من نعمه غير معدودة #                                        

 ما ارحمك وما احسنك 

 ما اجملك و ما احلمك #                                          

 برحمتك اصلي واذكرك  

 و بكرمك أصوم واحبك  #                                          

 يا من من أسمائه الرحمان 

 و يا من من أسمائه المنان #                                           

 بفضلك نجني  من عذاب النيران 

 و بوسع منتك ادخلني نعمة الجنان #                                          

 من اناديه بالرحيم   يا

 ويا من اناجيه بالحليم  #                                           

 بحبك اكرمني بلقائك العظيم           

 #ني نظروجهك الكريم وبشوقك اعط                                           
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RENGAT XXVIII 
Renungan Bermanfaat 

Munajat Hamba Penuh Dosa8 
 

Sungguh diriku adalah hamba penuh dosa. 
Maka kuharap ampunan-Mu yang tak terhingga. 
Wahai Yang pemberiannya tidak terbatas. 
Wahai Dzat yang ni’mat-ni’matnya tidak terhitung. 
Alangkah sayangnya Engkau. Alangkah baiknya Diri-Mu. 
Alangkah Indah dan alangkah Hilmnya Diri-Mu. 
 Hanya karena rahmat-Mu, aku bisa  shalat dan mengingat-Mu. 
Hanya karena kebaikan-Mu, aku berpuasa dan mencintai-Mu. 
Wahai Dzat yang diantara nama-Nya adalah Ar-Rahman. 
Wahai Dzat yang diantara nama-Nya adalah al-Mannan 
hanya karena karunia-Mu selamatkan aku dari api neraka. 
Hanya karena anugrah-Mu, masukanlah aku kedalam surga-Mu. 
Wahai Dzat yang aku memanggil-Nya dengan ar-Rahim,  
wahai Dzat yang aku bermunajat dengan menyebutnya al-Halim. 
Hanya karena cinta-Mu, pertemukan aku dengan-Mu. 
Hanya karena rindu pada-Mu, beri aku kesempatan tuk melihat 
keagungan Wajah –Mu.  

 

 
                                                           
8 Terjemah dari RENGAT XXVII 
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RENGAT XXIX 
Renungan Hangat 

 الحياة الكاملة
 

ان حياة االنسان  في هذه الدنيا ف انية ال بق اء فيها وناقصة ال كمال فيها ايا كانت  

منصبه ومكانته الن اهلل قد جعل النقص والفنى صفتين الزمتين لهذه الحياة فمن اراد و طلب  

العز الباقي و السعادة الكاملة فعز عليه او صعب عليه  ان ينالهما اذا لم يعرف و يسلك  

 طريق و اي مسلك لتكميل هذه الحياة اذا ؟   طريقه. ف اي

ولو ان اهلل لم يجعل هذه الحياة كاملة وباقية ولكن اهلل قد ارشد االنسان الطرق  

 المكملة  لهذه الحياة الناقصة والف انية  بارسال الرسول العظيم وانزال القران الكريم. 

ن اكثر هم  ال يعلمون و  الرسول و القرأن نعمتان عظيمتان من اهلل لكافة االنسان ولك

ال يفهمون ذالك لقصر عقولهم وجهلهم وقد ف از الق ليل منهم باتباع الرسول واقتدائه في  

 حياتهم و اتخادهم القرأن منهحا قويما لحياتهم.

الرسول قد بلغنا التعاليم االسالمية العلي من القرأن لمواجهة مشاكل الحياة العاجلة  

كاملة ومن تعاليم القران التي قد كان يعلمناها الرسول هو الشكر    لتكون هذه الحياة سعيدة

والصبر. فمن صبر علي الشدائد وعلى امتثال الطاعات وعن ترك المنهيات ومن شكرعلى  

        ) ايرالن نوف ل(  النعم المتوالية المستمرة فقد أ كمل حياته الناقصة وقد أبقي حياته الف انية
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RENGAT XXX 
Renungan Hangat 

“Kehidupan Yang Sempurna”9 

Sungguh hidup manusia di dunia ini fana tidak kekal, 
kurang tidak sempurna bagaimanapun kedudukan, pangkat dan 
jabatan seseorang. Hal tersebut karena Allah telah menciptakan 
kekurangan dan ke-fana-an sebagai dua sifat yang melekat 
dengan dengan kehidupan ini.  

Orang yang menginginkan dan mencari keagungan yang 
kekal dan kebahagian yang sempurna dalam hidup ini akan 
menemukan kesulitan dan kepayahan dalam meraihnya, jika ia 
tidak mengetahui dan menempuh jalannya. Lalu apa dan 
bagaimana caranya agar kita bisa mengekalkan kehidupan dan 
menyempurnakan kebahagian????? 

Meskipun Allah tidak menjadikan kehidupan ini sempurna 
dan abadi. Namun, Allah telah menunjukkan kepada manusia 
cara-cara untuk menyempurnakan kehidupan yang fana dan 
penuh kekurangan ini, dengan cara mengirim seorang Rasul yang 
agung dan menurunkan al-Qur’an yang mulia.  

Rasul dan al-Qur’an merupakan dua kenikmatan besar dari 
Allah untuk seluruh manusia, hanya sayang kebanyakan mereka 
tidak mengetahui dan memahami hal tersebut karena kelemahan 
akal dan kebodohan mereka. Karenanya, sungguh beruntung 
                                                           
9 Terjemah dari RENGAT XXIX 

48 



 
 

orang yang mengikuti dan menjadikan rasul sebagai suri tauladan 
dalam kehidupannya dan menjadikan al-Qur’an sebagai sebuah 
penerang kehidupannya.  

Rasul telah menyampaikan kepada kita, ajaran-ajaran Islam 
yang sangat agung dalam al-Qur’an untuk menghadapi problem-
problem kehidupan dunia agar kehidupan ini menjadi bahagia 
dan sempurna. Diantara ajaran-jaran ttersebut adalah bersyukur 
dan bersabar. Barangsiapa yang bersabar atas bencana, sabar 
dalam melaksanakan keta’atan dan shabar menghindarkan 
dirinya dari perbuatan maksiat, disertai dengan mensyukuri 
berbagai macam karunia dan nikmat yang terus menerus Allah 
berikan kepada dirinya, maka sungguh, orang tersebut telah 
menyempurnakan kekurangan hidupnya dan melestarikan 
eksistensinya 
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RENGAT XXXI 
Renungan Bermanfaat 

Islam adalah Air 
 

Islam ibarat air yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan,  
penghilang dahaga dan kehausan serta pemadam api ketika 
terjadinya kebakaran. Tidak bisa dipungkiri, bahwa air yang 
jernih adalah air yang ada di  sumber airnya, semakin jauh kita 
dari sumber mata air maka semakin keruh dan semakin kotor air 
tersebut.  

Air itu memiliki beberapa tingkatan yaitu,  pertama, ada air 
yang bisa diminum tanpa perlu dimasak terlebih dahulu saking 
bersih, jernih dan tidak mengandung virus maupun kuman yang 
membahayakan jika air tersebut diminum secara langsung. 
Kedua, ada air yang bersih tetapi untuk diminum harus dimasak 
terlebih dahulu tanpa perlu disaring terlebih dahulu. Ketiga,  ada 
air yang agak keruh kalau mau diminum sebelum dimasak harus 
disaring sekali dua kali. Keempat, ada air yang semakin keruh 
semakin harus sering disaring sebelum dimasak agar bisa 
diminum. Kelima,   ada air yang kotor tidak bisa diminum 
meskipun sudah disaring dan dimasak. Namun meskipun air 
tersebut tidak bisa diminum,  tetapi sekotor apapun air itu,  ia 
dapat memadamkan api karena dia air. 
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Air berbeda dengan minyak. Air tidak bisa disebut minyak 
dan air tidak bisa bersatu dengan minyak.  Minyak memiliki sifat 
yang berbeda dengan air. Minyak tidak bisa diminum sejernih 
apapun minyak tersebut. Minyak bukanlah penghilang dahaga 
dan haus serta minyak bukanlah sesuatu yang dapat 
memadamkan kebakaran bahkan sebaliknya minyak bisa menjadi 
sesuatu  yang menyebabkan semakin berkobarnya api meski 
minyak itu hanya sedikit.  

Oleh karena itu,  jangan  sekali-kali kita menyebut air 
dengan sebutan  minyak.  Karena sedikit dan sekotor-kotornya air 
tetap bisa memadamkan api. Sebening  dan sejernih apapun 
minyak dia akan semakin membakar dan membesarkan api.  

Masa dan zaman kita ini sangat jauh dari sumber dan mata 
air Islam karenanya tidak ada yang jernih dan langsung bisa 
diminum. Diantara kita ada paling agak keruh sehingga kalau 
diminum harus disaring berkali-kali bahkan mungkin kita adalah 
air yang keruh. Tetapi sekeruh apapun air dia tidak mau dan 
tidak boleh disebut sebagai minyak. Jangan sekali-kali kita merasa 
sebagai satu-satunya air yang paling jernih. Karena barangkali 
justeru kita adalah air yang paling keruh dan paling kotor.  
Jangan sekali-kali kita merasa sebagai satu-satunya air.   Boleh 
jadi yang kita sebut sebagai minyak ternyata dia adalah air yang 
lebih jernih dan lebih bening dari air kita. jangan mencap dan 
men-judge orang lain sebagai minyak. Upayakan air kita semakin 
jernih dan bening dengan terus menerus disaring dan disaring 

51 



 
 

namun jangan merasa lebih jernih dan lebih bening dari air 
orang lain.  Dan ingat sekeruh apapun air keislaman kita Insya 
Allah dengan kemurahan Allah akan dapat memadamkan api 
(neraka). Tetapi sekecil dan sejernih apapun minyak dia hanya 
akan menambah api semakin berkobar. 

Jadi selama kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada 
keraguan: 

 Allah satu-satunya Tuhan Yang Berhak disembah. 
 Nabi Muhammad Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi 

setelahnya. 
 Al-Qur’an  adalah Kitab Allah yang terjaga sampai 

Kiamat dan meyakini kebenarannya. 
 Hadits-hadits dari kitab-kitab mu’tabar adalah sumber 

kedua dalam Islam. 
 Para Keluarga dan Shahabat Rasul adalah orang yang  

harus kita cintai dan kita hormati. 
 Para ulama al-Akhirat adalah pewaris para nabi yang 

harus dicintai dan dihormati. 
 Tidak mempermainkan masalah-masalah agama yang 

disebut   ma’lumun min al-din bi al-darurah dan 
qat’iyyud dzilalah seperti kewajiban sholat, zakat, 
puasa, haji dan lain-lain. 

MAKA KITA ADALAH AIR  
MESKIPUN TIDAK BISA DIMINUM SECARA LANGSUNG 

INSYA ALLAH BI RAHMATILLAH  
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AKAN MEMADAMKAN API (NERAKA) 
JADI JANGAN SEKALI-KALI MERASA  

KITA-LAH SATU-SATUNYA AIR 
JANGAN MENGANGGAP  

KITA-LAH AIR YANG PALING JERNIH  
DAN JANGAN SEKALI-KALI MEMANGGIL  

AIR DENGAN SEBUTAN MINYAK” 
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RENGAT XXXII 
Renungan Bermanfaat 

Syariat dan Hakikat 
 

Syariat tanpa hakekat itu ibarat jasad tanpa ruh, kering 
kerontang tak bertenaga dan tak berdaya atau seperti sop tanpa 
bumbu, tidak ada rasa, tidak nikmat.  Hakekat tanpa syari’at ibarat 
ruh tanpa raga, tak jauh beda dengan makhluk halus ngeri dan 
menakutkan. 

Syariat dan Hakikat bagaikan kulit dan isi.  Isi tidak akan 
terjaga tanpa kulit, kulit tidak akan bernilai tanpa isi. Rambutan, 
durian, pisang adalah rizki kulit dan isi.  

Satukan syariat dengan hakikat, dzikir dengan fikir niscaya 
akan melahirkan ma’rifat (mengenal Allah), ma’rifat akan 
melahirkan mahabbah ilallah (rasa cinta kepada Allah) dan 
mahabbah akan melahirkan al-Unsu Billah (merasa terhibur 
dengan Allah).  

Syariat adalah Bidayatul Hidayah sedangkan Hakekat adalah 
Nihayat al-Hidayat.  Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali 
berupaya menggabungkan syariat dan hakekat. Untuk pemula 
silahkan membaca kitab karya Imam al-Ghazali “Bidayat al-
Hidayat”  tingkat lanjut Risalah al-Mu’awanah  karya Abdullah 
Bin Alawiy al-Haddad.  
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Tingkatan lebih tinggi Ihya `Ulumuddin karya Imam al-
Ghazali dan Hikam karya Syeikh Muhammad bin Athoillah al-
Syakandari.  

Kalau masih kuat teruskan dengan Risalah al-Qusayriah 
karya Imam al-Qusaysri dan Fushus Al-Hikam-nya Karya 
Muhyiddin Ibn al-‘Arabi muridnya Ibn Hazm 

Dalam perjalanan panjang itu, jika Allah menghendaki 
terkadang Dia memberikan   المواهب  االلهية  namun itu bukanlah 
tujuan dalam perjalanan. Itu hanya sekedar penghilang penat dan 
payah dalam perjalanan. Jangan lupakan tujuan sebenarnya 
adalah ada dalam dekapan mesra cinta dan kasih sayang Allah.  
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KATA MUTIARA  
Kang Erlan Naofal 

 
1. Hidup itu singkat, maka buatlah bermanfaat buat dunia dan 

akhirat. 
2. Ketika kita belum mampu menorehkan tinta emas dalam lembaran 

sejarah kehidupan manusia, minimal kita mampu mengukir 
indahnya hidup ini dalam buku sejarah kehidupan kita sendiri. 

3. Momen sederhana suatu ketika bisa menjadi sangat bermakna. 
4. Belajar SMS-an  
            Senang Melihat teman Senang. 
            Senang Melihat teman Sukses 
            Susah Melihat teman Susah. 
            Sedih Melihat teman Sedih 
            Sakit Melihat teman Sakit.. 
5. Hidup tiada arti tanpa mentaati Ilahi Rabbi. 
6. Kurikulum pendidikan di Indonesia membuat orang tahu sedikit 

tentang hal yang banyak.   Kurikulum pendidikan Barat mencetak 
manusia tahu banyak tentang sedikit. (Profesional). Kurikulum 
ulama-ulama zaman dulu mencetak manusia tahu banyak tentang 
banyak (Multi Profesional).Kita hanya tahu sedikit tentang sedikit, 
namun kadang berbaju orang yang tahu banyak tentang banyak 
hal. 

7. Membaca dan menulis ibarat mengisi dan menuangkan. 
bagaimana mungkin cerek yang kosong bisa menuangkan. Maka 
isilah cerek itu terlebih dahulu. niscaya ia akan dapat menuangkan 
(isinya) . dalam ilmu balaghah ada istilah          الكنائنقبل الرماء تمأل   
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8. Kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita disisi Allah, tanyakan 
adakah kedudukan Allah dihati kita. dimana kita tatkala Dia 
memanggil kita (Fadzkuruuni Adzkurkum). kenali Allah disaat 
lapang dan senang, niscaya dia mengenal kita dikala kita kesulitan 
dan dalam kondisi genting. (ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi 
siddah/al-hadits). 

9. Menangislah dikala yang lain tertawa, tersenyumlah dikala yang 
lain menangis. 

10. Kan ku ukir namaku dilangit keagungan-Mu. 
       Kan ku lukis namaku di pelangi cinta-Mu. 
       Kan ku pahat namaku di bumi kasih sayang- Mu.Insya Allah 
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KATA MUTIARA PENGGUGAH JIWA10 

1. "Jika anda ada di jalan keadilan maka anda akan memiliki sifat 
untuk membela kebenaran". (Varia Peradilan No. 278 Jan 2009, 
Hal 27). 

2. Dengan Agama hidup akan Terarah. 
       Dengan Ilmu hidup akan Cerah 
       Dengan Amanah hidup akan menjadi Indah 
       Dengan Harta hidup akan menjadi Meriah.   (Ibid. hal. 39)  
3. Jika Anda hidup dalam Ilmu Pengetahuan, maka Anda akan hidup 

dalam Kesuksesan. (Ibid. 40) 
4. Bila Anda hidup dalam Toleran, maka Anda akan menjadi orang 

yang Penyabar.(Ibid. 48) 
5. Bila Anda hidup dalam Semangat, maka Anda akan menjadi orang 

yang punya Harga diri".    (Ibid. 53) 
6. Jika Anda hidup dalam Persetujuan, maka Anda akan pandai 

Menghargai Diri dan Orang Lain. (Ibid. 91). 
7. Bila anak Anda hidup dalam Kritikan, maka akan mudah 

menyalahkan orang lain. (ibid.128) 
8. Jika Anda hidup dalam Kebohongan, maka Anda akan memiliki 

sifat yang selalu Mendustakan. (Ibid. 131) 
9. Jika Anda hidup dalam Persahabatan, maka Anda akan mencintai 

sesama Makhluk Tuhan. (ibid., 140). 
10. Jika Anda hidup dalam Kepastian, maka Anda akan memiliki sifat 

Keberanian. (Ibid. 142). 

                                                           
10 Dihimpun dari beberapa Majalah Hukum Varia Peradilan. 
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11.  Bila anak Anda selalu dalam Ejekan, maka ia akan menjadi orang 
yang Rendah Diri (ibid.144). 

12.  Bila Anda selalu Dimarahi, maka Anda akan Belajar Melawan 
(Ibid. 146). 

13. Berapa lama lagi kau hendak mengeluh begini bagai kenari.   
            Berapa lama lagi kau akan diam saja di taman ini. 
            Mengapa kau pasrah menjadi burung yang cilik. 
            Bangunlah sarangmu jauh di gunung tinggi. 
            Sarang diliputi kilat dan guntur. 
            Lebih tinggi dari sarang sang garuda. 
            Agar dirimu layak bagi perjuangan hidup ini. 
            Agar jiwa ragamu marak menyala dalam api kehidupan. 
      (sir Moh Iqbal. From Varia Peradilan no. 266 Januari 2008, hal. 79) 
14. Rasulullah dalam do'anya tidak pernah meminta kedudukan, 

pangkat dan kekayaan, atau pun apa yang berupa nafsu diri 
pribadi, tetapi yang selalu dimintanya adalah "perlengkapan dan 
Sarana peningkatan jiwa dan keluhuran budi pekerti. (Varia 
Peradilan No. 268 Maret 2008 hal. 6) 

15. Allah memberikan kesempatan yang sama pada setiap manusia 
untuk mendapatkan surga  (ibid. 21). 

16. Siapa mendapat cobaan (kesulitan, kesusahan, kemiskinan dan 
sebagainya) dalam memelihara atau merawat anak-anaknya, tetapi 
dia tetap berusaha merawat mereka sebaik-baiknya, maka semua 
cobaan itu menjadi dinding baginya dari neraka. HR. Muslim. (Ibid. 
hal. 135). 

17. Lima tahun lagi Anda akan sama seperti sekarang, kecuali Anda 
mengubah dua hal, orang-orang dengan siapa Anda bergaul dan 
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buku-buku apa yang Anda baca. (Charlie Tremendous' Jones. Varia 
Peradilan No. 282 Mei 2009 Hal. 4). 

18. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Kesuksesan adalah 
milik Anda, milik saya dan milik siapa saja yang benar-benar 
menyadari, menginginkan dan memperjuangkannya sepenuh hati. 
Andrie Wongso. (Ibid 86). 

19. Demi Zat yang jiwaku di bawah kekuasaan-Nya, tidaklah beriman 
seorang hamba sampai ia menginginkan kebaikan bagi orang lain 
sebagaimana ia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. HR. 
an-Nasa'i (Ibid, hal. 121). 

20. Alangkah beruntung jika orang yang kita tiru adalah orang yang 
sukses dalam urusan dunia dan akhirat. (Abdullah Gymnastiar. Ibid 
141). 

21. Apabila anda hendak mencari orang-orang yang memiliki nilai-
nilai spiritual sejati, Anda tidak akan menemukan mereka di 
tempat-tempat ibadah, tetapi justru di korporasi-korporasi yang 
sukses. Gay Hendricks dan Kate Ludeman. (Ibid, hal. 151). 

22. Ada 3 hal dalam hidup yng tidak boleh hilang yaitu: Harapan, 
Keikhlasan dan Kejujuran. (Varia Peradilan No. 279 Feb 2009, hal. 
10) 

23. Ada 3 hal dalam Hidup yang membentuk Karakter seseorang yaitu; 
Komitmen, Ketulusan dan Kerja Keras. (Ibid. 30). 

24. Ada 3 hal dalam Hidup yang Tidak Bisa Kembali lagi: Waktu, Kata-
kata dan Kesempatan. (Ibid. 38). 

25.  Ada 3 hal dalam Hidup yang Tidak Pernah Pasti, yaitu: Kekayaan, 
Kesuksesan dan Mimpi. (Ibid. 68). 
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26.  Fiat Justitia Pereat Mundus artinya:"Tegakkan keadilan meskipun 
langit akan runtuh". M. Tulius Cicero. 

27.  Evaluasilah kinerjamu, sebelum dievaluasi. (Varia No. 277 
Desember 2008, hal 3). 

28.  Kejujuran adalah kata yang sangat kesepian dalam kehidupan 
manusia yang tulus membimbing ke jalan lurus. (Ibid, hal. 3). 

29. Sebuah tujuan yang disusun secara biasa-biasa saja dan dikerjakan 
biasa-biasa saja akan ditinggalkan dengan mudah pada rintangan 
pertama. (Zig Ziglar /Varia Peradilan No. 283 Juni 2009, hal. 25.). 

30. Waktu adalah modal utama dalam hidup, maka berbahagialah 
siapapun yang pandai mengatur dan memampaatkan waktu 
sehingga tidak berlaku sia-sia. (Abdullah Gymnastiar. Ibid, hal. 33). 

31. Kegagalan biasanya disebabkan oleh suatu kelemahan manusia 
yaitu tidak adanya keseimbangan antara keinginan dan 
kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar. (Aa Gym Ibid. 37). 

32. Anda harus melakukan hal-hal yang anda kuasai dengan baik dan 
biarkan orang lain melakukan hal-hal yang mereka kuasai dengan 
baik pula. (Jack Canfield & Mark Victor Hansen. Ibid, hal. 43). 

33. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan, ketika kita harus melakukannya entah kita suka 
melakukannya atau tidak. (Brian Tracy. Ibid. 63). 

34.  Sebagian besar pola pikir, sikap dan perilaku kita merupakan 
tiruan pola pikir, sikap dan prilaku orang lain. Sayang sebagian 
besar dari proses peniruan itu kita lakukan tanpa sengaja. (Burke 
Hedges. Ibid. 160). 

35.  Jagalah kewaspadaan matamu untuk mengawasi dirimu seolah 
kamu adalah musuhmu sendiri karena kamu tidak akan bisa belajar 
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mengatur dirimu, kecuali kamu harus terlebih dahulu belajar 
mengendalikan nafsu-nafsumu sendiri dan mematuhi perintah dari 
kesadaranmu  (Kahlil Gibran Varia Peradilan N0.290 Januari 2010. 
hal. 4). 

36. Ketika kata "Hakim" ditulis "Haakim", maka berarti "Hakim/Pemutus". 
Tetapi ketika ditulis panjang "Haakiim" maka dalam bahasa Arab 
berubah arti menjadi "Seorang Filsuf". Jadi hakim sejatinya adalah 
filsuf. Pernahkan anda menyadarinya?. (Dr. Fauzan) Ibid. 38. 

37. Sebelum memutus perkara supaya berwawancara dahulu dengan 
hati nuraninya. Mr. Wiryono Projodikoro. Ibid. 60 

38. Hakim adalah jabatan yang mulia, tetapi tidak 
mengakibatkan/memberikan kekayaan. Mr. Wiryono Projodikoro, 
Ibid. 81. 

39. Accipere quam facere praestat iniuriam : Lebih baik menderita 
karena ketidak adilan daripada melakukan ketidak adilan. Ibid. 90 

40. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diilhami oleh cinta 
dan dibimbing oleh pengetahuan (Bertrand Russel dalam Varia 
Peradilan no. 291 Februari 2010 hal. 12) 

41. Dalam masalah-masalah yang hendak kita selidiki, penyelidikan 
kita harus diarahkan, bukan pada apa yang dipikirkan oleh orang 
lain, juga bukan pada apa yang kita perkirakan sendiri, namun 
pada apa yang bisa kita lihat dengan jelas dan nyata daan yang bisa 
kita simpulkan secara pasti, karena pengetahuan tidak bisa 
diperoleh dengan cara lain. (Rene Descartes, Ibid. hal. 16) 

42. Esensi nalar tidak terdapat dalam menyediakan dasar dan 
kekuasaan bagi manusia, melainkan dalam upaya mengajaknya 
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masuk kedalam pertanyaan dan mengundangnya ke dalam 
keadilan. (Emmanuel Levinas, Ibid. hal. 31) 

43. Maka ketahuilah bahwa perang itu wajar, bahwa keadilan itu 
adalah pertentangan dan bahwa segala sesuatu itu berlangsung 
berdasarkan pertentangan dan keharusan.  (Heraclitus dari Ephesus, 
Ibid. hal. 34) 

44. Tuturkan mutiara kebenaran dalam kesederhanaan kata-kata, tapi 
hindari kebenaran palsu dalam perkara apapun juga. (Kahlil 
Gibran, Ibid, hal. 44) 

45. Bukan yang kuat yang menang dan bukan pula yang pintar 
melainkan yang paling respons terhadap perubahan.  (Carles 
Darwin, Ibid. hal. 48). 

46. Suatu putusan pengadilan wajib menggunakan pertimbangan 
keadilan dan mampaat putusannya walaupun demikian, hakim 
tetap memutus berdasarkan hukum. (Bagir Manan. Ibid. hal. 68) 

47. Jagalah kewaspadaan matamu untuk mengawasi dirimu seolah 
kamu adalah musuhmu sendiri, karena kamu tidak akan bisa 
belajar mengatur dirimu, kecuali kamu harus terlebih dahulu 
belajar mengendalikan nafsu-nafsumu sendiri dan mematuhi 
perintah dari kesadaranmu. (Kahlil Gibran, Ibid. Hal 154) 
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