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Kesuksesan tak bisa diraih hanya dengan angan-angan, tetapi dengan ikhtiar (usaha)
maksimal. Ikhtiar maksimal hingga berlelah-lelah, sakit-sakitan, dan jatuh bangun juga
belum cukup tanpa disertai kesabaran, baik dalam tindakan maupun mental dan
pikiran. Sabar berarti melalui seluruh proses ikhtiar dengan penuh kesungguhan,
keyakinan, dan optimisme; tidak terburu-buru, asal-asalan, atau terlalu ambisius hingga
lupa daratan. Dalam kesabaran ada langkah-langkah terencana, terukur, dan tujuan
yang jelas. Juga ada kesiapan mental untuk menerima kenyataan yang belum sesuai
harapan atau menghadapi masalah yang menghadang. Buku ini mengelaborasi
pentingnya kesabaran dalam meraih kesuksesan. Menjelajahi dan menyelami makna
sabar akan memberikan Anda perspektif sekaligus panduan efektif untuk
mempraktikkannya. Dengan begitu, segala lelah dari ikhtiar Anda akan membuahkan
hasil sesuai harapan, bahkan lebih dari yang Anda bayangkan. Dengan gaya tutur
naratif, mudah dicerna, reflektif sarat perenungan, dipadu dengan kisah-kisah inspiratif
dan nasihat-nasihat bijak para ulama klasik, serta pandangan motivatif orang Barat,
buku ini akan mengantarkan lelah Anda berbuah falah, yakni keuntungan,
kebahagiaan, dan kesuksesan sejati. *** “Wahai orang-orang beriman! Mohonlah
pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orangorang yang sabar.” —QS al-Baqarah [2]: 153 “Aku akan bersabar hingga kesabaran tak
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mampu menahan kesabaranku. Aku akan bersabar hingga Allah memperkenankan
urusanku. Aku akan bersabar hingga kesabaran tahu bahwa aku bersabar atas sesuatu
yang lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri.” —Imam asy-Syafi’i
Nouman Ali Khan offers insights on how to reorient our lives for success in both this
world and the next.
The most recent addition to the Key Issues on Diverse College Students series bridges
theory to practice in order to help student affairs and higher education professionals
understand the needs and experiences of religious minorities on college campuses.
Religious Minority Students in Higher Education explores existing literature and
research on religious minorities on American college campuses, discusses the
challenges and needs of religious minorities on campus, and provides best practices
and recommendations. Providing a foundational, nuanced approach to religious
minorities in the American college context, this important resource will help educators at
colleges and universities promote religious pluralism and tolerance to support student
learning outcomes and campus inclusion among students of diverse religious
backgrounds.
Kisah perjalanan yang terkumpul dalam buku ini menggambarkan bahwa banyak hal
bisa terwujud dengan rumusan 'Ordinary + Extra Attention=The Extra Ordinary' dengan
didukung oleh support system berupa doa dan ikhtiar yang optimal. Bacaan yang
ringan dan ‘bernutrisi’, menyajikan penggalan kisah perjalanan dan perjuangan untuk
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mewujudkan mimpi. Barrakallah dan selamat! (Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si, Asisten
Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar) Hey yang
haus ilmu, terbanglah, belajarlah, ke manapun, di belahan dunia ini. Galilah
pengetahuan, budaya, mimpi, dan pengalaman untuk hidupmu kelak. Jika masih takut,
baca buku ini. Semoga terinspirasi untuk menggapai mimpi. (Eli Siti
Wasliah/Jurnalis/Praktisi Komunikasi) Buku ini bisa menjadi sebuah oase terutama bagi
perempuan dengan dilema perannya sebagai istri, ibu bagi anak2nya, dan karir
impiannya, serta keyakinan terhadap keajaiban Tuhan. (Rofi Ardhianto, Program
Director Phiradio.net) Buku yang akan menggugah para pemimpi untuk terus
membangun mimpinya dan berusaha melakukan yang terbaik. (Andri Novi Lestari,
Peserta Program 300 Doktor Jawa Barat) Kegigihan (Perseverance) adalah kata yang
tepat untuk menggambarkan keseluruhan dari isi buku ini. Rully, so inspiring
ceritanyaa! Seemangat selalu yaa.. (Nuraeni Handayaningrum, Dosen STP NHI
Bandung) Woow… Your articles are very inspiring Mbak Rully! I’m proud of you! (Ely
Goro Leba, Penerima Beasiswa LPDP Tahun 2014) Memberikan kesan Inspiratif. Saya
berharap bisa belajar Teknik berkomunikasi dengan Professor seperti Anda. (Oki
Ma'arif,Blogger)
Bersyukur, ternyata memiliki efek positif yang luar biasa. Terlebih jika selalu kita
praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur, hidup yang kita jalani akan
lebih bahagia, seberat apa pun masalah yang tengah kita hadapi. Tuhan juga telah
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berjanji kepada hamba-Nya, akan menambah nikmat kepada hamba-Nya yang selalu
bersyukur. Sayangnya, diakui atau tidak, sebagian orang lupa bersyukur. Selalu
merasa kurang dan kurang, selalu merasa tak cukup dengan apa yang dimiliki saat ini
dan berusaha sekuat tenaga mengejar kemewahan dunia yang tak pernah ada
habisnya. Orang-orang seperti ini tentu hatinya akan sulit merasa tenang, jauh dari
kebahagiaan, karena selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Buku
ini merupakan kumpulan opini beragam tema. ÒSaya Bersyukur, Saya BahagiaÓ,
merupakan salah satu judul opini sekaligus sebagai judul buku ini. Tema-tema lain juga
menarik disimak, misalnya tentang sulitnya memaafkan kesalahan orang lain, seni
menjaga lidah, bagaimana cara berbuat baik terhadap orang lain dengan cara yang
baik, jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, mencontoh
kesederhanaan nabi dalam menjalani kehidupan, menjaga sehat sebelum datangnya
sakit, indahnya wisata ketika kita dapat menjaganya dari sampah-sampah (tidak gemar
membuang sampah sembarangan), dan lain sebagainya. Buku ini dapat dijadikan
sebagai sarana introspeksi diri dan renungan bagi siapa saja yang membacanya.
Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan kelak tercatat sebagai
orang-orang yang beruntung di hadapan-Nya. Aamiin.
Barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah maka
sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan
putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 256)
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Tak bisa dimungkiri, bahwa kebahagiaan, kepuasan, dan keselamatan adalah
keinginan kita semua. Sebagian orang mencarinya dalam karier. Sebagian yang lain
mencarinya dalam kekayaan. Ada pula yang mencarinya dalam status. Bahkan, ada
yang mencarinya dalam hubungan antarmanusia. Sayangnya, sebagian besar dari kita
mencarinya demi tujuan duniawi. Akibatnya kita sering menemui kekecewaan dan
kehilangan. Karena sifat dunia adalah fana dan tidak sempurna. Padahal, Allah
menempatkan hasrat di dalam diri kita hanya bisa dipenuhi oleh sesuatu yang kekal
dan sempurna. Sehingga penderitaan sering menimpa hidup kita. Semua itu,
sesungguhnya disebabkan oleh satu hal dan hanya oleh satu hal: cinta terhadap dunia.
Reclaim your heart, selain self-help, adalah panduan perjalanan hati dalam
membebaskan diri dari jebakan kehidupan, untuk menemukan makna hidup sejati.
Buku ini, tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjebak dalam badai kehidupan;
tentang bagaiman menjaga hati agar kita tak tenggelam dalam samudra dunia.
Kita mungkin bangga bisa jadi umatnya Rasulullah, tapi entah kenapa kita kadang
malas-malasan meniru akhlak beliau. Sekali waktu kita bahkan sibuk mencari sosok
lain untuk dikagumi, dan baru bisa berjanji untuk meneladani beliau saat tua nanti --itu
pun kalau ada umur. Padahal, teladan yang Rasul berikan itu adalah jalan, agar kita
gak salah jurusan saat menempuh hidup di dunia ini dan bisa selamat sampai tujuan di
akhirat. Jadi, mumpung masih ada waktu, mending mulai sekarang kita ikuti ajakan
beliau. Pelan-pelan, yang penting istiqamah. Kalau bisa sekarang, ngapain nunggu
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nanti? Buku persembahan penerbit QultumMedia
Reclaim Your Heart is not just a self-help book. It is a manual about the journey of the
heart in and out of the ocean of this life. It is a book about how to keep your heart from
sinking to the depths of that ocean, and what to do when it does. It is a book about
redemption, about hope, about renewal. Every heart can heal, and each moment is
created to bring us closer to that transformative return. Reclaim Your Heart is about
finding that moment when everything stops and suddenly looks different. It is about
finding your own awakening. And then returning to the better, truer, and freer version of
yourself. Many of us live our lives, entrapped by the same repeated patterns of
heartbreak and disappointment. Many of us have no idea why this happens. Reclaim
Your Heart is about freeing the heart from this slavery. It is about the journey in an out
of life's most deceptive traps. This book was written to awaken the heart and provide a
new perspective on love, loss, happiness, and pain. Providing a manual of sorts,
Reclaim Your Heart will teach readers how to live in this life without allowing life to own
you. It is a manual of how to protect your most prized possession: the heart.
Menjadi saleha itu butuh proses, kita mengerti hal ini. Tapi, kadang kita bingung dari mana
memulainya dan bagaimana caranya. Kalau asal memperbaiki diri, kita akan menemukan
banyak kesulitan. Dan kalau sekadar berubah, biasanya kita tak bisa istiqamah. Sama seperti
orang yang menempuh perjalanan, berbagai kesulitan dan rasa lelah juga dirasakan oleh
mereka yang sedang 'berhijrah'. Tapi selama mereka tak putus asa, in syaa Allah suatu hari
nanti mereka akan menjadi pribadi yang lebih saleha. Buku ini hadir untuk berbagi motivasi
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dan kiat-kiat menjadi muslimah yang sesungguhnya. Meluangkan sedikit saja waktumu untuk
membaca buku ini adalah langkah awal yang tepat untuk memastikan masa depanmu agar
bersinar terang. Selamat membaca! -QultumMediaAku memutuskan untuk memberikan suara pada hidupku. Semua hal tentangnya: air mata,
rasa sakit, dan hikmah yang kudapat. Hal-hal yang kulihat, kupelajari, dan kuperoleh
sepanjang perjalanan kehidupanku perlu suara. Aku ingin memberikan balasan atas apa yang
kudapat selama ini dengan harapan bisa membantu diriku dan orang lain untuk tetap bertahan.
Namun, ini bukan hanya tentang bertahan semata. Aku tak ingin orang hanya berusaha
bertahan dalam badai kehidupan mereka. Aku ingin mereka bertahan dan mengangkasa
dalam badai kehidupan mereka. Aku menulis karena, seperti saat kita jatuh dalam hidup, kita
juga akan bangkit lagi. Begitulah dunia ini. Hidup tak pernah hanya memberi satu jalan untuk
ditapaki. Memang, ada rasa sakit. Ya. Dan kehilangan. Bahkan kegelapan. Tetapi, cahaya
akan selalu ada. Harapan. Dan keindahan. Dan, akan ada cinta dan bahagia. Sekapur Sirih
Segala sesuatu bisa berantakan. Kadang, hancur berkeping. Seperti banyak di antara kalian,
perjalananku juga tak selalu mudah. Rasa sakit sangatlah nyata. Juga kehilangan. Terkadang,
terasa lebih mudah untuk menyerah pada beban yang menekan atau kenangan tentang
kehilangan. Banyak dari kita mengalami kerasnya perjuangan hidup, dan begitu banyak yang
menderita dalam diam. Memang sulit. Dan sulit untuk tidak menyerah saat kita berhadapan
dengan kekecewaan hidup berkali-kali. Seperti beberapa di antara kalian, aku juga mengenal
makna kesepian. Aku mengenal apa itu kekalahan. Jatuh berkali-kali hanya demi mengejar
fatamorgana, dan mengalami luka hanya demi membangun istana pasir yang memudar ditelan
kehidupan. Terkadang, hanya butuh satu gelombang kuat untuk menghancurkan kehidupan
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yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Jadi, aku memutuskan untuk memberikan suara
pada hidupku. Semua hal tentangnya: air mata, rasa sakit. Dan, hikmah yang kudapat. Hal-hal
yang kulihat, kupelajari, dan kudapat sepanjang perjalanan kehidupanku perlu suara. Aku ingin
memberikan balasan atas apa yang kudapat selama ini dengan harapan bisa membantu diriku
dan orang lain untuk tetap bertahan. Namun, ini bukan hanya tentang bertahan semata. Aku
tak ingin orang hanya berusaha bertahan dalam badai kehidupan mereka. Aku ingin mereka
bertahan dan mengangkasa dalam badai kehidupan mereka. Jadi, aku pun menulis, sembari
menjalani badaiku sendiri. Kata-kata yang ada dalam buku ini menjadi suara dan suratku
kepada dunia. Kata-kata itu adalah usahaku, untuk tak hanya bangun dari kejatuhanku, tetapi
juga untuk membantu orang lain di sepanjang jalan. Aku menulis karena, seperti saat kita jatuh
dalam hidup, kita juga akan bangkit lagi. Begitulah dunia ini. Hidup tak pernah hanya memberi
satu jalan untuk ditapaki. Memang, ada rasa sakit. Ya. Dan kehilangan. Bahkan kegelapan.
Tetapi, cahaya akan selalu ada. Harapan. Dan keindahan. Dan, akan ada cinta dan bahagia.
Yasmin Mogahed [Mizan, Mizan Publishing, Inpirasi, Religi, Motivasi, Remaja, Dewasa,
Indonesia]
“Membaca buku karya Kun Wahyu Wardana ini mengingatkan saya akan misi besar acara
Kick Andy yang selalu mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa berbuat kebaikan itu
sejatinya fitrah manusia. Siapa pun, termasuk Anda, dapat menabur kebaikan dan
menginspirasi siapa pun untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai kebaikan tersebut.” —Andy
F. Noya Jurnalis & Host Kick Andy “Jika kita ingin film kehidupan kita adalah fi lm terbaik yang
dapat kita pertanggung jawabkan kepada Pencipta kita, maka cerita, pakem, teknik
pengambilan gambar, pengolahan, dan penyajian seperti apa yang perlu kita aplikasikan?
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Buku ini sangat membantu Anda untuk membuat film kehidupan terbaik Anda.” —Prasetya M.
Brata The Indonesian Mind Provocateur, Leadership & Life Transformation Coach, Penulis
buku serial PROVOKASI “Kita kerap lupa bahwa tidak sedikit pelajaran yang dapat diambil dari
kehidupan kita, bahkan dari hal yang sangat sederhana. Saya berharap berbagai tulisan
ringan Pak Kun yang mempunyai makna mendalam bagi kehidupan dapat menjadi inspirasi
kita semua, terutama generasi muda yang akan mengarungi samudera kehidupan.” —Prof.
Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. Guru Besar Hukum Internasional, Universitas
Indonesia “Zoom In, Zoom Out sarat pembelajaran tanpa kesan menggurui, dengan gaya yang
membumi sehingga dapat dikenali dan diterapkan. Nilai motivasi serta inspirasi yang
terkandung di dalamnya membuat buku ini layak dibaca oleh siapa saja.” —Dr. Ardan
Adiperdana, Ak., MBA, CA, CFrA Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
“Buku ini mengulas bagaimana mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang
sederhana. Saya merasa tergugah karena penulis mampu menampilkan aktualisasi cerita
yang variatif dan optimistis. Pesan untuk pembaca: ‘Cara terbaik untuk menilai apakah kita
mampu melaksanakan sesuatu adalah dengan melihat orang lain. Jika orang lain pernah dan
mampu melakukannya, kita pun pasti bisa melakukannya.’ Karena itu, buku ini perlu dan
menarik untuk dibaca oleh semua kalangan.” —Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.
Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan
????????????, ??????, ????????, ??????, ??????????????,
??????????????????.????????????????, ???????, ????????????, ????????????, ????????,
???????????????????, ?:????????, ????????? ... ?.
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???
We often pretend to be happy and put on a brave face for the world despite carrying the
pain of enduring a personal struggle or adversity. When we are alone, that is when we
fall into despair - for failing to overcome the struggles that we caryy silently in our
hearts. Are we considered strong if we do not fall when life pushes us to the ground?
Do our faith and belief tell us that we cannot let our misery affect us because as the
saying goes, "we must bear patience"? In this book, author Liyana Musfirah takes
readers on a reflective journey of discovering the strength that emerges from each of
our painful and scarring episodes. This is the book that celebrates what God has given
women - the resilience to withstand emotional, spiritual, or even physcial hardships.
Hanya ada satu dirimu di dunia ini, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu.
Bagaimanapun keadaanmu, masalahmu, keluargamu, masa lalumu, caramu
memandang dunia, dan caramu menyusun cita-cita, engkau tetap punya kesempatan
untuk menjadi yang istimewa. Engkau diciptakan dari tulang rusuk, agar kau dekat
dengan hati dan hangat dalam pelukan. Engkau juga terlahir istimewa, untuk menjadi
yang terbaik dan penentu suksesnya generasi masa depan. Kejarlah cita-cita setinggi
mungkin, carilah ilmu sebanyak mungkin, dan berkontribusilah seluas mungkin. Karena
seorang perempuan diciptakan istimewa agar mampu berdaya. Sampaikan suaramu,
jangan hanya terbungkam dalam diam. Gunakan ilmu dan kuasamu, untuk menuju ke
arah kebaikan. Tuliskan ide-ide besarmu, jangan hanya dibiarkan terkurung dalam
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kepala. Buku ini adalah kado indah untuk dirimu yang senantiasa belajar memperbaiki
diri dan meningkatkan kapasitas diri. Untukmu saudariku, di mana pun berada. Atau
untuk teman hidup, sahabat, dan saudara perempuanmu.
General practitioner Dr Idayu Maarof thought she was just suffering a run-of-the-mill
fever. So she never expected to be diagnosed with a stroke-causing heart tumour.
Thus, began a roller coaster of emotional highs and lows through what seemed like a
never-ending battery of tests and, finally, major surgery. Yes, doctors get sick, too.
Upon reflection, her ordeal provided an opportunity for post- traumatic growth. The
illness opened her eyes, mind and heart to the real priorities in life. She also provides a
medical practitioner's insights and points of view of what it is like to be on the hospital
bed and not beside it, taking notes and asking questions. This book chronicles the
traumatic journey that began with her diagnosis, followed by treatment and the path
towards recovery, accompanied by a loyal husband, her loving children, and her
supportive family and friends.
?nanç tart??malar? art?k hayat?m?z?n merkezince yer al?yor. Pek çok ki?i bilim, ak?l
ve mant?k yoluyla insan? ateizme götürecek yeterli delile ula?abilece?ine inan?yor.
Özellikle gençler aras?nda ateizm, büyük bir h?zla yay?l?yor. Üstelik art?k birçok ki?i,
din ve bilimin taban tabana z?t oldu?unu, hatta inançta akla yer olmad???n? dü?ünüyor.
Hamza Andreas Tzortzis, ilk kez Türkçeye çevrilen kitab?nda tam da bu tart??malar?n
üzerinden gidiyor. Ateizmin iddialar?n? reddeden Tzortzis; Hakikatin ?zinde olan
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insanlar için ak?l, mant?k ve bilim çerçevesinde bir pusula sunuyor. Ateizmi ve onun
farkl? görünümleri diyebilece?imiz “inanma biçimlerini” inceleyen Tzortzis, Kur’an’da
sunulan varl?k delillerini anlatman?n ötesine geçerek inançla ilgili soyut konular? da
i?liyor. Birçok karma??k meseleyi so?ukkanl?l?kla ele alarak anla??labilir bir basitlikte
sunuyor. Hakikatin ?zinde, inançl? olsun olmas?n; gerek kendi içerisinde gerek toplum
içinde ateizmle yüzle?mi? ki?iler için biçilmi? bir kaftan. Hem ateistlerin, hem
inançl?lar?n okumas? gereken bir ba?ucu kitab?.
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