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Tautan Hati
Aqasie Senja terekam jejak wanita paruh baya Di setiap
sudut kenangan meninggalkan untaian tali ikatan pena
Kebahagiaan bentuk inspirasi kemapanan hati Tertuang
apik terangkai penuh imajinasi Bertemu wanita di
persimpangan jalan Mengurai kata sebuah pena Tangan
dingin mengulur di mana berada Terbesit angan
tumpukan kertas goresan pena Menjadi kenangan yang
tak terpikir menjadi nyata duduk di meja wanita paruh
baya di bawah langit senja mengintip bumi memandang
wanita merangkai kata kertas putih tertumpuk ÒJangan
berhenti meraih mimpi, suatu ketika mimpi akan menjadi
nyataÒ Celoteh goresan apik melambungkan
kebungahan hati Tak terhenti santun merangkai cerita
Senja bukan semata meredup karena gelap Kenikmatan
dan keromantisan senja menembus rangkaian tali dunia
Menguningnya langit mengasah dalam doa Hidup rasa
syukur berkalung selendang sutra Pujapuji pada sang
pencipta yang telah membuat cerita indah Napas kata
sepanjang tali dunia Puisi penuh diksi menarik mimpi
Wujudkan angan terbitkan terang Bangil,
Seri Puisi Esai Indonesia Ambon Manise Kisah Sang
Penantang Baduy Dan Tanah Luruh Benteng Lentera
Pasundan Bahana Bumi Antasari Luka Zamrud
Khatulistiwa Balada Ibu Kota Mantra Laut Mandar Di
Balik Lipatan Waktu Menggugat Alam, Mengejar Sunyi
Di Gerbang Stasiun Penghabisan Merisik Jalan Ke
Percut Gaung Moluku Kie Raha Nyayian Perimping
Gema Hati Mongondow Palu Gemuruh Laut Timur
Penyelam Dari Padang Hitam Genderang Bumi Rafflesia
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Raja Alam Barajo Ironi Tanah Pungkat Di Lambung
Langit Renjana Khatulistiwa Jejak Jerit Di Tambun
Bungai Serambi Madinah Jiwa-Jiwa Yang Resah Serat
Sekar Tanjung Kepak Cendrawasih Sergam Kesaksian
Bumi Anoa Sisa Amuk Kidung Kelam Suara-Suara Yang
Terbungkam Kidung Tambura Surat Cinta Untuk Negeri
Seribu Labirin “Penyair generasi ini akan dikenang
karena ikhtiar bersama memotret batin dan kearifan lokal
Indonesia di 34 provinsi, dalam karya kolosal 34 buku.
Ini sepenuhnya gerakan masyarakat, tanpa dana
sepersenpun dari pemerintah, atau bantuan luar negeri,
atau konglomerat. Gerakan ini melibatkan lebih dari 170
penyair lokal, dengan cara penulisan baru puisi esai,
puisi panjang bercatatan kaki, mengawinkan fakta dan
fiksi” Buku persembahan penerbit Inspirasi.Co ( Cerah
Budaya Indonesia )
Isu kali ini membawakan tema tarbiyah sebagai medium
pembentukan Muslim yang hebat. Dengan tarbiyah,
umat Islam akan diselamatkan daripada terus hanyut
dalam jahiliyah dan dengan tarbiyah yang luar biasa, kita
mampu melahirkan mukmin yang hebat dalam mihrab
dan kerjayanya! Apakah sebenarnya tarbiyah itu dan
kenapa semua orang perlu kepada tarbiyah, semuanya
dijelaskan di dalam isu 4 ini.
Baru saja bertemu dengan Mama yang tidak pernah
bertemu selama lima belas tahun, Kinanti langsung
dihadapkan pada berbagai misteri yang melingkupi
kehidupan mamanya. Siapakah Cathy, Alferd, Tante
Aksari, Dewi Amba dan Yasmine? Betulkah mereka
pribadi lain dari mamanya. Lalu apa hubungannya rasa
takut Aksari dengan komposisi Fantasia D Minnor karya
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Mozzart? Kinanti harus berusaha menyibak tabir misteri
ini demi kesembuhan Mama, meski hatinya patah akibat
lamaran dokter Candra yang dibatalkan karena ulah
Dewi Amba. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan
dua sepupu Juna dan Ryan yang ternyata sama-sama
jatuh cinta kepadanya?
Hoshizora tidak menyangka jika ia harus memergoki
papanya berselingkuh dengan seorang gadis abege.
Hilang sudah citra ayah kebapakan yang senantiasa
ditunjukkan di depan keluarganya. Alih-alih meminta
maaf, Hoshi justru menjadi korban tabrak lari yang
dilakukan papanya sendiri saat hendak melarikan diri.
Pratama terpaksa harus membatalkan lamarannya
ketika mendapati wanita yang ia gadang-gadang sebagai
calon istri justru tengah mengandung benih pria lain.
Rasa kecewanya membuat Tama memutuskan untuk
resign dan kembali ke kampung halaman. Disaat
keluarga besar memutuskan mengakhiri penderitaan
dengan menidurkan Oshi untuk selama - lamanya. Tama
bersedia menikahi dan mengambil alih tanggung jawab
orang tua Oshi “Saya batal melamar kekasih saya,
Tante. Karena mungkin jodoh saya adalah putri Anda.”
aruni tidak pernah menyangka jika keputusannya
menemui seorang wanita aneh, akan membawanya
pada misteri kehidupan wanita itu
Ingatlah...! “Menyia-nyikan waktu itu lebih berbahaya
daripada kematian, karena menyia-nyikan waktu itu
memutuskanmu dari Allah Ta’ala dan Hari Akhirat,
sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia
dan isinya.” (Ibnu Qayyim) Sobat muda yang terlena...!
Dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, bermacam
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rupa, dan beragam warna yang membuatmu buta mata
buta hati. Orientasimu saat ini lebih mengedepankan
alam materi, menjadikanmu bak robot yang otaknya
hanya terperas demi dunia, gemerlapan dan hura-hura.
Remaja muslim yang terombang-ambing…! Saat paling
berbahaya bagi akalmu manakala pemikiran
menganggur dan tak berbuat apa-apa. Di saat itu, kamu
ibarat mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi
tanpa sopir, berjalan tanpa arah dalam menghabiskan
umur tanpa makna. Buku terbitan GenMirqat (Mirqat
Publishing Group) ini memberimu pencerahan dalam
membelanjakan umur di dunia dengan penuh arti dan
keberuntungan demi kebahagiaan hidupmu di dunia dan
akhirat. Lihatlah Surga di Dunia dengan amal shaleh!!!

AMYLIA dan Khairil Azree bahagia dan punya anak
kembar. BFF masing-masing pula masih bujang
trang tang-tang. Hidup sunyi tidak berteman.
Sepakatlah suami dan isteri mahu menjayakan misi
bantuan jodoh antara Taufiq dan Hidayah sehingga
duduk bersanding di atas pelamin. Malangnya, hati
Taufiq tidak terbuka menerima salam perkenalan
Hidayah yang dibawakan oleh Amylia dan Khairil
Azree. Apabila kena ‘reject’ mentah-mentah,
Hidayah jadi ‘tak hingin’ dengan Tau?q. Mereka
‘berperang’ tanpa mengenali paras rupa dan
peribadi masing-masing. Misi bantuan jodoh
menemui jalan sukar. Taufiq impikan gadis Latino
yang jelita. Hidayah pula tinggi standard
piawaiannya dalam mencari teman hidup. Bukan
calang-calang lelaki dapat menawan hatinya. Dalam
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diam, penolakan Taufiq terhadap Hidayah ruparupanya ada ‘udang di sebalik batu’. Taufiq tidak
mahu kahwin dengan perempuan lain kerana dalam
hatinya sudah beraja seorang wanita istimewa.
Taufiq memburu Cinderella Khay yang tidak pasti.
Bila sudah memandang Hidayah, hati masih
berbelah bahagi. Gara-gara Taufiq versus Hidayah,
rumah tangga Amylia dan Khairil Azree pula dilanda
tsunami. Taufiq wajib kahwin! Kalau tidak, ada hati
yang akan merana.Hidayah tak mahu kahwin! Sebab
hati Taufiq sudah ada simpuhannya.Kalau itu
berterusan, Amylia dan Khairil Azree pula yang akan
jadi gila! Bila hati bersimpuh di ruang yang salah, di
mana pula cinta sejati hendak bertamu?
Layaknya kapal yang tengah mengarungi samudera,
kehidupan keluarga kecil ini tengah dalam badai
besar yang dalam sekejap siap menghempaskannya
ke dasar terdalam lautan kelam. Semua berawal
ketika sang istri, Citra melakukan perbuatan paling
menjijikan dan menghancurkan cinta dan rindu
suaminya, Farhan. Kala itu Farhan yang sudah tak
kuat menahan rindu karena berpisah dengan
istrinya, harus menemui kenyataan terpahit,
membuat dunianya runtuh tak bersisa. Bahtera
rumah tangga ini berlayar seperti tanpa tujuan,
meski mereka tetap bertahan demi buah hati yang
mereka cintai, Kharisma. Kebingungan, kegelisahan
dan perasaan sakit lainnya menyelimuti hati bocah
kecil ini yang mengharapkan kedua orang tuanya
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untuk selalu ada untuknya. Kharisma menginginkan
kehangatan dan cinta dari keduanya. Namun yang
harus diterima dan dirasakan olehnya adalah orang
tuanya yang saling membenci dan menyakiti satu
sama lain. Ada apa dengan kalian? Jerit hati
Kharisma. Kharisma ingin melihat mamanya
tersenyum kepada papanya sebagaimana mama
memberikan senyumnya kepada Om Rangga. Dia
juga ingin melihat papanya tersenyum kepada
mamanya, sebagaimana ia memberikan senyumnya
kepada Tante Mala. Demi Allah, mereka tengah
bermain api. Mereka bakar jiwa dengan api nafsu,
hingga nafsu mereka memanggang jiwa Kharisma
yang suci tak berdosa. Mereka sibuk dengan
perasaan masing-masing. Ego telah membelenggu
hati mereka, dan menjeratkan belenggu itu di leher
Kharisma. Apa jadinya jika pasangan suami-istri itu
terus-menerus mempertahankan rumah tangga di
satu sisi, sedang di sisi lain masing-masing dari
mereka saling menjalin kasih dengan pasangannya
sendiri-sendiri?
Kita tidak perlu gentar, cemas, dan takut menjalani
hidup ini. Pengalaman akan terus memberi
sokongan bagi kita dalam meraih tujuan hidup yang
kita dambakan. Kegigihan memperjuangkan tujuan
hidup adalah suatu tindakan besar yang kita
lakukan. Mungkin cita-cita hidup yang ingin kita raih
jauh dari bayangan dan kondisi sekarang sehingga
terkadang kita tergoda oleh kecemasan dan
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ketakutan. Tidak perlu cemas dan takut untuk
bermimpi. Ketahuilah bahwa apapun yang kita
impikan pasti akan menjadi kenyataan. Jika kita
berhasil meraih mimpi kita, saat itulah kita menjadi
orang hebat dan pemberani. Sebab kita telah
‘digiling’ oleh berbagai pengalaman dalam
perjuangan meraih kebahagiaan. Eleanor Roosevelt
memberi nasihat; “Kamu memperoleh kekuatan,
pengalaman dan kepercayaan diri melalui setiap
pengalaman dimana kamu betul-betul berhenti untuk
melihat adanya ketakutan di wajahmu… kamu harus
melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan.”
Buku “Menjadi Orang Hebat dan Pemberani” ini
hadir, untuk bersama anda tanpa kecuali, memaknai
semua pergulatan hidup yang dijalani menuju
kebahagiaan hidup yang dicita-citakan seirama
bergulirnya sang waktu. -ebookuid- www.ebooku.id
Majalah Jom! isu ke-7 membawakan kepada
pembaca tema syurga dunia yang bermaksud majlismajlis peringatan atau ilmu berdasarkan hadis
Rasulullah S.A.W yang bermaksud: "Tidak duduk
satu kaum mengingati Allah, melainkan mereka
dilingkungi para malaikat dan dilimpahi rahmat. Dan
ketenangan turun mencurah-curah ke atas mereka,
Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk
yang ada di sisi-Nya (para malaikat)." (HR Muslim)
Atau juga dikendali dan dikenali sebagai halaqah
atau usrah pada masa kini. Isu ini menekankan
bahawa duduk di dalam persekitaran yang baik atau
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bersama golongan yang soleh sangat penting untuk
membantu seseorang itu istiqamah dalam
perubahannya.
Mom’s Diary adalah kisah yang dipenuhi
kebahagiaan. Mom’s diary ditulis dengan
kesyukuran. Kisah perjuangan Ibu membersamai
anak dan keluarga. Menciptakan pelangi di tengah
telaga. Terkadang seorang ibu juga bosan dan
merasa kewalahan. Namun semangatnya tak pernah
habis untuk bercerita berbagi kehangatan. Bersama
para ibu lainnya, mereka siap menyongsong masa
depan. Buku ini menjadi bukti rempongnya seorang
Ibu, tak akan menghalangi aktivitas dan
kreatifitasnya. Penulis mom’s diary yang ingin
berbagi cerita ini juga berprofesi sebagai ibu rumah
tangga, juga penulis, dosen, karyawan, dan
mompreneur yang tak kenal lelah dan putus asa.
Dear Kamelia PENULIS: Lian haryatna Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-251-994-7 Terbit : Juni 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Novel ini mewakili
perasaan seseorang yang menjadi pengagum
rahasia sajak kamelia yang menyentuh hati oleh
suara lembutnya yang sering kali memikat hati para
pendengarnya. Bagaimana kisah Ruly dalam
memperjuangkan cintanya melawan keraguan
hingga mengurung diri di kamar. Akankah ia keluar
memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa yang
terpendam? Mencintai dalam diam begitu
menyakitkan, lebih baik segera ungkapkan sebab
Page 8/22

Get Free Tautan Hati
cinta butuh kepastian bukan harapan.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
“Dunia ini luas, Zam. Tidak terhenti di garis pantai
selatan pulau Jawa apalagi dermaga rapuh pulau
Pongok. Juga tidak terhenti di perbatasan Borneo.
Siapa tau kelak kau boleh pergi Papua Nugini” “Iya
bang” “Tapi ingat, merantau itu adalah titipan
kepercayaan. Sebab di era pemerintahan sekarang,
godaan bukan hanya sekedar tangkun, hutan dan
laut, tetapi kemegahan yang mungkin memukau
matamu dan membuatmu tercengang, ada pula
makhluk Tuhan yang namanya wanita. Hati-hatilah
kau bujang” “Maksudnya, Bang?” Bingunglah Zamri
mendengar ocehan semi akademis itu. __Petuah
Melayu__ “Boy, Jika bicara tentang Ismi, aku
mendengar apa yang tidak diucapkan, mengerti apa
yang tidak dijelaskan” Zamri begitu yakin pada
hatinya. Namun kadang Zamri tertawa geli pada
ucapannya sendiri __Terselubung__ “Sengaja kau
hendak pergi tanpa memberitahuku?” “Tidak, hanya
waktunya belum begitu tepat, kau tau dari siapa?”
“Temanku banyak, bahkan berita keberangkatanmu
sudah banyak yang tau” Ismi tertunduk, dibawah
langit berbintang kota Jogja. Zamri tersenyum lebar.
Ia sejak itu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang
tidak biasa dari raut wanita Jawa itu. Ia sangat
percaya bahwa wanita itu kini sedang diambang
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ketakutan akan suatu perpisahan.
__Persimpangan__ ibu... tersebab aku merindumu
langit rantau mendung berair- hujan ayah... tersebab
aku merindumu bukit gagah itu tertunduk malu
dik..... tersebab aku merindumu bintang bertebaran
dilangit siang kasih... tersebab aku merindumu
gemuruh guntur tak sehebat didadaku Tersebab aku
merindumu pula aku harus merinduNya Thailand,
2016
Buku ini merupakan kompilasi penulisan penulis
tamu Jejak Tarbiah diinspirasikan daripada tokoh
pembaharuan nusantara – Buya Hamka, dalam
usaha mengangkat keperibadian LELAKI berbudi
mendepani era yang memerlukan lelaki menjadi
lebih kuat sebagai pemimpin keluarga dan
masyarakat.
Setelah hubungannya berakhir dengan Nadhira
karena perbedaan keyakinan, Willy tidak berani lagi
untuk merasakan jatuh cinta. Namun tidak ada yang
bisa menampik kedatangan cinta bukan? Di saat dia
berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak jatuh cinta,
dia malah terjebak kembali ke dalam perasaan itu
lagi. Namun lagi-lagi Willy harus merasakan
kehilangan cintanya, tetapi kali ini puluhan kali lipat
lebih menyakitkan. Alexandria, perempuan ceria
yang membuat Willy percaya untuk membangun
rumah tangga dan memberikannya malaikat kecil
bernama Olivia, harus meninggalkannya selamalamanya. Willy kembali terpuruk, meski sudah dua
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tahun kepergian istri tercintanya, Willy masih belum
mau mencari pengganti Lexa. Hal ini membuat
sahabatnya resah dan berusaha menjodohkan Willy
dengan perempuan bernama Abriana. Sifat Abriana
yang cuek tetapi keibuan dan dekat dengan Olivia
membuat Willy perlahan bisa mulai mencintai
perempuan itu, begitu pula dengan Abriana yang
membuka hatinya untuk Willy, namun di saat
Abriana menginginkan hubungan yang lebih serius,
Willy tidak bisa menjanjikan apapun. Willy masih
terikat dengan masa lalunya.
Pemikiran merupakan sesuatu yang berubah, tidak
statik tetapi dinamik. Seusia kita berubah, seputar
zaman berlalu, banyak fakta berubah menjadi
sejarah, banyak idea menjadi lesu dan basi.
Sepanjang zaman suasana akan berubah, orang
yang tidak mahu berubah akan ketinggalan, orang
yang berani melihat perubahan sebagai satu
pengembaraan dan sedia berubah akan kekal
relevan. Buku ini pada asalnya ditulis bagi
mengumpulkan pengalaman dan ilmu yang dikutip
sepanjang mengikuti aktiviti dakwah dan tarbiyah di
dalam pergerakan Islam di Malaysia. Oleh kerana
buku ini ditulis dalam jangka masa yang lama,
sekitar 5 tahun, ia juga memuatkan pemikiranpemikiran hasil dari pembacaan dan juga isu-isu
semasa. Antara isu yang dibincangkan adalah
permasalahan dalam pergerakan organisasi Islam
serta teori-teori sedia ada. Selain itu buku ini turut
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membicarakan pandangan penulis berkenaan
dengan politik di peringkat nasional dan
antarabangsa. Juga pengaruh dan peranan media
dalam kancah pertarungan politik. Ia juga
memuatkan kritik sosial dan juga kritikan terhadap
model ekonomi dan pendidikan sedia ada, cabaran
dan penambahbaikan. Fokus buku ini adalah untuk
mengajak pembaca menilai semula neraca fikir dan
berani berfikir dalam konteks yang lebih luas dan
rencam.
Keputusan memutuskan hubungannya dengan
Edelweis Kirei sangat berat Arfa lakukan. Mimpi
yang kuat yang memaksa dirinya tak peduli pada
perasaan yang akan dia dan Edel rasakan. Demi
sebuah mimpi, dia rela mematahkan hubungan itu
dan mengorbankan cintanya pada Edel ketika
hatinya berada dalam lingkar takut kehilangan.
Karena itu, Arfa menyebutnya sebagai patah hati
terbaik. Edel merasa sangat dikhianati oleh kekasih
yang sangat dicintainya, ditambah putusnya
hubungan mereka tanpa alasan yang Arfa utarakan.
Namun, hidup harus tetap berjalan dengan baik
meski keadaan hati sedang enggan tersenyum.
Mereka berdua sama – sama menenggelamkan diri
ke dalam lubang kesibukan belajar sebagai usaha
memprioritaskan mimpi, sebagai usaha move on
sekaligus membunuh kenangan dan berusaha tetap
berdiri dengan prinsip yang mereka pegang.
Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apakah
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alasan Arfa akan Edel ketahui? Apa saja prestasi
yang mereka raih ketika kata kita di anatara mereka
hanya sebatas kenangan? Apakah cinta mereka
benar – benar hilang bersama langkah mereka untuk
mewujudkan mimpi? Ataukah cinta mereka masih
tetap bertahan meski hubungan pacaran sudah
dilepaskan?
Segores Luka di Sepanjang Kerinduan Penulis :
Misyla Romista Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5519-53-1 Terbit : September 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Seorang gadis yang
merasakan sakit hati luar biasa sebab rasa kecewa
yang diberikan dari seseorang yang pernah
disayang. Lalu datang seorang pemuda yang
mampu membuatnya lebih paham dengan bacaan AlQur’an dan mampu memikat hatinya. Berbagai
problematika terjadi menguras emosi hingga
menciptakan goresan luka. Yang kemudian terpisah
karena suatu hal dan terciptalah sebuah kerinduan.
Lubna Kejora, seorang gadis yang dimaksud itu
sangat sabar menanti kedatangan Ahmad Faruq
Zulfian pemudanya, yang terpisah oleh jarak dan
waktu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah di
sepanjang kerinduan mereka berdua dapat
berjumpa kembali? Atau hanya rindu semu yang
akan menoreh luka lagi? www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
PENULIS: ROIDAH UKURAN: 13 x 29; 208 BW
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ISBN: 978 979 1479 80 6 Mungkinkah dua gadis
cacat, satu lumpuh dan satu buta, mendapatkan
kebahagian sebagaimana layaknya gadis normal
lainnya? Menikah dengan lelaki tampan nan hampir
sempurna? Kisah ini berawal dari musibah yang
menimpa dua gadis cantik di saat puncak
kebahagiannya. Peristiwa itu begitu memupus
harapan mereka. UNgkapan protes sempat muncul
dari mulut mereka. Namun, ternyata Allah punya
rencana yang indah untuk hidup mereka. Jabal
Rahmah menjadi saksi bagi kebesaran dan
kemurahan sang Mahacinta. Bagaimana kisah
selengkapnya? selamat membaca dan menemukan
rahasia indah Allah untuk hidup umatnya.
GPIB Jemaat “KOINONIA” Jakarta Timur
merupakan gereja yang berada di wilayah Meester
Cornelis. Gereja ini dibangun pada tanggal 28 Maret
1889 atas inisiatif dan sumbangsih dari seorang
yang bernama Keuchenius. Ia adalah mantan ketua
Mahkamah Tinggi di Batavia. Kemudian gedung
gereja ini di renovasi pada tahun 1911-1916, dan
diberi nama BETHELKERK. Gedung gereja tidak
mengalamai distruktur bangunan secara
keseluruhan. Sesuai pada masanya, bangunan ini
menganut gaya arsitektur Vernakular khas Belanda.
Pada saat itu segala sesuatu dirancang dengan
sederhana dan sangat fungsional, tanpa tambahan
ornamen yang berarti. Pada tahun 1948, Gereja
Bethel ini masuk dalam tata kelola Indische Kerk,
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yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat.
Kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 namanya
menjadi GPIB “KOINONIA”. Sesuai Keputusan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
nomor 510 tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018
Tentang Penetapan Gereja Protestan di Indonesia
bagian Barat Jemaat Koinonia, maka bangunan
Gereja ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Anda masih ingat pada Mat yang menjadi karakter
utama di dalam isu #28; Aku, Dia & Ramadhan?
Pendek cerita, isu tersebut menampilkan Mat
sebagai seorang pemuda yang menjumpai jalan
perubahannya ketika bulan Ramadhan. Bersempena
dengan musim haji ini, Mat kembali lagi menjadi
karakter utama Majalah Jom! edisi special
bertemakan haji. Mempersembahkan: Isu #43
Majalah Jom!: Gempar! Mat Pergi Haji Ahah,
bagaimana? Adakah anda teruja sepertimana kami
juga? :) Edisi istimewa kali ini mengisahkan tentang
perjalanan Mat dalam mengerjakan haji. Bermula
dari saat dia mendapat surat tawaran daripada
Tabung Haji, Mat telah berjumpa dengan ramai
orang yang memberikan dia pelbagai nasihat dan
panduan mengerjakan haji. Malah, termasuk juga di
dalam edisi kali ini adalah pengalaman-pengalaman
mereka yang telah terlebih dahulu mengerjakan haji
pada usia yang muda; cerita-cerita yang pastinya
menjanjikan suatu perasaan yang berbeza terhadap
kita semua. Selain daripada 35 muka surat komik
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tentang Mat, edisi kali ini turut diwarnakan dengan
pelbagai artikel menarik termasuk Ah, Rindunya!
oleh Dr. Umi Kalthum Ngah, Kenapa Aku Berhaji?
oleh Dr. Kamaru Salam Yusof, Shopping Ketika
Haji? oleh Pak Utih serta tidak ketinggalan, khutbah
Aidiladha yang begitu mengesankan, dipetik
daripada laman web dakwatuna.com yang bertajuk
Pengorbanan, Jalan Menuju Kejayaan. Moga kita
juga dikurniakan rezeki untuk menjejakkakn kaki ke
sana, mengerjakan rukun Islam yang kelima ini,
amin.
Permata Aryani merasa tidak beruntung dalam hal
percintaan apalagi romansa. Dia adalah gadis biasa
yang suka kesederhanaan dan cuek pada lelaki. Dia
jatuh cinta pada seorang santri saat mengikuti
pesantren kilat, tetapi sayangnya lelaki itu justru
dekat dengan sahabatnya. Di saat dia bergelut
dengan perasaannya, Tuhan punya rencana,
mempertemukan Permata dengan cinta kedua yang
selama ini mengisi hatinya. Namun, ternyata tidak
hanya itu, dia juga bertemu dengan cinta
pertamanya yang juga telah lama mengisi tempat
spesial di hatinya. Di saat yang indah akan
kebersamaannya dengan Fahrul dan Hadian,
Permata dikejutkan oleh pengakuan sahabatnya,
Rofiq, seseorang yang selalu ada untuknya dulu.
Dan lagi ungkapan dari Hadian tentang kesempatan
lain atas ungkapan Permata, membuatnya dilema.
Sementara itu Fahrul merahasiakan
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keberangkatannya ke Kairo padahal dia ingin
mengungkapkan sesuatu pada Permata. Akankah
Permata mengungkapkan apa yang dia pendam
pada Fahrul sebelum lelaki itu pergi atau membuat
rasa itu tertinggal sekali lagi?
Menelusuri skop aplikasi Kuasa Minda kepada
aspek kekeluargaan khususnya perhubungan suami
isteri. Keharmonian hubungan suami isteri menjadi
titik tolak kepada kesejahteraan sesebuah keluarga.
Ayah ibu menjadi role model kepada anak-anak
dalam setiap aspek kehidupan termasuk aspek
menjalin dan mengendalikan perhubungan sesama
manusia. Kuasa Minda menawarkan beberapa
kaedah yang boleh dimanfaatkan bagi membantu
kita membina hubungan harmoni bersama pasangan
suami ataupun isteri tercinta yang seterusnya
menjadi asas kepada kesejahteraan sebuah
keluarga idaman.
Kama datang tak mengenal raga dan harta, tahta
pun terabaikan saat dia berkuasa dalam hati
seseorang. Selene, perawan cantik perlambang
keindahan yang menjadi rebutan banyak laki-laki,
menapikkan semua kama yang datang. Seorang
pemuda yang datang membawa sepotong hati
untuknya pun tak diabaikan. Gigih sang pemuda
berujung pada sebuah kenyataan pahit dan juga
bahagia. Membuat hati patah berkeping-keping,
sehingga tak ada celah lagi bagi keduanya bersama
sebagai kekasih. Selene - gadis manis bertubuh
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sexy - dia hanya mengabdikan dirinya pada
sepotong harsa yang di anggap sebagai nyata. Di
tengah perjuangan cintanya dia menemukan sosok
penjaganya, sekeping atma yang pernah memujinya
kini menjadi sayap pelindung yang menaungi
sukmanya. Penantiannya berujung pada sosok
pujaan, tapi lagi-lagi restu menghalangi keduanya.
Akankah hati yang sudah sejak lama tertaut ini harus
menyerah pada takdir? Apakah mereka bisa bersatu
di dunia selamanya?
Isu kali ini mengupaskan tentang keperluan
kefahaman Islam yang amat kritikal bagi setiap
Muslim. Memahami tanggungjawab syahadah,
secara tidak langsung mewajibkan kita untuk
mengerti dan mendalami erti Islam yang sebenar.
Tanpa kefahaman yang mendalam, bagaimana
seseorang dapat menjadi manusia yang super dan
menyebarkannya kepada orang lain? Antara artikel
yang dimuatkan adalah: - Kesyumulan Islam yang
Super! oleh Ustaz Alias Othman - Hidayah Itu Perlu
Dicari, perkongsian khas daripada Wardina Safiyyah
- Aku Berbangsa Muslim oleh PM Dr Hafidzi Mohd
Noor - Kini Semua Orang Boleh Terbang oleh Inche
Gabbana - Tips: 10 Amalan Mukmin Super - Cerpen
Sungai Taff Dan Seorang Bugoslavsky oleh
Shahkang Kandungan-kandungan di dalam isu ini
bertujuan mengetengahkan kepada pembaca
bahawa dengan memahami dan mempraktikkan
Islam secara menyeluruh, masyarakat boleh bebas
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daripada gejala-gejala sosial dan mampu
mengangkat masyarakat yang biasa menjadi
generasi yang super luar biasa!
Keadaan ekonomi akan lebih mencabar. Wang atau
pendapatan yang kita bakal raih mungkin akan naik
atau turun. Namun, ia tidak begitu penting
berbanding CARA PENGURUSAN KEWANGAN
kita. Jika cara kita menguruskannya tidak berubah,
hasilnya sama sahaja. Muhasabahlah cara
pengurusan kewangan kita dengan setelus-telusnya.
Janjilah pada diri dan keluarga untuk berubah ke
arah yang lebih bernilai, berhemah dan
bertanggungjawab. Buku ini akan memberi panduan
bagi anda yang mahukan petunjuk mencapai
kehidupan kewangan yang lebih teratur dan selesa.
Ia satu rujukan mudah untuk menyelesaikan isu
kewangan yang anda sedang hadapi. Anda perlu
miliki buku ini jika anda mahu: ? Bebas daripada
masalah kewangan ? Bebas daripada belenggu
hutang ? Menambah pendapatan keluarga ? Belajar
mengawal perbelanjaan ? Merancang kewangan
keluarga
Buku ini merupakan salah satu analisis ilmiah
dengan pendekatan integrasi transdisipliner ajaran
tasawuf dan ilmu kesehatan, khususnya kesehatan
mental yang juga berimplikasi kepada kesehatan
fisik manusia. Tasawuf diyakini memiliki kemampuan
mengobati penyakit kejiwaan dan solusi bagi krisis
kehidupan manusia modern. Tasawuf beserta
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derivasi ajarannya akan membawa pada
pencerahan kehidupan umat manusia Referensi
yang memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam
bidang tasawuf ini menawarkan konsep metodologi
dan praktik ajaran tasawuf sebagai psikoterapi dan
obat penyakit hati; disajikan dalam tema-tema besar:
(1) Tasawuf dan psikoterapi; (2) Praktik tasawuf
sebagai psikoterapi; (3) Penyakit hati dan terapinya;
(4) Mengobati 13 macam penyakit hati; dan (5) Kiat
hidup sehat dan bahagia dengan “10-G”. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia
Tautan hatiValerious Digital Publishing
Kandungan buku ini elok dan sesuai sebagai pembacaan
bagi golongan yang baru mengenali Islam dan yang mahu
mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang riwayat hidup
seorang nabi dan rasul. Bukan semua pembaca suka
membaca buku-buku ilmiah tentang Islam yang agak berat
dengan istilah Arab. Sebagai seorang saudara baru, bentuk
penulisan seperti buku ini akan dibeli dan dibaca." - Aliya
Yeoh, pendidik - “Membaca sirah beliau nyata membuka
pemikiran dalam konteks perencanaan strategi pentadbiran.
Kebijaksanaan beliau bersama sahabat nyata memukau
pengkaji-pengkaji pengurusan strategik. Mungkin satu
penulisan khusus boleh dilakukan oleh mereka yang
berminat.” -Prof. Dr. Muhd Kamil Ibrahim, pengarah UiTM
Segamat & penulis bestseller Travelog Haji - “Dapat dibaca
dan dihayati oleh semua peringkat usia. Inilah buku sirah
terbaik yang pernah ditulis untuk mereka yang baru
mengenali nabi.” -Zamri Zainal Abidin, penerbit Duniaku
Buku, radio IKIM.fm - “Buku ini bukan sahaja wajar dijadikan
hadiah kepada bukan Islam, malah kepada remaja Islam hari
ini yang lebih mengenali ikon-ikon hiburan berbanding Nabi
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Muhammad.” -Maizura Ederis, Majalah Millenia Muslim “Pengarang berjaya membawa karya ilmuan tentang sejarah
Islam ke tahap yang mampu mengatasi novel-novel cinta dan
karya popular di pasaran! Gaya penulisan bahasa Melayu
yang mudah difahami, olahan yang menarik, selain
perjalanan cerita yang mudah diikuti menjadikan buku ini
sesuai dibaca dan dihayati oleh pelbagai peringkat umur.
Terasa seperti membaca sebuah novel walaupun hakikatnya
ia sebuah karya bersifat ilmiah dan sesuai menjadi bahan
rujukan.” -Lelucon, blogger Tuntunan Bertobat Muhammad Husein Ya'qub Apakah
hakikat tobat, hingga kita diingatkan untuk tidak sekali-kali
mengabaikannya? Tobat adalah pernyataan maaf kita
kepada Tuhan atas segala kesalahan yang kita lakukan
dengan sengaja maupun tidak. Karena kita adalah hamba
dan Allah adalah Tuhan, hal itu memang sebuah konsekuensi
dari hubungan antara hamba dan Tuhannya. Namun
pernyataan seperti itu bukan jaminan bahwa besok, kita
sebagai manusia, tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan
tidak khilaf yang ironisnya justru merupakan sifat dasar
manusia. Untuk bisa bertobat secara nasuha, orang harus
sadar akan Tuhan, menyadari bagaimana posisinya
seharusnya terhadap-Nya, dan apa yang seharusnya ia
lakukan sebagai konsekuensi dari hubungan itu. Ada hal
yang lebih dalam dari hanya sekadar "permintaan maaf."
Satu pesan bisa kita tangkap dari ajaran Allah untuk bertobat,
yakni bagaimana manusia harus berlaku dengan benar.
Dengan membaca buku ini, kita akan dituntun untuk sadar
bahwa kita adalah hamba Allah. Ada tips-tips agar niat kita
untuk bertobat, benar-benar keluar dari hati nurani. Selamat
membaca! -QisthiPressSetuju tidak dengan pernyataan “without music, life would be
a mistake”? Musik, pada dasarnya, adalah karya seni yang
tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Musik dapat
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menginspirasi kita dalam bertindak, kadang dapat membuat
kita bercermin diri melaui lirik-lirik lagu yang dinyanyikan, dan
juga turut mengungkapkan apapun yang ada di benak kita,
yang tidak dapat tersampaikan dengan kata-kata. Musik
menjadi saksi kerinduan-kerinduan yang terpendam,
perasaan-perasaan yang tidak tersampaikan, hingga ribuan
tetes air mata yang sengaja disembunyikan. Banyak orang
beranggapan bahwa tanpa musik, hidup terasa hampa; tidak
berwarna. Dalam buku inilah, para penulis bermain-main
dengan musik dan mengolahnya menjadi sebuah cerita yang
mampu menggugah hati pembaca. Mencoba menyampaikan
bahwa banyak sekali kisah-kisah yang tercipta, cinta-cinta
yang bertemu, dan perpisahan-perpisahan yang terjadi;
karena musik. Bahwa di balik partitur-partitur yang
berserakan serta lirik-lirik lagu yang mengundang air mata, di
sana tersimpan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Let’s
turn up the music!
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