
1 

 

 

  



2 

 

 
DAFTAR ISI 

 

Buku 1 Doni Setyawan - How To Respect Myself: Seni Menghargai Diri Sendiri ................................... 4 
Buku 2 Hanifa Nur Fadilla - SPASI ........................................................................................................... 6 
Buku 3 Nisrina Iffat Diani - Atomic Habits................................................................................................ 8 
Buku 4 Angella Ananta Batubara - Shock for the Secret Seven – Keributan Sesama Kawan ................. 11 
Buku 5 Fifi Nur Rohmah - Unlimited You ............................................................................................... 13 
Buku 6 Miftah Okta Berlian - Seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja ...................... 15 
Buku 7 Galuh Mustoko Weni - Geez and Ann ......................................................................................... 17 
Buku 8 Azfadilla Zahratunnisa - My Ice Girl ........................................................................................... 18 
Buku 9 Fifi Amini - HANS....................................................................................................................... 19 
Buku 10 Firgi Daffa Fauzi - Bintang ........................................................................................................ 21 
Buku 11 Nofita Difa Azalia - Aroma Karsa ............................................................................................. 25 
Buku 12 Ryan Pratama Wibawa - Ibu, aku Mencintaimu ........................................................................ 27 
Buku 13 Wahyu Isnaini - Si Putih ............................................................................................................ 29 
Buku 14 Afkar Wikrama Mahasin - Sapiens : Riwayat Singkat Umat Manusia ...................................... 31 
Buku 15 Aini Nurmalita Ramadhani - Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat .................................... 39 
Buku 16 Apricilia Cantika  - Atomic Habits ............................................................................................ 45 
Buku 17 Ghina Dwi Ramadhani Putri - Geez & Ann #2 .......................................................................... 47 
Buku 18 I Made Ozzy Dwijay Wirawan - The 5 Love Languages : The Secret to Love That Last ......... 48 
Buku 19 Naila Fitriani - Lovasket ............................................................................................................ 53 
Buku 20 Oktavian Rahmat Pamungkas - Seni Berpikir Kreatif ............................................................... 55 
Buku 21 Syahrina Rahma Muhtar - Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ............................................... 60 
Buku 22 Ghefira Nur Fatimah - Aku Masenja .......................................................................................... 65 
Buku 23 Fadia Nuha Zakiyah - Negeri 5 Menara ..................................................................................... 69 
Buku 24 Arika Alam Juarri - AYAH ........................................................................................................ 76 
Buku 25 Bayu Setiawan - Sunset dan Rosie ............................................................................................. 85 
Buku 26 Indah Ferawati Fajri - Cinta Dalam Diam .................................................................................. 87 
Buku 27 Malika Elienna Masithoh - Konspirasi Alam Semesta .............................................................. 89 
Buku 28 Munarsih - Negeri Para Bedebah ............................................................................................... 91 
Buku 29 Rietama Tirta Haqiqi - That Summer Breeze – Beri Aku Kesempatan Kedua .......................... 98 
Buku 30 Sinta Dwi Lestari - Surat Kecil dari Surga (Keikhlasan gadis kecil melawan penyakit 

mematikan) ............................................................................................................................................... 99 
Buku 31 Muhammad Rofi’usy Syani - 5 cm .......................................................................................... 102 
Buku 32 Reza Syatifa - Moga Bunda Disayang Allah ........................................................................... 115 
Buku 33 Aji Handono Warih - Azzamine............................................................................................... 117 
Buku 34 Amira Ayu Nanda Siwi - Dikta dan Hukum ............................................................................ 119 
Buku 35 Annisa Disafira - Faith in The City .......................................................................................... 122 
Buku 36 Firsta Grandicha Tirafany - Dear Tomorrow ........................................................................... 124 
Buku 37 Gadis Mutiara Ramadhani - Hidup Apa Adanya ..................................................................... 126 
Buku 38 Muhammad Goldy - Seni Bersikap Tegas ............................................................................... 130 
Buku 39 M. Lintang Damar Sakti - Bicara Itu Ada Seninya .................................................................. 132 
Buku 40 Lia Afni Nashikhah - Ayahku (Bukan) Pembohong ................................................................ 134 
Buku 41 Ulfah Tri Rahmawati - Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah Maaf Tuhan, Aku Hampir 

Menyerah ................................................................................................................................................ 136 
Buku 42 Ajeng Daneswari Putrinda Kusharyanto - Catatan Jail di Sekolah .......................................... 138 
Buku 43 Fadhila Fathin Zahra - I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki .................................... 140 
Buku 44 Jurita Kristiana - Pendidikan yang Menjajah ........................................................................... 142 
Buku 45 Kanha Mahatma Kharisma - Girls in the Dark (Ankoku Joshi) 暗黒 女子 ............................. 144 
Buku 46 Muhammad Zamar Qhandy Zakariah - Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ................. 146 
Buku 47 Radya Rizka Awalia - Aksara Mahari ...................................................................................... 149 
Buku 48 Erwin Rizki Nur Rofiq - Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta ............................... 152 
Buku 49 Mellynda Maharani - PACHINKO .......................................................................................... 154 
Buku 50 Adib Al Furqy Asfahany - Guru Inspiratif ............................................................................... 158 

https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801886
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801887
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801888
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801889
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801891
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801892
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801893
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801894
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801895
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801896
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801898
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801899
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801900
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801901
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801902
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801904
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801905
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801906
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801908
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801909
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801910
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801911
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801912
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801913
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801915
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801916
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801917
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801918
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801919
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801920
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801921
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801922
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801923
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801924
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801925
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801925
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801926
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801927
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801928
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801929
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801930
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801931
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801933
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801934


3 

 

Buku 51 Fadilla Zahira Jihan Mentari - Tak Kenal, Mana Sayang? ....................................................... 160 
Buku 52 Hanzidan Adhiyaksa - Ghazi.................................................................................................... 162 
Buku 53 Janira Calistasani - Sherlock Holmes (A Study in Scarlet) ...................................................... 170 
Buku 54 Raul Aditya Rifai - Kisah Tanah Jawa ..................................................................................... 172 
Buku 55 Woro Pangesti Asmorojati - This Is Me! Whatever you say ................................................... 174 
Buku 56 Risti Putri Handayani - Berani Tidak Disukai ......................................................................... 176 
Buku 57 Afifah Nurmayudanti - Harry Potter and the Sorcere's Stone .................................................. 178 
Buku 58 Dayyinah Mustaqimah - 5 CM ................................................................................................. 179 
Buku 59 Mar’atun Sholikhah - Let’s Fall in Love .................................................................................. 183 
Buku 60 Marissa Septi Nur Adilla -Bulan Terbelah di Langit Amerika ................................................ 185 
Buku 61 Muhammad Akhdaan Al Ghozi - How To Have A Beautiful Mind ........................................ 188 
Buku 62 Muhammad Akmal Fadhlur Rohman - Hujan .......................................................................... 195 
Buku 63 Rifqa Amalia Nur Fauziyah - Rahasia Kesuksesan dan Kekayaan .......................................... 200 
Buku 64 Finda Triarsa - Misteri Lisan .................................................................................................... 202 
Buku 65 Regina Griselnada Deron Manuella - AFTER ......................................................................... 208 
Buku 66 Maiya Arsya Hasna Fairuz Purwoko - Tentang Kamu ............................................................ 214 
Buku 67 Vellia Zalzabila Azzahra - Filosofi Teras ................................................................................ 218 
Buku 68 Azis Putra Setyawan - Garis Waktu ......................................................................................... 221 
Buku 69 Cinta Vandana Aprizky  - Insecurity is my middle name ........................................................ 223 
Buku 70 Duli Tabita Sagala - Filosofi Teras .......................................................................................... 224 
Buku 71 Guntur Andreansyah - ESQ ..................................................................................................... 226 
Buku 72 Kholif Al Hamdhany - Ayahku Bukan Pembohong ................................................................ 228 
Buku 73 Vieralda Rizqia Naurahma - Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah ....................... 236 
Buku 74 Yora Alfrina Massing - Twilight .............................................................................................. 238 
Buku 75 Nur Akmalul Hakim - Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan ................................................... 240 
Buku 76 Daffa Zacky Primanda - My Enemy Is Me : Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda

 ................................................................................................................................................................ 242 
Buku 77 Dinda Mushthafa - Atomatic Habits ........................................................................................ 244 
Buku 78 Faiza Amalia Alfiani - Gejolak Dalam Awan .......................................................................... 246 
Buku 79 Restu Anggoro Kasih  - Dunia Sophie ..................................................................................... 248 
Buku 80 Tri Ibnu Wijayanto - Black Monday; Luka dan Cinta Gadis Mafia Penulis ............................ 250 
Buku 81 Meilynda Putri Rahmawati  - Hidayatul Fajriyah .................................................................... 251 
Buku 82 Indriyani Dwi Wulandari  - Dear Nathan ................................................................................. 254 
Buku 83 Arya Pramudika - Dragon Unvolve: Summonster ................................................................... 258 
Buku 84 Diffa Wahyu Fatikasari - Mutiara Hikmah Islami ................................................................... 263 
Buku 85 Hajran Azbytama Winarya - Membaca Wajah dan Tubuh ...................................................... 264 
Buku 86 Hajran Azbytama Winarya  - Atomatic Habit .......................................................................... 266 
Buku 87 Riska Putri Oktaviana - Laut Bercerita .................................................................................... 267 

 
 

  

https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801935
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801936
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801937
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801938
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801939
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801940
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801941
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801942
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801946
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801947
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801948
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801949
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801950
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801951
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801952
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801953
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801954
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801955
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801956
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801957
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801959
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801960
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801960
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801962
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801963
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801964
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801965
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801966
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801967
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801968
https://unyacid-my.sharepoint.com/personal/donisetyawan_2020_student_uny_ac_id/Documents/RANGKUMAN%20HIMATIKA%20LITERASI%20FMIPA%20UNY%202022.docx#_Toc108801971


4 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : How To Respect Myself: Seni Menghargai Diri Sendiri 

Penulis Buku : Yoon Hong Gyun 

Penerbit Buku : TransMedia Pustaka 

Oleh : Doni Setyawan – Ketua 

 
Buku 1 Doni Setyawan - How To Respect Myself: Seni Menghargai Diri Sendiri 

 
APA YANG DIBAHAS DI BUKU INI? 

 
Buku ini menjadi salah satu buku self improvement yang recommended ke orang lain. 

Rasanya penulis menuliskan apa-apa yang menjadi kekhawatiran saya dan menjabarkannya 

dengan penjelasan yang mudah diterima. Dilengkapi dengan "24 latihan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri" memudahkan kita menganalisis hal yang terjadi dalam diri kita. Selain itu, 

buku ini juga terbagi dari tujuh bagian 

1. Bagian pertama penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas ‘harga-diri’ serta 

mengajak kita menyadari pentingnya kepercayaan diri dalam kehidupan. 
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2. Bagian dua dan tiga memaparkan penanganan hubungan percintaan, relasi, dan 

perpisahan yang dapat menurunkan kepercayaan diri. 

3. Bagian empat dan lima merupakan ‘panduan menangani emosi’. Dalam bagian-bagian 

ini disertakan tips dan trik menangani perasaan rendah diri, seperti membenci diri 

sendiri, depresi, dan kecemasan. 

4. Bagian enam dan tujuh memaparkan berbagai tips praktis, spesifik, dan efektif yang 

dapat meningkatkan kepercayaan diri. 

 
 

Hal-hal menarik yang saya pelajari : 

 
Buku ini merupakan sebuah karya dari dr. Yoon Hong Gyun, seorang dokter Kejiwaan 

yang berisi metode pelatihan mandiri untuk bisa respect terhadap diri sendiri. Harga diri (self- 

esteem) adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memandang diri sendiri 

dalam level tinggi atau rendah. Setiap orang juga memiliki pandangan tersendiri mengenai 

makna harga diri. Kalau menurut buku ini ada tiga pilar dasar dalam harga diri, yaitu rasa 

kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. 

Bab dari buku ini yang paling saya suka adalah tentang sulitnya mengontrol perasaan. 

Membahas tentang berbagai macam emosi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktanya harga diri dan emosi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagian besar 

masalah yang kita alami dalam hidup berkaitan dengan emosi. Jangan sampai bernasib buruk 

gara-gara salah mengungkapkan dan mengontrol emosi. 

Serunya lagi buku yang ditulis oleh dr. Yoon Hong Gyun ini ada halaman-halaman 

berupa lembar kerja sebagai kegiatan harian untuk meningkatkan harga diri. Kurang lebih ada 24 

kegiatan harian. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya saya memiliki perspektif hidup yang 

berbeda dan mulai mencintai diri sendiri apa adanya. Tak ada lagi kebimbangan dalam 

memutuskan segala hal dan terpengaruh pendapat atau penilaian orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : SPASI 

Penulis Buku  : Ello Aris 

Penerbit Buku : Gagas Media 

Oleh : Hanifa Nur Fadilla – Sekretaris Jenderal 
 
 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Denta sebagai seorang gadis SMA yang baru saja pindah ke Ambon dan tergabung dengan tim 

redaksi sekolah, secara tidak sadar telah terbelenggu oleh sebuah perasaan yang ia sendiri tidak 

tahu kapan dan bagaimana mulanya. Ia awalnya menolak dan mengelak bahwa perasaan 

tersebut ada pada dirinya tetapi teman satu timnya, Tissa, mampu meyakinkan Denta bahwa 

perasaan itu memang benar adanya. 

 

Di sana, Denta langsung direkrut dalam sebuah tim redaksi yang diketuai oleh Johar Danu. 

Dengan bergabungnya Denta ke dalam tim ini, ia mendapat seorang sahabat bernama Tissa dan 

teman-teman lainnya yaitu Malabi, Keisha, Marvin, serta Johar Danu sang ketua tim. Tissa 

menjadi tempat Denta berkeluh kesah dan mencurahkan isi hatinya, walaupun Tissa senang 

mendiskusikan kebiasaan Denta yang berbeda dengan orang Ambon kebanyakan tetapi cewek 

itu adalah satu-satunya teman curhat denta. Sebenarnya, Tissa bisa lebih manis dan kalem kalua 

saja kecerewetannya tidak sedang kumat. Jika memiliki waktu luang mereka sering mengobrol 

Buku 2 Hanifa Nur Fadilla - SPASI 
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banyak hal. Hingga akhirnya, Tissa mendapati Denta telah jatuh hati kepada salah satu teman 

mereka satu tim yaitu Malabi. 

 

Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Serka, orang yang Denta suka semasa di Banten, datang 

ke Ambon mencari Denta dan menyatakan perasaannya pada Denta. Namun, Denta tetap setia 

mempertahankan hubungannya dengan Malabi dan menolak cinta pertamanya yang ia akui 

sebagai cowok sempurna di dunia itu. 

 

Di penghujung kunjungan Serka, ia mengaku bahwa kunjungannya ini sebenarnya adalah 

sebuah perpisahan karena ia akan melanjutkan sekolahnya di Jerman selama empat tahun. Di 

saat Denta meminta tolong Malabi untuk mengantarnya ke bandara untuk mengucapkan salam 

perpisahan kepada Serka, Malabi telat dua jam dari janji mereka yang mengakibatkan 

kemarahan dan kekesalan Denta memuncak sehingga ia memutuskan Malabi. Dalam 

keadaannya yang berantakan, Taro datang pada Denta dan tidak berselang lama mereka 

berpacaran. Namun, itu semua tidak bertahan lama karena pada akhirnya Denta tersadarkan 

bahwa yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah Malabi. Akhirnya, Denta berpisah dengan 

Taro dan kembali kepada Malabi. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Dalam novel tersebut penulis banyak menjelaskan mengenai keindahan kota Ambon 

yang membuat pengetahuan kita bertambah mengenai kota tersebut. 

2. Kisah yang ada di novel tersebut membuat kita paham bahwa menjadikan orang lain 

pelarian dari kekecewaan yang kita alami bukanlah suatu hal yang benar untuk 

dilakukan. 

3. Dalam suatu hubungan baiknya saling memahami dan percaya satu sama lain karena itu 

adalah kunci dari sebuah hubungan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Atomic Habits 

Penulis Buku : James Clear 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama  

Oleh : Nisrina Iffat Diani – Sekretaris 

 

 

 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Pengantar : Kebiasaan adalah rutinitas atau perilaku yang dijalankan secara teratur dan dalam 

banyak kasus dilakukan secara otomatis. Di dunia asrama mahasiswa yang serba bebas dan 

jorok, saya bertekad membuat kamar tetap bersih dan rapih. Selain itu, teman-teman begadang 

untuk mengobrol atau bermain video game, saya membangun kebiasaan tidur yang baik dengan 

lebih dini setiap malam. Ketika berhasil mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi 

konsisten yang akhirnya mengantarkan ke hasil yang tak terbayangkan sewaktu saya baru 

mulai. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi empat langkah sederhana : 

mendapatkan petunjuk (cue), menumbuhkan gairah (craving), menanggapi (response), dan 

menikmati hasil (reward). Kaidah pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. 

Dua petunjuk paling umum adalah waktu dan lokasi. Membuat niat implementasi adalah 

Buku 3 Nisrina Iffat Diani - Atomic Habits 
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strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan waktu dan lokasi 

tertentu. Rumus niat implementasi adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan 

kebiasaan baru dengan waktu dan lokasi tertentu. Rumus niat implementasi adalah : Aku akan 

[PERILAKU] pada [WAKTU] di [LOKASI]. Cara menciptakan kebiasaan baik : 

menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya 

memuaskan. Cara menghentikan kebiasaan buruk : menjadikannya tak terlihat, menjadikannya 

tidak menarik, menjadikannya sulit, menjadikannya mengecewakan. Kebiasaan dapat 

diselesaikan dalam beberapa detik tapi terus berdampak pada perilaku Anda selama beberapa 

menit atau jam setelahnya. Banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan pilihan 

yang sama seperti jalan yang bercabang-cabang entah mengirim Anda ke arah yang produktif 

atau tidak produktif. Aturan Dua Menit mengatakan, "Ketika memulai kebiasaan bau, 

pelaksanaannya harus kurang dari dua menit.". Makin sering Anda meritualkan awal suatu 

proses, makin besar peluang Anda untuk masuk ke fokus lebih dalam yang diperlukan untuk 

hal-hal besar. Jadikan standar sebelum dioptimalkan. Anda tidak dapat meningkatkan 

kebiasaan yang belum ada. Salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah perasaan bahwa 

kita mengalami kemajuan. Pemantauan kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur 

apakah anda melakukan kebiasaan misalnya membuat tanda silang pada kalender. Pemantauan 

kebiasaan dan bentuk pengukuran visual lain dapat menjadikan kebiasaan anda memuaskan 

dengan menyediakan bukti yang jelas tentang kemajuan anda. Jangan memutus rantai, cobalah 

untuk mempertahankan rangkaian kebiasaan agar tetap berjalan. Jangan pernah terlewat sekali 

ataupun dua kali, karena jika terlewat cepatlah kembali ke jalan yang benar secepatnya. Dengan 

adanya pengukuran, bukan berarti ukuran merupakan yang paling penting. Aturan Goldilock 

mengatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tepat 

berada di batas kemampuan mereka saat itu. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah 

kegagalan, melainkan kebosanan. Ketika kebiasaan menjadi rutin, yang dikerjakan menjadi 

kurang menarik dan kurang mendatangkan kepuasan artinya merasa bosan. siapapun dapat 

bekerja keras ketika merasa termotivasi. kemampuan untuk terus berusaha meskipun hal itu 

tidak menggairahkan adalah hal yang menjadikan orang berbeda. Profesional bertahan pada 

jadwal yang sudah dibuat; amatir mencari alasan untuk melewatkannya. sisi positif kebiasaan 

adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. sisi negatifnya adalah kita mengabaikan 

peluang terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. refleksi dan peninjauan ulang adalah proses yang 

memungkinkan anda menyadari performa anda sejalan dengan waktu. dengan kaidah keempat 

perubahan perilaku, anda memiliki seperangkat alat dan strategi yang dapar anda gunakan 

untuk membangun sistem dan membentuk kebiasaan yang lebih baik. kadang suatu kebiasaan 
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sulit diingat dan anda perlu menjadikannya terlihat. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Grafik kekecewaan sebelum menjadikannya sesuatu menjadi kebiasaan 

2. Cara menciptakan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Shock for the Secret Seven – Keributan Sesama Kawan 

Penulis Buku : Enid Blyton 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

Oleh : Angella Ananta Batubara – Sekretaris 2 

 

 

 
 

Buku 4 Angella Ananta Batubara - Shock for the Secret Seven – 

Keributan Sesama Kawan 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Secara singkat, buku ini membahas suatu permasalahan di suatu desa kecil. Pembaca 

akan ditemani oleh Sapta Siaga, perkumpulan anak-anak yang suka memecahkan masalah atau 

misteri yang sedang marak di sekitar mereka. Dalam series ini, antaranggota Sapta Siaga 

sempat bertikai dan berujung terjadinya perpecahan di antara mereka. Jack, salah satu anggota 

dari Sapta Siaga, memutuskan untuk keluar dari perkumpulan tersebut. Tidak hanya sampai di 

situ masalah yang harus dihadapi oleh Sapta Siaga. Di saat yang bersamaan, mereka harus 

menemukan pencuri anjing ras yang sangat lihai. Secara tiba-tiba, anjing-anjing keturunan ras 

di desa itu menghilang satu persatu. Tentu hal ini menimbulkan keresahan yang cukup besar. 

Apalagi, dua kakak beradik yang tergabung dalam Sapta Siaga – Peter dan Janet – juga 

memiliki anjing ras, yaitu Skippy. Tentunya mereka tidak ingin Skippy sampai dicuri oleh 

orang lain. Namun, tidak bisa dipungkiri, Skippy pun ikut menghilang seperti anjing-anjing ras 

lainnya. Di sini, Sapta Siaga berusaha memecahkan masalah ini dan berambisi untuk 

menemukan pencuri tersebut. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan kepala dingin dan penuh ketenangan. 

Saat kita menyelesaikan masalah dengan terburu-buru dan emosi, justru akan 

memberikan hasil yang tidak baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, 

jika kita mau untuk terus berusaha, maka kita akan menemukan beberapa petunjuk 

hingga titik terang dari masalah tersebut. 

3. Kekompakkan dan kerja sama tim. Di buku ini, Sapta Siaga saling bekerja sama dalam 

memecahkan masalah yang ada di lingkungan mereka. 

4. Rasa peduli dan keinginan untuk membantu satu sama lain. Kepekaan dari diri sendiri 

terhadap keresahan dan masalah orang lain menjadi salah satu hal yang cukup penting. 

Dengan adanya rasa tersebut, kita akan dengan senang hati memberikan kontribusi kita 

untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami oleh orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Unlimited You  

Penulis Buku : Wirda Mansur 

Penerbit Buku : KataDepan 

Oleh : Fifi Nur Rohmah_Bendahara 1 

 

 

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Bagaimana membangun usaha dengan baik, selalu mengandalkan Allah dalam situasi 

apapun itu. Tak hanya itu, setiap apapun masalahnya kita juga harus berpikir positif agar 

sekeliling lingkungan kita juga positif. selalu mengingat jika hanya Allah yang tau bagaimana 

kita dalam setiap hal apapun dan kondisi apapun. Setiap kemampuan dapat diciptakan, ini 

tentang orang yang paham akan kemampuannya kemudian di kembangkan dan di asah, 

berproses dan dia tidak tidak berhenti untuk selalu berusaha. Semua ini karena kemampuan 

Allah, kemampuan yang super super Unlimited. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin jika 

kita mau berusaha dan melakukan dengan baik. Karna setiap apapun jalan yang dipilih memiliki 

resiko dan keterbukaan jalan yang berbeda untuk mewujudkan suatu impian besar. Kun 

fayakun-Nya sangat hebat sesuai apa yang pernah kita lewati entah dalam hal butuh maupun 

mau. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

Buku 5 Fifi Nur Rohmah - Unlimited 

You 
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1. Tentang bagaimana kita dapat berfikir positif, selalu mengedepankan Allah 

yang selalu hebat dengan segala rencananya 

2. Kemampuan yang kita miliki jika sering kita asah akan memiliki hal hebat yang 

tak terduga 

3. Setiap harapan yang gagal bukan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan, namun 

sebagai pembelajaran dan batu loncatan yang baik 

4. Dream big, pray bigger 

5. Perihal rasa syukur dan mensyukuri hal hal hebat yang pernah berlalu dan akan dating 

6. Suatu keinginan dan impian yang beriringan memiliki jm tebang yang berbeda 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja  

Penulis Buku : Larry King Bill Gilbert 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta  

Oleh : Miftah Okta Berlian – Bendahara II 

 
Buku 6 Miftah Okta Berlian - Seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja 

 
Awal mulainya buku ini yaitu menceritakan pengalaman debutnya yang gagal. Ia memulai 

berbicara di sebuah stasiun radio. Namun, pada siaran itu ia gagal untuk mendapatkan 

lowongan pada pekerjaan tersebut. Kemudian Larry king memperhatikan siaran – siaran 

langsung dengan penuh kekaguman, ia juga menulis beberapa cerita pendek dan berharap 

seseorang mau mengudarakannya. Setelah beberapa hari terdapat seorang Dj yang bertugas 

keluar dan memanggilnya ke kantor di hari jumat, dan juga memberitahu bahwa ia mendaptkan 

pekerjaan. Kemudian dari situ mimpinya terwujud. 

Dengan mendapatkan impiannya itu ia mulai gigih dalam berbicara atau sebagai seorang 

pembicara. Ia memiliki prinsip untuk menjadi pembicara yaitu jujur. Pengalaman gugupnya 

yang kedua adalah Ketika ia menjadi pembawa talk show karena ia akan tampil di televisi. 

Dalam kegugupannya itu ia merasa malu karena menjadi sorotan para pemirsa yang ada di 

sana, lalu ia mengaplikasikan prinsip jujurnya itu dalam memulai acara. 

Dari pengalamannya ini ia tulisan di bukunya dan meemberikan solusi yang menarik. Pada 

bagian selanjutnya ia membicarakan hal tentang berbicara dnegan orang asing. Selain itu, ia 

juga membicarakan tentang berbicara dalam berbagai situasi muali dari pesta, makan malam, 

pertemuan keluarga, pernikahan hingga dalam pemakaman. 
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Hal yang menarik : 

1. Menceritakan cara agar memulai pembicaraaan 

2. Berbicara di berbagai situasi 

3. Mempelajari berbicara terkait wawancara pekerjaan, berbicara kepada atasan ataupun 

bawahan dan juga presentas



17 

 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : Geez and Ann 

Penulis Buku : Rintik Sedu 

Penerbit Buku : Gagasmedia 

Oleh : (Galuh Mustoko Weni – Danus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta Geez dan Ann. Geez adalah kakak kelas Ann. Ia 

penuh kejutan, lelaki dambaan dengan sifat yang misterius. sedangkan Ann, perempuan mandiri, 

selalu melakukan apapun apa adanya. hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus, mereka 

melewati berbagai masalah yang pelik. Geez harus mengejar impiannya kuliah di Jerman, mereka  

harus menjalani hubungan jarak jauh. tidak mudah, mereka terus menghadapi berbagai masalah 

yang  ada. Geez yang berusaha membuat Ann percaya, tapi berat bagi Ann. Geez kerap kali 

menghilang, ia memang misterius. hal itu membuat Ann selalu bertanya-tanya. hingga ia bertemu 

seorang barista, namun hubungannya tidak direstui sang ibu. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. menulis denga ketulusan 

2. Cerita yang ringan dan relate 

3. Menjadi orang itu tidak boleh ragu-ragu 

4. Menyayangi keluarga 

5. Penulis menggambarkan kisahnya dalam buku ini

Buku 7 Galuh Mustoko Weni - Geez 

and Ann 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : My Ice Girl 

Penulis Buku : Pit Sansi 

Penerbit Buku : Bentang Belia 

Oleh : Azfadilla Zahratunnisa – Staf Biro Danus 
 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel “My Ice Girl” ini menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Malik 

yang sedang menelusuri dan mencari tahu tentang kasus pembunuhan adiknya. Dia memiliki 

sahabat banyak. Malik ini terkenal sangat playboy. Kebanyakan siswi di SMA tersebut selalu 

terkagum-kagum dengan Malik. Dia rela untuk pindah SMA hanya demi untuk mencari tahu 

tentang kasus adiknya. Pada suatu hari, Malik menemui seorang cewe yang sangat mirip 

dengan adiknya, bernama Dara. Dara adalah seorang cewe yang cuek tappi manis sekali. 

Dara tidak menyukai sifat Malik. Di sisi lain, Dara sedang dekat dengan cowo lain. 

Kelanjutan Malik untuk mencari tahu tentang adiknya makin jelas. Melewati berbagai 

permasalahan hidup dengan sahabatnya dan lingkungannya. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Persahabatan sangat penting untuk membantu memecahkan masalah. 

2. Berusaha tetap waspada sekalipun dengan orang dekat, karena tidak menjamin orang 

tersebut dapat dipercaya. 

3. Jangan pernah memainkan perasaan perempuan. 

4. Jangan tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. 

Buku 8 Azfadilla Zahratunnisa - My Ice Girl 



19 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : HANS 

 
Penulis Buku : Risa Saraswati 

Penerbit Buku : Bukuné 

Oleh : Fifi Amini – staff biro danus 
 

 

 
 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Hans adalah salah satu dari beberapa teman Risa Saraswati. Masa hidup Hans Joseph Weel bisa 

dibilang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah dekat dengan kedua orangtua atau saudara 

selayaknya anak-anak lain. Hanya Rosemary Boyld, seorang wanita tua yang menganggap 

Hans seperti cucu sendiri hingga sampai ke teror mengerikan itu, Hans hanyalah anak kecil 

yang sedang menunggu Mamanya untuk menjemputnya pulang, ia tidak tahu jika mamanya 

telah tiada, namun ia tetap menunggu Mamanya hingga ajal menjemputnya disaat yang 

mengerikan. Jika boleh meminta, ia meminta tolong kepada Risa (pencipta buku ini) jangan 

memanggilnya dengan sebutan hantu. Panggil saja namanya Hans.” 

Meski begitu, Hans mampu menutupi kesepiannya dengan sangat baik. Dia lebih suka 

menderita sendiri ketimbang membagi derita dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Sikapnya 

Buku 9 Fifi Amini - HANS 
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yang selalu ceria, membuat siapa pun tak menyangka bahwa dia punya masa lalu yang singkat, 

rumit, dan berakhir mengerikan. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Tidak mengingkari janji 

 
2. Mencoba selalu bersikap baik kepada siapapun walaupun kita dijahati 

 
3. Percaya diri 

 
4. Peduli sesama 

 
5. Religius 

 
6. Sopan santun 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : Bintang Penulis 

Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama  

Oleh : Firgi Daffa Fauzi_Danus 
 

 

 

 

 
 

Yang dibahas di buku ini : 

Menceritakan awal perjalanan tiga remaja, murid kelas 11. Penampilan 

mereka sama seperti murid SMA lainnya. Tapi mereka memiliki rahasia besar. 

Raib, warga Klan Bintang yang dapat menghilang. Seli, teman semeja Raib yang 

bisa mengeluarkan petir dari tangannya putri dari Klan Matahari. Dan yang terakhir 

Ali, warga Klan Bumi yang terkenal dengan kegeniusannya dan juga biang kerok 

dapat berubah menjadi beruang raksasa. 

Mereka hidup di Klan Bumi, namun Raib bersama teman- temannya sudah 

pernah mengunjungi Klan Bulan, dan juga Klan Matahari. Tidak lama ini mereka 

Buku 10 Firgi Daffa Fauzi - Bintang 



22 

 

juga sempat mengunjungi Klan Bintang, mereka pergi dengan cara yang dilarang 

dan menjadi buronan sekertaris dewan kota Zaramaraz, karena mereka sempat 

mengetahui rencananya yang akan meruntuhkan pasak bumi, sehingga itu dapat 

menghancurnakan semua klan permukaan. 

Sekembalinya Raib, Ali, dan Seli dari klan bintang, mereka segera menuju 

perpustakaan sentral klan bulan, di sana telah menunggu Av. Miss Selena, Panglima 

Tog bersama elite Pasukan Bayangan, turut bergabung saat mereka tiba. Mereka 

bertiga segera menyampaikan pesan Faar, rencana Dewan Kota Zaramaraz. Dan 

pertemuan itu seketika menjadi ingar-bingar. Selesai Raib dan teman-temannya, 

menyampaikan pesan Faar, Av segera menyuruh mereka kembali, pulang ke rumah 

masing-masing untuk beristirahat. 

Setelah terjadi perundingan antar klan, mereka memutuskan bahwa Raib, 

Seli, Ali, Miss Selena, dan beberapa panglima hebat dari panglima antar klan lah 

yang akan berangkat menuju Klan Bintang. Mereka pun menyiapkan segala sesuatu 

yang akan di bawa untuk pergi ke Klan Bintang. Ali juga sudah membuat kapsul 

terbang yang bernama ILY ,dan menentukan beberapa titik yang akan diperkirakan 

sebagai titik diruntuhkannya pasak bumi. 

Dengan 4 pesawat kapsul, mereka keluar masuk ke lorong kuno yang satu, 

ke lorong kuno berikutnya untuk mengecek kemungkinan disitu letak pasak bumi 

yang mereka cari. Semua berkat kecerdasan Ali dalam menganalisa kemungkinan 

dimana letaknya pasak bumi. Ada saja halangan dalam perjalanan mereka. Kapsul 

mereka hampir saja dihancurkan diruang padang sampah, yang untungnya diruang 

itu pula kapsul ‘’lly” yang ditumpangi Raib, Seli, dan Ali di modifikasi agar 

menjadi pesawat yang lebih tangguh. 

Selama perjalanan tersebut mereka harus kehilangan satu persatu anggota 

tim. Dalam menghadapi semua rintangan yang ada, mereka sekuat tenaga 

menggunakan kekuatan mereka masing-masig untuk menaklukkan rintangan. 

Namun, tetap harus ada yang dikorbankan dari anggota tim mereka yaitu nyawa. 

Mereka sempat berkali- kali ketahuan oleh alat alat yang dibuat sekertaris 

dewan, saat baru saja datang di Klan Bintang. Memang tidak mudah dalam 

menemukannya, ada banyak titik juga yang perlu diperiksa dalam waktu yang 
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cukup singkat, tapi mereka tidak putus asa, sebab nasib antar 3 klan ini merekalah 

yang dapat menyelamatkan. 

Setelah mereka memeriksa beberapa titik, mengenaskan, hasilnya nihil, oleh 

karena itu mereka beristirahat di Padang Senyap untuk sementara waktu untuk 

memikirkan bagaimana langkah yang akan diambil untuk ke depannya. Disaat itu 

Raib, Seli, dan Ali nekat pergi ke kantor sekertaris tersebut dengan menggunakan 

teleportasi, saat Raib, Seli, dan Ali menncari data tiba-tiba Raib seperti melihat 

kejadian masa lalu di ruangan tersebut dan melihat sekertaris dan rekannya menuju 

ke penjaga yang tidak jauh dari sana. Setelah melihat kejadian tersebut mereka 

hampir ketahuan oleh penjaga, tapi mereka langsung teleportasi kembali. 

Ternyata letak pasak bumi bukan dari yang mereka perkirakan, tempat yang 

tidak pernah terpikir sebelumnya. Disaat sudah menemukan pasaknya, mereka 

dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Dibawah pasak bumi terdapat Penjara 

Bayangan” yang didalamnya terdapat musuh-musuh besar dari semua klan, dan 

menunggu untuk dibebaskan. 

Setelah mereka tahu, mereka langsung memberitahukan ke Miss Selena dan 

para Panglima. Dan dengan sigap mereka pun ke sana. Ternyata keamanan disana 

semakin diperketat, mereka pun langsung menyusun strategi. Raib, Seli, dan Ali 

segera menuju lokasi dimana pasak bumi itu berada. Setelah meraka sampai, 

meraka disambut banyak robot dan tentara klan bintang, dari Ali melihat sekretaris 

dewan sedang ketawa sambil megagang tombol bom yang akan meledakan pasak 

bumi. Sekretaris dewan mengatakan dia tidak peduli pada rakyat klan bintang, jika 

klan bintang bias, dia dapat menguasai dunia pararel, tapi tampa disadari Ali 

merekam semua pekataan sekretaris dewan dan menyiarkan ke seluruh ruangan 

klan bintang. Raib, Seli dan Ali pun berhasil membatalkan rencana sekretaris dewan 

tapi membebas kan penjahat terhebat di dunia pararel yaitu Putra Tanpa Mahkota. 

 
Hal yang paling menarik adalah : 

1. Ceritanya menceritakan kisah dunia pararel 
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2. Ada barang-barang yang sangat modern dan bisa saja di masa depan kelak 

benar-benar ada, seperti makanan yang dapat diubah rasanya sesuai dengan 

yang diinginkan orang yang makan tanpa tambahan bumbu lain, mobil 

terbang yang dapat diajak komunikasi, penjara kaca dimensi, dan lain-lain 

3. Kisah persahabatan antara ketiga siswa SMA dan saling melengkapi satu 

sama lain 

4. Si Ali merupakan tokoh yang saya sukai mulai dari sikapnya dan juga sering 

bercanda 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Aroma Karsa 

Penulis Buku : Dee Lestari 

Penerbit Buku : Bentang Pustaka 

Oleh : Nofita Difa Azalia – Staf Biro Danus 
 

 
Buku ini menceritakan tentang Raras Prayagung yang mengetahui bahwa Puspa 

Karsa yang dikenalnya sebagai dongeng, ternyata tanaman sungguhan yang 

tersembunyi di tempat rahasia. Obsesi Raras memburu Puspa Karsa, bunga sakti 

yang konon mampu mengendalikan kehendak dan cuma bisa diidentifikasi melalui 

aroma, mempertemukannya dengan Jati Wesi. 

Jati memiliki penciuman luar biasa. Di TPA Bantar Gebang, tempatnya tumbuh 

besar, ia dijuluki si Hidung Tikus. Dari berbagai pekerjaan yang dilakoninya untuk 

bertahan hidup, satu yang paling Jati banggakan, yakni meracik parfum. 

Kemampuan Jati memikat Raras. Bukan hanya mempekerjakan Jati di 

perusahaannya, Raras ikut mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. 

Bertemulah Jati dengan Tanaya Suma, anak tunggal Raras, yang memiliki 

kemampuan serupa dengannya. 

Semakin jauh Jati terlibat dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa, semakin 

banyak misteri yang ia temukan, tentang dirinya dan masa lalu yang tak pernah ia 

tahu. 

Hal-hal menarik yang Anda pelajari, antara lain: 

1. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain apalagi mengandalkan 

Buku 11 Nofita Difa Azalia - Aroma Karsa 
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orang lain. 

2. Berbeda itu tidak apa-apa, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Bisa 

saja perbedaan itu membuat kita lebih unggul. 

3. Tekun dan berjuang memecahkan permasalahan sampai akhir. 

4. Jangan menganggap remeh kemampuan orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
Judul Buku : Ibu, aku Mencintaimu 

Penulis Buku : Agnes Davonar Penerbit 

Buku : intibook PUBLISHER 

Oleh : Ryan Pratama Wibawa – Danus 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Awalnya, Angel berasal dari keluarga kaya raya. Semua berubah begitu saja ketika ia 

kehilangan Ayahnya yang meninggal karena sebuah kecelakaan saat menjemput Ibunya. Sejak 

saat itu, Angel dan Ibunya hidup melarat karena semua kekayaannya disita untuk membayar 

hutang sang Ayah. 

Untuk bertahan hidup, Ibu Angel memutuskan untuk berdagang bakmi. Angel yang 

pintar, mendapat beasiswa di Sekolah tapi ia harus memendam rasa malu karena sang Ibu hanya 

mampu membelikan ia seragam sekolah bekas untuknya. 

Di Sekolahnya, Angel memiliki masalah besar dengan Agnes karena menyukai satu 

pria yang sama bernama Aji. dengan segala cara Agnes berusaha menyingkirkan Angel, 

termasuk membuatnya malu karena statusnya sebagai anak penjual bakmi. 

Angel tidak mengakui bahwa ia memiliki Ibu yang hanya pedagang bakmi, bahkan 

ketika sang Ibu harus menjadi cacat karena kecelakaan, Angel tidak pernah peduli sampai 

Buku 12 Ryan Pratama Wibawa - 

Ibu, aku Mencintaimu 
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akhirnya ia tersadar dalam sebuah kejadian besar yang membuatnya mengerti bahwa “Ibu 

adalah hal terindah yang tidak akan pernah terhapus dalam kehidupannya. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

2. Hubungan manusia dengan manusia lain 

3. Hubungan manusia dengan Tuhan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Si Putih 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka 

Utama Oleh : Wahyu Isnaini – Biro 

Danus 

 
Buku 13 Wahyu Isnaini - Si Putih 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel Si Putih merupakan novel kesepuluh dari serial Bumi karya Tere Liye. Novel Si Putih 

menceritakan tentang wabah pandemi virus yang terjadi di klan Polaris. Dalam novel ini 

diceritakan tentang Si Putih, No-u, dan Pak Tua yang menggunakan Paruh Lancip untuk 

berpetualang mengelilingi klan Polaris untuk mencari celah menuju sisi lain dari klan Polaris. 

Selain itu, dalam novel Si Putih, penulis mengungkapkan asal-usul kucing milik Raib, yaitu Si 

Putih. Dimana Putih datang dari klan Polaris dan ditemukan oleh No-u anak dari sebuah 

keluarga di klan Polaris. Novel Si Putih ini menceritakan tentang bagaimana No-u dan Putih 

yang selalu melakukan bounding untuk meningkatkan kekuatan. Hingga pada akhirnya No-u 

dan Putih harus terpisah karena suatu kejadian yang tidak diinginkan. Novel Si Putih juga 

menceritakan segala petualangan yang menengangkan dan menakjubkan dengan di ilustrasi 

yang yang sangat baik. 

Dalam Novel ini ditemukan bahwa manusia dapat berkomunikasi dengan hewan, 
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bahkan tumbuhan. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Bahwa di dunia ini ada makhluk hidup lain selain manusia, yaitu tumbuhan, hewan, 

dan sebagainya 

2. Jangan serakah dengan kekuasaan dan wewenang 

3. Jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa 

4. Kehidupan tidak selalu berpihak pada diri sendiri 

5. Bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan berakhlak baik 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Sapiens : Riwayat Singkat Umat Manusia 

Penulis Buku : Yuval Noah Harari 

Penerbit Buku : Kepustakaan Populer Gramedia 

 
Oleh : Afkar Wikrama Mahasin - Kepala Biro Humas 

 

 

 

 
Bagian Satu: Revolusi Kognitif 

Binatang yang Tidak Berarti 

 
Sekitar 13,5 miliar tahun lalu, materi, energi, waktu dan ruang hadir melalui Dentuman Besar 

(Big Bang). Sekitar 300.000 tahun setelahnya, materi dan energi mulai menyatu membentuk 

struktur yang kompleks, yang dinamai atom, yang lalu berkombinasi membentuk molekul. 

Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di planet bernama Bumi, molekul-molekul tertentu membentuk 

struktur besar dan rumit yang dinamai organisme. Sekitar 70.000 tahun lalu, organisme menjadi 

bagian dari spesies Homo sapiens, membentuk struktur yang dinamai kebudayaan. 

Perkembangan selanjutnya dari kebudayaan manusia itu dinamai sejarah. 

Tiga revolusi penting membentuk jalannya sejarah: Revolusi Kognitif memulai sejarah 70.000 

tahun lalu. Revolusi Pertanian mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Revolusi Ilmiah, 

yang baru berlangsung 500 tahun lalu. Sudah ada manusia lama sebelum sejarah itu. Namun, 

Buku 14 Afkar Wikrama Mahasin - Sapiens : 

Riwayat Singkat Umat Manusia 
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binatang yang mirip manusia modern baru muncul 2,5 juta tahun lalu. Manusia prasejarah 

adalah binatang yang tidak punya arti penting dan tidak memberi dampak terhadap lingkungan 

melebihi binatang lain. 

Homo sapiens hanyalah bagian dari keluarga kera-kera besar. Kerabat terdekat kita yang masih 

hidup adalah chimpanzee, gorila, dan orang-utan. Sekitar 6 juta tahun lalu, seekor induk kera 

tunggal melahirkan dua anak betina. Yang pertama jadi nenek moyang seluruh chimpanzee, 

dan yang kedua jadi nenek moyang manusia. 

Kita biasa berpikir bahwa kita adalah satu-satunya manusia, karena selama 10.000 tahun 

terakhir, spesies kita memang satu-satunya spesies manusia yang masih ada. Maka arti 

sebenarnya kata manusia (human) adalah “binatang yang jadi bagian dari genus Homo.” 

Banyak spesies lain yang jadi bagian dari genus Homo ini, selain Homo sapiens. 

Di masa depan, kita mungkin harus bersaing dengan spesies manusia yang nonsapiens 

(nonsapiens human). Maka untuk kejelasan pengertian, istilah Sapiens itu merujuk ke anggota 

spesies Homo sapiens, sedangkan istilah manusia (human) merujuk ke semua spesies anggota 

genus Homo yang masih ada. 

Walau punya banyak perbedaan, semua spesies manusia memiliki ciri yang sama. Manusia 

memiliki volume otak yang luar biasa dibandingkan binatang lain. Dengan otaknya, manusia 

menciptakan mobil dan senjata yang memungkinkannya bergerak lebih cepat dari chimpanzee 

dan menembak mereka dari jarak jauh. Manusia bisa memproduksi dan menggunakan alat-alat 

canggih. Ini membuat manusia menjadi binatang terkuat di bumi. 

Walau Sapiens sudah menghuni Afrika Timur 150.000 tahun lalu, mereka baru menjelajah 

bagian lain Bumi dan melenyapkan spesies manusia lain sekitar 70.000 tahun lalu. Walaupun 

mereka kelihatan seperti kita, dan otak mereka sama besarnya dengan otak kita, kemampuan 

kognitifnya –untuk belajar, mengingat, dan berkomunikasi-- jauh lebih terbatas. Mereka tidak 

memiliki keunggulan luar biasa atas spesies manusia lain dan tidak memproduksi alat canggih. 

Realitas terbayang adalah sesuatu yang orang-orang percaya padanya. Dan selama keyakinan 

komunal ini ada, realitas terbayang memiliki kekuatan di dunia. Keragaman realitas terbayang 

yang diciptakan Sapiens, dan keragaman pola perilaku yang dihasilkannya, adalah komponen 
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utama dari apa yang kita sebut “kebudayaan.” Begitu kebudayaan muncul, mereka tak pernah 

berhenti berubah dan berkembang, dan pergantian yang tak bisa dihentikan ini dinamakan 

“sejarah.” Maka Revolusi Kognitif adalah titik di mana sejarah mendeklarasikan 

kemerdekaannya dari biologi. Sebelum revolusi itu, semua perbuatan spesies manusia berada 

dalam kerajaan biologi. 

 
Penipuan Sejarah Terbesar 

 

Selama 2,5 juta tahun manusia memenuhi kebutuhan makannya dengan mengumpulkan 

tanaman dan berburu hewan yang hidup dan beranak-pinak tanpa intervensi manusia. Semua 

berubah sekitar 10.000 tahun lalu, ketika Sapiens mulai mengabdikan hampir seluruh waktu 

dan usahanya untuk memanipulasi kehidupan beberapa spesies hewan dan tanaman. Dari pagi 

hingga senja, manusia menyemai benih, mengairi tanaman, dan menggiring ternak ke padang 

penggembalaan. Kerja ini mereka yakini akan memberikan lebih banyak buah, biji- bijian dan 

daging. Ini adalah revolusi dalam cara manusia hidup – Revolusi Pertanian. Pertanian muncul 

di berbagai penjuru dunia secara independen. Revolusi Pertanian memperbesar total jumlah 

makanan yang bisa disimpan manusia. Namun ekstra pangan itu tidak menghasilkan menu yang 

lebih baik atau lebih banyak kenyamanan. Ini justru meningkatkan jumlah populasi dan elite 

yang manja. 

Revolusi Pertanian adalah penipuan sejarah terbesar. Bukannya manusia yang mengatur 

tanaman, tetapi justru tanaman yang mengatur manusia. Manusia yang tadinya berburu dan 

berpindah-pindah, jadi menetap karena tanaman. Tanaman-lah yang memanipulasi kehidupan 

manusia, bukan sebaliknya. 

Kesenjangan antara kesuksesan evolusi dan penderitaan individual mungkin adalah pelajaran 

terpenting yang bisa ditarik dari Revolusi Pertanian. Ketika kita mempelajari narasi tumbuh- 

tumbuhan, mungkin perspektif murni evolusi itu masuk akal. Namun bagi hewan ternak, 

keberhasilan evolusi adalah bencana besar, di mana mereka dipelihara untuk dikonsumsi 

manusia. 

Pembangunan Piramid 
 

Evolusi Pertanian adalah peristiwa paling kontroversial dalam sejarah. Ada yang mengklaim, 

ini menetapkan manusia di jalan menuju kemakmuran dan kemajuan. Yang lain berpendapat, 

ini adalah jalan menuju kebinasaan. Mereka menyatakan, ini adalah titik balik di mana Sapiens 

mencampakkan simbiosisnya yang paling akrab dengan alam, dan berlari menuju ketamakan 

dan keterasingan. Arah manapun yang terjadi, tak ada jalan untuk mundur. 

Pertanian memungkinkan populasi untuk meningkat begitu radikal dan cepat, sehingga tak ada 

masyarakat pertanian kompleks yang mampu kembali melangsungkan kehidupannya dengan 
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cara berburu dan meramu. Sementara ruang pertanian menyusut, waktu pertanian meluas. 

Revolusi Pertanian membuat masa depan jauh lebih penting dari sebelumnya. Petani harus 

selalu memikirkan masa depan dan bekerja sesuai dengan perkiraan siklus cuaca. Ekonomi 

pertanian didasarkan pada siklus produksi musiman. 

Konsekuensinya, sejak bangkitnya pertanian, kekhawatiran tentang masa depan menjadi utama 

dalam pikiran manusia. Kecemasan petani ke masa depan bukan cuma soal panen, tetapi juga 

bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, seperti membuat saluran irigasi, membuka ladang baru. 

Tekanan ini menjadi landasan bagi lahirnya sistem sosial dan politik berskala besar. 

Surplus pangan yang diproduksi petani, digabungkan dengan teknologi transportasi baru, 

akhirnya memungkinkan makin banyak orang berkumpul dalam desa besar, kota kecil, kota 

besar, yang bergabung menjadi kerajaan baru dan jejaring perdagangan. 

Untuk menyatukan orang yang begitu banyak, sampai puluhan juta, kini tidak cukup lagi 

dengan naluri biologis. Otak tunggal manusia tidak sanggup menampung dan memproses 

seluruh informasi yang dibutuhkan untuk itu. Penyatuan dilakukan dengan penciptaan mitos 

bersama, seperti: aturan hukum, kepercayaan, agama, ideologi, demokrasi, kapitalisme, dan 

sebagainya. 

Memori yang Luber 

Manusia dalam jumlah sangat besar disatukan lewat imajinasi yang sama, dan hanya lewat hal 

itu kerjasama dalam skala besar dimungkinkan. Kerajaan, negara, gereja, dan jejaring 

perdagangan bisa ada karena kerjasama manusia lewat imajinasi yang sama. 

Tekanan evolusi membuat otak manusia menyesuaikan diri untuk menyimpan banyak 

informasi tentang alam dan sosial. Namun, ketika masyarakat yang kompleks muncul 

menjelang Revolusi Pertanian, ada jenis baru data yang vital: angka. Seperti data populasi, 

utang, jual beli, pajak, dan sebagainya. 

Otak manusia tidak sanggup menghimpun data angka yang begitu besar, sehingga mereka 

akhirnya menemukan cara menyimpan data di luar otak. Penyimpanan dan pemrosesan data di 

luar otak itu dinamakan “penulisan.” Menulis adalah metode menyimpan informasi lewat tanda-

tanda material. Awalnya ini terbatas untuk fakta dan angka. Aksara parsial tak bisa 

mengekspresikan keseluruhan spektrum bahasa percakapan. Namun, secara bertahap lalu 

tercipta aksara penuh, yang bisa mengerjakan tugas baru: seperti menulis puisi, kitab suci, 

sejarah, dan drama. Aksara matematika memberi jalan bagi munculnya sistem penulisan yang 

lebih revolusioner, yakni aksara binari terkomputerisasi. 

Tidak Ada Keadilan dalam Sejarah 
 

Munculnya jejaring-jejaring massa bagi banyak pihak adalah rahmat yang menimbulkan 
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keraguan. Tatanan terbayang yang memelihara jejaring-jejaring ini ternyata tidaklah netral atau 

adil. Mereka seolah membagi orang ke dalam kelompok-kelompok, yang diatur dalam hirarki. 

Bagian atas menikmati keistimewaan dan kekuasaan, sedangkan bagian bawah menderita 

diskriminasi sampai penindasan.  

Perbedaan antara orang bebas dan budak, antara kulit hitam dan putih, antara kaya dan miskin, 

berakar pada fiksi. Perbedaan derajat antara perempuan (feminin) dan laki-laki (maskulin) juga 

berakar pada fiksi. Walaupun begitu, setiap hirarki terbayang mengingkari asal-usul fiksinya, 

dan mengklaim bahwa keberadaannya bersifat alamiah dan tak terhindarkan. Semua 

masyarakat didasarkan pada hirarki-hirarki terbayang, namun tidak harus dengan hirarki 

yang sama. Masyarakat tradisional India mengklasifikasikan orang berdasarkan kasta, 

masyarakat Ottoman berdasarkan agama, dan masyarakat Amerika berdasarkan ras. 

Hirarki menjalankan fungsi penting. Mereka memungkinkan orang asing untuk mengetahui 

bagaimana cara memperlakukan satu sama lain tanpa banyak membuang waktu dan energi, 

yang dibutuhkan untuk menjadi terlibat secara personal. 

 
Bagian Tiga: Penyatuan Manusia 

Panah Sejarah 

 
Sesudah Revolusi Pertanian, masyarakat manusia tumbuh lebih besar dan lebih kompleks, 

sedangkan konstruksi terbayang yang memelihara tatanan sosial juga meluas. Mitos dan fiksi 

menjadi terbiasa bagi manusia, sejak saat ia lahir, untuk berpikir dan berperilaku sesuai standar 

tertentu, menginginkan hal tertentu, dan mematuhi aturan tertentu. 

Ini menciptakan naluri artifisial yang memungkinkan jutaan orang asing bekerjasama secara 

efektif. Jejaring naluri artifisial ini disebut “kebudayaan.” Setiap kebudayaan memiliki 

kepercayaan, norma, dan nilai-nilainya sendiri, namun semua itu selalu berubah. 

Kebudayaan mungkin mengubah diri sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan atau 

lewat interaksi dengan budaya-budaya tetangga. Namun budaya juga menjalani transisi karena 

dinamika internalnya sendiri. Setiap tatanan buatan manusia berisi kontradiksi-kontradiksi 

internal. Budaya juga terus-menerus berusaha mendamaikan kontradiksi-kontradiksi itu, dan 

proses ini menggerakkan perubahan. Kebudayaan manusia selalu dalam arus yang berubah dan 

sejarah ini memiliki arah. Budaya yang kecil dan sederhana, sesudah ribuan tahun, bergabung 

menjadi makin besar dan jadi peradaban yang lebih kompleks. Kini kita biasa berpikir tentang 

keseluruhan planet bumi sebagai satu unit tunggal. 

Budaya dunia tunggal ini tidak homogen. Seperti tubuh organik tunggal yang berisi banyak 
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macam organ dan sel, budaya dunia tunggal kita juga berisi banyak jenis gaya hidup dan orang 

yang berbeda. Mereka terhubung erat dan saling mempengaruhi dalam banyak cara. 

Bau Uang 
 

Selama tiga ribuan tahun terakhir, manusia melakukan usaha-usaha yang lebih ambisius untuk 

mewujudkan visi global. Ada tiga hal yang menjadi landasan bagi dunia bersatu kita sekarang, 

yakni uang, imperium, dan agama universal. Awalnya ekonomi manusia menggunakan 

kewajiban saling bantu dan sistem barter. Namun saling bantu hanya cocok untuk kelompok 

kecil. Sedangkan barter hanya efektif untuk pertukaran produk yang cakupannya terbatas. Ia 

tidak bisa menjadi basis bagi ekonomi yang kompleks.  

Uang diciptakan banyak kali di banyak tempat. Pengembangannya murni merupakan revolusi 

mental. Ia melibatkan realitas inter-subyektif yang eksis semata-mata dalam imajinasi manusia. 

Uang tidak harus berarti koin atau uang kertas. Uang adalah segala sesuatu yang orang bersedia 

menggunakan, untuk secara sistematis mewakili nilai dari hal-hal lain, untuk pertukaran barang 

dan jasa. 

Uang memungkinkan orang secara mudah dan cepat membandingkan nilai dan komoditi- 

komoditi yang berbeda. Maka uang menjadi medium universal untuk pertukaran, yang 

memungkinkan orang mengkonversikan hampir segala sesuatu menjadi hampir segala sesuatu 

yang lain. Tanpa uang, jejaring komersial dan pasar akan tetap terbatas cakupan, kompleksitas, 

dan dinamismenya. 

Selama ribuan tahun, para filsuf menjelekkan uang sebagai akar kejahatan. Meski begitu, uang 

adalah puncak toleransi manusia. Uang adalah satu-satu-satunya sistem kepercayaan yang 

diciptakan manusia, yang bisa menjembatani hampir semua kesenjangan kultural. Dan ia tidak 

membeda-bedakan berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. 

Visi-visi Imperial 
 

Imperium adalah tatanan politik dengan dua ciri penting. Pertama, ia harus berkuasa atas 

sejumlah signifikan orang yang berbeda-beda, yang memiliki identitas kultural berbeda dan 

wilayah yang terpisah. Kedua, imperium memiliki perbatasan yang luwes dan citarasa yang 

secara potensial tak terbatas. Ia dapat mencaplok lebih banyak bangsa dan wilayah tanpa 

mengubah struktur dasar atau identitasnya. 

Berkat keragaman kultural dan keluwesan wilayah, imperium bisa menyatukan berbagai 

kelompok etnis dan zona ekologis di bawah satu payung politik, dan karena itu menyatukan 

segmen-segmen yang semakin besar dari spesies manusia dan planet Bumi. Imperium adalah 

bentuk paling umum dari organisasi politik di dunia dalam 2.500 tahun terakhir, juga bentuk 

pemerintahan yang paling stabil. Kehancuran sebuah imperium bukan berarti kemerdekaan 
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bagi rakyat di bawah kekuasaannya. Namun, imperium baru masuk mengisi kekosongan yang 

tercipta, ketika imperium lama runtuh atau mundur. 

Membangun dan mempertahankan sebuah imperium menuntut pembantaian dan penindasan. 

Ini bukan berarti bahwa imperium tidak meninggalkan apa-apa yang bernilai. Mengingkari 

semua warisan imperium sama juga dengan menolak sebagian besar budaya manusia. Elite 

imperium menggunakan profit dari penaklukan bukan cuma untuk membiayai angkatan 

bersenjata, tetapi juga filsafat, seni, keadilan, dan karitas. Warisan imperium ditemukan pada 

mayoritas dari budaya modern. Kini sebagian besar kita bicara, berpikir dan bermimpi dalam 

bahasa imperial yang dulu dipaksakan terhadap para leluhur kita dengan pedang. 

 
Hukum Agama 

Saat ini agama sering dipandang sebagai sumber diskriminasi, perselisihan dan perpecahan. 

Namun faktanya, agama telah menjadi kekuatan penyatu terbesar ketiga bagi umat manusia, 

selain uang dan imperium. Mengingat semua tatanan sosial dan hirarki itu terbayang, mereka 

semua rapuh. Makin besar masyarakatnya, tatanan dan hirarki itu makin rapuh. Peran historis 

krusial agama adalah memberi legitimasi superhuman (melampaui manusia) ke struktur- 

struktur yang rapuh itu. Agama menegaskan, hukum kita bukanlah hasil polah manusia, tetapi 

dikuasai oleh sebuah otoritas mutlak dan tertinggi. Ini membantu menempatkan sedikitnya 

beberapa hukum fundamental di luar penentangan, dan karena itu memastikan stabilitas sosial. 

Rahasia Sukses 

Perdagangan, imperium, dan agama universal akhirnya membawa semua Sapiens di setiap 

benua menjadi seperti dunia global yang kita tempati saat ini. Tidak semua proses ekspansi dan 

penyatuan ini berjalan linier tanpa interupsi. Walau begitu, dilihat dari skala besar, transisi dari 

banyak budaya kecil menjadi sedikit budaya besar, dan akhirnya menjadi masyarakat global 

tunggal, mungkin tak terhindarkan dari dinamika sejarah manusia. Namun, mengatakan bahwa 

terbentuknya masyarakat global tak terhindarkan, tidak sama dengan mengatakan bahwa hasil 

akhirnya harus seperti bentuk masyarakat global kita sekarang. Kita dapat membayangkan hasil 

akhir yang berbeda. Kita tak bisa bereksperimen dengan mundur ke masa lalu, namun kita bisa 

menguji dua ciri krusial sejarah, yang bisa memberikan tanda-tanda.  

Pertama, setiap titik dalam sejarah adalah persimpangan. Ada satu jalan yang sudah dilalui dari 

masa lalu ke masa kini, tetapi banyak sekali cabang dari kini ke masa depan. Sejarawan bisa 

berspekulasi, tetapi tidak bisa menentukan masa depan. Sejarah tidak bisa dijelaskan secara 

deterministik, dan tidak bisa diprediksi karena bersifat sengkarut (chaos).  

Kedua, kita tidak bisa menjelaskan pilihan-pilihan yang dibuat sejarah. Namun kita bisa 

mengatakan sesuatu yang sangat penting: pilihan-pilihan sejarah tidak dibuat untuk 
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kemanfaatan manusia. Tidak ada bukti bahwa kesejahteraan manusia, secara tak terhindarkan, 

meningkat di sepanjang sejarahnya. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 
1. Sapiens sudah melewati tiga revolusi penting dalam sejarah panjang umat manusia 

yaitu revolusi kognitif, agraria dan saintifik. 

2. Tiga hal yang membuat sapiens berbeda dengan spesies manusia lainnya adalah 

kemampuan berbahasa, kemampuan bekerja sama dan kepercayaan akan hal-hal 

abstrak. 

3. Meskipun sudah melewati tiga revolusi besar, kehidupan manusia modern tidak lebih 

baik dibandingkan dengan kehidupan manusia 50.000 tahun yang lalu
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat 

Penuis : Mark Manson Penerbit 

Buku : Grasindo 

 
Oleh : Aini Nurmalita Ramadhani-Humas 

 

 

Apa yang dibahas dibuku ini ? 

 
• Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, dengan bersikap masa bodoh Anda telah memutus 

Lingkaran Setan. 

• Penghargaan diri yang tinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam 

kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari diri Anda sendiri. 

• Anda perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih 

penting dan sesuai dengan energi Anda. 

• Ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda salah memilih nilai-nilai yang buruk dalam 

kehidupan. 

• Menemukan makna hidup dengan menolak alernatif yang ada, ‘menyempitkan’ kebebasan, 

Buku 15 Aini Nurmalita Ramadhani - Sebuah Seni 

untuk Bersikap Bodo Amat 
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menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan atau satu orang. 

 

Hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dalam buku tersebut, antara lain: 

 
• Mendapatkan pembelajaran bahwa kita berhak untuk Bahagia 

 
• Terlalu Fokus pada Hal-hal yang Seharusnya Bisa Diabaikan 

 
• Cari Tahu Apa yang Sebenarnya Layak Dipedulikan dan Diinginkan 

 
• Fokus pada Hal yang Lebih Penting 

 

• Semua akan Baik-Baik Saja dengan Bersikap Bodo Amat. 
 

 

Rangkuman buku 

 
Berpuluh tahun Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk, sampai 

pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski sehingga editor tersebut 

mau membantu untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis 

karya-karya dan menjadi sukses. Novel ini merupakan cerita dibalik kesuksesan Bukowski 

yang sesungguhnya. Dia merasa “nyaman” dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah 

kegagalan. 

Bukowski menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya 

dengan cara bersikap “bodo amat” sehingga dia bertahan, merasa baik dan menerima disaat 

keadaan buruknya sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap 

bodo amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi maka kita sudah berhasil memutus 

rantai lingkaran setan. 

Dalam novel sebuah seni bersikap bodo amat ini terdapat 3 seni dimana tiga seni ini 

menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodo amat akan sesuatu 

hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama Bodo amat bukan berarti 

acuh tak acuh, bodo amat berati nyaman saat menjadi berbeda. Kedua Untuk bisa mengatakan 

“bodo amat” pada kesulitan, pertama tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih 

penting dari pada kesulitan. 

Ketiga Didalam novel ini terdapat banyak kisah dan pengalam hidup mulai darikisah,. 

tentang orang yang terobsesi akan hidup yang “benar” sehingga mereka tidak benar-benar 

menjalani hidup itu sendiri, kisah tentang tentang seorang pangeran yang pada akhirnya 

memilih hidup dijalanan daripada di istana, kisah tentang seorang motivator terkenal yang 

bernama Jimmy yang dikenal dengan kayanya yang selalu memberikan motivasi ke banyak 
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orang, tetapi dirinya tidak menemukan kebahagian didalam hidupnya, kisah tentang Hiroo 

Onoda yang setia terhadap kekaisaran yang telah hilang, dengan cara hidup berpuluh tahun 

didalam hutan rimba serta kisah tentang Joshsahabat Bukowski yang ditemukan meninggal di 

sebuah danau yang membuat diri Bukowskimenjadi kacau dan dari kematian Josh tersebut 

berdampak positif terhadap hidup Bukowski yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan 

bermanfaat sebulum kematian itu menjemput dirinya. 

Ketika Anda memedulikan banyak hal justru akan membuat kesehatan mental Anda 

memburuk, bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian, karena Anda terikat oleh segala 

sesuatu yang bersifat dangkal dan palsu.Dengan memedulikan segala hal akan membuat Anda 

merasa berhak untuk nyaman dan bahagia kapan saja, semua harus sama persis sesuai dengan 

yang Anda inginkan. Hal ini merupakan penyakit.Penyakit tersebut akan membawa Anda pada 

Lingkaran Setan, sehingga Anda merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir 

tidak bisa melakukan apa saja yang menurut Anda benar, atau merasa bersalah, sedih, dan 

kesepian. 

Alasan inilah yang menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan 

bersikap masa bodoh Anda akan diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut 

Anda tidak sesuai dengan harapan atau penuh dengan negatif.Masa bodoh bukan berarti acuh 

tak acuh, karena masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda, dan dengan sikap Anda 

yang tidak mau ambil pusing tersebut, berarti Anda telah memutus Lingkaran Setan.Seperti 

diketahui bahwa masalah kesehatan banyak dipicu oleh stres, depresi, kecemasan-kecemasan, 

dan kekhawatiran dalam menjalani hidup. Pada dasarnya krisis seperti ini bukanlah lagi tentang 

materi, melainkan tentang eksistensi dan spiritual Anda. 

Secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru 

merupakan sebuah pengalaman positif. Anda seharusnya menerima pengalaman negatif 

dengan menjadikannya sebuah pengalaman positif.Filsuf eksistensialisme Albert Camus, 

mengungkapkan; “Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang 

terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti 

kehidupan.”Anda hanya membutuhkan kunci yang baik dalam menjalani kehidupan, yaitu 

dengan memedulikan hal yang sederhana saja, peduli terhadap apa yang benar, mendesak dan 

penting. 

Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang 

berpenampilan dengan kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri seperti ini 

terkadang membuat menarik bagi orang lain, namun sifatnya hanya sementara saja.Orang 

seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri, dan pada akhirnya mereka hanya akan 
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mengahabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu menyakinkan bahwa 

mereka adalah orang yang spesial.Apakah hal tersebut yang dinamakan bahagia? Jelas itu 

bukanlah kebahagiaan. 

Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada 

bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang 

bisa merasakan pengalaman negatifnya.Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian 

negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. 

Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara blak-blakan menampilkan dirinya apa 

adanya. 

Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga 

didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada diluar, atau bahkan bisa jadi orang yang Anda 

kenal. Atas dasar itu, maka Anda tidak istimewa.Kesadaran yang menganggap Anda tidak 

istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, maupun esok akan menderita, 

adalah langkah awal dan terpenting bagi Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. 

Dengan semakin Anda berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin Anda 

merasa tidak nyaman atas keberadaan sudut pandang tersebut. Dan, dengan semakin hidup 

Anda mudah dan bebas dari masalah, Anda semakin berhak mendapatkan yang lebih dan lebih 

baik lagi. 

Terkadang ketika seseorang memilih sendiri masalah yang dihadapainya, mereka 

merasa seolah lebih berkuasa. Namun ketika masalah itu datang karena dipaksakan, 

bertentangan dengan kehendak seseorang, mereka merasa menjadi korban dan menjadi 

sedih.Seseorang menganggap sebuah kegagalan dalam pencapaian adalah penderitaan dan 

masalah. 

Bagi kebanyakan orang, hal ini menjadi penyakit yang dapat membuat orang menjadi 

frustasi, depresi, bahkan kematian.Diperlukan adanya kesadaran dalam mengatasi hal tersebut. 

Kesadaran yang dibangun atas dasar bahwa Anda secara pribadi bertanggung jawab kepada 

segala hal yang terjadi dalam hidup Anda, tidak peduli seperti apa kondisi yang berada di luar 

diri Anda.Dalam hal lain bisa dikatakan, bodo amat dengan kegagalan macam apa yang akan 

muncul. 

Pada dasarnya Anda tidak selalu bisa mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada 

diri Anda. Akan tetapi Anda bisa mengendalikan cara untuk menafsirkan atas segala sesuatu 

yang telah menimpa diri Anda, dan tentunya cara Anda meresponnya. 

Seiring satu peristiwa yang menimpa Anda, apakah itu baik atau buruk, tergantung pada 

ukuran yang Anda pilih. Anda akan selalu menjatuhkan pilihan, entah itu sadar ataupun 
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tidak.Kembali pada kenyataan bahwa tidak ada yang namanya tidak peduli. Semua memiliki 

kepedulian atas sesuatu. Bahkan tidak peduli atas apa pun tetap saja sebuah bentuk kepedulian 

tentang sesuatu. 

Namun kepedulian seperti apa yang bisa Anda pilih, dan nilai merupakan dasar dari 

tindakan yang Anda lakukan. Kemudian Anda bisa menentukan nilai dan ukuran atas pilihan 

Anda itu baik.Untuk itu, perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian Anda ke 

tempat lain yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Ini merupakan sesuatu yang 

sederhana, namun tidak mudah. Anda bisa mencoba, karena ini adalah hal yang baik.Kegagalan 

merupakan sebuah konsep yang bersifat relatif. Keberadaannya tergantung pada ukuran yang 

Anda pilih. Kegagalan bukanlah kekurangan uang, tidur di pinggir jalan, dan juga bukan 

sebuah resume kosong. 

Besarnya kesuksesan yang Anda dapatkan berasal dari berapa kali Anda gagal dalam 

melakukan sesuatu, dan juga berapa kali kesalahan kecil yang terdapat dalam kehidupan 

Anda.Seperti yang Anda lihat pada kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain, yang sepertinya 

karena ia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada Anda. 

Hal ini sama dengan anak kecil yang terus berulang kali jatuh, bahkan melukai dirinya 

saat ia belajar berdiri, dan tidak sedikit pun anak itu akan berhenti dan berpikir bahwa berjalan 

bukan bidang atau keahlian saya.Kebanyakan ketakutan akan kegagalan datang dari salah pilih 

nilai-nilai yang buruk. Contohnya Anda masih menganggap gagal total itu ditentukan oleh 

perilaku orang lain, bukan Anda sendiri. 

Seperti Picasso yang tetap produktif sepanjang usianya. Ia menghasilkan karya seni 

sampai bertahun-tahun terakhirnya. Bahkan ia bahagia mencorat-coret tisu sendirian di sebuah 

kafe, yang kemudian tisu tersebut di tawar seseorang ketika hendak mau dibuang Picasso. 

Nilai mendasar dari Picasso yang bisa Anda pelajari adalah menjadi sederhana dan 

rendah hati. Tentu hal ini merupakan ungkapan yang jujur, dan tidak akan ada ujungnya. Hal 

inilah yang membuat kertas tisu Picasso sangat bernilai. 

Cukup dengan menggunakan ukuran ‘melakukan sesuatu’ dalam menilai kesuksesan 

Anda, dan Anda akan mengetahui kegagalan yang terjadi pada diri Anda akan mendorong 

Anda untuk lebih maju.Ketika Anda berpetualang, banyak melakukan perjalanan dari kota ke 

kota, bahkan dari banyak negara sudah Anda kunjungi, mungkin Anda akan merasakan sebuah 

sensasi baru, kenalan baru, ataupun juga pengalaman yang mengesankan. 

Namun dari kesekian perjalanan Anda tersebut, Anda seperti merasakan sebuah 

kebebasan. Meskipun demikian kebebasan mutlak, pada dasarnya tidak memiliki makna apa 

pun di dalamnya.Adapun satu-satunya yang bisa Anda lakukan untuk memperoleh makna dan 
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merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup adalah dengan menolak alernatif yang ada, 

‘menyempitkan’ kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan, atau satu 

orang. 

Tentu dalam mendapatkan pemahaman tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu 

berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bagi seseorang untuk menjalankan atau memperoleh 

arti dan makna kebebasan dalam arti yang sebenarnya.Anda bisa memulai sesuatu dengan 

penolakan agar bisa menjalankan hidup lebih baik. Karena biasanya jika Anda merasa tidak 

ada sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, Anda akan merasa hidup menjadi hampa dan 

tidak bermakna. 

Terdapat tingkat kegembiraan dan makna tertentu ketika Anda ingin meraih kehidupan 

yang lebih baik, yaitu dengan membatasi diri Anda sendiri, dan berkomitmen pada satu 

keyakinan dan nilai.Tindakan yang Anda lakukan dengan memilih nilai untuk diri Anda sendiri 

menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain. Misalnya, Anda memilih nilai 

kejujuran yang akan membuat Anda tetap nyaman saat mengatakan atau mendengar kata 

“tidak.” Dengan penolakan yang terjadi pada diri Anda terhadap nilai yang tidak selaras dengan 

diri Anda, sesungguhnya akan membuat hubungan Anda lebih baik dan kehidupan emosional 

Anda akan lebih sehat.Anda akan menemukan makna sebuah penolakan pada pengejaran 

konstan terhadap luasnya pengalaman, dan bukannya dalamnya pengalaman. Dan yang 

terpenting Anda harus berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Atomic Habits 

Penulis Buku : James Clear 

Penerbit Buku : Gramedia 

Oleh : Apricilia Cantika ─Staf Biro Hubungan Masyarakat 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Cara membentuk habits atau kebiasaan-kebiasaan dengan cara yang mudah dan efektif. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain: 

 
1. Fokus pada kata atomic 

Atomic merupakan partikel yang sangat kecil dari sebuah benda. Atom juga 

berarti sumber energi. Habits atau kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan 

kontinu akan membentuk perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. 

2. Langkah pembentukan habits 

Habits atau kebiasaan terbentuk melalui 4 langkah, yaitu: 

a. Menjadikan terlihat 

Buku 16 Apricilia Cantika  - Atomic Habits 
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b. Menjadikan menarik 

c. Menjadikan mudah 

d. Menjadikan memuaskan 

3. Kekuatan perubahan kecil 1% setiap hari 

Jika habits atau kebiasaan kecil 1% terakumulasi selama satu tahun, maka total 

perbaikan yang didapat setara dengan 37 kali lebih balik. Sebaliknya, jika kebiasaan 

kecil, tapi buruk terakumulasi selama satu tahun, maka yang di garis merah dimana 

kurvanya menurun. 

4. Fokus pada sistem, bukan sasaran 

Jangan terlalu fokus mengutak-atik rencana jangka panjang, tetapi fokus pada 

aktivitas menjaga dan mempertahankan kebiasaan kecil sampai benar-benar 

menghantarkan ke tujuan. 

5. Strategi pembentukan kebiasaan baru 

Terdapat cara paling sederhana untuk menerapkan strategi pada habits atau kebiasaan, 

yaitu dengan rumus: aku akan (kata kerja) pada (waktu) di (lokasi) karena 

menumpuk kegiatan yang paling berhasil itu ketika petunjuknya sangat spesifik dan 

bisa langsung dikerjakan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : Geez & Ann #2 

Penulis Buku : Rintik Sedu 

Penerbit Buku : Gagas Media 

Oleh : Ghina Dwi Ramadhani Putri-Staff Biro Humas 2022 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini menceritakan tentang kisah cinta Geez & Ann. Dalam buku ini menceritakan 

bagaimana perjuangan seorang Ann yang mengejar masa lalu nya. Setelah bertahun-bertahun 

Ann hanya bisa menunggu, pada suatu hari Ann terpikirkan untuk menyusul Geez ke Berlin. 

Saat di Berlin Ann tanpa arah terus menerus mencari Geez, tapi saat sudah bertemu Geez 

keadaan tidak memungkinkan. Dalam buku ini juga bahwa saling mencintai tidak harus selalu 

bersama karena dalam cerita ini kita juga di ajarkan untuk selalu ikhlas dalam menghadapi 

masalah yang menimpa , dalam hubungan juga harus sama - sama berjuang dan tidak 

selamanya kisah cinta berakhir dengan happy ending. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Dalam hubungan komunikasi merupakan salah satu hal yang penting 

2. Jangan memaksa membukakan hati jika masa lalumu masih ada di dalam hatimu. 

3. Kita tidak bisa memaksa kehendak diri sendiri 

4. Keinginan kita belum tentu kehendak Tuhan 

5. Jangan terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti 

6. Jangan membuat janji jika belum tau dapat ditepati atau tidak.

Buku 17 Ghina Dwi Ramadhani Putri - Geez & Ann 

#2 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
Judul Buku : The 5 Love Languages : The Secret to Love That Last 

Penulis : Gary Chapman 

Penerbit : Northfield Publishing 

Oleh : I Made Ozzy Dwijay Wirawan (Staff Biro Humas) 

Buku 18 I Made Ozzy Dwijay Wirawan - The 5 Love Languages : The 

Secret to Love That Last 
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Apa Yang di bahas dalam buku ini? 
Chapman yakin bahwa menjaga agar tangki cinta emosional tetap penuh sama pentingnya 

dengan pernikahan seperti halnya mempertahankan tingkat oli yang tepat bagi sebuah mobil. 

Ketika tangki cinta emosional pasangan Anda penuh dan mereka merasa aman dalam cinta 

Anda, seluruh dunia terlihat cerah dan pasangan Anda akan bergerak untuk mencapai potensi 

tertinggi mereka dalam hidup. Pujian verbal, atau kata-kata penghargaan, adalah komunikator 

cinta yang kuat. Memberikan pujian verbal adalah salah satu cara untuk mengungkapkan kata-

kata penegasan kepada pasangan Anda. Dialek lainnya adalah kata-kata penyemangat. Pertama-

tama kita harus mempelajari apa yang penting bagi pasangan kita. Hanya dengan begitu kita 

bisa memberikan dorongan. Terkadang kata-kata kita mengatakan satu hal, tetapi nada suara 

kita mengatakan hal lain. Kita dapat memilih untuk hidup hari ini bebas dari kegagalan kemarin. 

Ketika Anda meminta pasangan Anda, Anda menegaskan nilai dan kemampuannya. Anda 

memperkenalkan elemen pilihan. Ini penting karena kita tidak bisa mendapatkan cinta 

emosional dengan cara menuntut. Jika bahasa cinta utama pasangan Anda adalah waktu yang 

berkualitas, pasangan Anda hanya menginginkan Anda, bersama mereka, menghabiskan waktu. 

Menghabiskan waktu bersama pasangan Anda dalam kegiatan yang sama menunjukkan bahwa 

Anda peduli satu sama lain, bahwa Anda menikmati kebersamaan dengan satu sama lain, 

bahwa Anda suka melakukan sesuatu bersama-sama. 

Salah satu dialek yang paling umum adalah percakapan yang berkualitas. Dengan percakapan 

berkualitas, Chapman berarti dialog simpatik di mana dua individu berbagi pengalaman, 

pikiran, perasaan, dan keinginan mereka dalam konteks yang bersahabat dan tidak terputus. 

Kata-kata penegasan fokus pada apa yang kita katakan, sedangkan percakapan berkualitas 

berfokus pada apa yang kita dengar. 
Kita harus bersedia memberikan nasihat tetapi hanya jika diminta dan tidak pernah dengan cara 

yang merendahkan. Tanyakan pada diri sendiri, “Emosi apa yang dialami pasangan saya?” 

Ketika Anda merasa memiliki jawabannya, konfirmasikan. Misalnya, “Bagi saya sepertinya 

Anda merasa kecewa karena saya lupa.” Salah satu cara untuk mempelajari pola baru adalah 

dengan menetapkan waktu berbagi harian di mana Anda masing-masing akan membicarakan 

tiga hal yang terjadi pada Anda hari itu dan bagaimana perasaan Anda tentangnya. Chapman 

menyebut ini "Kebutuhan Harian Minimum" untuk pernikahan yang sehat. 

Bahan-bahan penting dalam kegiatan kualitas adalah: 

1.Setidaknya salah satu dari kalian ingin melakukannya 

2.Yang lain bersedia melakukannya 

3. Anda berdua tahu mengapa Anda melakukannya—untuk mengungkapkan cinta dengan 

kebersamaan.  
Hadiah adalah sesuatu yang dapat Anda pegang di tangan Anda dan katakan, "Lihat, dia 

memikirkan saya," atau, "Dia mengingat saya." Kehadiran fisik di saat krisis adalah hadiah paling 

kuat yang dapat Anda berikan jika bahasa cinta utama pasangan Anda adalah menerima hadiah. 

Dengan tindakan pelayanan, Chapman berarti melakukan hal-hal yang Anda tahu pasangan Anda 

ingin Anda lakukan. Cinta adalah pilihan dan tidak bisa dipaksakan. Setiap dari kita harus 

memutuskan setiap hari untuk mencintai atau tidak mencintai pasangan kita. Jika kita memilih untuk 

mencintai, maka mengungkapkannya dengan cara yang diminta pasangan kita akan membuat cinta 

kita paling efektif secara emosional. Orang cenderung mengkritik pasangan mereka paling keras di 

area di mana mereka sendiri memiliki kebutuhan emosional yang paling dalam. Jangan membuat 

kesalahan dengan percaya bahwa sentuhan yang membawa kesenangan bagi Anda juga akan 

membawa kesenangan baginya. Kesalahan umum yang dilakukan banyak pria adalah menganggap 

bahwa sentuhan fisik adalah bahasa cinta utama mereka karena mereka sangat menginginkan hubungan 

seksual. Sebagian besar masalah seksual dalam pernikahan tidak ada hubungannya dengan teknik 

fisik tetapi semuanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional. Jika rasa sakit terdalam 

Anda adalah kata-kata kritis dan menghakimi dari pasangan Anda, maka mungkin bahasa cinta 

Anda adalah kata-kata penegasan. 

Chapman menyarankan tiga cara untuk menemukan bahasa cinta utama Anda sendiri: 
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1. Apa yang pasangan Anda lakukan atau gagal lakukan yang paling menyakiti Anda? 
Kebalikan dari apa yang paling menyakitkan Anda mungkin adalah bahasa cinta Anda. 

2. Apa yang paling sering kamu minta dari pasanganmu? Hal yang paling sering Anda 

minta kemungkinan besar adalah hal yang akan membuat Anda merasa paling dicintai. 

3. Dengan cara apa Anda secara teratur mengungkapkan cinta kepada pasangan Anda? 
Cara Anda mengungkapkan cinta mungkin merupakan indikasi bahwa itu juga akan 

membuat Anda merasa dicintai. 

Hampir tidak pernah dua orang jatuh cinta pada hari yang sama, dan hampir tidak pernah 

mereka jatuh cinta pada hari yang sama. Chapman menyebut ini "Ketidakseimbangan 

pengalaman 'jatuh cinta'." 

Cinta bukanlah jawaban untuk segalanya, tetapi cinta menciptakan iklim keamanan di mana 

kita dapat mencari jawaban atas hal-hal yang mengganggu kita. 
Bisakah cinta emosional terlahir kembali dalam pernikahan? Anda bertaruh. Kuncinya adalah 

mempelajari bahasa cinta utama pasangan Anda dan memilih untuk mengucapkannya. 

PENJELASAN 5 LOVE LANGUAGE 

Sebagian besar bahasa memiliki cara di luar kata-kata untuk mengekspresikan diri. Hal yang 

sama berlaku untuk cinta: Ada berbagai cara untuk menunjukkannya. Berikut lima penjelasan 

Chapman: 

1. Kata-Kata Penegasan (Word of Affirmation) 

Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu 

mendengar pasangan mereka berkata, “Aku mencintaimu.” Lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut 

disertai dengan alasan di baliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara 

langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan 

bisa membuat seseorang merasa dicintai. 

Tessina memberikan contoh lain dari kata-kata penegasan ini, yaitu seperti “terima kasih”, “kamu baik 

sekali”, atau “saya sangat menghargai apa yang kamu lakukan.” 

2. Waktu Berkualitas (Quality Time) 

Bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu 

punya. Hal ini berarti tidak ada gangguan dari TV, tidak ada gangguan dari pekerjaan, maupun 

gadget. Kamu harus memberi perhatian penuh kamu untuk pasangan. 

Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu 

sama lain, berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan dan berkomunikasi. Contoh 

lainnya dari memiliki quality time bersama pasangan adalah menyiapkan makan malam 

bersama. Dan sambil menyiapkan makan malam, kamu dan pasangan bisa sambil berbicara 

dan memakannya. Kamu dan pasangan juga bisa berbagi rencana untuk masa depan, bercinta, 

atau menciptakan sesuatu bersama. 

3. Menerima Hadiah (Receiving Gifts) 

Orang yang memiliki bahasa cinta ini merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. 

Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 

Jadi, jika pasangan kamu adalah orang yang senang menerima hadiah, pilihlah hadiah yang 

tepat yang dapat menunjukkan bahwa kamu memahami pasangan dan memberi upaya untuk 

mengungkapkan cintamu kepadanya. 
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Pertimbangkan untuk memberi hadiah yang disukai atau diminta pasangan atau yang dapat 

dinikmati oleh pasangan. Setelah itu, rencanakan cara khusus untuk memberikan hadiah 

tersebut pada pasangan seperti membuat kejutan. 

Tindakan memberi hadiah dapat memberi tahu pasangan bahwa kamu cukup peduli dan 

memiliki usaha untuk menyenangkan pasangan. 

4. Tindakan Melayani (Acts of Service) 

Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab, seperti 

menyedot debu lantai, pergi berbelanja bahan makanan atau mengirimkan pesan terima kasih. 

Bingung apa yang dibutuhkan pasangan kamu? Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-

hal apa yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya, setelah itu aturlah waktu untuk 

mengerjakannya. 

Contoh hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk pasangan, seperti mengantarkan 

sarapan ke tempat tidur, mengajak anjing peliharaan berjalan-jalan, dan lain-lain. 

5. Sentuhan Fisik (Physical Touch) 

Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti 

berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk 

mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik, contohnya 

memeluknya, menyentuh lengan atau tangan mereka selama percakapan, menawarkan untuk 

memijatnya, dan lain-lain. 

Menurut Tessina, sentuhan fisik adalah cara paling langsung untuk mengomunikasikan cinta. 

"Selama itu dilakukan dalam suasana yang penuh cinta dan tidak memaksa, sentuhan fisik bisa 

menjadi yang paling efektif dari bahasa cinta. Bahasa cinta ini menenangkan, menyembuhkan 

dan meyakinkan, ” jelasnya. 

Sekarang setelah Anda mengetahui lima bahasa cinta, Anda dapat mengetahui apa bahasa 

utama Anda. Kemudian, dengan bantuan pasangan Anda, temukan apa yang menjadi miliknya. 

Menentukan milik Anda sendiri cukup mudah: tanyakan pada diri sendiri apa yang paling 

sering Anda minta dari pasangan Anda. Mungkin Anda telah meminta bantuan untuk mencuci 

pakaian atau bertanya kepada pasangan apakah Anda berdua dapat menidurkan anak-anak lebih 

awal sehingga Anda dapat menghabiskan waktu bersama. 

Hal ini juga dapat membantu untuk memikirkan apa yang telah membuat Anda merasa paling 

dicintai dan dihargai di masa lalu, apakah itu isyarat fisik, hadiah, atau pujian. 

Setelah Anda mengetahui apa yang Anda sukai, inilah saatnya untuk menemukan poin rasa sakit 

Anda. Pengalaman hubungan yang menyakitkan dari masa lalu Anda dapat memandu Anda ke 

bahasa cinta Anda. Pikirkan saat-saat kebutuhan emosional Anda tidak terpenuhi, atau Anda 

kecewa dalam suatu hubungan. 

Sangat membantu untuk memikirkan hubungan keluarga di masa kanak-kanak, karena ini 

membentuk cara kita sebagai orang dewasa. Jika pengalaman ini termasuk dalam kategori yang 

sama dengan bahasa cinta, seperti hadiah yang mengecewakan, atau kurangnya waktu yang 

dihabiskan bersama Anda, maka itu mungkin bahasa cinta Anda. 

Setelah menemukan bahasa Anda, bagikan dengan pasangan Anda. Bantu mereka menemukan 

https://www.halodoc.com/mitos-atau-fakta-pelukan-bisa-bikin-lebih-sehat
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milik mereka. Setelah Anda berdua memahami bahasa utama masing- masing, akan lebih 

mudah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. 

Anda dapat membantu pasangan Anda merasa lebih dicintai, dihargai, dan dipahami dengan 

cara yang paling berarti bagi mereka. Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat 

mengomunikasikan kepada mereka betapa Anda mencintai mereka, dan ini akan menjadi dasar 

untuk membangun hubungan yang memuaskan yang bertahan lama. 
 

Hal- hal menarik yang akan anda pelajari: 

1. Memahami love language sendiri 

Karena semua mulai dari diri dulu , jika tidak mengetahui love language diri sendiri 

maka kita akan kebingungan 

2. Memahami jenis jenis love language 

Agar bisa menindetifikasikan setiap love language 

3. Memahami love language orang lain 

Agar kita lebih mengerti love language pasangan atau orang lain supaya kitab isa 

menyusuaikan 

4. Membantu mencari love language orang lain 

Agar bisa saling tolong menolong teman, keluarga maupun mantan 

 

mendapat manfaat dari love languange yang pertama adalah ini membuat kita untuk 

bisa lebih mengerti pasangan. Memahami kebutuhannya tentu akan   membuat   

hubungan   percintaan semakin stabil. Perasaan dihargai dan diperhatikan menjadi 

nilai plus dalam kedua mengajar rasa empati Rasa empati membuat pasangan untuk 

berkomitmen dalam menggunakan bahasa cinta guna meningkatkan 'bonding' dengan 

satu sama lain. Ini juga bisa mengurangi konflik yang tidak perlu hanya karena 

tidak paham bahasa cinta masing-masing. Ketiga lebih intim. Memahami satu sama 

lain tentu manfaatnya membuat hubungan percintaan semakin intim. Keintiman tak 

selalu yang bersifat seksual, melainkan juga dalam hal hati ke hati, lho! 

Pembelajaran dan pengalaman membuat kita untuk lebih tahu satu sama lain. 

Mungkin yang tadinya kita hanya tahu sebatas 'kulit luarnya' saja, dengan tau love 

language pasangan, membuat kita jadi paham bagaimana seharusnya 

memperlakukannya.Hal ini membuat hubungan semakin nyaman untuk dijalani karena 

bersifat transparan. keempat Tidak Kehabisan Ide Menunjukkan Kasih Sayang Manfaat 

dari mengetahui love language yaitu, jadi lebih banyak ide untuk mengomunikasikan 

cinta. Tak hanya sebatas "aku sayang kamu", melainkan bisa diubah dalam berbagai 

bentuk. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan bahasa cinta pasangan. Dalam hal 

ini, secara tak sadar kita "dipaksa" tumbuh dan bergerak di luar zona nyaman kita. 

Mencoba hal-hal baru dalam membahagiakan pasangan tentu tak ada salahnya, 

bukan? 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Lovasket 

 
Penulis Buku : Luna Torashyngu 

 
Penerbit Buku  : PT Gramedia Pustaka Utama 

Oleh  : Naila Fitriani-Staf Humas 

 
Buku 19 Naila Fitriani - Lovasket 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Menceritakan kehidupan Vira yang hancur ketika ayahnya dituduh melakukan korupsi dan 

harus dipenjara. Mendadak Vira kehilangan segalanya, bahkan dikeluarkan dari sekolahnya, 

SMA Altavia, SMA paling elite di Bandung yang ditempati oleh para siswa yang orang tuanya 

pejabat. Akibatnya Vira menjadi tidak bersemangat hidup, juga tidak bersemangat bermain 

basket lagi yang sebetulnya merupakan bagian dari hidupnya. Vira merasa tidak ada gunanya 

punya teman, karena terbukti teman-temannya hanya mendampinginya saat dia berada pada 

puncak hidupnya. Setelah itu, Vira pindah ke sekolah SMA 31. Semenjak itu kepribadian Vira 

berubah yang awalnya selalu ceria dan sekarang selalu murung. 

Niken adalah Ketua Osis SMA 31, SMA kecil di pinggiran Bandung. SMA 31 memutuskan 

untuk mengurangi anggaran ekskul sehingga Niken ditugasi menyeleksi ekskul mana yang 

akan dipertahankan. Menghadapi dilema ini, Niken melihat salah satu cara untuk 

menyelematkan ekskul basket. Mungkin kalau dia bisa membujuk murid baru itu untuk 

bergabung, ekskul basket bisa selamat. Selain itu, mungkin Niken juga bisa membuat murid 

baru yang kelihatan depresi itu lebih ceria. Mungkin Niken bisa membuat Vira tersenyum lagi. 

Niken membujuk terus menerus agar Vira bergabung ke ekskul basket. Akhirnya Vira mau dan 
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terbukti setelah Vira gabung ke ekskul basket. Ekskul tersebut mengalami kemajuan seperti 

para pemain mengalami peningkatan dalam bermain, karena Vira yang mengajarkan teknik 

dasar dalam bermain basket yang harus dikuasai dan juga ekskul basket SMA 31 mendapat 

banyak kejuaraan. 

Hal-hal menarik yang akan anda pelajari, antara lain: 

1. Menambah pengetahuan tentang peraturan, teknik, dan strategi dalam permainan bola 

basket. 

2. Belajar agar tidak pantang menyerah walaupun tertimpa musibah. 

3. Teman sejati adalah teman yang selalu mendampingi kamu disaat kamu dalam keadaan 

merosot ataupun bahagia. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Seni Berpikir Kreatif 

Penulis Buku  : Rod Juknis 

Penerbit Buku : Pustaka Pelajar 

 
Oleh  : Oktavian Rahmat Pamungkas – Staf Biro Humas 

 

Buku 20 Oktavian Rahmat Pamungkas - Seni Berpikir Kreatif 
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Apa yang dibahas di buku ini ? 

 
Buku ini mengupas berbagai pengalaman orang-orang kreatif di dunia menemukan 

inspirasinya. Buku ini menjelaskan bahwasannya kreativitas bisa dimiliki oleh semua orang 

dengan cara melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dengan membaca buku ini, kita bisa 

membuka pikiran segar serta mengembangkan cara berpikir kreatif yang bisa berlaku bagi 

semua orang. Kita terlahir dengan kecerdasan, intuisi, dan imajinasi yang luar biasa. Namun, 

seringkali sekolah dan masyarakat seakan membatasi dan merampas dari keyakinan kreatif 

kita. Akibatnya banyak orang tidak melatih kekuatan yang luar biasa tersebut, sehingga 

kekuatan tersebut menjadi lemah. Sekolah, keluarga, teman-teman kita memiliki pandangan 

terbatas pada kemampuan kita. Jika kreativitas menginginkan sesuatu, maka diri ini akan maju, 

mencoba, dan berani gagal. Akan tetapi, orang-orang sekitar kita menilai bahwasannya 

kegagalan bukanlah hal yang baik. Di sinilah kreativitas dirampas, dimana hilangnya 

kesempatan diri kita secara bebas untuk menjadi diri kita sendiri. 

1. Menghindari menjadi ahli 

 
Penting sekali untuk menghindari menjadi seorang ahli atau pun spesialis. Seorang ahli 

sangat bergantung pada pengalaman masa lalunya. Apa yang telah berlaku di masa lalu, mereka 

mengulanginya dan mengubah pengetahuan menjadi ritual yang berulang. Keahlian mereka 

menjadi sesuatu yang tidak berkembang. Sementara, seorang pemula memiliki perspektif yang 

segar. Mereka yang masih amatir dan tidak profesional terbuka dengan ide-ide baru dan 

mencoba apa saja. Berbeda dengan seorang ahli, mereka melihat metode baru sebagai sebuah 

ancaman untuk keahlian mereka, dan mencari cara untuk menyingkirkannya. 

Berpikir kreatif adalah tentang visi, kesadaran, dan ekspresi. Keahlian memang diperlukan, 

namun keahlian bukan hal yang terpenting. Pikiran kreatif lebih banyak mengeksplorasi apa 

pun yang menarik daripada membangun segudang keahlian. Oleh karena itu, kita perlu merasa 

bodoh. Terdapat kebebasan dalam kebodohan, di mana pengetahuan adalah sebuah tanda henti. 

Gunakan apa yang telah kita pelajari untuk menciptakan kebodohan berkualitas tinggi. 

Kreativitas adalah tentang menghasilkan sesuatu yang tidak terduga dan melihat hal-hal dari 

perspektif baru. 

2. Jangan menjadi orang lain 

 
Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita tidak menjadi diri kita sebenarnya. Ada 

tekanan besar pada semua orang untuk menjadi orang lain, entah itu untuk memenuhi harapan 
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orang lain, untuk menjadi orangtua yang sempurna, karyawan patuh, atau pun untuk menjadi 

anak yang berprestasi. Kita kehilangan kemampuan menjadi baik yakni menjadi diri kita 

sendiri dan kita lupa siapa kita. Dunia terus menenggelamkan kita pada ortodoksi, untuk 

membuat tidak bisa dibedakan dengan orang lain. Untuk menjadi kreatif, kita harus menyadari 

kelemahan dan kelebihan. Orang-orang kreatif menerima itu semua dan menggunakan 

keduanya. 

Banyak orang tidak pernah berhubungan dengan bakat mereka yang sebenarnya dan 

kemudian gagal mencapai potensi mereka. Kreativitas adalah seperti pertambangan, kita perlu 

menggali lebih dalam untuk menemukan dan mengungkap diri kita sendiri. Namun, tidak 

semua orang terlahir mengetahui apa yang ingin dilakukannya. Banyak orang harus 

menemukan gairah mereka dengan trial and error. Perjalanan menemukan diri adalah 

perjalanan yang melelahkan, tapi bermakna. 

3. Proaktif dan menciptakan sesuatu 

 
Untuk menghasilkan sesuatu yang berharga, kita harus proaktif dan menciptakan sesuatu, 

tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu. Kebanyakan orang tidak menyadari tindakan 

dalam hidupnya, tidak pernah bertanya pada diri sendiri apa yang mereka lakukan, mengapa, 

dan apakah itu benar-benar penting bagi mereka. Mereka menyerap nilai-nilai budaya, 

orangtua, dan teman-teman mereka, dan kemudian menerimanya tanpa bertanya. Orang-orang 

kreatif terus berjalan dengan proyek-proyek yang penting bagi mereka. Jika mereka merasa apa 

yang mereka lakukan sangat penting, maka akan mencurahkan seluruh energi dan waktunya 

untuk proyek itu. Peran kreatif adalah mengganggu, mempertanyakan, dan mengguncang. 

Pikiran kreatif mengungkap kebenaran yang lebih dalam, lebih mendasar daripada fakta-fakta 

belaka. 

4. Komitmen perbaikan diri 

 
99% dari perbedaan antara orang-orang yang inovataif dan sukses dengan mereka yang 

gagal adalah komitmen perbaikan diri. Jumlah waktu dan usaha yang luar biasa dari orang- 

orang sukses dalam mengembangkan pekerjaan, mampu meningkatkan kemampuan mereka. 

Apa yang membedakan orang yang sukses dengan tidak sukses yaitu dengan bagaimana cara 

mereka menangani kekecewaan dan kesulitan yang ada. Para psikolog menyebutnya prinsip 

90-10. Sepuluh persen dari kehidupan adalah apa yang terjadi pada diri kita dan sembilan puluh 

persen ditentukan oleh cara kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Orang-orang 
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kreatif yang hebat terus bekerja, sehingga tidak merasa kehilangan dengan kekecewaan dan 

kesulitan. Meraka tidak akan rugi dengan mencoba, sehingga mencoba lagi dan lagi. 

5. Kebebasan terhadap keraguan 

 
Kebebasan terhadap keraguan adalah aspek yang paling penting dari budaya kita. Keraguan 

harus didorong di setiap organisasi, perusahaan, dan bahkan sekolah. Banyak orang yang takut 

akan konsekuensi keraguan, tetapi ia merupakan pintu baru yang potensial. Jika kita tidak 

memiliki keraguan, kita tidak akan memiliki ide-ide baru. Keraguan adalah kunci untuk 

membuka ide baru. Einsten meragukan Newton. Jika Einsten percaya bahwa Newton benar, 

maka tidak akan terlahir teori relativitas. 

6. Terinspirasi secara alami 

 
Inspirasi yang terinspirasi oleh alam lebih dari sekadar melihat pola dan struktur. Para 

pemikir kreatif tidak berpikir tentang sesuatu yang bisa mereka ambil dari alam, tetapi sesuatu 

yang dapat dipelajari darinya. Mereka mempelajari ide-ide terbaik dari alam dan kemudian 

menirunya untuk memecahkan masalah yang beragam. Contohnya banyak perusahaan Silicon 

Valley membuat cara mereka mengatur perusahaan berdasarkan bagaimana organisme hidup, 

sehingga memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat dan merekonstruksinya sendiri 

dengan cepat. 

7. Cukup matang untuk menjadi kekanak-kanankan 

 
Masa depan adalah milik mereka yang bisa berhubungan kembali dengan bermain. Pola 

pikir kedewasaan terkadang membuat kebebasan kita untuk menjadi seperti anak-anak 

terkubur, dan malahan menghambat perkembangan. Kita menjadi takut salah, dihakimi, atau 

ditertawakan. Ketakutan kita dalam mencipta menahan kita dan mencegah kita mencoba 

metode baru demi sukacita. Sifat anak-anak dalam diri kitalah yang kreatif, bukan sifat dewasa. 

Anak itu bebas, mereka belum mengetahui apa itu bekerja, sementara orang dewasa 

mengulangi apa yang mereka kerjakan kemarin. Mereka menjelajahi negeri tanpa aturan atau 

asumsi. 

8. Melihat di atas cakrawala 

 
Beberapa orang kreatif adalah para visioner. Mereka tidak benar-benar memiliki visi, 

namun mereka merencanakan perkembangan apa yang mungkin terjadi di bidang mereka dan 
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melaksanakannya sebelum orang lain. Kebanyakan orang hanya terlalu sibuk menghadapi 

peristiwa sehari-hari dan melaksanakannya sama seperti kebanyakan orang lain lakukan. 

Contohnya di Silicon Valley, yakni rumah bagi perusahaan-perusahaan besar teknologi dunia. 

Apa yang membedakan perusahaan-perusahaan ini adalah mereka lebih tertarik pada masa 

depan daripada masa lalu ataupun masa sekarang. Struktur perusahaannya mudah berubah dan 

fleksibel, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan cepat. Perusahaan seperti Google, Apple, 

Amazon dan lainnya terus-menerus mencoba dan mengantisipasi, memprediksi, dan 

menciptakan sesuatu yang akan datang. 
Hal-hal menarik yang dipelajari : 

1. Ternyata kita perlu merasa bodoh, hal tersebut dapat memicu pikiran kita untuk 

mengeksplorasi hal-hal kreatif. 

2. Untuk menjadi kreatif, kita harus menyadari kelemahan dan kelebihan, menerimanya, 

dan menggunakan keduanya. 

3. Kita perlu untuk proaktif, bertanya-tanya dalam berbagai hal untuk mengungkap 

kebenaran yang lebih dalam, lebih mendasar daripada fakta-fakta belaka. 

4. Sepuluh persen dari kehidupan adalah apa yang terjadi pada diri kita dan sembilan 

puluh persen ditentukan oleh cara kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada diri kita. 

5. Jangan takut dengan konsekuensi keraguan, jika kita tidak memiliki keraguan, kita tidak 

akan memiliki ide-ide baru. 
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Apa yang dibahas buku ini? 
Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana segala sesuatu terjadi dalam hidup. Tidak semua 

hal akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Pada suatu waktu, impian yang sudah kita 

rancang sedemikian rupa harus kita pukul mundur, banyak harapan yang harus terpatahkan, 

dan banyak langkah yang harus diberhentikan secara paksa. Dunia yang luas terasa begitu 

menyesakkan. Ramai, tapi entah mengapa terasa sangat sepi. Ingin terus melangkah, takut 

terjatuh. Ingin putar balik, sudah tak mungkin tertempuh. Ingin menyerah, tetap sama tidak 

akan pernah menyelesaikan masalah. Setiap pilihan nyaris tak mampu kita tanggung 

konsekuensinya. Pada awal buku ini, penulis menuliskan sebuah quote yaitu, "Teruntuk para 

pengendara waktu, bertahanlah, sampai Surga yang menjadi pelabuhan terkahir kita." Buku ini 

mengajak kita untuk tidak mudah menyerah pada hal-hal yang kita hadapi, ketika kita ingin 

menyerah kita perlu mengingat kembali tujuan kita. Ya, Surga. Akankah kita menyerah begitu 

saja untuk meraihnya? Aku harap, kita bisa sama-sama termotivasi dengan membaca buku ini. 

Pada bagian 10 yaitu bagian "Allah Tahu Perasaan Kita" terdapat satu kalimat yaitu "Maka 

jangan berburuk sangka terhadap takdir Allah, pada ujian yang Allah berikan. Sebab di balik 

setiap ujian tersimpan hikmah-hikmah besar. Bila kita belum mampu memahami hikmah 

tersebut, itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki". Dapat kita pahami bahwa ujian-ujian 

yang datang bahwa memberikan kita pembelajaran bahwa terkadang di balik kesulitan atas ujian 

kita terdapat kebaikan bagi diri kita. Sesuai dengan QS.Al-Insyirah:5-6 yaitu kurang lebih 

"bersama kesulitan ada kemudahan". Maka dari itu, tidak masalah ketika mendapat ujian 

hendaknya terus berdoa dan berpasrah kepada Allah Ta'ala. Pada chapter 22 dengan sub judul, 

Yang Paling Berharga : Waktu, selalu disebut dengan "Libatkanlah Allah" sebab tanpa Allah 

tak mungkin kita bisa jalan sejauh ini, apalagi untuk lebih jauh lagi. Melibatkan Allah dalam 

setiap urusan kita, melibatkan Allah dalam setiap cobaan dan ujian yang kita hadapi adalah 

bentuk kesadaran bahwa kita butuh Allah dlama hidup kita. Perlu kita ketahui bahwa terkadang 

Allah merindukan kita, Allah merindukan kita utuk nangis dan bercerita kepada-Nya. Allah 

merindukan sujud-sujud panjang kita dan air mata yang mengalir tanpa sengaja saat kita 

memohon dan berpasrah. Maka dari itu, teruntuk saya pribadi juga, Libatkanlah Allah dalam 

setiap urusan kita. Libatkan Allah dengan apapun kondisi kita, dan pastinya terus 

menjadikan Allah sebagai teman dalam setiap langkah kehidupan kita. Lalu, pada chapter 25 

dengan sub judul, Tak Semua Doa Harus Terjawab Sekarang. Dengan sub judul ini kita sadar, 

terkadang Allah menunda jawaban dari doa - doa kita atau bahkan mengganti dengan yang 

lebih baik. Terkadang, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, tetapi apa 

yang menurut Allah baik sudah tentu baik untuk kita. Maka dari itu, jika doa -doa kita belum 
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terjawab sekarang, JANGAN PERNAH BERHENTI BERDOA, terus langitkan doa - doa kita 

pada malam - malam panjang kita, sujud - sujud panjang kita dengan doa yang terus kita 

semogakan. Percayalah, Allah tidak akan membiarakan tangan yang mengadah kepada-Nya 

pulang dengan tangan hampa. Semangat untuk kita yang terus berproses menjadi lebih baik :) 

Pada chapter 34 dengan judul sub-bab "Hati yang Teduh". Terdapat quote yang bertuliskan 

"Tidak masalah lelah, itu menandakna kita adalah manusia, rehat sejenak dari riuhnya 

peperangan antara hati dan pikiran. Kadang kita juga perlu menumpahkan air mata, bukan untuk 

menunjukkan kelemahan diri. Namun, untuk membersihkan hati agar bisa memandang 

segalanya dengan lebih jernih". dari apa yang sudah dipaparkan pada kata-kata tersebut 

membuat kita sadar bahwa tidak apa-apa ketika kita harus istirahat sejenak dari peliknya urusan 

dalam hidup kita. Sebentar saja untuk mengambil napas dan menenangkan pikiran kita. Tidak 

masalah juga ketika kita lebih memilih sendiri agar merasa lebih aman dan tenang. Selanjutnya 

pada chapter 38 dengan sub- judul,"Pertolongan Allah Itu Nyata" terdapat kalimat kalimat 

dalam bacaan tersebut yaitu, "Kadang yang kita butuhkan bukan hanya semua masalah 

selesai,tapi yang kita butuhkan adalah ketika kita berada di sisi Allah dan Allah berada di pihak 

kita. Angkat tanganmu ketika berada di titik terendah, karena pertolongan Allah itu nyata". Pada 

kutipan tersebut penulis menjelaskan bahwa serumit apapun masalah yang kita hadapi jangan 

pernah sungkan untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah. Percayalah, Allah tidak akan 

membiarkan tangan yang mengadah kepada- Nya, pulang dengan tangan kosong. 

Pada chapter 44 dengan sub judul "Letak Kebahagiaan" terdapat kalimat yang bertuliskan, 

"cukuplah dunia berada di genggaman tangan, jangan biarkan ia masuk hingga ke dalam hati 

sebab hati yang dipenuhi dengan dunia akan sulit menerima cahaya keimanan dan nikmat 

beribadah. dalam potongan kalimat ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manuasia terutama 

ummat muslim, diperingatan bahwa perihal urusan dunia letakkan digenggaman dan jangan 

dimasukkan ke dalam hati. Maksudnya adalah, urusan dunia tidak perlu kita terlalu 

mengurusinya samapai lupa dengan urusan akhirat tentunya. Dimana, kita tahu bahwa dunia 

tidak apa-apanya, pun dibandingkan dengan lautan, nikmat duia hanya setetes dari itu. Maka 

dari itu, jangan terlalu meletakkan dunia dalam hati kita agar ketika kehilangannya kita tidak 

terlalu menyesalinya. Selanjutnya pada chapter 45 terdapat quote yaitu isinya, keresahan luar 

biasa saat kau melakukan maksiat, adalah bahasa rindu dari Allah yang gagal kupahami. 

Kembalilah, sungguh Allah membentangkan pintu taubat-Nya. Pada quote ini dapat kita pahami 

bahwa saat kita melakukan maksiat Allah masih berusaha membentangkan pintu taubat untuk 

kita. Bahkan Allah tidak akan bosan untuk mengirimkan bahasa rindu kepada kita melalui rasa 

gelisah atas maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari sama-sama perbaiki diri dan 
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bertaubat memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pada bagian 58 dengan 

sub-judul "Sulit untuk Istiqomah" terdapat rangkaian kalimat indah yang bertuliskan, "Tidak 

mudah memang mempertahankan keimanan di tengah derasnya fitnah akhir zaman. Orang 

pacaran di mana-mana, zina dianggap lumrah, liberalisme dianggap keren, sedangkan 

beragama malah dianggap kuno. Namun, kita tetap harus bertahan dalam keimanan karena 

itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridho dan surga Allah". Pada rangkaian kalimat 

tersebut dapat kita ambil hikmahnya, bahwa pada era saat ini, istiqomah merupakan hal yang 

sulit kita lakukan mengingat berbagai macam situasi yang kita hadapi. Istiqomah memang sulit, 

tetapi bukan berarti tidak mungkin dan tidak bisa kita lakukan. Kita pasti bisa melakukannya. 

Istiqomah untuk tetap berada di jalan-Nya dan memohon ridho-Nya agar setiap langkah 

kehidupan kita selalu dinaungi oleh rahmat-Nya. Istiqomah memang sulit jika dilakukan 

seorang diri, maka dari itu, kita dapat mencari teman untuk sama-sama mengingatkan kita 

dalam kebaikan. Saling mengingatkan batasan-batasan yang harus kita lakukan sebagai hamba 

dan ummat Rasulullah SAW. Lalu, pada bagian 62 dengan sub-judul "Tertipu Label Hijrah" 

diterangkan bahwa pada zaman sekarang banyak manusia yang saling berlomba-lomba untuk 

memperlihatkan bahwa dirinya tengah berhijrah untuk menjadi lebih baik. Mulaii dari beranda 

sosial media yang penuh dengan nasihat agama, instastory yang penuh dengan perkataan 

ulama, dan lain sebagainya. Namun, dibalik itu semua, dibelakang mereka bahkan diri kita 

masih saja melampaui batas. Banyak orang berlomba-lomba untuk memperliahtkan bahwa 

dirinya baik, namun pada nyatanya saat mereka seorang diri, mereka menunjukkan sifat aslinya 

bahwa mereka kerap kali melampaui batas. Maka dari itu, jika diir kita memang berniat untuk 

berhijrah atau menjadikan diri kita lebih baik kedepannya, mari sama-sama kita luruskan niat 

kita senantiasa hanya untuk Allah Ta'ala. 

Tidak ingin mendapat pujian dari manusia, tidak ingin juga terlihat kita baik dihadapan 

manusia, namun senantiasa karena kita ingin menjadi hamba terbaik menurut versi-Nya. 

Selanjutnya, pada bagian akhir dari buku ini, yaitu bagian 75 dengan sub-judul "Bertemu di 

Keabadian" aku hanya ingin menyampaikan kalimat-kalimat indah yang ada pada bagian ini, 

yaitu "Sesehat appaun tubuh kita hari ini, sekaya apa pun kita saat ini, sebahagia apapun kita di 

dunia ini, kita tetap sedang berjalan menuju kematian. Terlena bukan pilihan bagi orang-orang 

yang menginginkan surga sebagai akhir pencariannya. Karena sejatinya kita semua sedang 

berada di ruang tunggu,menanti- nanti giliran datang. Siapa yang tahu ternyata esok adalah hari 

terakhir kesempatan kita hidup di dunia ini". 

Hal-hal menarik yang Anda pelajari, antara lain: 

1. Ketika kita ada masalah, hendahlak tidak menyerah begitu saja. Percaya, bahwa Allah 
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akan   selalu ada untuk kita ketika kita memohon dan meminta pertolongan kepada-Nya. 

2. Ketika kita menginginkan sesuatu, hendaklah memhon hanya kepada Allah SWT., 

percayalah Allah tidak akan membiarkan tangan yang mengadah pulang dalam keadaan 

hampa. Meskipun doa-doa kita tidak dikabulkan saat itu juga, tetapi pasti akan segera 

Allah jawab sesuai dengan waktu yang tepat menurut versi-Nya. 

3. Jangan pernah lelah untuk menjadi seseorang yang terus belajar agar semakin baik. 

Tetap istiqomah untuk menjadi hamba terbaik menurut versi-Nya.
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Aku Masenja 

Penulis Buku : Rumasi P 

Penerbit Buku : Araska 

Oleh : Ghefira Nur Fatimah-P2 
 

 

Apa yang dibahas dibuku ini? 

 
Buku ini menceritakan tentang Masenja seorang guru muda yang ditugaskan di daerah 

perkebunan kelapa sawit di Bengkulu Utara. Di sekolah tempatnya mengajar, Masenja sudah 

harus mengatasi masalah anak didiknya karena dia juga bertanggung jawab sebagai wali kelas. 

Bunga Malasari, salah satu muridnya dituduh mencuri baju salah satu teman kelasnya. Masalah 

ini membuat Masenja takut dan gelisah. Setelah melakukan pembicaraan dengan Bunga 

Malasari, Masenja tidak menghukumnya tetapi akan membinanya menjadi seorang yang lebih 

baik lagi. Namun hal ini ditentang oleh beberapa guru di sekolah itu, mereka tidak setuju tetapi 

Masenja tetap kekeh dengan keputusannya. Ia melakukan ini karena tahu bahwa Bunga 

Malasari mencuri seragam temannya karena seragam miliknya sobek, warnanyapun sudah 

Buku 22 Ghefira Nur Fatimah - Aku Masenja 
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kuning, ia malu untuk mengenakannya ke sekolah. Akhirnya mencuri seragam milik temannya. 

Keputusan Masenja ini didukung oleh salah satu guru yang memang tahu keadaan dan kondisi 

dari Bunga Malasari. Kasus pencurian belum selesai kini muncul lagi masalah terkait 

penampilan yang berlebihan. Tiara Alamanda namanya, gadis kecil itu wajahnya penuh 

polesan. Dandanannya sangat berlebihan bahkan melebihi anak usia 17 tahun. Masenja tak 

diam saja, ia langsung menegur Tiara Alamanda untuk merubah tampilannya. 

Setelah mendapat beberapa masalah seperti Bunga Malasari dan Tiara Alamanda. Kini, 

Masenja harus berusaha memutuskan hal apa yg harus ia gunakan untuk menyelesaikan 

masalah Bunga Malasari. Ia memutuskan untuk tidak menghukumnya, namun dia berusaha 

untuk memberikan nasehat kepada Bunga Malasari. Dimana ia harus mengembalikan uang 

yang sudah ia ambil sebesar 15ribu dan juga mengembalikan baju yang ia ambil. Namun 

keputusannya itu ditentang oleh beberapa guru bahkan wali murid dari Farid, anak yg bajunya 

diambil oleh Bunga Malasari. Hal ini membuat Masenja semakin bimbang, apakah langkah 

yang sudah diambil nya itu benar?. Kemudian pendapat nya diperkuat oleh Pak Sugeng, salah 

satu guru senior disana. Keputusan Masenja sudah tepat. Hingga suatu hari ketika waktunya 

bunga Malasari mengembalikan baju, ia tak kunjung datang. Masenja khawatir apakah bunga 

Malasari hanya berbohong. Namun setelah di kulik ternyata Bunga Malasari diancam, kalau 

dia harus mengembalikan baju yang baru bukan baju yg sudah ia curi. 

Setelah permasalahan Bunga Malasari selesai, kini muncul masalah baru yang ini bisa dianggap 

tidak biasa aja. Dua orang siswanya melakukan adegan asusila dibelakang sekolah. Tiara 

Alamanda dan Iwan. Begitu paniknya Masenja, ia bingung dan cemas harus melakukan apa 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk memanggil kedua 

orang tua siswa ke sekolah. Diluar kendali Masenja, tanpa sengaja ia memukul kedua anak 

tersbut, bertambahlah pikiran dan kecemasannya. Namun ada Bapak Sanusi yang memberikan 

ketenangan bagi Masenja melalui kata-katanya bahwa ibu Masenja tidak usah panik, lakukan 

hal yang memang menurut ibu itu perlu dilakukan. Masenja sedikit tenang dengan tetap ada 

pikiran bahwa dirinya melanggar HAM karena memukul Tiara Alamanda dan Iwan. Hari 

dimana orang tua kedua siswa datang ke sekolahpun tiba, Orangtua Iwanpun datang kemudian 

Masenja menceritakan hal yang sebenarnya terjadi dan ternyata orang tua Iwan telah menghajar 

Iwan hanis-habisan. Sedangkan orang tua Alamanda tidak datang ke sekolah. Permasalahan ini 

belum selesai, malah makin rumit karena kepala sekolah memarahi ibu Masenja karena saat 

mengundang orang tua Alamanda ia tidak menggunakan surat resmi. Kemudian Masenja 

konsultasi dgn Ibu Yanusa, lalu keduanya dipanggil menghadap kepala sekolah. Disana Ibu 

Yanusa ternyata malah menyalahkan Alamanda. Beliau hanya membela dirinya sendiri 
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dihadapan kepala sekolah. Hal ini membuat Masenja emosi dan juga pusing. Ia tak menyangka 

ibu Yanusa yang ia kira akan membelanya ternyata malah memberikan penjelasan bahwa 

kesalah seutuhnya ada di Masenja. 

Belum juga masalah mengenai muridnya belum selesai, kini Masenja dipanggil oleh kepala 

TU. Pikirannya sudah kemana-mana, ia khawatir hal ini akan menyangkut orang tua dari Tiara 

Alamanda. Setelah mendengar penjelasan dari kepala TU, ternyata Rona Masenja harus 

mengikuti diklat selama 2 minggu. Ya anggap saja ini sebagai waktu untuk menanangkan 

pikiran dari hura-huru yang ada. Selama mengikuti diklat, beliau bertemu dengan seorang Ibu 

guru yang sangat ramah, yaitu Ibu Indar Astuti. Rona Masenja banyak belajar dan bercerita 

tentang apa yang dialaminya kepada Ibu Indar. Ia banyak mendapat masukan dan juga saran. 

Bertemu dengan Ibu Indar adalah salah satu hal yang menyenangkan baginya. Namun, waktu 

diklat begitu saja berlalu. Kini Masenja harus kembali bertemu dengan murid-muridnya. Siang 

itu, ketika Rona Masenja kembali mengajar, dengan keadaan capek, Alfi Rozas, ketua kelas 

datang menghampirinya. ia menyampaikan aspirasi bahwa ingin mengadakan demonstrasi. 

Demo dilakukan karena Ibu Trisna selalu meninggalkan kelas, jarang masuk sehingga mereka 

tak mengerti apa-apa tentang pelajaran IPA. Masalah Tiara alamanda memang sudah Rona 

serahkan ke Ibu Yustina, namun ia masih punya tanggungan mendidik Bunga Malasari. 

Semakin hari masalah Ibu Rona Masenja semakin sulit. 

Demo yang dilakukan disebabkan karena setiap pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru yang 

mengajar jarang datang dan seringkali hanya memeberikan tugas saja. Sebagai murid, Alfi 

Rozas dan teman-teman satu kelasnya merasa hak belajarnya telah direnggut sehingga ia 

mengajak teman-temannya untuk berdemonstrasi, agar mendapatkan kembali hak belajarnya. 

Masalah demi masalah pun muncul. Kini Masenja memergoki anak didiknya sedang 

melakukan tindakan asusila dibelakang sekolah. Masenja geram dan menegur, kemudian 

secara reflek menyentak bahu salah satu anak didiknya tersebut. Perlakuan Masenja terhadap 

anak didiknya itu menghantui pikirannya, ia takut bahwa yang dilakukannya dianggap sebagai 

tindak kekerasan guru terhadap murid, dan dianggap menyalahi hak asasi seorang siswa. 

Pikiran Masenja kini bercampur aduk, kadang-kadang tidak tenang dan damai. Masalah demi 

masalah menghantam diinya, dari masalah Bunga Malasari, Tiara Alamanda, guru-guru 

disekolah yang beraneka karakter, Alfi Rozas, juga bapak kos. Bunga Malasari telah berubah 

walaupun tetap membutuhkan pengawasan. Tiara Alamanda masih seperti kemarin. Alfi Rosaz 

memamg memiliki karakter keras seperti bapaknya. Pelajaran yang bisa diambil bahwa 

sesungguhnya manusia yang kasar, letus, dan tampak tak berperikemanusiaan sesungguhnya 

adalah manusia penakut yang tengah bersembunyi di dalam dirinya. Suatu pagi seorang siswa 
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bernama Bunga melapor kepada Masenja bahwa ia kehilangan uangnya sebesar seratus ribu 

rupiah. Terkejutlah Masenja. Kasus pencurian kini terulang kembali. Guru-guru disekolah itu 

juga menyalahkan Masenja, karena sikap beliau yg membela Bunga Malasari saat mencuri baju 

milik temannya pada saat itu. Masenja tetap kuat, lalu ia mencoba mencari tahu siapa yang 

mencuri uang milik Bunga. Awalnya tidak ada yang mengaku, hingga keesokan harinya 

Masenja mendapati uang seratur ribu itu dimejanya. Ia kembalikan uang itu kepada Bunga. 

Masenja mencurigai Tiara yang mengambil uang tesebut. Ia bertanya ke unga, adakah 

temannya yang berangkat pagi padahal biasanya berangkat siang?, Bunga menjawab "Tiara". 

Masenja kemudian mencari tahu lewat bapak tukang gerbang sekolah namun tidak ada hasil. 

lalu akhirnya ia memanggil Tiara, dan terbongkarlah bahwa Tiara yang mengambil uang milik 

Bunga. Namun alasannya adalah Tiara merasa cemburu dengan Masenja yang 

menganakemaskan Bunga yang pernah berkasus waktu itu, sementara perlakuan pada Tiara 

berbeda. Masenja terdiam. Dia sadar bahwa Tuhan berupaya bahwa Masenja harus menjaga 

hati-hati manusia yang masihi remaja, masih murni dan belum terlampau kotoran. Masenja 

kemudian menyutuhTiara untuk membuat surat perjanjian dan memintanya untuk minta maaf 

dan menjelaskan bahwa dialah yang mengambil dan juga telah mengembalikan uang itu. 

Hari itu Masenja merasa tenang hingga tiba tiba beliau dipanggil oleh TU untuk menemuinya 

di ruang TU. Ia mendapatkan sebuah amplop yg ternyata isinya surat mutasi. Ia dipindahkan 

ke sekolah yang tertulis tujuannya di sana. Masenja menetaskan air mata, ia sudah merasa 

nyaman berada disekolah ini. Namun ia harus tetap menerimanya. Masenja berpamitan kepada 

anak anak. Terutama bunga Malasari. Bunga memberikan Masenja kenang kenangan berupa 

boneka berwarna coklat kehitaman. 4 tahun sudah Masenja dipindahkan ke sekolah barunya 

yaitu SMP di lais. Bunga Malasari, nama yang dieja Masenja ketika mendapati undangan 

berwarna biru muda. Dilihatnya lagi undangan itu, tidak ada nama gelar dibelakang nya, juga 

calon suami yaitu Budi Pranata. Masenja memang tak paham lagi dengan anak itu sekarang. 

Namun beliau belum bisa memastikan bisa datang atau tidak ke pesta anak itu. Lantas 

bagaimana dengan Habil? sudah lama tidak ada kabar darinya. Ah biar sajalah, cinta memang 

selalu berbanding lurus dengan pengorbanan. tapi barangkali hanya cinta yang telah hakiki saja 

yang benar-benar pantas untuk mendapatkan pengorbanan. telepon genggam tiba tiba 

berdering Habil Sanjaya menelepon Masenja Bagiamana aku dan lusa, telah Ia terbitkan 

bersama keadaan ku di alam penciptaan-Nya. 
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Judul Buku : Negeri 5 Menara 
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Penerbit Buku : PT Gramedia Pusat Utama 

Oleh : Fadia Nuha Zakiyah – SA P2 

 
Buku 23 Fadia Nuha Zakiyah - Negeri 5 Menara 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Aku tegak di atas panggung aula madrasah negeri setingkat SMP. Sambil mengguncang- 

guncang telapak tanganku, Pak Sikumbang, Kepala Sekolahku memberi selamat karena nilai 

ujianku termasuk sepuluh tertinggi di Kabupaten Agam. Bagiku, tiga tahun di madrasah 

Tsanawiyah rasanya sudah cukup untuk mempersiapkan dasar ilmu agama. Aku ingin kuliah 

di UI, ITB, dan terus ke Jerman tetapi Amak ingin aku masuk madrasah Aliyah. Alhasil kami 

bersepakat untuk mengambil keputusan yaitu masuk pondok di Jawa. 

Man Jadda wajada : sepotong kata asing ini bak mantera ajaib yang ampuh bekerja. Dalam 

perjalanan dari Padang ke Jawa Timur, aku sempat sekilas melewati Jakarta jam tiga dini hari. 

Bus hanya berhenti untuk menurunkan Pak Sutan yang akan ke Tanah Abang. Dari jendela bus 

kulihat gedung-gedung tinggi, jalan-jalan silang gemilang yang semuanya bermandikan 

cahaya. Usai malam pertama pekan perkenalan kami kembali ke asrama untuk mengikuti 

kegiatan di asrama. Rumus man Jadda wajada terbukti mujarab, kesungguhankan segera 

dibalas kontan. 

Belakangan aku menyadari bahwa sarung sangat multifungsi. Di waktu malam, menjadi 

penambah selimut di atas celana panjang, bisa menjadi karung pakaian kotor dengan mengikat 
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satu ujungnya, dan bahkan bisa menjadi spanduk darurat. Tinggal menempelkan huruf-huruf 

dari karton warna warni, jadilah spanduk bercorak kotak-kotak. Setelah sarung, giliran kopiah 

yang aku songkokkan ke kepala. Di PM, kopiah harus berlapis bahan bludru hitam, tidak boleh 

warna lain. Sedangkan model bisa saja bermacam-macam. Bagi kami, kemuliaan hari Jumat 

lebih dari hari favorit Nabi Muhammad. Bagi kami, kalimat thanks God it's Friday bukan basa- 

basi. Karena hari yang mulia ini adalah hari libur mingguan kami di PM. Minggu dan Sabtu 

kami masuk kelas seperti biasa. 

Kami saling bertanya bagaimana kemampuan bahasa Arab. Dengan seadanya kami jawab, ya 

sudah sedikit-sedikit. Walau belum menguasai grammar dengan tepat, kami berusaha 

menggunakan kosakata Arab. Suara Kiai Rais yang penuh semangat terngiang-ngiang di 

telingaku yaitu Pasang niat kuat, berusaha keras dan berdoa khusyuk, lambat laun, apa yang 

kalian perjuangkan akan berhasil. Ini sunnatullah hukum Allah. Jangan berharap dunia yang 

berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah. Ingat, Allah berfirman, Dia tidak akan mengubah 

nasib sebuah kaum sampai kaum itu sendirilah yang melakukan perubahan. Kalau mau sesuatu 

dan ingin menjadi sesuatu, jangan hanya bermimpi dan berdoa, tapi berbuatlah, berubahlah, 

lakukan saat ini. 

Aku mengikuti kegiatan luar kelas yaitu dengan bergabung di majalah kampus karena aku 

sangat tertarik belajar tulis-menulis dan memotret. Sedangkan untuk bidang olahraga, aku 

memilih silat dan sepakbola. Salah satu bagian penting qanun adalah pengaturan arus informasi 

yang sampai kepada kami para murid. Agar semua informasi mengandung pendidikan, semua 

saluran harus dikontrol dan disensor. Di PM, kami hanya bisa membaca 3 koran nasional yang 

telah disensor oleh bagian keamanan dan pengajaran. Di PM, tidak seorangpun murid boleh 

menonton TV. Menurut guru kamu, kualitas siaran TV tidak cocok dengan pendidikan PM dan 

bisa melenakan murid dari tugas utama menuntut ilmu. Di PM, ujian maraton sepanjang 15 

hari disambut bagai pesta akbar, riuh, dan semarak. Itulah the moment of truth seorang pencari 

ilmu untuk membuktikan bahwa jerih payah belajar selama ini mendatangkan hasil setimpal, 

yaitu meresapnya ilmu tadi sampai ke sum-sumnya. 

Sahirul lail maknanya kira-kira begadang sampai jauh malam untuk belajar dan membaca buku. 

Sebuah pepatah Arah berbunyi : Man thalabal 'ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan 

kemuliaan, maka bekerjalah sampai jauh malam. Aku merasakan PM sengaja mengajarkan 

candu. Candu ini ditawarkan siang malam, sedemikian rupa sehingga semua murid jatuh 

menyerah kepadanya. Kami telah ketagihan. Kami candu belajar. Dan imtihan atau ujian adalah 
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pesta merayakan candu itu. Di kepalaku berkecamuk badai mimpi. Tekad sudah aku bulatkan 

: kelak aku ingin menuntut ilmu keluar negeri, kalau perlu sampai ke Amerika. Dengan sepenuh 

hati, aku torehkan tekad ini dengan huruf besar-besar. Ujung penaku sampai tembus ke halaman 

sebelahnya. Meninggalkan jejak yang dalam. "Man Jadda wajadda. Bismillah". Aku yakin 

Tuhan Maha Mendengar. Hari ini semua orang memakai wajah sukacita. Ketegangan tentang 

hasil ujian telah reda. Tadi pagi semua nilai ujian diumumkan. Aku bersyukur sekali, hasil jerih 

oayah belajar habis-habisan menghasilkan nilai yang baik. Sejak dari pagi buta suasana PM 

sudah heboh. Hampir setiap orang di kamar sibuk mengemasi sekaligus membersihkan lemari 

mereka masing-masing. Saling mengucapkan selamat liburan sampai ketemu 2 Minggu lagi. 

Malam ini untuk pertama kalinya kami sekamar mendapat penugasan menjadi bulis lail atau 

pasukan ronda malam. Inilah kesempatan yang dinantikan semua murid baru dan juga murid 

yang lebih senior. Kasur segera kami gelar dan lampu kamar dipudurkan. Sebagai bulis lail, kami 

dapat keringanan untuk tidur lebih awal jam tujuh malam. Ketika semua orang masih belajar 

dan tidak boleh masuk kamar, kami malah diwajibkan tidur untuk persiapan begadang. Setelah 

tidur 3 jam, Kak Is membangunkan kami untuk memulai tugas mulia ini. Pos penjagaan kami 

adalah dua kursi dan sebuah meja kayu. Sebuah bola lampu yang redup-terang seperti kunang-

kunang raksasa tergantung di sebuah tiang bambu di sebelah meja. Menurut instruksi Tyson, 

kursi dan meja kami harus dihadapkan ke sungai untuk memantau daerah ini. Sungai ini tenang 

dan kelam. Bunyi alirannya halus seperti dengkuran kucing. Di malam yang menegangkan ini 

dua orang pencuri berhasil diringkus. Mereka ditemukan membuka paksa pintu kandang sapi. 

Tim elit berhasil melumpuhkan yang satu di dekat kandang, dan yang satu lagi di depan mataku 

sendiri. Kedua lututku masih gemetar ketika melihat kedua orang digelandang ke arah PM 

untuk diserahkan ke polisi. Gemetar tapi juga senang. Senang karena bisa ikut menangkap 

pencuri dan lebih senang lagi lepas dari kewajiban jadi jasus. Dengan bangga aku bercerita 

pengalaman hari ini kepada kawan-kawanku bahwa aku sudah bertemu Sarah di rumah Ustad 

Khalid, mereka memuji hasil tulisan wawancara di majalah yang telah kucetak. Sudah dua 

minggu sejak aku bertemu Sarah. Tapi rasanya baru kemarin. Pengalaman yang selalu 

membawa senyum ke wajahku. Pengalaman yang juga mengajarkan bahwa kalau aku mau 

bercita-cita, selalu ada jalan. Bahkan keajaiban-keajaiban bisa diciptakan dengan usaha-usaha 

tak kunjung menyerah. Pondok Madani diberkati oleh energi yang membuat kami sangat 

menikmati belajar dan selalu ingin  belajar berbagai macam ilmu. Lingkungannya membuat 

orang yang tidak belajar menjadi orang aneh. Belajar keras adalah gaya hidup yang fun, hebat, 

dan selalu dikagumi. Karena itu, cukup sulit untuk menjadi pemalas di PM. 

Bentuknya sederhana hanya sebuah panel kayu yang diberi 2 kaki yang ditanam ke tanah, tepat 
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di sebelah gedung sekretaris PM. Di atasnya ada atap seng mungil untuk memayungi panel ini 

dari huja . Panel kayu ini dilapisi kaca, dan dibagian dalamnya terpampang beberapa lembar 

kertas ketikan yang di beberapa tempat berlepotan Tipe-X. Ditempelkan pakai paku payung 

warna-warni. Kalau malam hari, sebuah neon kecil yang redup mengintip dari bawah atap seng. 

Tidak terasa musim ujian telah datang lagi. Aku dan segenap siswa sibuk kembali belajar keras 

dan juga sahirul lail. Ujian akhir tahun mirip dengan pertengahan tahun cuma behannya lebih 

banyak dan hampir semua bahan berbahasa Arab dan Inggris. Ini membuatku benar-benar harus 

bekerja keras untuk bisa menjawab soal tulisan maupun soal lisan. seperti janjiku pada ustad 

Thoriq, aku mencoba dulu menjalankan tugas sebagai penggerak bahasa asrama. Tugasku 

adalah memastikan disiplin bahasa ditegakkan, memberikan kosa kata baru dan memeriksa 

catatan anggota asrama. Selain itu juga merangkap sebagai hakim di mahkamah bahasa. 

Posisiku hanya untuk satu asrama, sementara Three Musketeers mengatur disiplin bahasa untuk 

segenap penduduk PM. Di puncak gedung asrama, dikelilingi oleh gantungan cucian, aku 

berdiri sebatang kara menatap langit yang rusuh. Aku kembangkan sajadah di atas lantai beton 

cor ini. Aku lanjutkan membaca surat Randai yang telah keriput aku remas. Isinya aku 

renungkan dalam-dalam. Ini sebuah surat persahabatan dan pemberitahuan. Kenapa sebagian 

diriku ragu?. Selama 3 hari 3 malam ditemani Sahibul Menara dan Raja sebagai konsultan, aku 

berlatih dan berlatih, di sebelah Sungai Bambu. Dua hari lagi adalah hari H aku tampil di depan 

mata ribuan murid, para guru, kiai dan tamu agung dari Inggris itu. Bagaiman kalau di hari H 

suaraku hilang, atau sakit gigi, atau grogi, atau lupa hapalan pidatoku, atau tidurku jadi tidak 

nyenyak. Selain Sahibul Menara, lawan karibku adalah diari-diariku. Aku sudah menulis dari 

sejak berumur 12 tahun. Selama setahun aku bisa menamatkan satu sampai dua buku diari. 

Awalnya aku melihat Amak rajik menulis sebuah buku tebal yang kemudian aku lihat judulnya 

"Agenda 1984". Entah mengapa kemudian aku juga tertarik dengan ide untuk menuliskan 

macam-macam hal dalam buku yang bisa di isi setiap hari. 

Rencana Atang dan rancangan Abdul tampaknya akan membuat terobosan baru dalam sejarah 

pagelaran seni di PM. Akan susah bagi kelas 5 sekarang untuk membuat pertunjukan yang lebih 

baik lagi tahun depan. Kami sangat optimis. Seperti kata orang luar negeri yang aku baca, the 

devils is in details. Apa yang kami setujui di rapat kemarin ternyata tidak gampang untuk 

dilaksanakan. Semprotan air bisa dicari di Ponorogo, pompa juga, yang tidak ada adalah bahan 

pembuat asap. Tidak kering-kering rasanya bibir kami kelas enam membicarakan betapa 

suksesnya show kemarin. Ceritanya beraneka rupa dari yang sebenarnya terjadi sampai yang 

diragukan kesahihannya. Mulai dari Khair yang sempat akan dicubit seorang penonton 

perempuan yang marah karena merusak sanggulnya dengan hembusan kipas angin, Malik 
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pemeran Ibnu Batutah yang benjol kepalanya karena terantuk mik yang menggantung, sampai 

cerita beberapa ibu-ibu pamong praja yang menyatakan niatnya tertarik mengambil anak kelas 

6 sebagai menantunya kelak. Setelah Class Six Show, kami menyerahkan semua pengurusan 

dan organisasi di PM ke murid kelas lima. Tugas kami kini hanya satu belajar untuk 

menyambut ujian terberat yang pernah ada, ujian kelulusan PM. Ujian akan berlangsung 

maraton dua pekan yang akan mengujikan semua pelajaran dari kelas satu sampai kelas enam. 

Bentuknya dua, ujian esai dan ujian lisan. Seminggu berlalu sejak Baso bercerita tentang 

hidupnya. Pelan-pelan kami mulai lupa karena sibuk dengan kegiatan membaca berbagai 

macam buku pelajaran dari kelas satu sampai kelas enam nonstop. Ujian hanya menghitung 

bulan. Bertumpuk-tumpuk buku menggunung di atas lemari kami, menunggu dibaca. Rasanya 

hari itu aneh sekali. Rasanya seperti baru selesai cabut gigi geraham. Proses membongkar gigi 

tidak lama dan tidak terlalu menyakitkan. Barulah setelah beberapa jam setelah obat kebal 

hilang, nyeri mulai menghentak-hentakkan. Lalu, selama beberapa minggu, lidah akan bolak- 

balik memeriksa rongga yang ditinggal gigi tadi. Rasa-rasanya gigi itu masih ada di sana, tapi 

ternyata tidak ada. Aku pernah membaca, kalau menurut orang yang bisa membaca aura, setiap 

barang yang pernah ada di suatu tempat dan kemudian dipindahkan, maka masih ada jejak aura 

di tempatnya semula. 

Ayah hanya tinggal tiga hari di PM. Misinya telah berhasil membuat aku berjanji tetap di sini. 

Dalam tiga bulan ke depan, aku akan menghadapi ujian terberat dalam kehidupan PM: imtihan 

nihai, ujian penghabisan. Hanya beberapa bulan lagi aku mencapai garis finish. Man shabara 

zhafira. Siapa yang sabar akan memetik hasilnya. Aku harus bisa bertahan. Sekarang, tinggal 

bagaimana aku bisa tetap semangat dan termotivasi. Langit malam ini berisi bulan sabit dan 

gugusan bintang berkelip-kelip. Angin semilir bulan September mengalir sejuk sampai ke hati. 

Setelah kedatangan ayah yang menjanjikan ujian persamaan SMA, aku menjadi sangat 

bersemangat menghabiskan bulan-bulan terakhirku di PM. Tidak terkecuali menyambut malam 

bersejarah ini. Akhirnya hari pertama imtihan nihai itu datang juga. Warga PM menyebutnya 

ujian di atas ujian. Sariawanku masih terus mekar dan berdenyut-denyut perih. Sangat 

mengganggu kenikmatan makan dan konsentrasi belajar. Kami terus tinggal di kamp 

konsentrasi untuk bisa memusatkan perhatian menghadapi ujian. Tidak gampang memaksakan 

diri terus belajar siang dan malam. Sudah dua minggu berlalu sejak kami merayakan selesainya 

ujian. Dua minggu yang paling santai yang pernah kami nikmati di PM. Kami melakukan 

berbagai macam kegiatan, mulai dari bulis lail, turnamen olahraga antara kelas 6 dan guru, 

sampai menghadiri berbagai seminar pembekalan bagi calon alumni. Malamnya diadakan acara 

yudisium dan khutbatul wada. Khutbah perpisahan. Setelah beberapa sambutan pendek dan doa 



74 

 

syukur, kami semua anak kelas 6 yang berjumlah ratusan diminta berdiri memanjang seperti 

ular di aula. Aku berdiri berjajar bersama sahibul menara. Saling meletakkan tangan di bahu 

teman, di kiri kanan. Besok paginya, PM diselimuti kabut. Hembusan angin pagi menusuk kulit. 

Tapi aku dan sahibul menara telah siap dengan koper-koper kami. Beberapa bus dengan tujuan 

masing-masing sudah menunggu di depan aula titik aku dan raja naik bus jurusan Sumatera, 

Atang ke Bandung sementara Dul Majid ikut mobil keluarga said ke Surabaya. Di tengah kabut 

tipis, kami sekali lagi bersalaman dan berangkulan dan berjanji akan saling berkirim surat. 

Entah kapan aku akan melihat kawan-kawan terbaikku ini. Setelah kami mengerahkan segala 

ikhtiar dan menggenapkan dengan doa, Tuhan mengirim benua impian ke pelukan masing-

masing. Kun fayakun, maka semula awan impian, kini hidup yang nyata. Kami berenam telah 

berada di 5 negara yang berbeda di 5 menara impian kami. Jangan pernah meremehkan impian, 

walau setinggi apapun. Tuhan sungguh Maha Mendengar. Man Jadda wajada, siapa yang 

bersungguh-sungguh akan berhasil. 

Rehan Raujana alias Rey, seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Kedua 

orangtuanya meninggal karena kebakaran. Ia tumbuh menjadi seorang anak lelaki bandel yang 

memiliki fisik kuat, dan memiliki kecerdasan otak di atas rata-rata. Rehan menjadi anak bandel 

karena lingkungan panti asuhan yang buruk. Penjaga panti asuhan mengeksploitasi anak-anak 

asuhnya dengan mempekerjakan dijalanan. Penjaga panti asuhan juga menyalahgunakan 

sumbangan dari para donatur untuk mencapai ambisinya, yakni menunaikan ibadah haji. Rehan 

yang cerdas mengetahui kelakuan penjaga panti asuhan. Suatu hari Rehan keluar dari panti 

asuhan dan memutuskan menjadi preman di terminal. Keputusan Rehan menjadi babak baru 

kehidupan Rehan. Di terminal, teman sekamar Rehan, Diar menjadi penjaga toilet umum di 

terminal. Saat Diar sedang berjaga, Rehan mencuri celana jins milik supir bus malam yang 

sedang mandi di toilet umum tersebut, dan lalu membawanya lari untuk dijual. Uang hasil 

penjualannya selain untuk membeli makan, juga dihabiskan di meja judi. Sementara Diar 

bertanggungjawab atas pebuatan Rehan dan menjadi korban amuk massa dengan siksaan yang 

amat mengerikan. Beruntung polisi segera datang sebelum massa membakar Diar hidup-hidup, 

hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Di ruang ICU itulah Diar bersebelahan dengan Rehan yang 

dirawat di ruang yang sama dalam kondisi sama kritisnya. Rehan dirawat di ICU setelah 

mendapat tujuh luka tusukan di lambungnya. Diduga pelaku penusukan Rehan adalah lawan 

judi Rehan. Pada titik ini, penjaga panti menunggui Rehan dan Diar. Kemudian, kepada 

penjaga panti, di detik-detik terakhir Diar, ia mengaku bahwa dialah yang pernah merusak 

tasbih penjaga panti. Ketika itu Rehan mengakui kesalahan itu sebagai kesalahannya, hingga 

hukuman cambuk dan siksaan itu ditanggung Rehan dengan penuh ketegaran. Bagi Rehan, 
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pengakuan itu hanya sebagai bentuk perlawanan. Namun bagi Diar peristiwa itu meninggalkan 

kesan untuknya. Sejak saat itu Diar menganggap Rehan adalah sahabat sekaligus pahlawannya. 

Penjaga panti tersentuh akan pengakuan Diar, dan tersadar atas kesalahan besar yang ia lakukan 

selama ini. Tabungan yang hampir terkumpul untuk naik haji diambilnya untuk membiayai 

pengobatan Rehan ke ibu kota. Pasca proses pengobatan, Rehan dititipkan di rumah singgah di 

ibu kota selama enam bulan. Rumah singgah mengajarkan Rehan tentang arti sebuah keluarga. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Substansi cerita berhasil menginspirasi anak muda zaman sekarang untuk lebih bersemangat 

meraih cita-cita dan rasa patuh terhadap orang tua. 

2. Mengubah pola pikir dan meruntuhkan stigma kita tentang kehidupan pondok pesantren 

yang hanya belajar ilmu-ilmu agama islam saja tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti 

bahasa inggris, bahasa arab, kesenian, dsb. 

3. Jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun itu, karena Allah Maha 

Mendengar doa umat-Nya. 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

Diawali dengan menceritakan kondisi Sabari yang duduk sendiri di beranda saat malam senyap. 

Ia dapat melihat jelas gurat nasib di telapak tangannya karena purnama kedua belas yang terang 

benderang. Sabari merindukan Marlena, perempuan yang berhasil membuatnya jatuh cinta, dan 

Zorro, anaknya Marlena. Lalu dilanjutkan mengisahkan keluarga Amirza. Amirza memiliki 

istri dan tiga orang anak yaitu, Amiru, Amirta, dan Amirna. Amirza bekerja sebagai buruh 

pabrik sandal jepit, menjual pukat, dan radio. Amirza sangat mencintai radio dan setiap malam 

menghabiskan waktunya menganyam pukat sembari mendengarkan radio kesayangannya. 

Bagian berikutnya kembali menceritakan tentang Sabari, awal mula dia bertemu pujaan hatinya 

yaitu Marlena. Dilanjutkan kembali mengisahkan keadaan rumah Amirza yang sedang dilanda 

hujan lebat pada malam hari. Lalu Amirza membawa radionya ke kios Gaya Baru milik Syarif 

Miskin untuk diperbaiki. Diceritakan juga seorang ayah Bernama Markoni yang menerapkan 

sistem militant di rumahnya akibat penyesalan dalam hidupnya. Markoni memiliki usaha 

percetakan batako yang sedang mengalami kemajuan. Kembali ke Sabari yang tidak seperti 

dulu lagi, kini dia lebih kalem karena merindukan perempuan yang merampas kertas ujiannya 

dulu. Sabari mengawali langkah pertama di SMA dengan senyuman lebar yang ia miliki. 

Izmi merupakan kawan sekelas Zuraida yang dulunya berasal dari keluarga kaya tetapi 

mendadak miskin. Izmi yang merupakan anak tertua harus bekerja untuk menghidupi 

keluarganya. Amiru pergi ke kios Gaya Baru untuk menanyakan tentang radio kepada Syarif 

Miskin. Suatu hari Sabari mendapat kiriman surat di majalah dinding untuk orang yang 

Bernama S dan yang mengirim berinisial L. Sabari pun yakin bahwa itu adalah surat dari Lena. 

Lanjut ke sebuah Radio Philip tua yang tergolong barang antik yang langka dan memiliki nilai 

jual mahal. Sabari yang sudah mulai tidak mengharapkan dan bersikap rasional terhadap Lena, 

tetapi di majalah dinding terpasang lagi surat yang diketik rapi yang berisi tentang balasan dari 

surat yang dibuat Sabari, tetapi surat ini hanya menggunakan perlambangan dengan huruf S 

dan dua huruf A. Izmi mendapat nilai ulangan yang tak diduga-duga sebelumnya, karena nilai 

ulangan yang ia dapatkan biasanya hanya mencapai 3. Tetapi kali ini dia tersenyum haru 

melihat nilai ulangan matematikanya mencapai 6. Insyafi, adalah ayah Sabari yang merupakan 

seorang pensiunan guru SD bidang Bahasa Indonesia. Awalnya Sabari begitu semangat karena 

hari Senin adalah langkah awal menuju segalanya dan hari senin akan menjadi hari yang paling 

indah dalam hidupnya. Tetapi sejenak Sabari pernah berpikir untuk berhenti sekolah, karena 

sikap Lena yang sering acuh dan tak pernah mempedulikannya. Sabari masih tetap 

memboloskan diri. Empat sahabatnya merasa tidak lengkap tanpa Sabari. Tetapi, Ukun 

berusaha membujuk Sabari dengan menyebut bahwa ada surat dari Lena. Dengan cepat Sabari 
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langsung melompat dari tempat tidur untuk pergi ke sekolah. Keesokan harinya Sabari semakin 

bersemangat melakukan apapun semua itu karena surat yang dibacanya dari Lena. 

Izmi membisikkan sebuah rahasia yang perlu disampaikan kepada Sabari di telinga Zuraida. 

Rahasia tentang siapa yang suka mengikat rantai sepeda Sabari dengan tali rafia dan yang sering 

menyangkutkan sepeda Sabari di puncak tiang bendera, dia adalah “Bogel Leboi” bisik Izmi. 

Sabari melihat rumus volume kerucut di bawah meja Lena dan Bogel, ternyata mereka berdua 

sekongkol untuk menyontek. Pulang sekolah Amiru segera berangkat naik sepeda untuk 

mencari pekerjaan demi menebus radio Philip ayahnya di pegadaian dan membiayai operasi 

ibunya. Sabari merasa bersalah terhadap Lena dan Bogel yang telah membuat nilai mereka 

menjadi dua. Dia meminta maaf lewat radio yang disiarkan secara terbuka dan menyanyikan 

sebuah lagu yang dipersembahkannya untuk Lena dan Bogel. Selain itu, Sabari meminta untuk 

menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah berjasa dan akan berjasa dalam hidupnya. 

Izmi bercita-cita ingin menjadi dokter hewan, sejak dia melihat seorang dokter hewan 

membantu sapi beranak di dalam buku komik. Sedangkan Amiru bercita-cita menjadi pencipta 

radio yang hebat, radio yang bisa menangkap siaran gelombang pendek dari seluruh dunia 

dengan suara yang jernih. Akhirnya, mereka menamatkan SMA. Sabari, Ukun, Tamat, 

Toharun, Izmi, Zuraida, Lena, dan Bogel semuanya lulus. Acara perpisahan digelar Sabtu pagi. 

Izmi ingin mengatakan ke semua orang bahwa Sabari adalah pahlawannya, inspirasinya, orang 

yang diam-diam memberinya kekuatan. Tanpa Sabari mungkin saya tidak dapat menyelesaikan 

SMA, ujar Izmi dalam hatinya. Tanjong Pandan adalah ibukota kabupaten, dimana Sabari 

memulai babak baru dalam hidupnya. Ukun, Tamat dan Sabari sudah mendapatkan pekerjaan 

di Tanjong Pandan. Ukun yang bercita-cita menjadi dokter mendapat pekerjaan menjadi tukang 

gulung dinamo, Tamat yang bercita-cita menjadi pilot bekerja sebagai tukang kipas satai, 

sedangkan Sabari yang bercita-cita menjadi guru Bahasa Indonesia bekerja di pabrik es. 

Kehidupan mereka bertiga berlangsung di kota Tanjong Pandan. Dan Toharun berpamitan ingin 

mengejar cita-citanya menjadi Menteri Olahraga Republik Indonesia. 

Perasaan Sabari masih sama, yaitu masih mengharapkan Lena di dalam hidupnya. Seakan tidak 

ada perempuan lain di dunia ini. Sabari merasa jika dia melihat Lena, seakan sayap-sayapnya 

tumbuh. Sabari tidak tahu harus mengadu kepada siap tentang perasaannya ini. Jika Sabari 

rindu kepada Lena, ia hanya dapat menulis puisi berlembar-lembar untuk Lena. Amiru tak mau 

menyerah demi ayah dan ibunya. Hingga suatu ketika dia bekerja membuat souvenir selama 

beberapa waktu, sedikit demi sedikit uangnya terkumpul. Pada hari siaran radio itu tiba, Amiru 

bergegas mengambil kuitansi radio itu dan pergi untuk menebusnya. Akhirnya radio itu 

kembali lagi ke rumah untuk menghibur ayah, ibu dan adik-adiknya. Sesekali keajaiban alam 
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yang menakjubkan terjadi di pantai barat Belitong. Tiba-tiba langit berubah menjadi biru, pasir 

dan bebatuan pun juga menjadi biru. Namun, hanya sekitar Februari dan hanya sekejab tidak 

sampai satu menit. Para ahli menyebutnya blue moment yang terjadi karena posisi matahari, 

rotasi bumi ataupun lapisan uap air di udara setelah hujan. Orang-orang datang ke pantai barat 

Belitong dari berbagai penjuru kampung, bahkan ada yang dari pulau, dengan naik perahu, naik 

sepeda, naik motor hingga menyewa bus. Mereka adalah pendamba cinta, baik pria ataupun 

wanita yang menunggu keajaiban itu datang. Sayangnya, saat langit menjadi biru tidaklah 

datang setiap tahun. 

Setelah berhenti bekerja di pabrik es, Sabari pergi ke Kelumbi untuk melamar pekerjaan di 

sebuah pabrik batako miliknya Markoni. Di kantor Markoni, Sabari ditanya apa maksud dari 

kedatangannya itu. Sabari pun menjawabnya. Kemudian Markoni mulai mewawancarai Sabari 

dari hal nama, asal, pendidikan dan lain sebagainya. Suatu hari, Izmi yang sekarang menjadi 

seorang tukang jahit, pergi mengunjungi Zuraida, yang dulu bercita-cita menjadi seorang 

pramugari. Mereka pun berbincang-bincang setelah sekian lama tidak bertemu. Ternyata 

sekarang Zuraida menjadi tukang kue satu. Tak terasa sudah setahun Sabari bekerja di pabrik 

batako milik Markoni. Setiap pulang kerja, Sabari senang karena setiap sore dia mendorong 

kursi roda ayahnya untuk berkeliling kampung, saling bercerita dan memandangi matahari 

terbenam di muara Sungai Lenggang untuk melepas kerinduan di antara keduanya. Semangat 

Sabari semakin tinggi setelah mendapat penghargaan menjadi karyawan teladan di perusahaan 

Markoni. Semua yang dilakukannya hanya demi Lena. Sampai-sampai Medali Emas itu selalu 

dipakainya hanya ingin dilihat oleh Lena bahwa dia terpilih menjadi karyawan teladan di 

perusahaan bapaknya. 

Setiap malam Sabari mimpi aneh, tidak tahu apa maksudnya dari mimpi-mimpi itu. Saat bekerja 

di pabrik batako, Sabari mendengar Markoni sedang bertengkar hebat dengan Lena karena dia 

mengetahui bahwa Lena mengalami semacam peristiwa di luar dugaan, yaitu hamil tidak tahu 

dengan siapa, yang membuat Markoni terkejut dan marah. Akhirnya setelah berpikir- pikir Sabari 

ingin bertanggung jawab dan menikahi Lena, demi menjaga nama baik Markoni. Akad nikah 

Sabari dan Lena pun telah selesai. Begitu cepat Sabari menyambar kalimat dari penghulunya, 

karena dia sudah hafal ucapan nikahnya dengan Lena sejak SMP dulu. Ukun dan Tamat masih 

tetap belum percaya atas apa yang telah terjadi dengan Sabari. Hampir berusia tiga puluh tahun, 

Ukun dan Tamat masuk sebagai bujang lapok stadium tiga dalam ukuran orang melayu karena 

seorang pun kenalan perempuan mereka tak ada. 

Jumat puisi, begitulah Sabari menyebut pertemuan Jumat puisi ini di warung kopi Solider. 

Sabari selalu menyitir puisi untuk menghibur teman-temannya. Dia selalu menginspirasi semua 
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orang yang ingin membuat seuntai puisi. Walaupun sudah menikah, Sabari dan Lena tidak 

pernah tinggal bersama. Lena tetap tinggal dengan orang tuanya. Tak lama setelah itu, Lena 

melahirkan anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan. Tetapi, Lena tak pernah 

mempedulikan anaknya itu. Sabari sangat menyayangi anak itu dan di berinya nama Zorro. 

Sabari adalah ayah sekaligus ibu bagi Zorro. Sabari telah mengundurkan diri bekerja di pabrik 

Markoni, karena dia ingin fokus dalam mengurus Zorro. Ia membuka warung sembako di 

rumahnya dan memelihara beberapa ekor kambing. Suatu malam, saat Sabari ingin menidurkan 

Zorro, Zorro menatapnya lalu terdengar bunyi dari mulut mungilnya itu “Aya, aya”. Sabari 

tertegun, itulah kata pertama yang diucapkan anaknya. 

Suatu hari, Sabari menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Panggilan dari pengadilan 

itu dalam pemikirannya hanya sebatas surat penegasan statusnya sebagai ayah Zorro yang 

sering dipergunjingkan orang. Ternyata setelah membuka surat itu, Sabari terdiam dalam hati 

bahwa isi surat itu permintaan Lena ingin menceraikannya. Ruang sidang tiga, Sabari bin 

Insyafi dan Marlena binti Markoni. Di ruang sidang itulah mereka menyelesaikan perkaranya. 

Majelis hakim telah menggunting buku nikah mereka. Dan Yang mulia mengetuk palu, 

sidangpun di tutup. Sabari tersentak hatinya karena dia sadar bahwa dia telah resmi bercerai 

dengan Lena. 

Zul mengenalkan beberapa perempuan kepada Manikam. Begitu banyak syarat yang ditulis 

perempuan itu hingga sampai 37 syarat, dan salah satu syaratnya adalah menyukai travelling. 

Dari sekian banyak perempuan yang dikenalkan Zul, baru kali ini Manikam tertarik dengan 

perempuan, yaitu perempuan yang menyukai travelling ini. Setiap sore Sabari mengajak Zorro 

naik sepeda, sepanjang jalan mulut Zorro tak berhenti berkicau, tangannya melambai kepada 

siapa saja meski tak dia kenal. Suatu hari, Sabari dan Zorro bermain di taman kota. Mereka 

duduk di bangku taman. Kemudian Sabari bangkit untuk membeli balon gas yang hanya 

berjarak beberapa langkah dari tempat duduk mereka. Setelah kembali ke tempat duduk, 

ternyata Lena sudah membawa Zorro pergi bersama laki-laki yang dilihatnya waktu di 

pengadilan agama itu. Sabari lama terdiam, dia merenungi sambil memegang balon gas yang 

dibelinya untuk Zorro. 

Pukul 10.00, ternyata Manikam telah berjanji dengan perempuan yang menyukai travelling itu. 

Dia menunggu kedatangan perempuan itu di Terminal Bus Arga Makmur. Manikam terpesona 

melihat kecantikan perempuan itu, “bagai durian jatuh” kata Manikam dalam hati. Perempuan 

itu datang bersama anak laki-lakinya. Ternyata tidak lain perempuan 37 syarat itu adalah 

Marlena. Sabari tak pernah lupa. Saat hujan lebat, tepatnya di bulan September Lena 

mengambil Zorro darinya. Dua minggu setelah itu ibunya meninggal dunia dan hanya seling 
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waktu tiga minggu ayahnya juga meninggal. Di bulan November, Marleni pun menghilang tiba-

tiba. Sabari mengalami situasi ini secara berturut-turut di akhir tahun. Semua orang telah pergi 

meninggalkannya. Kini yang tertinggal hanyalah dirinya dan kesepian. 

Lena memang sejak SD mempunyai hobi bersahabat pena. Sesama sahabat pena mereka 

berjanji untuk terus mengirimkan surat sampai tua nanti. Salah satu sahabat pena Lena adalah 

Zuraida, teman SMA-nya dulu. Lena selalu mengirim surat kepada Zuraida ke Belitong, dan 

dia menceritakan semua yang dia rasakan melalui surat-surat yang ditulisnya itu. Sabtu sore, 

Marlena mengajak Zorro untuk menonton festival musik yang meriah. Di atas panggung terlihat 

band legendaris asal Medan yang telah bersiap-siap untuk membawakan sebuah lagu untuk 

dipersembahkan kepada semua penonton. Ternyata lagu yang dinyanyikannya itu adalah lagu 

“Besame Muche”. Marlena langsung terpukau dengan lagu yang dibawakan oleh band dari 

Medan itu. 

Sudah kelas 2 SD, Zorro memang terampil dalam bahasa Indonesia. Sehingga dia diikutkan 

lomba bercerita tingkat anak-anak. Hari lomba pun tiba, Zorro naik ke atas panggung dan mulai 

bercerita. Semua orang terpanah mendengar cerita anak itu, Zorro menceritakan kisah keluarga 

langit. Dia mampu memikat hati semua penonton, dan Zorro pun menjadi juaranya. Semenjak 

ditinggalkan Marleni, Abu Meong memanggil-manggil Marleni sepanjang malam. Sabari 

bingung bagaimana caranya dia bisa menemukan Marleni. sempat berpikir dalam benak Sabari 

untuk mencarinya dengan menempelkan gambar-gambar Marleni di tiang listrik. Tetapi, Sabari 

tidak punya foto Marleni. Dan kemudian dia berpikir, jika tidak ada fotonya mungkin bisa 

dengan membuat sketsa. Akhirnya Sabari pun menemui guru seni rupanya waktu SMA dulu 

yaitu Bu Woeri untuk membantu membuatkannya sketsa Marleni. 

Begitu banyak hal yang sudah dilalui Marlena dan Zorro. Diantaranya berpindah tempat tinggal 

dari satu kota ke kota yang lain karena perjalanan hidup yang dilaluinya. Namun, Zorro tak 

mau melewatkan hal ini berlalu begitu saja. Setiap kali pindah, Zorro selalu mengenang kota 

yang telah mereka singgahi dengan menulis puisi kecil, karena bagi Zorro dimanapun dia 

berada di sana dia temukan kesan tersendiri dalam hidupnya. Banyak orang yang menyebut 

Sabari mulai linglung. Tahun pertama, Sabari mulai suka menyendiri. Tahun kedua, saat 

menonton acara “Srimulat” semua orang tertawa, Sabari tidak. Tahun ketiga, orang-orang 

tertawa menonton “Srimulat”, Sabari menangis. Tahun keempat, Sabari bingung memikirkan 

bagaimana orang bisa berada dalam televisi. Tahun kelima, Sabari membayangkan ada pemain 

“Srimulat” di belakang televisi itu. Tahun keenam, Sabari tidak menonton televisi karena takut 

dengan pemain “Srimulat” itu. Tahun ketujuh, Sabari mengembala hewan ternaknya menuju 

pasar sehingga keadaan pasar menjadi kacau. Dan tahun kedelapan, Sabari tidak tinggal di 
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rumahnya lagi, dia tinggal di pasar bersama Abu Meong. 

Memang banyak orang yang suka angka genap yaitu delapan. Karena kalau untung tidak pernah 

berkesudahan, begitupun sebaliknya. Melihat keadaan sahabatnya seperti itu, Ukun dan Tamat 

tidak tega. Mereka berinisiatif untuk mencari Lena dan Zorro dan membawanya pulang ke 

Belitong. Ukun dan Tamat telah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Sumatera mencari 

Lena dan Zorro. Baik dari hal mengurus dokumen-dokumen perjalanan, surat-surat penting 

yang diperlukan ketika mereka di jalan, sampai belajar berbahasa Indonesia agar mereka dapat 

berkomunikasi baik dengan orang-orang di luar sana. Bu Norma guru Bahasa Indonesia mereka 

waktu SMA mengajarkan mereka dan membekali mereka dengan satu buku yang sangat tebal, 

yaitu Kamus Umum Bahas Indonesia. 

Jumat sore, orang-orang berbondong mengantar Tamat dan Ukun ke dermaga. Mereka 

menumpang kapal ternak Monalisa, bersama dengan serombongan besar kambing dari 

pelabuhan Tanjong Pandan ke Pelabuhan Kayu Arang, Bangka. Tamat dan Ukun mengirimkan 

surat untuk Sabari. Isi surat itu adalah sebuah pengakuan bahwa surat-surat dari Juliet-mu untuk 

Sabari di majalah dinding SMA dulu sebenarnya bukan dari Lena, melainkan buatan Ukun dan 

Tamat dan lagu “Truly” yang dinyanyikan Sabari itu juga rekayasanya Ukun dan Tamat. 

Setelah sampai di Medan, Ukun dan Tamat menemukan alamat rumah Jon. Mereka mulai 

berbincang-bincang dan bertanya tentang Lena dan Zorro kepada Jon. Selain itu, mereka 

memperdebatkan Pulau Bangka dan Belitong, bahwa menurut ilmu bumi dan dilihat dari peta 

Pulau Bangka dan Belitong ini terpisah, tidak menyatu. Diam-diam Jon Pijareli terinspirasi 

dengan Ukun dan Tamat yang berjuang mencari Lena dan Zorro demi sahabatnya. Jon kembali 

bangkit membangun anggota band-nya yang sempat mati. Sementara, di bagian Australia 

seorang nelayan Aborigin Brother Niel Wuruninga heran melihat penyu yang tersangkut 

dipukatnya. Ternyata penyu itu adalah penyu yang dikirimkan pesan oleh Sabari. 

Tamat dan Ukun belum menemukan Lena dan Zorro. Mereka berpedoman pada surat-surat dari 

sahabat pena. Masih 6 kota belum mereka jalani yaitu, Tanjung Karang, Palembang, Jambi, 

Padang, Bukit Tinggi, dan Singkep. Keluarga nelayan Aborigin, yaitu Niel tidak percaya bahwa 

pesan yang ada di seekor penyu itu adalah benar. Tetapi Niel terus berusaha menemukan 

tentang Lena dan Zorro sesuai dengan pesan yang terdapat di penyu itu. Apapun telah 

dilakukannya, hingga dia pergi ke Gedung Perwakilan Indonesia untuk menanyakan tentang 

identitas Lena dan Zorro. Perjalanan makin berat dirasa oleh Ukun dan Tamat, uang mereka 

sudah mau habis. Sementara perjalanan masih jauh, yaitu Singkep. Bersusah payah mereka 

mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk berangkat ke Singkep. Setelah menempuh 

perjalanan selama dua hari, mereka sampai di Singkep. Tidak ada satupun orang yang keluar 
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rumah. Mereka bingung harus bertanya kepada siapa. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang 

berjalan dengan mata habis menangis dan Ukun bertanya “apa yang terjadi?” perempuan itu 

menjawab, musibah, Lady Diana meninggal dunia. 

Sabari menerima surat dari Ukun dan Tamat yang diantar oleh pak pos. Isi surat itu 

memberitahu Sabari bahwa mereka telah menemukan Lena dan Zorro. Sabari langsung 

menambah kecepatan sepedanya. Zuraida memanggil-manggil dan mengejar Sabari, tapi Sabari 

tak menghiraukan. Ada juru antar yang ingin mengalahkan Sabari, tetapi tetap tidak bisa karena 

kecepatannya hanya 25 km/jam. Bertahun-tahun Sabari tidak pulang ke rumahnya. Kini dia 

kembali. Diamati pekarangan rumahnya, begitu berantakan dan atap rumahnya sudah menjadi 

sarang burung. Kemudian Sabari membersihkan rumahnya demi menyambut kedatangan 

Zorro, anaknya. Tetapi, Sabari khawatir kapal kayu yang membawa Zorro tak jadi merapat ke 

Belitong. Sabari mengikuti lomba maraton dalam rangka perayaan kemerdekaan. Dia 

mengikuti lomba semata-mata hanya untuk Zorro, yang selalu terbenak dalam jiwanya. Dia 

berlatih habis-habisan demi memenangkan juara yang ingin dipersembahkan untuk anaknya 

itu. Lomba maraton yang ditunggu-tunggu tiba. Sabari mendapat dukungan yang besar dari juru 

antar. Awalnya Sabari begitu lincah, tetapi setelah berapa kilo meter dia mulai lelah. Hingga 

dia jauh tertinggal dengan pelari yang di depannya. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan 

walaupun hanya berlari kecil. Sorakan penonton di taman kota begitu menggema, menanti 

kedatangan para juara. Sampai keadaan di taman kota sepi, Sabari belum juga terlihat. Juru antar 

yang menunggu Sabari pun beranjak pulang. Semangat Sabari tak pernah pudar, dia terus 

melanjutkan perjalanannya menuju garis finish. Sampai kaki nya berdarah terkena aspal. Orang-

orang heran melihatnya yang terus berlari padahal lomba telah selesai. Berita ini pun disiarkan 

lewat radio. Juru antar mendengar dan langsung pergi ke taman kota untuk melihat Sabari. 

Menjelang garis finish, Sabari berlari sambil mengangkat bendera di tangannya sambil berkata 

Merdeka! Merdeka!. 

Sabtu pagi Sabari sudah berada di Pelabuhan menunggu kedatangan kapal yang membawa 

Zorro. Tak lama setelah itu, berbunyi terompet pertanda kapal akan mendarat. Sabari tegang 

menunggu anaknya keluar dari kapal. Zorro, Zorro! Sabari langsung memeluk Zorro dan 

memberikan piala kecil kepadanya. Juru antar bahagia melihat hal itu. Semua orang takjub, 

melihat Semenanjung, sungai, dermaga, kapal semuanya berubah menjadi biru. 

Sekian lama tak bertemu, Sabari mengajak Zorro (Amiru) pergi ke Restaurant Modern. Sabari 

merasa lega karena janji lamanya telah terlunaskan kepada Amiru. Ketika Amiru hampir tamat 

SMP, datang sepucuk surat untuk Sabari. Surat itu berbahasa inggris dan tak tahu siapa yang 

mengirim surat itu. Setelah dibuka, ternyata surat itu dari Larissa Sweet Wuruninga di 
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Australia. Mereka yang menemukan pesan yang ditulis Sabari di seekor penyu. Amiru tetap 

tinggal di Belitong bersama Sabari, dan Marlena tetap berumah tangga dengan Amirza yang 

tinggal di Dabo. Pada tahun 2013 Sabari meninggal dunia, Makamnya sering dikunjungi orang 

karena dipusarannya tertulis puisi biarkan aku mati dalam keharuman cintamu. Marlena 

meninggal tahun 2014, ia berpesan ingin dimakamkan dekat makam Sabari dan ditulis purnama 

kedua belas di bawah namanya. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Pentingnya arti cinta. Seperti Cinta Sabari pada Lena yang unik hingga menjalin rumah 

tangga karena terpaksa tanpa ada cinta yang seimbang. 

2. Pentingnya arti persahabatan. Seperti persahabatan Sabari, Ukun, dan Tamat yang kuat 

dan tulus tak pudar oleh waktu. 

3. Pentingnya arti perjuangan. Seperti perjuangan Sabaru sebagai ayah yang menyayangi 

Zorro meskipun bukan anak kandungnya. 

4. Pentingnya berbakti pada orang tua. Seperti Amiru yang melanjutkan kursus di kota 

Bogor dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Tawaran bekerja di perusahaan elektronik 

terkenal di Jakarta pun ditolak karena Ia lebih memilih pulang ke Belitong untuk mengurus 

ayahnya dan membuka kios reparasi elektronik di kampung halamannya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
Judul Buku : Sunset dan Rosie  

Penulis Buku : Darwis Tere Liye Penerbit 

Buku : Republika 

Oleh  : Bayu Setiawan-Staff bidang P2 
 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 
 

Menceritakan tentang seorang pria bernama Tegar, yang memiliki masa lalu yang kelam 

karena melewatkan kesempatannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rosie, 

sahabatnya sejak kecil. Mereka menghabiskan masa kecil mereka di Gili Trawangan. Seiring 

berjalannya waktu, Tegar terus menyimpan perasaannya sampai teman dekatnya, yang 

bernama Nathan, hadir dalam kehidupan Rosie. Mereka bertemu saat Tegar mengajak Rosie 

mendaki Gunung Rinjani. Niat awal Tegar mengajak Nathan adalah untuk mencairkan 

suasana antara dirinya dan Rosie karena dia akan mengungkapkan perasaannya pada Rosie, 

tetapi yang terjadi adalah Nathan menyukai dan mengungkapkan perasaannya kepada Rosie 

sehingga membuat Tegar kehilangan kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Nathan 

Buku 25 Bayu Setiawan - Sunset dan Rosie 
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menikah dengan Rosie dan mempunyai 5 orang anak. Hingga suatu saat kejadian bom di 

bali membuat rosie dan nathan terpisahkan oleh alam yang berbeda. Hal tersebut tentu 

membuat tegar memiliki kesempatan kembali untuk memiliki rosie, namun ternyata tegar juga 

sudah memiliki tunangan yang bernama sekar, sudah 2 kali tegar ingin menikah dengan sekar 

namun gagal karena tegar masih tak bisa melupakan rosie. Hingga tiba saat tegar menikah 

dengan sekar dan rosie hadir di pernikahan tersebut, tiba- tiba anak rosie yang bernama 

jasmine mengutarakan keinginannya bahwa ingin tegar menjadi ayahnya, langsung seketika 

sekar menarik rosie dan membatalkan pernikahan mereka dan menggantikan rosie sebagai 

mempelai wanita, sehingga impian tegar ingin bersama dengan rosie akhirnya terwujud. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Apa arti sebuah kesabaran dari tegar yang merelakan cinta yang telah dipupuk dari 

kecil namun ternyata cintanya pupus oleh kenyataan. 

2. Apa arti sebuah keikhlasan, Rosie yang kehilangan suaminya saat bom bali berusaha 

takdir sudah berkata demikian dan rosie tidak boleh terus terpuruk, dia berusaha untuk 

melupakan kejadian tersebut. 

3. Apa arti sebuah kasih sayang, tegar dengan penuh kasih sayang merawat anak-anak rosie 

tatkala rosie sedang dirawat di tempat rehabilitasi selama berbulan-bulan, tegar 

menganggap anak-anak rosie seperti anaknya sendiri. 

4. Apa arti sebuah perjuangan, tegar yang dari masa sekolah sudah menyukai rosie tetap 

menyimpan perasaannya hingga dewasa walaupun rosie sudah bersama dengan nathan, 

dan perjuangan tegar berlabuh ketika tegar dan rosie akhirnya menikah. 

5. Penggambaran latar tempat dan suasana yang sangat mendetail sehingga membuat 

pembaca seolah-olah sedang berada di alur cerita tersebut. Novel ini banyak 

menggambarkan kondisi di gili trawangan, di bali, dan tempat wisata lainnya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Cinta Dalam Diam 

Penulis Buku : Shineeminka Penerbit 

Buku : Bintang Media 

Oleh : Indah Ferawati Fajri-P2 
 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Seorang gadis lugu dan keras kepala bernama Zahra, sehari-harinya biasa 

menggunakan celana jeans dan kemeja. Suatu ketika Zahra diminta ibunya 

menggunakan gamis untuk menghadiri pengajian rutin di rumah Tante Anisa. Zahra 

pun menolak dan lebih memilih membaca sebuah buku sambil mengelilingi taman 

di rumah Tante Anisa. Berkat buku yang sempat dibaca Zahra tentang mulianya 

seorang Fatimah Zahra, ia jadi membulatkan tekadnya untuk mengenakan baju 

gamis dan memperdalam ilmu agama lebih giat. 

Pertemuan pertama antara Ali dan Zahra adalah saat Zahra dipanggil oleh 

ibunya, dengan langkah terburu-buru akhirnya Zahra tersandung batu karena 

ceroboh. Ketika ia jatuh, Ali melontarkan perkataan pedas dan tidak sopan 

kepadanya. Hal itu menjengkelkan perasaan Zahra dan ia menilai bahwa Ali adalah 

orang yang ketus dan cuek. Orang tua Ali dan Zahra diam-diam menjodohkan 

mereka. Sifat Ali yang soleh dan patuh membuat dirinya tak bisa menolak. Sebab 

Buku 26 Indah Ferawati Fajri - Cinta 

Dalam Diam 
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ia berpikir jika menentang perintah sang ibu maka ilmu yang dimiliknya tidak akan 

mendapat keberkahan dari Allah. Kemudian Zahra, gadis polos yang ceroboh tidak 

bisa menolak perjodohan itu karena tidak ingin ibunya marah. 

Pada hari pertama setelah pernikahan, Zahra sadar bahwa suaminya tidak 

mencintainya. Ternyata Ali masih mencintai masa lalunya, Ayana, yang merupakan 

sepupu Zahra. Ali mencitai Ayana dalam diam. Kabar itu mengiris hati Zahra sangat 

pedih. Zahra merasa ia menghalangi hubungan asmara Ali dan Ayana. Pada 

akhirnya Zahra memutuskan untuk menerima semua pilihan Ali asal membuat Ali 

mendapatkan kebahagiaan meski hatinya akan terluka. Dirinya yakin akan ada hal 

indah dari Allah dari sifat sabarnya itu. 

Setelah semua hal menyakitkan itu terjadi, Ali akhirnya tersadar dan melupakan 

cinta pertamanya, Ayana. Sifat Ali yang egois berujung kepada sebuah penyesalan 

yang membuat hatinya terasa sakit. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Jangan pernah takut dan jangan pernah lupa akan kekuasaan sang Pencipta. 

Jangan pernah lupa untuk berdoa dan memasrahkan diri pada sang maha 

Pencipta. Karena, tanpa-Nya kita bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. 

2. Jodoh pasti akan menemu•kan jalannya, bagaimana•pun kita me•nolak kalau 

jodoh tetap akan bersatu. Sebaliknya, sekalipun kita berusaha dengan 

melebihi batas kemampuan jika tidak berjodoh maka akan berpisah juga. 

3. Keikhlasan untuk memaafkan itu lebih indah daripada mendendam, jangan 

hanya karena satu kesalahan menjadikan kebencian terhadap orang lain. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Konspirasi Alam Semesta 

Penulis Buku : Fiersa Besari 

Penerbit Buku : Mediakita 

 
Oleh : Malika Elienna Masithoh – Staf bidang Pendidikan dan Penalaran 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Juang dan Anna. Juang dan Anna 

dipertemukan dan dipisahkan oleh semesta. Pertemuan Juang dan Anna terjadi secara tidak 

sengaja di lorong Palasari dimana saat itu Juang tidak sengaja menbrak Anna yang sedang 

membawa buku. 

Juang Astrajingga adalah seorang jurnalis yang mendapat tugas untuk mewawancarai 

anak dari seorang sinden terkanal, Shinta Aksara. Mereka bertemu disebuah cafe. Tak 

disangka, anak sinden tersebut adalah Ana Tidae. Cerita kedekatan mereka bermula dari 

sini.Kisah cinta mereka mengalami berbagai lika-liku hingga akhirnya Gunung Slamet menjadi 

Buku 27 Malika Elienna Masithoh - Konspirasi Alam Semesta 
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saksi resminya hubungan mereka. Kisah cinta mereka terus berjalan, hingga pada suatu saat 

Juang dan Ana harus berpisah jarak karena profesi Juang sebagi jurnalis yang saat itu harus 

pergi meliput kehidupan masyarakat di Indonesia Timur karena proposalnya diterima. Ana 

merasa sedih, tetapi itu sudah menjadi impian Juang. Hari-hari terus berjalan hingga pada 

akhirnya Juang kembali pulang dengan disambut Ana yang khawatir akan keadaanya. Selain 

itu, Juang juga disambut oleh adiknya yang membawa kabar bahwa Ibu mereka sedang sakit, 

Juang bergegas menemui Ibunya dan Ana pun ikut. 

Beberapa waktu berselang, Ana dinyatakan sakit oleh dokter. Dengan beberapa 

pertimbangan dengan waktu yang tidak singkat, akhirnya Ana memutuskan untuk menjalani 

pengobatan. Juang yang kala itu sedang berada di luar kota langsung bergegas menghampiri 

Ana. Ana dinyatakan sembuh. Juang melamar Ana dengan cara yang romantis di sebuah cafe. 

Beberapa hari setelahnya, Juang memberi Ana kado ulang tahun berupa rumah kayu bercat 

putih bergaya Amerika. 

Juang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat itu Juang meninggalkan Ana untuk menjaid 

relawan di Gunung Sinabung. Meski sudang dilarang, Juang tetap bersikeras untuk bernagkan 

menjadi relawan disana. Akhinya, Juang berangkat bersama rekannya, meninggalkan Ana yang 

sedang hamil. Di sana Juang menyusuri desa hendak menyosialisasikan kepada warga yang 

bandel, tidak mau pindah walau desa tersebut sudah dilarang untuk ditinggali. Saat Juang 

sedang menyelusuri desa, tiba-tiba awan panas dari Gunung Sinabung menerpa dirinya. Juang 

sempat dievakuasi. Dengan suara pilu, ia meminjam handphone temannya hendak merekam 

sesuatu. Juang menahan rasa terbakar yang tak tertahan. Hingga akhirnya Juang tak sanggup lagi. 

Juang pergi meninggalkan Ana dan darah dagingnya. Ana merasa sangat sedih mendengar 

berita ini. Beberapa tahun kemudian Ana baru mendengarkan rekaman suara dari Juang dan 

menatap anaknya yang memiliki sosok Juang. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Sabar dalam menunggu sesuatu 

2. Ada pertemuan pasti ada perpisahan 

3. Mengikhlaskan suatu hal 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
 

Judul Buku : Negeri Para Bedebah Penulis 

Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka 

Utama Oleh : Munarsih – Staff P2 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini terdiri dari 433 halaman, membahas mengenai kisah seorang konsultan 

terkenal, Thomas, yang menghadapi tantangan untuk membantu usaha sang paman, dan 

melindungi keluarganya dari para pengkhianat. Berikut adalah ceritanya: 

Kisah ini berawal dari seorang Thomas, seorang konsultan keuangan terkenal yang 

sering diundang sebagai pembicara ke luar Negeri. Dia dapat dibilang sebagai salah satu figure 

yang berpengaruh di perekonomian dunia. Suatu ketikan, seorang pemilik Back Nasional yaitu 

Bank Semesta sedang terkenal kasus akibat kelalaian dan perbuatannya yang dinilai melanggar 

undang- undang bisnis perbankan. Yang lebih menarikanya lagi, pemilik bank yang bermasalah 

tersebut adalah Mr. Liem, satu satunya saudara kandung Thomas. 

Thomas, yang sering dipanggil Tommi oleh keluarganya, memutuskan untuk 

Buku 28 Munarsih - Negeri Para Bedebah 
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membantu Om Liem. Thomas datang ke kediaman Om Liem, keadaan di rumahnya tegang, 

banyak polisi yang keluar masuk di sana. Semua teman bisnis Om Liem kalut, bahkan istrinya, 

tante Thomas, terbaring lemah. Setelah sekian lama memutar otak, Thomas memutuskan untuk 

melarikan diri bersama Om Liem dari polisi sembari membenahi permasalahan yang ada. 

Mereka keluar dari rumah itu dengan melakukan penyamaran, Om Liem menyamar sebagai 

Tante Liem yang akan dibawa ke rumah sakit dengan berbaring di ranjang dorong. Kemudian 

mereka mencoba melarikan diri lebih jauh lagi dengan menerobos imigrasi bandara melalui 

bantuan temannya, Randy, dengan lokasi tujuan Prancis. Namun, semua itu hanya tipu daya 

Thomas, kenyataannya ia menetapkan tempat teraman persembunyiannya adalah Indonesia. 

Mobil ambulans yang Thomas gunakan untuk meninggalkan bandara telah sampai di daerah 

Waduk Jatiluhur, ia mengunjungi Opa-nya. Ia menitipkan Om Liem di rumah Opa-nya, 

sedangkan Thomas kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ia 

meninggalkan mobil ambulans dan menggunakan mobil koleksi sang Opa. Sesampainya 

Thomas di Jakarta, ia segera menemui peserta pertemuan, wartawan media massa besar, bahkan 

pengamat perbankan, keuangan dan ekonomi. Pertemuan ini adalah siasat tipu dayanya. Ia juga 

meminta Maggie, untuk menyortir semua dokumen Bank Semesta. Selesainya pertemuan itu, 

Thomas segera mencari informasi penting didalam dokumennya, kemudian, Julia, salah satu 

reporter pada pertemuan tadi masuk dan mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan semua 

kata-kata Thomas. Disaat yang bersamaan, Maggie menginformasikan bahwa banyak polisi 

yang mencarinya. Julia, Thomas memaksanya membantu melarikan diri dengan iming-iming 

informasi tentangnya. Tanpa sengaja Julia memukul alarm kebakaran, yang mana Thomas dan 

Julia harus sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Julia, ia yang memegang kendali mobil, 

sedari tadi tak tahu arah, Thomas tak memberitahuinya lokasi yang dituju. Namun setelah 

Thomas mengatakan mereka akan menuju ke tempat persembunyian Om Liem, Julia menolak 

mentah-mentah untuk mengantarkan Thomas, menghentikan mobil. 

Mengingat waktu yang tersisa, Thomas akhirnya menceritakan kisah keluarganya 

dengan Om Liem, dimana Om Liem mengadakan arisan, yang mana semua uang anggota 

berada dikapal nyatanya terbakar. Semua orang tidak terima, membakar habis rumah Opa, yang 

didalamnya ada keluarganya dan Om Liem pula. Namun nahas, orang tua Thomas terpanggang 

kobaran api, sedangkan Opa, Om dan Tante Liem selamat berkat bantuan tetangga. Sejak itulah 

Thomas sangat membenci dan selalu menjauh dari Om Liem, dari keluarganya. Inilah alasan 

Thomas membantu Om Liem, ia sudah memutuskan untuk kembali ke keluarganya. 

Mendengar itu semua, Julia memutuskan membantu Thomas. Namun sesaat mereka akan 

mencapai mobil, terdapat 2 polisi yang datang bertanya pada mereka, dengan secepat kilat 
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Thomas dan Julia memaninkan sedikit drama sebagai Fernando dan Esmeralda, lalu melajukan 

mobil secepat kilat. Sesampainya mereka di rumah Opa, Thomas heran, semuanya sepi, tak lama 

kemudian ia dan Julia diringkus oleh polisi. Ternyata Opa dan Om Liem telah diborgol, sama 

dengan Julia dan Thomas. Namun yang lebih mengejutkan lagi, salah satu polisi yang bertugas 

adalah Rudi, teman Thomas. 

Bugh! pukulan telak yang diberikan Rudi kepada Thomas. Pukulan seorang petarung, 

pukulan tipu-tipu. Thomas dan Rudi memaninkan peran didepan polisi bawahan Rudi. ya, Rudi 

memutuskan untuk membantu Thomas, teman klub bertarung. Sesaat kemudian Thomas 

berpura- pura pingsan, kemudian saat polisi lainnya lengah, ia beraksi, membalikkan keadaan. 

Menahan seorang polisi, diancam mati, kecuali jika mereka melepaskan Om Liem, Opa dan 

Julia. Disetujui. Kemudian Thomas meminta Rudi ikut dengannya,setelah para polisi lainnya 

memborgol diri mereka sendiri. Thomas dkk berhasil kabur dengan bantuan Rudi. Namun 

hanya ada satu mobil yang tersisa disana. Mobil Laundry, superclean. Dua hari, waktu yang 

tersisa. Mobil laundy itu langsung menuju ke Pelabuhan Sunda Kelapa, bertemu dengan sang 

peselancar hebat, Kadek. Ia menitipkan Opa dan Om Liem disana, sedangkan ia dan Julia 

segera bergegas mengejar waktu. Julia menceritakan kabar terbaru tentang Bank Semesta pada 

Thomas, kacau. Thomas memutar otak, ia memutuskan untuk berpisah dengan Julia sementara. 

Ia menugaskan kepada Julia untuk memastikan pertemuan dengan menteri di esok hari terjadi. 

Sementara ia harus menyelesaikan hal yang lebih penting. Erik, sahabat thomas, adalah 

tujuannya. Thomas baru mengetahui bahwa Erik dan salah satu temannya di bank sentral lah 

yang memberikan opini ketika Om Liem mengakuisisi Bank Semesta. Thomas mengancamnya, 

memaksa Erik untuk menghubungi temannya itu untuk mempermanis laporan angka talangan 

yang harus diberikan jika pemerintah memutuskan melakukan bail out pada rapat yang akan 

dilaksanakan beberapa jam kedepan. Disetujui. Setelah itu, Thomas melanjutkan pelariannya, 

mengganti mobil laundry dengan modil milik Erik. Ia menghubungi Julia, namun Julia sednag 

mengikuti konferensi pers keuangan, ada menteri disana. Kemudian Thomas mendapat 

panggilan dari Ram, menanyakan keberadaannya, keberadaan Om Liem, namun Thomas tidak 

menjawab. Kita tidak tahu siapa yang berkhianat. Kemudian Thomas mendapat panggilan dari 

Maggie, sebuah update yang sangat penting. Segera ia memerintahkan maggie untuk 

mendapatkan tiket yang tempat duduknya persis di samping Gubernur bank sentral dan kepala 

lembaga penjaminan simpanan. Berhasil, ia mendapatkan kursinya. Sekeras mungkin Thomas 

lakukan untuk menarik perhatian dua orang petinggi yang sedang terlibat pembicaraan itu. Ya, 

Thomas mengambil sisi terbalik, ia mengucapkan sumpah serapah kepada berita di koran 

mengenai Bank Semesta, bank nya para perampok besar. Dengan begitu, kedua petinggi itu 
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menyadari keberadaanya. Mereka terlibat pemicaraan penting. Dan Ya, setelahnya, Thomas 

memesan tiket ekslusif ke Jakarta. Apa yang akan dilakukan Thomas? 

Diperjalanan, Thomas melanjutkan aksinya, waktunya tak lama lagi. Ia menelepon 

Ram, meminta tolong untuk mengirimkannya daftar seratus bank terbesar didunia. tiba-tiba, ia 

dikagetkan dengan panggilan dari Kadek, mengabarinya bahwa Opa semaput. Malangnya, saat 

Thomas akan menelepon dokter, justru ia dikepung oleh lebih dari belasan polisi. "Siapa kau 

sebenarnya, Thomas?" itulah pertanyaan 2 polisi di mobil. Berkali-kali alat setrum 

menghunjam tubuh Thomas, jika jawabannya tak memuaskan polisi.Cerdiknya Thomas, ia 

mengiming-imingi kedua polisi itu kekayaan dan informasi Om Liem sebagai imbalan jika 

mereka membebaskannya. Gagal. Bahkan Thomas kembali diborgol dan ternyata mereka telah 

mengetahui keberadaan Om Liem beserta dokumennya. 30 jam kedepan, sisa waktu Thomas 

menyelesaikan semuanya. Ia terkurung di sel berukuran 2x3 meter. Ia memutar otaknya keras, 

mencari skenario keajaiban. Ya, petugas penjara. Dengan uang berembel M, Thomas berhasil 

melarikan diri dari penjara, melanjutkan kisahnya. Segera mungkin Thomas mengendarai 

motor seadanya menuju Sunda Kelapa, menemui kadek, Opa dan Om Liem. Paginya, pukul 

lima pagi, Ia segera menelepon Maggie, memintanya mencari kontak beberapa orang dan 

dokumen yang diperlukan. Kemudian, ia lanjutkan dengan menghubungi Julia, sedikit berbasa-

basi, dan mendapat kabar gembira, bahwa Julia berhasil mendapatkan jadwal audiensi dengan 

menteri pukul sebelas siang. 

Thomas melanjutkan kegiatannya dengan sarapan bersama di kapal. "Ada pengkhianat 

di antara kita", semua diam setelah thomas mengetakan kalimat itu, Opa dan Om Liem tidak 

percaya, Siapa? belum ada yang tahu. Thomas bersiap bergegas, pergi menuju dermaga. Namun 

Kadek datang dengan berita mengejutkan, terdapat polisi yang sedang merapat ke pos jaga 

dermaga, mencari Thomas, Om Liem, dan Opa. Kabur!!!. Terlambat, saat Kadek melepas tali 

ikatan kapal, polisi sudah mendekat, meneriakkan ultimatum untuk tidak bergerak, menodong 

pistol. Namun Thomas bergesas mengambil senjata, terjadilah tembak menembak. Kadek 

segera mengemudikan kapal, menjauh. Mereka berhasil kabur, meninggalkan Jakarta. setelah 

jauh kapal belayar, tiba- tiba Thomas menyuruk Kadek untuk petar haluan, kembali ke 

Jakarta. Setibanya di dermaga, Thomas segera melanjutkan perjalananya menggunakan taksi, 

meninggalkan Kadek, Om Liem dan Opa. Diperjalanan, Thomas menghubungi Ram untuk me-

reschedule pertemuan dengan nasabah, namun Ram mengabarinya bahwa para nasabah sudah 

datang dengan sendirinya. setelahnya, Thomas menghubungi Erik, meminta bantuannya, 

Thomas membutuhkan kontak sang putra mahkota, salah satu anngota klub berenang mereka, 

seorang junior petinggi partai besar. Setelahnya, ia kembali menghubungi Julia, berbincang 
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santai dengan Julia. Tak lama taksi sudah keluar dari tol, Thomas kemudian langsung menuju 

ke kantor pusat Bank Semesta. Ia harus mengurus para nasabah di sana. 

Ricuh, itulah yang menggambarkan suasana bank semesta ysng dipenuhi oleh 

permintaan nasabah saat ini. Susah payah Thomas berusaha untuk meredam kericuhan, 

setelahnya ia serahkan ke Ram untuk memimpin diskusi para nasabah. Ia harus meninggalkan 

tempat itu untuk bertemu dengan para menteri. Di lobi, nama kecilnya dipanggil oleh seseorang 

yang ia lupa, Tuan Shinpei, kolega bisnis Om Liem dan ayahnya dulu dan sedikit bercakap 

sebelum Thomas meninggalkannya. Ditengah perjalanan, ia mendapatkan kabar baik dari Erik 

bahwa putra mahkota bisa bertemu langsung dengannya, selain itu ia kaget mendengar kabar dari 

Julia bahwa pertemuan dengan menteri dimajukan satu jam. Ia segera pergi menemui Julia. 

Setelah menemuinya, Julia menyuruhnya agar segera bertemu dengan menteri, namun Thomas 

masih menunggu dokumen penting dari Maggie. Akirnya MAggie datang dengan mambawa 

dikumen yang Thomas perlukan. Tujuan Thomas adalah memberikan dokumen itu kepada Ibu 

menteri untuk pertimbangan keputusan bagi Bank Semesta. Setelah pertemuan selesai, Thomas 

segera mengajak Julia untuk ikut bersamanya ke Bali, Denpasar. 

Kantor Thomas digeledah dan Maggie di dalamnya. Ia kemudian memutuskan untuk 

menyerang, walaupun sudah diperingatkan oleh Julia disisinya. Thomas berpura-pura menjadi 

tukang antar pizza, namun hasilnya tak seperti yang ia harapkan. Setelah itu, keajaiban datang, 

temannya di klub petarung, Rudi, datang membantunya menyelamatkan Maggie. Berhasil. Dan 

mereka berempat langsung meninggalkan tempat. Setelah mengantarkan Maggie dan Julia, 

Rudi mengantarkan Thomas ke bandara, menuju Denpasar. Di perjalanan, ram kembali 

menghubunginya, memberikan informasi dan kembali menanyakan dimana Om Liem, namun 

Thomas tak akan memberitahukannya. Disetiap sudut bandara, terdapat polisi yang 

menjaganya. Ide Rudi muncul, ia menyuruh Thomas berpura-pura menjadi tahanan, dengan 

foto orang lain,sehingga tidak bisa dicek. 

Thomas dan Rudi berhasil menaiki pesawat dengan baik. Mereka duduk dibangku 

terakhir. Namun Thomas segera memburu Rudi untuk bersiap. Mereka mendekati pramugari, 

izin ingin menemui pilot. Pramugari itu sempat tidak mengizinkan mereka, namun akhirnya 

setelah Thomas dan Rudi mengatakan bahwa ini adalah kondisi darurat, Maka mereka diizinkan. 

Akhirnya mereka menuju bagian depan pesawat. Thomas menjamin, akan ada rencana besar 

yang akan mereka lalukan. Ya, rencana itu adalah lombat bebas dari atas pesawat, Rudi jelas 

terkejut. Akhirnya mereka bebas dari pengintaian para pasukan khusus. Mereka melewati area 

konvensi partai, umbul-umbul, spanduk bendera terlihat memenuhi pandangan mata. 

Diperjalanan, Thomas mendapat panggilan dari Erik membawa berita yang mengejutkan 
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pertemuan dimajukan 2 jam dari rencana awal. Jelas itu berita buruk. Kemudian panggilan 

kedua dari Julia, ia mengatakan bahwa ada email penting yang ia kirimkan. Thomas berusaha 

untuk setenang mungkin dengan sisa waktu yang ada. Selanjutnya ia masih harus menunggu 

kabar dari Erik mengenai putra mahkota. Hingga seseorang mendekati, menjulurkan tangan 

kepadanya. 

Seseorang menyapa thomas, salah satu petinggi polisi. Thomas menelan ludah, dua 

orang itu adalah Wusdi dan tunga, polisi yang selalu mengincar Thomas. Opa, Om Liem, 

Maggie dan Kadek sudah terikat di sofa panjang. Dua orang polisi tersebut terus mengoceh 

tentang Thomas yang berhasil tertangkap. RAM, orang yang selama ini menanyakan kabarnya 

dan Om Liem, ternyata sumber informasi bagi polisi itu. Thomas marah besar, orang yang 

selama ini dibesarkan dikeluarganya justru membalas budi kepeda musuh, dan dialah yang 

selama ini meruntuhkan Bank Semesta dan tentunya Tuan Shinpei yang dibelakangnya. Namun 

kondisi terbalik. Dilayar tv, headline berita bahwa komite menyelamatkan Bank Semesta, yang 

mana rencana Ram dan tuan Shinpei gagal total. Ram dan dua orang polisi itu gelagapan, 

cemas. Thomas tertawa, kondisi sekarang ia kuasai. Dengan bantuan Kadek, ia melawan 

segerombolan polisi. pertarungan sengit terjadi, kaki Kadek terserempet peluru yang 

ditembakkan ke arahnya. Om Liem dan Maggie berhasil kabur atas seruan Thomas. Opa 

kembali diseret, sedangkan thomas terluka akibat perlawanan yang diberikan Wusdi. Wusdi 

dan Tungau memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam thomas. Mereka yang tidak 

peduli dengan Bank Semesta, namun mereka mengincar aset keluarga Thomas. Berakhirlah 

mereka dikapal, disuruhlah Thomas untuk mengendarai kapal itu ke Hongkong, tempat dimana 

aset keluarga thomas berada. Selama diperjalanan, Tunga, Wusdi dan Ram, terlihat menikmati 

perjalanan, membayangkan apa yang akan mereka dapat. Sedangkan Thomas dan Opa terlihat 

terlibat percakapan sederhana. Tak berselang lama, Tungau dan Wusdi berteriak, kejang-

kejang, meminta pertolongan Ram. Ram mengkhianati pula dua polisi itu. Thomas menelan 

ludah, mematung dari pojok kabin menyaksikan kejadian itu. Tak lama setelah itu, Ram 

mendekati Thomas dan opa bersama dua pria polisi siangpura yang baru saja membuang jasad 

Wusdi dan Tunga. Thomas dan Opa dipaksa berdiri. opa dan thomas dipaksa melompat dari 

kapal. Ram berkata bahwa ia sudah tak membutuhkan Opa dan Thomas sebagai pengemudi 

kapal, karena sistem otomatis kapal itu akan mengantarkannya ke Hongkong. Ram tak 

membunuh mereka langsung, sebagai balas budi katanya, Opa melompat terlebih dahulu, saat 

giliran thomas melompat, ia mendapati dua tembakan mengenai perutnya. Kapal besar itu 

langsung meninggalkan Thomas dan Opa yang terlempar. Namun, keberuntungan memihak 

kepada Thomas. Memang thomas terkena dua peluru, namun ia mengenakan rompi anti peluru 
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pemberian Rudi, Opa dan Thomaspun tertawa akan hal itu. Setelah 8 jam terombang-ambing, 

akhirnya Kadek menemukan mereka, ya, Kadek menyusul Opa dan Thomas. Thomas tak 

berhenti tertawa, ia membayangkan wajah Ram yang sangat panik, saat menyadari bahwa ia 

bukan tiba di Hongkon, namum di perairan Pasifik. Karena Thomas sudah mengganti arah 

navigasi ke Pasifik, bukan ke Hongkong. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Dalam kehidupan ini, kita harus selalu waspada kepada orang lain, bahkan orang yang 

terpercaya sekalipun. 

2. Harus berfikir positif, jangan mudah untuk menilai orang lain, jangan suudzon. 

3. Dalam waktu sesingkat apapun, asalkan masih punya waktu, kita harus bisa untuk 

menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan rencana yang matang dan kepala yang 

dingin. 

4. Jangan serakah terhadap harta. 

5. Berbalas budi yang baiklah dengan orang-orang yang telah berjasa dengan kehidupan 

kita. 

6. Jika diberi kepercayaan, harus bisa menjaga kepercayaan itu, jangan mudah berkhianat 

dengan alasan-alasan duniawi. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : That Summer Breeze – Beri Aku Kesempatan Kedua 

Penulis Buku : Orizuka 

Penerbit Buku : Puspa Populer 

Oleh : Rietama Tirta Haqiqi – P2 
 

 
Apa yang dibahas buku ini? 

That Summer Breeze menceritakan masa kecil Ares, Orion, dan Reina yang menguburkan surat 

permohonan mereka untuk dibaca 10 tahun lagi. Buku ini terfokus pada pengenalan karakter 

Ares yang skeptis terhadap segala hal, terutama keluarganya. Di dalam buku ini, juga 

menceritakan sikap Ayah dan Ibu yang sepertinya sudah tidak berharap lagi pada Ares, padahal 

keduanya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh Ares. Konflik dari buku That 

Summer Breeze yaitu saat kemunculan Reina. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

1. Berusaha memperbaiki kekurangan pada dalam diri kita sendiri tanpa menceritakan 

kepada siapapun, 

2. Tidak membeda-bedakan antar sesama atau tidak memandang orang lain dengan 

sebelah mata, 

3. Tidak selalu mendengarkan perkataan orang lain, tetapi perkataan orang tersebut di 

pilah dan perkataan yang membangun dijadikan bahan intropeksi diri, 

4. Selalu menjaga pertemanan dan silaturahmi karena suatu saat pasti kita akan 

membutuhkan mereka. 

Buku 29 Rietama Tirta Haqiqi - 

That Summer Breeze – Beri Aku 

Kesempatan Kedua 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
Judul Buku : Surat Kecil dari Surga (Keikhlasan gadis kecil melawan penyakit mematikan) 

Penulis Buku : Kirana Kejora 

Penerbit Buku : HI-FEST Production 

Oleh : Sinta Dwi Lestari – P2 

 
Buku 30 Sinta Dwi Lestari - Surat Kecil dari Surga (Keikhlasan gadis kecil melawan penyakit mematikan) 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Sejak kecil Hanum tinggal di panti milik Bu Nur dan bersama dengan Wanda, sahabatnya. 

Suatu ketika, Hanum menikah dengan Agung, laki-laki yang dia cinta pada pandangan pertama. 

Namun, pernikahan itu tanpa adanya restu dari orang tua Agung. Pernikahan yang awalnya indah, lama-

lama menjadi kacau. Hingga akhirnya mereka bercerai, dan Hanum tinggal bersama buah hatinya, 

Bintang. Kehidupan Hanum menjadi sederhana dan dia harus mandiri menghidupi keluarga kecilnya. 

Beruntungnya, ia masih memiliki Wanda dan Bu Nur yang peduli dengannya dan anaknya. Sejak kecil, 

Bintang sudah mengidap penyakit HIV, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Hanum merasa sedih 

akan hal itu. Ditambah banyak cacian yang didapatkan dari para tetangganya, Hanum semakin terpuruk 

rasanya. Akhirnya dia memiliki keinginan untuk berpindah tempat tinggal, agar kehidupannya dirasakan 

lebih tenang. 

Kehidupan Hanum menjadi semakin kacau setiap harinya. Hinaan dan cacian yang dia 

dapatkan, dan Bintang yang terus mengeluh karena rasa sakit yang dia rasakan di dalam tubuhnya. 

Hanum terus berusaha mencarikan cara agar anaknya bisa sembuh dari penyakitnya itu. Bintang tidak 

memiliki teman, tidak, hanya satu teman saja. Ajeng, teman Bintang selalu datang ke rumahnya untuk 
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mengajak Bintang bermain. Bintang merasa senang memiliki teman baru, dia akhirnya bisa ceria 

kembali. Selama Bintang ada Ajeng, Hanum meninggalkan mereka untuk mencari uang buat makan sehari-

hari. Disela-sela perginya Hanum, Bintang menulis surat yang ditujukan untuk ayahnya yang sudah lama 

tidak terlihat, ibunya, dan juga Tuhan. Tak lupa dia juga menuliskan surat untuk sahabatnya, Ajeng. 

Bintang merasa kesepian sendirian di rumahnya karena ditinggal ibunya pergi bekerja dan 

temannya tidak main ke rumah. Pengobatan yang dilakukan Bintang masih berjalan didampingi oleh Dokter 

Luhut yang baik hati membantunya. Namun, rasa sakit itu selalu muncul setiap harinya. Bintang 

rasanya ingin menyerah saja dengan keadaannya sekarang. Berkat ibunya dan Dokter Luhut, Bintang 

sedikit memiliki rasa ingin sembuh dari penyakitnya itu. Pada suatu hari, Bintang bermain sepedaan 

bersama Ajeng ke sekitar rumahnya. Karena kecapekan, Bintang mual-mual lalu diantar pulang ke 

rumahnya oleh Ajeng. Sampai rumah dia langsung dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dan ditangani 

oleh Dokter Luhut. 

Suatu hari, Ibu Bintang akan mengikuti suatu lomba desain baju dan harus meninggalkan 

Bintang di rumah sendirian. Saat itu, Bintang menulis surat lagi untuk Ajeng dan Eyang putrinya. Setelah 

beberapa hari, Bintang berulang tahun dan dia diajak ibunya untuk liburan ke dufan bersama Ajeng. 

Bintang merasa sangat senang karena dia tidak pernah pergi liburan sebelumnya. Dan Hanum pun baru 

menyadari akan hal itu. Hari demi hari, Bintang merasa senang karena ada teman main dan juga 

dikunjungi oleh Tante Wanda (sahabat Hanum) dan Ibunya Wanda. Lagi dan lagi, Bintang menulis 

surat yang ditujukan kepada Eyangnya. Isi surat itu Bintang ingin sekali bertemu Eyangnya, karena 

sebelumnya ia hanya mendengar cerita dari Hanum saja tanpa pernah bertemu. 

Pada suatu hari, Hanum merasa kehilangan sosok yang tulus dalam kehidupannya. Ia sempat 

sedih karena kepergian Dokter Luhut yang telah menikah dengan pujaan hatinya dan melanjutkan 

sekolah spesialis di Jerman. Hanum khawatir akan kehidupan keluarganya di masa mendatang tanpa 

adanya kehadiran Dokter Luhut. Biasanya Dokter Luhut yang memberikan perhatian kepada dirinya 

dan Bintang, yang selalu berusaha menyembuhkan mereka dari penyakit yang ada di dalam tubuhnya. 

Akan tetapi, sosok baik saat ini sudah tidak ada lagi. Di saat keadaan seperti itu, Wanda berkunjung ke 

rumah Hanum untuk memberikan selamat atas kemenangan lomba yang diikuti Hanum pada 

sebelumnya. Saat itu juga, Hanum menceritakan keluh kesah perasaan yang dirasakan ketika Dokter 

Luhut pergi. Namun, Wanda selalu memberikan semangat dan juga mengingatkan Hanum untuk selalu 

bersyukur karena dia masih memiliki Bintang dan Wanda juga memberi nasihat kepada Hanum untuk 

lebih fokus kepada Bintang dan juga karirnya sebagai desainer yang sedang mulai berkembang. 

Akhirnya Hanum sadar akan hal itu, ia memang sudah seharusnya fokus kepada kebahagiaan keluarga 

kecilnya terutama Bintang dan karirnya. Hanum merupakan sosok wanita dan orang tua yang sangat 

tangguh dalam menghadapi kerikil-kerikil di kehidupannya. 

Hal-hal menarik apa yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Pantang menyerah dalam menjalani kerasnya kehidupan. 

2. Perjuangan seorang ibu, tanpa suami, dalam menjaga anaknya yang sedang 

menderita penyakit mematikan. 

3. Seorang anak yang kuat dan tangguh menjalani kehidupan, walaupun ia sedang sakit. 

4. Masih ada orang-orang baik di lingkungan sekitar. 
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5. Tidak memperlihatkan kesedihan di depan anaknya. 

6. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

IDENTITAS BUKU 

Judul Buku : 5 cm 

Penulis : Donny Dhirgantoro 

Penerbit : PT Grasindo 

Oleh : Muhammad Rofi’usy Syani – Kepala Bidang Kesravo 

 

Buku 31 Muhammad Rofi’usy Syani - 5 cm 
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RANGKUMAN 

Pada suatu malam lima orang ini berada sedang berada di dalam mobil, mereka 

dalam perjalanan pulang setelah baru saja makan bubur ayam di Cikini. Lalu dalam perjalanan 

tiba-tiba Ian berkata “Wooi mau kemana lagi nih? Capek nih gue nyetir...muter-muter nggak 

karuan”. Riani menjawab “Nonton aja yuk!”.. “Nonton apa? Lagi nggak ada yang bagus...,” 

Genta males nonton.. “Shrek 2 aja...,” Arial tiba-tiba berkata. “Udah!!!” Keempatnya menjawab 

serentak. Dari mereka berlima memang hanya Arial yang belum nonton Shrek 2, karena pada 

saat itu dia sedang sakit tipes sehingga nggak bisa ikut nonton bareng. “Trus mau ngapain 

dong...? Ke rumah gue lagi?” Tanya Arial. “Setuju!!!” Zafran langsung teriak. Dari keempat 

temannya hanya Zafran yang paling seneng kalo kerumah Arial, maklum Zafran dari dulu udah 

naksir berat sama adiknya Arial yaitu Arinda atau Dinda. Karena sudah bingung ingin kemana 

lagi, akhirnya mereka berlima sepakat untuk kerumah Arial. Sebelum kerumah Arial, Riani 

membujuk teman-temannya untuk patungan beli pizza dan monopoli. 

Sesampainya dirumah Arial, mereka langsung masuk ruang tamu. “Malam, Tante...”. 

“Oh malam anak-anak.. mau main disini lagi ya? Untung Tante baru beli singkong keju....” 

“Iya, Tante...” “Seneng deh ketemu kalian lagi”. Lalu Mama Arial tiba-tiba teriak memanggil 

Arinda, dan seketika Zafran langsung bengong. Zafran masih bengong dengan sendiri, masih 

heran kenapa setiap kali ketemu Dinda pasti ada Sountrack Evergreen Love Songs di 

otaknya, Padahal dia anak band alternatif yang agak anti lagu cengeng. Dan juga masih heran 

sama senyum Dinda yang menurut dia bisa ngalahin semua bintang sinetron telenovela. 

“Alaaa... udah yuk ke atas...,” Ajak Arial. “Yuk!” Riani yang paling semangat, dia males ngeliat 

Zafran jadi bengong begitu ketemu Dinda. Akhirnya Arial mengajak teman-temannya ke 

ruangan atas depan kamarnya yang selama ini mereka sebut sebagai “The Chambers of Secret 

Sorcerer Stone” Kenapa? Karena semuanya penggemar Harry Potter. Akhirnya mereka semua 

bermain monopoli disana. Setelah bermain monopoli dan makan cemilan serta pizza, mereka 

pun bosen. Mau nonton TV, bosen lagi. Nonton VCD, bosen juga. Cemilan dan pizza udah abis 

sama Ian, jadi tinggal ngobrol, ngobrol dan ngobrol... nggak jelas. 

Karena mereka sudah bosan akhirnya Arial mengajak pindah ke Secret Garden. Sambil 

turun tangga Ian pesen ke Arial kalo dia pengen Indomie, dan Arial pun langsung memberikan 

aba-aba ke pembantunya untuk membuat Indomie. Kalo Ian udah makan Indomie seperti biasa 

Riani paling suka minta kuahnya, apalagi yang kari ayam. Kemudian mereka pun beranjak ke 

Secret Garden. Sesampainya di Secret Garden mereka duduk membentuk lingkaran, seperti 

biasa Riani duduk di sebelah Genta. “Yan sebelum makan lo harus nyanyi dulu...” Arial 

langsung memberikan gitar yang sudah satu paket dengan teh manis hangat dan Indomie-nya 

Ian. “Kiss of life-nya Sade, Yan...,” Genta meminta “Jangan, Always-nya Atlantic Star aja...,” 

imbuh Arial. “Fake plastic Tress-nya Radiohead aja,” Zafran dengan mantap mau berkelam-

kelam ria. “Yo’i...,” Riani setuju. 

Diantara keindahan malam di Secret Garden mereka bernyanyi. Ketika sedang 

bernyanyi, lagu Fake Plastic Tress mengingatkan mereka pada sifat Ian sebelum bergabung ke 

dalam geng mereka. Mereka berlima memang sudah menjalin persahabatan sejak bangku 

SMA, namun diantara mereka berlima Ian merupakan ranger terakhir yang masuk dalam geng 

“Power Rangers”. Sebelumnya mereka hanya berempat, namun setelah Ian masuk sebagai 

anggota terkahir geng mereka, akhirnya mereka berlima sepakat memberi nama geng ini 

dengan sebutan “Power Rangers”. Ian yang dulu adalah Ian yang belum menemukan jati dirinya. 
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Ian yang kadang-kadang cuma ikut nimbrung nongkrong bukanlah Ian yang sekarang. Ian yang 

dulu adalah orang yang ngga pede sama dirinya sendiri, yang selalu mencoba jadi orang lain, 

yang selalu memandang orang lain lebih hebat dari dirinya. Namun teman-temannya selalu 

berusaha mengingatkan Ian agar menjadi diri sendiri. Kalau ingat kejadian itu, Ian 

menamkannya dengan “Finding Ian”. Dan sekarang Ian menjadi Ian yang apa adanya...** 
Masih di Secret Garden, Ian bernyanyi dengan gitarnya menambah suasana hangat 

malam itu. Sampai akhirnya Indomie Ian datang, dan kalo Ian makan Indomie pasti Riani 

langsung mengambil mangkok kosong yang udah disiapin pembantunya Arial buat minta 

kuahnya. Setelah bernyanyi dan bercanda entah untuk keberapa kalinya mereka mengalami De 

javu. Merek merasa bosan karena kalau kemana-mana selalu berlima. “Gue sih nggak pernah 

bosen sama kalian,” Arial menjawab. “Bukan sama orang-orangnya, tapi sama kita-nya” Zafran 

mendesis pelan. “Iya nih kita standar-standar aja” Arial nyambung lagi. 

Zafran tiba-tiba berkata, “Plato, seorang filsuf besar pernah bilang bahwa nantinya 

dalam kehidupannya setiap manusia akan terjebak dalam sebuah gua gelap yang berisi 

keteraturan kemapanan, dan mereka senang berada di dalamnya. Karena mereka terbuai 

dengan segala kesenangan disana dengan apa yang telah mereka capai, hingga akhirnya mereka 

takut keluar dari gua tersebut. Mereka memang bahagia, tetapi diri mereka kosong dan mereka 

nggak pernah menemukan siapa diri mereka sebenarnya... mereka nggak punya mimpi.” 

“Mungkin sebaiknya kita nggak usah ketemuan dulu,” Genta berkata. “Maksudnya?” 

Riani menjawab. “Keluar dari gua kita untuk sementara.....,” Zafran melanjutkan. “Gue mau...,” 

Arial menyambut dengan mantap. “Tapi gue nggak mau kehilangan kalian semua,” Riani 

berkata pelan. “Ya enggak-lah,”.. “Kita keluar sebentar aja, bermimpi lagi masing-masing 

tentang kita, nanti pas ketemu lagi, pasti lain lagi, lain ceritanya, lain lagi orangnya,” kata Genta. 

“Gue setuju! Gue mau PDKT lagi sama skripsi yang udah lama gue putusin” semangat Ian. 

“Untuk berapa lama?” Pertanyaan yang susah ini bikin bingung semuanya. “Enam bulan!” 

usul Zafran. “Enggak mau!” Riani langsung ngambek. “Tiga bulan aja,” tiba-tiba Ian nyeletuk. 

“Setuju!” Arial langsung setuju. Genta mengangguk. Zafran pun setuju. 

“Ya udah, kalian jahat,” Riani menjawab dengan tegar. “Yee... tadi katanya mau, 

sekarang bilang jahat, yang jahat disini kan nggak ada, kita kan ‘Power Rangers”–pembela 

kebenaran,” Zafran mencoba bercanda dengan Riani. Akhirnya Riani pun tersenyum manis 

sekali. “Tiga bulan dari sekarang kapan yah...tanggal berapa?” “14 Agustus,” Arial menjawab. 

Kita ketemu lagi tanggal 14 Agustus yah...,” Genta meyakinkan teman-temannya. Akhirnya 

mereka sepakat tidak boleh bertemu dan saling berkomunikasi dalam bentuk apapun selama 

tiga bulan, sampai tanggal 14 Agustus.** 
Selama tiga bulan tidak bertemu mereka berlima mengejar mimpinnya masing-masing 

yang belum tercapai. Ian berjuang menyelesaikan skripsinya untuk menjadi sarjana, sementara 

Arial mengejar cintanya dari seorang wanita yang dia kenal di tempat fitness yaitu Indy. Dalam 

kurun waktu tiga bulan itu juga mereka menemukan hal baru dan diterpa rasa rindu. Riani yang 

rindu dengan Genta dan Zafran yang rindu dengan Dinda adik dari Arial.* Sabtu siang 

menjelang sore.. 

Arial terjebak diantara kemacetan pintu tol Cibubur. Lengan kekarnya yang memegang 

stir keras merekam kepenatan di dalam dirinya. “Rumahnya jauh banget sih...,” batin Arial dalam 

hati. Akhirnya setelah mobilnya berhasil melewati kpenatan pintu tol Arial pun sampai di rumah 

Indy. Sudah satu bulan ini Arial memutuskan untuk mengenal Indy lebih dekat–wanita inceran 
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Arial yang dikenalnya di tempat fitness. “Halo,” Arial menyapa Indy. “Kenapa lama?” “Macet 

banget. Rese.... Eh nggak bilang bokap nyokap?” “Lagi pada pergi. Udah langsung cabut aja.” 

“Ok... Ibu Indy... saya siap mengantarkan Ibu Indy kemana aja...,” Arial bercanda seneng. 

“Acaranya jam berapa? Sekarang udah jam lima lho?” “Abis magrib” “Kamu udah ashar 

belum?” tanya Indy. “Belum... hehehe...,” sambil tertawa kecil Arial menjawab pertanyaan Indy. 

Sekali lagi ini yang Arial suka dari Indy, selalu mengingatkan dirinya untuk shalat – suatu 

kewajiban yang sering dia tinggalkan. “Dasar... nggak apa, tapi nanti harus magrib yaa!” “Iya,”. 

“Kamu belum cerita siapa yang ulang tahun?”. Temen SMA. Dia dulu tetangga di Cibubur, tapi 

sekarang pindah ke Bogor,”. “Dia masih inget kamu?” “Kita kan dulu deket banget, temen 

curhat gitu-lah.” “Oh... kirain tadi acaranya jam 4....” “Jam 4? Emangnya ulang tahun anka kecil 

yang pake undangan kartu kecil gitu sama jam kosong buat kita gambar sendiri jarumnya?” 

Arial pun tertawa. 

Setelah melalui perjalanan yang cukup lama akhirnya mereka sampai, Kijang Arial 

memasuki daerah perumahan di Cisangkuy yang rimbun. Memasuki rumah Asri yang sedang 

berulang tahun, keramaian meyambut mereka. 

“Halo Indy... dateng juga lo. Sama siapa? Kenalin dong,” “Asri ini Arial. Arial ini Asri”. 

Asri menggamit tangan Indy untk diculik ke belakang sebentar. “Lucu banget, Dy...siapa 

uh?” “Udah jadian belum....?” tanya Asri. “Tau nih bingung...” “Kayaknya jadi temen aja deh. 

,” Indy berkata lembut. “Rugi lo, atletis boo. ........................................................................ ,” 

celetuk Asri sambil melirik Arial. “Lo tau kan, buat gue fisik nggak penting. Udah ah, asihan 

tuh sendirian, mati gaya dia,” jawab Indy, lalu berjalan ke Arial. Setelah satu setengah jam di 

rumah Asri, mereka pun pamit pulang... 
“Mau kemana lagi, Bu?” kata Arial. “Nggak tau nih. Tapi kau lagi males pulang.” 

“Sama”. Tiba-tiba Arial punya ide cemerlang. “Ke Puncak aja yuk, kan deket.” “Ngapain?” 

“Ada tempat, punya keluarga besar gue di sana, deket-deket puncak pas. Kayak vila gitu deh. 

Kita ngobrol- ngobrol aja. Di jalan kita beli jagung bakar, duren, sama bandrek. Gimana?”... 

“Tapi jangan macem-macem ya, Pak!” Indy menatap mata Arial. “Maksudnya?”. Arial yang 

nggak ngerti maksud Indy, bertanya sambil mengerutkan keningnya. Indy akhirnya nyadar, 

Arial yang emang polos dan baik nggak akan pernah punya pikiran macem-macem. 

“Nggak,”Indy menjawab. “Oke kita ke Puncak,” kata Indy sambil menoleh dan tersenyum 

manis. 

Akhirnya mereka sampai di Puncak. Mobil Arial berhenti di depan gerbang sebuah vila 

yang berada di atas bukit kecil. Disana mereka berdua menikmati indahnya pemandangan dari 

atas vila Arial yang ditemani oleh dinginnya udara malam di Puncak. Obrolan dan candaan 

terus mengalir dari mulut mereka. Sampai Aakhirnya Arial mencoba mengungkapkan 

perasaannya kepada Indy. Dan... Arial pun mencium kening Indy. Indy masih rebah di bahu 

Arial, sambil menikmati keindahan malam.** Ian mencium tangan kedua orang tuanya, untuk 

berpamitan ke kampus... 
“Jadi... KAMU... mau... ganti... lagi ... semuanya?” 

“Enggak juga sih Pak. Judulnya doang dikit, sama hubungan antarvariabelnya, ada juga 

variabel yang ditambah,” Ian menjawab pertanyaan dari doen pembimbingnya. “Kamu selama 

ini kemana aja Ian?” “Cuti pak,” Ian bohonh. “Cuti apa Ian?” “Bantu orang tua di sawah...,” Ian 

bohong lagi. Bohongnya salah lagi, mana ada sawah di Jakarta. Ian menyesal dalam hati. 

“Mana ada sawah di Jakarta?” “Ada Pak!” Jawab Ian (cari gara-gara). “Kamu bohong Ian?” 
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“Mm    iya Pak.   saya sebenarnya cuti untuk cari duit, Pak. Jadi model bayi yang No Problem 

itu Pak, yang lucu, tapi yang sekarang udah gede bayinya. Syuting iklannya di Jepang, Pak. Di 

Satchi and Satchi, kan jauh itu Pak, jadi saya cuti. 

Ian bohong lagi. Tapi bohong yang ini rada-rada pinter karena dosennya percaya Ian 

emang sangat mirip sama model bayi No Problem. Ian pun lega. “Oh... begitu... benar?” “Iya 

Pak!” “Bangga juga Bapak sama kamu. Jadi mau tambah satu variabel lagi?” “Iya, Pak!” “Oh... 

begitu... variabel apa lagi yang kamu mau tambah?” “Saya mau tambah variabel kecerdasan 

emosional, jadi nanti dilihat apa hubungannya sama Lima Disiplin Pembelajaran Organisasinya 

Peter Senge. Efektif nggak untuk sebuah organisasi. Begitu Pak,”Ian berbicara cepat. “Oh... 

begitu..,” “Iya Pak begitu,”. 

“Kamu SD berapa tahun Yan?” tiba-tiba dosennya bertanya. “Enam Pak. Emangnya 

kenapa?” “Kalo kamu menyelesaikan kuliah kamu enam tahun juga, berarti kamu otak anak 

SD,”. Sang dosen bertanya lagi, “Dua bulan lagi ada sidang... bisa dikejar empat bab dalam 

dua bulan Ian?”. Ian diem. Hmm, baik juga nih dosen nyuruh sidang cepet-cepet. “Kalo kamu 

bisa, nanti saya bantu banyak.” “Nggak tau yah Pak. Pusing juga, dua bulan empat bab, belum 

kuisionernya.” “Cuma kamu saja anak bimbingan saya yang lama... lainnya Cuma satu 

semester. Kamu udah bikin rekor nggak enak buat saya.” “Iya nih Pak.. Saya nggak enak, saya 

juga dulu milih Bapak biar selesai satu semester, tapi kalo dua bulan empat bab pusing juga, 

Pak,” jawab Ian. “Bisa.. “. nggak? Dosen Ian menghardik galak. “Bisa deh Pak,” Ian jadi takut. 

“Bagus... sekarang taruh kata bisa itu disini,” dosen Ian berkata sambil menunjuk ke jidatnya. 

“Iya, Pak. Makasih, Pak.” “Kapan kamu nyerahin bab duanya?” “Minggu depan, Pak.” 

“Enggak boleh empat hari lagi kamu ke sini... bab dua kamu harus sudah selesai... ngerti.” 

“Hah???” Ian bengong. “Masa empat hari, Pak?” “Kamu SD berapa tahun, Yan?” “Iya, iya deh 

Pak,” Ian nggak mau denger kata-kata nyakitin lagi dari dosennya. “Ya udah sana... selamat 

sore Ian.” “Sssore pak.” Ian membereskan berkas-berkas skripsinya dan pergi menjauh dari 

ruangan dosennya. 

Sesampainya di rumah Ian langsung menuju komputernya yang ia namakan “Si 

kompibaiksekalitemenIan” untuk menyelesaikan skripsinya yang sempat tertunda. Ian yang 

sedang intelek sedikit gara-gara harus bikin skripsi, langsung mengganti gambar desktop yang 

semula bergambar Sir Alex Ferguson dengan gambar wisuda kampus megah milik kakaknya 

yang kebetulan udah lulus dan satu kampus sama Ian. 

Setelah mengerjakan bab I, keesokan harinya Ian menemui dosennya untuk 

menyerahkan bab II. Ian pun bergegas menemui Pak Sukonto Legowo dosen pembimbingnya, 

bab II nya sudah bagus dan tidak ada revisi. Alhasil Ian langsung disuruh melanjutkan bab III, 

namun Ian disarankan oleh dosennya untuk menyebar kuisioner dulu sambil melanjutkan bab 

III. Ian pun semakin senang karena sang dosen mau membantunya membuat kuisioner. 

Dua hari kemudian Ian sudah berada di kantor tempat ia melakukan penelitian untuk 

menyerahkan kuisionernya. Lima hari berlalu... Ian yang sedang berkutat dengan skripsinya 

mendapat tiba-tiba mendapat telepon. “Mas Dono ya? Udah selesai ya, Mas?” “Kayaknya ada 

masalah Yan... Direksi nggak ngizinin kuisioner kamu, padahal udah hampir terisi semua. 

Kuisionernya nggak boleh keluar dari kantor. Data perusahaan yang ada di Ian juga disuruh 

tarik lagi.” “ Sori banget Yan. Mas Dono udah coba argumen, tapi masih ditolak.” “Mas Dono 

bingung nih... nggak enak dapat peringatan. Nanti malam data yang ada di Ian, Mas Dono ambil 

ya?”. Ian menarik napas panjang, “Udah bener-bener nggak bisa ya Mas?” “Mas Dono udah 

coba berbagai cara”. Ian percaya mas Dono orangnya baik dan memang bisa dipercaya. “Ya 
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udah Mas, nggak apa-apa.” “Sori banget ya, Ian.” 

Waktu seminggu untuk kuisioner lewat dalam sekejap, Ian pun patah semangat. Sejenak 

bayangan teman-temannya melintas di benaknya: Genta... Zafran... Riani... Arial. Gila... 

kangen banget gue sama mereka. Coba mereka ada disini. “Mas.. Jam berapa?” tiba-tiba Ian 

dikagetkan oleh seorang laki-laki berpakaian kerja. “Jam enam kurang lima.” Jawab Ian. 

“Makasih ya Mas. Mas ada api?” “Ada!” jawab Ian sambil merogoh sakunya. “Rokok Mas?” 

“Mm... iya Mas. Makasih.” “Pulang kerja Mas?” “Yo’i” jawab jawab lelaki berkemeja itu. 

“Kerja dimana?” “Disana tuh gedungnya...,” “Bagian apa mas?” “HRD”. Mata Ian membeliak, 

sepancar wajah cerah terpancar. “Wah kebetulan nih. Saya lagi bikin skripsi tentang HRD, tapi 

mau bagi kuisionernya nggak ada yang mau nerima. Mas mau nggak?” “Boleh gue liat?” “Ini 

Mas, kuisionernya.” “Lho? ini kan yang lagi diteliti tim gue di kantor. Wah, bagus- bagus nih 

pertanyaannya... pas banget nih... gue sebarin di kantor gue aja ya... oke?” “Tapi yang cepet ya 

Mas. Saya Cuma punya waktu sebulan lebih dikit lagi... seminggu aja ya, Mas?” “Seminggu? 

Tiga hari juga kelar.” 

Benar saja tiga hari kemudian Ian mendapatkan kuisionernya sudah terisi lengkap, 

kemudian Ian melanjutkan skripsinya hingga selesai. Hingga akhirnya waktu sidang tiba... 

“Kira- kira 10 menit lagi giliran gue.” Ian pun mempresentasikan tugas akhirnya dihadapan para 

penguji. Jakarta menunggu sore. “Adrian Adriano...” “A!!!” “Yes!” Ian bersorak gembira 

ketika nama dan hasil sidang diumumkan. Dan akhirnyaaaa.. Ian lulus. Ian juga tidak lupa 

berterima kasih kepada dosen pembimbingnya.** 7 Agustus pukul 09.00.. Arial mengirim SMS 

kepada teman-temannya. 
Selamat pagi semuanya gw kangeeeen bgt sama kalian semua, sumpah! Tgl 14 nanti 

kita ketemu di stasiun kereta api senen jam 2 siang. Trus kalo ada acara dari 14-20 Agustus lo 

batalin dulu yaa. Please... ini yg harus dibawa kalo gak ada minjem ya. Kan ada waktu 

seminggu: Carrier. Bajuanget yg banyak. Senter dan batere. Makanan dan snack buat 4 hari... 

kacamata item. Betadine, obat sendal sepatu. Kalo bisa mulai hari ini olahraga kecil-kecilan, 

apalagi buat Ian. Gitu aja ya. Sampai ketemu di stasiun senen jam 2. Genta yg lagi kangen. 

Zafran, Riani, Ian dan Arial yang mendapat SMS dari genta kaget bercampur senang, 

saat mereka melihat kalender mereka sadar bahwa sekarang tanggal 07 Agustus dan seminggu 

lagi mereka akan bertemu. Mereka semua sudah sangat rindu satu sama lain dan akhirya 

mereka akan bertemu pada tanggal 14 Agustus di Stasiun Senen. 14 Agustus. Satu lebih tiga 

puluh lima menit. Siang itu daerah Senen panas sekali. Di Stasiun Senen Genta sedang 

menkmati makan siang di salah satu restoran padang. Tiba-tiba sosok Zafran terlihat oleh 

Genta. “Jupleeeee!!!” Genta berteriak. “Halo Ta,” Zafran cekikikan senang menyalami Genta. 

“Juple... gila ancur lo. Kangen gua sama lo, sama anak-anak...”. “Genta!!!” “Zafran!!!” teriakan 

Ian dan Riani membuat Genta dan Zafran tengak-tengok. “Ian...!” “Riani...!” Ian dan Riani 

berlari kecil memasuki restoran padang. Riani langsung memeluk Genta dan Zafran. “Kangen... 

kangen... jahat... jahat, kangen banget gue... kangen,”. 

“Hercules Gilaaaa...!!!” Zafran teriak. Sosok Arial memasuki restoran. “Arial...!” Riani 

berdiri dan memeluk badan gede itu. “Genta... wah lo emang gila,” kata Arial. “Halo men!” 

jawab Genta. “Juple!” “Apa kabar lo men?” tanya Zafran. “Baik, gue mau cerita banyak nanti.” 

“Masa gue bisa kangen banget sama Rambo gila ini,” cetus Ian. Arial menatap satu-satu 

temannya dan beujar, “Eh... oh iya, gue ngajak seseorang buat ikut kita. Abisnya dia pengen 

banget ikut.” “Lho mana orangnya?” semuanya penasaran. “Si Dinda gue ajak...” “Asik... 
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dong! gue nggak cewek sendiri,” Riani menyambut Arinda. “Halo semuanya... udah lama nggak 

ketemu ya!” “Halo Dinda apa kabar?” semuanya menyapa Dinda. “Halo Bang Zafran.” “Eh 

Dinda ikut?” “Iya...”. Riani tiba- tiba mengeluarkan pertanyaan yang dari tadi sudah ditunggu-

tunggu, “Kita sebenarnya mau ke mana sih?”. 

Pukul setengah tiga lebih, mereka berenam berangkat dari Stasiun Senen. Mereka berangkat 

menaiki kereta ekonomi MATARMAJA yang entah sudah berapa tahun melayani trayek 

Malang- Jakarta. Dan akhirnya kereta pun mulai berjalan perlaha meninggalkan Stasiun 

Senen... 

“Ta, kapan terkahir lo ke sana?” “Tiga tahun yang lalu, Ple. Bulan Agustus juga” “Kalo 

bulan Agustus rame banget ya di sana?” tanya Dinda. “Rame sih, tapi nggak rame banget.” 

“Kenapa Agustus?” “Kan tiap tujuh belasan ada upacara di puncaknya,” Arial menjawab 

pertanyaan Dinda. “Mas Ial kan belum pernah kesana.” “Diceritain Genta” “Berapa meter 

tingginya, Ta?” “3676 m dari permukaan laut ” “Busyet, tinggi juga ya,” Zafran kaget sendiri. 

“Tinggi banget...” Riani bengong, “Medannya berat nggak, Ta?” “Ya lumayanlah.” “Kuat apa 

kita? Bawa paus lagi?” Zafran bercanda sambil menendang Ian. “Iya Ta, gue kuat nggak Ta?” 

tanya Ian pasrah. Nggak tau ya, kayanya sih nggak. Makannya lo gue suruh lari pagi dulu 

seminggu sebelumnya. Lari pagi nggak lo?” “Lari!” “Setiap hari? Hebat juga lo!” “Enggak! 

Sehari doang” “Dasar paus!”. 

“Dari dulu gue pengen banget ke sana” kata Arial. “Cuma di puncak sana aja yang ada upacara 

tujuh belasan-nya?” Riani bertanya lagi. “Enggak lah kalo kita jeli, hampir tiap puncak di 

Indonesia, tiap tujuh belasan pasti ada yang naik untuk upacara. Pers aja jarang merhatiin, 

padahal keren kalo dibuat liputan,” Genta berkata pelan. “Wah bagus tuh buat trip report gue,” 

kata Riani. “Kalo kita nanti sampai di puncaknya, berarti kita berada di tanah paling tinggi di 

Pulau Jawa.” Genta menatap tajam ke teman-temannya. “Oh jadi jadi puncak yang paling tinggi 

di Jawa. Ta...” “Iya, Yan.” “Nama puncaknya apa Ta?” “Mahameru”. Setelah menempuh 

perjalanan yang panjang dari Jakarta ke Malang, pukul setengah tiga lebih mereka akhirnya 

tiba di Stasiun Malang. 

“Abis ini kita kemana Ta?” Arial bertanya. “Gue lagi bingung nih... harusnya kita ke 

stasiun bus Arjosari dulu, terus naik angkutan ke Tumpang.” “Tumpang itu daerah mana?” 

“Tumpang itu kalo dari Malang gerbang masuknya TNBTS.” “Apa tuh? Singkatan? Zafran 

bertanya. “Oh iya sori... Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”. Lalu Genta dan Arial pergi 

keluar stasiun untuk mencari carteran angkot. Sepuluh menit kemudian Genta dan Arial datang. 

“Dapet?” Arinda langsung bertanya. “Dapet! Siip, murah lagi.” “Ayo... berangkat!”. Dan 

mereka semua bernangkat menuju Tumpang dengan menggunakan angkot. 

Matahari sore masih tersisa sedikit, sore itu di Tumpang banyak sekali kesibukan. Jip-

jip menunggu pendaki yang mulai berdatangan. Karena jalan yang akan ditempuh bukan jalan 

biasa lagi dan agak menanjak, maka mereka harus menaiki jip untuk sampai ke atas. Rombongan 

ini pun berjalan ke arah jip yang telah ditunjuk Genta, dan mereka bersiap untuk menempuh 

perjalanan kembali. Dan akhirnya... mereka sampai di kaki Mahameru. “Ta...” “Iya Yan.” 

“Nanti kita akan ke sana? Berdiri di puncak itu? Berdiri di sana?” “Iya...” “Tinggi banget, Ta...” 

“Iya.” “Bisa apa kita, Ta?” “Yakin kita bisa?” Genta menoleh kepada teman-temannya dan 

menatap satu-persatu. “Gue udah taruh puncak itu dan kita semua ada d sisni.” Arial berkata 

pelan sambil menunjuk jari ke keningnya. Genta tersenyum. “Kalo begitu... yang kita perlu 

sekarang Cuma kaki yang akan berjalan leih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih 
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banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih 

sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja.” “Dan hati yang akan 

bekerja lebih keras dari biasanya,” sambung Zafran. “Serta mulut yang akan selalu berdoa,” 

Dinda tersenyum manis. Setuju!!! 

Malam sudah datang menyapa mereka saat menjejakkan kaki di tanah Ranu Pane. 

Udara di bawah lima belas derajat Celcius menyambut mereka di Ranu Pane. Keenam sahabat 

ini pun bermalam di Ranu Pane dengan mendirikan tenda untuk tidur. Kemudian mereka 

membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dan mereka beristirahat di dalam tenda. Pada 

pukul 05.00 mereka semua bangun dan bergegas untuk mulai mendaki gunung. “Siap semua?” 

Genta memegang kedua tali carrier dan menatap teman-temannya. “Berangkat!” 

Mereka mulai melangkah, menyusuri jalan berbatu desa yang akhirnya berbelok ke 

jalan setapak kecil menuju ke punggung Mahameru. Sudah satu jam lebih mereka berjalan 

tanpa henti. “Genta...break, Ta.   Hehh...   hehh...,”   napas   Riani    memacu    satu-satu.    “Iya    

Bang Genta, break dulu.” Keringat meluncur deras di kening Arinda.”Oke sip. Itu di depan ada 

pohon. Kita break di situ”. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan 

perjalanannya. Perjalanan berlanjut menembus-mendaki pinggir hutan punggung Mahameru. 

Dari ketinggian pinggiran lereng hutan Mahameru, Ranu Kumbolo perlahan muncul seperti 

tetesan air raksasa yang jatuh dari langit dan membesar di depan mereka. 

Sesampainya di Ranu Kumbolo, mereka beristirahat dan membuat makan siang. Udara 

Ranu Kumbolo tiba-tiba berubah dingin, menemani mereka makan siang di sekeliling danau 

dengan beberapa batang pohon terjulur di atas danau. Setelah mengahbiskan makan siang dan 

bercakap-cakap, Pukul tiga kurang lima mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Zafran 

dan Genta melipat terpal, Arial dan Ian membereskan kompor parafin, Riani dan Dinda 

membereskan sisa-sisa makan siang. “Ta...” “Iya, Yan.” “Berapa lama lagi kita jalan?” “Kalo 

sampai puncak ya masih setengah hari lagi...tapi nanti malam kita ngecamp dulu Arcopodo.” 

“Masih jauh banget ya?” “Masih... jauh, nggak pakai banget.” “Siap?” sebentar mereka 

menatap Ranu Kumbolo yang tenang selepas siang. Kemudian mereka kembali melanjutkan 

perjalanan. “Berdoa dulu.” Semuanya tertunduk, memjamkan mata. “Yuk. ” 

Mereka mulai melangkah lagi, mulai berjalan meninggalkan Ranu Kumbolo. 

Rombongan itu langsung disambut oleh sebuah bukit tinggi dengan jalan setapak yang 

menanjak curam membelah kumpulan ilalang liar yang tumbuh di badan bukit. “Gilee tinggi 

juga ya...” “Agak curam” “Tanjakan cinta.” “Apaan Ta?” “Banyak yang menyebut bukit ini 

tanjakan cinta.” “Hahaha    Kenapa Ta?” “Itu liat aja, Ple. Kalo dari jauh bentuknya kayak 

lambang cinta.” “Iya juga sih.” Genta meneruskan, “Ada lagi mitos satu yang mengatakan kalo 

kita terus mendaki tanpa melihat ke bawah lagi maka segala mimpi tentang cinta kita akan 

terwujud.” “Hah yang bener?” mata Ian dan Zafran berbinar-binar. “Iya, tapi ada satu lagi 

syaratnya. Selama kita mendaki harus terus mikirin orang yang kita mau itu.” Ian dan Zafran 

pun kegirangan dan mendaki sambil menyebut-nyebut orang yang mereka suka. Mereka terus 

melangkah sambil berpikir keras. Ian memikirkan Happy Salma dan Zafran melakukan hal 

yang sama, siapa lagi yang dipikirin kalo bukan Dinda. 

“Fiuh, fiuh, fiuh.” Atur napas satu-satu. “Capek juga ya Ple.” “Iya makannya jangan 

cepet- cepet. Santai aja.” “Gilaa... berat juga mencari cinta. “Juplee!!... Ndut!!! Wooy!!!” “Iya 

Taa...” Ian dan Zafran refleks menengok ke bawah. “Apa Ta?” “Sampai ketemu di atas bukit 

ya...,” Genta berteriak lantang. Arial, Riani dan Dinda tertawa terbahak-bahak, sementara 
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Genta yang masih bingung bertanay “Kenapasih?” “Wooy kenapa?”. Arial yang masih tertawa 

coba memberitahu Genta. “Hahaha...gara-gara lo panggil, mereka berdua nengok ke 

bawahkan? Padahal kalo mau keinginannya tercapai kan nggak boleh nengok ke bawah... 

hahaha...”. “HAHAHA...,” tawa Genta meledak keras. “Gue... gue... enggak sengaja. Sumpah! 

Hahaha... ancur... Gue emang mau manggil mereka berdua, sumpah nggak sengaja.” Ian dan 

Zafran terduduk lemas di atas. Alhasil mereka pun kesal dan menyalahkan satu sama lain. 

Tak terasa langkah mereka semakin berat kelelahan, mereka berada di ujung pinggiran 

bukit, di depan tampaklembah kecil menganga seperti bekas sungai yang tak berair. Pasir 

dimana- mana, pohon-pohon mati tampak melintang di jurang dalam seperti bekas sungai 

tersebut. “Ih, tempat apa ini?” “Serem banget...” “Kita di... Kalimati.” “Di Kalimati, dari sini 

kita bisa ngerasain Mahameru bergetar dan ngeluarin hujan... hujan abu?” Genta memejamkan 

matanya dan mengambil kacamata. 

Udara menjelang maghrib menyapu mereka. Rombongan itu melangkah lagi, naik k 

tebing Kalimati dan memasuki hutan cemara yang sudah mulai menggelap. Mereka terus 

berjalan melewati dalam hutan, keluar melewati sebuah padang ilalang kecil. Malam pun 

segera datang menyambut. Sampai akhirnya mereka sampai di Arcopodo, sebuah bukit yang 

akan dijadikan tempat nge-camp atau bermalam disana. “Ki... ki... ta u... u... dah ting.. gi ba... 

nget ya...” “Udah di tiga ribu meter.” Genta mengangguk. “Makannya udah tipis udaranya, 

mulai susah napas.” Zafran menyalakan api unggun. “Rebus aja air yang banyak, bikin teh 

manis untuk nanyi malam.” “Nanti malam memang ada apa?” “Nanti malam kita naik... ke 

Mahameru.” “Jam berapa?” “Sekarang jam berapa?” “Jam delapan kurang sepuluh.” “Berarti 

kita udah harus tidur sebelum jam sembilan... nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi, semuanya 

tidur.” “Kita punya waktu istirahat lim jam lebih. Kita nanti bangun jam setengah tiga dan 

langsung naik... Kita harus istirahat supaya bisa sampai ke puncak.” Setelah menghabiskan 

makan malam, mereka pun mulai memasuki tenda untuk beristirahat. 

Pukul 02.30 malam, rombongan itu berdiri di depan tenda. Keenam anak manusia itu 

tertegun melihat Mahameru dalam gelap. Semua berkumpul membentuk lingkaran kecil, 

tangan mereka saling berangkulan. Semuanya menunduk terdiam. Suara desis doa terdengar 

sayup-sayup, mata mereka sedikit memburam. “Berangkat..!” Rombongan mulai bergerak, 

berjalan melewati hutan cemara yang gelap dan terus melanjutkan perjalanan mereka di 

antara dinginnya angin malam...** Arcopodo Mahameru. Tujuh Belas Agustus. Tanah Air ini. 

 
This world is for those who want to fight 

Sehabis tertunduk, mereka mendongak ke atas. Puncak Mahameru seperti sebuah 

gundukan pasir mahabesar dengan tebaran batu karang gunung di mana-mana. “Ada yang ingat 

janji kita waktu di jip? Apa yang kita perlu untuk sampai ke puncak?” “Masih” “Masih” 

“Apa?” “Yang kita perlu sekarang Cuma kaki yang akan berjalan leih jauh dari 

biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih 

lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali 

lebih keras dari baja.” 

“Dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya.... ” 

“Serta mulut yang akan selalu berdoa ... ” 

Mereka pun tertunduk melihat satu sama lain, “Mahameru kita datang!” 

“Dari sana dimulai pendakian.” Genta menunjuk ke sebuah jalan kecil seperti jembatan yang 
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menyembul di antara jurang dalam di kanan dan kirinya. “Kita harus menyeberang jalan itu... 

hati-hati ya.” Semuanya berpegangan erat di rantai, sampai akhirnya mereka semua sampai di 

ujung penyeberangan. “Selanjutnya vertikal...,” Arial melihat ke atas, gundukan pasir dan batu 

gunung sekarang berada di depannya. Jalan setapak tinggi berpasir itulah yang harus mereka 

taklukan. “Hati-hati ya semuanya”. 

Saat sedang mendaki tiba-tiba sebuah teriakan dari atas mengejutkan mereka ,  

Batu, batu. awas!!!” “Rocks!!!” beberapa batu kecil dan besar seukuran genggaman 

tangan jatuh dari jalur pendakian. Semua pendaki mejatuhkan badannya ke samping. Buk... 

buk .... gruduk. Genta tercekat. Dia lupa bilang tentang hal ini. “Sori, emang nantinya banyak 

batu yang jatuh dari atas selama pendakian. Hati-hati ya ” “Nggak bilang lo,” Zafran 

tampak terengah-engah. “Sori banget lupa Kalo denger kata ‘batu’ atau ‘rocks’ langsung aja 

nengok ke atas, liat batunya jatuh ke mana terus mencoba menghindar, tapi jangan panik. 

Begitu juga kalo kita yang bikin batu itu terkepas atau jatuh. Kita harus teriak supaya yang di 

bawah denger dan nggak kena batu. Oke?” 

Di dalam pendakian tiba-tiba Arial meminta break. Dia tampak kedinginan, lalu Riani 

memberikan minum dan kelima temannya langsung mendekati Arial agar dia terasa hangat. 

“Udah berapa jauh, Ta?” “Hampir setengah.” “Masih setengah lagi?” “Liat aja itu puncaknya. 

Kita udah hampir setengah, liat udah hampir subuh. ,” Ian menatap ke atas. “Gimana Rambo?” 

Arial masih menggeleng, sendinya terasa pegal. Udara dingin terus menusuk-nusuk. “Pakai 

jaket gue nih.” Ian memberikan jaketnya. “Lo gimana?” “Gue lapis lima.” “Inget lo kedinginan 

bukan kecapekan ya. Lo pasti bisa ke puncak.” “Tambah lagi nih,” Zafran melepas sweaternya. 

Arial yang sudah hampir tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak, tiba-tiba berdiri 

lagi setelah mendapatkan dorongan semangat dari kelima temannya. Dan mereka pun kembali 

mendaki. Hujan abu turun lagi. Bertambah deras, dan menimbulkan gemeletak-gemeletak 

menyeramkan. "Gue di depan ya, Ta...” Arial tampak semangat. “OK Bos!” 

Malam mulai beranjak pergi, dan udara pagi mulai menyapa mereka. “Break!” Arial 

berteriak keras. Mereka berenam melepas lelah, udara hangat mulai menyapa. Puncak 

Mahameru mulai terlihat terang. “Kita di ataas awan... kita di atas awan...” “Keren banget.” 

“Iya, ini yang pernah gue bilang. Samudra menyentuh langit.” “Subhanallah...” “Keren 

banget.” Di antara lelah tak terhingga, mereka mengucap syukur dan terima kasih. Kembali 

keajaiban Mahameru menyapa mereka. 

Matahari pagi tujuh belas Agustus pun terbit, sinar matahari yang hangat menyapa 

badandingin mereka. “Yuk naik lagi, tinggal sedikit lagi...” “Tinggal seperempat jalan lagi 

kayaknya.” “Betul!” mereka kembali mendaki. Kali ini udara lebih hangat membuat mereka 

semakin semangat mendaki. Brug! Teriakan panik terdengar dari atas. “Awas!!! Yang dibawah 

awas..!” Brug brrbklutuk lklutuk.... 

“Batu!!!” “Awas .. !!!” Puluhan batu sebesar ukuran kepala manusia tampak berjatuhan dari 

atas mereka. Semua berusaha menghindar ke samping, mencoba mencari perlindungan di 

bawah batu yang lebih besar. Brug... brug... brug. “Awas! Awas! Batu!” Para pendaki yang 

berada di jalur pendakian beretriak sekuat tenaga. Genta panik melihat banyaknya batu 

yang datang, bayang- bayang teman-temannya tampak menghindar kesana kemari. 
Hujan batu dan pasir masih belum selesai. Gemuruh. Riuh. Lalu.   keheningan memnuhi 

jalur pendakian. Genta segera berdiri mencari kelima temannya, Ian dan Dinda tampak 

tergeletak, menelungkup. Riani tiba-tiba muncul di depannya dengan muka penuh pasir. “Ni... 

Ni   nggak pa-pa kan?” Riani menggeleng dalam diam. Genta menarik napas lega. Zafran terlihat 



112 

 

menggeliat dari bawah tumpukkan batu besar dan menganggukan kepalanya untuk memberi 

tanda kepada Genta. Arial duduk dan menggoyangkan tubuh adiknya yang masih tengkurap 

tanpa gerakan. Di sebelahnya Ian dengan posisi yang sama. 

“Ian... Ian. ” Ian masih terpejam. Semuanya tercekat melihat Ian masih tergeletak, 

Dinda akhirnya sadar dan berkata pelan, terputus-putus, “I... i... i... an... Ian a... ada... 

ba... batu yang ke... ke... na ke... ke... palanya...” Dinda langsung berdiri dan mencari 

Ian. “Ian... Ian.Ian bangun, Yan!” “Please bangun, Yan!” “Ian, Ian!!!” Zafran Riani 

dan Dinda menangis melihat Ian yang masih tak sadar. Ian... Ian... bangun.. Ian, 

please” 

Riani, Arial, Dinda dan Zafran berlari memeluk Genta. “Ta, Ian, Ta...” “Ian...” mata 

mereka tak lepas memandang tubuh Ian yang masih tanpa gerakan sedikit pun. “Ian 

janganpergi, Yan! Ian jangan pergi, Yan... Ian jangan pergi dulu...!!! Elo kan mau wisuda, 

Yan.. jangan Yan, jangan... maafin gue, Yan... gue banyak salah...” “Ian... nggak... boleh... 

pergi.” Genta kembali menangis. “...IAAAAAAAAAANNNNNNNN!!!” Zafran berteriak 

keras ke langit. “Puih... puih... kenapa lo, Ple? Bikin kaget aja... teriak-teriak. Puih... puih... pasir 

nggak enak ya, Ple... Puih nggak lagi-lagi deh gue makan pasir. Nggak enak.” 

“YEAAAAAH!!!” suara sorakan gembira memenuhi jalur pendakian Mahameru... 

semuanya terlihat lega. “YES!!!... YES!!!... YES!!!” Setelah Ian sadar, mereka berenam 

kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ian dan Zafran terus mendaki, kali ini mereka tambah 

bersemangat setelah melihat bendera merah putih yang dibawa oleh seorang mahasiswa yang 

memakai jaket almamater. 

“This is it... the end... of our journey...” Genta berehenti sebentar diantara dua buah batu besar. 

Jalur pendakian tampak berhenti disitu. Mereka masih belum sampai puncak, pemandangan 

puncak Mahameru masih tertutup gundukan tanah kecil di depan mereka. “Hanya beberapa 

langakah lagi... kita sampai di pucak...” “Hold my hand please...” Riani tersenyum 

menggandeng tanagn Dinda dibelakangnya, Dinda memegang tangan Ian, Zafran dan Arial 

terus menyambung genggaman itu. “Siaaap?” Genta tersenyum lepas... semuanya memandang 

satu sama lain. Setengah berlari mereka bergandengan memasuki jalur akhir pendakian yang 

tinggal sepuluh meter lagi. 

Tujuh meter.... 

Lima meter.... 

Tiga meter.... 

...!!!! 

“Dan.... kita di Mahameru....” Akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Mahameru untuk 

mengibarkan Sang Saka merah putih dan melakukan upacara 17 Agustus di atas puncak 

Mahameru. Tujuh belas Agustus. Setengah delapan malam. 
Wajah-wajah penuh ceria di antara nyala api unggun terlihat jelas di tanah surga 

Mahameru. Keenam sahabat itu asik bercengkerama di tengah udara dingin Ranu Kumbolo. 

Setelah selesai bercengkerama, satu-satu mereka masuk ke dalam tenda. Genta dan Riani masih 

ingin menikmati malam yang indah di Ranu Kumbolo. Mereka berdua duduk berdekatan di 

depan api unggun. “Thanks ya, Ta, buat ini semua.” Genta mengangguk, matanya memandangi 

api unggun. “Kita sering banget berduaan begini ya, Ta?” “Iya ” “Seperti bapak sama ibunya 

anak-anak. Yang lain udah pada tidur, kita masih sering ngobrol berdua,” ujar Riani lembut. 

Genta menarik napas panjang, mengumpulkn keberaniannya. Genta menoleh ke tenda tempat 

teman- temannya tertidur lelap. 
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“Riani...” Dan... kata-kata tumpah saat itu juga, penih dengan ciptan-ciptaan keindahan 

argumen lembut mengalir deras. Riani yang semenjak tadi mendengarkan,menoleh lembut ke 

Genta, matanya berkaca-kaca, tangan lembutnya memegang erat Genta. “Terima kasih, Ta” 

“Tapi... bukan... kamu, Ta.” Genta seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Riani. 

“Dia... Zafran, Ta.” Genta tersenyum lembut, kekcewaannya luluh melihat kekuatan Riani.** 
Sepuluh tahun kemudian 

Minggu pagi di Secret 

Garden. 

“Arian!!! Jangan cabut tanaman... papa nggak suka...” Arial menggendong buah hatinya yang 

berumur lima tahun. Keluarga besar itu berkumpul di bungalow secret garden. Riani dan Dinda 

memejamkan matanya, sekarang mereka menjadi seorang ibu. Bungalow secret garden hari itu 

penuh dengan doa, mimpi, dan keyakinan tulus di hati anak manusia. Semuanya saling pandang 

dan tersenyum hangat satu sama lain. 

 
KESIMPULAN 

Buku ini secara garis besar bercerita mengenai persahabatan dan nasionalisme. Banyak di 

antara kita yang beranggapan nasionalisme adalah perkara yang pelik. Melalui 5 Cm. kita 

diajak “bermain-main” dengan rasa cinta pada negeri ini secara sederhana melalui kelima 

sahabat yang menjadi tokoh utama novel besutan penulis muda, Donny Dirghantoro. Novel ini 

dibuka dengan perkenalan masing-masing tokoh yaitu Arial, Zafran, Genta, Riani dan Ian. 

Dengan cerdas, sang penulis merekatkan karakter kuat pada masing-masing tokoh. Hal ini yang 

membuat 5 Cm unggul dari novel lain. Jika secara umum pada permulaan novel kita dibiarkan 

menebak seperti apa karakter para tokoh, maka di dalam 5 cm, kita tidak dibiarkan menebak 

sebab karakter tokoh sudah terbaca kuat di halaman awal. 

Kelima tokoh utama ini telah berada dalam lingkar persahabatan selama kurang lebih 7 tahun. 

Hingga suatu saat mereka diliputi kebosanan. Kehidupan yang monoton membuat mereka 

berpikir untuk berpisah selama 3 bulan. Dalam masa “berpisah tersebut”, mereka tidak 

diperkenankan melakukan komunikasi dalam bentuk apapun. Dalam kurun 3 bulan tersebutlah, 

mereka ditempa dengan hal baru. Dengan rasa rindu yang saling menyilang. Tentang tokoh 

Riani yang mencintai salah satu sahabatnya. Tentang Zafran yang merindui adik Arial, 

sahabatnya sendiri. Tentang Genta yang memilih mengagumi Riani dengan diam. Dan masih 

banyak lagi lainnya. Sampai pada bagian ini, konsep nasionalisme masih blur. 

Ide mengenai nasionalisme disisip penulis dengan cerkas pada bagian saat mereka kembali 

bertemu. Kelima sahabat ini memutuskan menunaikan rindu dengan mendaki puncak gunung 

tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Surga dunia yang dititip Tuhan di Nusantara. Alasan yang 

lebih dari cukup bagi orang-orang (khususnya anak muda) untuk mencintai bangsa ini dan 
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memajukannya dengan tekad yang disimpan di jidat, tak lebih dari 5 cm. Pada bagian ini pula, 

penulis merubah kisah persahabatan menjadi kisah petualangan yang dibumbui kisah cinta 

yang manis. Cinta segitiga di antara mereka dikemas dengan tawa bukan tangis. Hal ini yang 

menjadikan 5 Cm menarik. Hal kecil yang mainstream dibuat berbeda tetapi natural. Hal lain 

yang mempertegas semangat nasionalisme dalam buku ini adalah petikan-petikan quote yang 

powerful misalnya: 

"Sebuah Negara Tidak Akan Pernah Kekurangan Seorang Pemimpin Apabila Anak Mudanya 

Sering Berpetualang di Hutan, Gunung & Lautan." (Hendry Dunant) 

Pemakaian Bahasa 

Jika ditelaah, Donny Dhirgantoro menggunakan bahasa sehari-hari khas anak muda Jakarta. 

Bahasanya ringan namun tetap sanggup menghantarkan makna yang dalam. Dalam novel ini, 

penulis juga banyak menyisip kata-kata asing sebab ada banyak kutipan lirik lagu yang 

dimasukkan. Bagi sebagian orang, hal ini menciderai jiwa nasionalis yang mencoba dibangun 

novel ini di bagian akhir. Namun, jika kita jernih melihat, nasionalisme tak ada hubungannya 

dengan selera musik. Secara umum, dari pemilihan bahasa, Donny dengan jelas membidik 

pembaca muda. 

Kelebihan, Kekurangan Dan Pesan Moral 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, novel ini berhasil membuat nasionalisme lebih mudah 

dicerna, hal ini menjadi keunggulan tersendiri. Hal lainnya adalah adalah kisah percintaan dan 

persahabatan yang dikemas dengan ringan. Jangan berharap Anda akan menemukan tokoh 

yang merana sebab orang yang dicintainya, mencintai orang lain. Berbicara soal kekurangan, 

novel ini memasukkan terlalu banyak lirik lagu untuk menggambarkan beberapa keadaan. Hal 

ini bisa saja membuat pembaca yang awam musik luar menjadi terusik dan sulit memahami.
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

Judul Buku : Moga Bunda Disayang Allah 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Republika 

Oleh : Reza Syatifa – Staf Ahli Bidang Kesravo 
 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel ini menceritakan seorang anak bernama Melati yang memiliki keterbatasan dalam 

hidupnya. Novel ini juga menceritakan perjuangan seorang pemuda bernama Karang untuk 

bisa keluar dari perasaan bersalah setelah kematian 18 anak didiknya dalam kecelakaan sebuah 

kapal. Melati adalah bocah berusia 6 tahun yang mengalami buta dan tuli sejak berusia 3 tahun. 

Dia tidak memiliki akses untuk bisa mengenal dunia dan seisinya. Melati tidak pernah 

mendapatkan cara untuk mengenal apa yang ingin dikenalnya. Rasa ingin tahu yang dipendam 

bertahun tahun itu akhirnya memuncak. 

Karang. Ia adalah pemuda yang suka mabuk dan sering bermurung diri di kamar. Karang 

sebenarnya hampir kehilangan semangat hidup setelah 18 anak didiknya tewas dalam 

kecelakaan perahu. Perasaan bersalahnya hampir setiap hari menghantui selama 3 tahun 

terakhir. Dia bahkan hampir tidak berminat ketika ibunya Melati memintanya untuk 

membimbing Melati. Namun, cintanya terhadap anak-anakmembuat Karang mau memenuhi 

permintaan tersebut. 

Karang berusaha semampunya mengajari Melati mengenal benda, mengajari ia tata krama 

makan, dan lain sebagainya. Melati, yang tadinya amat sangat susah makan dengan sendok, 

akhirnya ia bisa walau harus berulang-ulang kali gagal. Melati sudah bisa duduk di atas kursi 

saat makan. 

Rasa putus asa nyaris timbul dalam diri Karang, tapi secara bertahap kebesaran Tuhan sudah 

mulai terlihat dalam diri Melati, walau banyak kendala yang dialami oleh Karang. Melati 

akhirnya mengerti benda yang menyenangkan itu bernama air. Melalui telapak tangan itulah 

Buku 32 Reza Syatifa - Moga Bunda Disayang Allah 
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Melati mulai mengenal dunia. Akhirnya dunia Melati tidak lagi gelap. Dia bisa mengenali orang 

tuanya, dia bisa mengenali kursi, sendok, pohon, dan sebagainya. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Kuasa tuhan itu pasti ada bagi umatnya. 

2. Jangan pernah menyerah, karena tidak ada yang tidak mungkin selagi mau berusaha. 

3. Berbakti kepada kedua orang tua. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Azzamine 

Penulis Buku : Sophie Aulia  

Penerbit Buku : Gramedia 

Oleh : Aji Handono Warih – Staf Bidang Kesravo 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Raden Azzam Al-Baihaqi tiba-tiba saja datang di hidup Haura Jasmine melalui sebuah 

perjodohan. Raden Azzam Al-Baihaqi merupakan sosok pria yang hampir mendekati kata 

sempurna. Bagaimana tidak, pria yang akrab dipanggil Azzam ini merupakan lulusan pesantren, 

juga lulusan dari Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Al-Azhar. Azzam hafal hafiz 30 juz. Ia 

juga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam berbahasa Arab. Azzam merupakan sosok 

yang sholeh, baik hati, penyabar, dan mampu membuat semua orang yang melihatnya merasa 

kagum akan dirinya. 

Terlepas dari sosoknya yang dinilai hampir sempurna, Azzam memiliki ketertarikan pada 

seorang gadis yang memiliki kepribadian, yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan 

kepribadiannya. Gadis itu dikenal sebagai sosok yang cukup tomboy dan kurang sopan. Tidak 

banyak orang yang mengetahui alasan Azzam yang menjatugkan hatinya pada seorang gadis 

yang dikenal dengan nama Haura Jasmine. Sebab, orang-orang melihat kedua orang itu sangat 

kontras, bagai langit dan bumi. Namun, Azzam memiliki alasannya sendiri, mengapa ia bisa 

Buku 33 Aji Handono Warih - 

Azzamine 
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jatuh hati pada sosok Jasmine. Jasmine merasa tidak siap dengan perjodohannya ini. Jasmine 

pun meminta Azzam untuk mundur. Alasan Jasmine menyuruh Azzam mundur saja bukan 

karena tidak suka, melainkan Jasmine yang pemalas itu merasa tidak pantas jika disandingkan 

dengan Azzam yang selalu membawa keteduhan di setiap tingkah laku dan tutur katanya. 

Jasmine terus menghindar dari Azzam, tetapi Azzam tak patah semangat. Dengan perilaku dan 

tutur katanya yang lembut, Azzam selalu membuat Jasmine luluh. Semakin ia menjauh, sosok 

Azzam justru semakin sering muncul di dalam pikiran Jasmine. Di sisi lain, Jasmine masih 

memiliki hubungan dengan seorang lelaki bernama Deka. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Dari sosok Azzam, kita dapat belajar untuk menjadi seorang yang memegang teguh 

kepercayaan yang kita miliki dan menjadi pribadi yang tidak sombong, dan tidak 

menghakimi orang lain. 

2. Menghadapi segala sesuatunya dengan sabar, ikhlas, dan dengan tuntunan dari iman. 

3. kita hendaknya juga dapat berproses bersama dengan hidup, dengan menciptakan 

perkembangan diri menjadi lebih baik setiap harinya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
Judul Buku : Dikta dan Hukum 

 Penulis Buku : Dhia’an Farah 

Penerbit Buku : Asoka Aksara × Loveable 

 
Oleh : Amira Ayu Nanda Siwi – Staf Kesravo 

 

Buku 34 Amira Ayu Nanda Siwi - Dikta dan Hukum 
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Novel Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang 

mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama dan ia termasuk 

mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para 

wanita, yakni pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan berparas ganteng pula. 

Sedangkan Nadhira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan 

pemalas. Berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius, sedangkan 

Nadhira suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. 

Sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, 

Nadhira yang mungkin banyak yang menganggap sangat berbanding terbalik dengan sosok 

seorang Dikta. 

Dikta dan Nadhira seperti langit dan bumi, namun anehnya mereka akhirnya bisa saling 

melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya kerap 

membantu tugas- tugas sekolah Nadhira, bahkan sampai terasa seperti guru bimbelnya 

dibandingkan teman atau partner Nadhira.Disitulah Dikta secara tidak langsung membantu 

Nadhira untuk masuk perguruan tinggi. 

Rupanya mereka adalah teman dari kecil sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan dari 

orang tua mereka. Hubungan keduanya tersebut semakin rumit karena Nadhira sudah memiliki 

kekasih hati. Begitu pula Dikta yang hanya menganggap Nadhira sebagai seorang adik dan 

teman masa kecil saja. 

Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani, baik Dikta maupun Nadhira tidak memiliki 

perasaan spesial satu sama lain sebagai seorang pasangan. Itulah sebabnya keduanya 

menolak untuk dijodohkan, namun mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut 

demi menjaga perasaan orang tua mereka. 

Nothing To Loss, seperti itulah gambaran hubungan mereka sebagai seorang pasangan. Hal 

tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadhira. Dibalik sifatnya yang 

dingin, Dikta terus menaruh perhatian, bahkan hal sekecil apapun terhadap Nadhira. 

Seiring berjalannya waktu, Nadhira mulai menaruh hati pada Pradikta, barangkali berkat 

intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya. Kali ini, Nadhira benar-benar jatuh 

cinta pada laki- laki yang dahulu hanya dianggap sebagai seorang kakaknya saja. 

Peraan itulah yang mengawali kisah percintaan keduanya dimulai. Tarik ulur dari kisah 

percintaan yang rumit sudah pasti akan dibahas, seperti rahasia-rahasia besar Dikta akan mulai 

terungkap, sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. 

Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan menceritakan hal yang selama ini 

ia sembunyikan yakni hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia Pun mulai menulis Wish List 
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yang ingin ia lakukan bersama Nadhira sebelum ia pergi jauh. 

 

Dalam novel ini memiliki daya tarik utama pada hal ini, UUDN yakni singkatan dari Undang- 

Undang Dikta Nadhira yang berisi seperti berikut ini: 

1. Pasal satu, Dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak yakni Nadhira dan 

Dikta 

2. Pasal dua, Memuat tentang bagaimana Keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tidak 

jatuh cinta satu sama lainnya 

3. Pasal tiga, Menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak bisa 

mereka hindari lagi 

4. Pasal empat, Ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mencintai dan 

mengasihi 

5. Pasal lima, Kewenangan absolut Semesta menentukan akhir dari cerita yang mereka yakini 

akan abadi meskipun akhirnya tidak bisa bersama 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
Judul Buku  : Faith in The City 

Penulis Buku  : Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra 

Penerbit Buku  : Gramedia Pustaka Utama 

Oleh  : Annisa Disafira – Kesravo 
 

Buku ini lanjutan dari novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika, pada halaman 

1-3 berisi tentang gambaran dari keseluruhan novel ini, pada halaman 5-11 berisi tentang Mr 

Brown, Azima, Hanum dan Rangga yang di wawancarai setelah penghargaan Hero of the Year, 

pada halaman 12 - 41 menceritakan tentang Hanum dan Rangga yang ingin kembali ke Wina 

untuk melanjutkan study Rangga namun batal karena Hanum ditawari pekerjaan oleh idolanya 

yaitu Andy Cooper di stasiun TV miliknya. pada hal 42-49 menceritakan tentang Hanum yang 

masih berusaha merayu rangga untuk tinggal lebih lama di New York yang akhirnya disetujui. 

Selanjutnya pada halaman 50 - 55 Tivy (atasan Hanum) memberi tugas untuk 

mewawancarai iqbal fareed yang ternyata pria yang pernah dilihat Hanum di bandara. Iqbal 

Fareed mempunyai istri bernama Zuraida/ Faith (panggilan dr Iqbal) yang terkena penyakit 

stroke. 

Pada halaman 56-65, Hanum mulai mewawancarai Iqbal tanpa menyorot wajah istrinya 

karena sedang sakit namun Cooper menginginkan hal sebaliknya agar menghasilkan gambar 

yang    dramatis     sebab     itu     Hanum     terkena     marah     Cooper.     Pada     halaman 66 

- 73, Rangga mulai merindukan istrinya yang sudah jarang terlihat dirumah, bahkan mereka 

sholat subuh sendiri sendiri walaupun satu kamar. Hanum selalu pergi sebelum Rangga bangun 

dan pulang setelah Rangga tidur. Pada halaman 74-80 menceritakan ttg Hanum yang 

mewawancarai narasumber yaitu Zakiyah secara live. Zakiyah ditinggalkan suaminya yang 

tewas 

di medan perang. 

Dalam wawancara ini tiba tiba yahya yang tidak tau ayahnya telah meninggal tiba 

tiba masuk ke tempat ibunya wawancara dan menangis sambil menanyai ayahnya. yahya 

menganggap ibunya berbohong ttg ayahnya yang telah meninggal.ternyata Sam yang memberi 

tau    kepada    anak    dr    narasumber    terkait    ayahnya    yang    telat    tiada,     hal tersebut 

Buku 35 Annisa Disafira - 

Faith in The City 
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membuat rating naik dan tim mendapat bonus dari Copper. Saat Hanum kembali kerumah 

larut malam Rangga sedang menontoh DVD pemberian Brown tentang sosial eksperimen 

fenomena sosial yang dapat menyadarkan Hanum agar tidak kebahagiaan yang semu 

(kepopuleran, berlian, harta). Namun DVD tersebut nyatanya malah memberikan hanum ide 

untuk membuat acara serupa. Acara tersebut pun berhasil menaikkan rating and share, terdapat 

pula kampanye My friend is a good muslim. 

Rangga bertemu dengan Azima di perpustakaan Brown. Di sisi lain Hanum melihatnya 

dan ber prasangka buruk kepada Rangga. Kemudian Hanum pergi dan menunggu Rangga di 

stasiun, setelah lama menunggu Rangga melihat Hanum dan Hanum marah kepada Rangga. 

Namun tuduhan Hanum salah dan Rangga pun mengajak Hanum makan malah di salah satu 

restoran, disaat yang bersamaan Hanum mendapat telpon dari kantor karena hal yang 

mendesak. Akhirnya Hanum masuk ke kereta yang menuju ke kantornya dan Rangga masuk 

ke kereta yang menuju ke restoran. 

Hanum duduk si kursi produser untuk acara insight muslim dgn bintang tamu Alex 

seorang yg membuat islam itu buruk di channel youtube nya. Alex menganggap bahwa Iqbal 

hanya menikahi ibunya karena nafsu saja, namun ternyata Alex merupakan anak kandung dari 

Iqbal orng yg dia benci. Kemudian setelah diberi penjelasan akhirnya Alex memaafkan Iqbal 

yg merupakan ayah kandungnya, Ibunya, dan juga istri dr Iqbal yg lain. Drama keluarga 

tersebut yang membuat rating and share naik. namun Hanum merasa tidak setuju karena hal 

tersebut seharusnya privasi 

Akhirnya azima dan brown datang ke acara yang diadakan hanum di televisi. pada acara 

tersebut copper dikejutkan karena saham yang di GNTV telah di beli borwn. brown pula 

mengatakan bahwa rangga telah di bandara dan menunggu pesawat untuk ke wina melanjutkan 

pendidikannya. pada saat hanum ingin mengejar rangga, copper memberikan kontrak pegawai 

tetap. setelah bertemu rangga, hanum berkata ingin menemani rangga melanjutkan 

pendidikannya dan merobek kontrak tsb didepan rangga. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Dear Tomorrow 

Penulis Buku : Maudy Ayunda 

Penerbit Buku : Bentang Pustaka 

Oleh : Firsta Grandicha Tirafany – Staf Kesravo 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Menceritakan sebuah ambisi dalam meraih sebuah impian dari suatu konsep yang 

menarik. Kemudian bagaimana untuk berhenti overthinking pada orang yang termasuk 

introvert. Selain itu, hal yang disukai seperti percakapan simple, mind blowing, dan konsep. 

Kemudian tidak apa-apa terkadang bersikap egois. Mencoba untuk bahagia atas diri sendiri 

tanpa melihat respon orang lain. Penekanan konteks yang dibahas terdapat pada kata 

'terkadang'. Memang baik untuk dapat membuat orang lain bahagia juga. Akan tetapi prioritas 

tetaplah diri sendiri. Penyaringan sebuah ekspektaksi terhadap sesuatu dan tidak menjadikan 

sebuah tekanan untuk diri sendiri. Kemudian membahas tak apa sebuah kegagalan terjadi. 

Bagaimana mindset kita untuk tumbuh dan berusaha meraihnya. Karena tidak ada sebuah 

kegagalan yang permanen. Selanjutnya refleksi dari diri sendiri. Disebutkan bahwasannya 

dirimu adalah sepenuhnya milikmu. Sehingga mengajak pembaca untuk berdamai dengan 

waktu. Selain itu, membahas mengenai sebuah ekspektasi dimana saat kita terjatuh oleh 

ekspektasi entah dari orang di sekitar, sosial, dan kebanyakan dari diri sendiri, maka kita 

harus mencoba untuk memahami seluruhnya yang disebut kemandirian. Tetap tenang dan 

Buku 36 Firsta Grandicha Tirafany - Dear Tomorrow 
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berfikir bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari siapakah diri kita dan apa yang 

kita mau meskipun itu adalah hal yang tidak mudah. Sampai mindset dapat berubah secara 

natural tanpa alasan, karena hati juga mengatakan yang sama. 

Terdapat kumpulan kata-kata tentang bagaimana Maudy memaknai hidup, cinta, dan 

meraih mimpi dan menjaganya. She is the girl that EVERYONE wants to be. She has 

everything that you want so you tend to envy her. She does all the things that you can’t do so 

you grow to hate her. But in the end, it’s almost impossible to hate her, and you’ll know why. 

Menunjukkan keinginan atau sesuatu yang disuka oleh Maudy Ayunda. Hal tersebut 

diantaranya, menjadi seorang independent woman, education, doing conversation seperti 

membahas suatu hal yang bermanfaat, chill atau relax, dan sebagainya. berisi kisah maudy 

ayunda saat menjadi mahasiswa di Oxford University dan Stanford University. Bagaimana 

maudi dapat survive di luar negri dengan budaya yang asing. Kemudian bagaimana maudi 

dapat berdamai dengan keadaan. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Bagaimana cara memotivasi diri 

 
2. Cara mengatasi stress dan tekanan 

 
3. Bagaimana meningkatkan mood dan semangat belajar 

 
4. Cara agar dapat survive dengan hal baru 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
Judul Buku : Hidup Apa Adanya 

Penulis Buku : Kim Suhyun 

Penerbit Buku : TransMedia Pustaka 

Oleh : Gadis Mutiara Ramadhani – Kesravo 
 

Mustahil rasanya memenuhi tuntutan dan ekspektasi semua orang. Tidak bisa pula kita 

bisa membahagiakan semua orang. Kita bukanlah manusia sempurna yang serba bisa, tetapi 

bukan berarti hidup kita tak bermakna. 

 
Menjadi orang dewasa berarti menjadi pribadi yang harus lebih siap menerima realitas 

yang ada. Mungkin kita tak menjadi seperti yang pernah bayangkan atau impikan. Ada 

kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Tak sedikit pula kita dihadapkan pada hal-hal yang 

membuat kita merasa rendah diri atau kecewa terhadap diri sendiri. Namun, mencintai diri kita 

apa adanya justru menjadi bekal penting untuk bertahan dan senantiasa menjaga harapan untuk 

terus melangkah ke depan. 

 
"Kalau dipikir-pikir, titik di mana kita sadar bahwa ternyata kita hanyalah seorang 

dewasa yang biasa-biasa saja, titik di mana kita telah rela melepas masa kecil kita maka 

di situlah titik di mana masa puber dewasa kita dimulai. Iya, kan?" (hlm. 36). 

 
Hidup Apa Adanya, buku ini bisa menjadi teman perjalanan kita untuk kembali 

melangkah ke depan. Memuat esai-esai yang berisi pengalaman, refleksi diri, hingga sejumlah 

penjelasan tentang kehidupan yang dikutip dari para pakar, buku ini menghadirkan pengalaman 

Buku 37 Gadis Mutiara Ramadhani - 

Hidup Apa Adanya 

https://www.fimela.com/lifestyle/read/4646498/review-buku-waktu-untuk-tidak-menikah-karya-amanatia-junda
https://www.fimela.com/lifestyle/read/4658802/review-buku-aku-bukannya-menyerah-hanya-sedang-lelah
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membaca yang menanngkan hati. 

“Aku harus bisa masuk ke Universitas A karena teman-temanku ingin masuk ke kampus itu.” 

 

“Aku harus bisa diterima di perusahaan B karena teman-teman akan menilaiku sebagai seorang 

yang sukses.” 

 
“Aku ingin mengubah penampilan seperti dia yang dikagumi banyak lelaki.” 

 

“Aku ingin membeli barang bermerek agar orang-orang menilaiku sebagai orang kaya.” 

 

Lelah ya, kalau harus hidup sesuai dengan pendapat atau penilaian orang lain. Seperti tidak ada 

habisnya memuaskan penilaian mereka. 

 
HIDUP APA ADANYA membuka pikiran kita bahwa apa pun penilaian dan pendapat 

orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang 

kebahagiaan. Menjadi diri sendiri dan menerima keadaan sesuai dengan porsi yang 

sesungguhnya akan membuat kita mensyukurisegala hal yang ada di hidup ini, sekecil apa pun 

itu. 

 
Sebuah bab di buku ini memuat topik tentang memahami diri sendiri. Tentang berdamai 

dengan bayangan dengan diri sendiri dan membentuk hati yang sehat. Carl Gustav, seorang 

penemu ilmu psikoanalisis memberikan penjelasan bahwa segala sifat yang ingin 

disembunyikan oleh seseorang itu seperti bayangan dan setiap orang memiliki bayangannya 

sendiri. Menurutnya, agar bisa membentuk hati yang sehat, seseorang harus berdamai dengan 

bayangannya sendiri karena bayangan tidak dapat dihilangkan. Itu adalah cara terbaik, katanya. 

 
Ditulis dengan bahasa yang ringan, buku ini sangat pas dibaca ketika kita sedang butuh 

rehat dari hiruk pikuk dan rumitnya dunia. Seperti ketika merasa sulit untuk menerima diri 

seutuhnya karena merasa punya banyak kekurangan dan sudah mengalami berbagai kegagalan. 

Menjalani hidup apa adanya bukanlah suatu "dosa". Kita tak bisa terus menakar dan mengukur 

level kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kita dengan orang lain. Ada saatnya kita perlu 

kembali memeluk diri sendiri dan mensyukuri semua yang sudah ada di dalam genggaman. 

 
Mengizinkan diri untuk bersedih juga bukan sesuatu yang memalukan, asalkan tidak 

dilakukan secara berlebihan. Dalam buku ini, ada penjelasan bahwa menurut Sigmund Freud, 
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pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, rasa sedih yang tidak benar- 
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benar diluapkan bisa menimbulkan Depresi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang namanya 

perasaan bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja setelah ditahan-tahan supaya tidak 

meluap ke luar. Jika terus dihalang-halangi, rasa sedih itu akan mengeras menjadi sebuah 

tembok beton. Menjadi sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk melangkah ke depan. 

 
Karena ditulis oleh penulis asal Korea Selatan, buku ini pun memuat beberapa 

informasi tentang kehidupan masyarakat Korea Selatan. Seperti bahasan tentang Mentalitas 

6.25 yang menyinggung soal mentalitas orang Korea yang jatuh terpuruk karena tekanan akibat 

Perang 6.25. Ada sisi lain yang bisa kita temukan di balik kemajuan dan gemerlapnya 

kehidupan modern di sana. 

 
Hidup Apa Adanya sangat pas dibaca oleh siapa saja yang ingin kembali menemukan 

makna hidup yang baru. Mungkin di antara kita masih ada yang meragukan dan masih 

bertanya-tanya apakah sudah menjalani hidup ini dengan baik, dan melalui buku ini kita bisa 

menemukan kembali beberapa topik penting untuk kembali direnungkan demi kehidupan yang 

sesuai dengan harapan dan keinginan kita. 

https://www.stillwaters.id/
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Seni Bersikap Tegas  

Penulis Buku : Brian Adam 

Penerbit Buku : Bright Publisher 

Oleh : Muhammad Goldy – Staf Kesravo 
 

 

 
 

 
Seni Bersikap Tegas 

 
Buku ini memiliki beberapa bagian, yaitu 18 bagian. bagian pertama berisi dari memahami apa 

itu ketegasan, bagian kedua dari buku ini adalah mengapa kita harus bersikap tegas, bagian 

ketiga ada manfaat dari bersikap tegas, kemudian bagian keempat ada karakteristik sang tegas, 

kemudian pada bagian kelima membahas dampak dari sikap yang tidak tugas, setelah itu ada 

pemanfaatannya, yaitu bagian keenam bersikap tegas kepada diri sendiri, kemudian bab 

ketujuh yaitu keputusan yang tegas yang mana keputusan itu tidak selalu sempurna. 

Pada hal 40-80 buku ini membahas bagaimana cara membuat keputusan yang tegas karena 

apabila tidak tegas dapat menimbulkan mengambil resiko yang salah. Dan juga membahas 

sikap tegas dalam karir, yang mana dalam berkarir harus diperlukan sifat tegas. Karena dalam 

pengambilan keputusan karir itu tersebut memerlukan sifat tegas. Kemudian ada juga bagian 

yang membahas menjadi pemimpin yang tegas. Menjadi pemimpin harus memiliki sifat tegas 

karena pemimpin lah yang biasanya melakukan decision making. Apabila tidak memiliki sifat 

Buku 38 Muhammad Goldy - Seni 

Bersikap Tegas 
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tegas maka bisa saja dia mengambil keputusan yang beresiko. Pada hal 81 - 120 buku ini 

membahas bagaimana cara sebagai pemimpin dalam mengambil sifat tegas, karena seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menjadi pemimpin harus memiliki sifat tegas agar tidak 

mengambil keputusan yang salah. Cara melatih sifat yang tegas seperti memikirkan terlebih 

dahulu keputusan yang diambil dengan mencermati timbal balik dari hal yang akan kita 

putuskan dan juga agar meminimalisir kekurangan yang akan kita lakukan 

Pada hal 121 - 160 buku ini menjelaskan perbedaan dari bersifat tegas dan keras. walaupun 

terlihat sama tapi hal tersebut pada dasarnya berbeda. karena bersifat tegas harus 

memperhitungkan resiko dari apa yang akan diperbuat sedangkan bersikap keras yaitu bersikap 

tanpa memperhitungkan akibatnya nanti bagaimana 

Pada hal 160 - 200 buku ini membahas macam macam sifat tegas tersebut. sifat tegas dapat 

diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu tegas dalam internal maupun eksternal. dalam internal 

berarti kita sudah membuat tegas atau displin diri dalam kita. Sedangkan untuk tegas dalam 

eksternal hal tersebut bearti kita dapat mempengaruhi hal diluar kita untuk bersifat tegas juga. 

Pada hal 200 - 240 buku ini masih membahas sifat tegas, bagaimana sifat tegas itu dibuat, 

dimunculkan dan dikembangkan 

Pada hal 240 - 280 buku ini membahas tentang bagaimana bila kita tidak bersikap tegas dalam 

sehari hari, kurangnya hal tegas mengakibatkan kita menjadi plin plan dan salah mengambil 

keputusan dalam hal yang ingin kita lakukan 

Pada hal 280 - 346 bagian terakhir buku ini membahas tentang bagaimana penulis membagikan 

pengalamannya dalam mengaplikasikan sifst tegas tersebut dalam semua hal yang telah 

dipaparkan di materi buku ini 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
Judul Buku : Bicara Itu Ada Seninya 

Penulis Buku : Oh Su Hyang 

Penerbit Buku : Bhuana Ilmu Populer 

Oleh : M. Lintang Damar Sakti – Staf Bidang Kesravo 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Ketika berkomunikasi menjadi hal yang untuk bersaing. Ucapan berperan menunjukkan 

karakter seseorang dan sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah ucapan yang bisa 

menggetarkan hati. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang 

baik dengan orang di dunia nyata. Penulis memberikan rumus komunikasi yang dapat 

diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Rumusnya ialah C =Q×P×R. "C" 

adalah communication atau komunikasi. Ada tiga hal yang harus dipenuhi, antara lain 'Q' adalah 

question (pertanyaan), 'P' adalah praise (pujian), dan 'R' adalah reaction (reaksi). Kominukasi 

yang haik harus mengandung tiga unsur tersebut. Hal yang ditekankan oleh penulis untuk 

meningkatkan rasa kepercayaan diri, beliau memberikan empat mantra khusus 1. memberi 

salam sambil tersenyum 2. berbicara sambil menatap dan dengan lafal yang tepat 3. berbicara 

dengan jelas dan percaya diri 4. mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai ucapan. Pada 

saat ini, berbicara logis bisa menjadi keunggulan tersendiri. Ada lima hal yang bisa dilakukan 

agar dapat berbicara logis, pertama berikanlah alasan yang tepat untuk argumen kita, kedua 

Buku 39 M. Lintang Damar Sakti - 

Bicara Itu Ada Seninya 
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hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan, ketiga konsisten dalam bersikap, keempat 

gunakan kata-kata sederhana, kelima tetap tenang. Sebuah ucapan terdengar berbeda dari 

irama. Apa perbadaan drama biasa dan drama musikal? Keduanya sama-sama pertunjukan 

akting di atas, tapi drama musikal memiliki sesuatu yang tidak ada dalam drama biasa, yakni 

lagu(irama). Lagu yang hidup lebih menarik untuk didengar daripada sekedar dialog yang 

panjang dan datar. Karena itu, banyak penonton yang berbondong-bondong menyaksikan 

drama musikal. Jadi bukanlah seharusnya unsur sepenting irama yang begitu kuat bisa menarik 

penonton dapat diterapkan dalam pidato. Biasanya orang menyebut kalau orang sukses adalah 

orang yang menggali satu sumur. Di masa lalu, kalimat ini mungkin benar, tapi di masa 

sekarang ketika segalanya cepat sekali berubah dan situasinya telah berbeda. Masyarakat tidak 

lagi bisa menerima orang yang hanya menguasai satu bidang saja, melainkan menyajikan 

beragam olahan diberbagai bidang. Apabila seorang CEO memberikan perintah dengan suara 

serak atau cempreng, apakah anak buahnya dapat benar bebar merasakan keseriusannya? Tentu 

wibawanya akan hilang. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif sehingga tujuan 

dari komunikasi tersebut tercapai dengan baik. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Ayahku (Bukan) Pembohong 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

 
Oleh : Lia Afni Nashikhah – Kepala BIP 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini menceritakan tentang seorang anak bernama Dam yang besar dengan berbagai 

dongeng sederhana tentang kehidupan yang diceritakan oleh ayahnya. Ayahnya menganggap 

bahwa dongeng-dongeng yang diceritakannya akan memotivasi Dam dalam kehidupannya. 

Dongeng-dongeng tersebut berisi tentang petualangan Ayah Dam. Awalnya Dam sangat senang 

dan termotivasi dengan dongeng-dongeng tersebut. Namun, ia mulai mempertanyakan 

kebenaran dari dongeng-dongeng ayahnya itu ketika ia menemukan dua buku yang 

menceritakan hal yang sama persis dengan dongeng ayahnya di perpustakaan sekolah. Selain 

itu, Dam juga baru mengetahui perihal penyakit ibunya yang disembunyikan darinya bertahun- 

tahun. Ayahnya berkata bahwa ibunya akan sembuh dengan “kebahagiaan”, seperti pada salah 

satu dongeng yang diceritakan ayahnya. Sepeninggal ibunya, Dam tidak pernah lagi 

mempercayai dongeng-dongeng ayahnya. Dam semakin dongkol ketika ayahnya menceritakan 

dongeng-dongeng yang ia anggap bohong itu kepada dua anaknya. Akhirnya ia memulangkan 

Buku 40 Lia Afni Nashikhah - Ayahku 

(Bukan) Pembohong 
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ayahnya ke kediaman lama keluarganya, pergi dari rumah baru yang ia tempati bersama anak 

dan istrinya. Selang beberapa waktu, ayahnya meninggal dunia. Di pemakaman ayahnya, Dam 

bertemu dengan tokoh-tokoh di dongeng ayahnya. Ia kemudian menyadari bahwa dongeng- 

dongeng ayahnya bukanlah karangan semata. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Jangan meremehkan orang lain. 

 
2. Kebahagiaan tidak melulu soal uang. 

 
3. Jangan menilai orang dari penampilannya. 

 
4. Maksimalkan kesempatan dan waktu bersama orang tersayang karena kita tidak pernah 

tahu kapan kesempatan dan waktu itu datang kembali. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah 

Penulis Buku : Alfialghazi 

Penerbit Buku : Sahima 

 

Oleh : Ulfah Tri Rahmawati – Staf Ahli BIP 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini membahas mengenai nilai-nilai islam tentang keprasahan pada Tuhan. Hidup adalah 

serangkaian perjalanan dimana kita akan berada di titik satu ke titik yang lain yang saling 

berhubungan yang dinamakan garis kehidupan. Kadang kita merasa nyaman di satu titik hingga 

tidak mau beranjak ke titik lain, tetapi kadang kita juga berada di titik yang buram dimana kita 

bingung harus bagaimana dan rasanya ingin menyerah. Kadang kita juga merasa kapan kita 

bisa sebahagia mereka, tetapi di dalam kehidupan itu tidak hanya ada bahagia, ada duka, susah, 

sedih. Jadi apabila kita sedang berada dalam kesedihan, yang perlu kita lakukan adalah tetap 

berjalan karena Allah akan senantiasa selalu membersamai kita. Kesedihan sering datang 

tiba-tiba, 

Buku 41 Ulfah Tri Rahmawati - Maaf Tuhan, Aku 

Hampir Menyerah Maaf Tuhan, Aku Hampir 

Menyerah 
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menangis itu diperbolehkan. Dengan menangis bukan berarti lemah. dalam keadaan seperti ini 

adalah kesempatan kita untuk berdoa, semakin dekat dengan pencipta karena pada keadaan ini 

kesombongan yang ada itu hilang dan membuat kita semakin mudah untuk dekat dengan Allah. 

Pada intinya senjata yang paling tajam adalah doa, kadang doa ada yang tumpu l dan ada yang 

tajam, kedua keadaan itu tergantung bagaimana amalan baik kita. Doa juga yang mampu 

mengubah takdir kita. Kadang apa yang dikabulkan Allah itu tidak sesuai dengan doa kita, 

tetapi pasti itu yang terbaik. kadang takdir yang diberikan itu sangat berbeda dengan angan-

angan hingga kita merasa bahwa Allah itu tidak adil padahal mata kita itu terbatas kadang kita 

tidak bisa melihat hikmah yang Allah berikan dibalik takdir tersebut. Pada intinya jangan 

menyerah dan berhenti untuk berdoa karena Allah tidak akan pernah berhenti untuk 

mendengarkan dan tidak akan pernah membiarkan kita pulang dengan tangan kosong dan doa 

kita itu dikabulkan pada saat yang tepat dan saat kita membutuhkannya. Perlu diingat tidak ada 

yang lebih menyayangi kita dan mengerti kita daripada Allah. 

Hal-hal yang akan Anda pelajari, antara lain? 

 
1. Senjata yang paling tajam adalah doa. 

2. Tidak ada yang lebih menyayangi kita dan mengerti kita daripada Allah. 

3. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan dari orang lain. 

4. Akhlak yang baik yang menghantarkan kita ke surga bukan rupa cantik kita. 

5. Kita harus berani bermimpi besar, tetapi juga harus diiringi dengan doa-doa. 

6. Jadikan Allah sebagai poros kehidupan. 

7. Pernikahan yang indah adalah pernikahan yang dilandaskan cita-cita, iman, dan cinta. 

8. Jangan merasa malu untuk bertaubat karena Allah maha pengampun. 

9. Kebaikan akan mendatangkan ketenangan dan keburukan akan mendatakan kegelisahan. 

10. Saat kita melakukan kesalahan dan Allah menegurnya maka itu lah bukti cinta Allah 

terhadap kita. 

11. Saat kehilangan Allah maka kita akan kehilangan seluruhnya. 



138 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Catatan Jail di Sekolah 

 Penulis Buku : Maulana Faris 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama-M&C 

Oleh : Ajeng Daneswary Putrinda Kusharyanto – Staf BIP 
 

 

 

Apa yang dibahas buku ini? 

Buku ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki SMA(random) yang Bernama Saga 

dengan kedua temannya Tejo dan Ipunk(yang random juga). Mengambil latar di SMA 

menjadikan buku ini banyak membawa masalah masalah sederhana dari mulai piket kelas 

hingga kucing. Bertemakan komedi dan persahabatan membuat buku ini menjadi sangat ringan 

dan lucu, banyak candaan-cadaan random dan juga plesetan yang terasa berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Menjaga kerbersihan kelas itu penting maka dari itu diadakan piket. Ada beberapa hal 

Buku 42 Ajeng Daneswari Putrinda Kusharyanto - 

Catatan Jail di Sekolah 
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yang perlu diperhatikan saat piket yang pertama jangan makan atau minum saat piket 

karena itu bisa menyebabkan kotor. Yang kedua jangan lupa membereskan barang- 

barang disekitar seperti cat karena bisa tumpah. Dan yang terakhir jangan biarkan 

hewan(bebek) masuk kekelas. 

2. Kebahagiaan itu bukan dari bibir atau logika orang lain tapi berasal dari hati, terkadang 

kita bisa mendengar ketika kita menutup telinga. 

3. Di Jepang ada istilah “cuman orang bodoh yang nggak kena flu”. 

4. Internet (2015) membawa banyak perubahan, penemuan ini membawa perubahan besar 

di dunia perambahan dari mulai komunikasi hingga pesan makan. 

5. Kesepakatan merupakan salah satu cara untuk menunda keributan/konflik. 

6. PBB merupakan singkatan dari Peraturan Baris Berbaris. Kode untuk menyamakan 

langkah di PBB adalah “kiri”. 

7. Pindah ikan mengandung omega 3 yang baik untuk perkembangan otak. 

8. Kucing bisa makan sayur/daun. 

9. Cara agak tidak ngantuk saat pelajaran yang pertama cuci muka sebelum pejalaran, 

kedua minum kopi kalo terpaksa, dan makan permen. 

10. Cara agar tidak ditanyain guru saat kelas yang pertama duduk di belakang orang 

berbadan besar, kedua jaga pandangan, ketiga jangan punya nama yang mudah di 

panggil, dan keempat berdoa. 

11. Cara agar mempunyai catatan lengkap yang pertama gunakan gawai, kedua jadikan 

materi sebagai lirik, dan ketiga Latihan menulis sebelum kelas. 

12. Tips menghadapi guru killer yang pertama selalu mendengarkan,(hinder kesalahan 

fatal) berbaur dengan siswa lain, dan ketiga berdoa. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : I Want To Die But I Want To Eat Tteokpokki 

Penulis Buku : Baek Se Hee 

Penerbit Buku : PT. Haru Media Sejahtera 

 
Oleh : Fadhila Fathin Zahra – Staf BIP 

 

 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Di dalam buku ini membahas tentang seorang wanita yang bernama Baek Se Hee yang mana 

ia mengalami depresi berkepanjangan. Banyak rumah sakit bahkan psikiater telah ia kunjungi 

untuk menyembuhkan permasalahan yang ia rasakan, namun permasalahan dalam dirinya 

tidaklah kian membaik. Sampai akhirnya pada tahun 2017, ia menemukan rumah sakit yang 

cocok untuk menjalani pengobatan rutinnya. 

Di setiap kunjungan konsultasinya, psikiater menanyakan hal-hal mendasar seputar kehidupan 

sehari-hari yang dijalani oleh Baek Se Hee. Ia menanyakan pula berbagai perasaan yang timbul 

apabila dihadapkan oleh sebuah situasi yang berbeda-beda. Berbagai permasalahan yang 

disampaikan oleh Baek Se Hee psikiater dapat memberikan segala solusi yang cukup menarik 

Buku 43 Fadhila Fathin Zahra - I Want To Die But 

I Want To Eat Tteokpokki 
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meskipun terbilang sangat sederhana. Dengan buku ini, Baek Se Hee ingin berbagi 

pengalamannya, bagaimana ia merasa tidak baik- baik saja, lalu meminta saran ahli, kemudian 

mencoba bangkit dan berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Baek Se Hee ingin memberitahu 

pada pembaca bahwa pada akhirnya kita hanya perlu sedikit lebih mencintai diri kita sendiri. 

 

 
Hal-hal yang menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Buku ini mengajarkan banyak hal positif untuk membuat kita tersadar akan pentingnya 

berdamai pada diri sendiri. 

2. Mengajarkan kita untuk berhenti membuat standar tinggi dalamhidup kita, yang justru 

membuat kita selalu menjadi tidak yakin dengan diri kita. 

3. Berhenti untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk kita pikirkan dan cobalah 

untuk melakukan hal-hal yang kita suka dan membuat kita merasa nyaman. 

4. Dengan hal-hal sederhana seperti menjadi diri sendiri tanpa peduli orang lain akan 

beranggapan apa adalah salah satu yang bisa membuat kita mencintai diri sendiri. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Pendidikan yang Menjajah 

Penulis Buku  : Galih Nugraha Su 

Penerbit Buku  : Osiris 

Oleh  : Jurita Kristiana - Staff BIP 

 

Apa yang menarik dari buku ini? 

 

Buku ini membahas mengenai proses bahwa menjadi manusia selalu akan 

berkaitan dengan fase dan proses, kebangkitan dari kegagagalan-kegagalan yang 

dialami akan membentuk kita menjadi manusia lebih baik Selanjutnya, buku ini 

juga membahas terkait hak perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi guru dan 

hadir di dunia pendidikan, perempuan berhak bersekolah dan bekerja di ranah 

intelektual. 

Selain itu, pemerintah punya andil yang penting dalam kemajuan dan 

perkembangan pendidikan, namun sering kali pemerintah abai terhadap 

pendidikan,keabaian pemerintah yang merugikan bangsanya sendiri tersebut 

Buku 44 Jurita Kristiana - Pendidikan yang Menjajah 
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termasuk korupsi. Selanjutnya, mengingtkan kita perihal peran rumah dan sekolah 

yang hampir luntur dari peran sebenarnya yaitu sebagai tempat anak berkarya, 

bereksperimen, dan berpetualang. 

Buku ini juga menceritakan tentang toxic parents, toxic teachers, dan toxic 

goverments. Tokoh yang diceritakan bernama Udin, seorang anak berumur sekitar 

12 tahun, yang hampir 6 bulan menjadi penghuni jalanan Dago karena ia tidak 

punya empat untuk benar-benar pulang. Juga Membahas perihal apakah sekolah 

inklusi, sekolah eksklusi. Dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa sekolah alternatif 

menyatakan dirinya sebagai sekolah inklusi, di Yogyakarta ada tiga sekolah yang 

diketahui, seperti : Sekolah Dasar Tumbuh, Sanggar Anak Alam, dan Jogja Green 

School. Pada bagian terakhir membahas perihal pendidikan yang adil di wilayah 

rudal, dan perihal pendidikan yang adil di wilayah pelosok. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

 
1. Kegagalan merupakan suatu proses untuk membuat diri lebih baik. 

 
2. Intelektual tidak memandang jenis kelamin, perempuan maupun lelaki punya 

hak yang sama untuk mengembangkan diri dalam dunia intelektual. 

3. Rumah merupakan tempat terdekat dan teraman bagi anak untul berkarya. 

 
4. Beberapa orang yang seharusnya menjadi pendukung dan pedoman dalam 

perkembangan anak, seperti orang tua, guru, maupun pemerintah justru menjadi 

penghambat apalabila mereka mempunyai sifat-sifat toxic. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 

Judul Buku  : Girls in the Dark (Ankoku Joshi) 暗黒 女子 

 
Penulis Buku : Akiyoshi Rikako  

Penerbit Buku : Penerbit Haru 

Oleh  : Kanha Mahatma Kharisma – staf BIP 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini membahas tentang misteri kematian seorang siswi Bernama Shiraishi Itsumi, yang 

merupakan Ketua dari klub Sastra di SMA Khatolik Putri Santa Maria. Kematian nya terjadi 

sangat misterius, dikarenakan kabarnya kematiannya itu dianggap bunuh diri dengan 

meloncat dari atas balkoni. Akan tetapi, anggota klub Sastra tidak percaya dan menjalankan 

Yami-nabe untuk mengidentifikasi kematian aslinya. 

Awal kisah dimulai dengan cerita yang dibacakan satu-persatu oleh anggota dari klub Sastra 

pada Yami-nabe yang diadakan pada hari itu. Pada akhir setiap cerita, mereka selalu 

menyalahkan seorang nama. Dan nama – nama tersebut adalah nama – nama dari anggota 

klub Sastra sendiri. 

Tiba saat dari wakil Ketua, Sumikawa Sayuri. Saat itu ia membawa secercak kertas yang 

berisi cerita, yang ditulis oleh Shiraishi Itsumi. Pada saat itu para anggota klub serentak kaget. 

Buku 45 Kanha Mahatma Kharisma - Girls in the 

Dark (Ankoku Joshi) 暗黒 女子 
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Sayuri berkata bahwa itu ia terima dari Itsumi tadi pagi, yang artinya Itsumi belum mati. 

Dari surat itu, terungkaplah semua kesalahan yang dibuat oleh klub Sastra, dan pada saat itu 

juga Sayuri lah yang membuat itu semua terjadi. Ia memainkan sandiwara itu agar jadi Ketua 

yang baru di klub Sastra. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

 
1. Hargailah teman yang sudah menolongmu, jangan kau hanya mencari 

keuntungannya saja dari orang tersebut. 

2. “Peganglah rahasia dari suatu orang, maka kamu bisa mengendalikan orang 

tersebut” 

– Shiraishi Itsumi 

3. Jagalah rahasia dari temanmu, jika rahasia kalian juga ingin dijaga. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat 

Penulis Buku : Mark Manson 

Penerbit Buku : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 

 
Oleh : Muhammad Zamar Qhandy Zakariah - Staff BIP 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa adanya 

 
Pada dasarnya manusia tidak sempurna dan terbatas, karena tidak semua orang bisa menjadi 

luar biasa. Namun, bagaimana kita mampu memahami batasan-batasan diri dan menerimanya, 

serta mulai berani menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Buku ini memberikan 

pemahaman kepada kita untuk menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bahagia dan kita akan 

mengetahui bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih memuaskan dan apa 

adanya. 

 

Kunci kehidupan yang baik dengan memedulikan hal yang sederhana, apa yang benar, 

mendesak dan penting 

Buku 46 Muhammad Zamar Qhandy 

Zakariah - Sebuah Seni Untuk Bersikap 

Bodo Amat 
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Ketika kita memedulikan banyak hal justru akan membuat kesehatan mental kita memburuk, 

bahkan sakit. Kesehatan mental yang demikian, karena kita terikat oleh segala sesuatu yang 

bersifat dangkal dan palsu. Dengan memedulikan segala hal akan membuat kita merasa berhak 

untuk nyaman dan bahagia kapan saja, semua harus sama persis sesuai dengan yang kita 

inginkan. Hal ini merupakan penyakit akan membawa kita pada Lingkaran Setan, sehingga kita 

merasa cemas dalam menjalani kehidupan, merasa khawatir tidak bisa melakukan apa saja yang 

menurut kita benar, atau merasa bersalah, sedih, dan kesepian. Alasan inilah yang 

menyebabkan bersikap masa bodoh adalah kuncinya. Dengan bersikap masa bodoh kita akan 

diajak untuk menerima keadaan tentang dunia yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan 

atau penuh dengan negatif. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh, karena masa bodoh berarti 

nyaman saat menjadi berbeda, dan dengan sikap kita yang tidak mau ambil pusing, berarti kita 

telah memutus Lingkaran Setan. 

 

Kegagalan diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses 

 
Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana 

seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang bisa 

merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian 

negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. 

Disitulah letak keistimewaan seseorang yang secara blak-blakan menampilkan dirinya apa 

adanya. Secara prinsip, tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga 

didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada diluar sana, atau bahkan bisa jadi orang yang kita 

kenal. Maka kita tidak istimewa. Kesadaran yang menganggap kita tidak istimewa di mata 

jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, maupun besok akan menderita, adalah langkah 

awal dan terpenting bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dengan semakin kita 

berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita merasa tidak nyaman atas 

keberadaan sudut pandang tersebut. Serta dengan semakin hidup kita mudah dan bebas dari 

masalah, kita semakin berhak mendapatkan yang lebih baik. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Apa kunci kehidupan yang baik dan bener 

2. Bagaimana memaknai sebuah kegagalan 

3. Bagaimana mencari tahu apa yang sebenarnya layak dipedulikan dan diinginkan 

4. Bagaimana menjadi tangguh dan sukses 
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5. Bagaimana menemukan makna dan merasakan kebebasan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Aksara Mahari 

Penulis Buku : seokjinjuseyyo 

Penerbit Buku : seokjinjuseyyo 

Oleh  : Radya Rizka Awalia – Staf BIP 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini membahas tentang lika-liku hidup seorang lelaki bernama Aksara Mahari 

sebelum berpulang ke dekapan Mahika. Sosok Aksa yang berpenampilan serampangan tetapi 

menjadi jagoan serta kesayangan keluarga, teman-teman, pacar, penulis, bahkan sederet para 

pembaca kisahnya. Buku ini lebih berfokus pada cerita saat Aksa tengah menempuh pendidikan 

sebagai mahasiswa lebih jelasnya mahasiswa Jurusan Teknik Kebumian Program Studi 

Geologi Universitas Cigolendang. Aksa memiliki tambatan hati bernama Dara yang ia kenal 

berkat acara inaugurasi di kampus kala itu, memiliki dua sahabat yang masih saja awet 

membina pertemanan sejak kecil hingga sekarang yakni Deehan dan Bara, serta sahabat lainnya 

seperti Abi, Dega, Gian, dan Mas Wira yang juga merupakan kakak dari Dara. Bab pertama 

menceritakan tentang hari ulang tahun Dara. Sempat pesimis bahwa Aksa tidak akan hadir 

merayakan hari istimewanya bersama, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Aksa yang sudah berdiri 

tepat di depan pintu kamarnya. Membawakan kucing sebagai hadiahnya, yang kemudian ia 

beri nama Lontong. Momen itu ditutup dengan Dara yang merapal pinta sebelum akhirnya 

meniup lilin aromaterapi miliknya dikarenakan Aksa tidak menyiapkan kue beserta lilin 

Buku 47 Radya Rizka Awalia - Aksara 

Mahari 
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melainkan membawakannya martabak tipker San Fransisco. Bab berikutnya menceritakan 

waktu dimana Aksa sudah bersiap untuk mengobarkan tanda perdamaian antara fakultasnya 

dengan fakultas tetangga. Hal ini ia lakukan karena rasa tidak terima adik tingkatnya dikeroyok 

habis-habisan oleh mereka. Sehingga sebagai kakak tingkat, Aksa merasa memiliki tanggung 

jawab atasnya. Bab berikutnya menceritakan saat dimana Dara nampak kesal karena ulah Aksa 

yang secara tiba-tiba memesan tiket keberangkatan ke Jogja. Hal ini sangat bertolak-belakang 

dengan kepribadiannya dimana setidaknya ia memiliki tiga rencana yakni Plan A, Plan B, dan 

Plan Y. Sesampainya di Jogja, mereka mengunjungi Tempo Gelato dan Via Via yang berlokasi 

di Prawirotaman. Bab berikutnya menceritakan kala Aksa dan Dara kini telah beranjak ke 

jenjang yang lebih serius. Menyusuri setiap sentimeter persegi ubin rumah pemberian 

neneknya Aksa. Mulai mencipta khayalan masa depan tentang akan bagaimana kehidupan 

mereka kelak. Menerjang badai rumah tangga bersama. Melalui hari-hari berdua bukan lagi 

sebagai sahabat melainkan pasangan. Bab berikutnya membahas tentang Dara dan Aksa yang 

tengah berbahagia menyambut kedatangan buah hati sekaligus jagoan kecil mereka. Bab 

terakhir buku ini menceritakan tentang kisah balik Aksa, Deehan, dan Bara yang sedang 

bertamasya ke Bali ketika mereka duduk di bangku kelas 12 SMA. Kemudian pada akhir buku 

ini pula dipaparkan surat wasiat sebagai peninggalan terakhir Aksa yang diperuntukkan bagi 

Dara dan anak mereka, Gentala. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Buku ini mengajarkan untuk tidak menilai seseorang dari covernya saja. Seseorang 

yang berpenampilan serampangan belum tentu merupakan seorang yang membawa 

kesan buruk atau negatif. Bisa saja ia memiliki hati yang tulus dan penyayang, menjadi 

panutan, serta kebanggaan semesta. 

2. Kematian tidak memandang usia, jenis kelamin, jabatan, derajat, peran, paras, dan 

sebagainya. Sehingga kita harus siap menerima kepergian akan seseorang yang banyak 

bepengaruh dalam hidup kita serta bangkit untuk melanjutkan kisah kita. 

3. Hidup bukan tentang apa yang telah semesta berikan untuk kita, melainkan apa yang 

kita berikan untuk semesta sehingga sekembalinya kita nanti ada hal-hal baik yang 

ditinggalkan dan bermanfaat bagi sekitar. 

4. Tidak hanya perempuan saja yang boleh untuk menampakkan sisi lemahnya, laki-laki 

pun juga seorang manusia yang tentunya memiliki sisi lemah dan membutuhkan bahu 

untuk bersandar sejenak. 

5. Hal yang tidak terencana terkadang malah berjalan lebih lancar daripada yang telah 



151 

 

direncanakan sebelumnya. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
Judul Buku : Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta 

 
Penulis Buku  : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta 

Penerbit Buku  : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta 

Oleh  : Erwin Rizki Nur Rofiq – ORSEN 

 
Buku 48 Erwin Rizki Nur Rofiq - Selayang Pandang Candi-Candi di Yogyakarta 

 

 

Penerbitan buku “Selayang Pandang Candi-candi di Yogyakarta” dimaksudkan untuk 

mengenalkan tinggalan budaya yang megah dan indah serta bernilai tinggi di Yogyakarta. 

Keberadaanya sangat penting untuk diketahui baik oleh kalangan pelajar, mahasiswa, 

pemerhati budaya, maupun masyarakat pada umumnya. Bangunan-bangunan candi sebagian 

besar berada di wilayah Kabupaten Sleman merupakan hasil budaya abad VIII – X Masehi 

(masa klasik) mencerminkan karya arsitektural yang monumental. Candi-candi dan arca yang 

terkait dengan bangunan tersebut bercorak Hindu – Buddha, hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh sosial – budaya dan terutama religi dari India pada masa klasik. 

Melalui buku ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 

tinggalan budaya masa lalu, khususnya yang berwujud candi, sehingga kita dapat memahami 
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kehidupan masyarakat pendukungnya pada masa lalu. Untuk selanjutnya dengan bertambahnya 

pengetahuan tentang nilai pentingnya warisan budaya bangsa, diharapkan masyarakat 

berpartisipasi melestarikannya. 

 
Rangkuman singkat : 

Candi-candi di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri yang bisa membuat wisatawan 

tertarik untuk berkunjung. Banyak sekali candi di Yogyakarta yang terdiri dari berbagai model, 

ukuran, dan ornamen arca. Tidak hanya bisa dilihat dan dikunjungi wisatawan, candi sering 

kali dijadikan objek penelitian pada sejarawan hingga mahasiswa. Beberapa candi di 

Yogyakarta yang terkenal diantaranya Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Sambisari. 

Kabupaten Sleman memang sebuah wilayah dengan banyak cagar kebudayaan yang dapat 

ditemukan di dalamnya. Ada yang berukuran besar hingga serpihan kecil yang merupakan sisa-

sisa zaman lampau. Gempa bumi tahun 2006 cukup membuat Kabupaten Sleman terguncang, 

salah satu dampaknya adalah beberapa candi mengalami keruntuhan sehingga memerlukan 

rehabilitasi dan rekonsiliasi untuk mengembalikan bentuk candi seperti semula. 

 

 
Pelajaran yang dapat diambil : 

• Semakin sadar akan pentingnya literasi 

• Memperluas cakrawala dan wawasan mengenai suatu hal secara fokus 

• Belajar memanajemen waktu dalam membaca dengan kegiatan lain dengan baik 

• Bertanggung jawab dengan kewajiban sebagai pengurus organisasi 

• Mengetahui peninggalan sejarah yang ada di Yogyakarta 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : PACHINKO 

Penulis Buku : Min Jin Lee 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Tama 

 
Oleh : (Mellynda Maharani – ORSEN) 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Novel ini menceritakan kisah keluarga Korea dengan setting tahun 1910, awal tahun ketika 

Korea dianeksasi oleh Jepang, hingga penghujung abad ke-20. Cerita tidak hanya berpusat pada 

satu tokoh utama saja, namun keluarga generasi Korea yang kemudian menjadi salah satu dari 

cikal bakal generasi zainichi Korean. Kisah dimulai dengan imigrasi sepasang suami-istri, 

Sunja (anak dari pemilik losmen kecil yang cacat sehingga jalannya agak pincang) dan Baek 

Isak, seorang pastor berkebangsaan Korea ke Jepang dan bermukim Ikaino, pemukiman warga 

Korea di Osaka (1933-1989). Dilanjutkan dengan keturunan Sunja dan Baek Isak yang 

seterusnya tinggal di Jepang dan mendapatkan hak menjadi warga tetap (permanent resident) 

Buku 49 Mellynda Maharani - PACHINKO 
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Jepang pada penghujung 90-an. 

Sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan negaranya, Sunja adalah seorang gadis desa 

polos yang terlibat asmara dengan Hansu, laki-laki yang menolongnya di pasar dari gangguan 

para lelaki penggoda. Sejak peristiwa itu, mereka mulai sering bertemu dan akhirnya ia 

mengandung anak Hansu. Sunja memutuskan lari dari Hansu setelah mengetahui bahwa alasan 

kepergiannya ke Jepang bukan hanya urusan bisnis melainkan karena ia sudah berkeluarga. Ini 

salah satu alasan mengapa Hansu tidak bisa menikahinya meskipun berniat untuk 

bertanggungjawab. Lalu hadirlah Baek Isak, seorang pastor sakit-sakitan yang bersedia 

menikahinya dan mengajaknya hijrah ke Jepang. Noa lahir tidak lama setelah kepindahan 

mereka pada 1933 dan disusul oleh Mozasu. 

Kehadiran Noa dan Mozasu seperti menjadi gula dalam pahitnya keluarga Sunja, masalah 

berdatangan silih berganti; suaminya yang dipenjara karena tuduhan penyebaran ajaran sesat 

(?) yang salah, kesulitan finansial, terbelit hutang, merasa tidak aman terlebih mendekati akhir 

Perang Dunia II, dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Masalah sehari-hari ini sudah 

menjadi teman akrab bagi Sunja dan sebagian besar keluarga Korea berstatus sosial rendah. 

Namun dari sekian masalah yang diceritakan dengan detail dan presisi oleh pengarang 

berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, bagi saya ada dua hal yang menjadi fokus 

pengarang: stereotyping (italic?) dan krisis identitas yang ditampakkan dalam beberapa tokoh. 

 

Misalnya yang sangat kentara adalah tokoh Noa, berdarah murni Korea yang ingin menjadi 

bagian dari mayoritas, menjadi ‘paling Jepang luar dalam’ yang ditunjukkan dengan sikap 

sehari-harinya: selalu menggunakan nama Jepang ketika di luar lingkungan keluarga, sangat 

mahir berbahasa Jepang, menyimpan rapat latar belakang keluarganya, dan bersikap layaknya 

orang Jepang. Noa memutuskan hubungan keluarga dengan Sunja setelah ia mengetahui bahwa 

ayah kandungnya adalah Koh Hansu, lelaki Korea yang berprofesi sebagai Yakuza karna 

menikahi anak bos Yakuza (semacam mafia) Jepang. Selama ini ia mengenal sosok itu sebagai 

teman ibunya yang kelebihan uang dan bersedia membiayai kuliahnya di Universitas Waseda. 

Usahanya selama ini sia-sia dan memutuskan gantung diri karena tidak lagi mampu bergulat 

dengan dirinya sendiri meskipun sudah memulai hidup baru dengan nama Jepang baru dan 

berkeluarga. Dari Noa saya belajar bahwa sekeras apapun kita mencoba mencerabutkan diri 

dari identitas kita, akar tetap akan menahannya dari dasar yang dalam. 

Karakter ini berbanding terbalik dengan Mozasu yang tidak pernah merasa harus menjadi 

seperti umumnya anak-anak yang ingin ‘diterima’ dalam masyarakat. Pandangan mayoritas 
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terhadap minoritas Korea saat itu: bau, kotor, tidak pintar, miskin, mudah marah, pencuri, atau 

bisa jadi apapun yag buruk tidak pernah diindahkan oleh Mozasu. Ia memilih menjadi dirinya, 

mencintai keluarganya, dan bekerja keras agar kelak tidak mendapati keluarganya kesulitan 

secara finansial lagi. Lalu ada Haruki Totoyama, seorang polisi Jepang yang berteman baik 

dengan Mozasu. Orang Jepang yang dikenal sebagai orang yang baik, menjalankan tugas 

sebagai polisi secara jujur, tidak memperlakukan minoritas sebagaimana umumnya mayoritas 

namun menyimpan rahasia tergelap bahwa ia adalah seorang homoseksual, orientasi 

seksualnya yang dianggap menyimpang membuatnya menjadi golongan minoritas yang 

dipandang masih buruk dan menjijikkan di masyarakat. 

Pengarang berhasil mendeskripsikan dengan detail betapa beratnya tinggal di Jepang kala itu, 

menjadi minoritas di tengah kemelut perang, perbedaan budaya, diskriminasi sosial, dan 

tentunya masalah finansial. Hubungan yang kompleks antartokoh, pentingnya menjadi 

kalangan minoritas dengan akses terbatas untuk terus mengupayakan pendidikan, konflik 

identitas, dan hubungan mereka dengan akar budaya yang mulai terkikis rasanya berbaur 

dengan masalah sehari-hari. Selain itu, poin menarik yang saya tangkap dari cerita ini adalah 

keteguhan perempuan dalam menanggung rasa kehilangan, keinginan yang tidak terpenuhi, 

dan usaha mempertahankan keluraga dan tradisi di tengah masyarakat partiarkis yang 

mengecilkan mereka. Peran perempuan dalam menjaga keutuhan keluarga dengan cinta dan 

kasih sayang yang tulus dituliskan nyaris nyata oleh Min Ji Lee. 

Kisah pelik itu terangkum dalam satu metafora yang cukup menarik untuk bisa dibahas lebih 

lanjut yaitu judul Pachinko. Pachinko sendiri adalah sebuah mesin lotere yang diproduksi 

pascaperang berakhir setelah perusahaan senjata tidak lagi memproduksi senjata perang dan 

sebagian besar pemilik usaha pachinko dijalankan oleh warga Korea di Jepang. Sehingga 

pachinko sering dipandang sebagai bisnis dengan stigma buruk saat itu seperti halnya mereka 

memandang siapa pemiliknya. Seperti halnya pachinko yang mengandalkan keberuntungan 

untuk mendapatkan hadiah lotre dan dipandang buruk, kehidupan generasi Sunja dan Baek Isak 

maupun keluarga keturunan Korea di Jepang juga demikian. Sampai hari ini, zainichi masih 

menerima hatespeech dari kelompok politik sayap kanan Jepang yang ultranasionalis, 

menginginkan minoritas dengan jumlah terbanyak di Jepang ini untuk hengkang dari Jepang. 

Isu yang dibahas dalam buku ini masih sangat relevan di masa sekarang karena trauma 

pascaperang ternyata tidak bisa hanya diselesaikan dengan minta maaf atau membayar 

kerugian perang, namun kesadaran penuh untuk mengakui kesalahan dengan menuliskan 

kembali kisah-kisah tersebut dengan berani. Menceritakan kisah tersebut pada generasi 

selanjutnya adalah upaya reflektif, agar pengalaman buruk dan trauma yang diakibatkan perang 
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tidak kembali terulang. 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Jadilah perempuan yang tangguh dalam menanggung rasa kehilangan, keinginan yang 

tidak terpenuhi, dan tetap bertahan di tengah minoritas; 

2. Tentang bagaimana cara kita hidup di lingkungan yang baru dan asing; 

3. Hidup tidak selalu seperti yang diharapkan, namun yang terpenting adalah bagaimana 

kita harus selalu berusaha; 

4. Jangan mudah berburuk sangka hanya berdasar apa yang yang dilihat dan didengar 

terhadap orang baru; 

5. Kebohongan tidaklah selalu buruk, terkadang kebohongan dilakukan agar tidak terjadi 

hal-hal yang berakibat buruk. Namun, sebesar apapun usaha kita menutupi kebohongan 

tersebut, pasti akan ada masanya kebohongan tersebut akan terungkap; 

6. Cara agar menghindari pengalam buruk tidak kembali terulang di masa depan adalah 

dengancara menceritakan kembali pada generasi selanjutnya untuk dijadikan refleksi 

kehidupan. 



158 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
Judul Buku : Guru Inspiratif 

Penulis Buku : Sukandi dan Sumarni 

Penerbit Buku : Yaama Widya 

Oleh : Adib Al Furqy Asfahany – Orsen 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini berisi bagaimana cara menjadi guru yang inpiratif. Di dalam buku tersebut kita dapat 

membaca dan menemukan bagaimana menjadi guru yang baik dan dihormati oleh siswanya. 

Isi dari buku tersebut kebanyakan memberikan tips bagaimana menjadi seorang guru yang 

hebat, berikut beberapa tips yang di berikan, Jika anda ingin menjadi seorang guru maka anda 

harus belajar pada seorang guru. Jika anda ingin menjadi maha guru maka anda harus belajar 

pada mahaguru kehidupan. Sebagai seorang pelajar kita diwajibkan untuk mengkaji materi- 

Buku 50 Adib Al Furqy Asfahany - Guru Inspiratif 
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materi yang di berikan guru, akan tetapi mengkaji ilmu agama juga sangat penting. untuk 

mekaji materi bisa dilakukan di dalam kelas tetapi mekaji ilmu agama itu bisa dilakukan di 

manapun dan kapanpun. Untuk menjadi guru yang ingin di mengerti siswanya maka guru harus 

bisa memengerti keadaan siswanya. Untuk menjadi guru yang baik seorang guru juga dituntut 

untuk kreatif salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang unik agar siswa 

bisa tertarik untuk belajar. Apabila ada salah seorang siswan yang kurang dalam minat belajar, 

ternyata dengan memberikan rasa kasih sayang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa 

tersebut. Cara Terbaik untuk mendidikan anak adalah dengan kesabaran. Tanamkan pada diri 

seorang anak bahwa nilai dari apa yang dilakukan lebih tinggi dari pada harta benda. Jangan 

sampai anak-anak kita di butakan oleh harta. jangan sesekali kita mengambil keputusan pada 

saat keadaaan emosi. Tugas seorang guru tidakhanya mendidik anak tetapi tugas guru juga 

harus memberi motivasi pada siswanya. Guru tak perlu mencela jika ada perbuatan siswa yang 

salah. Jangan lah menjadi guru egois, kasar ,tidak mau tau apaurusan siswanya dan 

terlalumenjaga jarak pada siswa. berubahlah sesui dengan tuntuntat zaman dalam meng hadapi 

siswa. Seorang guru harus bisa memeberi spirit, tanggung jawab, memberi keteladanan, dan 

mampu motivasi untuk maju. Betapa hebatnya kekuatan sebuah senyum, kelembutan, 

perhatian, kesabaran, dan kemampuan seorang guru untuk menyederhanakan pembelajaran 

dalam bahasa siswa. Karena itulah mindset siswa dapat erubah total. Jika hendak menolong 

seseorang maka tolonglah dengan hati yang ikhlas. Sebab, pertolongan yang diberikan dengan 

hati yang tulus dan ikhlas tidak akan disia - siakan oleh Allah. 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Belajarlah pada orang yang tepat 

2. Pentingnya ilmu agama 

3. Cara menjadi guru yang dihormat 

4. Pentingnya memiliki sifat sabar 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku  : Tak Kenal, Mana Sayang? 

 
 

Penulis Buku : Nabila Ulamy 

 
 

Penerbit Buku : DAR! Mizan Anggota Ikapi dari PT Mizan Pustaka 

 
 

Oleh  : Fadilla Zahira Jihan Mentari – Staff Bidang Olahraga dan Seni 
 

 

 

 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
 

Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yang baru saja tamat dari pendidikannya di 

sekolah dasar. Anak tersebut bernama Nabila Ulmay Alya (sang penulis) yang bingung 

memilih sekolah lanjutan mana yang harus ia pilih, hingga sampai akhirnya ia memilih untuk 

masuk ke salah satu pesantren di daerahnya tinggal. Pesantren modern itu bernama Pesantren 

Teungku Chiek Oemar Diyan di daerah Indrapuri, Aceh. Ia menjalani hari- harinya di 

pesantren, awalnya memang begitu berat akan tetapi lama-kelamaan Ia merasa nyaman 

berada di dalam pesantren modern tersebut. Banyak momen yang telah ia lewati di antaranya 

ketiduran sewaktu sholat tahajud, menjadi langganan santri yang terkena hukuman akibat 

ulahnya, jatuh cinta kepada seorang pria yang juga bersekolah di pesantrennya dan kebetulan 

mereka satu kelas dengan drama surat-menyurat lewat laci yang menjadi saksi, merayakan 

Buku 51 Fadilla Zahira Jihan Mentari - Tak Kenal, 

Mana Sayang? 
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ulang tahun di asrama, menerima raport setiap semesternya, hingga Ia lulus dari pesantren 

tersebut dengan menempuh pendidikan selama kurang lebih 3  tahun. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
 

1. Menginspirasi salam menjalani kehidupan. 

 

2. Kemauan untuk berbuat lebih baik lagi dan lagi kedepannya. 

 

3. Membanggakan kedua orang tua dan orang-orang tersayang. 

 

4. Fokus dalam menggapai cita-cita yang di inginkan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 
 

Judul Buku  : Ghazi 

 
Penulis Buku : Ustadz Felix Y. Siauw 

Penerbit Buku : Alfatih Press 

Oleh  : Hanzidan Adhiyaksa - ORSEN 
 

 
 

Buku 52 Hanzidan Adhiyaksa - Ghazi 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Keinginan untuk membaca dan menuntut ilmu 

 

2. Melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah SWT 

 

3. Rasa hormat tinggi terhadap Guru dan Orang Tua 

 

4. Tekad, mimpi, dan motivasi tinggi mampu menjadi faktor besar 

dalam sebuahkeberhasilan 

5. Keberanian, kekesatriaan, dan rela berkorban yang tinggi 

 

6. Percaya dan mengimani Allah SWT secara penuh tidak hanya di hati tetapi 

juga diperbuatan 

 
Rangkuman 

 

Buku Ghazi terdiri dari 6 series dan untuk yang saya baca adalah series ke 6 nya, dan 

secara keseluruhan buku Ghazi ini ditulis oleh Ustadz Felix Y. Siauw untuk menceritakan 

perjuangan Kesultanan Turki Utsmani dalam memperjuangkan Islam. Buku ini berfokus pada 4 

Sultan Turki Ustmani yaitu, Sultan Murad I, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II, dan yang paling 

terkenal adalah Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. 

Perjuangan islam yang difokuskan pada buku ini adalah upaya Turki Ustmani menaklukan 

Konstantinopel dan juga bagaimana Mehmed Al-Fatih menaklukan Vlad III Draculea atau yang 

lebih dikenal dengan Vlad The Impaller. Khusus buku ke 6 ini menceritakan upaya Muhammad 

Al Fatih menaklukan Vlad III Draculea setelah menaklukan Konstantinopel. 

 

Sultan Mehmed II memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukan 

Konstantinopel. Berikut merupakan latar belakang dari penaklukan 

Konstantinopel, yakni: 

1. Menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia Internasional 

 
2. Mewujudkan bisyarah Rasulullah 
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3. Membebaskan konstantinopel dari kesewenang-wenangan kekaisaran 

Byzantium 

Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani 

di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa 

seperti meriam Basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama 

penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syeh 

Aaq Syamsudin, Halil Pasha, dan Zaghanos Pasha adalah tiga orang tepercaya Al-Fatih 

dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 

berlangsung di darat, laut dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng 

Konstantinopel. 

Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah selat Golden Horn 

dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 

29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukan Konstantinopel secara 

keseluruhan. 

Sultan Mehmet II melangkah masuk ke kota dengan penuh kemenangan pada 

Selasa sore, 29 Mei 1453 M, melewati Gerbang Adrianopolis yang kini dikenal dengan 

Eirne Kapi. Bangsa Turki menyebutnya sebagai Fatih, sang Penakluk. Julukan ini yang 

membuat Mehmet II terkenal di kemudian hari. 

 

Dia baru berusia 21 tahun saat menjadi sultan selama dua tahun terakhir, tapi 

kini menaklukkan kota yang paling terkenal di seluruh dunia yang dikenal bangsa Turki 

sebagai Istanbul. 

 

Sebuah plakat di gerbang mencatat perjalanan masuk Fatih yang penuh 

kemenangan. Saat itu, sang sultan mengenakan serban lancip di kepalanya dan sepatu 

berwarna biru langit di kakinya, menunggang seekor keledai dan membawa pedang 
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Nabi Muhammad di tangannya. Ia berjalan di depan 70 - 80 ribu ksatria, sambil berseru, 

“Jangan berhenti para penakluk! Kalian adalah penakluk Konstantinopel!” 

 

Sang Penakluk kemudian berkuda menuju Gereja Aya Sofia. Tiba di sana, ia turun 

dari tunggangannya lalu berlutut mengucurkan sejumput tanah ke atas serbannya sebagai 

tanda kerendahan hati. Fatih menatap gereja itu dan memerintahkan agar dialihfungsikan 

menjadi masjid dengan nama Aya Sofia Camii Kabir, Masjid Agung Aya Sofia. 

 

Sehari setelah penaklukan, tepatnya 30 Mei 1453, dia pun memeriksa isi kota, 

setelah itu mengumumkan bahwa Istanbul akan dijadikan ibu kota negara. Fatih 

mendorong orang-orang Yunani yang melarikan diri dari Konstantinopel sebelum 

penaklukan itu untuk pulang kampung. Dia juga menempatkan para tahanan yang 

menjadi bagiannya dari rampasan perang di kota. Fatih memberikan tanah dan rumah 

kepada orang-orang ini dan membebaskan mereka dari pajak untuk waktu tertentu. 

 

Di samping itu, sebagian besar populasi baru dipicu ketetapan kekaisaran yang 

memanggil orang-orang untuk menetap di ibu kota. John Freely dalam Istanbul: The 

Imperial City mengatakan, para penduduk baru ini yang terdiri atas kaum Muslim, 

Kristen, dan Yahudi berasal dari seluruh pelosok kekaisaran. “Banyak di antara mereka 

yang ikut serta dalam sejumlah ekspedisi yang dilakukan Fatih dalam penaklukan 

Konstantinopel,” tulisnya. 

 

Kaum Muslim segera membangun masjid atau mengubah gereja-gereja 

Bizantium menjadi masjid seperti yang dilakukan Fatih atas Aya Sofia. Beberapa masjid 

pertama yang didirikan setelah penaklukan masih bisa dilihat di daerah pasar di 
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sepanjang Tanduk Emas antara Galata dan Jembatan Ataturk—walau semuanya 

dibangun kembali atau dipugar pada abad-abad berikutnya. 

 

Berikut dampak dari kejatuhan Konstantinopel : 

 
 

1. Perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel 

dapat dikuasai oleh Utsmani. 

2. Munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk 

mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional 

3. Berakhirnya kekuasaan imperium Romawi dan berakhirnya abad 

pertengahan di Eropa 

4. Munculnya gerakan reformasi gereja, renesains dan masa pencerahan 

di Eropa 

 

Setelah Penaklukan Konstantinopel 

 
 

Vlad III Draculea adalah manusia bengis dan jahat yang akhirnya mati terbunuh 

dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad Al Fatih. 

Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1476, di tepi Danau Snagov. Kepala Dracula 

dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat 

Turki. Sedang badannya dikuburkan di Biara Snagov oleh para biarawan. Lalu, siapa 

sejatinya Draculea itu? Drakula dalam banyak film digambarkan sebagai makhluk 

penghisap darah. Film yang dipertontonkan itu, hampir saja mengaburkan fakta sejarah 

yang sesungguhnya tentang sosok Draculea. Nama aslinya Vlad Tepes (dibaca Tse- 

pesh). Dia lahir sekitar bulan Desember 1431 M di Benteng Sighisoara, Transylvania, 

Rumania. Ayahnya bernama Basarab (Vlad II) yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul, 

karena keanggotaannya dalam Orde Naga. Dalam bahasa Rumania, Dracul 
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berarti naga. Sedangkan akhiran ulea artinya “anak dari”. Dari gabungan kedua kata itu, 

Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Draculea (dalam bahasa Inggris dibaca 

Dracula), yang berarti ‘anak dari sang naga’. Pembantai Umat Islam Penaklukkan 

Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad- 

abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah 

di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al Fatih, kota ini berhasil dikuasai 

sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukkan ini pun berimbas luas, hingga 

menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, 

Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al 

Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya tempat ini masuk dalam 

kekuasaan Islam, dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Selain 

soal jizyah, Sultan Al Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak 

bisa mudah lepas atau memberontak. Ya, sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim 

ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau 

Dracula dan Radu Cel Frumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi 

orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang Muslim yang kemudian diangkat sebagai 

panglima perang. Vlad III masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci 

Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan dari kecil. 

 

Draculea memiliki impian, suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di 

Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini 

menunjukkan titik terang. Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati. Untuk mengisi 

kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Draculea untuk menggantikan 

posisi ayahnya. Dari sinilah Draculea berkhianat. Sisa-sisa prajurit Turki yang ikut 

berperang bersamanya, setelah disekap berhari-hari di ruang bawah tanah, dalam 

keadaan telanjang bulat, diarak oleh Draculea menuju pinggir kota untuk dieksekusi. 
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Hyphatia Cneajna dalam bukunya yang berjudul “Draculea, Pembantai Umat Islam 

Dalam Perang Salib”, menceritakan beberapa penyiksaan keji yang dilakukan Draculea 

terhadap kaum muslimin. Tiga ratus ribu umat Islam menjadi korban yang dibantainya 

dengan sangat kejam dan tidak manusiawi.  Ada yang dibakar hidup-hidup, dipaku 

kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula; yaitu seseorang ditusuk duburnya 

dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya ditajamkan. Kayu sula 

tersebut menembus hingga ke perut, kerongkongan, dan menembus kepala melalui mulut! 

Lebih sadisnya lagi, tidak hanya orang dewasa yang menjadi objek kekejaman 

penyulaan! Hyphatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai 

berikut: “Bayi-bayi yang disula tak sempat menangis karena mereka kesakitan yang amat 

apabila ujung kayu menembus perut kecilnya. Tubuh-tubuh korban itu, meregang di kayu 

sula untuk menjemput ajalnya.” Namun, meskipun darah lebih kental dari pada air, tetapi 

aqidah dan keyakinan yang terpatri dalam hati, menjadi kekuatan tersendiri yang 

menggerakkan seseorang untuk membela saudara seiman, walau harus berhadapan 

dengan saudara kandungnya. Radu, adik Draculea yang memang lebih ‘alim dan rajin 

dari kakaknya, diangkat oleh Sulthan Muhammad Al Fatih sebagai panglima perang 

bersama      enam      puluh      ribu      pasukan      untuk      meng-qishash      Draculea. 

 
 

Sayangnya, Draculea telah mengendus rencana ini. Maka untuk ‘menyambut’ 

kedatangan pasukan Turki Utsmani, ia perintahkan pasukannya untuk ‘memburu’ orang 

Turki yang tersisa. Kemudian, di kanan kiri jalan yang membentang sepanjang 10 km, 

Draculea memajang mayat-mayat kaum muslimin yang ditawannya dalam keadaan telah 

disula. Mental kaum muslimin sempat goyah dengan pemandangan mengerikan ini. 

Tetapi, setelah menyaksikan kegigihan Sultan yang menunjukkan jiwa seorang mujahid, 

semangat pasukan Islam kembali bangkit dan terbarukan. Para tentara yang 
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dipimpin Radu, berhasil mengepung Benteng Poenari. Karena merasa terdesak, isteri 

Draculea memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Adapun 

Draculea, ia melarikan diri ke Hongaria melalui lorong rahasia. Nasib Draculea 

selanjutnya adalah mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan 

Sultan Muhammad Al Fatih itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1476, di tepi 

Danau Snagov. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Sherlock Holmes (A Study in Scarlet) 

Penulis Buku : Sir Arthur Conan Doyle 

Penerbit Buku : PT. Gramedia Pustaka Utama 

Oleh : Janira Calistasani – Staf Bidang Olahraga dan Seni 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Buku ini memperkenalkan Sherlock Holmes, rekannya dan biographer Dr. John 

Watson. Dimulai dengan pertemuan mereka lewat pertemanan yang saling 

menguntungkan dan memutuskan untuk saling berbagi apartemen supaya menghemat 

uang. Di sebelah kamar Holmes, berisi seperti eksperimen. Watson melihat banyak tamu 

yang datang dan pergi, yang berakhir menjadi kolega Holmes. 

Ketika pembawa pesan Skotlandia tiba dan meminta bantuan dengan jenis kasus 

pembunuhan yang baru, Watson akhirnya membujuk Holmes untuk menginvestigasi 

bersama dia. Ketika mereka menganalisa dan menerjemahkan keanehan dari 

pembunuhan, alur semakin banyak dan pembunuh ke dua mengambil alih. Bagian kedua 

novel menjelaskan seluruh cerita yang mengarah ke pembunuhan bengis, termasuk 

bagaimana Holmes memecahkan detail-detail kecil dan dengan demikian 

mengidentifikasi tersangka. 

Buku 53 Janira Calistasani - Sherlock Holmes (A 

Study in Scarlet) 
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Hal-hal menarik yang akan Saya pelajari, antara lain : 

1. Membangun motivasi 

Melihat kejeniusan Sherlock tampak seperti sesuatu yang hanya dapat Saya kagumi 

dari kejauhan, tetapi semakin banyak Saya membaca, semakin jelas bahwa Saya harus 

memupuk fokus yang intens pada detail dalam pekerjaan Saya sendiri. 

2. Ketelitian 

3. Kesabaran 

4. Pertemanan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
 

Judul Buku  : Kisah Tanah Jawa 

 
Penulis Buku : Mada Zidan dan Bonaventura D Genta 

Penerbit Buku : Gagas Media 

Oleh  : Raul Aditya Rifai – Staf Bidang Olahraga dan Seni 
 

 

 
 

 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini membahas tentang bagai mana terbentuknya pulau jawa dan bagaimana 

kolonial belanda membangun sebuah wilayah yang menggunakan bantuan jin atau mahluk gaib 

dan persugihan yang dilakukan oleh pedagang dan apa akibat dari melakukan persugihan. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

 
1. Kita bisa tau bagai mana jawa itu terbentuk. 

Buku 54 Raul Aditya Rifai - Kisah Tanah Jawa 
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2. Ciri ciri pesugihan yang dilakukan oleh oknum tertentu. 

3. Cara menghindari mara bahaya yang mungkin terjadi saat kita berada di daerah yang 

angker atau seram. 

4. Tahu bagaimana cara sunan kalijaga mengusir roh halus dan mahluk gaib. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
 

Judul Buku : This Is Me! Whatever you say 

Penulis Buku : Muhajjah Saratini 

Penerbit Buku : C-Klik Media 

 
Oleh : Woro Pangesti Asmorojati – Staf Bidang Olahraga dan Seni 

 

 

 
 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas mengenai motivasi-motivasi yang diperlukan oleh diri. Dimulai 

dari bagaimana sifat manusia, kebutuhan yang diperlukan, bagaimana kita menghadapi banyak 

orang dengan sifat yang berbeda tersebut, bahkan mengajarkan kita hal baik salah satunya 

bagaimana menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tidak hanya itu, buku ini juga 

membahas bagaimana cara kita menyikapi perkembangan zaman yang semakin maju saat ini. 

Cara-cara kita belajar, berjuang, dan pola pikir dijelaskan pada buku ini. Salah satu contoh pola 

pikir yang dijelaskan pada buku ini, yaitu setiap manusia harus selalu beradaptasi dengan 

menyaring baik buruknya dari proses perkembangan zaman saat ini. Dengan begitu, kita bisa 

terbentuk menjadi pribadi yang terbuka dan toleran karena bersedia menerima dan belajar hal 

baru. Selain itu, dengan beradaptasi pengetahuan kita semakin luas dan berpengaruh pada 

Buku 55 Woro Pangesti Asmorojati - This Is 

Me! Whatever you say 

https://www.gramedia.com/author/author-muhajjah-saratini
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perkembangan diri. Jadilah seperti bayi, yang memiliki keinginan untuk terus maju dengan 

diiringi kejujuran dalam ekspresinya. Segala yang jujur itu meringankan, seperti bayi yang 

terus merangkak walau sambil menangis. Menjadi manusia yang mau bangun dan berusaha 

lagi walaupun selalu terjatuh di jalan tengah. Belajar dari bayi, pemikiran yang dapat ditiru 

adalah cara lepas dari ketergantungan terhadap orang lain. Biarkan diri berjuang sendiri, 

dengarkan arahan dan masukan orang lain tanpa harus memasukkan tindakannya dalam 

prosesmu. Kita adalah kita, kita berdiri di atas kaki sendiri, menuju masa depan. Pada bagian 

akhir, buku ini menjelaskan bagaimana kita menghargai perjuangan dan usaha yang telah kita 

lakukan. Bukan mewajibkan kita untuk mendapat hasil terbaik, tetapi bagaimana kita mendapat 

pelajaran baru yang bisa dievaluasi kekurangannya dan ditingkatkan di waktu berikutnya. 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

 
1. Bagaimana cara menyikapi kegiatan yang monoton setiap hari. 

2. Cara menetapkan keputusan dan tujuan yang jelas. 

3. Pentingnya afirmasi. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Berani Tidak Disukai 

 
Penulis Buku : Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

Oleh  : Risti Putri Handayani – Kaderisasi 
 

 

 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Berani Tidak Disukai adalah buku yang menceritakan dialog lima malam antara seorang 

filsuf yang meyakini bahwa dunia ini sederhana dan seorang pemuda yang memandang 

kebahagiaan adalah hal yang sulit diraih dan tidak masuk akal. 

 

Ada begitu banyak konsep psikologi baru yang bisa didapatkan dari buku ini. Pertama, 

konsep “selalu ada sebab sebelum akibat” menjadi tidak berarti di sini. Masa lalu dianggap 

tidak penting. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, akan tetapi arti yang kita berikan 

pada pengalaman-pengalaman itu yang menentukan. 

 

Kedua, seseorang berpotensi memilih kepribadiannya sesuai dengan kehendaknya 

sendiri. Manusia bisa terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Artinya, manusia berubah- 

ubah sewaktu-waktu, bahkan tanpa harus memandang lingkungannya. Manusia tidak bisa 

berubah hanya karena ia mengambil keputusan untuk tidak berubah. 

 

Ketiga, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam 

diri sendiri. Semua persoalan mengenai hubungan interpersonal disebabkan oleh manusia yang 

Buku 56 Risti Putri Handayani - 

Berani Tidak Disukai 
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pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan terus saling 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Banyak orang yang terlalu fokus dengan kekurangan 

diri sendiri. Akibatnya, kita tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan dalam diri kita. 

 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, akan tetapi arti yang kita berikan 

pada pengalaman-pengalaman itu yang menentukan. 

2. Kita dapat memilih kepribadian sesuai dengan kehendak kita sendiri. Akan tetapi, kita 

tidak bisa berubah hanya karena kita mengambil keputusan untuk tidak berubah. 

3. Kebahagiaan dimulai dari car akita mencintai diri kita sendiri. 

 
4. Hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. 

 
5. Kebahagiaan dapat ditemukan dengan kemampuan menerima diri dan keberanian. 

 
6. Hidup bukan persaingan. 

 
7. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Harry Potter and the Sorcere’s Stone 

Penulis Buku : J.K. Rowling 

Penerbit Buku : Gramedia Pustaka Utama 

 
Oleh : Afifah Nurmayudanti – Staf Bidang Kaderisasi 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Secara garis besar, buku ini membahas tentang kisah Harry, anak laki-laki keturunan penyihir yang 

tinggal bersama Pamannya karena sudah tak lagi memiliki orang tua. Di buku ini menceritakan kisah 

awal mula Harry masuk ke Hogwarts. Konflik utama di buku ini dimulai ketika Harry, Ron, dan 

Hermione mengetahui bahwa ada sebuah batu bertuah yang disimpan di Hogwarts. Batu bertuah 

tersebut konon dapat memberikan kehidupan abadi pada pemiliknya. Lalu Harry dan ketiga temannya 

ini berusaha untuk melindungi batu tersebut. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Persahabatan yang baik antara Harry, Hermione, dan Ron 

2. Kerjasama antara Harry, Hermione, dan Ronyang terjalin dengan baik dan kompak dalam 

memecahkan masalah 

3. Keberanian dan tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 

Buku 57 Afifah 

Nurmayudanti - Harry 

Potter and the Sorcere's 

Stone 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 
 

Judul Buku  : 5 CM 

 
PenulisBuku : Donny Dhirgantoro 

 Penerbit Buku : PT. Grasindo 

Oleh  : Dayyinah Mustaqimah–Staf Kaderisasi 
 

 

 

 

 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Menceritakan perjalanan 5 sahabat bernama Zafran, Ian, Arial, Genta dan Riani. Mereka 

adalah anak yang baik, pecinta musik, film, chatting, suka ngobrol, menyela dan khilaf. 

Persahabat kelima anak muda tersebut sangat kuat. Ditambah lagi dengan adanya kisah 

percintaan yang turut mewarnai cerita. 

Mereka menyukai semua jenis film dari Indonesia hingga Hollywood. Namun, tidak untuk 

film India karena mereka memegang prinsip bahwa setiap permasalahan di dunia ini selalu 

ada jalan keluarnya. Akan tetapi bukan dengan cara joget-joget seperti yang terdapat di 

film India. 

 

Selain itu, mereka juga tidak suka dengan film silat karena di antara mereka tidak ada 

yang menguasai ilmu bela diri. Mereka hanya percaya pembelaan diri paling ampuh 

adalah ngeles dan berkata “Maaf sedang khilaf.” Kelima orang tersebut telah bersahabat 

Buku 58 Dayyinah Mustaqimah - 5 CM 
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selama tujuh tahun. Masing-masing memiliki 
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karakter yang berbeda-beda. Arial, sosok paling ganteng, berotot, badannya besar dn 

paling tenang di antara sahabatnya yang lain. Kemanapun ia pergi pasti memakai sepatu 

basket. 

 

Riani, satu-satunya wanita dalam persahabatan ini. Wanita ini selain cerdas, parasnya 

cantik, berkacamata dan merupakan N-ACH sejati. Ia menjadi aktivis di kampusnya dan 

berwawasan luas. 

 
Zafran, orang yang senang membuat syair dan puisi-puisi cinta. Namun, ia selalu bimbang 

dan bersifat frontal. Ia akan mengatakan apa pun yang ingin dikatakan. 

 
Ia sedikit saklek tetapi kocak saat bertemu Riani. Selera humornya juga bagus. Badannya 

kurus dan rambutnya gondrong di bagian depan dan samping. 

 
Ian, postur badannya gendut dan merupakan penganut sekte 4-4-2 fanatik. Semua hal 

tentang bola ia tahu, bahkan hampir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bermain 

bola. 

 
Klub sepak bola yang dicintainya adalah Manchester United. Pria yang suka dengan 

indomie ini juga merupakan penggemar artis tanah air bernama Happy Salma. 

 
Genta adalah sosok pemimpin yang sangat berwibawa bagi para sahabatnya. Seperti  

halnya Riani, di kampus Genta juga seorang aktivis. Ciri khas Genta adalah badannya 

sedikit lebih besar dengan rambut lurus dan berjambul. 

 
Selain itu, ia adalah asisten dosen paling favorit di kampusnya. Tidak ada yang tahu 

bahwa Genta menjadi penggemar berat Riani. 

 
Mereka sangat solid, kompak dan mempunyai impian masing-masing. Suatu hari timbul 

rasa jenuh dengan rutinitas harian mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak 

saling bertemu, nongkrong bareng bahkan komunikasi dalam 3 bulan. 

 

Waktu berlalu begitu cepat, Genta disibukkan dengan event organizer, Ian menyelesaikan 

skripsi dan berkat kerja kerasnya berhasil lulus. Arial akhirnya bertemu dengan pujaan 

hatinya. Riani menjalani magang hingga berhasil memegang liputan. 

 
Mereka sangat rindu akan bayang-bayang wajah para sahabatnya. Saat menerima SMS 

dari Genta, mereka sangat senang karena seminggu kemudian adalah saatnya mereka 

berkumpul lagi di stasiun pasar senen. 

 
Kini rasa rindu itu telah terobati. Semua orang sudah berkumpul, Riani pun bertanya 

kemana tujuan mereka pergi. Genta pun menatap teman-temannya dengan tajam dan 

menjelaskan bahwa saat tiba di puncak nanti mereka akan berada di tanah tertinggi di 

Pulau Jawa. 

 
Kereta kelas ekonomi Matarmaja tiba di Malang. Kemudian, mereka naik angkot hingga 

ke Tumpang. Lalu, perjalanan dilanjutkan dengan jip. Di perjalanan mereka bisa melihat 

berbagai pemandangan yang sangat menakjubkan. 

 
Pukul 5 pagi, perjalanan ke Mahameru dimulai dari Ranu Pane. Mahameru muncul secara 

perlahan di tengah langit biru dan kabut pagi. Langkah mereka diiringi dengan angin pagi 
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yang sejuk dan dingin. Butuh waktu cukup lama untuk mencapai puncak Mahameru. 

Banyak juga rintangan yang harus dilalui. Di puncak, tampak para pendaki berbaris rapi. Di 

depan mereka tertancap bendera bambu yang berlatar asap Mahameru dan Langit biru. 

 
Tiga orang pendaki mendekati tiang untuk mengerek bendera hingga Sang Dwi Warna 

tampak gagah berani. Seketika itu juga semua pendaki memberi hormat. Di puncak 

gunung itu lagu Indonesia Raya berkumandang. 

 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
Menceritakan tentang persahabatan yang seru 

Semua karakter di novel ini memotivasi 

Mengajarkan bagaimana cara berjuang untuk mencapai tujuan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Let’s Fall in Love 

Penulis Buku : Rina Suryakusuma 

Penerbit Buku : Gramedia Putsaka Utama 

Oleh : Mar’atun Sholikhah - Kaderisasi 
 

 

 
Buku 59 Mar’atun Sholikhah - Let’s Fall in Love 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
 

Dalam buku ini membahas mengenai kehidupan seorang gadis perempuan yang 

diharuskan untuk menjalani hari-harinya dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang 

Ibunda tercinta. Mulai dari pekerjaan yang tidak ia sukai hingga kisah percintaan yang juga 

harus menuruti perkataan Ibundanya. Gadis perempuan itu bernama Flo, Flo berasal dari 

keluarga kaya raya yang Ayahnya adalah rekan bisnis dari seorang pemilik hotel yang 

menjadi tempat bekerja Flo sekarang. Flo mengikuti arahan kedua orang tuanya dengan 

mengambil pekerjaan sebagai financial analyst di salah satu hotel terkenal. Pekerjaan ini 

bukanlah pekerjaan yang disukai oleh Flo, bahkan ini tidak ada sedikitpun dalam benaknya 

untuk menjalankan pekerjaan ini. Passion Flo ada pada makanan, ia sangat menyukai kue 

ataupun cokelat, yang ia inginkan ia akan menjadi seorang koki namun sangat tidak 
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disetujui oleh Ibundanya. Sehingga mau tidak mau, Flo menjalani pekerjaan yang tidak 

disukai itu dan hasilnya adalah amburadul yang dalam artian tidak berjalan lancar dan 

banyak kendala yang membutuhkan effort lebih banyak. Selain itu, Flo juga memiliki 

pacar yang bernama Frans dimana ia adalah seorang dokter dan itulah yang membuat Ibunda 

Flo sangat menyetujui hubungan anaknya karena dipikiran Ibundanya pekerjaan itu akan 

membuat anaknya bahagia dimasa tuanya. Namun, tidak dengan hari-hari Flo, ia merasa 

tertekan dengan keluarga Frans yang mengharuskan Flo untuk menjadi menantu yang baik, 

cerdas, dan anggun. Dimana itu sangat berkebalikan dengan sifat Flo yang seperti anak kecil 

dan selalu menggunakan pakaian yang bahkan bisa dikatakan sangat unik. Berjalannya 

waktu, pekerjaan Flo sangat tidak acak-acakan bahkan ditambah ada perkataan yang tidak 

sengaja terdengar oleh Flo jika calon mertuanya sebenarnya tidak menginginkan Flo, mereka 

menginginkan Flo karena Ayah Flo yang merupakan rekan bisnis yang sangat kaya dan bisa 

membantu kantor dari Ayah Frans. Karena itu, Flo sedikit demi sedikit berubah dan bertemu 

dengan bosnya yang bernama Jonathan yang juga membantu Flo. Hingga akhirnya, Flo telah 

berhasil membuat dirinya keluar dari pekerjaan itu dan berganti pekerjaan sebagai manager 

dibagian persiapan makanan dan minuman hotel, hal ini juga merupakan bantuan dari 

Jonathan. Hingga akhirnya, Flo bisa membuktikan kepada semua orang jika dirinya bisa 

berkembang jika ditempatkan dibagian yang sesuai passionnya. Bahkan tidak hanya sekedar 

berkembang, ia bisa menjadikan salah satu makanan buatannya itu menjadi salah satu menu 

favorite di hotelnya, dan itu adalah salah satu impian Flo untuk menjadikan namanya besar 

dibidang passionnya. 

 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

 
1. Lakukanlah pekerjaan sesuai dengan passionmu 

 

2. Jangan menganggap ide kita adalah ide yang paling benar 

 

3. Diskusikan bersama agar bisa membuahkan jalan keluar yang diinginkan 

 

4. Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Bulan Terbelah di Langit Amerika 

 
 

Penulis Buku : Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra 

 
 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

 
 

Oleh : Marissa Septi Nur Adilla – Kaderisasi 

 
 

 
Buku 60 Marissa Septi Nur Adilla -Bulan Terbelah di Langit Amerika 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Novel ini mengisahkan tentang perjalanan spiritual pasangan suami istri Hanum dan 

Rangga di Amerika untuk menyerukan bahwa dunia tanpa Islam adalah dunia yang akan haus 

dari kedamaian. Bermula dari peristiwa 9/11, pembajakan pesawat American Airlines Flight 

11 oleh tiga orang pembajak yang kemudian pesawat tersebut menabrak gedung World Trade 

Center yang mengakibatkan muncul persepsi yang kurang baik terhadap Islam. Maju ke tahun 

2009, Hanum yang bekerja di kantor surat kabar Heute is Wunderbar di Wina mendapatkan 

perintah dari atasannya Gertrud untuk membuat artikel luar biasa dengan tema ‘Would the 

world be better without Islam?’ untuk menyelamatkan kantornya dari kebangkrutan. 

Sedangkan suami Hanum yaitu Rangga merupakan mahasiswa S2 di Wina yang harus pergi 

ke Washington DC untuk mempresentasikan papernya. Suatu kebetulan membawa Hanum 

dan Rangga untuk pergi bersama ke Amerika demi menjalankan misi mereka dan 

mengungkap kejadian di balik 9/11 yang membawa duka dalam untuk semua orang, serta 
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berbagai teori konspirasi dibaliknya. Sebuah keajaiban dari 
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Allah SWT yang telah mempertemukan mereka berdua dengan tokoh-tokoh yang 

berhubungan langsung dengan peristiwa 9/11 secara tidak terduga. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Kegigihan 

2. Percaya bahwa takdir Allah sungguhlah baik 

3. Kerja keras akan membuahkan hasil yang indah 

4. Toleransi antar umat beragama 



188 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : How To Have A Beautiful Mind 

Penulis Buku  : Edward De bono 

Penerbit Buku : PT Elex Media Komputindo 

 
Oleh : Muhammad Akhdaan Al Ghozi - Kaderisasi 

 

 

 
Buku 61 Muhammad Akhdaan Al Ghozi - How To Have A Beautiful Mind 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

1. Cara berpikir paralel atau “teknik enam topi” untuk membantu berpikir dengan 

lebih indah 

Dalam sebuah diskusi, metode argumen sudah menjadi metode yang umum 

digunakan. Argumen bersifat agresif dengan tujuan untuk membuktikan bahwa ‘Saya 

benar dan Anda salah’. Sebagai alternatif dari metode argumen ini, Edward de Bono 

memperkenalkan metode berpikir paralel. Dalam metode berpikir paralel, setiap orang 
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dalam diskusi diberi kesempatan untuk memiliki sudut pandang yang berbeda namun 

dengan tujuan yang sama. 

Metode ‘Enam Topi Berwarna’ diperkenalkan Edward de Bono untuk 

menjelaskan cara berpikir paralel. Semua orang harus menggunakan topi yang sama 

pada waktu yang sama, agar mereka melihat ke arah yang sama saat diskusi. 

Topi putih melambangkan kertas dan berarti informasi. Saat menggunakan topi 

putih, setiap orang dalam diskusi harus fokus pada pengumpulan informasi. Informasi 

ini dapat berupa fakta maupun rumor dan pengalaman pribadi. Apabila ada informasi 

yang bertolak belakang, maka peserta akan fokus untuk mencari informasi yang benar. 

Topi merah melambangkan api dan kehangatan, yang berarti emosi, perasaan, 

dan intuisi. Seringkali emosi dan intuisi tidak boleh dilibatkan dalam suatu diskusi dan 

keputusan, namun pada akhirnya Anda justru menyamarkan emosi dan intuisi Anda 

menjadi logika. Karena itulah, sangat penting untuk mengakui emosi dalam suatu 

diskusi. 

Topi hitam melambangkan peringatan, yang berarti pemikiran kritis dan 

penilaian risiko. Saat menggunakan topi hitam peserta harus memikirkan bahaya, 

kesalahan dan masalah. Penggunaan topi hitam ini bukan untuk menghalangi diskusi, 

tetapi untuk membangun kehati-hatian. 

Topi kuning adalah kebalikan dari topi hitam dan berarti kepekaan nilai. Saat 

menggunakan topi kuning, peserta harus secara positif mencari nilai-nilai yang 

terkandung dalam semua ide yang didiskusikan. Nilai-nilai, manfaat, dan cara 

menyelesaikan suatu masalah menjadi fokusnya. 

Topi hijau melambangkan pertumbuhan dan energi, yang berarti produktif dan 

kreatif. Saat menggunakan topi hijau, peserta akan fokus untuk mencari ide, alternatif, 

kemungkinan, dan desain. 

Sedangkan topi biru melambangkan langit biru dengan cakrawalanya, yang 

berarti pengendalian terhadap proses. Topi biru ini memiliki peran mengorganisasi 

pemikiran. Pada awal diskusi, topi biru digunakan untuk menetapkan tujuan. Ketika 

diskusi berjalan, topi biru berfungsi untuk mengatur jalannya diskusi dan mengatur 

urutan topi yang akan digunakan. 

“Agar metode berpikir paralel berhasil, semua peserta harus melihat secara 

‘paralel’ ke arah yang sama” - Edward De bono 

 
2. Merespons sebuah ide secara elegan 
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Dalam diskusi, seseorang akan memberikan respons dalam tiga bentuk, yaitu 

kesetujuan, ketidaksetujuan dan pengungkapan perbedaan. Cara Anda dalam 

memberikan respons-respons tersebut akan menentukan seberapa menarik Anda. Orang 

akan saling tertarik apabila memiliki kesamaan. Apabila Anda dapat menemukan titik 

kesetujuan dengan lawan bicara Anda, maka Anda akan lebih mudah menarik 

perhatiannya. 

 
Namun, Anda harus ingat pula bahwa apabila Anda dengan mudah setuju 

dengan lawan bicara, maka diskusi menjadi tidak punya tujuan. Di lain sisi, bila Anda 

selalu tidak setuju, maka Anda menjadi tidak menarik. Karena itu, Anda perlu mencari 

posisi yang tepat. Untuk dapat membangun kesetujuan, Anda perlu memahami cara 

berpikir lawan bicara dan melihat alasan dibalik pernyataannya. Lihatlah pengalaman 

lawan bicara Anda, nilai-nilai yang ia percayai dan sudut pandang yang ia miliki. 

Setelah itu ubahlah cara pandang Anda ke sudut pandang lawan bicara Anda. 

Ungkapkan persetujuan Anda terhadap lawan bicara, namun ungkapkan juga 

bahwa Anda memiliki cara pandang sendiri. Saat mengungkapkan ketidaksetujuan, 

pastikan motivasi Anda bukan hanya karena Anda tidak ingin setuju atau karena Anda 

ingin menunjukkan kepintaran Anda. Sebelum mengungkapkan ketidaksetujuan, 

bedakanlah antara memiliki pendapat yang berbeda dengan tidak setuju dengan sebuah 

pendapat. 

Untuk mengekspresikan ketidaksetujuan, Anda dapat menunjukkan (1) 

kesalahan fakta atau pernyataan yang ada; (2) kesalahan logika, sehingga 

kesimpulannya pun salah; (3) adanya persepsi selektif atau interpretasi; (4) 

kemungkinan adanya prasangka dan stereotip; dan (5) pengalaman pribadi yang 

berbeda. Selain itu, Anda juga dapat menawarkan sebuah ‘kemungkinan’ saat Anda 

meragukan sebuah pernyataan. 

Perbedaan opini merupakan sesuatu yang berbeda dengan ketidaksetujuan 

terhadap suatu opini. Perbedaan opini dapat terjadi karena adanya perbedaan penilaian, 

perbedaan preferensi pribadi, perbedaan sudut pandang, perbedaan persepsi, dan 

perbedaan pengalaman. 

 
3. Trik untuk menjadikan pembicara dan pendengar yang menarik 

Ketertarikan dapat terbentuk dari cara Anda memulai suatu percakapan. 

Terdapat dua jenis pendengar, yang pertama adalah lawan bicara yang sama sekali tidak 
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mengetahui topik yang Anda ceritakan. Maka ketertarikannya akan tergantung pada 

seberapa menarik Anda menceritakan topik tersebut. 

Jenis kedua adalah lawan bicara yang mengetahui topik tersebut dan ingin 

mengetahui lebih lanjut. Maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa baik 

Anda mengundang pertanyaan dan menjawabnya. 

Setiap orang akan tertarik dengan sebuah topik atau informasi baru. Apabila 

Anda tidak memiliki informasi baru, Anda dapat menggunakan beberapa teknik berikut 

ini. Pertama, teknik ‘bagaimana jika’ dengan cara melemparkan pertanyaan yang 

mengandaikan suatu kondisi. ‘Bagaimana jika anjing dapat berbicara?’ atau 

‘Bagaimana jika para kepala eksekutif dilatih sejak usia muda?’ adalah contoh 

pertanyaan yang dapat mendorong Anda dan lawan bicara untuk berpikir dengan cara 

yang lucu dan ceria. 

Anda juga dapat menggunakan teknik mencari kemungkinan dan alternatif 

dengan bertanya ‘Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini?’. Pertanyaan 

semacam ini akan memperkaya sebuah diskusi. Teknik lain yang dapat digunakan 

adalah teknik koneksi, yaitu menghubungkan beberapa kejadian dan informasi menjadi 

sesuatu yang menarik. Bukankah teori konspirasi selalu menjadi hal menarik untuk 

dibicarakan? 

Dalam diskusi, menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan menjadi 

pembicara yang baik. Mendengar bukan hanya menunggu giliran berbicara, namun 

memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Saat mendengar, perhatikanlah apa 

yang disampaikan pembicara dan pahamilah nilai-nilai dari hal yang dibicarakan. 

Dengan menjadi pendengar yang baik, Anda mungkin akan mendapatkan 

informasi baru, sudut pandang baru, dan wawasan yang baru. Anda juga dapat 

memahami persepsi yang berbeda-beda, mempelajari alasan di balik suatu pendapat 

dan memahami sifat dan perasaan pembicara. 

 
4. Cara diskusi yang tepat agar terlihat elegan 

Ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan diskusi. 

Faktor pertama adalah pemahaman konsep. Konsep menjadi bagian penting dalam 

suatu diskusi. Saat diskusi, Anda perlu mencari, memilih dan memahami konsep yang 

sedang dibicarakan untuk dapat menawarkan pemikiran yang menarik. 

Faktor kedua adalah adanya alternatif. Ini membuat Anda tidak kaku dan tidak 

mudah puas terhadap diri sendiri. Persepsi alternatif adalah sudut pandang lain dalam 
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melihat suatu hal. Penciptaan alternatif dimulai dengan menggali kemungkinan- 

kemungkinan dan mengarahkan kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi suatu 

alternatif yang lebih pasti. 

Faktor berikutnya adalah emosi dan perasaan. Keduanyadapat memengaruhi 

proses pemikiran. Pilihan yang logis pun dapat dihasilkan oleh perasaan, sehingga 

Anda tidak perlu ragu menunjukkan perasaan Anda. Anda dapat menyampaikan 

perasaan Anda di awal diskusi ataupun setelah mendengarkan pendapat orang lain, 

disesuaikan dengan kondisi. 

Yang keempat adalah nilai-nilai. Ini adalah cara Anda memandang suatu hal. 

Setiap orang memiliki nilai-nilai pribadi dan dalam sebuah diskusi nilai-nilai setiap 

peserta dapat berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya nilai-nilai 

personal, organisasional, kualitas, inovasi, ekologi, dan persepsi. 

Faktor kelima adalah pengalihan dan perubahan tujuan, yangdapat dilakukan 

untuk menjaga agar diskusi tetap menarik. Pengalihan dapat dilakukan selama tidak 

mengambil waktu lama dan semua orang mau kembali ke topik utama. Pengalihan 

sebaiknya tidak dilakukan pada diskusi-diskusi yang serius. Pengalihan yang umum 

dilakukan adalah melalui humor. 

Informasi dan pengetahuan adalah faktor keenam. Sebagai catatan, Anda tidak 

perlu mengetahui semua hal untuk dapat terlibat dalam diskusi. Jika Anda memiliki 

informasi lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain, Anda dapat mengaplikasikan 

‘strategi cermin’ yaitu menyerap semua informasi yang Anda terima dan mengulangnya 

kembali dengan menambahkan informasi dan pengetahuan yang Anda miliki. 

Faktor ketujuh adalah pendapat. Pendapatmerupakan hasil dari informasi, nilai, 

perasaan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Karena itulah, pendapat dapat 

berubah karena adanya informasi baru atau penerimaan terhadap nilai-nilai baru. 

Pikiran yang menarik akan selalu siap melakukan perubahan pendapat. Saat 

mengutarakan pendapat, Anda dapat mengutarakan pendapat dari sudut pandang Anda 

pribadi, namun Anda juga perlu mempersilahkan orang lain untuk mengutarakan 

pendapat mereka. Pendapat yang sangat kuat dapat memprovokasi suatu diskusi namun 

perlu dilakukan dengan hati-hati. 

 
5. Interupsi, sikap dan topik dapat menjadi faktor lain yang memengaruhi daya 

tarik saat berdiskusi 
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Interupsi adalah tindakan untuk memotong pembicaraan orang lain. Pada 

dasarnya interupsi adalah tindakan tidak sopan yang tidak boleh dilakukan kecuali 

Anda memiliki alasan yang kuat. Interupsi umumnya dilakukan apabila seseorang 

berbicara terus menerus dan tidak memberikan kesempatan untuk adanya interaksi 

dengan orang lain. 

Terdapat tiga macam interupsi. Pertama adalah interupsi yang didasari ego 

untuk menunjukkan kepintaran seseorang. Tentunya interupsi ini harus dihindari. 

Kedua, adalah interupsi yang bersifat menguatkan atau dukungan, yaitu upaya untuk 

memperjelas poin-poin yang disampaikan. Dan ketiga adalah interupsi yang menantang, 

yaitu untuk mempertanyakan pendapat yang disampaikan. Interupsi yang menantang 

dapat Anda lakukan untuk menunjukkan pendapat yang salah. 

Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sikap. Sikap yang berbeda- 

beda dalam suatu diskusi menunjukkan citra diri seseorang. Ada berbagai jenis sikap 

yang lazim ditunjukkan peserta sebuah diskusi. 

Ada orang pandai yang ingin selalu terlihat benar. Mereka yang tergolong 

sebagai pelindung nilai akan memperlihatkan bahwa nilai-nilai sangat penting. Ada 

pula orang yang berpura-pura bodoh. Perundung akan menggunakan diskusi untuk 

menghina orang lain. 

Penjilat memanfaatkan diskusi untuk mendekati orang yang berpengaruh. 

Sedangkan inovator selalu menyarankan ide-ide kreatif. Ada pula petarung yang 

berusaha mendominasi lawan dan memenangkan diskusi. Pembelajar menangkap 

informasi dan mencari sesuatu yang baru. Konstruktif berusaha mencari hal positif 

dalam diskusi. Dan adapula orang yang melihat diskusi sebagai hiburan. 

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam sebuah diskusi adalah topik. 

Topik digunakan untuk memulai percakapan. Topik lokal atau topik terbaru bisa 

menjadi topik yang menarik untuk memulai perbincangan. Anda harus mulai mengubah 

topik apabila percakapan sudah membosankan, tidak berkembang atau menimbulkan 

kemarahan. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Penerapan cara berpikir paralel dapat menghindari diskusi yang bersifat argumentatif, 

dengan mendorong peserta untuk memiliki cara pandang berbeda namun arah diskusi 

yang sama. 

2. Dalam sebuah diskusi, umumnya akan terjadi tiga kemungkinan (1) persetujuan 

terhadap suatu pendapat; (2) ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat; ataupun (3) 

pengakuan terhadap perbedaan pendapat yang ada. 

3. Untuk dapat menyampaikan kesetujuan, ketidaksetujuan, dan perbedaan secara 

menarik, Anda perlu memahami persepsidan alasan orang lain. 

4. Beberapa teknik dapat digunakan untuk memulai suatu diskusi, di antaranya teknik 

‘bagaimana jika’, teknik kemungkinan/alternatif dan koneksi. 

5. Menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan menjadi pembicara yang baik. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : Hujan 

Penulis Buku : Tere Liye 

Penerbit Buku : Gramedia 

Oleh : Muhammad Akmal Fadhlur Rohman – Kaderisasi 
 

 

 
 

Buku 62 Muhammad Akmal Fadhlur Rohman - Hujan 
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Novel ini mengisahkan percintaan dan perjuangan hidup seorang perempuan bernama 

Lail. Ketika Lail baru berusia 13 tahun, dirinya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Di 

hari pertama ia sekolah, ada sebuah bencana gunung meletus dan gempa dahsyat sehingga 

menghancurkan kota di mana ia menetap, bahkan merenggut nyawa ibu serta ayah Lail. 

Letusan Gunung Api Purba melebihi letusan dari Gunung Krakatau dan Gunung Api 

Tambora. Beruntungnya, ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki 

berusia 15 tahun, Esok namanya. Ibu Esok tidak meninggal, tetapi kedua kakinya diharuskan 

diamputasi. 

Selama kurang lebih satu tahun dari bencana tersebut, Lail dan Esok tinggal di sebuah 

pengungsian, keduanya tidak terpisahkan bagaikan kakak dan adik, semua orang pun 

mengetahui mereka berdua. Keduanya pun kerap kali membantu petugas pengungsian. Sampai 

akhirnya, pemerintah memberikan pemberitahuan untuk menutup tempat pengungsian. Hal 

itulah yang menyebabkan Esok dan Lail menjadi terpisah. 

Lain akan menetap di sebuah panti sosial, sementara Esok nyatanya diangkat menjadi 

anak oleh salah satu keluarga. Di panti sosial di mana Lail menetap, dirinya mendapat seorang 

teman, tepatnya teman sekamarnya yang sangat ceria, lucu, dan penuh akan semangat membara 

bernama Maryam. Maryam mempunyai rambut kribo yang halus. 

Di panti sosial ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh Lail 

juga Maryam. Lail yang kadang kala merindukan sosok Esok, membuat mereka berdua 

mempunyai jadwal pertemuan yang terbilang rutin. Meski hanya satu bulan satu kali, tetapi 

bagi Lail, hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu dan berarti. 

Pertemuan keduanya sekadar berbagi cerita dari aktivitas atau kegiatan yang biasa 

masing-masingnya lakukan. Namun, sayangnya, jadwal rutin tersebut terpaksa berubah ketika 

Esok harus meneruskan pendidikannya di ibu kota. Lail dan Esok hanya berjumpa ketika 

liburan semester. 

Lail mencoba untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. 

Kemudian, Lail dan Maryam mendaftarkan dirinya di sebuah organisasi relawan dan ternyata 

mereka adalah relawan yang paling muda. 

Tak hanya itu, keduanya pun mengukir prestasi, salah satunya adalah mereka 

ditempatkan pada sektor 2 di mana ada dua kota kembar terletak di hulu dan hilir yang 

dinyatakan berjarak 50 kilometer. Ketika itu, bendungan di hulu retak, lalu bilamana 

bendungan tersebut jebol, akan menghancurkan dua kota kembar tersebut. 

Memang hanya ada satu cara untuk mencapai hilir ketika itu, yakni berlari secepat 

mungkin dengan terjangan badai yang luar biasa kencangnya. Dengan keberanian dan aksi 

heroik yang dilakukan oleh Lail dan Maryam, keduanya berhasil memperingati kota itu dan 

jasa mereka nyatanya membuahkan perhargaan. Kesibukan yang dijalani Lail membuat dirinya 

mampu mengalihkan rasa rindunya pada Esok. 

Esok setiap kali datang untuk menemui Lail, menaiki sepeda dengan warna merah yang 

dulu ketika bencana kerap kali mereka gunakan, lalu dilengkapi dengan topi pemberian Lail. 

Esok menghampirinya tanpa terduga-duga. 
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Namun, sayangnya, frekuensi pertemuan keduanya pun semakin jarang. Lail dan Esok 

hanya dapat bertemu selama sekali dalam satu tahun, itu juga apabila Esok tidak sibuk. Lail 

tidak pernah menghubungi Esok begitupun sebaliknya. Terkadang dirinya menanyakan kabar 

Esok pada ibu Esok begitupun dengan Esok. Usut punya usut, nyatanya keluarga yang 

mengadopsi Esok merupakan keluarga dari seorang wali kota. 

Singkat cerita, Esok yang sedang mengerjakan proyek sebuah kapal luar angka, hendak 

membawa penduduk di bumi ke luar angkasa guna menghindari bencana dahsyat yang 

dikhawatirkan akan melebihi gunung meletus pada masa itu. Bencana tersebut, yaitu di mana 

suhu bumi akan semakin memanas yang diakibatkan kerusakan lapisan stratosfer karena 

keegoisan para manusia bumi. 

Semenjak peristiwa gunung meletus, iklim di bumi sangat tidak terkendali. Para 

petinggi dari negara mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) guna memecahkan 

personal tersebut. Akhirnya, para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba mengirimkan 

pesawat hingga berkali-kali untuk mengeluarkan dan menyemprotkan gas anti sulfur dioksida 

di lapisan stratosfer. 

Dalam jangka yang terbilang singkat, hal tersebut memang membuat iklim kembali 

pulih, tetapi persoalan baru justru muncul. Esok dengan kecerdasan yang dimilikinya pun ikut 

andil dalam proyek tersebut. Namun, sangat disayangkan karena penduduk yang dapat pergi 

dari bumi tidaklah semua, melainkan dipilih secara random. 

Esok memiliki dua tiket dalam kapal tersebut. Hingga suatu hari, wali kota 

menghampiri Lail dan memohon pada Lail apabila ia diberikan tiket oleh Esok, wali kota itu 

meminta agar tiketnya diberikan pada anaknya, yaitu Claudia. Terjadilah kesalahpahaman 

dalam kejadian tersebut. 

Lail telah tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang dewasa, ia seakan memahami 

dengan perasaan yang tengah dialami dan dirasakannya. Lail membutuhkan sebuah kepastian 

dari Esok. kemudian, satu hari sebelum hasil pengumuman dari pemerintah, Lail tidak 

mendapati kabar dari Esok, perasaannya pun menjadi kacau. 

Di akhir waktu menjelang penerbangan pesawat itu, Lail malah memutuskan untuk 

masuk ke dalam ruangan modifikasi ingatan. Ia ingin menghilangkan semua beban pikirannya 

dan menghapus itu semua dari ingatannya. Ternyata, Esok tengah menjalani proses 

pemindahan data sampai tidak dapat memberikan kabar pada Lail. 

Proses operasi tersebut tidak dapat dihentikan meskipun dirinya telah membuat banyak 

teknologi mutakhir di seluruh dunia. Namun, Esok terlambat. Akankah, Lail melupakan Esok? 

Bagaimana dengan semua kenangan manis yang mereka lakukan di masa dulu? Baca 

kelanjutan kisahnya di novel Hujan karya Tere Liye. 

Dalam setiap karya tulis novel, tentu memuat nilai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

dalam novel ini terletak pada topik atau tema yang diangkat, dibungkus dengan bahasa yang 

ringan dan sederhana sehingga mudah dipahami. Walaupun novel ini memiliki halaman yang 

terbilang tebal, tetapi alur ceritanya sangatlah menarik perhatian dan minat para pembacanya. 

Alur ceritanya sesuai, tidak bertele-tele, dan tidak dipanjang-panjangkan sehingga 

pembaca tidak akan jenuh. Kemudian, ada beberapa bagian yang ceritanya terkesan dipercepat, 
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membuat alur ceritanya sulit diterka-terka oleh pembacanya dan membuat penasaran. Tidak 

sedikit kejutan menarik yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. 

Contohnya, yaitu pada saat terjadinya gunung meletus yang mengakibatkan musim 

dingin berlangsung lama. Hal itu karena adanya campur tangan manusia sehingga cuacanya 

berubah menjadi musim panas dan malah menyebabkan bencana serta kesengsaraan. 

Tidak ada yang mengetahui kapan musim panas itu berakhir, bahkan hujan pun tidak 

turun-turunnya membasahi bumi ini. Beberapa hal itu justru mampu membuat luas imajinasi 

para pembacanya. Terlebih, adanya berbagai teknologi canggih yang dimuat dalam novel 

Hujan ini. Contohnya, anting-anting yang memiliki fungsi sebagai pemandu online, kendaraan 

dengan tanpa sopir, alat komunikasi yang ditanam di tangan, dan tentunya masih banyak lagi 

teknologi mutakhir lainnya. 

Segala benda yang ada di novel ini seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan ke 

depannya. Dalam hal ini, imajinasi liar dari para pembaca akan kembali bekerja. Kemudian, 

yang menjadi hal menarik lainnya adalah pada sampul belakang di novel ini pun tidak adanya 

sinopsis dan daftar isi. Hal tersebut yang justru menjadi daya pikat dan mengundang 

ketertarikan pembaca pada novel ini. 

Kelemahan dalam suatu karya tulis bukanlah menjadi hal yang baru. Pasalnya, hal 

tersebut dapat terjadi pada hasil karya tulis siapapun, entah itu dari karya seorang penulis yang 

terkenal sekalipun. Demikian pula pada karya dari seorang penulis kenamaan yang satu ini, 

Tere Liye. Pada karya tulisnya yang bertajuk Hujan ini, terdapat beberapa kelemahan yang 

memuat di dalamnya. 

Penulis mengilustrasikan karakter dari sosok Lail dengan kurang kuat. Dalam hal ini, 

Lail hanyalah seorang gadis lemah, mudah menangis, dan tidak mempunyai sikap inisiatif. 

Mungkin dapat dikatakan apabila tidak adanya sosok Maryam, Lail bisa saja tidak dapat 

mencapai titik keberhasilan. 

Lail selaku tokoh utama, alangkah baiknya divisualisasikan sebagai sosok inisiator, 

bukanlah sebagai pengikut. Walaupun dalam cerita di novel ini, hasil akhir dari ajakan 

temannya itu baik pula. Selain itu, segala aspek yang memuat di dalamnya murni hanya 

membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menyinggung persoalan agama 

sedikitpun. 

Namun, sang penulis menyebutkan bahwa seterkemuka dan secanggih apapun suatu 

teknologi, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan dari Tuhan. Hal tersebut bisa 

dikatakan bertentangan dengan persoalan yang telah disinggung sebelumnya. Terbukti bahwa 

di novel ini tidak adanya kegiatan yang menyinggung keagamaan, seperti bentuk ibadah atau 

berdoa. 

Ditemukan pula adanya kesalahan penulisan dan kalimat yang membuat pembaca 

menjadi bingung. Contohnya terletak pada halaman 120, tertulis bahwa tokoh Lail dan Maryam 

hendak ditugaskan pada Sektor 3, sementara di halaman setelahnya tertulis bahwa keduanya 

hendak pergi ke Sektor 4 sebagai penugasan pertama. 

Namun, terlepas dari itu semua, novel ini dikatakan sebagai salah satu bahan bacaan 

yang bagus dan bermutu. Hal itu karena sang penulis mampu menampilkan kemauan dan 
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keinginan dari pembacanya untuk terus-menerus mengikuti kisah dari cerita di novel ini hingga 

akhir. Dengan kata lain, novel Hujan ini sukses memengaruhi pembaca. 

 

 
Hal – hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

1. Terdapat pesan moral kisah persahabatan 

Persahabatan, dikisahkan melalui persahabatan antara Lail dan Maryam yang 

menitipkan pesan akan suatu jalinan persahabatan dalam menjalani kehidupan di panti 

asuhan. Persahabatan digambarkan guna saling menguatkan dan membantu, baik dalam 

keadaan suka maupun duka. Dalam kisah di novel ini, tentu ada banyak hal yang dapat 

saling dimengerti dan dipahami antara dua orang sahabat sejati dengan tanpa berbicara 

sepatah kata pun. 

2. Terdapat pesan moral kisah kasih 

Kisah kasih yang tergambarkan di novel ini, yaitu mengenai makna sebuah cinta 

dalam diam antara sosok Lail dan Esok. Keduanya saling mencintai, tetapi tidaklah 

saling mengetahui sebab usia mereka yang masih terbilang muda. Ketika praduga 

terjadi, menerka-nerka sebuah perasaan yang terjalin antara satu sama lain, bahkan 

terbitlah sebuah rasa cemburu. 

Dalam novel ini tercantum, kenangan sama halnya seperti hujan. Saat hujan 

datang dan turun, tidak ada yang mampu menghentikannya. Bagaimana bisa kita 

menghentikan setiap tetesan air yang berjatuhan dari langit sebab kita hanya dapat 

menunggu sampai tetesannya terhenti. 

3. Terdapat pesan moral kisah melupakan 

Melupakan dalam novel ini dikisahkan dengan sosok gadis yang merasa sakit 

hati hingga akhirnya memutuskan untuk melupakan seseorang dengan cara yang kurang 

baik. Namun, ia pun akhirnya menyadari bahwa apa yang hendak dilakukan olehnya 

merupakan suatu kesalahan. 

Seperti yang tercantum di novel ini, ratusan orang pernah berada di ruangan 

tersebut, mereka meminta agar semua kenangan dan ingatannya dihapus. Akan tetapi, 

sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya adalah bukan tentang melupakan, 

melainkan menerima. Apabila orang tersebut tidak mampu menerima, ia pun juga tak 

akan dapat melupakan. 

Selain itu, novel ini tidak hanya memuat jalinan antara sepasang anak muda, 

melainkan pula jalinan antara ibu dan anak, serta sebuah pertemanan. Pesan moral yang 

dimuat dalam novel ini sangatlah bagus. Hal ini menyadarkan bahwa untuk bahagia dan 

dalam hidup pun manusia perlu belajar mengikhlaskan. 

Dari awal hingga akhir, penuh akan kejutan dengan karakter tokoh yang kuat. 

Adapun tokoh yang ada dalam novel ini, di antaranya Lail, Esok, Maryam, Ibu dan 

Ayah Lail, Ibu dari Esok, Elijah, Ibu Suri, Pak Walikota, Ibu Walikota, dan Claudia. 

Selain itu, persahabatan antara Lail dan Maryam sangatlah kuat dan indah. Novel Hujan 

ini dapat dijadikan salah satu bacaan yang direkomendasikan, terlebih bagi penggiat 

hasil karya tulis dari Tere Liye. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Rahasia Kesuksesan dan Kekayaan 

Penulis Buku : Yusuf Mansur 

Penerbit Buku : Sekolah Bisnis Wisatahati Nusantara 

Oleh : Rifqa Amalia Nur Fauziyah – Kaderisasi 

 

 
 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

 
 

Dalam buku ini berisikan banyak pesan, motivasi untuk bagaimana seorang diri sendiri 

agar dapat mencapi kesuksesan dan kekayaan. Dalam buku ini menerangkan banyak sekali cara 

yang bisa untuk kita tempuh. Namun di dalam buku ini, menjelaskan bahwa dengan adanya 

kita sering melafalkan serta melakukan segala tindakan kita dengan dilandasi dengan agama 

kita, yang dimana kita selalu berdzikir, ingat kepada Allah SWT itulah hal yang sangat penting 

atau kunci untuk tercapainya keinginan kita. Kita yang ingin mencapai kesuksesan serta 

kekayaan dapat diimbangi dengan berdzikir, di sela-sela kosongnya pekerjaan kita alangkah 

baiknya dapat kita gunakan waktu tersebut untuk berzikir. Banyak sekali dzikir yang 

dianjurkan di dalam buku ini. Salah satu yang paling ringan adalah dengan seringnya 

mengucapkan istighfar berulang-ulang. Selain dzikir tersebut terdapat dzikir lainnya seperti 

dapat melafalkan ayat kursi, al-baqarah, doa perlindungan, shalawat,dst. Dengan berbagai 

dzikir yang ada, dapat dipraktikan dengan baik. Karena dengan berdzikir secara terus menerus 

adalah salah satu rahasia dalam mencapai kesuksesaan dan kekayaan. Maka itu, di dalam buku 

ini terdapat banyak penjelasan mengenai dzikir yang dapat dilakukan pada saat malam hari 

maupun pagi hari yang dimana sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Buku 

ini juga memiliki tujuan yang sangat baik, disampingkan mengajarkan hal yang baru kita 

Buku 63 Rifqa Amalia Nur Fauziyah - 

Rahasia Kesuksesan dan Kekayaan 
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ketahui mengenai dzikir-dzikir yang bisa kita praktikan dan juga berbagi kunci-kunci agar kita 

semua dapat mencapai tujuan kita dengan baik dalam kesuksesan dan kekayaan. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Seringnya mengamalkan dzikir yang ringan (istighfar) akan memudahkan dikabulnya 

doa-doa. 

2. Terhindar dari marabahaya yang akan menimpa dapat dilakukan dengan selalu berdoa 

dan memohon ampun. 

3. Jika sedang diberi cobaan itu tandanya tuhan kita Allah masih sayang serta peduli, agar 

hamba-Nya kembali ke jalan yang benar. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Misteri Lisan 

 
Penulis Buku : Ahmad Anwar Musthafa  

Penerbit Buku : Perpustakaan Pribadi 

Oleh : Finda Triarsa – Direktur BSO TIMM 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Jagalah lisanmu, semua amalan sebesar apapun akan hilang jika engkau salah berucap. 

Aib manusia sangat banyak, salah satu jaminan agar aib tersebut aman ialah lisan. Dalam 

kehidupan, janganlah engkau berbicara kecuali berbicara hal-hal yang baik atau diam. Semua 

anggota tubuh bergantung pada lisan, apakah ia mau untuk bekata baik dan tunduk kepada Allah 

SWT atau tidak. 

Lisan sangat mudah digerakan untuk membuat kerusakan, sulit untuk dijaga dan kecil 

ukurannya, akan tetapi besar bahaya dan akibatnya. 3 perkara yang menjadi wadah kebaikan 

yaitu, sedekah , Amar Ma'ruf dan mendamaikan orang yang berseteru. Diam yang dilarang, 

yaitu diam dalam ibadah tertentu dan diam diatas kebenaran. Dusta adalah penyakit yang 

Buku 64 Finda Triarsa - 

Misteri Lisan 
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menggerogoti iman sedkiti demi sedikit. Orang-orang pendusta memiliki banyak keraguan dalam 

hatinya. Dusta dapat merusak ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. 



204 

 

Orang orang yang mendusta kepada Allah SWT, Musailamah Al kazab(nabi palsu), 

Sajah al taghlabiyah,Al aswad al anasi, Mukhtar bin abu ubaid. Penafsiran kepada mash-nash 

agama yang salah merupakan salah satu kedustaan kepada Allah SWT. 

Dusta kepada rasulullah SAW merupakan kebohongan yang sangat hina. dalam dunia 

Islam, ada iilmu yang khusus mempelajari tentang hadist rasulullah agar terjaga kebenarannya. 

Dusta kepada sesama manusia dapat menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dan kesatuan 

antar sesama. Kebohongan yang paling besar adalah kesaksian palsu. prasangka adalah kata-

kata yang bohong, kita dianjurkan untuk menghindari prasangka buruk (suudzon). 

Berbohong dalam jual beli,ada tiga balasan yg disebutkan oleh nabi: Allah tidak 

menyapa mereka, Allah tidak memandang mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Najasy 

dalam jual beli termasuk riba, tipu daya termasuk riba, Jual beli Ainah(kredit) termasuk tipu 

daya. Kita tidak boleh dusta dalam gurauan, tentang mimpi , bohong didepan atau kepada anak-

anak. orang yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya adalah dusta. Kita harus berhati-hati 

dan teliti dalam meneruskan informasi. 

Hukuman dusta kepada Rasulullah berarti berdusta kepada dua sumber pokok islam, 

hukuman dan balasannya sangat besar. Hukuman dusta kepada sesame manusia merupakan dosa 

besar apabila dusa tersebut sampai menghilangkan hak seseorang atau memakan hartanya. 

Salah satu hukuman dusta adalah hilangnya nikmat. Orang yang berdusta akan dicap sebagai 

kemunafikan. Salah satu dusta ialah menuduh Wanita baik-baik berbuat zina. Mendekati 

penguasa untuk kepentingan duniawi merupakan hal tercela. 

Keutamaan sifat benar atau jujur, yaitu kelak akan memberikan manfaat bagi pelakunya 

di hari kiamat. Syukur nikmat adalah inti dari setiap ibadah, akhlak para nabi dan orang-orang 

saleh. Dengan niat yang benar anda akan menjadi syahid, barangsiapa memohon kepada Allah 

SWT mati syahid dan dia benar dalam niatnya, maka Allah akan mengabulkan keinginannya 

meskipun ia mati di atas kasurnya. 

Jauhilah ghibah karena ia hanya akan mendatangkan bencana. Ghibah salah satu sifat 

tercela yang dimiliki oleh beberapa muslim. Pembicaraan tenang ghibah tentunya akan 

menggiring pada pembicaraan tentang maksiat-maksiat lain yang terkait dengan ghibah. Ghibah 

secara etimologi artinya tidak terlihat atau ghaib. Sedangan menurut syariat, ghibah artinya 

kamu 
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menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Menurut Imam Hasan ada tiga 

jenis ghibah yaitu, Ghibah, Ifkun dan Buhtan. Jauhilah ghibah karena dapat menurunkan 

kehormatan dan merendahkan martabatmu. Menirukan termasuk ghibah meskipun hanya 

sedikit. Contoh menirukan disini misalnya cara berjalan, tidurnya, cedal, tertawanya dan sifat 

lainnya. Hal tersebut hara hukumnya. Sindiran dengan menyebutkan apa yang tidak disenangi 

oleh seseorang sementara yang disindir tidak memahaminya, maka seperti ini tidak apa-apa 

dan tidak dianggap sebagai ghibah. Ghibah yang diperbolehkan diantaranya Ketika mengadu, 

meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengarahkan orang yang berbuat maksiat 

kepada kebenaran, minta fatwa, memperingatkan dan menasihati kaum muslimin dari bahaya 

kemaksiatan dan kedzaliman, Ketika seseorang melakukan kefasikan dan mengenalkan 

seseorang (dengan julukan). 

Tebusan Dosa ghibah ialah minta maaf dan bertaubat. Syarat-syarat untuk bertaubat 

yaitu ikhlas, meninggalkan dosa, menyesali dosa, bertekat untuk tidak kembali lagi kepada 

dosa, mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan dilakukan pada waktunya. Namimah 

merupakan akhlak tercela. Namimah artinya menyebarkan fitnah kepada orang lain atau 

menyampaikan ucapan Sebagian orang kepada orang lain untuk mengadu domba atau untuk 

meretakkan hubungan mereka. Orang yang suka mengadu domba akan disiksa di alam 

kuburnya. Berbuat namimah merupakan khianat. Majlis merupakan amanat bagi orang yang 

menghadirinya. Oleh karena itu, berbuat namimah adalah khianat, orang yang berbuat 

namimah berarti telah menghianati amanat ini, sebab ia telah diembani amanat atas pembicaraan 

dalam majlis tersebut. Ada 6 hal yang harus dilakukan Ketika menghadapi orang yang berbuat 

namimah tidak mempercayainya, melarangnya,. membencinya karena Allah SWT, tidak 

menyangka saudaranya yang tidak hadir dengan kejelekan, apa yang telah diceritakan 

kepadanya, tidak membuatnya mencari-cari kebenarannya, tedak merelakan dirinya dari untuk 

melakukan apa yang dilarang dari namimah. 

Ejekan adalah menertawakan dan menghina. Allah melarang sikap ini karena ejekan 

mengandung kezaliman bagi orang yang menertawakan dan orang yang ditertawakan. 

Mengejek orang lain termasuk kedalam kemungkaran. Barangsiapa mengejek saudaranya, 

maka Allah akan mengujinya karena mengejek merupakan perkara yang besar di sisi Allah. 

Kita tidak boleh mengejek orang lain kecuali orang yang bodoh. 

Kita tidak bolememberi gelar yang mengejek, maksutnya adalah jangan saling 

memanggil dengan gelar yang tidak disukai bila didengar olehnya. Memberi gelar yang 

diperbolehkan adalah 



206 

 

gelar yang telah menjadi identitasnya dan tidak dimaksudkan untuk menyebutnya dan bukan 

untuk mencela atau mengejek. 

Allah melarang orang yang beriman untuk banyak berprasangka. Prasangka yang 

dimaksud adalah prasangka buruk atau su’udzon dan melanggar kehormatan orang-orang yang 

anda cintai, kerabat dan semua orang. Ada dua kondisi dalam prasangka, pertama kondisi 

dimana prasangka diketahui dan dikuatkan dengan dalil-dalil maka noleh menghukumi 

berdasarkan prasangka ini. Kedua, kondisi dimana prasangka terbentuk dalam benak kita tanpa 

dikuatkan oleh dalil dan bukti. Ini tidak lebih bik darai yang pertama dan termasuk keraguan. 

Maka tidak boleh memutuskan berdasarkan prasangka ini. Prasangka merupakan perkataan 

paling bohong. 

Kasar dan buruk dalam berbicara, seorang mukmin adalah orang yang halus dan lembut, 

manis ucapannya , suci lisannya, tidak suka mencerca dan melaknat. Seorang mukmin 

bukanlah orang yang jelek dan keji. 

Bermuka dua merupakan orang yang mendatangi dua rang yang saling bermusuhan 

sambal memperlihatkan kepada masing-masing dari dua pihak kecintaan dan permusuhannya 

ke[ada salah satu musuhnya. Orang yang banyak bicara, yang jelek ucapanya dan sombong 

dijauhkan dari Nabi di hari kiamat. 

Mira, riya yang diikuti dengan perasaan benci. Mira merupakan perdebatan. Memaki 

orang mati, kematian adalah akhir dari semua orang yang pernah di muka bumi ini. Maka dari 

itu, tidak boleh memaki atau mencela orang yang telah mati, sebab amalnya telah terputus dan 

lembaran catatan amalnya sudah tertutup. Apabila dimulai pembicaraan hendaklah yang tua 

mendahului. 

Menyebut-nyebut pemberian, yaitu menyebut nikmat dengan maksud memperlihatkan 

keutamaan dan ketinggian terhadap orang yang diberinya. Hal tersebut merupakan akhlak 

tercela. Senang dengan penderitaan orang lain merupakan akhlak tercela. Karena akan 

menimbulkan permusuhan, dan saling menjauhi dan saling memutus tali persahabatan. 

Menyebut aib dan kejelekan sesame saudara yang tidak Nampak sangat dilarang dalam 

islam. Karena pada dasarnya, orang muslim bila melihat aib sesama, hendaknya ditutupi. 

Pembicaraan yang berlebihan dan tidak dibutuhkan dicela Allah, Rasulullah dan orang-orang 

yang beriman. 
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Beberapa kata yang dilarang oleh syariat, sumpah dengan nama selain Allah, sumpah 

dengan nama nabi, sumpah dengan nama bapak, sumpah dengan menyebut hidup dan kuburan, 

sumpah dengan menyebut Amanah, sumpah dengan mengatakan keluar dari islam. 

 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Banyak ilmu tentang berkata yang perlu untuk lebih diperhatikan 

2. Berbicaralah seperlunya 

3. Jaga lisanmu 

4. Jangan menganggu atau menyakiti hati orang lain dengan lisanmu. 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

Hardin Scott adalah seorang pemuda asal inggris, dan tinggal serta belajar di Washington State 

University. Ia memiliki masalah perilaku yang sangat parah, kasar, cuek, tidak peka, 

manajemen emosi yang buruk pula. Namun dibalik itu semua, Ia memiliki kecintaan yang 

mendalam terhadap novel-novel romansa klasik. Dia adalah anak dari seorang rektor di 

universitasnya, tapi tentu ia tak mau orang-orang mengetahui hal tersebut. Theresa atau Tessa 

Young sendiri adalah seorang murid teladan yang selalu mendapatkan nilai sempurna untuk 

setiap mata kuliah yang diambilnya, dan sangat-sangat perfect sebagai model murid teladan. 

Saat ini ia seorang mahasiswa baru yang masuk di Washington State University, ia memilih 

untuk tinggal di asrama universitasnya. Ia beangkat ke asrama nya di perguruan tinggi 

bersama ibunya, Carol, dan pacarnya Noah. Ya, Tessa Young memiliki seorang pacar yaitu 

Noah adik kelasnya. Begitu sampai ke kamar asrama Tessa, Carol yang konservatif merasa 

ngeri dengan teman sekamar Tessa yang bergaya cukup nyentrik dan temannya, mereka adalah 

kakak kelas, Steph Jones. Melihat hal itu, Carol berusaha untuk meyakinkan Tessa agar pindah 

asrama, namun ia gagal. Tessa berjanji pada Carol bahwa dirinya akan baik-baik saja. Carol 

hanya bisa memperingatkan putrinya tentang bahaya pesta kampus dan kenakalan-kenakanalan 

mahasiswa sebelum pergi bersama Noah. Pada hari pertama ia kuliah pun setelah ia mandi, 

Tessa kembali ke kamarnya dan menemukan salah satu teman Steph di dalam. Seorang laki-

laki bertato yang menarik, namun ia langsung berkomentar kasar kepada Tessa. Tessa 

sangatlah tidak suka dengan lelaki itu, dan Steph memberi tahu Tessa tentang lelaki itu, Hardin 

Scott, yang merupakan sosok pemberontak di kampus. Tessa Young dan Hardin Scott secara 

tidak sengaja bertemu dan sejak pertemuan itu, kisah mereka dimulai. 

Pada hari pertama kuliah, Tessa berteman dengan Landon Gibson, yang juga mengambil 

jurusan bahasa Inggris. Tessa mengetahui dari Landon bahwa Hardin adalah saudara tirinya di 

masa depan sejak ibu Landon dan ayah Hardin bertunangan. Beberapa kali ia bertemu dengan 

Hardin, ia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Hardin. Setelah minggu pertama kuliah, 

Tessa dipaksa oleh Steph untuk ikut bersamanya ke pesta. Dengan enggan ia menemani Steph 

ke pesta dan bermain 'Truth or Dare' dengan teman-teman Steph, termasuk Hardin, di mana dia 

mengaku masih perawan. Tessa mendapatkan “dare” untuk mencium Hardin, Hardin berani 

mencium Tessa, tetapi Tessa melarikan diri. Ia telfon dengan Noah dan Noah mengetahuinys 

bahwa Tessa sedang ada di pesta, Noah menyindir dan kesal pada Tessa karena kecewa pada 

Tessa. Tessa masuk ke sebuah kamar, dimana ia menemukan banyak sekali buku-buku menarik 

baginya, ternyata itu kamar Hardin. Hardin menemukannya dan mereka berbagi momen intens 

yang dia anggap sepele namun dapat membekukan Tessa. Malam itu, Tessa tidah dapat tidur 

dengan tenang. Setelah kejadian itu, Tessa selalu bertemu dengan Hardin yang selalu bisa 

membuat Tessa sangat kesal kepadanya. 

Entah mengapa Tessa menjadi selalu berpapasan dengan Hardin, Hardin mengajak Tessa untuk 

berteman namun Tessa pikir mereka harus menjaga jarak. Hardin membawa Tessa ke sungai 

di hutan, tempat favorit Hardin. Mereka menghabiskan waktu bersama dan pengalaman yang 

luar 
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biasa abgi Tessa. Di sungai, mereka saling mengobrol dan mendekatkan diri satu sama lain dan 

membuat Tessa semakin tertarik dengan sosok Hardin. Ketika Tessa menyiratkan keduanya 

sekarang berkencan, Hardin mengatakan dia tidak berkencan, membuat Tessa patah hati. 

Hardin mengatakan bahwa ia tidak akan berkencan. Dia kemudian mengabaikan Hardin namun 

ia selalu memikirkan Hardin. Noah tiba-tiba datang ke universitas dan bermalam di asrama 

Tessa, Tessa membawanya ke perkumpulan api unggun. Mereka memainkan sebuah 

permainan, namun berakhir Hardin mrmukuli temannya yang berusaha mendekati Tessa. Tiba-

tiba malam itu, Landon memanggil Tessa untuk membantunya mengendalikan Hardin yang 

mabuk. Landon memanggilnya karena Landon pikir Hardin akan mau berbicara dengan Tessa. 

Tessa bertengkar dengan Hardin yang mabuk. Tangan Tessa terluka karena terkena pecahan 

gelas sehingga Hardin mengobatinya. Hardin meminta maaf kepada Tessa dan ia merasa tidak 

pantas untuk Tessa karena dirinya yang berantakan. Tessa menerimanya dan akhirnya Tessa 

menginap. Keesokan paginya, Noah marah kepada Tessa dan Tessa memohon pengampunan 

kepada Noah karena meninggalkannya sendirian, namun Noah terlanjur kecewa dan marah 

kepada Tessa. Ia langsung pulang. Tessa merasa sedih karena putus dengan Noah, ia merasa ia 

kehilangan teman baiknya. Carol mengetahui masalah mereka karena Noah menceritakannya, 

Carol marah kepada Tessa pada akhirnya. 

Tessa menemui Hardin, ia bercerita kepada Hardin mengenai Noah yang selalu ada untuknya 

dan menjadi sahabat bagi Tessa. Tessa mengutarakan perasaannya bahwa Hardin lebih dari 

sahabat baginya. Mereka bersenang-senang seperti orang berkencan pada umunya. Tessa 

kembali hidup dan ceria bersama Hardin. Mereka membaca buku, menghabiskan waktu 

bersama. Hingga apda suatu hari, Carol tiba-tiba masuk ke kamar Tessa dan melihat Tessa 

sedang bersama Hardin. Carol sangatlah marah kepada Tessa terutama karena Tessa sudah 

membuang Noah demi lelaki seperti Hardin. Mereka bertengkar hebat, Tessa ingin ia dapat 

mengatur hidupnya sendiri. Carol pergi dengan perasaan marah dan kecewa karena keputusan 

Tessa. Landon menasihati Tessa untuk berhati-hati dengan Landon. 

Hardin mengajak Tessa untukbhidup bersama di apartemen milik teman ayahnya karena 

Hardin tahu bahwa Tessa dan ibunya bertengkar dan memutuskan Tessa. Mereka hidup 

bersama dengan senang dan bahagia, makin hari mereka makin mesra dan bahagia tanpa tahu 

apa yang akan terjadi kedepannya. Mereka makan, piknik, jalan-jalan, kencan, menghabiskan 

waktu bersama yang terasa sangat menyenangkan. Namun dibalik kesenangan itu, Hardin 

masih merasa tak percaya bahwa Tessa miliknya dan merasa tidak pantas untuk Tessa. Tessa 

meyakinkan Hardin bahwa Tessa sangat mencintai Hardin dan tak ada yang dapat mengubah 

perasaannya pada Hardin. 

Tessa dan Hardin datang ke pernikahan ayahnya dan Karen ibu Landon. Dalam pesta itu, 

Hardin sangatlah sedih dan enggan untuk bertemu ayahnya. Ia teringat akan masa lalu yang 

sangat menyakitkan, dimana saat Hardin berusia delapan tahun ayahnya mengacaukan orang 

yang salah dan orang itu datang kepada mereka namun ayahnya tidak ada di rumah saat itu. 

Orang itu menemukan ibu Hardin dan Hardin mencoba melawan mereka namun tidak bisa. 

Luka sangat 
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besar itu masih tersimpan dalam hati Hardin sehingga Hardin sangatlah membenci ayahnya. 

Setelah itu, Ia bertemu Ken Scott, ayah Hardin dan rektor perguruan tinggi, dan dia 

mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Sepanjang malam, Hardin berdebat dengan 

Ken dan pergi ke halaman belakang, di mana Tessa menghiburnya. Tessa menginap dan 

menyaksikan mimpi buruk Hardin yang intens. Keesokan paginya, Hardin membawa Tessa 

kembali ke kamarnya, hanya untuk Noah yang menunggu mereka. Perkelahian hampir pecah 

di antara kedua pria itu, tetapi Tessa menyuruh Noah pergi. Landon memperingatkan Tessa 

untuk berhati-hati dengan Hardin. 

Tessa dan Hardin kembali menjalani kehidupan mereka bersama. Dan sekarang, Hardin sudah 

menyadari bahwa ia mencintai Tessa. Di samping itu, Molly (mantan Hardin) marah pada 

Tessa, ia terus mengganggu Tessa dan berusaha mengacaukan hubungan Hardin dengan Tessa. 

Molly mengajak Hardin untuk bertemu dan meninggalkan Tessa yang masih salah paham 

dengan pesan yang Molly kirimkan. Hardin langsung pergi dan hingga malam ia belum pulang 

membuat Tessa khawatir. Beberapa teman Hardin menggoda Tessa, membuat Hardin marah. 

Tessa setuju untuk pindah bersamanya ke apartemen bersama, tetapi dia tidak pulang pada 

malam kedua bersama, membuat Tessa kesal. Carol mengetahui Tessa telah tinggal bersama 

Hardin dan menamparnya sebelum memotongnya. 

Walaupun ia mempercayai Hardin, Tessa masih khawatir karena tahu bahwa Molly adalah 

wanita licik yang nekat. Tak lama kemudian, Tessa diberi pesan oleh Jace untuk menemuinya 

jika ingin tahu Hardin orang seperti apa. Tessa menemui Jace dan akhirnya menemukan Hardin 

bersama dengab Steph, Molly, dan Zed. Tessa sudah memberi tahu apa yang Hardin dan Tessa 

lakukan, mereka pidah dari asrama dan tinggal bersama. Hal itu cukup mengejutkan bagi 

teman-teman Hardin disana. Mereka tak mengira bahwa hubungan Hardin dan Tessa seserius 

itu. Saat Hardin kembali dari luar bersama Jace, Hardin sangat kaget karena melihat Tessa di 

sana. Hardin menyangkal bahwa ia memiliki hubungan dengan Tessa, mereka berdebat disana 

hingga Molly memberi tahu Tessa bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi namun Tessa tidak 

mengetahuinya. Sebuah kekacauan terjadi, Hardin ingin pergi dari sana dan menjelaskannya 

pada Tessa tentang apa yang terjadi. 

Molly memancing Tessa untuk mengingat mengenai permainan Truth or Dare saat Tessa 

datang ke pesta untuk pertama kali. Molly menunjukkan video reaksi Hardin setelah Tessa 

menolak berciuman dengan Hardin. Ternyata Hardin menerima tantangan dari teman-

temannya. Ia akan membuat Tessa jatuh cinta pada Hardin, dan kemudian dia akan 

memutuskannya dan msninggalkannya. Itu semua adalah permainan. Tessa sangatlah kaget 

dan tidak percaya akan apa yang dihadapinya saat ini, di sisi lain Hardin berusaha untuk 

meyakinkan dan menjelaskan pada Tessa bahwa itu kesalahan dan ia sudah berubah. Tessa 

pergi dari sana, ia sangatlah kecewa dan ia berpikir bahwa Hardin hanyalah pembohong. 

Tanpa berpikir lama, Tessa langsung pergi meninggalkan Hardin, ia langsung pulang ke rumah 

ibunya. Ia meminta maaf kepada ibunya atas apa yang pernah ia lakukan dan katakan 

kepada 
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ibunya. Akhirnya mereka berbaikan pula. Lalu Tessa menemui Noah di sekolahnya, ia 

bermaksud untuk minta maaf kepada Noah, ia tak pernah bermaksud untuk melukai Noah. 

Mereka berbaikan dan menjadi teman, Tessa sangat bersyukur akan ibu dan Noah ysng mau 

memaafkannya. Tessa kembali ke asrama, dan berbenah diri untuk magang. Sedangkan 

keadaan Hardin sangatlah kacau, ia selalu memikirkan Tessa dan tidak bisa tidur tenang. 

Ken menggunakan koneksinya untuk membuat Tessa magang di penerbitan Van, meminta 

Tessa untuk meyakinkan Hardin agar datang ke pernikahannya dengan Karen. Hardin, yang 

awalnya senang dengan kabar magang Tessa, menjadi dingin saat bertemu dengan teman-

temannya dan meninggalkan Tessa. Tessa kemudian menemukan Hardin dengan Molly di 

pangkuannya. Marah, Tessa memainkan Truth or Dare dengan kelompok dan mencium Zed 

untuk membuat Hardin marah. Hardin, pada gilirannya, menantang Molly untuk menciumnya. 

Ketika Tessa mencoba melarikan diri, Hardin mengejarnya dan menyatakan cintanya di depan 

semua orang. Tessa menolaknya dan pergi. Hardin dengan cemberut mengambil kembali 

pernyataannya, jadi Tessa berkencan dengan Zed. Mereka menghadiri pesta, dan setelah Tessa 

kembali ke apartemen Zed, mereka berciuman. Namun, hal ini membuat Tessa menyadari 

betapa kuat perasaannya terhadap Hardin. Dia kembali ke Hardin, dan mereka mengakui cinta 

mereka satu sama lain. Hardin akhirnya setuju untuk menghadiri pernikahan ayahnya 

Dalam perjalanan mereka ke pernikahan Ken, Tessa melihat Zed dengan memar 

mengerikan yang tampaknya didapatnya dari Hardin. Tessa menghadapkan Hardin atas 

perilakunya yang mencurigakan, mengungkapkan situasi kehidupan mereka kepada kelompok, 

membuatnya akhirnya mengakui kebenaran: setelah permainan Truth or Dare, Hardin dan Zed 

bertaruh apakah dia bisa mengambil keperawanan Tessa, yang dibuktikan Hardin dengan 

menunjukkan kelompokkan seprai dan kondom berdarah sejak pertama kali berhubungan seks. 

Hardin mengatakan bahwa selama memenuhi taruhan, dia jatuh cinta pada Tessa, dan 

memohon pengampunannya. Dia melarikan diri dan berlari ke Zed. Dia meminta semua detail 

taruhan dan pergi bersamanya, meninggalkan Hardin. 

Tibalah akhir semester, perkuliahan saat itu selesai dengan tugas akhir berupa makalah. Dosen 

Tessa memberikan kepada Tessa tulisan milik Hardin karena merasa tulisannya ditujukan 

kepada Tessa bukan kepada Dosen tersebut. Isi tulisan itu berisi mengenai kisah Hardin 

mengenai pemikirannya tentang cinta yang selama ini tidak ia percaya, dari ratusan novel yang 

telah ia baca, ia tetap tidak percaya akan cinta. Namun itu semua berubah semenjak ia bertemu 

dengan Tessa, awalnya Hardin adalah orang yang tidak peduli dengan hal lain apapun hingga 

setelah ia bertemu dengan Tessa. Tessa mengeluarkan kegelapan yang ada dalam diri Hardin, 

ia sangatlah menyesal dengan apa yang telah ia lakukan pada Tessa. Dan Hardin menyadari 

bahwa yang paling ia cintai di dunia adalah Tessa. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

1. Komunikasi dalam hubungan sangatlah penting, tanpa komunikasi yang baik tentu 

masalah ataupun segalanya tidak akan dapat berjalan lancar. 

2. Kekuatan Tessa dan Hardin dalam mempertahankan hubungan mereka sangatlah kuat, 

berapa banyak kali mereka ingin pisah tapi selalu menemukan cara untuk “tetap 

bertahan”. 

3. Lingkungan sosial (termasuk lingkungan keluarga dan pertemanan) sangat 
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mempengaruhi kewarasan pikiran dan perilaku. 

4. Kemauan merubah diri sendiri adalah mulai dari diri itu sendiri, orang lain tidak akan 

bisa mempengaruhi jika dari diri sendiri pun tidak ada niat untuk berubah. 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Perjalanan Zaman Zulkarnaen untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. 

Tugasnya adalah mencari ahli waris dari seorang wanita yang meninggal di panti jompo. 

Wanita itu bernama Sri Ningsih, ia meninggalkan harta sebesar 1% saham atau setara dengan 

19 triliun rupiah. Tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan Sri Ningsih, yang ada hanya sebuah 

buku diary 10 yang terbagi menjadi lima bagian dengan sebutan Juz. 

Buku 66 Maiya Arsya Hasna Fairuz Purwoko - 

Tentang Kamu 
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Juz Pertama: Kesabaran (1946-1960). Di sini pembaca akan menyaksikan kisah di masa kecil 

Sri Ningsih yang sarat akan kesedihan, dimulai pada tahun 1946 hingga 1960. Zaman hendak 

mulai menjelajahi Pulau Bungi yang terletak di Sumbawa. Peristiwa besar pun akan menguji 

rasa sabar para pembaca di juz pertama ini. Setelah mengetahui juz pertama mengenai 

kehidupan dari Sri Ningsih, Zaman melanjutkan perjalanannya ke Jawa Tengah, tepatnya 

Surakarta, untuk menjajaki juz atau bagian kedua dari kehidupan Sri Ningsih. Juz kedua, yaitu 

mengenai Persahabatan. 

Juz Kedua: Persahabatan (1961-1966). Dengan deretan kisah dari cerita yang panjang berawal 

pada tahun 1961 hingga 1966. Pembaca akan menikmati persahabatan indah yang secara tiba- 

tiba berganti menjadi sebuah kedengkian yang amat mendalam. Kisah Sri Ningsih pada tahun 

ini akan mengajak para pembacanya merasakan guncangan politik Indonesia pada zaman itu 

dari partai komunis. Ketika di Surakarta, Zaman berjumpa dengan sahabat Sri Ningsih bernama 

Ibu Nur’aini. Mereka berdua telah bersahabat baik semenjak Sri Ningsih datang di 

perkampungan santri tersebut. Tak hanya berdua, ada Mba Lastri, yaitu salah satu guru di 

madrasah–yang menjadi sahabat mereka. Ibu Nur’aini pun membagikan kisah kehidupan Sri 

Ningsih selama ia menetap di Surakarta. Ibu Nur’aini menyodorkan berbagai foto, berkas, dan 

surat yang pernah dikirimkan oleh Sri Ningsih. Setelah mengetahui juz kedua dari kehidupan 

Sri Ningsih, Zaman melakukan perjalanan ke Jakarta. Juz ketiga ialah mengenai Keteguhan 

Hati. 

Juz Ketiga: Keteguhan Hati (1967-1979). Kisah pada bagian ini terjadi pada 1967-1979 akan 

membuat pembaca terdorong dengan semangat yang digambarkan Sri Ningsih. Di bagian inilah 

pembaca akan diperlihatkan sejarah Jakarta tempo dulu. Hal itu contohkan, seperti berbagai 

kerbau yang masih berlalu lalang di jalan, monas yang dikelilingi oleh rerumputan hijau, 

ungkapan dari para pedagang kaki lima, sewa kos hanya 200 rupiah, dan lain sebagainya. 

Menariknya, disinggung mengenai ojek online. Selain itu, keteguhan hati dari Sri Ningsih akan 

diuji dan dilatih pada bagian ini sebab di sini pembaca akan belajar melakukan bisnis sampai 

akhirnya mempunyai sebuah perusahaan. Kemudian, pertanyaan atas kepemilikan 1% saham 

perusahaan besar yang dimiliki oleh Sri Ningsih, terjawab di sini. Hanya bermodal beberapa 

surat yang diberikan Ibu Nur’aini, Zaman akhirnya menjajaki berbagai alamat yang pernah 

dipakai oleh Sri Ningsih untuk surat-menyurat. Ia mendatangi Pasar Tanah Abang dan daerah 

Pasar Senen. Akan tetapi, Zaman tidak dapat mendapati clue apapun. Ia hanya dapat melihat 

sebagian besar kehidupan dari Sri Ningsih melalui beberapa surat yang diberikan Ibu Nur’aini. 

Di alamat terakhir, Zaman berkunjung ke Pulogadung, kemudian menuju ke salah satu pabrik 
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sabun mandi yang berada di sana. Akhirnya, Zaman berhasil menemui seseorang yang memang 

kenal dengan Sri Ningsih, namanya ialah Catherine atau kerap disapa Ibu Cathy. Ibu Cathy ini 

membagikan cerita kejadian yang terjadi sesudah surat terakhir dikirim ke Surakarta. Setelah 

bermodalkan informasi-informasi yang didapatkan oleh Zaman di Indonesia, ia pun pergi ke 

London guna menyelidiki juz keempat kehidupan dari Sri Ningsih. Juz keempat, yakni Cinta. 

Juz Keempat: Cinta (1980-1999). Pada bagian ini, kita akan diperlihatkan sisi lain dari seorang 

Sri Ningsih sebelumnya. Kisah cinta Sri Ningsih bersama seorang pria bernama Hakan, 

seorang lelaki keturunan Turki. Di bagian inilah, pembaca akan dibuat bak gado-gado 

perasaannya. Ada rasa haru, suka dan duka, tawa bahagia yang akan menemani pembaca dalam 

menyelami kisah yang berjalan pada tahun 1980-1999, tepatnya di London. Usai menyelidiki 

lagi beberapa berkas yang dipunyai oleh Sri Ningsih, Zaman berhasil mendapati tempat yang 

pernah disinggahi Sri Ningsih. Menariknya, orang yang mengenal Sri Ningsih nyatanya 

sangatlah dekat dengan Zaman. Siapakah orang tersebut? Kalian bisa membaca novelnya. 

Orang tersebut mengajak Zaman ke kediamannya dan memperkenalkan zaman kepada kedua 

orang tuanya. Zaman pun diceritakan terkait seluruh kehidupan Sri Ningsih semasa dirinya 

menetap di London. Belum juga usai Zaman menjajaki bagian akhir kehidupan Sri Ningsih, 

dirinya dihubungi bahwa firma hukum dari A&Z Law mengajukan sebuah permintaan rapat 

sebagai delegasi ahli waris yang tersisa. Zaman sangat didesak oleh waktu, ia pun berangkat 

ke Paris untuk menyelidiki bagian terakhir dari kehidupan Sri Ningsih. 

Juz Kelima: Memeluk Semua Rasa Sakit (2020). Pada akhirnya, Sri Ningsih mampu 

mengikhlaskan semua kejadian dan persoalan yang terjadi dengan dirinya. Dikisahkan tokoh 

Sri Ningsih mulai dari dirinya berada di London, kemudian secara tiba-tiba ke Paris, sampai 

akhirnya tutup usia di Panti Jompo. Meskipun hanya sepintas, ada pula kisah masa lampau dari 

seorang Zaman yang sarat akan kesedihan dan kepatihan. Ia ingin belajar, layaknya Sri Ningsih 

yang berdamai dengan siapapun, tetapi nyatanya ia tidak dapat untuk persoalannya. Di panti 

jompo, Aimee membagikan kisah mengenai kehidupan dari Sri Ningsih lewat berbagai album 

foto yang panti miliki, salah satunya cerita dari Aimee menyampaikan petunjuk mengenai Sri 

Ningsih yang mengetahui firma hukum Thompson & Co., sesudah menghubungkan kejadian 

demi kejadian. 

Hal – hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

 
1. Jadilah orang yang sabar dan jangan memiliki rasa dendam kepada orang yang sudah 

jahat kepada kita. 
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2. Jadilah sahabat yang baik, jangan berkhianat dan hindari rasa iri hati. 

3. Jadilah orang yang mau belajar banyak hal. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Filosofi Teras 

 
Penulis Buku : Henry Manampiring  

Penerbit Buku  : Penerbit Buku Kompas 

Oleh  : (Vellia Zalzabila Azzahra – Kepala Divisi Media ) 
 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Filosofi Teras adalah filsafat kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan tidak sesempit 

memimpin tim, organisasi atau perusahaan, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. 

 

Filosofi ini mengajarkan untuk memprioritaskan mengendalikan diri sebelum mengendalikan 

kehidupan orang lain. Stoisisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan 

Buku 67 Vellia Zalzabila Azzahra - Filosofi Teras 
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dan rendah hati di saat sukses. 

 

Dalam buku Daily Stoic, ada pemaparan beberapa orang terkenal yang diketahui mempelajari 

Stoisisme dalam kehidupannya baik berdasarkan pengakuan langsung maupun dari tulisan- 

tulisannya. Mereka di antaranya adalah mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton, artis 

Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, dan penulis J.K Rowling. 

 

Hidup selaras dengan alam artinya Anda harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, 

dan rasio karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. 

 

Ketika Anda tidak menggunakan nalar, selain Anda menjadi sama dengan binatang, akan 

rentan merasa tidak bahagia karena Anda tidak selaras dengan alam. 

 

Misalkan ada suatu kejadian ketika Anda membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial 

dan langsung emosi, sehingga Anda marah-marah di kolom komentar dan segera membagikan 

tulisan itu ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. 

 

Dari contoh di atas, Anda sedang tidak menggunakan nalar/rasio dan hanya mengikuti hawa 

nafsu. Tindakan tadi hanya akan membawa hasil yang negatif. 

 

Stoisisme percaya bahwa sifat alami manusia yang hidup sebagai bagian dari kelompok yang 

lebih besar. Seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial yaitu tidak mengisolasi diri 

dari manusia lainnya dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Jangan mudah 

dikuasai emosi negatif seperti marah, iri, dan dengki ketika bersosialisai. 

 

Filosofi Teras melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring- 

jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup Anda adalah hasil rantai peristiwa 

yang panjang, dari peristiwa “besar” sampai peristiwa yang terkesan “remeh” sekalipun. 

 

Ketika Anda tidak sengaja menginjak kotoran kucing di jalanan, maka ini bukanlah sebuah 

peristiwa acak tetapi hasil rantai banyak peristiwa lain. 

 

Filosofi Teras lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filosofi ini ditulis untuk 

menghadapi masa sulit. Di era dimana hoax beredar yang menyebabkan perpecahan, filosofi 

ini relevan untuk keadaan Indonesia saat ini.Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi 
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artinya Anda keluar dari keselarasan dengan Alam dan bisa menyebabkan Anda tidak bahagia. 

Ada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Namun, ada juga hal-hal yang tidak dapat Anda 

kendalikan.Semua peristiwa itu sebenarnya netral. Yang membuatnya menjadi negatif atau 

positif adalah persepsi Anda. 

 

Jangan suka membesar-besarkan masalah. Segera fokus pada hal yang bisa Anda lakukan untuk 

masalah itu. Masalah kecil biasanya cukup dihindari saja. 

 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Beberapa hal tidak di bawah kendali Anda antara lain: 

 
• Tindakan dan opini orang lain; 

• Popularitas Anda; 

• Kesehatan Anda dan kekayaan Anda; 

• Kondisi saat Anda lahir; 

• Peristiwa alam seperti cuaca, hujan, gempa bumi. 

 
Sedangkan, beberapa hal di bawah kendali Anda, yaitu: 

 
• Pertimbangan, opini, atau persepsi Anda; 

• Keinginan Anda; 

• Tujuan Anda; 

• Segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan Anda sendiri. 

 
2. “Kamu mendapatkan ketimun pahit? Ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak 

yang kamu lalui? Ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut 

penjelasan, ‘kenapa ada hal (tidak menyenangkan) ini?’ Mereka yang mengerti 

sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu, seperti tukang kayu yang 

melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya, atau 

tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa (di tempat 

kerjanya).” - Marcus Aurelius 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 

 
Judul Buku  : Garis Waktu  

Penulis Buku : Fiersa Besari 

Penerbit Buku  : Media Kita 

Oleh  : Azis Putra Setyawan – Divisi Media 
 

 
 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

Di dalam novel “Garis Waktu” yang ditulis oleh Fiersa Besari ini tak jauh dari kisah 

asmara seperti novel-novel beliau lainnya. Khusus di novel ini secara garis besar menceritakan 

curahan hati mulai dari tentang perjumpaan, kasmaran, patah hati, keikhlasan dalam 

melepaskan, hingga berakhir dengan suatu kenangan. Di dalam novel ini terdapat tokoh ‘Aku’, 

‘Kamu’, dan ‘Dia’. Tokoh ‘Aku’ disini menguraikan perasaan-perasaannya pada tokoh ‘Kau’ 

dalam bentuk surat dari April tahun pertama sampai dengan Maret tahun kelima. Dari awal 

berjumpa hingga saling tatap hingga tak lagi saling menetap. 

Selain berkisah tentang ‘Aku’, ‘Kamu’, dan ‘Dia’ tadi, pada novel ini banyak terselip 

kisah tentang keluarga, cita-cita, harapan hingga perenungan akan kematian. Pesan yang 

disampaikan dalam novel ini sangat dapat menyentuh hati pembaca. Terlebih yang ada pada bab 

Akar (Oktober, tahun kedua) mengisahkan tentang kerinduan tokoh ‘Aku’ kepada orang tuanya, 

terutama sosok Ibunya. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Lebih bisa mencintai diri sendiri dan menghindari dendam dengan orang lain 

Buku 68 Azis Putra Setyawan - Garis 

Waktu 
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2. Pentingnya menjadi teman yang bukan hanya menjadi teman hanya asal kenal, 

namun harus bisa menjadi seseorang yang selalu ada dikala senang maupun susah. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 

 
 

Judul Buku : Insecurity is my middle name 

 
Penulis Buku : Alvi Syahrin 

 
Penerbit Buku : Alvi Ardhi Publishing 

 
Oleh : Cinta Vandana Aprizky – Staff Divisi Media 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa 

tidak aman atau disebut Insecure. Atau lebih tepatnya buku ini membahas cara untuk berdamai 

dengan rasa itu. Cara agar kita bisa menangani rasa insecure itu dengan baik dan benar. Dan 

menyadarkan pembaca untuk bersyukur. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Ada berbagai cara untuk tidak insecure 

2. Apa yang kamu pikirkan mempengaruhi hidupmu 

3. Malas- malasan tidak membantu apapun 

Buku 69 Cinta Vandana Aprizky  - 

Insecurity is my middle name 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku  : Filosofi Teras  

Penulis Buku  : Henry Manampiring 

Penerbit Buku  : Buku Kompas 2018  

Oleh  : (Duli Tabita Sagala – Staf Media) 

 

 

 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Memperkuat Mental 

 
Hidup di antara orang menyebalkan 

Hidup Selaras dengan Alam 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Hidup harus selaras dengan Alam, artinya ketika kita menggunakan nalar kita sendiri. 

Jika kita tidak menggunakan nalar, kita rentan merasa tidak Bahagia. 

2. Kadang ada situasi dimana kita memang dan berjalan di tempat orang orang yang 

kita tidak sukai. Tetapi kita harus tetap professional untuk melakukan pekerjaan kita. 

3. Adanya Preffered indifferent(hal yang ga ngaruh tapi kalua ada ya bagus) dan 

Buku 70 Duli Tabita Sagala - 

Filosofi Teras 
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unpreferred Indifferent(hal yang ga ngaruh, tapi kalua tidak ada lebih baik). 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 
 

Judul Buku : ESQ 

 
Penulis Buku : Ary Ginanjar Agustian 

Penerbit Buku : ARGA Publishing 

Oleh : Guntur Andreansyah – Staf Divisi Media 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas mengenai emosi spiritual yang dikaitkan denganagama islam. 6 

rukun imann dan 5 rukun islam adalah dua hal kunci dalam menjalankan dan rujukan buku ini 

ditulis. Selain kedua hal tersebut, asmaul husna dan beberapa potongan ayat Al-Quran juga 

digunakan untuk memperkuat dan dijadikan pandangan dalam menulis buku ini untuk 

membentuk emosi spiritual yang baik. Sellain kiat-kiat membentuk emosi spiritual yang baik,

Buku 71 Guntur Andreansyah - ESQ 
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di buku ini juga disebutkan dan dipaparkan mengenai hambatan dan masalah yang mungkin 

terjadi pada seseorang saat mencoba memperbaiki emosi spiritual yang dimikikinya. 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Mengetahui perbedaan antara IQ dan EQ 

2. Mengetahui implementasi 6 rukun iman dan 5 rukun islam dalam pengendalian emosi 

dan sejenisnya 

3. Dapat membuat dan mengelola ketangguhan pribadi maupun di lingkungan sekitar 
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RANGKUMAN BUKU                         HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Ayahku Bukan Pembohong  

Penulis Buku  : Tere Liye 

Penerbit Buku : Gramedia 

Oleh : (Kholif Al Hamdhany–Staf Media) 
 

 

Buku 72 Kholif Al Hamdhany - Ayahku Bukan Pembohong 



229 

 

 

 

Apa yang dibahas di buku ini ? 

 
 

Dalam buku ini menceritakan seorang anak yang bernama Dam. Ia merupakan 

anak sulung dari dua pasangan yang miskin dari dua orang petani. Sejak kecil ia sering 

mendapat cerita dari Ayahnya yang mungkin terkesan tidak masuk akal seperti pernah 

pergi ke eropa, bertemu suku angin dll tetapi Dam kecil sangat menyukai cerita itu. Ia 

menjadi anak yang pemimpi sejak kecil memiliki mimpi yang tinggi, suatu hari ingin 

membahagiaan orang tuanya dengan menjadi sukses. 

 
Dam merasa apa yang selama itu diceritakan oleh ayahnya hanyalah sekedar 

pembohongan publik belaka. Karena menurutnya tidak mungkin Lembah Bukhara dan 

Suku Penguasa Angin tersebut nyata. Apalagi, saat Dam ingin menuliskan surat kepada 

El Prince yang sering disebut Sang Kapten, ayahnya tampak gugup menolak 

keinginannya. 

 
Dam memiliki keahlian dapat berenang cepat, ia memanfaatkan itu untuk 

mencapai kesuksesannya. Ia mulai berlatih setiap hari berenang untuk mengikuti lomba. 

Dia paling suka ketika ayahnya menceritakan kisah masa lalunya atau dongeng masa 

lalunya yang menurut Dam terdengar seperti fiksi seperti Ayah mengatakan bahwa ia 

pernah bertetangga dengan pemain sepakbola idolanya. 

 
Dikisahkan Dam begitu terkesan dengan cerita Ayah yang mengatakan bahwa 

Ayahnya berteman dengan sang Kapten klub besar Eropa ketika ia kecil. Terlebih lagi 

menurutnya sang Kapten kecil memiliki kemiripan fisik dengannya. Sehingga rasa sedihnya 

mengilang berganti dengan rasa penasaran pada cerita-cerita Ayah selanjutnya. 

 
Namun dia tetap menyukai cerita dari “masa lalu” ayahnya. Terutama adalah 

cerita di mana ayahnya mencari apel emas di Lembah Bukhara, suku Penguasa Angin, 

dan ayahnya berteman sangat dekat dengan pemain bola yang menurut Dam adalah 

pemain terhebat di seluruh dunia, yaitu El Capitano alias El Prince. 

 
Dam merasa apa yang selama itu diceritakan oleh ayahnya hanyalah sekedar 
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pembohongan publik belaka. Karena menurutnya tidak mungkin Lembah Bukhara dan 

Suku Penguasa Angin tersebut nyata. Apalagi, saat Dam ingin menuliskan surat kepada 

El Prince yang sering disebut Sang Kapten, ayahnya tampak gugup menolak 

keinginannya. Disini dam merasa sangat kecewa kepada ayahnya. Mentalnya yang 

masih menginingkan untuk bertemu Sang Kapten tiba tiba hancur begitu saja 

mengetahui bahwa cerita itu hanya khayalaan 

 
Tapi ketika tumbuh dewasa, Dam merasa bahwa apa yang ayahnya katakan 

hanyalah kebohongan publik. Karena menurutnya Lembah Buhara dan suku Penguasa 

Angin itu tidak benar. Terlebih lagi, ayahnya terlihat sedikit gugup dan menolak 

permintaannya ketika Dam ingin menulis surat kepada Pangeran El yang juga sering 

dipanggil kapten. 

 
Namun suatu ketika, Dam terkejut oleh ayahnya sendiri. Ayah Dam ternyata 

adalah pria yang dihormati oleh semua orang. Dari orang terkaya di kota hingga wali 

kota. Jarjit, anak sekolah yang selalu membenci Dam, mengejek keluarga Dam yang 

miskin karena keluarga Dam tampak sederhana. Hal ini dikarenakan keluarga Dam 

sering dikatakan lebih kaya dari siapa pun di kota ini. 

 
Dam mendengarnya sendiri, tapi ia tidak mengerti apa yang ayah Jargit bicarakan. 

Keluarganya memang miskin dan tidak bisa membeli mobil atau bahkan rumah yang 

telah dia sewa selama 20 tahun. Disini Dam masih cukup berpikiran postif bahwa kelak 

ia akan dapat membalah perkataanya saat ia sudah sukses. Ini menjadi motivasi Dam 

untuk giat belajar dan berusaha semaksimal mungkin 

 
Ketika dia Dam dewasa dan sudah menikah, dia tidak bisa lagi mempercayai cerita 

ayahnya. Bahkan, dia berani memberitahu ayahnya bahwa Dam tidak ingin kebohongan 

ayahnya meracuni anak-anaknya, Zas dan Kom. Kalian pastinya bisa tahu sendiri 

bagaimana perasaan ayahnya saat dituduh sebagai pembohong oleh anaknya. 

 
Ayahnya pernah mengatakan bahwa Dulunya, mendiang ibu kandung Dam adalah 

seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun ketika ia divonis 

hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian ibu Dam bertemu dengan ayah 

Dam, dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak 
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nyata tersebut, dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. 

Mereka menikah dan semua kebahagiaan ini meningkatkan harapan hidup ibu Dam 

selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. 

 
Dam tidak percaya seluruh cerita ayahnya, tapi dia pikir itu bohong, jadi matanya 

gelap. Saat itulah ayah Dam yang sedih keluar dari rumah di tengah hujan, dan setelah 

Dam mencari di internet untuk nama ibunya, dia menemukan kisah nyata ibu Dam, 

seorang bintang televisi. 

 
Ayahnya ditemukan pingsan di makam ibunya. Dam menemukan kebenarannya sudah 

terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal menyusul istrinya. 

Kemudian Dam menangis terisak karena para pelayat kematian ayahnya adalah orang- 

orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata, termasuk Suku 

Penguasa Angin, Si Nomor Sepuluh dan pamannya yang merupakan sahabat baik 

ayahnya sejak berumur delapan tahun, Sang Kapten; Sang Kapten bercerita kalau selama 

ini dia mencari jejak ayah Dam sejak kehilangan beliau berpuluh tahun lalu saat ayah 

Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya.Mulai dewasa Dam harus mulai 

berpisah dengan orangtuanya untuk melanjutkan pendidikan. 

 
Dam pergi dengan membawa mimpi yang tinggi dari cerira ayahnya. Sampai 

suatu ketika ia sampai pada suatu perpustakaan dan menemukan suatu buku yang 

ceritanya persis dengan yang ayah Dam ceritakan, disitu Dam mulai meragukan cerita 

ayahnya. Ia menjadi pendendam pada ayahnya dan merambat ke orang sekitarnya. 

Walaupun menjadi pendendam. 

 
Dam masih memiliki ambisi besar untuk menjadi sukses. Ia tetap giat belajar 

mempelajari banyak hal yang terobsesi dengan fakta. Seperti orang yang memiliki 

trauma terhadap barang fiksi. Kisah perantauan pun dipenuhi ambisi yang tinggi untuk 

menjadi sukses dan Dam berjanji tidak akan membohongi anak anaknya kelak. 

 
Saat dewasa dan Dam sudah menikah, ia semakin tak percaya dengan cerita- cerita 

ayahnya. Bahkan dia berani berkata terang-terangan kepada ayahnya kalau ia tidak ingin 

cerita bohong itu meracuni anak-anaknya, Zas dan Qom. Kalian bisa tahu sendiri kan 

perasaan ayahnya dituduh pembohong oleh anaknya sendiri. Ayah Dam 
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yang sakit hati keluar dari rumah saat hujan deras, dan tepat saat itu Dam menemukan 

kalau cerita ayahnya tentang ibu Dam yang merupakan bintang televisi adalah benar. 

Setelah Dam mencari kata kunci nama ibunya di mesin pencari internet. Dam 

menemukan kebenarannya sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya 

meninggal. 

 
Dan yang membuat Dam menangis terisak adalah para pelayat kematian ayahnya 

adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata, 

termasuk Suku Penguasa Angin, Si Nomor Sepuluh, dan pamannya yang merupakan 

sahabat baik ayahnya. Sang Kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah 

Dam sejak kehilangan beliau berpuluh tahun yang lalu, saat ayah Dam lulus dari sekolah 

hukum dan meninggalkannya. 

 
Ayahnya pernah mengatakan bahwa Dulunya, mendiang ibu kandung Dam adalah 

seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun ketika ia divonis 

hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian ibu Dam bertemu dengan ayah 

Dam, dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak nyata 

tersebut, dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. 

 
Mereka menikah dan semua kebahagiaan ini meningkatkan harapan hidup ibu 

Dam selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. Ia bahagia bersama istri dan 

anaknya anaknya tetapi tidak dengan ayahnya. Dam takut bahwa anak anaknya akan 

terkena kebohongan yang sama oleh kakenynya seperti ia waktu kecil. Dam tidak suka 

kalau ayahnya bercerita fantasi dan kisah kisah diluar nalar kepada anaknya. 

 
Dam masih tidak percaya seluruh cerita ayahnya, tapi dia pikir itu bohong, jadi 

matanya gelap. Saat itulah ayah Dam yang sedih keluar dari rumah di tengah hujan, 

dan setelah Dam mencari di internet untuk nama ibunya, dia menemukan kisah nyata ibu 

Dam, seorang bintang televisi. Disini Dam mulai menyesal telah meragukan kisah kisah 

dari ayahnya dahulu, dam mulai mempercayai ayahnya tetapi ia masih malu untuk 

mengakuinya. 

 
“Ayahnya ditemukan pingsan di makam ibunya. Dam menemukan kebenarannya 

sudah terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal 
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menyusul istrinya. Kemudian Dam menangis terisak karena para pelayat kematian 

ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak 

nyata” 

 
Ia salah besar telah berfikiran bahwa ayahnya berbohong. Ia menyadari hal fiksi 

apapun dapat terjadi selama belum ada pembuktian bahwa hal itu palsu. Hal mistis, 

fantasi yang telah diceritakan oleh ayah dam sungguh diluar pikiran kalau itu bisa 

menjadi nyata pikir dam. Dan pada akhirnya ternyata hal itu nyata. Pikiran tersebut 

berputar putar di otak dam. Ia mulai membenci dirinya senditi percaya tidak percaya 

inilah yang terjadi 

 
Singkat cerita Dam sudah dewasa dan memiliki anak. Ayah Dam sering 

menceritakan cerita kepada anak anak Dam. Dam tidak suka ketika ayahnya 

menceritakan cerita 'bohong' kepada anak anaknya. sampai suatu ketika Ia menjauhkan 

anaknya dari Ayah Dam. 

 
Saat Dam berusia 18, ia menyadari bahwa cerita ayahnya bohong, dan ia tidak 

ingin anak-anaknya dididik dan dibesarkan dengan cerita bohong. Dam bersikukuh 

bahwa ayahnya tidak pernah mengalami semua perjalanan itu, serta semua petualangan 

bak dongeng itu! Dam meminta ayahnya untuk tidak bercerita lagi pada anak-anaknya 

serta mereka-reka cerita heboh yang lain. 

 
Singkat cerita, ayah Dam dikabarkan jatuh sakit. Malam setelah meninggalkan 

rumah itu, ayah Dam ziarah ke makam sang istri. Jalan menuju pemakaman licin dan 

ayah Dam tergelincir hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mendapat kabar demikian, 

Dam mulai merasa bersalah. Ingatannya membawa pada memori saat ia harus 

kehilangan ibu. Dam lekas bergegas bersama istri dan kedua anaknya. Dalam hatinya 

sangat menyesal dan takut harus kehilangan seperti ia kehilangan ibu dulu. 

 
Di saat mencekam, ayah bangun dari koma dan ingin bercengkrama dengan 

Dam. Sedang dokter mengimbau untuk tidak terlalu lama bercengkrama, sebab kondisi 

ayahnya sangat mengkhawatirkan. 

 
Ayah membuka cerita, menjelaskan bahwa cerita ayah benar. Ayah tak pernah 
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berbohong sekalipun cerita apel emas dan suku penguasa angin yang terdengar seperti 

fantasi. Semasa muda, ayah lulusan terbaik luar negeri kemudian bertemu ibu yang 

seorang artis cantik dan terkenal masa itu di bandara. Pertemuan ayah dan ibu Dam kala 

itu, diawali dengan tangisan ibu Dam yang divonis sakit berujung pada pemutusan 

kontrak. Sedangkan ayah Dam yang baru saja mengelana mencari arti kebahagiaan 

hingga harus berguru pada sufi terkenal. 

 
Di pertemuan kala itu, ayah Dam berujar bahwa kebahagiaan datangnya dari diri 

sendiri. Dan ibu Dam terenyuh karena sedang mengalami hal yang menyakitkan atas 

kariernya. Setelah pertemuan itu, mereka menjalin hubungan serius. Ibu Dam 

meninggalkan popularitas dan belajar menjadi ibu yang baik untuk anak semata 

wayangnya, Dam. Lahirnya Dam membawa kebahagiaan teramat. Ibu Dam mulai jarang 

sakit-sakitan. Vonis dokter yang mengatakan ia akan bertahan hanya beberapa tahun, 

nyatanya tak kunjung nyata. Dua puluh tahun ibu Dam bertahan. Lebih lama dari 

dugaan. Itu semua berkat kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri. 

 
Sampailah pada waktunya saat pemakaman ayahandda Dam Ketika pemakaman 

hal ajaib terjadi semua tokoh dalam cerita ayahnya datang ke pemakaman seperti pemain 

sepakbola terkenal, suku angin, bahtera terbang dll, “Namun kejutan itu datang saat 

pemakaman selesai. Semua tokoh yang ayahnya ceritakan mulai berdatangan untuk 

berbela sungkawa. Dam kaget dengan kehadiran mereka. 

 
Satu per satu dari mereka mulai menceritakan betapa kesederhanaan yang 

ayahnya terapkan itu membuat mereka terenyuh hatinya. Mereka mengelok-elokkan 

ayahnya didepan makam. Membuat Dam merasa sangat menyesal telah berpikir ayahnya 

berbohong kepadanya. Ia sangat menyesal pada akhirnya telah menuduk ayanyna 

berbohong. Semua itu telah berakhir 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari,antara lain: 

1. Jangan durhaka Kepada Orangtua, semua dapat saja terjadi. 

 

2. Hal hal mustahil dapat saja terjadi jka kita belum dapat membuktikan salah 

 

3. Tokoh-tokoh dalam novel ini juga menunjukkan sikap yang sangat teladan dan 

sederhana. Ayah Dam sederhana dan sangat jujur. 
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4. Sifat orang tua dam yang baik hati dan pengertian kepada Dam. Membuktikan 

bahwa bagaimanapun sifat anaknya orangtua akan selalu menyayangi anaknya 

5. Orangtua akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk anak 

 

6. Mengajarkan bahwa harus bersahabat dengan alam, bersabar ketika disakiti, 

tidak membalas perbuatan buruk dengan yang buruk, dll. 

7. Sebuah harapan/mimpi yang tinggi perlu untuk mencapai kesuksesan 

 

8. Novel ini berkisah tentang cara mendidik anak melalui cerita yang mengandung 

budi pekerti. Tentang bagaimana peran seorang ayah dalam keluarga. Tentang 

peran seorang anak. Dan tentunya peran seorang istri. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 

 
 

Judul Buku  : Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah 

Penulis Buku : Geulbaewoo 

Penerbit Buku  : Haru 

 
Oleh  : (Vieralda Rizqia Naurahma – Divisi Media) 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini berisikan tentang kisah hidup seorang penulisnya tanpa tendesi khusus untuk 

menasihati para pembaca, kalimat dalam buku ini akan memberikan sedikit pemikiran yang 

baik tentang diri sendiri. Dengan sekumpulan essai pendek yang dibagi menjadi 3 bagian : Kau 

Pasti Bisa Mewujudkan Banyak Hal meski Harus Jatuh Bangun Berulang Kali, Untukmu yang 

Kelelahan karena Selalu Menahan Semuanya Sendirian, dan Kesukaan yang Paling 

Menunjukkan Jati Diri. Memuat berbagai topik seputar kegagalan, harapan hidup, prolema-

problema hubungan, hingga menemukan kebahagiaan. 

Dari kisah ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam menghadapi dan memaknai 

permasalahan dalam hidup. Penulis menyajikan tulisan yang hangat, mengena dan dapat 

Buku 73 Vieralda Rizqia Naurahma - Aku 

Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah 
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memotivasi setiap pembacanya agar tidak mudah menyerah dan tetap yakin untuk melanjutkan 

hidupnya. Isi buku ini benar-benar relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah 

menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. belajar tentang bagaimana bentuk kepedulian dan memberikan penghargaan kepada 

diri sendiri 

2. belajar tentang menyerah bukanlah pilihan terbaik, tapi ada kalanya kita perlu 

beristirahat sejenak dari kehidupan yang kita hadapi 

3. belajar untuk mencintai diri sendiri 

4. belajar untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai 

5. buku ini membuat diri lebih baik saat kita hampir menyerah karena di kecewakan 

oleh ekspetasi sendiri 
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RANGKUMAN HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Twilight 

 

Penulis Buku  : Stephenie Meyer 

 

Penerbit Buku  : PT Gramedia Pustaka Utama  

Oleh  : Yora Alfrina Massing – Kepala Divisi IT 

 
Buku 74 Yora Alfrina Massing - Twilight 

 
Apa yang dibahas buku ini? 

 

Mengenai awal kisah cinta Isabella Swan atau yang biasa disebut Bella dengan lelaki tampan 

bernama Edward Cullen. Perlahan-lahan Bella menyadari identitas Edward yang sebenarnya, 

yaitu seorang vampir. Namun, meskipun begitu Bella tetap mencintai Edward, begitupun 

sebaliknya. Dalam buku ini juga akan terungkap mengenai keluarga Cullen yang merupakan 

vampir, namun tidak menghisap darah manusia, melainkan darah hewan. Mereka melakukan 

hal ini untuk dapat berbaur dengan manusia dan tidak menyakiti mereka. Edward juga 

menceritakan asal mula ia dan seluruh keluarganya, yang meskipun tidak sedarah menjadi 

vampir. Ketika hubungan mereka telah diketahui publik dan keluarga Cullen menerima Bella 

dengan baik, tiga orang vampir datang mengacaukannya, yaitu James, Victoria, dan Laurent. 
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Dimana salah satu dari mereka, yaitu James sangat haus akan darah manusia dan mengincar 

darah Bella. Namun, keluarga Cullen berhasil melindungi Bella dan membunuh James. Kisah 

pun ditutup dengan Bella dan Edward yang kembali bersama, namun dibalik itu Victoria 

bersiap melakukan pembalasan dendam atas kematian kekasihnya. 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Buku ini memiliki tiga buku sequel, yaitu New Moon, Eclipse, dan Breaking 

Dawn. 

 

Keempat buku ini telah diadaptasi dalam lima film series dengan judul sama (kecuali 

novel Breaking Dawn yang terbagi dalam dua film terpisah, yaitu Breaking Dawn part 

1 dan Breaking Dawn part 2) 

2. Dalam novel dijelaskan secara sekilah mengenai masa lalu setiap anggota keluarga 

Cullen, termasuk bagaimana mereka bisa menjadi vampir serta kekuatan mereka. 

Dimana hal ini tidak dijelaskan dalam film 

3. Kesetiaan Bella terhadap Edward, meskipun tahu Edward dan keluarganya 

merupakan vampir yang dianggap berbahaya. 

4. Rasa cinta Edward kepada Bella hingga ia mampu menahan hasratnya untuk 

membunuh Bella. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA 

LITERASI 

 
 
Judul Buku : Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan 

 Penulis Buku  : Kartini F. Astuti 

Penerbit Buku  : Loveable 

Oleh  : Nur Akmalul Hakim – Staff Ahli Divisi IT 
 
 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

“Pernah gak sih kamu merasa kesepian?” 

“Pernah gak kamu berharap sahabatmu datang tanpa kamu 

minta?” “Kamu pernah gak berpikir mencari teman yang baik itu 

susah?” 

Hampir setiap dari kita mungkin pernah merasakan hal demikian. Sebagai makhluk 

sosial, wajar jika kita membutuhkan orang lain untuk dapat memahami dan mendengarkan 

setiap keluh kesah yang dirasakan. 

Melalui buku ‘Rahasia Agar Tak Mudah Dilupakan’, Kartini F. Astuti beberapa tips 

agar kita dapat menjadi pribadi yang tak mudah dilupakan. 

Buku 75 Nur Akmalul Hakim - Rahasia Agar Tak 

Mudah Dilupakan 
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Sering kali kita merasakan kesepian, merasa bahwa tidak ada orang yang dapat 

mengerti dan memahami kita. Padahal, pada kenyataannya mencari teman yang baik itu tidak 

susah. Menurut penulis, untuk menjadi teman yang baik, kita hanya perlu menjadi tempat 

berbagi cerita yang menyenangkan. 

Buku ini terdiri dari 198 halaman, setiap chapter dibuka dengan gambar ilustrasi yang 

menarik dan ditutup dengan catatan hikmah dari setiap cerita. Desain gambar yang khas dan 

dominan warna biru pada buku, membuat pembaca betah untuk berlama-lama memegang buku 

ini. 

Terdiri dari 23 bab, setiap bab berisi cerita pendek yang sangat relate dengan kehidupan 

sehari-hari namun kaya akan hikmah yang dapat dipetik. Semua cerita yang ada pada buku ini 

membuat kita tersadar bahwa selama ini kita terlalu banyak berharap pada sahabat, tapi 

melupakan tugas sebagai seorang sahabat. 

Baca buku ini secara perlahan-lahan. Resapi maknanya, kamu akan siap menjadi 

seorang sahabat yang tak mudah dilupakan. Selamat membaca! 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

1. Setiap bab berisi cerita pendek yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari 

namun kaya akan hikmah yang dapat dipetik. 

2. Semua cerita yang ada pada buku ini membuat kita tersadar bahwa selama ini kita 

terlalu banyak berharap pada sahabat, tapi melupakan tugas sebagai seorang sahabat. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : My Enemy Is Me : Seni Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda 

Penulis Buku : Syafii Efendi 

Penerbit Buku : Penerbit WR 
 

Oleh : (Daffa Zacky Primanda – Divisi IT) 
 

 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Buku ini membahas tentang bagaimana strategi dan tips mencapai kesuksesan menurut Syafii 

Efendi. Menurutnya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menyamai atau melebihi 

seorang Bill Gates. Hal yang paling fundamental baginya dan mencolok adalah waktu yang ia 

gunakan begitu bernilai mahal di mata dunia. 

Beberapa tips agar dapat mempunyai waktu yang efektif dan dapat mengantarkan kepada 

pencapaian terbaik yang diinginkan. Tetapi sebelum memulainya, harus mengubah mindset bahwa 

sukses itu tidaklah instan, tapi membutuhkan proses step by step menuju suatu perbaikan. Beberapa 

tips tersebut diantaranya : 

Buku 76 Daffa Zacky Primanda - My Enemy Is Me : Seni 

Mengatur Waktu untuk Sukses di Usia Muda 
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1) Membuat rencana harian kerja secara detail di waktu malam hari sebelum tidur, 

2) Buat skala prioritas, 

3) Tegas menjalankan rencana harian, 

4) Tunda hal yang kurang penting, 

5) Jadilah raja tuntas, 

6) Delegasikanlah tugasmu kepada ahlinya, 

7) Aturlah gadget, 

8) Dorong terus dirimu untuk mengalahkan pesaing, 

9) Kebiasaan "rapi" akan membantu, 

10) Mendengarkan musik semangat, 

11) Menjaga keharmonisan dengan orang-orang yang dicintai, 

12) Tidur siang, 

13) Istirahatlah ketika waktunya, 

14) Ibadah sebagai pondasi terkuat. 

 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 
 

1. Mengatur waktu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan 

perkuliahan. 

2. Kesuksesan besar yang diraih banyak orang tidak lepas dengan cara mengatur waktu 

3. Seni 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Atomic Habits 

Penulis Buku : James Clear 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta Oleh : Dinda Mushthafa – Divisi IT 

 
Buku 77 Dinda Mushthafa - Atomatic Habits 

 
Apa yang dibahas buku ini? 

 

Buku ini membahas bagaimana cara menghargai perubahan-perubahan kecil dalam diri, 

pentingnya membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan 

buruk, fokus pada proses-proses yang mengantar ke hasil bukan hanya fokus ke hasilnya saja. 

Terdapat empat langkah sederhana membangun kebiasaan yang baik yaitu, menjadikannya 

terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah dan menjadikannya memuaskan. 

Pertama yaitu menjadikannya terlihat. Dengan ini maka akan sadar dan akan menambah 

perubahan-perubahan baru. Sejalan dengan waktu, perubahan-perubahan kecil dapat mengantar 

ke perubahan-perubahan besar dalam perilaku. Kedua yaitu menjadikannya menarik. Karena 

semakin menarik suatu kesempatan, maka semakin besar peluang untuk menjadi kebiasaan. 

Ketiga yaitu menjadikannya mudah. Mengurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik, 

karena ketika hambatan semakin sedikit, maka kebiasaan akan menjadi mudah. Keempat yaitu 

menjadikannya memuaskan. Kita sering mengulang perilaku yang kita anggap memuaskan, 

maka supaya kebiasaan-kebiasaan baik dapat melekat pada diri, kita perlu merasakan 

kesuksesan langsung meskipun kesuksesan itu kecil. 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Halaman demi halaman buku membagikan selangkah demi selangkah untuk 

membangun kebiasaan yang lebih baik 

2. Membuat saya bisa menghargai perubahan-perubahan kecil dalam diri saya 

3. Jika kita konsisten melakukan sebuah aktivitas yang kita lakukan akan menghasilkan 

hal hal besar 



246 

 

RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku  : Gejolak Dalam Awan 

 Penulis Buku : Desni Intan Suri 

Penerbit Buku :  Metamind 

Oleh : Faiza Amalia Alfiani– Staff IT 

 
 

 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini membahas mengenai anak perempuan yang dulunya seluruh urusannya rumah diurus 

oleh ibunya dan saat ia mengalami masa remaja ibunya seakan lelah dengan semuanya dan 

harus meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Selain masalah ditinggal ibu, ia juga 

mengalami rasa seakan hidup sendiri, dimana saat itu ayahnya menikah lagi, ketiga abangnya 

merantau, dan kedua sahabatnya meninggalkannya untuk mencari kehidupan baru. Ia pun mulai 

bangkit dengan semangat belajar dan mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter, Namun 

karena kecintaannya dengan dunia pendidikan ia pun memutuskan untuk menjadi guru. 

Kesuksesannya seakan kurang karena ketidakhadiran sosok seorang ibu, karena ibu adalah 

orang yang terkenang sampai kapanpun. 

Buku 78 Faiza Amalia 

Alfiani - Gejolak Dalam 

Awan 
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Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Sebagai anak perempuan kita juga harus dapat mengurus rumah 

 
2. Jangan mengecewakan orang tua 

 
3. Kejujuran dan sikap saling terbuka dalam sebuah keluarga itu penting 

 
4. Jangan mengikuti perbuatan teman yang tidak baik hanya karena alasan ingin setia kepada 

teman 

 
5. Apapun masalahnya dapat diatasi dengan semangat dan kerja keras dari diri kita sendiri 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
 

Judul Buku : Dunia Sophie  

Penulis Buku  : Jostein Gadeener Penerbit 

Buku : PT Mizan Pustaka 

Oleh : Restu Anggoro Kasih - Staff Divisi IT 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

Sophie seorang gadis beruia 14 Tahun secara tiba-tiba mendapatkan surat yang berisi 

pelajaran filsafat dari Alberto Knox. Sejak itu Sophie terus mendapatkan pelajaran dasar filsafat 

dari Alberto mulaii dari zaman pra Socrates, zaman Socrates, Plato, Aristoteles, abad 

pertengahan, hingga abad ke-20. Sophie yang pada akhirnya mulai mengetahui identitas alberto, 

akhirnya mulai membahas pelajaran filsafat secara langsung tanpa melalui perantara surat. 

Hinga pada akhirnya lambat laun melalui surat yang berasal dari Lebanon dan dari penjelasan 

Alberto, Sophie menyadari bahwa dunianya hanyalah kisah yang ditulis oleh ayah Hilde yaitu 

Albert Knag sebagai kado ulangtahun untuk Hilde. Mereka mencari jalan untuk melawan Albert 

Knag, namun pada akhir buku mereka menghilang dan memiliki eksistensi baru sebagai ruh. 

Sophie dan Alberto berhasil keluar dari pikiran Albert Knag dan ingin ikut campur dalam dunia 

Hilde dan ayahnya. 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

Buku 79 Restu Anggoro Kasih  - Dunia Sophie 
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1. Filsafat serta ide dasar mulai dari zaman pra Socrates hingga filsafat abad ke-20. 

2. Hubungan manusia dengan tuhan 

3. Hubungan manusia terhadap diri sendiri 

4. Rasa ingin tau yang merupakan hakikat manusia dapat memacu akal pikir manusia untuk 

menemukan sebiah jawaban bahkan untuk pertanyaan yang klise dan sederhana, seperti 

“siapa kamu” dan “darimana datangnya dunia” 

5. Menilai permasalahan melalui berbagai sudut pandang 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Black Monday; Luka dan Cinta Gadis Mafia 

Penulis Buku : Ivan Di Arya 

Penerbit Buku : Glosaria Media 

 

Oleh : (Tri Ibnu Wijayanto-Staf IT) 
 

 

Apa yang dibahas dibuku ini? 

 

Kisah Virie, gadis cantik dan cerdas, adalah agent kunci dari rencana besar Mr. Kiyoshi, mafia 

dari Jepang. Sistem perekonomian Indonesia menjadi target penghancuran. Berkat jatuh cinta 

pada Romeo, Virie pun mau mendengar saran- sarannya. “Black Monday” gagal, kerusuhan 

yang diprediksi bakal mengulang tragedi Mei 1998 juga batal. Nyawa Virie diancam oleh 

orang-orang suruhan Mr. Kiyoshi. Namun, Mr. Tee, mafia Singapore, menyelamatkannya 

dengan satu klausul. Virie sepakat. Seluruh saham Mr. Kiyoshi diakuisisi oleh Mr. Tee berkat 

bantuan Virie. Mr. Kiyoshi berhasil dipenjara, dan Virie hidup tenang bersama Sang Cinta, 

Romeo. 

Hal-hal menarik yang akan saya pelajari, antara lain: 

 

1. Menjadikan cinta sebagai sudut pandang untuk memotret kehidupan gelap gadis 

mafia bersama dunia jahanamnya 

2. Mengajarkan pada pembaca bahwa kekuatan cinta dapat merubah dunia 

Buku 80 Tri Ibnu Wijayanto - Black Monday; Luka dan Cinta Gadis Mafia Penulis 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

Judul Buku : MARIPOSA 

Penulis Buku : Hidayatul Fajriyah (Luluk HF) 

Penerbit Buku : Coconut Books 

Oleh : Meilynda Putri Rahmawati – Kepala Divisi HRD 
 

 
 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

Novel Mariposa mengisahkan seorang gadis cantik bernama Natasha Kay Loovi atau kerap 

disapa Acha yang memperjuangkan cintanya terhadap seorang laki-laki berhati beku dan super 

dingin– bagaikan es–dengan kehidupannya yang serba monoton, bernama Iqbal. Mereka 

berdua adalah siswa yang sangat pintar di sekolah. 

Bagi Acha, di kamus kehidupannya itu tidak ada kata ‘menyerah’, terutama untuk meluluhkan 

sikap dingin Iqbal dan dinding pertahanan hati Iqbal yang tidak pernah disinggahi oleh 

perempuan

Buku 81 Meilynda Putri Rahmawati  - Hidayatul Fajriyah 
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manapun. Segala penolakan dan sikap acuh tak acuh yang sering Iqbal lakukan, tidak akan 

membuat Acha mundur untuk mendapatkan hatinya. 

Bagaimana Acha bisa menyukai laki-laki berhati beku seperti Iqbal? 

Kisah itu berawal saat pertemuan tidak sengaja antara Acha dan Iqbal di sebuah camp 

Olimpiade yang mana ketika Acha melihat Iqbal untuk pertama kalinya, ia pun langsung 

terpesona akan sosok Iqbal. Saat itu, Acha tidak satu sekolah dengan Iqbal, malahan yang satu 

sekolah dengan Iqbal adalah Amanda, yakni teman baik masa kecil Acha. 

Di salah satu kafe, Acha bertemu dengan Iqbal untuk yang kedua kalinya secara tidak sengaja. 

Di situ, tujuan utama Acha hanya satu, yaitu meminta nomor telepon Iqbal. Akan tetapi, hal itu 

pun tidaklah berhasil. Acha bertekad untuk pindah dari SMA Triabuna ke sekolah di mana 

Iqbal dan Amanda bersekolah, yaitu SMA Arwana. 

Setelah itu, Acha kembali melanjutkan rencananya yang gagal, dengan nekatnya Acha 

menghalangi Iqbal sebelum masuk ke dalam kelas. Akan tetapi, lagi dan lagi hal itu tidak jua 

berhasil. Hal lain yang Acha lakukan adalah menyatakan perasaannya secara langsung kepada 

Iqbal, tetapi saat itu Iqbal menyangka bahwa gadis itu sedang sakit, bahkan tidak waras. 

Hingga akhirnya, Acha mendapatkan nomor telepon Iqbal dari kedua sahabat Iqbal, yaitu Rian 

dan Glenn. Namun, hal itu tidaklah gratis sebab Acha membayarnya dengan sekotak pulpen dan 

7 buah mistar atau penggaris. 

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Acha dan Iqbal adalah murid yang pandai. Acha dan 

Iqbal pun dikirim untuk menjadi perwakilan sekolah dalam Olimpiade Sains tingkat Nasional. 

Acha dan Iqbal tidaklah berdua, mereka juga satu tim dengan Juna yang mana nanti selama 

kurang lebih tiga bulan, mereka akan dibimbing oleh Pak Bambang. 

Selama tiga bulan itulah intensitas pertemuan antara Acha dan Iqbal akan semakin sering dan 

selama itu pula, Acha tidak pernah absen untuk bertanya pada Iqbal bahwa apakah dirinya 

sudah menyukai Acha. Namun, Iqbal selalu menjawab, “Tidak”. 

Di suatu pagi hari, Acha memberikan kue coklat keju kepada Iqbal sehingga ia datang lebih 

pagi dan bergegas menuju kelas Iqbal. Akan tetapi, dengan sangat terkejutnya, Acha melihat 

Iqbal sudah datang dan ada seorang gadis yang tengah duduk di samping Iqbal. Gadis itu 

ternyata adik kelas yang turut serta dalam tim Olimpiade Fisika, Tesya namanya. Tesya sedang 

menanyakan terkait soal yang tidak dipahaminya kepada Iqbal sebab Iqbal merupakan juara 

dari Olimpiade Fisika tingkat Nasional. 

Saat itu, Acha bergegas masuk dan memecahkan suasana antara Iqbal dan Tesya dengan 

memberikan sekotak kue coklat keju tersebut pada Iqbal dan menatap adik kelas itu dengan 

tatapan yang tidak biasa. Acha tidak tinggal diam, ia mengatakan pada Tesya untuk menjaga 

jarak kepada Iqbal, tetapi Iqbal justru tidak membela Acha sehingga Acha pergi dengan hati 

yang teriris. 
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Ketika jam istirahat, Acha masih tampak murung dan sedih, kemudian Amanda mengajaknya 

ke kantin sebab barangkali suasana ramainya kantin dapat menghibur Acha. Namun, bukannya 

menghibur, justru ada suatu pemandangan yang membuat rasa geram Acha semakin 

meningkat. Tampak di hadapannya, Iqbal, Glen, dan Rian sedang bersama adik kelas yang tadi, 

Tesya. 

Acha dengan segala emosinya bergegas menghampiri meja mereka dan menyuruh Tesya untuk 

pindah sebab Acha menganggap bahwa tempat itu hanya boleh ditempati olehnya. Akan tetapi, 

Iqbal malah menyuruh Tesya untuk jangan berpindah di hadapannya. Acha pun semakin 

murka, mengencangkan suaranya, dan berkata pada Tesya untuk segera pindah serta pergi dari 

hadapannya. 

Seketika, suasana kantin menjadi hening dan semua orang tertuju ke mereka. Iqbal meletakkan 

dengan kuat sendok serta garpunya hingga terdengar bunyi yang amat nyaring. Iqbal justru 

memaki-maki Acha hingga menangis, dan nahasnya Iqbal mengatakan bahwa Acha adalah 

perempuan murahan. Saat itu juga, Acha berlari ke taman di belakang sekolah sembari 

menangis. 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 

1. memiliki semangat juang dan bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk menggapai 

sesuatu yang kita inginkan, serta jangan patah semangat bila hal itu belum tergapai juga. 

2. seperti pada tokoh Acha, ia memiliki sikap percaya diri tinggi, cerdas, dan ambisius 

sehingga sikap yang seperti itu membuat dirinya tidak mudah menyerah dalam 

menggapai apa yang diimpikan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Dear Nathan  

Penulis Buku : Erisca Febriani  

Penerbit Buku : Best Media 

Oleh  : Indriyani Dwi Wulandari – Staf Ahli HRD 
 

 

 
 

Buku 82 Indriyani Dwi Wulandari  - Dear Nathan 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Novel ini bertemakan kehidupan percintaan dan persahabatan di masa SMA. Yang 

mengisahkan tentang seorang gadis bernama Salma Alvira dan seorang pria 

bernama Nathan. Novel ini terdiri dari 31 bab yang memiliki alur cerita dan tema 

setiap babnya berbeda-beda dan ada gambar untuk setiap babnya yang membuat 

tidak bosan untuk terus membacanya. 

Cerita ini berawal dari Salma yang baru saja pindah di sekolah barunya, akan tetapi 

dia datang terlambat. Dan dia bertemu dengan cowok yang juga selalu datang 

terlambat. Cowok itu pun membantu Salma menyelusup lewat gerbang samping. 

Selidik punya selidik, cowok itu ternyata bernama Nathan, murid nakal yang kerap 

jadi bahan perbincangan anak satu sekolah. 

Berbagai rangkaian kejadianpun terjadi, yang justru mengantarkan Salma menjadi 

kian lebih mengetahui seputar dengan Nathan. Dua kepribadian yang saling bertolak 

belakang, bagaikan langit dan bumi, yang tidak bisa bersatu akan tetapi saling 

menyelesaikan, begitulah gambaran untuk mereka. Seiring dengan berjalannya 

waktu, Salma sering dipertemukan oleh Nathan. Suatu ketika mereka bertemu di 

tempat yang tidak terduga, dan membuat diantara mereka timbul rasa saling suka. 

Namun Salma yang tidak ingin berpacaran terlebih dahulu menepis perasaan itu 

sejauh-jauhnya, karena lebih mengutamakan orang tua dan sekolahnya dulu. 

Tetap saja Nathan terus berusaha mengejar cinta Salam yang selalu merasa bingung 

dengan dirinya. Salma yang mulai membuka hati untuk Nathan, sering 

mendapatkan teror dari anak-anak kelas sebelas dan dua belas yang mengagumi 

Nathan secara diam- diam. 

Setelah berita Nathan menyukai seorang perempuan tersebar dan sampai pada 

Dinda, membuatnya yang kala itu mengincar Nathan merasa tak terima. Dinda 

setelah itu menghampiri Salma dan mengancamnya agar menjauhi Nathan dan tidak 

mencari perhatian. 
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Salma mencoba melawan lantaran tidak setuju dengan pernyataan Dinda. Namun 

dia malahan mendapat salah satu tamparan di pipi. Nathan kemudian datang dan 

menyampaikan tatapan yang amat terdalam. Nathan menerangkan bahwa ia 

mencintai Salma serta memberikan nasihat kepada Dinda. 

Untuk sebagian besar orang, kurun SMA merupakan periode paling indah. Banyak 

orang yang terasa setelah melewati kurun putih abu-abu mereka ingin mengulang 

lagi masa tersebut. Dimasa tersebut, kita bermula ingat sedikit banyak mengenai itu 

artinya persahabatan, sayang, dan kehidupan. Suka, duka, tawa, serta canda jadi 

kenangan tersendiri di abad itu. Tetapi, kisah itu hanyalah sebuah kenangan yang 

tidak dapat terulang. dan hanya untuk dikenang. 

Kisah keterlambatan di hari pertamanya pindah sekolah itu membuatnya kenal 

dengan Nathan, murid yang selalu membuat onar. Dengan adanya kejadian tersebut, 

malah membuat mereka semakin sekeliling. Tingkah laku yang bertolak belakang 

antara Nathan serta Salma membuat mereka saling mengakhiri satu sama lain. 

Seseorang Salma yang polos serta Nathan dengan kekacauannya. 

Dibalik kacaunya Nathan itu, ternyata banyak rahasia kehidupannya yang 

terdokumentasikan. tak cukup luka itu mengering, dia mesti dihadapkan bukti 

bahwa ibunya pergi untuk selamanya. Erisca Febriani pun meluncurkan sosok 

Salma yang tak lain ialah cinta kesatu Nathan. Akhirnya, keadaanlah yang menarik 

kuat supaya belenggu itu terlepas dari tubuh Nathan kemudian ditemukanlah 

penawar luka itu. 

Konflik demi konflik mulai terbuka, seperti Nathan dituduh ayahnya sebagai 

penyebab Daniel sebagai kembaran Nathan yang meninggal, dan ibunya berada di 

Rumah Sakit Jiwa dan yang akhirnya meninggal dunia. Namun baik Salma atau 

Nathan memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. 

 

 
 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain : 
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• Banyak sekali amanat yang bisa diambil dari buku novel ini. Mengenai 

kasih sayang, pengorbanan, persahabatan, arti memaafkan dan mau 

menerima realita kehidupan. 

• Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, karena tampak di luar belum 

tentu sama dengan apa yang di dalam. Dan orang yang terlihat nakal, buruk, 

dan mungkin banyak menjadi perbincangan pasti bisa berubah, asal ada 

kemauan, dukungan, dan pengaruh positif dari lingkungan sekitar 

• Keharmonisan keluarga itu sangat penting, orang tua harus mengerti dan 

paham terhadap anaknya dan sebaliknya. 

• Mengajarkan agar kita selalu berjuang dan selalu setia kepada sesuatau yang 

kita anggap baik untuk masa depan kita. 

• Dan mengajarkan mengenai kesetiaan diantara dua orang kekasih. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Dragon Unvolve: Summonster 

Penulis Buku : Rudiyant 

Penerbit Buku : KuncikoM 

 
Oleh : Arya Pramudika – HRD 

 

Buku 83 Arya Pramudika - Dragon Unvolve: Summonster 
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Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Buku ini bercerita tentang kisah prajurit bersaudara yang dikeluarkan dari 

pasukan Kerajaan Lyneth karena kesalah kecil. Kesalahan kecil yang menyebabkan 

tewasnya satu regu pasukan saat berperang dan itu mempengaruhi peperangan. Mereka 

adalah Rain Deist dan John Deist, prajurit bersaudara dari Keluarga Deist, keluarga 

yang dikenal sebagai pengabdi terbaik di Kerajaan Lyneth. Setelah dikeluarkannya 

mereka dari pasukan kerajaan, mereka bertemu seekor naga hitam yang sedang 

diserang pasukan kerjaan musuh, Kerajaan Ryeas. Naga tersebut adalah Nithe, nag 

ayang terjalin hubungan nyawa dengan sang Pangeran Kerajaan Lyneth. Dikarenakan 

raga naga yang sakit dan diserang, Nithe memberikan kekuatannya kepada Rain dan 

John sehingga Nithe berubah menjadi salamander hitam kecil. Petualangan pun 

dimulai, hanya ada waktu 40 hari sebelum ikatan nyawa antara Nithe dengan Pangeran 

hilang, jika lebih dari 40 hari maka keduanya akan mati. Rain dan John terpaksa 

membantu Nithe untuk mendapatakan raga aslinya demi keberlangusungan kehidupan 

Kerajaan Lyneth. Petualangan yang tidak mudah dan tidak hanya menuju satu tempat. 

Untuk mendapatkan raga asli Nithe, mereka harus menuju ke tiga tempat untuk 

mendapatakan benda suci, yaitu Lidah Elemental Api, Kulit Behemoth, serta Kekuatan 

dari Ketua Naga Raksasa. 

Perjalanan pertama yaitu mencari Lidah Elemental Api. Sebuah benda seperti 

bola yang terletak di Gua Lorong Api, gua yang berada di dalam gunung berapi. 

Sebelum melakukan perjalan ke sana, mereka perlu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan 

yang sekiranya akan digunakan di perjalanan nanti. Mereka perlu baju anti panas yang 

tahan api, sepatu anti api, beberapa potion penyembuh, dan seorang Penyihir Putih 

dengan kekuatan penyembuh. Di perjalanan mencari barang-barang tersebut mereka 

bertemu dengan Frans, seseorang yang dekat dengan makhlu suci berwujud kuda laut 

bernama Quony. Mereka mendapakan semua barang tersebut di sebuah took serba guna 

di pinggiran Kota Lynet, serta mereka juga bertemu dengan seorang Penyihir Putih 

Bernama Amy. Akhirnya perjalanan mereka menuju Gua Lorong Api dimulai. Perlu 

waktu sekitar tujuh sampai delapan hari untuk sampai ke tempat tersebut. 

Setelah perjalan yang cukup panjang, mereka sampai di Gua Lorong Api. 

Sebelum masuk mereka sudah dibuat terkejut oleh tanda yang berisikan bahwa jika 
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sudah masuk maka tidak ada jalan untuk keluar. Nithe menjelaskan bahwa ada tiga 

bagian dari Gua Lorong Api ini, yang pertama adalah lautan lava, kedua adalah tempat 

Cerberus, dan ketiga adalah tempat pusat di mana terdapat Lidah Elemental Api. Saat 

memasukki bagian pertama, mereka kebingungan dengan bagaimana mereka melewati 

lautan lava ini, di mana hanya ada pijakan batu kecil yang kadang muncul secara acak 

di permukaan lava. Namun hal itu terselesaikan oleh sihir Amy yang membuat jalan es 

untuk menyeberangi. Di perjalanan menuju tempat kedua mereka melihat banyak sekali 

jiwa-jiwa petualang yang terjebak di lautan lava dan tidak keluar dari tempat tersebut. 

Sesampainya di tempat kedua, mereka langsung berhadapan dengan Cerberus, anjing 

penjaga berkepala tiga. Pertarungan tidak bisa dielakkan, mereka bertarung sengit 

dengan Cerberus, bahwa Rain dan John hamper tewas. Amy dan Nithe melanjutkan ke 

tempat inti untuk mendapatkan Lidah Elemental Api untuk membantu Rain dan John. 

Akhirnya mereka berempat berhasil mengalahkan Cerberus dengan sihir Amy yang 

memenggal kepala Cerberus. Petualangan di Gua Lorong Api selesai, tetapi Amy 

harus berpisah untuk kembali desa nya. 

Petualangan kedua yaitu menuju Menara Lima Lantai, Menara yang setiap 

lantainya dijaga oleh golem-golem elemental dan dipuncaknya yang terdapat 

Behemoth perkasa. Sebelum sampai disana mereka harus melewati badai salju yang 

sebabkan oleh seekor golem. Dalam perjalan ini mereka bertemu Brian, seseorang yang 

dekat makhluk suci juga yaitu seekor makhluk suci burung biru bernama Tiara. Mereka 

sepakat untuk menghentikan badai salju ini terlebih dahulu. Selang beberapa jam 

mencari golem salju, akhirnya mereka bertemu. Dengan segala kemampuan yang 

mereka punya, mereka mengalahkan golem salju tersebut dan badai salju ini berhenti. 

Rain dan John berpisah dengan Brian untuk melanjutkan perjalanan ke Menara Lima 

Lantai. Saat mereka memasukki lantai pertama, mereka disuguhkan dengan adanya 

lima pintu yang tersebar. Pintu tersebut adalah jalan menuju lantai lainnya. Rain dan 

John sepakat untuk mengambil dua pintu setelah itu bersama-sama masuk ke pintu 

terakhir. 

Pertempuran dengan para golem elemental pun terjadi. Setiap golem memiliki 

cara tersendiri untuk dikalahkan. Rain dan John sempat kewalahan untuk mengalahkan 

para golem, tetapi mereka berhasil mengalahkan keempat golem. Mereka berdua 

bertemu lagi di lantai utama dan masih tersisa satu pintu lagi. 
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Memasuki pintu yang terakhir mereka tidak melihat adanya golem, tetapi saat mereka 

berdiri mereka diserang oleh sesuatu, golem angin. Golem yang tidak memiliki wujud 

yang dapat dilihat. Dengan sekuat tenaga akhirnya mereka bisa mengalahkan golem 

angin tersebut. Tiba-tiba sebuah pintu muncul dihadapan mereka. Pintu yang menuju 

lantai puncak di mana Behemoth ada. Behemoth, seekor makhluk raksasa gabungan 

beberapa hewan yang dilapisi kulit sekeras baja. Pertempuran pun dimulai. Auman 

Behemoth yang menggelegar sudah membuat kedua saudara ini merindung ketakutan. 

Mereka bersusah payah untuk mengalahkan makhluk ini. Rain dan John hampir 

terbunuh, John tertusuk tepat di dadanya oleh tanduk Behemoth. Dengan potion 

penyembuh yang ada John dapat diselamatkan. Dengan susah payah dan energi yang 

hampir habis mereka kewalahan. Namun sebuah kesempatan datang, kulit Behemoth 

tekelupas sedikit. Hal ini membuat Rain dan John bersemangat kembali. Setelah 

beberapa saat bertempur dengan Behemoth, mereka berhasil mengalahkan Behemoth. 

Mereka mengambil secuil kulit Behemoth. Perjalanan kedua telah selesai. Perjalanan 

ketiga dimulai. 

Perjalan ketiga adalah menuju Gunung Para Naga. Dalam perjalan tersebut, ssat 

mereka sedang menginap untuk mengisi tenaga mereka ditanggap oleh prajurit 

Kerajaan Ryeas dan dipenjara. Senjata mereka dilucuti dan disimpan. Namun dalam 

keadaan ini Nithe meninggalkan mereka berdua. Saat dipenjara mereka bertemu 

dengan teman masa kecil mereka. Tersisa tinggal sepuluh hari lagi sebelum waktu 40 

hari dan sebelum perang dimulai. Saat mereka sedang merencakan untuk keluar, tiba-

tiba terdengar suatu ledakan. Ledakan yang disebabkan oleh seekor naga besar yang 

tidak lain adalah Nithe. Mereka berhasil meloloskan diri dari penjara dan merebut 

kembali senjata mereka. Perjalanan menuju Gunung Para Naga, Dragonian, berlanjut. 

Ternyata Gunung Dragonian terletak tidak jauh dari desa Rain dan John tinggal. Di 

sana banyak terdapat naga-naga yang hidup. Di pimpin oleh seekor Tetua Naga yang 

berusia 3000 tahun yang tidak lain adalah ayah dari Nithe. Nithe sudah mendapat 

raganya kembali. Rain dan John juga mendapatkan kekuatan raga asli dari Tetua Naga. 

Akhirnya misi untuk menyelamatkan Pangeran kerajaan telah selesai. Hanya tinggal 

tersisa perang besar antara dua kerajaan dan yang menjadi musuh terbesarnya adalah 

Darth Croix, seseorang yang mendapatkan raga asli makhluk suci Avion. Pertempuran 

pun terjadi, banyak hal yang terjadi di pertempuran ini, mulai dari pertempuran yang 

melibatkan makhluk suci, Darth Croix yang membabi buta, 
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John yang berubah menjadi naga biru petir. Pertempuran dimenangkan oleh Kerajaan 

Lyneth dengan kematian Darth Croix di tangan Rain. 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. 

2. Jangan pernah menyerah. 

3. Tetaplah berbuat baik walau kalian tidak dianggap. 

4. Mengabdikan diri kepada negara. 

5. Menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. 

6. Berbuat baik kepada siapapun dan menolong orang yang membutuhkan 

bantuan. 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Mutiara Hikmah Islami 

Penulis Buku : Syamsul Rijal Hamid 

Penerbit Buku :  Qibla 

Oleh : Diffa Wahyu Fatikasari - HRD 
 

 

 

 
 

Apa yang dibahas di buku ini? 

 

Yang dibahas buku ini adalah nilai-nilai islami yang selanjutnya akan berguna bagi 

kita dikehidupan. Seperti cerita Uwais bin Amir yang menerima manfaat dari ia berbakti 

kepada kedua orang tua. Atau cerita sang ahli ibadah namun tidak berilmu maka akan 

mudah disesatkan, dan lain sebagainya. 

Di dalam buku yang bertajuk “Mutiara Hikmah Islami” ini cocok untuk kalian yang 

ingin mendalami sifat-sifat apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Bagaimana 

pentingnya berbakti dengan kedua orang tua, tata cara berbakti dengan kedua orang tua 

yang sudah tiada, dan lain-lain. 

 

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 

1. Pentingnya berbakti dengan kedua orang tua. 

2. Pentingnya berbuat baik dengan pembantu 

3. Pentingnya menghormati orang yang sudah atau lebih tua. 

Buku 84 Diffa Wahyu Fatikasari - 

Mutiara Hikmah Islami 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

 
 

Judul Buku : Membaca Wajah dan Tubuh 

Penulis Buku : Araka Kusuma 

Penerbit Buku : Saufa 

 
Oleh : (Hajran Azbytama Winarya – HRD) 

Foto Sampul : 

 
Buku 85 Hajran Azbytama Winarya - Membaca Wajah dan Tubuh 

 

• Apa yang dibahas di buku ini ? 

 

Yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana cara kita bisa memahami bahasa 

tubuh orang lain 

• Hal-hal menarik yang akan anda pelajari, antara lain : 
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1. Mengenal bahasa tubuh seperti bahasa pikiran dan Bahasa tubuh, berkomunikasi 

tanpa kata kata, dan ekspresi wajah 

2. Memahami karakter orang lain dapat dilihat dengan kontak mata, perilaku mata, 

memancing gerak tubuh, dan Aktivitas mata 

3. Membaca kejujuran dan kebohongan dari wajah 

4. Mengenali bahasa tubuh orang lain dalam kehidupan sehari hari 

5. Belajar bersosial 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 

Judul Buku : Atomic Habits 

Penulis Buku : James Clear 

Penerbit Buku : PT Gramedia Pustaka Utama 

 
Oleh : (Hajran Azbytama Winarya – HRD) 

Foto Sampul : 

 
Buku 86 Hajran Azbytama Winarya  - Atomatic Habit 

 

Apa yang dibahas di buku ini ? 

Trik dan cara untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk 

 
Hal-hal menarik yang akan anda pelajari, antara lain : 

1. Dahsyatnya kekuatan atomic habits 

2. Membangun kebiasaan yang lebih baik 

3. Menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak 

4. Berjalan perlahan tapi pantang mundur 

5. Mempertahankan kebiasaan baik setiap hari 

6. Pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik 
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RANGKUMAN BUKU HIMATIKA LITERASI 

 
Judul Buku : Laut Bercerita Penulis 

Buku : Leila S. Chudori 

Penerbit Buku : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)  

Oleh : Riska Putri Oktaviana — Staf HRD 

 

 

 
Apa yang dibahas di buku ini? 

 
Biru Laut Wibisono merupakan tokoh utama dalam cerita ini, dalam buku ini 

menceritakan bagaimana ia menemui kematiannya. Selama berbulan-bulan ia dan keempat 

temannya dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenal, mereka disekap, diinterogasi, dipukul, 

digantung, dan diestrum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya mereka mau untuk 

menjawab pertanyaan siapakah dalang dibalik gerakan aktivis itu. 

Kisah ini dimulai pada tahun 1991 diawali dengan Biru Laut memiliki markas 

Wirasena (organisasi aktivis mahasiswa) di daerah Seyegan Yogyakarta. Ia dan teman-teman 

biasa berkumpul di sana untuk melakukan kegiatan yang menurut pemerintah aktivitas tersebut 

merupakan suatu hal yang terlarang. Salah satunya mereka membahas buku-buku yang 

Buku 87 Riska Putri Oktaviana - Laut Bercerita 
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terlarang. Laut, Alex, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan serta para aktivis 

lainnya tergambar kisah persahabatan mereka yang mengawali pertemuan karena memiliki 

ketertarikan yang sama. Ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan pemerintah saat itu. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang mereka diskusikan akan beresiko hilang secara paksa. 

Selanjutnya kisah keluarga Arya Wibisono (Ayah Biru Laut) pada tahun 1998 pada 

setiap Minggu sore memasak Bersama. Mereka menyiapkan masakan kesukaan Biru Laut 

untuk menanti kedatangan Laut, namun Laut tidak kunjung datang. Penggambaran cerita Biru 

Laut ini tidak selalu runtut setiap tahunnya. Terkadang diceritakan bagaimana saat ia dipenjara 

lalu kehidupan masa lalunya di mana ia menjadi buronan selama bertahun-tahun. Selain itu 

juga diceritakan pula bagaimana indahnya keluarga dan rindunya sang adik Asmara Jati dan 

Anjani sang kekasih yang tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan Ibu dalam 

Imajinasinya. 

Buku Laut Bercerita ini sungguh menjelaskan bagaimana kejamnya pemerintah saat 

itu. Mereka para aktivis yang mengkritisi pemerintah dibungkam bahkan diculik secara paksa, 

rakyat hidup dalam tekanan semua itu sudah menjadi hal yang biasa. Banyak dari mereka yang 

diculik dan tidak pernah kembali bertemu dengan keluarga. Gambaran mengenai kerinduan 

keluarga yang selalu menanti anggota keluarganya yang hilang untuk bisa kembali, bagaimana 

mereka selalu berharap dan cemas juga digambarkan dengan baik. Namun akhirnya, keluarga 

korban berusaha dan mencoba untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Tidak dengan berusaha 

melupakan yang telah hilang, tetapi dengan menerima kenyataan dan membiarkan mereka 

yang hilang sebagai kenangan di masa lalu. 

 

 
Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari, antara lain: 

 
1. Kita diajarkan tentang perjuangan dalam mencari keadilan dan tentang penghianatan. 

2. Mengajarkan kita tentang kehilangan dan juga penyangkalan. 

3. Membaca buku ini, secara tidak langsung, mengenalkan saya dengan para aktivis 98 

yang menjadi korban ‘penculikan paksa’, baik yang kembali maupun yang tidak serta 

cerita yang disajikan digambarkan dalam sosok masing-masing karakternya dengan 

apik. 

4. Penggambaran cerita yang sangat nyata seperti keadaan ketika tahun 98 yang menjadi 

tonggak awal masa reformasi. 


