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KETIKA DERITAKU JADI BAHAGIAMU Fitrah
Ilhami 2018-09-11 Alhamdulillah… buku ke
EMAN, eh, ENAM. Aku tak bisa berucap apa
pun ketika buku ini telah masuk proses
novel-pesantren-impian

cetak. Seperti mimpi. Aku masih ingat saat
itu seorang teman menginbox-ku, “Fit, aku
lihat tulisan kamu bagus.” Aku jawab,
“Tulisan di mana?” “Di fblah. Tulisan yang
sering kamu posting di fb, itu bagus waktu
1/26

Downloaded from www.ikwen.com on
September 27, 2022 by guest

aku baca.” Aku mengetik lagi, “Oh, di fb,
wajar bagus. Orang tulisan itu pakai font
calibri. Coba kalau pakai tulisan tanganku.
Udah saingan aja sama cakar ayam.”
“Bukan font-nya, Fitraaah!!! Tapi ceritanya.
Cungkring!!! Jangan buat emosi, ya.” Lah,
tadi bilang tulisan, sekarang bilang cerita.
“Cerita di postinganmu bagus loh, Fit.
Kadang sedih, lebih sering mbanyol. Lucu.
Mau gak kamu masuk grup kepenulisan di
fb? Komunitas Bisa Menulis (KBM). Itu grup
kepenulisan yang diasuh sama Pak Isa
Alamsyah, suami Asma Nadia. Kalau kamu
mau, nanti aku masukin ke grupnya.” Tanpa
pikir panjang, aku iyakan tawaran tersebut.
“Oke. Mau.” Saat itulah petualangan
kepenulisanku dimulai… (jeng… jeng…
jeng…*backsoud lagu metal mengalun di
belakang. Lagu “Judi” karya Haji Rhoma)
Aku cukup aktif di KBM. Setiap habis nulis,
aku posting di grup tersebut. Tiap hari nulis
cerpen, rangkuman ceramah, rangkuman
novel-pesantren-impian

transkip nilai skripsi. Macam-macam
sambutan muncul di kolom komentar. Mulai
dari yang mengapresiasi, memberi saran,
mengkritik habis-habisan, sampai ada yang
bilang aku tak pantas kerja di darat.
Pantasnya kerja di air jadi tukang kuras wc,
setelah aku mosting tulisan seperti ini di
grup: “BUANG AIR KECIL 2000 RUPIAH.
BUANG AIR BESAR 3000 RUPIAH.” Maklum,
waktu itu aku kehabisan ide tulisan dan lagi
kebelet. Nah, dari sekian banyak akun yang
mengomentari tulisan-tulisanku, ada satu
akun yang selalu hadir dan mengapresiasi.
Akun itu bernama Milie Holmez. Begini
komentar-komentarnya. “Kamu berbakat
jadi penulis humor.” > Padahal aku bakat
jadi anggota ojek becak motor. “Kalau kamu
nerbitin buku, aku mau beli bukumu.
Kayaknya bakal bisa nyaingi Raditya Dika,
deh.” > Padahal aku masih baru belajar
nulis. Dibandingin dengan Bang Radit, aku
lebih pantas mirip orang lagi sembelit.
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“Kamu ganteng banget.” > Khusus kalimat
yang ini, ternyata aku lagi mimpi. Akhirnya
aku penasaran dengan si akun cewek satu
ini. Aku klik proﬁlnya, lalu nampaklah
fotonya. Setelah dilihat dengan cermat, aku
langsung bilang, “Cakep, euy.” Siapin
rencana modus. Singkat cerita, aku
beranikan diri menginbox-nya. Singkat
cerita, aku tanya apa dia punya calon
suami? Ternyata belum. Singkat cerita, aku
datang ke rumahnya di Indramayu, Jawa
Barat, bertemu orang tuanya. Dan kami
menikah pada Juni 2014. Maaf, sengaja
proses pernikahan kami aku singkat-singkat
karena sudah aku tulis di buku ketiga yang
berjudul “Gara-Gara Gelas”. Capek jari kalau
harus nulis lagi. :) Sampai mana ini? Oh, iya.
Setelah menikah, aku sempat vakum
menulis karena aku sibuk, sikit-sikit bubuk.
Eh, maksudku aku beneran sibuk kerja.
Hingga pada suatu ketika istri berucap,
“Bang, nulis lagi dong. Sayang loh, dulu
novel-pesantren-impian

suka nulis sekarang berhenti.” Karena tak
ingin mengecewakan istri, dan beresiko gak
dapat jatah… jatah makan, maka aku
iyakan. Aku nulis lagi, lalu mengumpulkan
tulisan tersebut dan jadilah buku pertama,
“Nasib Orang Baik.” Buku komedi yang
kuterbitkan self publish, pakai uang sendiri,
jual sendiri. Alhamdulillah, banyak yang beli
dan suka. Kalau gak salah udah 10 kali
cetak ulang. Cukup membanggakan untuk
buku kelas self publish. Setelah itu ide
mengalir lancar, dan aku terus keranjingan
nulis. Tak lama berselang, terbitlah buku
“Curhat Orang Cungkring”, “Gara-Gara
Gelas”, “Curhat Orang Cungkring 2”, dan
“Tentang Cinta Tentang Keluarga”.
Romadhon lalu, ada salah satu pembaca
bilang kalau anaknya suka banget baca
buku-bukuku. Lalu menantangku untuk
menerbitkan satu buku lagi selama
romadhon. Wow! Sebulan satu buku? Ini
pengalaman pertama, biasanya satu buku
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aku selesaikan 3-6 bulan. Tapi oke. Siapa
takut. Akhirnya aku ‘kemalaikatan’ nulis (iya
bukan kesetanan, karena selama bulan
romadhon setan dibelenggu). Kalau
biasanya abis subuh aku tidur lagi, sekarang
aku gak tidur, tapi nonton tivi sampai
ketiduran. Eh, ndak, maksudku aku terus
terjaga untuk nulis sampai matahari
menyingsing. Sehabis terawih aku nulis lagi.
Dan di akhir romadhon lahirlah karya ke
enam ini, yang kuberi judul: “KETIKA
DERITAKU JADI BAHAGIAMU” Aku sujud
syukur. Setelah itu saking senangnya aku
guling-guling di kasur. Mengapa aku menulis
dan memberi judul seperti itu pada buku ini?
Karena, disadari atau tidak, kita ini sering
bahagia lihat orang lain menderita. Mau
bukti? Waktu lihat ada teman terpeleset,
terus jatuh bergelimpangan di lantai,
rambut berantakan, lidah melet-melet,
mulut komat-kamit kesakitan. Apa yang
pertama kali kita lakukan? Menolong? Gak
novel-pesantren-impian

percaya. Pasti diketawain dulu. Ngaku! Nah,
demi kebahagiaan Andalah akhirnya aku
menulis buku ini… “Ketika Deritaku Jadi
Bahagiamu”. Sekelumit perjalanan hidup
yang menurutku susah, tapi dijamin bisa
membuatmu bahagia. Baca buku ini, dan
selamat bersenang-senang di atas
penderitaanku. * * * Testimoni pembaca:
“Ini bukan promo, karena Fitrah Ilhami tidak
membayar saya. Tapi membaca bukunya
memang bisa menghilangkan jenuh yang
melanda di tengah banyaknya persoalan.
Gak percaya? Beli dan bacalah!” (Abi Zaky,
Payakumbuh) “Buku-bukunya Mas Fitrah
sudah habis kubaca dalam dua hari, dan
akhirnya anak-anak saya gak bisa dicegah
buat baca juga. Semuanya ngikik terus pas
baca. Saya suruh baca satu buku aja, tapi
mereka merengek terus, minta baca buku
Mas Fitrah yang lain. Ayo cepetan mas
Fitrah nulis yang banyak lagi, ya. Ditunggu!”
(Rany Apriliani, Surabaya) “Fitrah, bukumu
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aku anggap segelas es dawet ayu pelepas
dahaga. Langsung habis. Bahkan pingin
nambah again. Keep writing brota! No worry
jari-jemari jadi keriting coz Sang Pembuat
Segala mencukupkan rambut aja bisa
dikeriting maupun direbonding.” (Mamiek
Puji, Serang, Banten.)
Sang pejuang impian Teh Mpit 2020-09-10
“Sebagai seorang santri, buku ini terasa
sangat mengiyakan berbagai macam
perjalanan kehidupan santri. Buku ini juga
banyak mewakili proses menuju sukses
seorang santri. Sehingga bagi para alumni
pesantren membaca buku ini seperti
bernostalgia. Sedang bagi para santri, buku
ini sangat menginspirasi untuk melanjutkan
serpihan kesuksesan yang sedang di
ikhtiarkan.” @qoharudin.a (Motivator &
Ustadz Pondok Pesantren Ibnu Ash-Sholah
Bogor) “This book should be read by all
achievers, bahwasanya mimpi seorang
insan tidak luput dari kehendak sang Ilahi.
novel-pesantren-impian

Kisah dalam buku ini adalah contoh
perjuangan seorang mahasiswi dalam
menggapai impian-impiannya, namun tetap
mencari keridhaan-Nya. Tidak hanya
menorehkan kisah, buku ini juga
menampilkan reﬂeksi diri dengan sang
Khalik. InsyaAllah, buku ini dapat menjadi
inspirasi untuk teman-teman yang juga
sedang memperjuangkan cita-citanya.
Bersama Allah, kita semua bisa.”
@dityaayudwiputri (Awardee WMG
Excellence Scholarship – University of
Warwick, UK) “Setelah menyimak tulisantulisan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa
buku ini cocok sekali dibaca oleh mereka
yang sedang lelah berjuang, kemudian ingin
menemukan kembali titik-titik tertinggi
semangatnya.” @warsonoelkiyat
(Scholarships Mentor) “Sebuah cerita yang
sangat inspiratif. Tidak hanya bercerita
mengenai perjuangan yang tak kenal lelah
namun juga memberikan contoh nyata
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bagaimana kita harus selalu melibatkan
Allah SWT dalam semua aktivitas yang kita
lakukan, dan bagaimana pertolongan Allah
SWT itu ada. Gaya penulisan yang sangat
fresh dan meyelipkan ayat Al-Qur’an dengan
indahnya membuat alur cerita memiliki
keunikan tersendiri.”
BIDADARI BERBISIK Asma Nadia 2020-02-18
Dari Novel Peraih Penghargaan 10 Tahun
Mastera Ning tak hendak menjemput
kematian. Ia hanya ingin membuka misteri
atas lenyapnya Bidadari Ayuni, adik
kembarnya yang pergi ke Jakarta hendak
menjemput rezeki. Ayuni bekerja di rumah
seorang nyonya kaya demi memenuhi
mimpi Ibu menatap Tanah Suci. Mestinya
memberi kabar bukan sesuatu yang sulit.
Tapi detik ia pergi, seolah merajut tabir
gelap yang membungkus keberadaannya.
Ning Cemas. Berbekal info seadanya, ia
nekat menyusul. Di tempat yang
sama—rumah di mana Bidadari Ayuni
novel-pesantren-impian

pernah bekerja, Ning justru terjebak antara
keinginan untuk menelusuri jejak lenyapnya
sang adik dan kejahatan yang bisa
mengancam jiwa. Ning harus betul-betul
mengukur keberanian. Sebab, ia tak cuma
berhadapan dengan nyonya rumah, tapi
dengan kekuasaan Yang Mahabesar. Buku
persembahan Republika Penerbit
[Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, Novel Remaja]
Khalid Alkaﬀ Suryani Manik 2021-08-04
‘Terkadang, aku yang fana terlalu sibuk
memanjakan hatiku dengan kerinduan
terhadap makhluk-Mu yang fana pula.
Sedang aku tahu, tak ada cinta hakiki selain
pada-Mu. Cinta-Mu amat sejati, memeluk
hatiku yang menghampa di dalam sunyi.'
Khalid, si pemuda tampan yang dikagumi
banyak kaum hawa. Ia menatap sebuah
potret wajahnya, melihat pada matanya,
benarkah keresahan itu adalah rasa cinta?
Masih Khalid renungi selembar kertas yang
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bertuliskan bait-bait kebencian untuknya.
Ada pula lukisan yang menorehkan warna
indah pada namanya. Sedang kini dia cukup
tahu, pemilik jemari yang mengukir
namanya itu tak menaruh rasa apa pun
terhadapnya.
Proﬁl perempuan 2000 Biographies of
Indonesian women as writers, researchers,
and publishers.
Meniti Jalan Impian Lathifah Barkah
2021-07-07 Noura Fitri Ahmadi, seorang
mahasiswi yang memiliki segudang aktivitas
dan pemburu organisasi. Ia juga memiliki
anggota binaan yang ingin dibantunya
untuk terus bersekolah. Noura begitu sedih
melihat kasus orang tua tidak memahami
kebutuhan anak, untuk diperhatikan dan
diberikan kasih sayang. Anak bukanlah
beban, mereka adalah anugerah dari Allah
yang perlu dididik sebaik-baiknya. Dari
situlah Noura semakin kuat tekadnya untuk
membuat sekolah gratis, yang bisa
novel-pesantren-impian

menampung siapa pun yang tidak mampu.
Bagaimana mengembangkan kepribadian,
potensi, juga karakter yang dimiliki oleh tiap
siswa juga perlu difasilitasi. Ini adalah
sebuah kisah inspiratif yang diambil dari
kisah nyata tentang cara seorang Noura
meraih mimpi dan cita-cita terbaik yaitu
menggapai rida-Nya. Akankah Noura
berhasil mencapai setiap impiannya? Di saat
yang lain memilih mundur dengan beragam
alasan dan banyak yang menjadi
penghambat dalam mencapai citanya?
Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs
Kelas VIII Tim Ganesha Operation Untuk
versi cetak, silakan kunjungi link:
http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2
019/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smpmtskelas-viii#.YXEallVBxhE Seri buku PASTI
BISA merupakan buku pengayaan yang
disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku
ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk
membantu siswa menghadapi ulangan
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harian dan ulangan akhir semester. Buku
yang membantu siswa mempersiapkan diri
agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi
ringkasan materi pelajaran sesuai
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar
(KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi
contoh-contoh soal pada setiap subbab yang
dibahas secara gamblang dan mudah
dipahami (belajar melalui contoh). •
Dilengkapi soal-soal latihan yang
komprehensif di bagian akhir bab untuk
menguji pemahaman materi di setiap bab. •
Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar
Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar
Semester 2 sebagai latihan untuk
menghadapi ulangan akhir semester. Seri
PASTI BISA membantu mencapai
kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan
harian dan ulangan akhir semester.
OTW NIKAH Asma Nadia 2019-10-06 OTW
nikah? Yeayy, setelah perjalanan jatuh
novel-pesantren-impian

bangun melalui proses panjang, rasanya
bahagia karena akhirnya menemukan sosok
tepat untuk melabuhkan cinta,
menggenapkan setengah agama, dan
berharap bisa bergandengan tangan ke
surga. OTW nikah adalah harapan semua
singlelillah. Intip berbagai kisah terkait
kecamuk aneka rasa, saat meniti langkah ke
sana. Nikmati serpihan hikmah sebagai
pertimbangan sebelum menuju halal.
Beberapa goresan pena di buku ini mungkin
melaju lebih jauh melampaui garis OTW
nikah, sebagai upaya memberi bayangan
akan ujian pernikahan yang menanti setelah
ijab kabul terpenuhi. Termasuk pilihan
pacaran atau ta’aruf sebagai jalan OTW
nikah. Lalu, kerepotan teknis apa selain
persiapan lahir batin yang dibutuhkan?
Semoga buku ke-58 Asma Nadia ini mampu
sedikit membekali kamu menyongsong
babak baru dalam kehidupan, atau sekadar
media nostalgia yang menyegarkan batin
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dari rutinitas, sekaligus menguatkan
komitmen pernikahan yang pernah
diikrarkan.
ISTRI MUDAKU Wafa Farha 2020-07-08
Memasuki salah satu kamar asrama putri,
mataku reﬂeks menjelajah satu per satu
gadis yang ada di ruangan tersebut. Netra
ini berhenti pada sosok gadis bermata
cokelat dengan khimar yang tidak rapi, jelas
dia santri baru. Cantik, pantas saja jika
dipelet, dan pasti si pemelet hanya melihat
dari sisi penampilan saja. Melihat cara
berpakaian yang berbeda dengan santri lain
membuatku tersenyum -bukan tebar
pesona, pada dasarnya aku ini seorang
pemuda yang ramah dan tidak sombongsedang gadis itu melihat padaku tanpa
berkedip. Ini hal biasa. Dia bukan gadis
pertama yang terperangah saat melihat
pesona seorang Fatih. “Zee, kenapa? Apa
ada setan lain lagi yang buat anti
kesambet?” Seorang ustadzah menegurnya.
novel-pesantren-impian

“Oh, nggak Ustadzah. Saya pikir dia tadi
vokalis dari Timur Tengah.” Abg bertubuh
mungil itu menjawab polos. Seperti apa
kelanjutan kisahnya? Baca di Google Books
ini === santriwati santri ganteng santri
adalah cerita pesantren kisah pesantren
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RUMAH TANPA JENDELA Asma Nadia
2017-12-03 Bukan besarnya rumah atau
luas halaman dari balik pagar rendah yang
memesona Rara, melainkan jajaran pot-pot
cantik yang ditaruh di depan jendela-jendela
besar rumah tersebut. Belum pernah Rara
melihat jendela sedemikian indah. Mulai hari
itu, ia punya sesuatu untuk diimpikan.
Bapak dan Ibu harus tahu. *** Rara adalah
gadis yang periang dan suka bermain. Ia
dan teman-temannya suka bermain di
pinggir-pinggir jalan saat istirahat
mengamen, di bawah derasnya hujan, juga
di pekuburan tengah kota Jakarta yang
novel-pesantren-impian

menjadi lingkungan tempat tinggalnya.
Sebagai gadis kecil, ia merasa tak
kekurangan apa pun, apalagi orangtuanya
tak pernah memarahinya seperti ibu-bapak
teman-temannya. Tapi ada satu mimpi Rara
yang ingin sekali ia wujudkan. Sebuah
mimpi sederhana, untuk memiliki jendela. Ia
ingin sekali bisa tetap melihat hujan, dan
tak harus menyalakan lampu ketika siang
meski pintunya ditutup. Namun Rara tak
tahu, keinginan sederhananya diam-diam
membuat pusing orang-orang terdekatnya
hingga gadis kecil itu harus membayar
mahal agar mimpinya terwujud. Buku
persembahan Republika Penerbit
[Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, novel remaja]
101 dating Asma Nadia 2004
Tikungan Sepertiga Malam Afnita Fitria
2022-01-21 Rasa kagum tumbuh begitu saja
pada hati Falisha terhadap seseorang yang
baru ia kenali. Seseorang yang ia anggap

12/26

Downloaded from www.ikwen.com on
September 27, 2022 by guest

asing, tetapi selalu terbayang dan selalu
berada di setiap doa-doanya. Seorang ustaz,
dengan sopan santun dan tutur kata yang
begitu lembut membuat Falisha menaruh
hati padanya. Namun, rintangan ternyata
menghadang. Dari cinta lain hati,
perjodohan, sampai keluarga yang turut
serta dalam permasalahan. Akan tetapi, doa
dan Tikungan Sepertiga Malam selalu ia
lakukan dengan segala rayuan pada Sang
Maha Pemberi Cinta.
FROM ME TO YOU: LOVE NOTES Asma
Nadia 2018-07-25 Cinta dan kepalsuan
seperti dua mata uang pada koin yang
sama. Ada yang berbahagia karena bisa
menentukan pilihan, ada pula yang terpaksa
menunggu sambil berharap nasib baik
menghampiri. Jika ujung cerita berakhir
seperti kisah Cinderella atau Siti Nurbaya,
itu masalah lain. Tetapi proses—istilah
untuk menyebut pencarian yang melibatkan
kalimat-kalimat puitis, hitungan matematis,
novel-pesantren-impian

dan berbagai buku problem solving—adalah
sesuatu yang tak bisa diabaikan. Sebab, di
sana diperlukan kehati-hatian, sikap bijak,
dan yang paling penting komunikasi dengan
Allah, agar jalan yang dirintis mendapat
ridha-Nya. Buku persembahan Republika
Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, percintaan]
Po' imang Edelweys Maharani 2021-02-10
Ketika kata takdir menyelinap ke dalam
usaha, tiada kata yang sebanding kecuali
ikhlas. Ayska Naﬁzah - Putri semata wayang
imam kampung, dengan sebuah harapan
naif, berharap menemukan suami yang bisa
meneruskan perjuangan bapak di kampung
kelahirannya. Menginjak tanah leluhurnya di
Jawa, ia bertemu El Zaidan Halil, pemuda
berparas rupawan, yang menjanjikan halal
dan harapan kecil untuk masjid
kecilnya.Takdir benar-benar Allah yang
tentukan. Suatu malam, Naﬁzah ditemukan
keluarganya sudah dalam keadaan tanpa

13/26

Downloaded from www.ikwen.com on
September 27, 2022 by guest

busana bersama adik tiri dari Zaidan, Malik
Bumantara. Seorang aktor sombong dan
memiliki banyak skandal.Lelaki bengis yang
memandang Naﬁzah adalah wanita
menjijikan yang sudah merayunya.Membuat
luka bagi Zaidan, kakaknya.Demi menutup
aib, Naﬁzah harus menjalani biduk dengan
Malik yang tak urung memberinya jeruji dan
luka.
Lelaki semesta Helvy Tiana Rosa 2004
Meretas Badai Lebih Sehat Jika Menulis
Ratna Dewi Pudiastuti 2015-09-08 Cara
Menjadi Penulis Andal, Sukses, dan Sehat
Imajinasi harus terus diasah, dicari untuk
menjadi sebuah cerita. Keterbatasan ﬁ sik
bukan halangan, kesakitan dan kesedihan
hilang dengan hadirnya sebuah karya
kepenulisan. Saat buku ini, ditulis penulis
dalam kondisi pemulihan habis operasi
infeksi saluran kencing yang opname di
rumah sakit. Penulis menggunakan selang
cateter selama sebulan. Ujian ini memang
novel-pesantren-impian

berat harus dilalui karena penyempitan
kandung kemih juga adanya penyakit
hemoroid (wasir). Namun, penulis berjuang
untuk menyelesaikan buku ini yang bisa
bermanfaat bagi orang lain. Dalam buku
Meretas Badai Menjadi Lebih Sehat Jika
Menulis, pembaca akan diajak untuk
membaca betapa berat perjuangan para
penulis yang terus berkarya di tengah
keterbatasan ﬁ sik. Misalnya Pipiet Senja
yang tidak pernah menyerah dalam
menghadapi cobaan, talasemia
membuatnya harus melakukan transfusi
secara berkala. Di tengah jadwal untuk
tranfusi Pipiet Senja selalu menyempatkan
diri untuk menulis dan menulis. Bagaimana
kita menyerap energi seorang Pipiet Senja
yang luar biasa. Melani Soebono, berbagi
lewat buku mengajak sharing soal penyakit
yang menimpa rahimnya dan berbagi
pengalaman tentang hidup cinta dan
kehilangan. Berteman dengan kematian,
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buku yang ditulis Sinta Ridwan penyandang
Lupus. Tubuhnya melemah dari hari ke hari,
penyakit mematikan yang belum ada
obatnya. Sinta mengajarkan naskah kuno
sesuai dengan latar belakangnya sebagai
seorang ﬁ olog. Ferrasta Soebandi atau
dikenal dengan Pepeng. Penyakit Multiple
Sclorosis memuatnya harus terus berbaring
di ranjangnya. SeManga, Manhua &
Manhwat perjuangan dan keikhlasan Pepeng
dalam melawan sakit yang dideritanya
menjadikan Pepeng sebagai salah satu
Penerima Anugerah Kick Andy Heroes, kini
beliau telah berpulang ke hadirat-Nya.
Seorang entertainer sejati, pendiri Forum
Lingkar Pena, Nurul F. Huda merupakan
sosok yang tegar menderita sakit jantung
sejak kecil, nyeri di dada kiri menembus
punggungnya seperti tersayat-sayat tidak
dihiraukannya, dia tetap memberi motivasi
untuk terus menulis. Pada 18 Mei 2011,
perjalanan panjang Nurul F. Huda berakhir.
novel-pesantren-impian

Sebelum menghadap ke hadirat Tuhan YME
telah terbit buku terbarunya dengan judul
Hingga Detak Jantung Berhenti. Selamat
jalan Pepeng dan Nurul F. Huda. Walaupun
Anda berdua telah tiada namun karya Anda
tetap abadi dalam hati sanubari penggemar
buku Anda. Banyak lagi kisah penulis yang
menyentuh hati, memberikan inspirasi, di
tengah keterbatasan mereka menulis buku.
Sakit adalah irama kehidupan, apabila kita
meramunya dengan untaian katakata indah
akan berubah menjadi sebuah karya nyata.
Maka sakit yang diderita oleh seseorang
akan menjadi kekuatan untuk menulis. Oleh
karena itu menulis itu menjadikan kita lebih
sehat.
Kangen Asma Nadia 2007
DOKTER YANG DIRINDUKAN Asma Nadia
2018-10-15 Kalau Ingin MENJADI DOKTER
untuk GAYA-GAYAAN – GLAMOR – MERASA
SUPERIOR Lupakan! Kuburkan saja cita-cita
untuk menjadi dokter secepatnya. Masih
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banyak karier lain yang membuat kamu bisa
mendapatkan semua yang di atas, bukan
profesi dokter. Inilah karier yang akan
membuatmu merasa betapa dangkalnya
ilmu manusia dan betapa hebatnya kuasa
Tuhan. Inilah profesi yang dapat
membuatmu lebih menghargai setiap detak
jantung manusia karena ia biasa berhenti
secara tiba-tiba, kapan saja. Ia juga
menuntut pengorbanan besar dari kamu,
demi menyelamatkan nyawa manusia.
Kamu menjadi penonton setiap drama tragis
dan bahagia yang silih berganti saban hari.
Kamu menjadi pelakon dalam transisi hidup
dan mati. Kalau ia sungguh diniatkan untuk
Ilahi, pasti akan menundukkan hati. Pada
saat kamu berhasil menyelamatkan nyawa
atas izin-Nya, kala pasien mulai membuka
mata dan mengukir senyuman manisnya,
diiringi anggota keluarga yang merangkul
atau menjabat tanganmu dengan penuh
haru dan mata yang berkaca-kaca, maka
novel-pesantren-impian

saat itulah kamu akan sadar bahwa inilah
profesi yang “paling kaya”, dan kamu rela
bergadang, mengerahkan seluruh tenaga
hingga nyaris tak tersisa. Karena kamu tahu
“rasa itu” tak akan bisa dibeli oleh
segunung harta atau materi apa pun di
dunia. Atas dasar itulah Dokter yang
Dirindukan ini ditulis, untuk menginspirasi
dan saling berbagi. Ia tulus dari hati supaya
bisa menyentuh hati. Bacalah dengan namaNya. Baca! “Setiap diagnosis itu hakikatnya
datang dari-Nya, dan dokter hanyalah
perantara.” Buku persembahan Republika
Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, novel remaja]
Derai sunyi Asma Nadia 2002
Dialog Dua Layar Asma Nadia 2001-12-01
... ''Dialog Dua Layar'' (bagi saya)
merupakan kepiawaian Asma Nadia
memanfaatkan teknologi mutakhir dalam
menyampaikan gagasannya. (Tauﬁk Ikram
Jamil) Ketika dua orang, dua bahasa, dua
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karakter, dan dua dunia berbeda bertemu,
apa yang akan terjadi? Awalnya mereka
cuma dua orang yang merasa asing satu
sama lain. Masing-masing punya prinsip,
norma, kesibukan serta kehidupan cinta
sendiri. Salah satu di antara mereka bahkan
tak percaya adanya Tuhan. Di saat,
kebanyakan manusia di dunia percaya
betapa sulitnya menemukan sahabat sejati,
Widya dan Mark merajut perbedaanperbedaan mereka jadi anyaman rasa kaya
warna, dalam sebuah dunia asing. Dunia di
mana... hanya layar-layar yang bicara.
Bersama Dialog Dua Layar, ada banyak
cerita lainnya yang tetap bernuansa Islami.
[Mizan, DAR! Mizan, Novel, Remaja,
Indonesia]
Dienkahera Halwa MJ 2021-06-21 Samasama berkecimpung di pesantren, dua
muda-mudi dijadikan cast cerbung seorang
penulis. Saking bapernya si penulis, Dienka
dan Wildan mendapat teror foto editan.
novel-pesantren-impian

Gambarnya, mereka berdua dengan taburan
love berwarna ungu. Rupanya, belakangan
diketahui bahwa keduanya sama-sama
suka. Namun, menjadi seorang yang samasama digilai lawan jenisnya masing-masing,
membuat mereka menghadapi berbagai
rintangan. Fans, teman-teman dekat, hingga
orang tua. Kira-kira, mereka sesuai khayalan
penulis atau tidak, ya?
CINTA DI UJUNG SAJADAH Asma Nadia
2020-02-03 Belasan tahun menjalani hidup
sebagai piatu, Cinta bahkan tidak tahu
wajah ibunya. Ayah dengan sempurna
melenyapkan setiap jejak perempuan
terkasih itu. Saat Ayah menikah dengan
Mama Alia, dan membawa dua saudara tiri,
Cinta semakin tersisih. Ketika surga
terenggut dari hari-hari Cinta, lelaki itu
hadir. Makky Matahari Muhammad yang
humoris namun santun itu, mengenalkannya
pada duania lain yang memberi
kebahagiaan. Hingga sebuah rahasia besar
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belasan tahun lalu terbongkar dan CInta
harus menempuh perjalanan jauh yang
memisahkannya dengan laki-laki itu. ***
Novel yang memberikan porsi pada cinta,
tanpa ada kedzaliman pada hati. Hingga
cinta tak kenal galau. (Hamid Zanath Zayn)
Cerita cinta api yang lebar. Nggak melulu
cinta sama sang Makky, tapi juga cinta
bunda dan keluarga, sahabat, dan of course
kepada Allah, make me love this book.
(Linbud binti Buyung) Sungguh cerita yang
menguras air mata. Tak bosan membaca
novel ini berulang kali. Mengajarkan
pembaca akan arti “surga di bawah telapak
kaki ibu”. Menghibur sekaligus menjadi
teladan bagi pembaca untuk selalu
mendekatkan diri kepada Tuhan. (Ocha
Thalib) Buku persembahan Republika
Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, novel remaja, novel keluarga]
CINTA DALAM 99 NAMA-MU Asma Nadia
2018-12-23 Arum dan Alif terperangkap
novel-pesantren-impian

pada alur yang sama sekali jauh dari
keinginan tapi pada akhirnya mereka cintai
sepenuh jiwa. Arum yang sepanjang
hidupnya bertarung dengan kematian, dan
Alif yang terjebak dalam kesunyian lambat
laun jatuh cinta dengan nama-nama Indah
Sang Pencipta. Meski hidup bagai sebuah
kisah panjang dengan beberapa alur tak
terduga, mereka percaya bahwa ujung
perjalanan ada pada 99 nama-Nya. Buku
persembahan Republika Penerbit
[Republika, bukurepublika, Penerbit
Republika, novel remaja]
Cinta Pascasarjana Zaimul Asroor
2021-08-04 Impian untuk melanjutkan studi
luar negeri harus dilupakan sejenak oleh
Zakki. Berbekal restu sang Ibu, dia
menapakkan kaki di Universitas Islam
ternama di Jakarta. Cukuplah rida orang tua
sebagai modal awal untuk mengejar
mimpinya. Namun, bagaimanakah liku-liku
perjuangannya saat dihadapkan dengan
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persoalan cinta? Terlebih, restu orang tua
dari gadis yang ia puja, Laila, tak kunjung
tiba. Akankah Zakki mampu meraih cita
sekaligus cintanya?
kembali mencintaimu Sarah Nurlatifah
Nurfa Assidiq, seorang gadis yang sering
terpengaruhi oleh masa lalu adalah tipe
gadis yang mudah jatuh cinta dalam diam,
tetapi dia meiliki sosok yang tak terganti.
Jatuh bangun Nurfa di permainkan oleh
perasaan, tetap saja sosok itu yang begitu
lama mengisi hatinya. Meski dia tidak tahu
bagaimana dan seperti apa lelaki itu setelah
sepuluh tahun lebih tidak bertemu. Mereka
kembali bertemu setelah Nurfa memiliki
sesuatu yang membuatnya merasa pantas
lebih dari masa lalu. Tidak peduli seberapa
lamapun itu, hatinya tetap menunggu,
bahkan meski berulang kali mengatakan
kesempatan itu tidak mungkin ada, tetapi
hati kecilnya yakin bahwa harapan itu ada
meski hanya setitik. Pada akhirnya, Tuhan
novel-pesantren-impian

Maha Kuasa atas segalanya,
mempertemukan Nurfa dengan lelaki yang
sesuai harapannya dari latar belakang dan
perasaan yang berbeda. Namun, dia tetap
kembali mencintai sosok dari masa lalu itu,
Adrian Abdillah. Akankah penantiannya
berbuah bersama harapan dan impian yang
Nurfa miliki?
IMPIAN HEBAT ; Cerita Sukses Meraih
Beasiswa Community of Santri Scholars of
Religious Aﬀair (CSS-MoRA) 2020-12-30
Berisi Dua puluh lima cerita tentang impian
dan perjuangan yang ditulis oleh santri
mahasiswa penerima program beasiswa
santri berprestasi. Misalnya, Isna Noor Fitria
yang mendapatkan beasiswa kuliah setelah
kerja kerasnya dalam MQK (Musabaqah
Qira’at al Kutub) III yang digelar di
pesantrennya. Demi impian membawa
nama baik pesantren, ia berusaha keras
mempelajari kitab Alﬁyah Ibn Malik dengan
seribu bait nazham-nya, yang sebenarnya
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belum pernah diajarkan di pesantren tempat
ia belajar. Tak sempat tidur, begadang,
hingga sakit mata. Dan semua
perjuangannya itu pun berbuah manis.
Tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi
tambahan ragam genre tulisan para santri
yang diterbitkan Matapena, selain novel,
cerpen, essay, ataupun artikel. Ada istilah
success story yang mengungkap kisah
sukses seseorang, pahit manis, duka
bahagia, kalah menang, juga unsur cerita
lain yang mungkin terbaca sederhana
namun sangat bernilai. Satu hal penting,
bahwa tulisan ini bisa menginspirasi dan
memotivasi pembaca [santri] untuk tak
takut membuat impian hebat dalam
hidupnya. Tulisan ini juga bisa menunjukkan
kepada public readers, bahwa santri
Indonesia juga menulis success story, santri
punya impian hebat, dan santri juga bisa
sukses.
Pelangi nurani Helvy Tiana Rosa 2002
novel-pesantren-impian

Peace maker F-3000 Melvi Yendra 2001
Cinta Yang Ternoda Nur Laely Mamlu'ah
2020-11-01 Hana seorang gadis yang lugu,
saat sekolah ia selalu dibully karena burik
dan miskin. Saat semua teman menjauh,
ada seorang pemuda alim seorang santri
yang selalu membelanya, namanya Aditya.
Diam-diam Hana jatuh cinta, namun naas,
sebuah kecelakaan telah merenggut
kegadisannya secara tak sengaja. Ia
dinikahkan dengan anak sahabat ayahnya,
Rendy demi membalas budi. Rumah tangga
tanpa cinta ia jalani, kekerasan ﬁsik dan
mental sering ia terima. Saat ia terjatuh dan
rapuh, Aditya, Ustaz muda yang dulu dia
cinta, datang dan menawarkan kebahagiaan
untuknya. Akankah ia terima cinta Aditya?
Atau tetap bertahan bersama Rendy demi
buah hati yang dikandungnya? Walaupun ia
tak tahu siapa ayah dari bayi yang ada di
rahimnya sejak malam durjana itu. Pelaku
kejahatan seksual yang menghancurkan
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masa depannya ternyata adalah orang
terdekatnya. Bagai menari di atas luka,
semua orang mencibirnya karena anak
haram itu. Siapakah yang dipilih Hana?
Aditya atau Rendy? Cinta yang ternoda tak
semudah membalik telapak tangan. Semua
yang terjadi adalah kehendak dari Tuhan.
Bangku Pesantren Syakirakrrta Bangku
Pesantren Penulis : Syakirakrrta Ukuran : 14
x 21 cm ISBN : 978-623-5541-21-1 Terbit :
Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis :
"Fungsi jilbab itu nutup dada bukan dililit di
leher." "Kalo dibangunin itu langsung
bangun, kebo amat." "Santri kok punya
doi?" "Baca Al-Qur'an aja masih terbatabata, sok-sok an ikut lomba tahﬁdz."
Begitulah sindiran juga ejekan Lintang ,
senior yang paling Shila benci. Setiap hari
pasti ada aja masalah antara Shila dan
seniornya itu,Lintang. Namun terkadang
sindiran senior juga memotivasi diri. Ashila
Kanisa Ayu , biasa dipanggil Shila ini
novel-pesantren-impian

terkenal dengan siswi paling nakal di SMPnya dulu, hobinya bolos, labrak kakak kelas,
bully adek kelas, pakaiannya tidak tertutup,
ucapannya tidak sopan bahkan sering
merokok. Namun pada akhirnya, Shila mau
masuk pondok PESANTREN ini walaupun
terpaksa. Bukannya berubah, Shila malah
buat banyak masalah di PESANTREN ini. Yuk
simak perjalanan nakal shila di SMP juga di
PESANTRENnya. Simak juga perjalanan
hijrah Shila di PESANTRENnya ini ya!!
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Wanita Setegar Karang Badi’atul Qomah
2021-06-15 "Tidak, aku tidak akan
menceraikan mu, Fira. Namun, akupun tak
kuasa meninggalkan Soﬁa!" Kalimat itu
bagai petir yang menyambar relung hati
Shaﬁra. Dua tahun lebih dia berjuang
menegakkan hak, akhirnya dia tetap pada
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pendiriannya yaitu berpisah. Sayangnya,
kebahagiaan sebagai seorang single parent,
tak lama. Terlebih saat seorang pria beristri,
berusaha menggodanya. Lalu, akankah
Shaﬁra dapat hidup bahagia?
Dendam Tak Sudah Betti Octryani
2021-11-05 Zuhdy, seorang anak yang
dibesarkan di panti asuhan. Asal usul dirinya
yang tidak jelas membuatnya terjebak
dalam sebuah dilema. Lika-liku kehidupan
yang rumit dari kecil hingga dewasa
dijalaninya bersama teman-temannya
sesama anak yang terbuang. Berbekal
dengan titipan dari ayahnya, Zuhdy sukses
menjelang karir sebagai seorang dokter.
Tapi, trauma, luka dan dendam yang
terlanjur mengakar di jiwanya, membuatnya
jatuh bangun memupuk harapan dan
memusnahkannya lagi. Hingga setelah
semua teman-temannya menemukan akhir
dari petualangannya, Zuhdy tak kunjung
mendapat menemukan muara
novel-pesantren-impian

kegelisahannya. Hingga akhirnya,
terbentang sebuah pilihan untuknya pergi
meninggalkan segalanya. Apakah semesta
alam menuntun hatinya, atau justru
menuntut karma atasnya? Temukan
jawabannya dalam Novel Dendam (Tak)
Sudah.
Kalam Cinta Pesantren ; Novel Penerbit
Lovrinz A_nzee 2022-02-17 Sebuah kisah
dari Nehanna Andhini, yang tengah kabur
dari masa lalunya untuk memulai hidup
baru sebagai santri penghafal Al-quran.
Namun, ia harus menghadapi berbagai
macam ujian hidup. Mulai dari
penghianatan, ditinggalkan, bahkan
bertahan menunggu kepastian. Sanggupkah
ia melaluinya? Atau bahkan keraguan yang
mulai menyeruap dalam dirinya
merobohkan sebuah penantian yang selama
ini ia bangun? Inilah sebuah kisah yang siap
mengaduk-ngaduk perasaannmu. Telah
terbungkus rapi dalam kalam cinta,
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pesantren. ====== Penerbit Novel Lovrinz
Penerbit Lovrinz, Novel Romantis, Novel
Thriller, Novel Fantasy, Novel Cinta, Novel
Family, Novel Horor, Novel Fiction, Novel
Romance, Novel Religi, Novel Marriage,
Novel Mysteri, Novel Detective, Novel slice
of live, Novel actions, Novel fun ﬁction,Novel
historical, Novel Education, Novel Story,
Buku ﬁksi, Buku Ilmiah, Buku cerita, Buku
cerita Anak, Buku Motivasi, ebook novel
lovrinz
Khadijah; Perempuan Berselempang Pedang
Diyana Millah Islami Selepas SMA, Khadijah
menikah dengan Lora Abdul Khalid, putra
pertama salah satu ulama tersohor di
masanya. Tatkala sang ulama mangkat,
tampuk kepemimpinan pesantren jatuh ke
tangan Khalid. Namun, Allah memanggil
Khalid untuk selama-lamanya,
meninggalkan Khadijah di tengah-tengah
perkembangan pesantren yang semakin
pesat. Dengan harta dan kekayaan yang
novel-pesantren-impian

dimilikinya, Khadijah menjalankan amanah
sang suami untuk terus berjuang demi
kemajuan para santri. Tetapi, ia dianggap
tak layak ikut campur urusan pesantren
karena bukan berasal dari kaum keraba
tseperti menantu-menantu yang
lain.Terlebih lagi, Khadijah hanyalah
seorang janda tanpa satu pun keturunan.
Segala cara dilakukan oleh saudara-saudara
mendiang Khalid untuk mengusir Khadijah
hingga pada ﬁtnah yang paling kejam; ia
dituduh punya hubungan gelap dengan
salah satu donatur dari luar negeri. Khadijah
pun dihadapkan dengan dua pilihan;
melepaskan pesantren beserta para santri,
atau tetap bertahan dan terus berjuang
menjalankan amanah sang suami. Akankah
perempuan itu sanggup mengangkat
‘pedang’ di tangan, atau justru pedang itu
akan menghunus dirinya?
ICLLE 2019 Syahrul R 2019-07-19 As an
annual event, International Conference on
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Language, Literature, and Education in
Digital Era (ICLLE) 2019 continued the
agenda to bring together researcher,
academics, experts and professionals in
examining selected theme by language,
literature and education in digital era. In
2019, this event held in 19-20 July 2019 at
Padang, Indonesia. The conference from any
kind of stakeholders related with Language
and literature especially in education. Each
contributed paper was refereed before being
accepted for publication. The double-blind
peer reviewed was used in the paper
selection.
Kajian Bahasa: Perspektif Multidisiplin
Markhamah Buku ini mengajak pembaca
untuk mengenali dan penggunaan bahasa
dalam perspektif multidiplin. Artinya, kajian
bahasa untuk memahami kandungan isinya
dari sisi kebahasaan, nilai profetik, dan nilai
lain yang terkandung dalam setiap
pemakaian bahasa. Pada tahap berikutnya,
novel-pesantren-impian

pembaca diharapkan tergerak untuk
mencoba meneliti bahasa dari sisi
kebahasaan, mengaitkannya dengan
kandung isinya yang tidak saja dalam
bidang bahasa, tetapi juga bidang-bidang
lainnya yang dalam buku ini adalah nilai
profetik, nilai karakater, dan nilai lainnya.
Setelah memahaminya, pembaca dapat
menginternalisasi dan mengamalkan nilai
profetik dan nilai-nilai lain yang dipaparkan
di dalam buku ini.
The story of Jomblo 2004
Bank Soal SMA IPS VOL 1 TIM PRESIDEN
EDUKA Tiap tahun, sistem evaluasi
pendidikan menengah atas yang
diselenggarakan secara nasional menjadi
perhatian bersama. Informasi mengenai
jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan
diujikan, hingga hasil ujian banyak dinanti
dan dicari dari berbagai media. Namun,
tahukah Anda jika istilah seleksi, materi
ujian, dan sebagainya mengalami beberapa
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kali perubahan. Istilah sistem evaluasi
standar pendidikan menengah atas secara
nasional mengalami perubahan dari masa
ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN), Ujian
Sekolah (US), Evaluasi Belajar Tahap Akhir
Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir Nasional
(UAN), Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN), Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga
berganti menjadi Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Materi
ujian yang diberikan juga mengalami
perubahan, baik secara susunan, jumlah
soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut
menginspirasi kami untuk menulis buku ini.
Buku ini berisi kumpulan soal-soal ujian
sekolah menengah atas berstandar nasional
dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat
mengetahui dan memahami perubahan
soal-soal ujian sekolah menengah atas
berstandar nasional. Buku ini berisi
beberapa soal dengan pembahasan yang
novel-pesantren-impian

dapat Anda jadikan bahan latihan untuk
menghadapi ujian sekolah menengah atas
berstandar nasional. Buku ini disusun dan
dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan
belajar (bimbel), yang sudah paham selukbeluk dan karakter soal-soal ujian sekolah
menengah atas berstandar nasional. Selain
itu, keunggulan dari buku ini terletak pada
banyaknya soal dengan pembahasan yang
rinci. Anda sebagai siswa SMA/MA dan
sederajat, dapat menggunakan buku ini
sebagai salah satu referensi dalam
mempersiapkan diri menghadapi soal-soal
ujian sekolah menengah atas berstandar
nasional. Dengan buku ini, Anda dapat
belajar secara mandiri, bahkan tidak perlu
mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
Negeri Impian : JAPAN Flafriends
2021-01-25 Buku ini adalah kumpulan cerita
pendek dari berbagai penulis yang
mempunyai mimpi mengunjungi negara
Jepang. Penulis buku ini tak takut untuk
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bermimpi, sehingga buku ini diharapkan
bisa membangun semangat membaca
meraih mimpinya.
ISTRI KEDUA Asma Nadia 2020-03-11 Ada
harga yang harus dibayar dalam setiap
pilihan, pada setiap keputusan. Sering kali
bukan cuma oleh diri sendiri. Bukan hanya
untuk saat ini, namun hingga sepanjang
usia. Perempuan-perempuan yang
mengambil peran istri kedua—meski
sebagian menjalaninya untuk memenuhi
jalan takdir tanpa cela, namun tak semua
menyadari, betapa tidak mudah memainkan
peran ini. Untaian tulisan dalam buku ini
menghadirkan ragam rekaman kisah sejati.

novel-pesantren-impian

Tak ada maksud menghakimi selain
berharap menjadi media pembelajaran bagi
berbagai pihak, termasuk yang sedang
dalam dilema menjadi istri kedua dan
mungkin para suami yang bermaksud
berpoligami. Lalu, siapakah yang pantas
dibela? Duka ananda di kemudian hari,
bisakah kita obati? Tarik napas dalam, dan
bersiaplah. Lembaran-lembaran di buku ini
akan menghadirkan cerita pahit, manis,
sampai ‘horor’ yang mungkin tak pernah
kamu bayangkan. Buku persembahan
Republika Penerbit [Republika,
bukurepublika, Penerbit Republika,
kehidupan pernikahan]
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