
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

eorang anak yang dilahirkan di 

Garut pada tanggal 01 Juni 1992, 

dibesarkan oleh kedua orang 

tuanya yang bernama Lilis Fatmawati 

dan  Dedih Koswara, pernah bertempat 

tinggal di banjaran, dan Cianjur, dan 

sekarang menetap di Kota Intan yaitu 

Kota Garut. 

Sebuah nama sebuah arti, nama yang 

diberikan kepada anak tersebut adalah 

nama Rizki Dwi Joyo Sugito, beliau selaku 

kedua orangtua memberikan nama pasti 

ada makna dan tujuannya. 

S 



  

 
 

Rizki Dwi Joyo Sugito diambil dari 

seorang nama atasan Ayah saya ketika 

bekerja di rumah sakit Banjaran yaitu 

Joyo Sugito, maka orang tua saya 

memberikan nama tambahan 

didepannya bagi saya yaitu Rizki Dwi. 

Namun menurut saya arti nama Rizki 

Dwi Joyo Sugito itu adalah Rizki Yang 

diberikan oleh Allah SWT yang selalu 

berlipat ganda serta selalu diberikan 

kejayaan sampai akhir hayat dengan 

tidak lupa senatiasa bersyukur kepada 

yang maha kuasa. Sungguh sangat mulia 

sebuah nama. 



  

 
 

Tujuan orangtua saya memberikan nama 

sungguhlah sangat mulia karena betapa 

sengasaranya jikalau seorang manusia 

tidak mempunyai nama, maka apa 

jadinya nanti? 

Ketika memiliki umur baru beberapa 

tahun tempat tinggal saya sudah 

mengalami beberapa perpindahan 

seiring penugasan kerja dari Departemen 

kesehatan kepada Ayah saya, yang 

pertama di Banjaran yang kedua di 

Cianjur dan yang ketiga di Garut sampai 

sekarang. 



  

 
 

Masa belita yang sangat tidak terasa 

sehingga ingin rasanya kembali 

kepangkuan ibu, dinyanyikan lagu 

sebelum tidur hingga terlelap 

dipangkuan seorang ibu yang sangat 

menyayangi saya. Kalu kita meneliti lebih 

dalam keadaan ibu serta ayah kita 

sendiri sangatlah lelah sekali ketika 

harus bangun dimalam hari karena 

mendengar suara tangisan saya yang 

sangatlah keras, tidak hanya itu ketika 

ayah yang bekerja keras membanting 

tulang demi anaknya hingga bertetesan 



  

 
 

keringat yang membasahi seluruh 

badannya.  

Saya sangatlah menyayangi kedua 

orangtua saya karena telah sabar serta 

tawakal mengurus saya hingga sampai 

sekarang. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Ketika meliha anak tetangga 

mengenakan seragam biru putih lalu 

pergi kesekolah ingin rasanya  

mengenakan seragam itu lalu pergi 

kesekolah dengan berlari, namun 

keinginan itu haruslah saya pendam 

karena saya belumlah cukup umur untuk 

mengenakan seragam biru putih itu. 

Ketika bertanya kepada kedua orangtua 

saya mereka menjawab “ aa mah eungke 

margi teu acan waktosna” (aa tuh nanti 

karena belum waktunya) sungguh pecah 

hati ini karena orangtua saya belum 

mengizinkan saya untuk bersekolah 



  

 
 

karena pada saat itu saya masih berumur 

4 tahun. 

Ketika umur saya beranjak 5 tahun 

barulah saya bersekolah di sekolah 

taman kanak-kanak, disana saya belajar 

menghitung serta membaca sambil 

bermain, namun saya hanya ingin 

bermain dengan teman-teman pada saat 

itu.  

Ketika bersekolah  saya belum pernah 

diantar oleh ibu saya, saya pergi ke 

sekolah selalu berangkat mengenakan 

kendaraan angutan umum sendiri namun 



  

 
 

pulang selalu dengan ayah karena tempat 

kerja ayah saya sangat dekat dengan 

sekolahan saya. Keadaan itu berlanjut 

sampai saya sudah lulus dari TK (Taman 

Kanak-Kanak). 

Uang jajanpun pada waktu itu saya hanya 

diberi seribu rupiah, akan tetapi uang 

sebesar pada waktu itu merupakan 

jumlah yang sangat besar sehingga uang 

seribu tersebut bisa dipakai untuk 

ongkos empat ratus rupiah untuk pulang 

pergi dan untuk jajan enam ratus rupiah. 

Bila mana menilai dengan keadaan 

sekarang sungguh sangat jauh sekali 



  

 
 

perbedaanya, karena keadaan serta 

kebutuhan ekonomi yang lebih jauh 

mahal dari pada zaman dulu, sehingga 

uang sebesar seribu rupiah tidak akan 

cukup untuk sekelas anak SD sekarang. 

Teringat seorang teman yang hanya 

diberi bekal tiga ratus rupiah seharinya, 

dia harus berjalan kaki untuk pergi ke 

sekolah, dan anehnya dia merupakan 

anak yang pintar, akan tetapi zaman 

berkehendak lain, ketika lulus dari SD dia 

harus rela untuk tidak melanjutkan 

sekolahnya ketinggkat yang lebih atas 

karena factor ekonomi yang dilanda oleh 



  

 
 

keluarganya, teman saya itu merupakan 

jadi pelajaran untuk saya untuk 

senantiasa mensyukuri nikmat dari yang 

maha kuasa karena Allah SWT masih 

memberikan kesempatan bagi saya serta 

teman-teman yang bisa melanjutkan 

sekolah. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Keinginan yang saya tunggu-tunggu 

untuk mengenakan seragam merah putih 

karena melihat teman-teman saya 

dirumah begitu riangnya ketika 

mengenakan seragam tersebut, sehingga 

ada sebuah kebanggaan mengenakan 

baju seragam tersebut. 

Ketika baru lulus dari sekolah TK, saya 

langsung daftar kesekolah dasar, nama 

sekolahnya adalah SD Samarang 1, ketika 

baru pertama kali sekolah di SD tersebut 

saya menemukan teman-teman baru, 

namun setelah beberapa hari saya mulai 

tidak betah karena sekolah memberikan 



  

 
 

saya banyak Pekerjaan Rumah (PR) 

hingga saya merasa malas untuk 

mengerjakannya. 

Akan tetapi kedua orangtua saya 

sangatlah pengertian ketika kondisi saya 

sedang malas maka orang tua saya 

memberikan motivasi kepada saya 

dengan berjanji akan membelikan 

mainan serta akan membelikan saya es 

krim. Maka semangat saya pun naik 

kembali dengan motivasi tersebut. Bila 

menilai materi tersebut sungguh sangat 

berpengaruh terhadap keadaan saya 

karena diajarkan untuk senantiasa 



  

 
 

mempunyai target untuk hidup. Begitu 

lah kehidupan sekolah yang sangat 

membosankan menurut saya. Kondisi 

tersebut berlanjut hingga saya sampai 

lulus dari sekolah tersebut karena 

kepatuhan saya terhadap orangtua saya 

serta guru-guru yang berada disekolah 

saya. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Mata terfokus kepada kertas yang berada 

didepan, keluar keringat daro dahi mini 

ketika ketegangan melanda dalam 

pikiran karena kini saya dihadapkan 

dengan Ujian Nasional sebagai penentu 

kelulusan dari Sekolah Dasar menuju 

sekolah ketingkat yang loebih tinggi. 

Waktu sembilan puluh menit pun tidak 

terasa untuk satu mata pelajarn. Akan 

tetapi kefokusan untuk mengisi lembar 

jawab sebagai penentu lulus atau 

tidaknya diri ini. Kejadian ini 

berlangsung selama satu minggu. 



  

 
 

Tidak jauh setalah satu minggu dari ujian 

tersebut telah keluar hasil ujian tersebut 

dan saya dinyatakan lulus pada ujian 

nasional ini. Teman-teman bersorak ria 

melihat hasil pengumuman ujian 

nasional, bahwa semua dinyatakan lulus. 

Semua teman-teman saya mempunyai 

impian untuk melanjutkan ke sekolah 

favorit karena itulah langkah awal 

mewujudkan impian. Akan tetapi tidak 

semua bersenang hati, karena tidak 

semuanya melanjutkan sekolah karena 

faktor ekonomi yang tidak mendukung, 

dimana sekolah pada saat itu belum 



  

 
 

gratis tidak sepertinya hal sekarang 

sekolah SD-SMA gratis namun sangat 

ironis sekali meskipun gratis tetap masih 

banyak anak-anak yang tidak bersekolah, 

karena memilih membantu orangtuanya 

untuk mencari uang. Secara otomatis 

hak-hak sebagai anak bangsa telah 

diperkosa oleh tindakan-tindakan yang 

sudah menyalagi aturan. Sudah 

sepatutnya itu merupakan PR bagi para 

pemimpin Negara. 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Ketika saya duduk di bangkus SD, waktu 

itu di kelas enam SD saya sering kali 

mengaji ditambah pendidikan bahasa 

arab, hal itu dirasakan sebagai modal 

untuk keseharian didalam kehidupan diri 

saya. 

Ketika lulus dari Sekolah Dasar saya 

mempunyai keinginan untuk 

melanjutkan ke sekolah favorit saya saya 

idamkan, namun orang tua mempunyai 

tujuan yang berbeda beliau berifikir 

bahwa bagaimana pendidikan dunia dan 

pendidikan islam pun bisa tercapai? Dua 

hal yang dpat disatukan agara tidak 



  

 
 

menyimpang dari kehidupan remaja 

yang pada zaman sekarang sangat jauh 

dari norma-norma kehidupan remaja. 

 Maka orangtua saya berinisiatif untuk 

memasukan saya kedalam Ma’had, 

sungguh sangat tidak diharapkan sekali 

oleh diri ini. Namun mau apa di kata itu 

merupakan untuk kebaikan diri saya 

sandiri, meskipun harapan saya ingin 

melanjutkan ke sekolah yang saya idam-

idamkan, dan pastinya baik buruknya 

pasti telah diperhitungkan oleh kedua 

orangtua saya. 



  

 
 

Tidak lama kemudian saya bersama 

kedua orangtua saya mendaftar ke 

Ma’had itu  

Maka sebulan kemudian dating hari yang 

sangat menegangkan ketika semua 

pikiran harus terkuras untuk mengisi 

jawaban sebagai penentu diterima atau 

tidaknya menjadi santri Santri diMa’had 

tersebut. 

Tidak hanya ujian tulis, akan tetapi ada 

tes selanjtunya yaitu tes membaca Al-

Qur’an yang dimana di uji oleh para 

Ustadz-Ustadzah. Hal itu sangat 



  

 
 

beruntung sekali karena modal dasar 

yang telah saya punya yaitu mengaji 

ketika duduk di bangku sekolah dasar 

kini menjadi penentu kelulusan saya 

terhadap tes baca Al-Qur’an tersebut. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Setelah sebulan dari tes tersebut, datang 

kerumah saya sebuah surat dari Ma’had 

tersebut tentang hasil-hasil tes serta 

pengumuman yang diterima oleh 

pesatren tersebut. 

Keringat dingin keluar karena tegangnya 

ketika membuka surat tersebut, tidak 

lama kemudian orangtua saya tersenyum 

kagum melihat saya, karena saya 

diterima oleh pesanteren tersebut. 

Setelah menerima surat pengumuan 

maka esok harinya saya bersama kedua 

orangtua saya melakukan daftar ulang 



  

 
 

dengan membawa bukti diterimanya 

saya dan membayar uang registrasi. 

Dalam registrasi teresebut menandatangi 

perjanian antara saya dengan pihak 

Ma’had untk bersedia mengikuti proses 

belajar selama enam tahun kedepan. 

Sebelum saya menandatangi perjanjian 

tersebut say berfikir. Semoga apa yang 

saya lakukan hari ini dan orangtua 

arahkan menjadi kebaikan untuk semua. 

Ketika melakukan rigistrasi ulang, 

disamping kami duduk sepasang 

orangtua sambil membawa anaknya, 



  

 
 

ternyata mereka melakukan hal yang 

sama dengan kedua orangtua saya yaitu 

registrasi. Tidak lama kemudian saya 

berkenalan dengan anak itu ia bernama 

Rahadian Nugraha dia berasal dari kota 

yang sama dengan saya yaitu Garut. 

Tidak hanya melakukan registrasi ulang 

akan tetapi kami melakukan tes 

kesehatan di ruangan Balai Pengobatan 

(BP), lalu kami pun berangkat ke koprasi 

untuk melakukan pengukuran baju serta 

celana yang nantinya akan menjadi 

seragam yang akan kami pakai. 



  

 
 

Dua minggu kemudian kami pun masuk 

ke Ma’had. Dan diri ini pun menjadi 

santri untuk enam tahun kedepan. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Semua baju dipersiapkan, dari mulai 

buku sampai hal-hal terkecil seperti 

penghapus dipersiapkan untuk 

keberangkatan saya menuju Ma’had. 

Perasaan yang kian tidak menentu 

tercampur aduk didalam hati ini, mata 

hanya bisa melihat orangtua yang sedang 

sibuk-sibuknya mempersiapkan 

kebutuhan saya di Ma’had.  

Senyum karena bangga terhadap 

orangtua saya karena dapat 

menyekolahkan saya kejenjang lebih 

tinggi, perasaan amarah yang harus saya 



  

 
 

pendam karena keinginan saya tidak 

tercapai untuk bersekolah yang saya  

favoritkan. 

Semua saya kubur didalam hati saya  

biarlah ini menjadi anugrah yang harus 

saya dapatkan meskipun yang tidak saya 

harapkan. 

Setelah semua persiapan selasai, saya 

bersama kedua orangtua saya pergi 

menuju Ma’had yang bertempatkan di 

Garut, tentu tidak dekat dari rumah saya, 

karena cukup jauh dari rumah saya, 

maka tidak ada kemungkinan untuk 



  

 
 

kembali lagi kerumah dan memutuskan 

untuk tidak pergi ke Ma’had. 

Setelah datang di Ma’had lalu saya 

bersama kedua orangtua saya mencari 

asrama yang akan saya tinggali, asram 

demi asrama lorong demi lorong saya 

lewati, akhirnya saya menemukan 

asrama yang akan saya tinggali. Ternyata 

tidak hanya saya yang breada di asrama 

tersebut, ada banyak sekali anak-anak 

yang akan menempati asrama tersebut 

semua berjumlahkan dua puluh orang, 

tentu semua berjenis kelamin laki-laki 



  

 
 

karena asrama laki-laki dengan 

perempuan berbeda. 

Setelah saya menemukan asrama saya 

lalu saya mulai dengan membereskan 

baju-baju, buku beserta alat tulisnya, alat 

mandi dan tentunya makan-makan yang 

saya bawa. 

Semua anak-anak dengan kedua 

orangtuanya melakukan hal yang sama 

dengan apa yang sedang saya lakukan 

bersama kedua orangtua saya. Setelah 

semua berse untuk membereskan 

orangtua saya pun pulang dengan 



  

 
 

perasaan yang berat sambil 

melambaykan tangan ketika didalam 

mobil yang berukuran kecil sebuah mobil 

Jimmny warna merah. 

Ketika itu belum terasa sedih, akan tetapi 

ketika menjelang malam saya hanya bias 

diam dikasur saya dan melihat sekeliling 

saya, diam tanpa kata pada waktu malam 

tersebut. 

Ingin rasanya meneteskan air mata ini 

dan berteriak sekeras mungkin untuk 

mengobati rasa sedih ini. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Ketika hari pertama saya di Ma’had 

langsung di adakannya Ta’ruf atau 

perkenaln baik perkenalan secara 

individual maupun dengan pihak Ma’had. 

Ternyata di Ma’had itu tidak mengenal 

namanya perbedaan baik dari segi social 

maupun tingkatan, semuanya sama 

SANTRI, tidak ada yang di spesialkan 

meskipun ada anak-anak guru yang 

mengajar di Ma’had dan anaknya 

bersekolah di Ma’had itu maka tidak ada 

pengkhususan bagi santri tersebut. 



  

 
 

Ketika melakukan Ta’ruf kami 

dikenalkan dengan semua Ustadz/ah dan 

semua pengurus yang berada di Ma’had 

itu dari mulai pimpinan Ma’had sampai 

petugas kebersihan pun di kenalkan 

kepada kami, karena itulah semua civitas 

yang berada di Ma’had ini. 

Perlu diketahui juga bahwa nama 

Ma’hadnya adalah Ma’had Darul Arqam 

Muhammadiyah Garut. 

Setelah perkenalan Ma’had kami 

diperkenalkan kepada organisasi-

organisai yang berada di Ma’had tersebut 



  

 
 

seperti OSIS kalau disekolah 

Muhammadiyah IRM (Ikatan Remaja 

Muhammadiyah), HW (Hizbul Wathan), 

dan TS (Tapak Suci). Hal ini menunjukan 

bahwa tidak hanya sekedar sehat 

jasmani dan rohani, akan tetapi sehat 

pikiran pun tentu harus menjadi 

prioritas dalam kehidupan manusia. 

Tidak hanya dari itu Pengenalan KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar) pun di 

perkenalkan, awalnya saya hampir tidak 

percaya karena KBM berlangsung dari 

jam 05.00-21.00 saya  mempunyai waktu 

istirahat hanya dari jam 12.00-15.00 dan 



  

 
 

18.00-19.30 selain waktu itu kami hanya 

melakukan aktivitas belajar. 

Setelah program dari Ma’had untuk 

ta’aruf selesai, maka kami langsung 

menghadapi ta’ruf yang lainnya dari 

organisasi-organisasi yang berada di 

Ma’had. 

Pertama MABICA (Masa Bimbingan Calon 

Anggota) kegiatan ini diwajibkan untuk 

seluruh calon santri baru yang  berada di 

Ma’had karena dalam sekolah 

Muhammadiyah semua siswa/santri 

menjadi anggota IRM. 



  

 
 

Kegiatan ini berlangsung selam tiga hari,  

dalam bimbingan itu kami diberi materi 

tentang seputar organisasi tersebut, akan 

tetapi dalam bimbingan tersebut tidak 

hanay pikiran yang di tempa akan tetapi 

mental pun di di uji karena kehidupan itu 

sangat keras dan miniature dalam 

sebuah masyarakat itu adalah di 

pesantren atau Ma’had. 

Pada waktu tertentu saya dipanggil oleh 

kakak kelas pemimbing kedalam sebuah 

kelas, disana terdapat tiga orang kakak 

kelas yang bedannya besar-besar yang 

satu berambut pendek bermata tajam 



  

 
 

layaknya mata elang yang sangat seram 

dimana akan menerkam mangsanya, dan 

disbelahnya berwajah kalem berambut 

cepaklayaknya komandan, dan yang 

satunya lagi berwajah seram dengan 

mata seperi akan keluar sambil melihat 

kepada saya. 

Lalu mereka menyuruh saya untuk 

duduk dibangku dan langsung 

membentak saya “apa kesalahnmu???” 

saya pun bingung apa yang telah saya 

perbuat hingga tiga orang ini yang saya 

sangat takuti memarahi saya, keringat 

dingin mengucur deras dikening saya, 



  

 
 

bercucuran bagaikan orang yang sudah 

lari maraton, hingga saya tidak bisa 

menahan air mata saya hingga 

menteskan air mata karena rasa takut 

saya kepada kakak kelas saya. 

Dan mereka bilang jangan menangis 

sambil membentak, dan ternyata mereka 

mengatakan kesalahan saya, bahwa saya 

tertidur saat materi berlangsung, saya 

sadari bahwa saya pernah ketiduran 

pada saat materi karena rasa ngantuk 

yang sangat berat untuk di tahan. 



  

 
 

Namun maksud ketiga kakak kelas saya 

itu baik, tujuannya untuk bisa 

menghargai apa yang terjadi disekeliling 

saya dan saya bisa langsung respek 

terhadap hal itu, dan rasa saling 

menghargai. Tiga hari tidak terasa telah 

terlewati dan itulah awal saya ketika 

memasuki Ma’had yang saya sangat 

rindukan sekali saat ini. 

 

 

 



  

 
 



  

 
 

Ketika mendengar kata Empat Sembilan, 

pasti tertuju kepada angka Empat dan 

Sembilan, angka ini merupakan angka 

yang sakral di Ma’had saya. Karena 

semua aktivitas berawal dari angka 

tersebut. Ada kenangan tertentu di 

angkat tersebut. 

Angka Empat merupakan angka awal 

bagi aktivitas kami di Ma’had karena 

pada jam emat Shubuh, saya beserta 

teman-teman saya yang berada di 

Ma’had umumnya seluruh santri telah 

terbangun dari tidurnya yang sangat 

nyenyak meskipun hanya beberapa jam 



  

 
 

waktu untuk beristirah. Akan tetapi 

kebutuhan kami akan beribadah kepada 

Allah sangatlah harus kami laksanakan. 

Anka Sembilan, ada apa dibalik angka 

Sembilan? Ternyata Sembilan 

merupakan akhir dai kegiatan belajar 

mengajar. 

Apakah jam Sembilan pagi atau malam? 

Tentu akhir dari kegiatan belajar 

mengajar yang saya laksanakan berakhir 

jam Sembilan malam, tidak heran kenapa 

saya harus belajar 30-32 mata pelajarn 

yang harus saya pelajari. 



  

 
 



  

 
 

Kegiatan-kegiatan empat Sembilan 

tersebut saya lakukan selama enam 

tahun, dari mulai sejak Tsanawiyah 

(smp) sampai Aliyah (SMA). 

Awal-awal saya merasa jenuh dengan 

aktivitas yang sangat padat hingga ada 

perasaan tidak betah, namun persaan itu 

saya buang jauh-jauh karena saya yakin 

esok adalah hari yang penuh anugrah 

jadi saya bisa bertahan selama enam 

tahun. 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

Kelas satu pun terlewati, saya dengan 

teman-teman mempunyai keinginan 

untuk tour bersama dengan Pembina 

kami, namun ada beberapa kendala 

tentunya yang harus kami hadapi, 

pertama kami harus mendapatkan 

perizinan yaitu dari kepala sekolah kami, 

dan tentunya lebih tinggi lagi Pimpinan 

Ma’had. 

Semua proses telah kami laksanakan, 

akan tetapi, ternyata kami tidak diberi 

izin Ma’had. 



  

 
 

Maka dari itu kami berfikir bagaimana 

caranya untuk tetap jadi melaksanakan 

tour tersebut. 

Semua kelas kami berunding untuk 

memusyawrahkan bagaimana caranya 

untuk tetap melaksanakan tour ini, maka 

kami berinisiatif untuk melaksanakan 

tour pada hari liburan. 

Kami pun melaksanakan perjanjian 

dengan semua anak-anak untuk tidak 

membocorkan hasil perundingan ini, 

karena apabila hasil rundingan ini 



  

 
 

diketahui maka akan menjadi masalah 

bagi kelas saya. 

Akan tetapi Pembina kami yaitu Pa 

Agung ternyata mendukung kami untuk 

melaskanakan liburan ini, beliau 

medukung penuh terhadap ide kami. 

Maka kami pun sepakat untuk tour ini. 

13 Januari 2005, itulah pelaksanaan tour 

ke Dufan (Dunia Fantasi) pertama saya 

bersama teman-teman kami bahkan 

dengan Pembina kami di Ma’had. 



  

 
 

Semua melakukan perjanjian untuk 

kumpul di rumah teman saya yang 

bernama Rizki Wildan. 

Pelaksanaan tour ini adalah ilegal tanpa 

sepengtahuan dari Pihak Ma’had kecuali 

Pembina kami. 

Ini merupakan kesalahan awal kami dan 

tour ini pula yang menyatukan saya 

dengan teman-teman dan kami seperti 

saudara. 

 

 



  

 
 



  

 
 

Setelah pulang dari tour kami, maka kami 

pun pulang ke ma’had kami yang 

tercinta, kesokan harinya Pembina kami 

di panggil oleh pihak ma’had, ternyata 

pihak ma’had mengklarifikasi tentang 

tour ini, dan ini merupakan awal 

kesalahan kami, tentu pihak ma’had 

menyatakan kekecewaan terhadp kami 

juga kepada pembina kami.  

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Semua berawal dari kelas tiga Mts 

(Madrasah Tsnawiyah), ketika itu saya 

dengan teman-teman bermain, kami 

dibawa oleh teman kami yang bernama 

Benny ke rumah temannya, ternyata 

temannya itu seorang peminum 

minumanan keras. 

Awalnya kami tidak suka terhadap 

temannya karena suka minum minuman 

keras, akan tetapi temannya itu baik 

selalu memberikan senyuman bahkan 

selalu menyapa kepada kami, ketika 

main kerumahnya saya berikut dengan 

teman saya yaitu Fammy dan Roby. 



  

 
 

Awalnya kami hanya mencoba minum 

sedikit, akan tetapi kepala kami mulai 

pusing dan anehnya kami tidak berhenti 

meminum barang haram tersebut, 

malahan kami menambah minuman kami 

hingga tidak sadarkan diri. 

Tidak hanya minuman keras yang kami 

teguk, bahkan kami pun pernah 

merasakan yang namanya ganja, sungguh 

keterlaluan sekali bagi seorang santri 

berkelakuan seperti itu. 



  

 
 

Menyewa motor dimalam hari hanya 

sekedar memuaskan keinginan nafsu 

semata. 

Bahkan kami pun selalu menantang 

kakak kelas berkelahi, bahkan kami 

sering bolos ke kelas. Sungguh diluar 

batas kewajaran. 

Akan tetapi kami melakukan semua hal 

itu diluar ma’had ketika hari libur. 

Hari libur di Ma’had kami adalah hari 

Jum’at, maka ketika datang hari kamis 

maka malam harinya kami suka keluar 

dengan alasan pulang kerumah, tapi 



  

 
 

malah melakukan hal-hal yang diluar 

batas kenakalan untuk seorang anak 

kelas tiga Mts/SMP. 

Pernah kami mendapat teguran dari 

Pembina kami yang bernama Pa Kiki 

untuk tidak bolos sekolah, tapi malah 

kami abaikan karena saya menganggap 

diri ini sudah tahu jalan kehidupan dan 

apa yang harus diperbuat. 

Pembina kami sangat sabar menghadapi 

kelakuan kami yang kian hari kian 

menjadi. 



  

 
 

Bahkan kami mulai merasakan rokok itu 

dari kelas 2 Mts/Smp , kami merokok di 

WC atau tempat mandi kami, dan 

resikonya bila ketahuan sama Pembina 

maka kami akan dilarikan mengelilingi 

Ma’had sambil membawa papan dengan 

bertuliskan “Kami tidak Akan Merokok 

lagi” itu adalah konsekuensio bila kami 

ketahuan sekali, apabila kami ketahuan 

dua kali, maka rambut kami akan 

dibotaki dan dilarikan sambil membawa 

papan yang bertuliskan sama, apabila 

kami ketahuan tiga kali maka orangtua 

kami akan dipanggil, dan apabila kami 



  

 
 

ketahuan empat kali maka kami akan 

diskors selama satu minggu. Itulah 

peraturan di Ma’had kami. 

Namun semua hal itu belum pernah 

terjadi kepada kami karena sangat rapi 

ketika melakukan semua kebobrokan 

kami. 

Pembina kami senantiasa 

memperingatkan kami untuk senantiasa 

memperbaiki kelakuakan kami dan 

sering masuk sekolah karena kami akan 

menghadapi ujian nasional. Tapi kami 

cuek saja terhadap Pembina kami. 



  

 
 



  

 
 

Semua terdiam, semua hening didalam 

asrama kami yang beratapkan bilik 

dengan anyaman yang bentuknya seperti 

pitagoras dan berwarna coklat, semua 

menatapnya. 

Seorang dari kami berkata “ deuk kieu wa 

ieu teh?” (mau begini saja?), semua 

serentak sesorang tersebut dia bernama 

Robby Wesqorni dia seasrama dengan 

saya begitu juga dengan Fammy 

Muhammad A R, semua saling 

memandang lalu berangkat ke lapang 

pingpong (tenis meja) lau kami bertiga 

duduk sambil melihat santri-santri yang 

lain bermain tenis meja, lalu kami pun 

meminta untuk bergantia main tenis 

meja akan , lalu mereka pun memberikan 

permainannya kepada kami, lalu kami 



  

 
 

pun bermain,  tak lama kemudian ada 

kakak kelas kami merebut bet saya lalu 

saya pun terhentak menahannya lalu 

saya dengan kakak kelas saya 

bersitegang, akan tetapi saya menglah 

dan memberikan bet tersebut kepada 

kakak kelasa saya, akan tetapi kakak 

kelas saya malah “ngalonyeng” (meledek) 

lalu saya mendekatinya dan langsung 

saya pukul mukanya terus saya banting 

kepalany ketembok sampai semua 

bergetar, pada saat itu tidak ada yang 

memisahkan semua bertanya kenapa 

seorang adik kelas dapat menghajar 

kakak kelas? 

Tidak lama setelah saya beres 

menghajarnya lalu saya  pergi ke asrma 



  

 
 

untuk menenagkan diri ini yang sedang 

tak tentu arahnya. 

Tak lama setelah insiden itu teman-

teman kakak kelasa saya memanggil saya 

ke asramanya, setelah itu saya dikelilingi 

oleh semua temannya mereka berniat 

untuk membalasa dendam kepada saya 

lalu saya berkata “ mun wani mah tong 

maen rempugan era ku perdikat kakak 

kelas lah” (kalau berani jangan main 

keroyokan malu sama nama predikat 

kakak kelas) lalu ada yang menampar 

saya dia bernama Imadudin biasa disebut 

Somad saya sangat menghormatinya 

begitu dia menghormati saya, maka 

semua bubar dan balas dendam itu pun 

tidak jadi, akan tetapi setelah kejadian itu  

kelas kami dengan kakak kelas kami 



  

 
 

bertambah dekatt karena kami berjanji 

untuk senantiasa bersatu, pada saat itu 

saya masih duduk di bangku kelas tiga 

Mts. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 
 



  

 
 

Ketika saya sedang duduk di depan 

asrama tiba-tiba ada yang mendatangi 

saya ia bernama Teguh Mulyadi bisa 

disebut Bruno lalu ia berkata “Joy maneh 

asup dipengurusan IRM” IRM adalah 

Ikatan Remaja Muhammadiyah, (kalau 

disekolah umum biasa di sebut OSIS), 

lalu saya berkata “naha Brun bisa? urang 

mah teu ngarti nanaon” (kenapa Brun 

Bisa? Kan saya tidak mengerti apa-apa) 

lalu dia menjawab “nanaon ge dimimitian 

teu ngarti ke oge bakalan ngarati” (apa-

apa juga di awali tidak mengerti lalu 

nanti juga mengerti) padahal saya tidak 

mempunyai pengalaman sama sekali 

mempunyai pengalaman sama sekali 

dalam berorganisasi, pad saat itu saya 

menjabat sebagai Sekretaris ASK 



  

 
 

(Apresiasi Seni, dan Budaya), pertama 

saya berfikir apa yang harus saya 

lakukan ternyata ketua Bidang saya yang 

bernama Muhammad Fadhil selalu 

memberikan saya semangat sehingga 

saya terus bersemangat untuk bisa saya 

lewati. 

Sampai sekarang saya masih aktif di IRM 

kalau sekarang menjadi IPM (Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah)dan saya aktif Di 

Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah Garut (PD IPM Garut),  

beberapa jabatan yang pernah saysa 

duduki di IRM/IPM adalah : 

 

 



  

 
 

Jabatan Tahun Keterangan 
Sekretaris Bidang ASK 07-08 PR IRM Darul 

Arqam 
Sekretaris Umum 08-09 PR IRM Darul 

Arqam 
Anggota Pengembangan 
Organisasi (PO) 

08-10 PD IPM Garut 

Ketua Bidang ASBO 
(Apresiasi Seni, Budaya , 
dan Olahraga) 

08-10 PD IPM Garut 

Ketua KPSDM 10-12 PD IPM Garut 

 

Ada beberapa dampak positif yang saya 

dapatkan ketika saya masuk organisasi 

pertama, saya dapat berhenti dari 

kebiasaan buruk saya yaitu mabuk-

mabukan, bolos sekolah kedua hal itu 

bias saya tinggalkan ketika saya masuk 

kedalam organisasi tersebut, sehingga 

saya beranggapan organisai inilah yang 



  

 
 

telah menyelamatkan saya dari gelapnya 

dunia yang pernah saya alami. 

Begitu teman-teman saya mereka 

berhenti dari kebiasaan itu mereka 

membentuk sebuah Band, dan sampaia 

sekarang band itu melejit dikalangan 

band indie, nama band tersebut sempat 

mengalami beberpa pergantian nama 

hingga sekarang yang masih tetap adalah 

The Ma’had dan band ini merupakan 

artis dari sebuah organisasi yang 

bernama Peace Generation. 

Semua hal ini yang saya jalani adalah 

semata-mata untuk perubahan diri saya 

dan Alhamdulillah saya mengalami 

perubahan dalam segi social, akedemik 

dll. 



  

 
 

Saya sangat beruntung telah bertemu 

dengan organisasi ini, karena disamping 

telah menyelamatkan hidup saya, saya 

juga dapat berinteraksi dengan 

masyarakat sekita, bahkan pemerintahan 

daerah. Semua ini belum pernah saya 

pikirkan karena saya hanay ingin 

mengucapkan terima kasih kepada 

organisasi ini yang telah menyelamatkan 

saya dari jurang kegelapan dengan cara 

saya memberikan kontribus didalamnya. 

Alhamdulillah saya sering kerap kali 

diiminta menjadi pemateri dalam sebuah 

pelatihan meskipun saya tidak meminta 

akan teatapi demi organisasi ini saya rela 

untuk melakukan apapun.“Thanks for all 

IPM”. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Kegiatan ku semakin lama semakin 

padat, baik dari kegiatan oraganisasi 

maupun sekolah karena pada waktu itu 

pula saya kelas lima Aliyah /dua 

SMAwaktu itu saya menjabat di IPM 

ranting menjadi sekretaris Umum, dan di 

Pimpinan Daerah menjadi kabid ASK, 

saya sering kali izin untuk tidak 

bersekolah, pertam-pertama saya masih 

diberi izin, akan tetapi kesanananya saya 

sering tidak diberi izin untuk mengikuti 

kegiatan organisasi alasannya kata 

kepala sekolah saya menganggu, padahal 

saya hanay mengikuti izian tidak ada 

unsure untuk tidak mengikuti proses 

belajar, tapi saya jurang sering kaburnya 

hany untuk mengikutio kegiatan 

organisasi namun itulah diri saya yang 



  

 
 

dibentuk karakternya oleh organisai 

untuk senantiasa berani mengambil 

keputusan. 

Kalau idipikirkan memang saya salah, 

tapi dalam sebuah pembelajaran perlua 

adanya sebuah tindakan riil, maka dari 

itu saya beranggapan bahwa saya sedang 

belajar dan belajar itu tidak hanya 

dikelas, bahkan jarang suah ilmu 

didapatkan di kelas contohnya ilmu 

tentang ANSOS di kelas setarang SMA 

tidak diajarkan akan tetapi saya 

mendaptkannya di organisasi. 

karena sifat saya yang dibentuk oleh 

organiasi untuk senantiasa mengambil 

keputusan meskipun dengan keadaan 

apapun, saya sering kali dipanggil oleh 



  

 
 

kepala sekolah saya untuk 

menghadapnya, kami sering 

membicarakan tentang aktivitas saya, 

hingga kepala sekolah saya menyuruh 

saya untuk membatasi aktivitas saya. 

Semua berlanjut ke kelas tiga Aliyah dan 

saya masih tetap beraktivitas di 

organisasi bahkan semangit banyak 

ditambah saya mengikuti Bimbingan 

Belajar karena sebentar lagi saya akan 

melaksanakan Ujian Nasional. 

Jabatan saya di ranting sudah beres akan 

tetapi masa jihad saya di Pimpinan 

daerah belum berakhir, tapi bukan 

berarti saya meninggalkan sekolah, saya 

masih tetap bersekolah karena itu 



  

 
 

kewajiban saya sebagai seorang siswa 

bahkan santri. 

Ketika banyak penawaran-penewaran 

beasiswa dari berbagai universitas 

dating kepada Ma’had kami, saya tidak 

mengikutinya bahkan penawaran PMDK 

pun saya belum mengikutinya karena 

saya masih banyak aktivitas dalam 

organisasi saya. Akan tetapi saya tetap 

belajar karena saya juga mempunyai 

impan yang ingin saya wujudkan.  

Teman-teman saya sudah banyak yang 

diterima di universitas terkemuka 

seperti UMY (universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta), IPB 

(Institut Pertanian Bogor), UGM 

(Universitas Gajah Mada), PARAMADINA, 



  

 
 

dan beberapa Universitas lainnya baik 

Negeri maupun Swasta, akan tetapi saya 

masih belum mendapatkan Universitas 

yang akan menampung saya, saya 

mempunyai impian menjadi seorang 

wartawan dan ketika itu saya mengikuti 

SMUP UNPAD, PMDK UIN SGD Bandung 

dan yang terakhir SNMPTN. 

Ketika itu info yang saya terima saya 

lulus dari SMUP UNPAD dan saya juga di 

terima dai PMDK UIN, lalu setealh itu 

tidak lama kemudian saya juga 

mendapatkan info bahwa saya lulus dari 

tes SNMPT, ketika saya mengikuti SMUP 

UNPAD saya mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi, dan SNMPTN pun saya 

mengambil jurusan ilmu komunikasi 



  

 
 

dengan Universitas Indonesia (UI) di UIN 

saya mengambil Jurusan Jurnalistik. 

Pada saat itu saya bingung ingin 

mengambil Universitas mana, banyak 

yang menyarankan kepada saya untuk 

mengambil Universitas Indonesai bahkan 

teman saya kerap selkali 

memperingatkan kepada saya untuk 

mengambil UI untuk kuliah saya dimasa 

depan, akan tetapi Orang tua saya hanya 

menyarankan ambil yang terbaik. 

Lalu saya pun melakukan Shalat 

Istiharah untuk menentukan mana yang 

terbaik bagi saya, ternyata banyak 

petunjuk-petunjuk yang membuat saya 

mengambil keputusan  untuk membawa 



  

 
 

dari UIN SGD Bandung sebagai jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Pertama dari factor orangtua dimana Ibu 

saya yang sedang Kuliah, lalu bapak saya 

yang ingin melanjtukan Kuliah dan adik 

saya yang masih di pesantren, tentu 

semua hal itu membuat saya berfikir 

bahwa kuliah dimanapun tergantung 

orangya bukan dari dari segi 

Universitasnya. 

Teman-teman, dan guru-guru saya, 

banyak yang bilang kecewa terhadap 

keputusan saya, karean saya mengambil 

keputusan yang kurang terap dan 

mengabaikan kesempatan yang jarang 

ini, dan saya hanya bilang sambil 

tersenyum“ini jalan hidup saya biar kita 



  

 
 

lihat kedepannya mau seperti apa saya 

ini dengan keputusan saya ini”. 

Bahkan kepala sekolah saya tidak 

mempercai bahwa saya diterima di 

Universitas terkemuka karena saya lebih 

banyak memntingkan kegiatan 

organisasi ketimbang belajar dikelas. 

Namun itulah kenyataannya. 

Bahkan ketika saya daftar ulang ke UIN 

SGD Bandung legalisiran saya tidak di 

tanda tangan oleh kepala sekolah saya 

karana saking jengkelnya kepada saya 

yang senantiasa membantang apa yang 

beliau suruh. Legalisiran saya ditanda 

tangan oleh pihak TU. Pada legalisiran itu 

tidak ada unsure memanipulasi atau 

penipuan dan itu sebuah kesahan sebuah 



  

 
 

berkas, karena ketika Kepala sekolah 

berhalangan maka ada pihak kedua yang 

bisa menandatanganinya dan berkas itu 

asli. 

Sampai sekarang pun Kepala Sekolah 

Saya tidak mengetahui bahwa saya 

Kuliah dimana, saya sadar akan 

perbuatan saya bahwa sikap saya 

memanga tidak baik kepada seorang 

kepala sekolah sekaligus pengajar buat 

saya, namun saya ingin membuktikan 

bahwa apa yang tempuh selama ini 

tidaklah salah. Dan inilah hasilnya saya 

Kuliah. 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 



  

 
 

Musyawarah tertinggi akan dilaksanakan 

oleh Ikatan pelajar muhammadiyah dan 

Muhammadityah, pelaksaannya di 

yogyakrta, say beserta teman-teman saya 

pun akan berangkat ke jogja, perbekalan 

dengan seadanya dengan hanya 

membawa ongkos untuk pulang pergi 

menggunakan kereta ekonomi yang 

harganya dua puluh lima ribu ke 

jogjakarta dari garut. 

Pagi itu jam delapan kami berangkat dari 

secretariat IPM ke stasuin Kereta Api di 

Cibatu Garut cuma bertiga karena teman-

teaman kami yang lainnya pergi duluan 

karena harus mempersiapkan 

penginapan serta tempat kumpul bagi 

kami, kami hanya bertiga yaiut Hilmy 

sering di panggil Babeh, dan Zahra yang 



  

 
 

lebih kerap di panggil Unyil. Kami pun 

memesan tiket untuk kebrangkatan kami 

ke jogja, tak lama kemudian setelah 

pemesanan tiket keretapun dating lalu 

kami pun naik kereta tersebut, ternyata 

kami tidak kebagian duduk karena itulah 

resikonya naik kereta ekonomi  anda 

harus bersiap-siap untuk tidak duduk 

selam mungkin. 

Kami bertiga berdiri di sambungan 

gerbong, denangan keadaan panas, pegal, 

lelah, ngantuk, dan cape menyertai kami, 

bayangkan selama delapan jam kami 

tidak duduk dan berdesak-desakan 

dengan penumpang yang lainnya dan 

tidak mau kalah juga yang namanya 

pedagan asongan. 



  

 
 

Ketika kami makan, kami berbagi 

bersama, membeli satu bungkus nasi 

kami makan bertiga itulah perjuangan 

kamai untuk menuju musyawarah 

tertinggi di organisasi kami, delapan jam 

merupakan waktu yang sebentar bagi 

kami, karena rasa semangat kami yang 

tinggi sehingga dapat melewatinya. 

Ketika sudah sampai di stasiun 

lempuyangan sekitar jam enam, maka 

semua perasaan yang kami alami di 

kereta sirna sudah, lalu kami langsung 

menghubungi teman-teman kami yang 

berangkat duluan. 

Lalu kami dibawa ke tempat penginapan 

yang berada di bantul untuk beristirahat 



  

 
 

karena aktivitas kami di esok hari sangat 

berat. 

Pagi sektar jam empat shubuh kami 

terbangun untuk mandi dan 

melaksanakan sholat shubuh lalu setelah 

itu kami berangkat menuju Satdion 

Mandala Krida tempat pembukaan 

Muktamar menggunakan bus mini 

dimana pembukaan tersebut merupakan 

pembukaan terhadap tiga Musyawarah 

yaitu Muktamar Muhammadiyah, 

Muktamar Aisyiah, dan Muktamar Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah. 

Semua pawai sambil berjalan kaki dari 

depan stadion menuju kedalam stadion, 

pembukaan tersebut dilaksanakan dari 

jam delapan sampai menjelang Dzuhur, 



  

 
 

pembukaan tersebut langsung di buka 

oleh President meskipun tidak secara 

langsung karena Bapak President kita 

pada saat itu sedang melakukan Umroh 

di Makkah. 

Dan ada yang special pada Muktamar kali 

ini karena bertepatan dengan satu 

abadnya Muhammadiyah, maka ini 

merupakan Muktamar yang sangat 

bersejarah dimana sambil memperingati 

satu abad Muhammadiyah. 

Setelah pembukaan tersebut selesai, 

maka dilanjut malam harinya dengan 

malam Ta’ruf dimana menghadirkan 

beberapa artis ternama seperti Ita 

Purnamasari, Dwiky dll. Banyak 

pertunjukan-pertunjukan seni yang di 



  

 
 

tampilkan, bahkan ada sebuah tari 

mengenakan lampu cahaya yang 

berwarna-warni pertama di Indonesia 

dan di akhiri oleh pesta kembang api.  

Setelah melaksanakn pembukaan dan 

malam Ta’aruf, semua kembali ketempat 

penginapan dengan praan bangga karena 

kami mengikuti sebuah acara yang akan 

dicatatat dalam sejarah. Dan kami bangga 

sebagai warga Muhammadiyah. 

Keesokannya kami melaksanakan 

permusyawaratan baik Muhammadiyah, 

Aisyiah, dan Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah. Permusyawratan yang 

berlangsung kurang lebih seminggu kami 

jalani, perdebatan, mengadu argument 

dll. Kami merasakan permusyawratan 



  

 
 

yang di ikuti semua wilayah yang berada 

Indonesia bahkan dari Sabang sampai 

Merauke semua mengikuti meskipun 

sebagau utusan, dan itu menandakan 

bahwa berbeda-beda tapi tetap satu 

tujuan. 

Dan Akhirnya dari Muhammdiyah  yang 

terpilih sebagai Ketua Umum Pusat 

adalah Din Syamsudi, dan dari Aisyiah 

adalah Istrinya Din Syamsudi lalu dari 

Ikatan Pelajar Muhammdiah adalah 

Slamet Efendi. 

Lalu kami pulang ke daerah kami dengan 

perasaan bangga meskipun rasa lelah 

dan cape kerap berada dalam tubuh 

kami, tapi kami rasa semagnat kami 



  

 
 

bahkan ghirah kami terhadap ikatan 

semakin besar dan dalam. 

  
 
 

 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

JIM’Q merupakan nama angkatan saya 

waktu sekolah di Ma’had, kepanjangan 

yaitu JilUl Islam Mahirun wa Qadirun, 

semua merupakan dari kalangan yang 

berbeda, susah senang selalu kami lewati 

bersama, JIM’Q merupakan keluarga 

ketiga bagi kami, semua terasa nyaman 

ketika kami berkumpul. 

Kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh 

Ma’had kami selalu mengikutinya dan 

semua itu kami lakukan bersma. 

Namun pada akhirnya untuk saat ini 

kami harus berpisah karena kami harus 

melanjutkan sekolah kejenjang lebih 

tinggi. 

Dalam autobigrafi ini mungkin paling 

sedikit tulisannya, mengapa saya 



  

 
 

menceritakan sedikit? Karena supaya 

anda yang membaca menanyakan kepada 

saya. 

Karena 100 halaman ini sangat kurang 

untuk menceritakan kisah saya begitu 

teman-teman saya yang beraneka ragam. 

Halaman ini yang terpendek untuk 

menceritakan sebuah kisah. 

Tak ada kata yang terucap selain. “JIM’Q 

kalian telah memberikan arti sebuah 

persahabatan yang tidak melihat apapun, 

semua sama tidak ada yang miskin, tidak 

ada yang kaya, kita semua sama, kita 

adalah saudara dan JIM’Q akan ku 

ceritakan kepada Istri, Anak, dan cucu 

kami terima kasih keluarga ketiga ku”. 



  

 
 



  

 
 

Pendidikan baru ku tempuh di UIN SGD, 

namun jangan lupa teman baru 

kudapatkan, aktivitas ku selama 

perkuliahan adalah belajar, dan kalau 

saya di Tanya aktif di kampus pasti saya 

menjawab belum karena saya masih 

bingung mau masuk UKM apa, namun 

yang sedang saya bangun adalah rasa 

persaudaraan dengan teman-teman saya 

di kampus ini. 

Dari awal OPAK (Orientasi Pengenalan 

Akedemi) sampai sekarang yang selalu 

berbarengan adalah saya, jek, oril, ocol, 

uwa dan si acong, namun untuk sekarang 

tentunya bertambah dari mulai cici, odet, 

mamih, upll dna banyak lagi. 



  

 
 

Kalau di katakan kompak bisa, karena 

kami banyak persamaan seperti 

kesukaan lagu bahkan jajanan pun 

banyajk yang sama. Untuk mengikat itu 

semua kami sering bermain bersama 

mulai dari karokean, makan  bareng 

sampai futsal. Itu semua saya lakukan 

dengan teman-teman baru saya. 

Berawal dari saling tidak mengenal kini 

saling membantu itulah kami anak-anak 

jurnal angkatan 2010, semoga anak-anak 

Jurnal angkatan 2010 tetap solid hingga 

kalian mempunyai keluarga. 

Untuk kedepannya masih banyak cerita 

yang akan kami lakukan bersama. Maka 

tunggu cerita selanjutnya. 



  

 
 

Untuk kedua kalinya perasaan saya 

diguncang kembali oleh seorang wanita, 

entah kenapa perasaan ini dating lagi, 

sudah lama saya tidak merasakannya 

lagi. Makin hari makin terpikirkan ingin 

rasanya membuang jauh-jauh perasaan 

ini namun hanya makin menyiksa diri. 

Ingin rasanya berteriak untuk 

menghilangkan perasaan ini tapi nehil 

hasilnya. Ingin rasanya saya 

mengungkapkan semuanya tapi susah. 

Lalu saya berkonsultasi dengan seorang 

teman saya yang kerap kali di panggil 

mamih, sya semua utarakan apa yang 

sedang saya alami, lalu dia 

menyimpulkan bahwa saya sedang 



  

 
 

terkena sebuah penyakit yaitu jatuh 

cinta. 

Lalu saya berbicara lebih lanjut dengan 

teman, lalu saya bertanya kepada teman 

saya, “saya harus bagaimana? “ bersikap 

biasa saja, tapi saya itu takut kepada 

orang yang saya cintai, entah kenapa 

saya takut, tapi sulit rasanya membuang 

rasa takut ini kepada orang yang saya 

cintai. 

Ingin rasanya bersikap biasa namun 

susah. Tapi biarlah ini menjadi warna 

bagi kehidupan saya, dan yang saya 

inginkan adalah hanya melihat dia 

bahagia dan itu juga udah cukup. 


