
 
 

KELUAR DARI MASALAH HIDUP 

1. JATUH YANG MEMBANGKITAN 

Tahun 2006 sebuah perusahaan meltinasinal raksasa hendak membuka proyek hutan tanam 

industri di sumatra.Seorang pengusaha laborat memperoleh kesempatan turut serta 

didalamnya,inilah kontrak terbesar yang diperoleh sejak usaha alat beratnya berdiri pada tahun 

2002.karenya,dia tak mau tanggung-tanggung.adrenalin berpacu,dan semua aktivitasnya 

menyuarakan satu irama.”aku akan mendapatkan untung yang fantastis”.Dia kerahkan seluruh 

alat berat yang dimiliki perusahaannya,termasuk menambah armada sebanyak 70 unit alat berat 

baru untuk mega kontraknya ini. 

Beban yang dipikulnya sangat berat.batinnya sangat tertekan,membuatnya tak bisa berpikir 

jernih.dia bingung bagaimana tagihannya sebanyak itu bisa dia lunasi sementara proyek 

andalannya justru membuatnya ambruk.semua simpanan direkening pribadi termasuk 

tabungan istrinya yang disisihkan bulan demi bulan ikut ludes.aset keluarganya terjual tapi 

utang terus berbunga dan kian menggunung inilah yang membuat hatina gamang.banyak orang 

yang kuat menghadapi kebangkrutan seorang diri.tapi saat keluarga ikut terganggu rasanya 

sangat perih. 

Dia pernah merasakan kengeriaan tanpa ujung ketika bangkrut.tapi peristiwa ini tak lantas 

membuatnya putus asa.kejatuhannya dia maknai sebagai kerinduan tuhan kepadanya,agar dia 

kembali menampaki jalan ilahiyah.sejak saat itu hingga kini dia yakin bahwa tidak ada satu 

teori pun yang menjamin kita sukses selain teori yang diajarkan Allah SWT melalui Rasulluah 

SAW.Kejatuhan dalam menjalani bisnis dimaknainya sebagai pesan dari Allah SWT.Kalandra 

hari ini sangat dekat dengan umat dan bangsanya.kejatuhannya bukan saja telah membuatnya 

bangkit,tetapi juga membawa kebangkitan kepada banyak orang. 

2. PERISTIWA DI MASJID QUBA 

Dia menggunakan kesempatan ini untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan 

mengadukan masalah yang di deritanya bertubi-tubi.dan sebagaimana umumnya orang pertama 

kali umrah maka doa-doa yang dia minta penuh dengan nuansa kekhawatiran duniawi dia 

berdoa untuk dirinya,keluarganya,bisnisnya,dan perusahannya. 

Usai menunaikan salat jumat di gedung PLN,di bilangan jakarta selatan,kelandra melintas 

didepan lapak  pedagang yang menggelar dagangannya.tak hendak langsung pulang,dia 

mencari-cari buku tentang sejarah Rasulluah SAW.Buku yang dicarinnya itu tida ada,namun 

ada yang membuat dia terkesiap.Matanya terantuk ke sebuah buku kecil berjudul “Ciri-ciri 

Rasulluah.” 

Dengan gugup dia meraihnya,dan membuka buku itu begitu saja.tepat di tengah halaman yang 

dibukanya,terbacalah kalimat yang menggetarkan hatinya, “Rasulluah SAW  tidak tinggi dan 

juga tidak pendek.”Dibacanya urian yang berasal daribeberapa keterangan yang 

menggambarkan sosok Rasulluah.Ingatanya langsung meleset kepada lelaki tampan yang 

dilihatnnya di Masjid Quba.Dia tidak tinggi dan tidak pula pendek. Hilang sudah 

keraguannya.kerena hanya kenyatanya itu yang selama ini membuatnya bimbang.Air mata 

kembali menetes dari sudut matanya ketika dia menggumamkan sholawat. Bergegas 



 
 

dibayarnya buku itu,dan dia melangkah pulang dengan rasa haru dan bahagia yang luar 

biasa.Hatinya serasa seringan awan. 

3. BERTEMU KYAI MUFASSIR 

Diajak temennya ang seorang imam besar Majid Tanggerang,Kalandra menemui seorang kyai 

yang tinggi di daerah Banten. Kyai itu dikenal Zuhud dan sangat dihormati karena sikap dan 

ajarannya,sekaligus sangat alim dan banyak orang yang belajar kepadanya.namanya kyai 

Mufassir. 

Malam pukul 23.20 wib menit,rombongan tiba dipesantren kyai mufassir.Lokasinnya terpencil 

dan gelap karena belum ada listrik,penerangan yang diandalkan di sana adalah lampu minyak 

yang terpasang di tonggak-tonggak bambu. Sunyi sekali,sudah ak ada suara manusia 

berbincang hanya sesekali terdengar serangga malam bernyanyi memecah sepi. 

Sebenarnya tak nyaman juga berkunjung selarut itu tapi saat itu tak ada pilihan lain.rombongan 

kecil masuk melalui pintu utama. Kalandra menyapa beberapa para santri yang berjaga di 

depan pintu. 

Setelah seharian penuh bersama kyai,rombongan Kalandra berpamitan.pengusaha itu 

memperoleh pengalaman yang istimewa.dia menyaksikan dan mengalami sendiri cara hidup di 

pesantren itu. Dari kyai mufassir,dia belajar tentang disiplin terhadap diri sendiri,dan komitmen 

yang tinggi terhadap standar ketaatan kepada Allah yang dipilihnya. Begitu sampai 

dirumah,Kalandra disambut oleh keluargany. Anak-anak antusias melompat ke pelukannya. 

Sejak kunjungan itu,komitmennya terhadap prinsip yang dia yakini kian mengakar kuat.sebuah 

kesadaran baru tentang komitmen kepada Allah yang harus dipilih dan dilakukan,untuk 

membuktikan seberapa besar cinta kita kepadanNya. 

4. NENEK TUA YANG BERSERAH DIRI  

Ada seorang nenek tua sangat renta yang menarik perhatian kalandra.setiap pagi menjelang 

matahari terbit perempuan tua itu sudah datang dan berdiri menanti di pintu pagar rumahnya. 

Setelah satu bungkus nasi diperoleh,dia melangkah perlahan dengan tongkatnya menjauh dari 

rumah di bilanga mampang itu. 

Pertanyaan demi pertanyaan dijawab nenek tua itu dengan spontan,santai,dan tulus.Kalandra 

tak kuasa lagi bertanya lebih jauh.Perasaannya camppur aduk.bagaimana tidak,dipandanginnya 

kaki keriput beralas sendal jepit dan tongkat ang dicengkram kuat.Nenek yang sudah 

tua,berjalan kaki 4 km setiap pagi-8 km pulang pergi-demi sebungkus nasi. Nenek itu tetap tak 

mau diantar pulang atau diprlakukan istimewa.uang yang diselipkan paksa ke tangannya 

diterimannya dengan enggan.Kalandra tak mampu menahan air matanya,dia tak mampu 

berkata-kata lagi.dipaksannya si nenek menerima uang sebagai pengganti nasi bungkus selama 

mereka pulang kampung.dan dikampungnya,keteguhan hati nenek itu terus memenuhi 

benaknya.luar biasa.perempuan renta ang tak pernah gentar menghadapi hidup.menjemput 

rezeki dengan kakinya sendiri,dan keyakinanya kepada Allah tak pernah lepas sejengkal pun. 

Kalandra belajar banyak hal darinya,dan menyelipkan sebaris doa tulus untuknya 



 
 

5. SEDEKAH MENJELANG PAGI 

Hari kamis,ditengah puasa ramadhan seperti biasa setelah berjamaah salat dzuhur diadakan 

pengajian di kantor kalandra.ustaz ang biasanya mengisi pengajian terlambat datang,karenanya 

kalandra terpaksa menggantikannya.karena ceramah bukan hal ang biasa dia lekukan, hari ini 

kalandra mengisi pengajian dengan membacakan buku yang dibawa oleh anak buahnya. 

Didalam buku itu disebutkan bahwa Allah SWT meneru dan menunggu orang-orang ang 

beriman hingga fajar agar memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Keesokan 

harinya,terbetiklah niat dalam hatinya untuk melaksanakan perintah itu.saat berangkat ke 

masjid untuk sholat subuh berjamaah,sejumlah uang terselip di saku bajunnya. Dia berniat 

memasukkannya ke dalam kotak amal di masjid. 

Namun lagi-lagi dia kecewa karena didalam masjid tak ada satu kotak pun. Padahal,niatnya 

untuk bersedekah sebelum terbit  matahari begitu kuat. 

Akhirnya,dia harus melangkah pulang sambil berharap,siapa tahu di jalan dia bertemu 

dseseorang ang bisa menerima sedekahnya. Harapan itu tak terkabul. Tetapi pada saat itu dia 

berpapasan dengan peremmpuan setengah baya yang sedang lari pagi, Kalandra pun 

mengangguk sejenak dan terus berjalan.perempuan itu berlalu beberapa meter berlawanan arah 

dengannya. 

Didepan Kalandra dan istrinya ,perempuan yang ternyata bernama Rosyidah itu bercerita 

tentang keluarganya.mereka mengalami kesulitan sejak suami terserang stroke. 

Dia sempat berpikir bahwa perempuan itu meminta tolong hanya karena mengenal dirinya. 

Tapi dia segera beristigfar, dan membuang pikirannya itu jauh-jauh. Dia baru menyadari,dia 

telah Allah kirimuntuk mengabulkan niatanya agar bisa bersedekah sebelum matahari terbit. 

6. UANG DARI BALIK SAJADAH  

Kerugian di proyek jambi membuat kalandra berupaa keras memperoleh dana segar. Desakan 

para supplier dan debt collector yang setiap hari datang ke kantornya membuatnya loyo dan 

hampir limbung. 

Dalam keadaan yang sngat terdesak, seorang teman yang memiliki reputasi cukup baik di 

kalangan politik menghubunginnya. 

Dengan mata kepalanya sendiri,kalandra melihat tembakau yang terburai itu ternyata 

bercampur dngan potongan silet.belum hilang rasa herannya,laki-laki itu itu tiba-tiba berbicara 

lagi. 

“Jadi anda butuh 50 milyar? Tapi saya hanya bisa memberi dalam bentuk dollar.” 

Hatinya segera meneriakkan doa,mohon perlindungan kepada Allah,agar keluargannya 

dijaga,dan dia diselamatkan dari kesesatan. 

Selama seminggu hampir paranormal itu menelpon kalandra dan kakaknya untuk segera 

mengambil uang itu. Namun dia meneguhkan hatinya untuk tidak mau. Akhirnya kakaknya 

menyerahkan sebuah cincin berlian ukuran besar kepada paranormal itu,agar mereka tidak 



 
 

dikejar-kejar lagi. “Pada saat menolak uang 50 milar yang buruk itu,saya akin baha Allah sudah 

siapkan 50 milyar ang baik untuk saya”. 

7. PENGUMPUL DANA YANG BERTENGKAR 

Kalandra dan keluarganya tengah melakukuan ibadah haji. Karena beragkat dengan jalur ONH 

PLUS, kebanyakan anggota rombongannya adalah orang-orang yang berada.selain beberapa 

pejabat,sebagian besar pesartanya adalah pengusaha seperti dirinya. 

Siang itu, di Padang Arafah,sebelum zuhur berjamaah,seorang ulama yeng menjadi sesepuh 

dalam rombongan haji itu memberikan ceramah dengan tema keutamaan sedekah.ceramah 

beliau ditutup dengan suatu ajakan yang berapi-api kepada jamaah agar bersedekah pada saat 

itu juga.Kalandra meroggoh saku dan mengeluarkan semua uang yang ada disana.  

Hasl dari pengumpulan sedekah dibacakan pada saat ittu juga.terkumpul uang tunai lebih dari 

400 juta. Beberapa jamaah memberikan janji untuk menyumbangkan di tanah air. 

Menjelang magrib tiba,mereka baru kembali di perkemahan.ternyata didalam tenda itu sedang 

terjadi keributan.kejadian ini sangat mengganggu para jamaah,karena beberapa ustaz datang 

ke tenda-tenda mereka hanya untuk mengingatkan agar mereka tidak lupa dengan janji 

sumbangan yang akan diberikan.ucapan para ustaz itu membuat suasana tenda haji tidak 

nyaman,bahkan mengundang cibiran para jamaah. Kalndra tidak pernah tahu lagi apa yang 

selanjutnya terjadi. Konon pesantran yang menerima sumbangan hanya sedikit sekali 

muridnya, padahal gedungnya sangat besat dan megah. 

8. DOA SUPLIER YANG MENAGIH HUTANG 

Siang itu ada keributan didepan kantor pengusaha itu. Seorang perempuan berteriak-teriak 

kepada staf dan karyawan. Semua dibuat sibuk oleh perempuan itu,karena terus berteriak-teriak 

dan mengumbar amarahdi lobi kantor. Dia mengancam akan terus menunggu dan pasang tenda 

di depan kantor jika  bos mereka tidak mau menemui dirinya. 

Supplier terlihat enggan sekali berbicara dengan orang yang dari tadi dia cari-carina itu. 

Suplier itu bahkan ikut ke dapur memasak di sana. Selama beberapa hari tinggal dirumah 

kalandra,Bu sukirah merasa bahwa ketulusan keluarga pengusaha ini bukan sesuatu yang 

dibuat-buat.tak mudah bersikap hnagat kepada oarang lain jika memang tidak terbiasa. Seiap 

bu Sukirah dan Kalandra bertemu di meja makan,pembicaraan berlangsung santai,mereka 

sudah 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. ANAK NAKAL YANG BUDIMAN 

Ada berita menarik didapur. Beberapa hari ini,para pembantu di rumah kalandra 

memperbincangkan tingkah seorang anak yang sering datang ke rumah mengantri nasi 

bungkus. Usiannya sekitar 10 tahun,dan selalu datang setiap pukul enam pagi.penampilannya 

mudah dikenali. Badannya kecil,kulitnya agak gelap,dan selalu memakai  baju yang 

sama.begitu datang anak kecil itu selalu menggoyang-goyang pagar dan berteriak-teriak bila 

nasi bungkus terlamabat dibagikan. Begitu sebungkus nasi dia peroleh, dia akan berlari ke balik 

tembok,dan menyimpan nasi bagiannya kw kantong plastik. Setelah itu,dia akan mengawasi 

diam-diam,dan menunggu saat tepat. Begitu para pemantu dan satpam masuk yang mengawasi 

pembagian nasi bungkus itu lengah,dia segera melesat,masuk ke antrian untuk mengambil nasi 

lagi. Begitu seterusnya sampai 3-4x 

Ketika suatu hari keluhan tentang tingkah anak itu tak terdengar lagi di dapur,dia justru 

bertanya-tanya. Kalandra memintanya untuk mencari informasi,dimana rumah anak itu,dan 

mengapa dia tidak datang lagi. 

Kalandra mengajak istrinya,mengunjungi alamat yang dia perolah. Di sana hanya ada pasangan 

manula itu. Kalandra tak melihat anak kecil yang dicarinnya. 

“maaf bu,saya dan istri saya mendengar kabar dari tetangga kalau cucu ibu sakit. Biasanya tiap 

pagi datang ke rumah.tapi beberapa hari ini,kok tidak kelihatan.jadi kami ingin  

menengoknya.” 

Maafkan kalau cucu saya bikin susah keluarga bapak. Banya yang bilang kalau oji nakal. Di 

sini juga dia nggak boleh bergaul dengan anak-anak lain.  

“minggu kemarin oji memang sakit panas. Terus sembuh, tapi tiba-tiba panas lagi.” 

“terus sekarang dirawat dimana?” kali ini istri kalandra menyela. Hatinya sudah resah. 

“sambil sambil terisak nenek itu pun berkata, “dia sudah meninggal pak.” 

Sejanak kemudian,mereka bertiga menyusuri gang demi gang sempit,ditemani mendung yang 

kian berat setelah beberapa belas menit berjalan,sampailah mereka di sebuah pemakaman 

umum. 

10. PEDANG SANG PERWIRA 

Kalandra heran sekali. Pagi itu, seorang perwira polisi menyerahkan pedang tarunanya 

kepadanya. Pedang itu adalah  “tanda” sekaligus bukti “pengakuan” bahwa dia lulus sebagai 

seorang pemimpin di jajaran kepolisian. 

Selang sebulan,perwira itu kembali menemui sahabatnya untuk berpamitan. Dia akan pindah 

tempat tugas dan menjalani pendidikan untuk jabatan barunya. 

Pedagang yang pernah dia serahkan kepada kalandra kini terpasang di dinding kantor ruang 

kerjanya. Bagi perwira itu, Kalandra adalah seseorang yang dia kenal sebagai pemimpin dalam 

kehidupannya. 



 
 

Kalandra sering berkata bahwa memimpin itu tidak sama dengan menjabat. Orang yang bisa 

menjabat belum tentu bisa memimpin.memimpin adalah sebuah pilihan,setiap orang 

memahami arti hidup tidak akan meninggalkan pilihan ini. 

11. GADIS REMAJA MEMBAHAGIAKAN IBUNYA 

Kalandra adalah sebuah SMA di pekalongan Jawa Tengah. Ada 2 hal yang selalu dilakukannya 

setiap tahun untuk alamamaternya.ang pertama adalah mengirimkan tim untuk memberikan 

program training kepada adik-adiknya yang akan menghadapi ujian akhir,dan yang kedua 

adalah memberikan bantuan beasiswa kepada adik-adiknya yang kesulitan biaya untuk masuk 

perguruan tinggi. 

Dibagian akhir training para peserta ditantang untuk menjual produk. 

“Jangan mimpi jadi jadi orang kaya kalau malu untuk jualan!” Demikian pernyataan kalandra 

yang sering disampaikan. Percikan semangat pengusaha itu membakar para peserta,termasuk 

seorang siswa bernama Eva. 

Dalam the real life game siang itu,Eva bejualan disekitar alun-alun kota. Sebagaimana peserta 

lain, Eva bersemangat menawarkan menawarkan barang kepada setiap orang ang 

ditemuinya.yang justru tidak disangka adalah bertemu dengan dengan ayahnya. Lelaki tua itu 

marah besar melihat putrinya menjajakan barang seperti pengasong. Melihat tubuh ayahnya 

berguncang hebat menahan amarah, Eva berusaha menjelaskan bahwa yang saat ni dia lakukan 

adalah tugas dari sekolah. 

Sesampainya dirumah, Eva langsung menemui ibunya. Sambil menahan tangis Eva 

menyerahkan uang itu. Ibunya tak kuasa berkata apa-apa. Ayahnya yang sejak tadi hanya 

melihat dari sudut ruangan jadi tergerak hatinya. Dia mendekat dan ikut memeluk Eva. 

Kalandra beberapa hari setelah usai. Dia mengucapkan terima kasih kepada kakak kelasnya 

itu,karena telah memberikan inspirasi dan menunjukkan jalan untuk menjawab kekhawatiran 

ibunya sekaligus mengubah pandangan ayahnya tentang makna sukses. 

12. PANGGILAN UMROH SETELAH HAJI 

Tahun 2006, Kalandra dan istrinya berangkat haji,untuk pertama kalinya. Perjalanan dari tanah 

air lancar,dan rombongan yang kebanyakan terdiri dari pengusaha itu lancar,dan rmasih 

nyaman.sayangnya ketika sampai ke Mekkah,terjadilah masalah yang sangat mengganggu 

salah satu jamaah marah-marah karena kamar yang dipesennya ternyata masih ditempati oleh 

orang lain. Kalandra yang duduk tidak jauh darinya mencoba menenagkan. 

Puncak masalah terjadi di muzdalifah. Biro perjalanan itu terlambat mengantarkan 

makanan,dan  membuat jamah gelisah. Keresahan itu tak berlangsung lama kerena Kalandra 

berinisiatif membeli makanan untuk semua anggota rombongan. 

“Insya Allah saya akan berangkat haji lagi tahun depan,rasanya haji kemarin belum sreg!” 

Sambung Agus. 

Enam bulan kemudian, Kalandra berangkat umroh bersama biro perjalanan 



 
 

Tersebut. Dia mengajak keluarga dan beberapa karyawannya untuk ikut serta. 

13. 25 MILYAR DALAM TIGA MINGGU 

Suatu hari Kalandra didatangi seorang teman lama sebut saja namanya Dimas. Temannya itu 

menawarkan kerjasama bisnis yang sangat menggiurkan. Dimas adalah teman kalandra yang 

pernah membantunya dalam proses kredit sebesar 10 milyar rupiah. 

Dimas memperkenalkan kalandra sebagai teman yang sangat terpercaya dan bisa diandalkan 

dalam bisnis yang akan dibicarakan.awalnya, Kalandra antusias dengan apa yang dijelaskan 

oleh tommy,namun detail rencana bisnis ini semakin membuatnya was-was. Tommy 

menjelaskan berapa kantor yang akan disewa,karyawan yang akan direkrut,jabatan apa 

saja,gudang mana yang akan dipakai, baik yang diluar jawa maupun yang di Jakarta. 

Ketika pengusaha itu mencerna pembicaran Tommy,layar proyektor memperlihatkan gambar 

sebuah peta. Tommy menjelaskan jadwal dan rute kapal cargo miliknya. Semua sudah 

diperhitungkan,termasuk titik koordinat dan detik-detik kapal itu harus tenggelam. Tommy 

memastikan bahwa sekali tenggelam pada koordinat itu,maka muatan kapalnya akan lenyap 

selamanya. 

Tekad kalandra sudah bulat. Dia jelaskan kepada Dimas tentang pandangannya dalam bisnis. 

Dia bertekad hendak menempuh jalan hidup yang diridoi Allah SWT,Termasuk menjadikan 

perusahaannya secara modern dan berbasis syariah. Tak lama kemudian Dimas berpamitan. 

Dengan lesu temannya itu melangkah pergi. 

Kabar tentang rencana penenggelaman kapal itu tak pernah terdengar sedikit pun, dan kalandra 

tak ingin mencari tahu. 

14. JAWABAN ATAS KEGELISAHAN  

Selama perjalanan hajinya yang pertama kali pada tahun 2006,kalandra merasakan 

kekhusyukan yang luar biasa.hingga tibalah pada hari terakhir usai melaksanakan thawaf 

wda’,dia tertunduk di depan ka’bah.etah dari mana asalnya,rasa takut yang luar biasa 

menggedor-gedor hatinya. 

Berat rasanya meninggalkan Baitullah. Dia seperti tak ingin pulang ke tanah air, dan menjalani 

kehidupan seperti sebelumnya. 

Bagaikan tersengat listrik Kalandra mendengar cerita istrinya. Dia memeluk istrinya erat-erat 

sambil berkata dalam hatinya “terima kasih ya Allah”.....tak ada ang kebetulan,rangkaian kisah 

ini adalah petunjuk semata. 

Dia lantas bercerita tentang peristiwa yang menceritakan semua ketakutan dan kegelisahan 

yang dialaminya sejak di depan Ka’bah satu bulan yang lalu. 

“Sekarang,tak ada lagi keraguan di hati papa untuk mengikuti perintah Allah dalam surat Al-

Lail. Allah menjamin akan memberikan kemudahan jika kita bertakwa dan menafkahkan harta 

kita di jalan-Nya,dan percaya tentang adanya balasan terbaik di akhirat,” 



 
 

Sejak saat itu,Kalandra menjadikan surat Al-Lail sebagai pesan dakwahnya. Dia 

menyampaikan pentingnya percaya kepada kebaikan, dan tentang jaminan Allah kepada orang-

orang yang percaya kepada kebaikan. 

15. TANDA MATA DUA PENERBANG 

Pagi itu Kalandra sedang berada di ruang keluarga.Adiknya yang sedang membaca harian 

kompas bertanya, 

“Mas pilot yang minggu lalu ke kantor itu namanya siapa?” 

“Mas shobiq fanani” jawabnya. 

“inalilahi wa ina illahi rojiun. Mas sobiq yang kemarin itu ternyata pilot helikopter super purma 

yang jatuh itu,mas? 

Kaget sekali,Kalandra langsung menelpon Mayor Hando, Kapolsek mampang yang 

mengenalkan dan membawa mayor sobiq ke kantornya. 

Dia tidak menjawab pertanyaan Mayor Hando dan spontan memutuskan untuk berangkat ke 

Tempurejo, Magelang,Kampung halaman sobiq,untuk takziah. 

Dia menceritakan sebuah pengalaman ketika harus memimpin pasukan untuk perbatasan 

selama 1 bulan penuh. Sesaat kemudian, datanglah istri almarhum sobiq yang baru tiba dari 

pemakaman. Ketika Kalandra memperkenalkan diri,tangis istri almarhum kembali pecah. 

Dua kecelakaan pesawat terjadi berdekatan,tak sampai selang sebulan.mau tak mau pengusaha 

itu bertanya-tanya mungkinkah 2 peristiwa ini kebetulan semata?ataukah ada rahasia di balik 

wearpeak dan sepatu yang dihadiahkan kepadanya? 

Saat pertanyaan itu mengusiknya, kalandra berserah diri kepada Allah SWT. Apa pun yang 

ingin engkau tunjukkan dalam peristiwa ini,aku rela menjalaninya selama Engkau ridho. 

16. TEGURAN KARENA LALAI MEMBERI MAKAN 

Istri Kalandra baru menyadari makna peristiwa sulitnya mereka mendapatkan makanan ketika 

di tanah suci. Dia ingat saat di tanah suci,dia pernah bermimpi sedang berada di antara antrian 

dhu’afa di depan rumahnya,tapi dia tak melakukan apa-apa.  

Hari ini kalandra dan istrinya bersyukur,sambil berusaha  memahami apa yang sedang 

disampaikan Allah kepada mereka.mereka yakin,bahwa Allah mengingatkan komitmen 

mereka untuk terus berbuat baik kepada sesama. 

Allah menukai kebaikan meskipun sedikit tetapi dilakukan dengan istiqomah,dan ketika kita 

menghentikan kebiasaan itu Allah menegur kita,karena Allah tetap ingin melihat kita 

melakukan apa yang disukai-Nya. 

17. TEMAN YANG BERUBAH 

Arya dalam proses penobatan. Setiap minggu dia mengajak Kalandra untuk mengaji. 

Penampilannya dan sikapnya terlihat sangat shaleh dan menyejukkan hati. 



 
 

Ternyata Arya yang pengacara itu mengaitkan utang-utangnya dengan konsultasi yang selama 

ini dilakukannya. Selama berteman dengan Arya, dia memang sering meminta pendapat Arya 

tentang persoalan-persoalan yang di hadapinya.Dia tidak pernah menyangka bahwa 

pembicaraannya tersebut akan di charge oleh temennya itu. 

Terakhir,di satu kesempatan ketika dia bertemu dengan Arya untuk mengetahui duduk 

permasalahannya,Arya mengancam hendak membunuh temannya itu dan mencederai anak-

anaknya. 

Pada saat itu,di tengah kebingungannya yang tidak terjawab,kalandra berkata kepada Arya 

“silakan ambil uangnya,Mas.300 juta tidak akan membuat saya miskin,tetapi juga tidak akan 

membuat anda kaya. Anda ambil uangnya,saya akan mengambil keberkahannya saja” 

Itulah kata-kata terakhirnya kepada Arya,temennya yang telah berubah! 

18. PERTEMUAN DENGAN BAPAK ANAK YATIM 

Usai salat isya,kalndra dan istrinya berangkat ke daerah banten lama. Dia hendak menemui 

seseorang yang diceritakan oleh salah satu anak buahnya.berbekal alamt sampai juga ke sana. 

Kalandra menyapa beberapa anak sambil mengulurkan tangan. 

Keberanian hamid merawat anak yatim sebanyak itu dan sikapnya ynag sangat tenang 

menghadapi masalah membuat kalandra kagum. Alwalnya,hamid adalah tukang cuci. 

Belakangan dia membuat beberapa panglong untuk beternak leledan ikan air tawar di belakang 

rumahnya. 

Kalandra tak bisa berkata-kata apa lagi.lelaki yang ada di hadapnya ini adalah teladan. Saat 

melangkah keluar untuk berpamitan, Dai dan istrinya melihat anak-anak lewat memangul 

karung. Rupanya mereka sedang menyiapkan bahan makanan untuk dimasak nanti subuh. 

Ketika dia melakngkah menuju mobil,dia mendengar pak hamid menangis. Di antara tangis 

ang menderu, sayup-sayup dia mendengar ucapa,”terimakasih ya Allah,Engkau tidak pernah 

ingkar janji”. 

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi,batin Kalandra, hanya Allah yang Maha tahu. 

19. PERTEMUAN DENGAN ULAMA BESAR DARI MEKAH 

Setelah mengantar koleganya ke sebuah hotel kawasan kemang, Kalandra pulang ditemani 

sopir dan seorang stafnya. 

Kalandra dan stafnya yang masih mengenakan baju kantor sangat mencolok di tengah jamaah 

yang berpakaian putih-putih. Saat acara makan malam sangat kental dengan nuansa timur 

tengah,dia makan satu dulang bersama sayyid. 

Mereka langsung berbincang santai,menceritakan pengalaman masing-masing,sampai 

akhirnya sayyid abbas meminta waktu untuk beristirahat. 

Kalandra menjelaskan bahwa yang terpampang dalam dokumen itu adalah apa yang dia ingin 

lakukan untuk agama dan bangsanya sebelum meninggal kelak. 



 
 

Kalndra yang tidak menyangka akan didoakan seperti itu mengamini dengan rasa haru.betapa 

bahagianya dia. Sepertinya Allah mengirimkan dengan sengaja seorang ulama besar untuk 

mendoakannya. Permintaan sayyid yang tiba-tiba ingin masuk ke kamarnya sama sekali tidak 

dia pahami denganelumnya. 

Setelah pertemuan dirumahnya hari itu,hubungannya dengan sayyid abbas jadi sangat dekat. 

Dalam setiap kesempatan ibadah haji dan umroh sesudahnya, dia selalu berusaha memenuhi 

undangan Sayyid Abbas untuk berkunjung ke rumahnya di Mekah Al Mukarromah. 

20. MEMAHAMI KOTA “ADIL” 

2011 menyisakan peristiwa sengketa tanah yang panas di tanah air, yang di kenal dengan kasus 

majusi. Tak sedikit harta dan jiwa melayang dalam benang kusut ini. Kantor bupati setempat 

menjadi sasaran amuk massa dan dibakar, dan 38 area perkebunan diduduki. Massa yang 

terlibat dalam kerusuhan ini bukan hanya warga setempat. 

Kebun sawit milik Kalandra seluas 10.250 hektar yang terletak di wilayah ini pun terkena 

imbasnya. 

Ketika peristiwa ini terjadi,Kalandra sudah lepas dari kesulitan dan jeratan utang. Bisnisnya 

berkembang pesat,dan beberapa perkebunan sawit dia miliki, termasuk di lokasi kerusuhan. 

Kalandra juga baru memahami bahwa sikap anarkis yang ditunjukkan oleh masyarkat adalah 

wujud dari keputusasaan. 

Sepanjang perjalanan hatinya selalu ingat pertemuan terakhirna dengan masyarakat majusi. 

Wajah-wajah mereka yang memelas tanpa harapan itu membuatnya rindu dan iba. 

Dan hari itu,kisah perkebunan kalandra di majusi ditutup dengan akhir yang indah. Simpul dari 

sebuah kesungguhan untuk melakukan kebaikan di hadapan manusia dan di hadapan Allah 

SWT. 

Beberapa waktu berselang, Kalandra berbicara tentang nilai-nilai luar biasa ang terkandung 

dalam pancasila. 

Ketika kita harus mempertahankan hak, kita pun harus tetap mengedepankan kebijaksanaan. 

Dan ketika kita sibuk saling menyalahkan saat berbicara tentang persoalan bangsa ini, yang 

harus kita lakukan adalah mencari hikmah di balik persoalan itu.menurutnya jika ingin 

memiliki masa depan yang cemerlang,bangsa ini hanya perlu kembali kepada karakter 

Pancasila! 


