
 
 

Pertanyaan Kategori 1  

 

Salam kenal El ^_^ 

Motivasi itu hadir saat ilmu mampu menyemai iman. Dengan mengetahui “ilmu” tentang Ramadan, 

maka tak mungkin kita akan menyia2kan hari-harinya. Bagi saya pribadi, motivasi terbesar saya 

tentu agar Allah menerima ibadah saya di bulan penuh berkah ini, menambal amal2 yg cacat, 

menjadi tabungan agar Allah hadiahkan surga-Nya. Karena saya yakin betul, diri ini begitu banyak 

kekurangannya, cacat dalam amalannya, entah ikhlas yg kadang hilang, khusyuk yg kurang, atau niat 

berbelok di pertengah jalan. Maka di bulan Ramadan ini, saya begitu senang karena ini layaknya 

“Jackpot”, menjalankan ibadah yg sama namun dibalas 100x lipat. ‘ 

Salam kenal Via ^_^ 

Niat itu selalu di bahas di bab awal setiap kitab Hadist. Apa maknanya? Niat itu komponen penting 

dlm setiap amal. Sedangkan hanya aktivitas yg diniatkan karena Allah yg bernilai pahala disisinya. 

Maka hakikat mengerjakan sesuatu karena Allah itu maksudnya, “memanjangkan niat” hanya untuk 

Allah. Bekerja utk apa? Agar dapat gaji. Sekolah utk apa? Agar dapat gelar, hidup bisa mapan. 

Kalimat itu mmg tidak sepenuhnya salah, namun akan bernilai pahala jika qt panjangkan niat kita. 

Landasan utama qt bergerak hanya untuk-Nya. Kita pergi sekolah, niatkan menuntut ilmu karena 

Allah. Kita berorganisasi, niatkan salah satu cara berdakwah utk Allah. Kita bekerja, niatkan 

membantu sesama karena Allah, dsb. Maka, istilahnya utk saya ALLAH ORIENTED. Apa2 yg qt 

kerjakan, panjangkan niat qt untuk Allah.  

Salam kenal Ani ^_^ 

Cara mencintai Allah ya? Seorang hamba akan mencintai Rabb-nya tatkala ia mengenal lebih jauh 

kebesaran-Nya. Tatkala bertambah iman akan kuasa-Nya. Bagaimana mungkin kita tidak mencinta 

satu-satunya Zat tidak pernah mengecewakan kita, memberi penghidupan bagi qt, memberi rezeki 

Motivasi Ibadah  

el (Bogor) 
Motivasi terbesar apa sehingga mbak dewi bisa menjalankan ibadah 
ramadhan menjadi menyenangkan dan amalan yaumiyah yang 
meningkat. 

 

 Via (Jogja) " Bagaimana cara menghadirkan niat karena-Nya dalam tiap 
perbuatan yg dilakukan itu? Dan apa sebetulnya hakikat dari melakukan 
sesuatu karena-Nya itu?" 

Ani (Pekanbaru) 
Bagaimana cara agar menjadi muslimah yang mencintai Allah dan juga 
berhasil dalam menggapai mimpi2 nya? 

nurmasyithah 
"Bagaimana cara kita menumbuhkan keikhlasan dalam beramal baik dlm 
hal beribadah dan sesama manusia" 

Novi (Bandung) 
"Bagaimana caranya untuk tetap positif sama Allah ditengah kegagalan2 
dalam berkarir yg terus dialami?" 



 
dr arah yg tidak diduga-duga. Maka mencintai Allah dimulai dari mengenal-Nya, mengilhami 

kebesaran dalam asma2-Nya, niscaya kita akan semakin dekat dan cinta pada-Nya… Berhasil 

menggapai mimpi tentu membutuhkan proses yg tdk sebentar, perjuangan yg tidak ala kadar. Dan 

disaat kita melibatkan Allah dalam prosesnya, insya Allah akan ada keberkahan disana, entah 

berhasil atau gagal yg menjadi akhirnya. Karena Allah tidak menghitung jumlah keberhasilan hamba-

Nya, namun sejauh mana ia mau mengerja usaha…  

Salam kenal Nurmasyitah ^_^ 

Masya Allah… bab ikhlas ini memang tidak mudah dan panjang perjalanannya, tak jarang ia terlupa 

tidak disertakan dalam amalan atau hasil akhir usaha yg qt terima. Secara singkatnya, berikut adalah 

bbrp tips utk menumbuhkan keikhlasan dlm hati seorang muslim. 

1. Perbanyak berdoa pada-Nya, agar ia jaga hati2 qt senantiasa 

2. Belajar menyembunyikan amal kebaikan. Jangan lagi posting2 ibadah yg qt kerjakan, khawatir riya 

menyelusup disana. Cth posting status: “Alhamdulillaah sudah sampai Mekkah” (maksudnya agar 

orang tahu bahwa ia sedang ber-umroh), atau “Selamat berbuka semua” (agar orang tahu ia puasa 

Senin Kamis diluar bulan Ramadan), dst 

3. Memandang rendah amal kebaikan. Jangan qt merasa bangga dgn amalan yg qt lakukan, krna qt 

tdk pernah tahu apakah amalan itu diterima atau ditolak oleh Allah SWT. Misal: Wuiiih… hari ini saya 

udah sedekah 1 juta nih (jumawa), hati2 karena sikap ujub (berbangga diri), bisa merusak keikhlasan. 

4. Takut akan tidak diterimanya amal. Dalam surat Al-Mukminun ayat 60 digambarkan bahwa saah 

satu sikap seorang mukmin adalah mereka yang memberikan suatu pemberian, namun mereka takut 

akan tidak diterimanya amal perbuatan mereka tersebut (Tafsir Ibnu Katsir). Coba dicek mushafnya 

ya..  

5. Jangan terpengaruh dgn ucapan manusia. Jangan berbangga diri dgn pujian mereka, dan tak perlu 

bersedih jika mendengar “nyinyiran” nya. Karena satu2nya yg dapat menilai amal dan ibadah qt 

hanyalah Allah ta’ala. 

6. Jika ingin dicinta manusia, bisa jadi benci yg didapatkannya. Jangan mengharap pujian manusia 

atas amalan kita, krna tak berharga sama sekali pujian mereka. Bahkan bisa jadi, jika kita berniat 

melakukan amalan krna manusia, orang lain pun mengetahui niat amalan2 qt itu. Di sebuah hadist 

Muslim disebutkan “Barang siapa yang memperlihat-lihatkan amalannya maka Allah akan 

menampakkan amalan-amalannya“. Dan Hadist lain riwayat Bukhari dan Muslim 

“Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia menyeru Jibril dan berkata: wahai 

Jibril, sesungguhnya Aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian 

Jibril menyeru kepada penduduk langit: sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka 

penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditanamkanlah kecintaan padanya di bumi. Dan 

sesungguhnya apabila Allah membenci seorang hamba, maka Dia menyeru Jibril dan berkata : wahai 

Jibril, sesungguhnya Aku membenci fulan, maka bencilah ia. Maka Jibril pun membencinya. 

Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit: sesungguhnya Allah membenci fulan, maka 

benciilah ia. Maka penduduk langit pun membencnya. Kemudian ditanamkanlah kebencian padanya 

di bumi.” 

Salam kenal Novi ^_^ 

Tulisan mengenai menghadapi kegagalan sudah saya tulis disini: 

https://dewinaisyah.wordpress.com/2017/01/17/gagal-kenapa-bimbang/  

Silahkan dibaca untuk melihat jawaban lengkapnya   



 
 

Pertanyaan Kategori 2 

Target dan Muhasabah Diri  

yusra (aceh) 
"Bagaimna menyikapi  ibdah puasa kita y meskipun trawih, bca quran g 
pernah absen, d tmbah dhuha plus tahajud tpi blum ad perubhan dlm 
khidupan kita, misalnya doa2 yang kita panjatkan blum kunjung Allah 
kabulkan, shingga mtivasi  beribadah pd blan puasa menurun..trimakasih" 

Merry (Bandung) 
"Bagaimana caranya untuk disiplin menjalankan rencana mencapai target, 
saya sering membuat target tapi biasanya terkalahkan dengan rasa malas 
sehingga tidak disiplin mencapainya?" terima Kasih 

sesmita (padang) 
bagaimana cara kita tetap terus muhasabah diri kita di luar bulan 
ramadhan? 

Nurul (surabaya). 
Bagaimana kiat agar bisa disiplin menerapkan reward and punishment 
dalam diri kita? Karena terkadang saat di tengah2 menjalankan 
punishment ke diri sendiri malah jadi 'down' dan terputus di tengah jalan; 
ataupun saat mau memberi reward ke diri sendiri tidak terlaksana karena 
suatu hal misal membeli buku namun dana terbatas." 

Inggrit (Yogyakarta) 
Bagaimana cara kita sebagai individu bisa memberi warna dengan 
lingkungan sekitar yg kurang mendukung? Trutama di bulan yg berkah ini. 
Trmkasih. Bisa bermimpi besar seperti teh Dewi NA...berawal dr apakah 
sampai jalan teh dewi bisa sprti skrg.. 

Dhea (undip-semarang) 
" saya sdh membuat target ramadhan dg membuat tabel mutaba'ah 
yaumiah namun mulai hr senin besok sy UAS jam 10-jam 12, sy mau tanya  
mba bagaimana kita membagi waktu belajar dengan ibadah ramadhan agar 
targetan saya dpt tetap tercapai" jazakillah khayran katsir 

Anisah(Jakarta) 
Bagaimana cara membedakan atau merasakan bahwa diri kita lebih 
baik/sebaliknya jika qt blum dpt merealisasikan rencana yg sudah 
dibuat?Apakah dapat diukur mengenai hal tersebut. Terima kasih. 

 fiyya (Bogor) 
"terkadang keiinginan kita tdk sesuai dgn harapan kita. iya, allah pasti akan 
memberikan yg terbaik buat hambanya. Bagaimana untuk selalu berbaik 
sangka sama allah?" 

Fitriya (Bogor) 
Assalaamu'alaykum,  
Mba Dewi, saya termasuk orang yg mengalir seperti air, kalau membuat 
target, saya malah merasa terbebani dg target tsb. 
Jadi bagaimana menyeimbangkan karakter saya yg mengalir dan ingin 
beribadah lebih baik di setiap ramadhan. 

Nilam (Yogyakarta) 
Apa kunci agar bisa menjadi pribadi yg selalu berprestasi (produktif) lebih2 
dgn menyandang predikat ibu muda beranak 1? 



 
tami (palembang) 
"bagaimana menghadapi godaan (tv, main hp dll) di bln ramadhan ini yg 
dpt menghalangi kita mencapai target yg sdh kita buat di tambah lagi 
lingkungan di rumah tdk sama dgn lingkungan di kampus dmna ada tmn2 
yg rjin ibdah dan sllu mngingatkan dan bsa mmbuat saya trmotivasi jg utk 
ibdah, jazakillah khairan � 

Mury (Cibinong) 
Assalamualaikum, Bagaimana menyikapi kebosanan akan rutinitas,seakan2 
hari ini tak ada beda dengan esok hari? Rutinitas menyita seluruh waktu 
saya. To do list tdk membantu hanya membuat emosi ke anak karena tdk 
mencapai target. Untuk mengaji pun susah karena anak ingin ikut serta 
merobek2. 

Meila Noor (Jepara)  
"Bagaimanakah jika target yang sudah dibuat tidak tercapai? Padahal 
targetnya tidak terlalu tinggi dan sudah berusaha keras untuk 
mencapainya... " 

Ratna (jogja) 
bagaimana caranya membebaskan diri dari segala jenis penyakit hati dan 
memanfaatkan momen ramadhan sbg momen untuk menyucikan kembali 
hati kita? 

Dian (Palembang-Sumatera Selatan) 
assalamu'alaykum Warahmatullah Wabarakatuh  
saya termasuk orang yang setipe dengan mbak, segala sesuatunya saya 
tuliskan dan rencanakan.tetapi itulah manusia, lemah dan mudah goyah. 
saat ini saya merasa sedang dalam lemahnya iman.  
sungguh, saat semua ibadah yang saya lakukan masih mengharapkan 
balasan. agar allah SWT senantiasa menyegerakan hajat saya. apa yang 
harus saya lakukan mbak? 
terima kasih. 

Dinni (Padang)  
 
"Bagaimana cara mengatasi rasa 'tak tentu arah' ketika berada di titik 
terlemah jiwa? Padahal kita sudah berusaha  khusyuk beribadah, membaca 
al qur'an, tapi kita tidak merasakan zhuk-nya. 

Dewi (bengkulu) 
 Assalamu'alaikum.. salam ta'zhim mba Dewi.. sy mau tanya, Ramadhan 
tahun lalu sy merasakn keberkahan Ramadhan seperti anak2 mendapat 
peringkat pertama dalam ibadahnya. Tp tahun ini, Ramadhan sy penuh dg 
masalah mba.. yg membuat sy pelan2 mendapatkan nilai Merah sudah 8 
hari Ramadhan ini. Suasana hati dan lingkungan sy yg membuat sy tidak 
punya ghirah seperti dulu.. sy sedih, tahajud, amalan sunnah, dan 
khataman quran sy merosot dr sebelumnya.. Mohon masukannya mba 
Dewi? Terima kasih jazakillah khairn. 

Rifka (Malang) 
"Bagaimana mengatur waktu mengejar target ibadah di bulan Ramadhan 
sedangkan saya sedang mengerjakan skripsi sementara dosen 
menargetkan saya segera sidang setelah lebaran?" 

Rahma (Tangerang Selatan)  
"Setelah menetapkan target, bagaimana tips meningkatkan kekhusyukan 
beribadah seperti saat sholat fardhu atau sholat sunah?Menghindari 



 
kehilangan fokus saat sholat." 

Sasti (Depok)  
Assalamualaikum, 
Bagaimana cara mengatasi kendala dr luar?  
Misalkan sudah on track ke target tp bny kendalakendala dr berbagai pihak 
sehingga target tersebut lama tercapai atau tidak sama sekali 
Apa kita harus menurunkan target tersebut? 

Siti Nursalamah(Bandung) 
Mba saya bagaimana step real menuju sukses, setiap apa yg saya 
rencanakan hampir sebagian besar tdak terealisasi selalu ada faktor lain yg 
jd hambatan...pdhal sudah di rencanakan 
Terimakasih 

livy (Bekasi) : Kiat hidup sukses mba dewi apasih? Apa mba dewi selalu 
punya target dlm hidup, seperti target ramadhan juga, lalu gimana agar 
fokus meraih cita cita mba hingga sukses seperti sekarang, apalagi muda 
mudi terkadang dihadapkan banyak pilihan dan masalah hidup yg suka 
bikin gk fokus mba? 

Nerissa (Bandung) Setiap orang pasti pernah berada di titik terendahnya. 
Kalau mba Dewi peristiwa apa yg menjadi pengalaman di titik terendah 
mba, dan bagaimana menghadapinya agar kembali semangat dan produktif 
dalam hidup? 

 

Salam kenal Yusra dan Dian ^_^ 

Ada satu kesamaan dari pertanyaan yg ditulis, yaitu saat ibadah diniatkan agar Allah mudahkan atau 

segerakan hajatnya. Saya tidak menyalahkan ini, karena ibadah dan berdoa kpd Allah mmg 

diperbolehkan. Tapi ada yg harus diingat, bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai iradat-Nya. Dan 

rezeki kita tidak akan tertukar. Bisa jadi saat Allah senang mendengar pinta hamba-Nya, ia belum 

berikan apa yg ia minta, Ia tangguhkan karena ia senang mendengar lisannya meminta. Kalau pun 

apa yg diminta tdk Allah kabulkan jg, percayalah bahwa hakikatnya Allah Maha Pengabul Doa, 

namun ada 3 bentuk pengabulannya, entah diberikan segera, ditunda, atau digantikan yg lebih baik 

oleh-Nya. Bukankah sudah tertulis di surat Al-Baraqah:  

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) sesungguhnya Aku 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka 

hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar 

mereka selalu berada dalam kelurusan.” (Al-Baqarah: 186) 

Ini juga menjawab pertanyaan Fiya bagaimana berbaik sangka akan ketetapan Allah. Tulisan 

mengenai hal ini sudah saya tulis disini, semoga bermanfaat: 

https://dewinaisyah.wordpress.com/2016/09/16/rezeki-itu-bukan-sendal-jepit-ia-tidak-akan-

tertukar-atau-salah-orang/  

Salam kenal Merry, Nurul, dan Tami, Nisrina (Jakarta), Nurul Azizatunnisa (Semarang), Adibah 

(Surabaya), dan Dwi (Solo)  ^_^ 

Disiplin menjalankan rencana, memberikan reward atau punishment, menghadapi kemalasan, atau 

hal2 yg tidak produktif. Kalau ditanya bagaimana kiat2nya, tentu jawabannya berasal dari KEMAUAN 

dan KESUNGGGUHAN DIRI MASING-MASING. Kalau benar-benar mau, insya Allah bisa. Tapi kalau 

hanya “setengah” mau alias tidak mau bersungguh2 ya tidak bisa. Sedangkan kemauan dan 



 
kesungguh2an ini letak di hati, tidak ada yg mampu menggerakkannya kecuali diri sendiri. Tambahan 

lain adalah MEMAKSAKAN DIRI, dan senantiasa berdoa kpd Allah agar Allah mudahkan setiap 

urusan. Ini juga berlaku utk pertanyaan Tami, Nurul dan Dwi, mendisplinkan diri dr godaan TV atau 

gadget ya dgn cara menjauh darinya, hp ga usah dipegang terus, dan sibukkan diri dgn hal2 yg 

positif, dan bergaul dgn mereka yg produktif, mengerja kebaikan di bulan Ramadan. Kalaupun tdk 

ada, ttp fokus dgn target qt. Upayakan hindari hal2 yg membawa pd kesia-siaan. Buat targetan, misal 

hanya megang hp di jam sekian dan sekian, selebihnya, simpan hp di lemari (ini contoh ya :D), lalu 

disiplin dgn cara qt itu.  

Salam kenal Sesmita ^_^  

Sebenarnya bagi seorang muslim, muhasabah itu sebaiknya dilakukan setiap hari, bukan hanya saat 

momen Ramadan. Jadi tanamkan dalam hati, bahwa memuhasabahi diri adalah bagian dari 

kesehariaan, jadikan kebiasaan. Kalau belum bisa setiap hari, dicoba satu minggu, tentukan hari apa 

mau muhasabahnya, misal hari Minggu. Coba dicek lagi targetan2 ibadahnya, masin “on the track” 

atau ndak. Kalau belum jg bisa per minggu, dicoba satu bulan sekali. Ditotalkan ibadah yg ingin 

ditargetkan. Isi lembaran mutaba’ah kalau perlu, agar ingat apa2 saja yg sudah dicapai. Kuncinya 

sama, kemauan, kesungguhan dan kedisplinan.  

Salam kenal Inggrit dan Sasti ^_^ 

Cara memberi warna tentu dgn menjadi qudwatun hasanah (contoh yg baik) untuk mereka. Mulai 

dari mengerjakan ibadah qt, hingga kegiatan social yg qt ikuti. Kalaupun lingkungan kurang kondusif 

atau tdk mendukung, tetaplah menjadi contoh yg baik dan jgn terpengaruh oleh faktor2 luar. 

Istiqomah, itu kuncinya (meskipun mengerja istiqomah tentulah tidak mudah). Minta tlg pd Allah 

agar Ia jaga senantiasa. Kalau kata Sasti, karena kendala luar ini, maka targetan bnyk tdk tercapai, 

maka coba dievaluasi lagi, apa benar itu kendala luar, atau diri qt yg msh belum bs dgn baik 

mengatur waktu, kegiatan dan prioritas sehari2. Jika mmg dirasa targetnya yg terlalu tinggi, maka 

boleh menurunkan targetan ini (dgn catatan tdk memudah2kan targetan ya). 

Salam kenal Dhea (Semarang), Rifka (Malang), Aulina (Bandung) ^_^ 

Pertanyaan nya sama nih, ada kendala akademis entah UAS atau skripsi di saat qt ingin 

memaksimalkan Ramadan qt. Kalau saya pribadi (ini saya pribadi ya, bisa dicontoh atau ga 

tergantung kondisi msg2), kalau saya sedang menghadapi ujian2 kuliah, di tengah jadwal yg cukup 

padat, di titik itulah saya semakin mendekat kpd Allah, semakin memperbanyak ibadah2 sunnah, 

entah shalat tahajud, shalat dhuha, tilawah, infaq, dsb. Bisa jadi qt berpikir bahwa waktu setengah 

jam qt tilawah mendingan dipake untuk menghafal bahan kuliah, tapi bisa jadi di setengah jam itu yg 

MENAMBAH BERKAH. Berkah itu bagi saya adalah belajar sedikit tapi keluar banyak (di soal ujian), 

dibandingkan belajar banyak tapi yg keluar (di ujian) sedikit. Mau pilih yg mana? Hihi… Saya lebih 

memilih mengetuk pintu langit untuk diberikan kemudahan dalam dunia per-akademis-an saya, 

karena sungguh hanya dgn izin-Nya, semua kemudahan datang dr arah yg tidak diduga-duga.   

Salam kenal Anisah ^_^ 

Mengukur apakah diri qt sdh menjadi baik dr sebelumnya atau belum. Kalau saya, mungkin 

melihatnya dr kualitas ibadah qt (di luar kuantitasnya). Apakah shalat qt menjadi semakin khusyuk, 

tilawah dgn tartil, dan yg paling penting, RASA IMAN dalam hati. Jika qt sdg berada pd kondisi 

keimanan yg tinggi, pasti ada rasa tenang di hati, apapun kejadian yg dialami, selalu qt kembalikan 



 
kpd ilahi. Bawaannya tenaaaang gitu. Menghadapi setiap cobaan, suka duka kehidupan dgn 

mengembalikan segalanya kpd Allah ta’ala. 

Salam kenal Fitriya ^_^ 

Kebiasaan hidup mengalir seperti air menurut sy kurang baik, walaupun sy paham ada banyak orang 

yg bertipe seperti ini. Tapi sy meyakini, tanpa merencakan pasti tdk mgkn tinggi pencapaian. Kalau 

belum terbiasa, bisa dicoba sedikit2 dgn targetan yg tdk harus muluk2, tapi yg bs terealisasi.  

Salam kenal Nilam, Livy, Siti Nursalamah, dan Milla (Bogor) ^_^ 

Kiat real menjadi sukses. Sebenarnya saya belum sukses, bahkan jauuuuh dr kata sukses. Karena 

sukses bagi saya adalah saat saya dan keluarga menginjak surga (titip doanya). Bagaimana menjadi 

muslimah yg produktif dan bermanfaat, sebenarnya tipsnya sudah coba saya tuliskan di Buku “Awe-

Inspiring ME”, mulai dari menuliskan rencana, bagaimana mengelola masa muda, menghadapi 

kegagalan dan mendekat kpd Allah, hingga urusan hati. Tulisan lengkapnya bisa dibaca di buku 

mungkin ya. Sedangkan tambahan bgm ttp bs produktif sdgkn sdh menikah dan memiliki anak, mgkn 

bs dibaca sedikit disini: https://dewinaisyah.wordpress.com/2015/04/18/a-student-mom-tips-tricks/  

Salam kenal Murry ^_^ 

Kalau boleh tahu rutinitasnya apakah? Bekerja yg gitu2 aja dan/atau mengurus anak dan rumah 

tangga kah? Masya Allah... semoga Allah berkahi setiap aktivitasnya ya. Di saat qt merasa sudah 

sangat jenuuuh sekali dgn rutinitas qt, coba ambil wudhu dan mengadu pada-Nya, di sepertiga 

malam lebih khusyuk mungkin waktunya. Curhat pada-Nya, minta tolong hny kpd-Nya. Bisa jadi, 

lelahnya raga tdk diimbangi dgn ruhiyah yg prima. Biasanya disitu menjadi titik jenuh kita. Karena 

jika qt yakin bahwa Allah tidak pernah luput mencatat amalan hamba-Nya, maka tidak ada lagi 

menggerutu dgn apa2 yg qt kerjakan. Semoga Allah mudahkan yaa… 

Salam kenal Meila Noor ^_^ 

Seperti sudah saya bilang, jika ada targetan yg tdk tecapai, evaluasi apa penyebabnya. Lalu jika 

memang sdh tdk mencapai target, bkn lgsg patah arang dan tdk mau lg mencoba. Lagi dan lagi, 

dicoba dikejar kembali targetannya. Semoga Allah mudahkan usahanya  

Salam kenal Ratna dan Rahma ^_^ 

Penyakit hati itu memang perihal yg suliiiiit sekali. Belajar sabar tak mudah, belajar ikhlas pun susah. 

Jadi memang bertahap pembelajarannya. Minimal di bulan Ramadan ini, kita berusaha 

menyempurnakan puasa qt, dan jika qt benar puasanya, niscaya dpt menjadi banteng utama 

penyakit2 hati yg muncul pd diri qt. Saran lain, dan jg menjawab pertanyaan Rahma ttg bgmn 

meningkatkan kekhusyuan saat shalat, kalau saya pribadi, dgn membca dan meresapi buku 

“Tazkiyatun Nafs”, yg artinya mensucikan jiwa. Di buku itu dijelaskan ttg setiap makna gerakan dan 

bacaan shalat. Yang jika qt mmg paham artinya, insya Allah akan membuat qt semakin khusyuk 

bermunajat kpd Allah SWT. 

Salam kenal Dinni dan Nerissa ^_^ 

Hmm… mungkin salah satu titik terendah yg pernah sy rasakan adalah di tulisan ini (ini jg ada di buku 

Awe-Inspiring ME): https://dewinaisyah.wordpress.com/2013/10/13/catatan-perjalanan-raisha-end-

of-december-2012/ Silahkan dibaca ya  

Lalu saya menghadapi nya gmn? Tentu dgn mengembalikan segala sesuatu kpd Allah SWT dan 



 
berhusnudzan akan setiap ketetapan-Nya. Itu adalah pelajaran berharga yg Allah ajarkan pd sy. 

Setelah melwati ujian ini, sy semakin dewasa menghadapi ujian dar-Nya. Pertanyaan Dinni ttg apa yg 

harus dilakukan di titik terlemah jiwa dan merasa tidak tentu arah. Saya akan berhenti sejenak, 

mengevaluasi rencana, bermuhasabah dgn diri sy, lalu mendekat kembali pada-Nya. Kalau shalat dan 

tilawah qt pun berasa “hambar”, tetaplah mendekat pada-Nya. Shalat tahajud dan baca tafsir Al-

Qur’an yg qt baca. Semoga nanti Allah berikan petunjuk-Nya pd qt…  

Salam kenal Mba Dewi di Bengkulu ^_^ 

Masya Allah… semoga Allah kuatkan kesabarannya ya… Saat kita merasa bukan dlm kondisi “terbaik” 

kita sdgkn saat ini sdg Ramadan, tentu rasanya tidak enak. Kalau saran saya, minta tlg kpd Allah 

untuk “luruskan” segalanya. Karena memang hanya Ia yg bisa dan Maha Mengatur Segala. Bisa jadi 

jg, ini menjadi ujian di tengah Ramadan qt, semoga kehadirannya menambah iman qt dan membuat 

qt semakin berserah kpd-Nya… 



 
Pertanyaan Kategori 3 

Manajemen Waktu   

yuzzi (surabaya) 
Sebagai seorang istri dan ibu dan mahasiswa bagaimana cara mb dewi 
mengatur waktu untuk dapat beribadah secara maksimal di bulan 
ramadhan ini?  
Terima kasih 

 

Salma (Solo) 
Mba, kebetulan jadwal ujian di universitas saya bertepatan dengan 
ramadhan ini, jadi saya terkadang merasa ramadhan taun ini sampai hari 
ini,  kurang berasa ibadahnya seperti taun lalu. Bagaimana cara mengatur 
waktu di bulan ramadhan agar kita tidak menjadi golongan orang yg 
merugi mba? 

nisrina [jakarta] 
Bagaimana membunuh dengan tega rasa malas, setiap bahkan sering kali 
kemalasan melanda? 

Novia (Padang) 
Bagaimana cara melawan rasa malas dan kebiasaan menunda2 
pekerjaan? Semakin bertambahnya usia, saya merasa semakin tidak 
produktif, malas mengerjakan apapun, procrastinator, terlebih lagi selalu 
menghabiskan waktu luang utk melihat medsos2 spt ig, youtube, dll, 
padahal saya memuliki deadline yg byk. Hal ini membuat saya jg tdk 
maksimal dlm beribadah di bln Ramadhan. Mohon masukannya mbak. 
Terimakasih�� 

Indri Astari (Bandung) 
1. Biasanya di Bulan Ramadhan banyak sekali kegiatan sosial yang 
menjamur. Bila kita mengambil amanah di banyak kegiatan sosial, 
terkadang kita terpaksa harus merelakan amalan yaumiah juga. Bila 
dalam Bulan Ramadhan kita masih disibukkan dengan kegiatan sosial dan 
kuliah, manakah yang sebaiknya diutamakan, amalan yaumiah pribadi 
kita atau kegiatan sosial? dan mengapa? 
2. Boleh kasih contoh ga Mbak punishment yg dibuat untuk diri diri 
sendiri, yang tentunya memiliki nilai ibadah agar tidak sia sia? 

Dyah (Jakarta) 
Mungkin pertnyaan saya hampir sama dengan teman² diatas, saya 
seorang pekerja dan mahasiswa. Pagi saya bekerja lalu sore saya kuliah 
sampai malam.. bagaimana kah supaya saya bisa membagi waktu saya 
dengan baik? Dan tips supaya masih bisa tadarus mlm saat seharian 
sudah disibukkan dgn kegiatan kntor dan perkuliahan? 

Aulina, Bandung 
Assalammu'alaikum,  bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban 
dunia dan akhirat? Misal : Minggu depan ujian kelulusan dan perlu byk 
prsiapan dari H-14 ujian, inginnya ikut kajian, tarawih berjamaah di 
masjid dll tapi disisi lain juga harus belajar (rasa-rasanya waktu yg 
tersedia aj kurang buat prsiapan) krn juga merupakan tanggung jawab 
kepada ortu, yg berakibat dg berat hati gak bisa optimal ibadah di bulan 
romadhon 

Erna (Malang)  
"Assalamu'alaykum warrahmatullah wabarakatuh, saya seorang 



 
mahasiswa dan juga istri tetapi kami diberbeda pulau, nah mau minta 
saran dari mbak Dewi supaya bisa membagi waktu antara ibadah, kuliah, 
dan juga menjadi istri yang jaraknya jauh.. terimakasih 
wassalamu'alaykum warrahmatullah wabarakatuh..  

Hani Mu'nisah (Bandung) 
Bagaimana kak Dewina membagi waktu antara ibadah dan aktivitas d luar 
ibadah sehingga ramadhan selalu produktif karena terkadang ramadhan 
menyebabkan tubuh cepat lelah setelah beraktivitas baik ibadah maupun 
selain ibadah?? 
Kelelahan tsb menyebabkan ingin tidur atau istirahat.. 

fitri (yogyakarta) 
assalamu'alaikum.. bagaimana tips untuk membagi waktu antara 
menyiapkan berbuka dan sahur untuk keluarga sementara mungkin 
masih ada tanggungan tugas karna semuanya sama2 sedang melanjutkan 
pendidikan? 

Nurul Azizatunnisa [semarang] 
Bagaimana cara menghilangkan kemalasan, kantuk dan management 
gadget/internet saat Ramadhan agar ibadah bsa tetap optimal? Jazakillah 
khair 

Annisa Ramadhani (Banda Aceh) 
"Bagaimana tips untuk mengatur waktu terkait dengan qiyamul lail 
sehingga seseorang tidak beralasan malas dan lelah juga sehingga dapat 
meneladani Rasulullah dan sahabat yang membagi waktu malamnya?" 

Adibah (Surabaya) 
Terima kasih atas sharingnya mbak Dewi. Tolong beritahu satu saja cara 
jitu melawan kemalasan yang tangible, bisa langsung dipraktekkan. Matur 
nuwun 

Istikomah (Jepara)  
Assalamu'alaikum, 
Bagaimana caranya saat bulan puasa tetap semangat belajar dan 
mengkaji antara ilmu dunia dan ilmu akhirat biar seimbang? 

Deasy (Lampung)  
"Minta solusinya mba membagi Waktu antara hafalan  tadabbur stay Dan 
aktivitas kerja Dan kuliah yang padat" terimksih 

Istikomah (Jepara)  
Assalamu'alaikum, 
Bagaimana caranya saat bulan puasa tetap semangat belajar dan 
mengkaji antara ilmu dunia dan ilmu akhirat biar seimbang? 

Nabila (Jakarta) 
Bagaimana cara efektif membagi waktu antara belajar, beribadah, 
membantu keluarga dirumah, dan aktif dalam kegiatan positif lainnya 
(berorganisasi dll), ala mbak Dewi?� Terima kasih.. 

Milla (Bogor)  
Asalamualaikum mba saya sudah menikah dan saya ingin bekerja. Tapi 
saya masih ragu karena saya sedang program kehamilan disatu sisi saya 
ingin bekerja tapi disisi lain saya juga ingin bekerja dan melanjutkan S2 
sambil merawat anak saya karena saya tidak ingin anak saya diasuh oleh 
org lain dan saya tidak ingin membebankan asuhan anak saya pada org 
tua saya maupun suami mba. Bagaimna menurut mba dewi ? Bagaimana 
mba dewi dalam membagi waktu untuk bisa belajar, merawat anak dan 



 
suami. Terima kasih mba�� 

Annisa (Semarang) "Bagaimana Bu/mb Dewi membagi waktu ibadah di 
bulan ramadhan,  dengan kegiatan2  lainnya? Mengasuh anak,  kuliah,  
mengurus rumah,  dan aktivitas yg lain yg sepertinya  sudah banyak 
sebelum Ramadhan? 

Aisyah (Wonogiri) : Bagaimana ketika kita sebagai aktivis dakwah dan 
sekaligus sebagai mahasiswa ketika mengalami dilema mengenai tugas yg 
mana dulu yg harus di dahulu kan? Dan bagiamana mengatur prioritas 
kegiatan yg baik agar tetap seimbang keduanya (dakwah dan pendidikan) 

Hisni (Kuningan) : Assalamualaikum, Mau minta tips nya ka, kiat2 agar 
kita tetap bisa istiqomah untuk terus menghafal quran dan tidak cepat 
merasa puas akan pencapaian kita 

 

Salam kenal Yuzzi (Surabaya), Salma (Solo), Dyah (Jakarta), Hani Mu’nisah (Bandung), Nabila 

(Jakarta), Erna (Malang), Istikomah (Jepara), Deasy (Lampung), Annisa (Semarang), dan Alfaizah 

(Lampung) ^_^  

Bisa jadi cara kami mengatur waktu disini tentu berbeda dgn di Indonesia, krna di Inggris lama puasa 

adalah 18-19 jam. Mulai berpuasa sejak 2 s.d jam 9 malam lewat. Waktu malam sangat sedikit. Tapi 

secara keseluruhan, karena kami dsini pun sdg S3 (jadwalnya bisa kami atur sendiri), saat Ramadan 

ini tentu saya lebih memprioritaskan amalan2 akhirat dibandingkan dgn dunia. Pembagiannya 

kurang lebih, siang untuk amalan dunia (entah itu bekerja, belajar, mengerjakan tugas, masak), 

malam full untuk akhirat. Mulai dr tarawih, tilawah, dan mendengarkan kajian2 yg Islami. Maka dgn 

begini, qt sdh mengatur jadwal antara menuntut ilmu dunia dgn akhirat, tdk ada yg kita abaikan. 

Kunci penerapan hal ini hanya satu, yaitu disiplin. Sang anak ketika malam pun, saat sdh selesai 

mengaji dan giliran orang tuanya ingin mengaji, saya biarkan ia bermain atau menonton film yg 

Islami, yg mengajarkan nilai2 kebaikan, puasa, dan Ramadan. Dan di Ramadan inipun, sebisa 

mungkin niatkan mengurangi waktu tidur qt, mengisinya dgn ibadah2 sunnah. Insya Allah… jika qt 

mampu disiplinkan diri, menajemen waktu antara dunia dan akhirat bisa tercapai.  

Salam kenal Indri Astari (Bandung) dan Linda (Bandung) ^_^ 

Bagi saya, kegiatan sosial yg menjamur itu ada plus dan minusnya. Di satu sisi, qt bisa memberikan 

manfaat utk orang lain (cth: acara buka bersama dan santunan anak yatim, dsb). Tapi di sisi yg lain, 

bisa jadi ibadah qt jd mundur. Bagi saya, syarat sy boleh mengikuti keg sosial, dipastikan kegiatannya 

bermanfaat (bukan skdr kumpul2 buka bersama), kalaupun hanya kumpul2 utk silaturahim, pastikan 

shalat maghribnya tidak mundur dan qt ttp melaksanakan shalat tarawih. Saya pribadi, akan 

membatasi acara kumpul2 semacam ini, mgkn hanya beberapa kali saja saat Ramadan. Lalu contoh 

punishment untuk diri sy sendiri apa? Kalau saya, biasanya dgn berinfaq atau menambah hafalan 

qur’an. 

Salam kenal Fitri (Yogyakarta) ^_^ 

Kalau saya, sebisa mungkin pekerjaan itu sudah diselesaikan sebelum jam menyiapkan makan sahur. 

Sebisa mungkin produktifitas qt ditingkatkan di jam luar sahur itu. Kalau memang mentok sdh tidak 

bisa, sesekali boleh meminta bantuan suami. Kalau saya, biasanya makanan itu sdh dimasak siang 

hari, jadi saat sahur hanya tinggal menghangatkan saja, jd pak suami jg bisa membantu dalam hal itu 

 



 
Annisa Ramadhani (Banda Aceh) 

Mengatur waktu utk qiyamul lail itu harus dgn membiasakan diri terlebih dahulu. Kenali jam-jam 

produktif dan jam lelahnya. Misal, ada tipikal orang yg tidur cepat (jam 9 sudah tidur) lalu jam 3 

bangu untuk QL. Ada jg yg tidurnya larut (jam 12 malam), dan ia mengerjakan QL jam 3.30. Jadi coba 

dikondisikan bgmn kapasitas tubuhnya. Dibiasakan bangun malam utk tahajud. Mungkin QL qt 

jauuuuh sekali dr Rasulullaah, namun seminimal2nya, qt mencoba membiasakan diri utk bangun di 

sepertiga malam dan bermunajat pada-Nya… 

Salam kenal Aisyah (Wonogiri) ^_^ 

Mengatur prioritas tentu akan bergantung dr pemahaman qt terhadap pentingnya pilihan kegiatan 

yg akan qt jalani. Bagi saya pribadi, dahulu saya tegas dgn skala prioritas yg qt buat. Yang pertama, 

bertanggungjawab trhdp akademis qt itu utama krna qt menjadi ADK pun krna qt berperan sbg 

mahasiswa. Namun peran mahasiswa qt, tentu tdk menghalagi aktivitas dakwah qt. Terkadang, sy 

memprioritaskan keg dakwah sy disbanding akademis, namun dgn catatan qt ttp bisa 

mempertanggungjawabkan nilai akademis qt. Kalau dirasa tidak mampu, jangan jg dipaksa. Yg 

kedua, sy tegas dgn prioritas sy. Misal, saat ditunjuk menjadi ketua, saya katakan, senin-jum’at sy 

bisa bantu dakwah kampus, namun sabtu minggu adlh jadwal dakwah sekolah dan masyarakat. Mau 

terima atau tdk?  Dan sy strict dgn ketentuan ini. Tips lain adalah qt hrs bs manajemen peran (saat di 

kelas fokus kuliah, saat di organisasi fokus pd keg organisasi), dan bekerja cepat menjadi sebuah 

karakter. Dengan begitu, akan ada banyak pencapaian yg bs qt dapatkan… 

  



 
Pertanyaan Grup 4 

Istiqamah   

saya nindya dari jogja. 
Yang ingin saya tanyakan,ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin 
utk tetap beristiqomah d jalan Allaah Subhanahu Wa Ta'ala tapi lingkungan 
kurang begitu mendukung, apa yg harus saya lakukan? Sedangkan saya 
tidak mungkin menghindari teman2 sekitar saya. Kadang hal seperti ini yg 
bikin saya goyah. 

 

Aisyah (Bandung) 
Bagaimana cara mba dewi memeneg keistiqomah dlm menjalani segala 
aktivitasnya, kadang kendala semangat yg kendor taw mnurun 
mempengaruhi daya perjuangan selama , serta tidak terkontaminasi oleh 
arus lingkungan yg bahkan harusnya kita bisa memberika Pengaruh positif 
utk lingkungan sekitar sprt teman2 remaja yg akhlaknya hasbunallahu 
wanikmal wakeel ?? 

Nia Azmi Annisa� (Temanggung, Jateng)  
Assalamualaikum wr wb.  
Tipe manusia itu kan fluktuatif dalam hal emosional apalagi perempuan.  
Bagaimana agar tetap istiqomah dalam hal kondisi apapun dan tetap 
berbut baik dan melakukan hal yg positif? 

Via (Serang).  
Mba, aku masih banyak belajar nih, khusus.a tentang agama dan 
keyakinan, mengingat saya baru hijrah. Gimana caranya membentengi diri 
dari hal2 yg tidak semestinya, istiqomah berasa berat mba, apalagi saya 
mudah sekali tergiur malas2an, dan ngobrol sana sini? Sama, mba minta 
tips n triknya berkeluarga sambil kuliyah dong. Terima kasih 

Mar'atul (Bekasi).   
" Bagaimana cara yg tepat agar kita istiqomah menjalankan ibadah sesuai 
target yang kita buat di awal, sedangkan kita sendiri di sibukkan oleh kuliah 
& tugas" serta jarak yang jauh dari rumah ke kampus " 
 Jazakillah khair 

Riska(semarang)  
Bagaimana caranya menjaga konsistensi dalam beribadah? 

iib (jakarta) 
Bagaimana tipsnya untuk menjaga ritme ibadah? 

Rachma (Sidoarjo)  
"bagaimana kiat2 Kak Dewi utk tetap membawa kebiasaan di bln 
Ramadhan ke bulan2 setelahnya? Krn sy sendiri, tekun pas Ramadhan aja, 
bulan berikutnya kendor 

Lucky Ayu (Jakarta) 
Mba bagaimana ya agar targetan amalan dibulan Ramadhan dpt terus 
berlanjut hingga bulan2 selanjutnya? 

Nur Amaliyah (Kuningan) 
"Bagaimana caranya untuk menjaga semangat dalam beribadah?" 

Syifa (Jogja)  
" bagaimana amalan2 kita tetap istiqomah dan terjaga meskipun bulan 
ramadhan sudah usai? " 

Mahmudah Jakarta 
1. Bagaimana saat kita beribadah ramadhan hanya semangat di awal pada 



 
minggu kedua dan seterusnya tumbang merasa lelah? 

muthmainnah (Pekanbaru) 
"Bagaimana caranya merasakan nikmatnya beribadah dan nikmatnya iman 
dan ilmu, kalau kita sering tergoda dengan kenikmatan dunia?" 
Terimakasih 

 

imtihana (sidoarjo)  
assalamu'alaikum 
Bagaimana menjaga semangat ibadah Ramadhan agar tetap stabil mb' 
,mengingat terkadang semangat dlm beribadah bisa naik turun. 

Aulia(merauke) 
Assalamualaikum...bgmna cra mb dewi mntawadzunkan antara konsisten 
trhdp amalan yaumiyah baik si bulan ramadhan atwpn tidak dg kegiatan 
lainnya?syukron 

 

Salem kenal Hisni (Kuningan), Aisyah (Bandung), Mar’atul (Bekasi), Riska (Semarang), Iib 

(Jakarta), Rachma (Sidoarjo), Lucky Ayu (Jakarta), Nur Amaliyah (Kuningan), Syifa (Jogja), 

Imtihana (Sidoarjo), Aulia (Merauke), Mahmudah (Jakarta), dan Nia Azmi (Temanggung) ^_^ 

Menjadi orang yg istiqomah memanglah bukan hal yg mudah, baik istiqomah dalam beribadah, 

maupun istiqomah dlm kebaikan serta tdk terpengaruh dgn lingkungan sekitar. Kalau saya, kunci 

istiqomah itu adalah sepenuhnya menghamba kpd Allah, memahami dan mengamalkan syahadat 

dgn benar. Sedangkan dlm shalat pun qt selalu mengucapkan “Sungguh, hidup dan matiku hanya 

untuk Allah”, maka ini yg harus qt refleksikan. Kedua, membaca qur’an dan terjemahannya atau 

tafsirnya. Degan begitu, qt akan semakin cinta dan memahami keagungan-Nya. Saya ingat2 

kelebihan orang yg istiqomah di dalam Al-Qur’an: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 

“Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan 

turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu 

merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah 

kepadamu”. (QS. Fushilat: 30). Ketiga, senantiasa berteman dgn orang2 yg dpt mengingatkat qt dan 

berlomba dlm kebaikan. Dan keempat, berdoa sbgmn doa Rasulullaah SAW: “Yaa muqollibal qulub 

tsabbit qolbi ‘ala diinik ” artinya “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di 

atas agama-Mu.” (HR. Tirmidzi, Ahmad, Hakim). Nia Azmi jg bertanya ttg bgmn perempuan yg 

kodratnya mmg suka labil atau emosinal. Di luar fitrah wanita yg memang berasal dr tulang rusuk yg 

“bengkok”, kita sebagai muslimah tetap harus berada pd ketaatannya. “Sebengkok-bengkok” qt, 

pastikan qt tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya, taat pd perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.  

Salam kenal Nindya (Jogja), Via (serang), Husnul (Jakarta)  ^_^ 

Kalau memang lingkungan di sekitar qt kurang mendukung, teruslah tetap mendekat pdnya dan 

berada pd keistiqomahan dlm jalan Islam yg benar. Tetap tunjukkan bagaimanakah seharusnya 

seorang muslim bersikap. Jangan terbawa emosi dgn lingkungan sekitar, cukuplah Allah yg menjadi 

sandaran. Bisa jg dibayangkan saat sy kuliah disini, tentu sekitar pun kurang mendukung dgn budaya 

yg jauh berbeda dgn budaya timur apalagi Islam. Bagaimana menghadapinya? Bisa coba dibaca di: 

https://dewinaisyah.wordpress.com/2017/02/17/menjadi-dirimu-kenapa-harus-malu/  

Dan untuk Via yg baru hijrah, baarakallaahu fiik. Semoga Allah menjagamu dalam ketaatan dan 

keistiqomahan. Yang perlu diingat, “If all the people are pleased with you but Allah is not, what 

have you gained? If Allah is pleased with you but no one else is, what have you lost?” 



 
Salam kenal Muthmainnah (Pekan Baru) ^_^ 

Semoga pertanyaannya tentang diri yg kadang suka terlena dgn kenikmatan dunia bisa terjawab oleh 

tulisan sy yg ini: https://dewinaisyah.wordpress.com/2012/02/25/pandanglah-dunia-dengan-mata-

pengembara-taqwa/  

Pertanyaan Grup 5 

Reward and Punishment  

Lienda (Bandung)  
Reward dan punishment itu berupa apa mba kalo mba dewi sendiri? 

 

 

Pertanyaan Grup 6 

Akademik dan Keilmuan  

Sebrina (Nganjuk) 
Bagaimana cara Anda dahulu saat menjadi mahasiswa untuk bisa 
menyeimbangkan dalam mempelajari ilmu di kampus dan ilmu agama 
sementara aktivitas di kampus sangatlah padat. Mohon tipsnya untuk maba 
seperti saya. Terima kasih � 

 

Indira Kurnia Afiyati (Tanjungpinang)  
Mbak ... dari kmren pengen tau banget penjelasan ttg keutamaan orang 
berilmu ... yg tadi mbak jabarkan di hadits yg diriwayatkan Abu Dawud ... 
bahwa kelebihan org berilmu bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang - 
bintang ... itu maksudnya gmn sih mbak ? Ada juga yg bilang kebalikannya ... 
krn cahaya bintang kan lebih banyak dibanding cahaya bulan ? Atau .... apakah 
benar penjelasannya seperti ini : karena cahaya bulan lebih terang saat 
purnama ... hingga bintang2 kalah terang .... makanya dimaknakan seperti 
cahaya bulan yg menyinari malam yg gelap .... hingga bintang2 yg banyak pun 
redup dibuatnya ... ? Maaf ya mbak kepanjangan ... tapi mmg penasaran 
banget gn penjelasan makna hadits ini ... makasih sblmnya mbak Dewi � 

Cincin (Jakarta) 
Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Berdasarkan singgungan 
materi di atas ttg ilmu, ilmu apa saja yang dimaksud? Apakah hanya ilmu2 ttg 
agama? Lantas bagaimana dengan ilmu duniawi lain yang kita tuntut sekian 
lama? 

Ati (Tasikmalaya)  
"kan tadi disebutkan ilmu kedudukannya penting, nah manusia kan tempatnya 
lupa juga ya, ada saran kah bagi para pelupa, agar tetap mengingat betul 
secara jelas ilmu2 yg pernah di dapat, " 

Ater (Makassar) 
Bgmn cara mba menciptakan azzam utuk menuntut ilmu dunia dan 
mempelajari ilmu agama? 

Rumaisah (Banyuwangi) 
Bagaimana seharusnya seorang muslim memposisikan urusan akademisnya 
dengan urusan agamanya? Lalu bagaimanakah sikap seorang Muslim 
memandang perbedaan ketika menuntut ilmu di luar negeri atau di 
lingkungan yang umum (orang yang beragama non-is) seperti ketika moment 
bulan ramadhan seperti ini? Karena saya teringat  suatu pesan/masukan 
bahwasannya seorang Muslim jika ingin menuntut ilmu di wilayah yg 



 
masyarakat Islamnya minoritas dia harus meniatkan dirinya semata-mata 
untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat (berdakwah). 
Jika tidak ada niatan seperti itu, atau hanya ingin bersenang-senang (lebih baik 
jangan dilakukan) 

 

Salam kenal Sebrina (Nganjuk) ^_^  

Jawaban detailnya sudah saya tulis di buku Awe-Inspiring ME ya, semua berawal dari menulis 

rencana, kemudian fokus dan menentukan prioritas. Dan yg perlu diingat, kita punya bagian di dunia, 

tapi kita jg punya bagian di akhirat. Jadi sebisa mungkin seimbangkan keduanya.  

Salam kenal mba Indira ^_^ 

Jawaban ini yg tahu pasti adalah orang yg mempelajari ilmu hadist, sy tdk bisa jawab dgn tepat 

mungkin. Tapi saya rasa tidak ada yg kontradiktif dgn kalimat itu, karena cahaya bulan memang 

selalu lebih terang dibandingkan bintang2, dan ini hanyalah perumpamaan. Jadi jika dibilang 

kedudukannya memang lebih tinggi, tentu maknanya adalah lebih baik cahaya bulan dbandingkan 

bintang2. Wallahu a’lam bis shawwab  

Salam kena Cincin (Jakarta) ^_^  

Yang dimaksudkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 memang tentang ilmu agama atau ilmu syar’i. 

Karena fardhu ‘ain hukumnya bagi setiap muslim menuntut ilmu di bidang ini utamanya yg berkaitan 

dgn ibadah. Sedangkan ilmu dunia hukumnya fardhu kifayah. Tapi ini jg bukan berarti bahwa ilmu 

dunia tidak perlu kita pelajari. Karena qt hidup di dunia, tentu qt memerlukan ilmunya. Bisa dibilang 

faidah/manfaat yang ada pada ilmu dunia adalah manfaat yang terbatas. Dan batasan tersebut 

adalah jika ilmu tersebut digunakan untuk menolong agama Allah dan membantu hamba-

hambaNya untuk melaksanakan keta’atan kepada Allah maka ilmu tersebut adalah ilmu yang 

memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan.  

Salam kenal Ati (Tasikmalaya) ^_^ 

Agar tidak lupa tentu ilmu itu harus diulang-ulang dan dipelajari kembali. Itulah menghafal Al-Qur’an 

pun tidak bisa hanya satu kali. Ia harus senantiasa dimuraja’ah. Jangan lupa mengikatnya dgn pena 

agar tidak terlupa.  

Salam kenal Ater (Makassar) ^_^ 

Azzam itu tumbuh dr iman, ia tumbuh dr pemahaman dan kecintaan kpd Allah. Maka jika qt 

mencintai Allah dan ingin menjadi hamba yg bermanfaat, tentu qt harus mempelajari ilmu dunia dan 

akhirat. Sedikit catatan sy bisa dibaca disini: 

https://dewinaisyah.wordpress.com/2010/04/19/ruhbaanun-bil-laili-firsaanun-binnahaar/  

Salam kenal Rumaisah (Banyuwangi) ^_^  

Jadi hakikatnya, setiap aktivitas apapun yg qt kerjakan, semua diniatkan untuk Allah. Entah itu 

bekerja, menuntut ilmu, membantu orang tua, atau sesederhana makan dan berorahraga. Intinya, 

semua hanya untuk Allah. Pun dgn menuntut ilmu di LN atau dimanapun jg, kalau bukan karena 

Allah, tentu lelahnya sia2, capeknya tidak bernilai pahala. Sikap seorang muslim dlm melihat 

perbedaan tentu sesuai dgn syariat habluminannas. Ada cara2nya dan Al-Qur’an sdh mengatur 

semuanya. Ada hak muslim, hak tetangga, hak tamu, dsb. Jadi meskipun qt berinteraksi dgn noni, 

semua dilakukan sesuai dgn tuntunan Allah SWT.  



 
 

Pertanyaan Grup 7  

Kesehatan  

Fitria Dwi Andriyani (Jogja) 
Bagaimana mbak Dewi berolahraga ketika bulan ramadhan? 

 

Salsabiila(Tulungagung) 
"Bagaimana caranya agar saat puasa tidak mudah ngantuk dan cepat lelah" 

Emili (Tangerang Selatan)  
"Bagaimana kak Dewina dan keluarga menjaga kesehatan di bulan 
Ramadhan baik di Indonesia dan di London?" 

 

Salam kenal Fitria (Jogja), Salsabiila (Tulungagung), dan Emili (Tangsel) ^_^ 

Tentu saat Ramadan, aktivitas fisik atau olahraga kita tdk seperti biasanya. Kalau sy, paling hanya 

berjalan saja atau naik turun tangga (tdk memilih lift), tp kalau tdk pun tdk apa2. Jgn krna ingin 

menunaikan olah raga, puasa kita jd batal :D  

Agar puasa tdk cepat ngantuk atau lelah, tentu dgn sahur makanan yg bergizi, yg mencukupi 

kebutuhan tubuh sehari2, kurangi aktivitas fisik, dan kalau sy, perbanyak membaca al-qur’an. Karena 

sy merasakan dg tilawah, lelah saya berkurang, alhamdulillaah…  

Menjaga kesehatan di Indonesia maupun di London sama, yaitu tidak berlebih2an dlm berbuka. 

Kami tidak biasa berbuka dgn makanan berat (nasi dan lauk pauk), selain krna nanti pas tarawih 

merasa kekenyangan dan ngantuk, waktu sahur disini sangat cepat, jd masih kenyang klo makan 

terlalu bnyk saat berbuka. Jd makan berbuka secukupnya saja. Di luar itu mengikuti Sunnah nabi 

untuk memakan kurma, baik saat berbuka maupun sahur. Sediakan makanan bergizi saat sahur, 

kami jg biasa meminum susu, dan ttp melakukan exercise ringan sperti berjalan.  

Pertanyaan Grup 8  

Media Sosial   

Dwi (Solo) 
Susah sekali saya menahan godaan FB dan IG.( niatnya untuk promo tp 
kadang kebablasan����) 
Bagaimana cara mengatasi nya.? 

 

Aisyah ( Depok) : Bagaimana pendapat mba dewi nur aisyah mengenai 
khalwat melalui sosmed di bulan ramadhon? 

 

 

Salam kenal Aisyah (depok) ^_^ 

Khalwat ini maksudnya chatting2an berdua antara akhwat dan ikhwan kah? Tentu ini jg bergantung 

dr kebutuhan. Jika mmg tidak ada grup bersama dan harus japri, dan jika mmg ada yg perlu dan yg 

dibicarakan mmh secukupnya (tidak melebar kemana), maka diperbolehkan.  Tapi kalau tdk ada 

kepentingan dan hanya ngobrol2 aja, itu yg harus dihindari.  

Pertanyaan Grup 9  

Fiqih Amalan   



 
Maya Yuliana ( Magetan ) 
 "Kak Dewina bolehkah kita lebih memilih Tarawih di rumah, karena di 
masjid sangat ramai dengan kebisingan anak anak kecil saya merasa sulit 
untuk fokus khusyu dan kurang nyamannya area wudhu perempuan karena 
terkadang ditengah merasa ingin buang angin, bolehkah lebih mmeilih 
shalat tarawih dirumah ?" 

 

Maulina (jakarta)  
 jika kita diberikan Allah jalan untuk beramal dan membuat ramadhan tidak 
sia2 dengan beberapa amanah2 kebaikan yg akan dikerjakan bersama2 
orang lain. Namun karena banyaknya amanah itu, trkadang membuat kita 
tidak fokus, dan keteteran menyebabkan terkadang ada beberapa pihak yg 
merasa dirugikan. Apakah yg kita lakukan belum benar metodenya? 
Bagaimana kita seharusnya memilah milah amal yg benar dan baik 
khususnya di bulan ramadhan ini? 

 

Kartika Sandra Dewi (Jakarta)  
Apa yang sebaiknya dilakukan ketika beriktikaf di masjid selain dzikir dan 
tilawah? Dan bagaimana meyakinkan orang tua agar diberikan izin untuk 
beriktikaf karena ini pertama kali saya ingin beriktikaf dan saya perempuan 
jadi mungkin agak sulit untuk diberikan izin 
Terima kasih 

 

Karin yulfiarti (padang)  
Kak gimana super power doa ketika Ramadhan? 

 

nur (pontianak) 
Amalan apa yg bs membuat ramadhan berkah seorang istri yg sdg bertugas 
jauh dg suami?  Bagaimana hukum i'tikaf d masjid bagi wanita? 

 

alfira(bekasi) 
Menurut mba dewi apakah wanita lebih utama solat di masjid?sedangkan 
dlm hadist wanita disunnahkan di rumah,tapi alangkah sayangnya jika kita 
selama ramadhan tidak jama'ah di masjid.gmn menurut mba dewina? 

 

Ade Tyas (Kebumen) 
Menurut mba Dewi, tadarus Al Quran yang baik itu seperti apa? Apakah 
setelah membaca ayatnya, lanjut baca artinya? Atau bagaimana?  
Boleh share kapan waktu potensial untuk membacanya?  

 

Zethy (Depok) 
"Pertanyaaannya sama dgn mba Rahmah Alhasnah (Makassar) tentang 
doa. 
"Bagaimana kak Dewi memanfaatkan doa di bulan Ramadhan? Apakah kk 
berdoa dengan doa yang sama di setiap waktu mustajab atau kk berganti2 
doa? Apakah menggunakan doa yang dianjurkan (atau dalilnya) ataukah 
doa sesuka hati? Bagaimana memanfaatkan waktu Ramadhan untuk 
berdoa? Sebab, aku pernah merasa bahwa doa yang kupanjatkan di 
Ramadhan lalu ternyata ada yang tidak bermanfaat/tidak benar2 aku 
butuhkan...sehingga aku merasa ada yang hilang dan menyesal dengan itu. 
Aku ingin di Ramadhan kali ini benar2 tidak 'ngasal'. Terima kasih atas ilmu 
dan sharing2nya.." 

 

Amy (Samarinda) 
Dari semua amalan sunnah yg ada di bulan Ramadhan, manakah menurut 
Mb Dewi yang lebih bernilai ... antara tilawah Al Qur'an atau memasak utk 
memberi makan orang yg berpuasa? 

 

Terica (Surabaya)  



 
"Mbak dewi, apakah suatu kewajiban bagi kita utk mengingatkan ibadah 
wajib org lain, seperti membangunkan subuh, dsb (dg kondisi kita yg juga 
masih butuh banyak pengingat dan belajar)?  
Kadang sungkan misal harus berkali mengingatkan mbak. Menurut mbak 
dewi, sejauh mana kita harus/boleh mengingatkan ya mbak?"  
Terimakasih � 

 

Salam kenal Maulima (Jakarta) ^_^ 

Bisa jd ada yg slh dgn manajemen waktu atau skala priorotas qt. Atau qt mengambil amanah lbh dr 

ksanggupan qt. Ada baiknya dievaluasi. Dan kalau sy pribadi akn lbh bnyk mnghabiskan waktu utk 

amalan akhirat di bln Ramadan ini. Boleh saja bnyk beraktivitas utk dakwah, namun pastikan 

targetan amalan yaumiyahnya tdk keteteran. 

Salam kenal Kartika (Jakarta), Nur (Pontianak), dan Priyanka (Jombang) ^_^ 

Yang perlu diingat, muslimah itu memang istimewa. Perihal i’tikaf sudah dibahas di banyak kitab 

fiqih. Dan ulama sepakat bahwa sebaik2 iktikaf bagi wanita yaitu di masjid rumahnya (kalau saat ini, 

seperti ruangan shalat atau mushallah yg ada dirumah). Imam Syafi’i menghukumi makruh jika 

seorang wanita i’tikaf di masjid yang ada shalat jama’ah. Ada catatan tambahan dari Imam Ahmad, 

diperbolehkan wanita i’tikaf di masjid jika mendapat izin dari suami. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu 

Hajar rahimahullah menyatakan, “Jika wanita ingin melaksanakan i’tikaf di masjid, maka hendaklah 

menutupi diri dari pandangan laki-laki, pen. Disyaratkan bagi wanita untuk berdiam di masjid selama 

tempat tersebut tidaklah mengganggu (menyempitkan) orang-orang yang shalat.”  

Kedua, yg hal dikerjakan selama iktikaf selain tilawah dan zikir adalah muhasabah, mendekat kpd 

Allah, shalat tahajud, dsb.  

Menjawab pertanyaan Nur terkait amalan apa yg bisa dikerjakan saat LDR-an, banyak2 berdoa, 

minta kebaikan kpd Allah, lakukan ibadah Sunnah, dan jangan lupa tanyakan kabar setiap harinya. 

Insya Allah semakin manis rumah tangga :D 

Salam kenal Maya (Magetan) dan Alfira (Bekasi) ^_^ 

Boleh Maya. Secara umum, shalat bagi wanita lebih utama dilakukan di rumah, karena ia lebih 

terjaga. Banyak hadist yg sudah membahasnya (HR. Abu Daud no.570, HR. Bukhari no. 381, HR 

Muslim no. 445). Itu hadist yg mendasarinya. Maka ketika wanita shalat di rumah, insya Allah ia 

tetap bisa mendapatkan pahala semisal dengan lelaki yang shalat berjamaah di masjid. Tapi ada jg 

catatan yg harus diingat, pd HR. Bukhari no.900 dan HR Muslim no.442, disebutkan 

“Jangan kalian larang para wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid Allah” 

maka wanita diperbolehkan jika ingin shalat berjama’ah di masjid. Tapi yg harus diingat, ada 

syarat2nya: 1) menutupi aurat 2) mendapat izin dr suami atau orang tua 3) tdk memakai wewangian 

4) menghindari campur baur antara laki2 dgn wanita atau salaman dgn non-mahrom 

Salam kenal Ade Tyas (Kebumen) ^_^ 

Membaca Al-Qur’an itu ada 3 tingkatannya: 

1. Qiroah = membaca qur’an dgn tahsin yg benar (tartil) 

2. Tilawah = membaca qur’an dgn makna (terjemahan), bahkan lebih baik lagi jika membaca tafsir 



 
3. Tahfidz = menghafal Qur’an. Ini artinya orang ini sudah bisa qiroah (bacaaannya tartil) dan sudah 

tilawah (memahami arti bacaan), kemudian menghafal 

Kapan waktu membacanya? Tentu akan bergantug setiap orang. Ada yg suka menyicil beberapa 

lembar setiap selesai shalat. Ada jg yg suka setelah tahajud sebelum shubuh. Ada yg suka dhuha, 

atau mungkin tengah malam, atau kombinasinya. Pilih saja waktu yg plg nyaman di saat qt bisa 

khusyuk menyelami arti kata2 dlm Al-Quran  

Salam kenal Karin (Padang) dan Zethy (Depok) ^_^ 
Semua doa itu super di bulan Ramadan, tapi doa yg mencakup segala kebaikan dan paling utama 
bahkan diucapkan saat seseorang selesai menunaikan haji adalah “Rabbana aatina fid dunya hasanat 
wa fil akhirati hasanat, waqina adza banner. Kita meminta kpd Allah utk memberi kebaikan kpd qt, 
baik di dunia, maupun di akhirat. 
Tentu saja memanfaatkan bulan Ramadan dgn banyak2 berdoa, baik utk kebaikan di dunia, maupun 
akhirat qt. Karena ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab. Doa setelah shalat biasanya 
saya ulang, tapi doa Bahasa Indonesianya bisa saja berganti2 sesuai kebutuhan. Minimal mencoba 
dijaga doa2 al-ma’tsurat pagi dan petangnya. Ini saya coba kasih contoh doa2 yg berasal dari Al-
Qur’an: https://muslim.or.id/26012-doa-doa-dari-al-quran-1.html  
 

Salam kenal Amy (Samarinda) ^_^ 

Saya hanya bisa menjawab wallahu a’lam bisshawwab. Karena memang tidak ada yg mengetahui 

takaran atau besaran pahala kecuali Allah SWT. Jika memang dua2nya sama2 mendatangkan 

kebaikan, insya Allah sama2 bernilai pahala. Kalau ditanya lebih baik memilih yg mana, naah coba 

dibuka buku Fiqih Prioritas. Disitu qt bisa belajar untuk memprioritaskan amalan fardhu dibanding 

Sunnah, prioritas amalan fardhu ‘ain dari fardhu kifayah, prioritas hak masyarakat atas individu, dsb.  

Salam kenal Terica (Surabaya) ^_^ 

Mengajak kepada kebaikan atau mencegah kemaksiatan adalah kewajiban bagi setiap muslim. 

Jangan karena merasa diri qt belum “benar”, qt memilih mendiamkan sedangkan qt tahu bahwa itu 

salah. Jangan… sesungguhnya itu hanya bisikan setan yg tdk ingin qt mengerja kebaikan. Jangan 

pernah malu mengajak kebaikan dan melakukan perbaikan. Coba diingat HR Muslim no. 2674 

“Barangsiapa mengajak (manusia) kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang 

yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak 

(manusia) kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang 

mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun” atau firman Allah dalam surat Al-Imran 

ayat 104: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung.” 

Dan ini hadist yg selalu sy ingat sbg pengingat saat sy mau berlaku acuh dgn kesalahan yg terjadi di 

depan mata saya: “Barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan suatu kemungkaran maka 

hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, maka 

jika ia tidak mampu dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman”. (HR Bukhari no. 52 / HR 

Muslim 1599) 

Pertanyaan Grup 10  

Ibadah Saat Haid   



 
Dewi (Maros-Sulawesi Selatan)  
"Bagaimana cara memaksimalkan pencapaian target Ramadhan kita 
sementara kita sedang haid? " 

 

astri (bekasi) 
bagaimana menjaga ibadah saat setelah haid, krn (terkadang) setelah haid 
ibadah sunnah jd terbengkalai. dan bagaimana tips mba dewi untuk 
menjaga hubungan dengan Allah.  
Terima kasih. 

Priyanka (Jombang) 
Bagaimana fiqh wanita dalam ber-itikaf? Bagaimana pula cara wanita yg 
sedang haid agar tetap bisa mendapatkan lailatul qadar? 

Rahayu Budianti (Kisaran, Medan) 
Amalan apa saja yg dapat dilakukan oleh wanita yg sedang haid pada saat 
bulan ramadhan.? Terima kasih 

pantrisma/ima (tulungagung) 
"Bagaimanakah cara kita mengejar target ibadah ramadhan 1 bln jika qt 
berhalangan.....??apakah ada ibadah khusus yg masih bs dilakukan saat 
haid di bulan ramadhan??terimakasih 

Umai (Surabaya) 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, teh Dewi, Jazakillah khoir 
atas sharing ilmunya. 
Terkait dengan jika perempuan sedang berhalangan, lebih sering kita lalai, 
tidak melakukan kewajiban tepat waktu (misal : biasa tilawah setelah 
Sholat), bagaimana agar menjaga ritme iman utk selalu stabil seperti ketika 
sedang suci, atau bagaimana teteh memaksimalkan ibadah ketika sedang 
berhalangan ? 
Terimakasih. Barakallah 

 

 

Salam kenal Dewi (Maros-Sulawesi Selatan), Rahayu Budianti (Kisaran, Medan), Rahayu Budianti 

(Kisaran, Medan), pantrisma/ima (tulungagung), Umai (Surabaya) ^_^ 

Ada banyak cara untuk memaksimalkan Ramadan saat qt sedang haid. Salah satu yg harus diluruskan 

adalah, wanita boleh membaca quran dgn syarat tidak memegang mushaf, jadi bisa menggunakan 

tablet, hp, atau computer (ini merupakan pendapat yg paling kuat). Penjabaran lengkapnya bisa 

dilihat di buku Fiqih Muslimah. Kalau pun ada yg mengambil pendapat tidak boleh membaca Quran 

sama sekali, silahkan juga. Kalau saya mengambil pendapat yg memperbolehkan tanpa memegang 

mushaf (terutama kalau ini sdh menjadi bagian dr keseharian). Lalu amalan lain yg bisa dikerjakan 

adalah: 2) Dzikir 3) Banyak2 membaca doa 4) Mendengarkan kajian2 agama 5) Membaca buku2 

agama 6) Infaq atau sedekah. Lalu, bagaimana dgn wanita haid, apakah ia tidak bisa mendapat 

lailatul qadar? Di kitab Lathaif Al- Ma’arif, Juwaibir mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada 

Adh-Dhahak, “Bagaimana pendapatmu tentang wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur; 

apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?” Adh-Dhahak pun menjawab, “Iya, 

mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Setiap orang yang Allah terima amalannya akan 

mendapatkan bagian lailatul qadar.” 

Maka jika Allah berkehendak, tentu muslimah yg haid masih bisa mendapatkan lailatul qadar. Hanya 

saja, wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat. Untuk bisa mendapatkan banyak pahala 

ketika lailatul qadar, wanita haid atau nifas masih memiliki banyak kesempatan ibadah, seperti 1) 

Membaca qur'an tanpa menyentuh mushaf 2) Berzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih 



 
(subhanallah), tahlil (la ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah), dan zikir lainnya. 3) Memperbanyak 

istigfar 4) Memperbanyak doa 5) Membaca zikir ketika lailatul qadar (Allahuma innaka ‘afuwwun 

kariim, tuhibbul ‘afwa fa’fuanna) 

 

Pertanyaan  Grup  11 

Keluarga dan Ramadhan  

Dian purbalingga 
Bagaimana mengajarkan anak untuk berpuasa? 

 

Amy (Samarinda) 
Bagaimana cara komunikasi efektif antara suami isteri dalam mendidik 
anak khususnya ibadah sunnah Ramadhan 

 

Wulan (Jogja)  
Bagaimana pengalaman paling berkesan mb Dewi menjalankan puasa 
Ramadhan bersama keluarga kecilnya di negeri lain dan juga aktifitas 
akademiknya yang mungkin juga padat. Terima kasih 

 

Friska Melinda (Bekasi)  
Assalmualaikum Mba Dewi, syukron atas sharing ilmunya, semoga Mba 
Dewi & keluarga selalu dlm lindungan Allah SWT & mendapatkan syafaat 
Rasullulah SAW.. Mba Dewi, selama bulan ramadhan ini apa saja kerjasama 
yg dilakukan dgn suami dalam meningkatkan iman & takwa, serta peran 
Mba Dewi & suami terhadap putrinya agar menjalankan ibadah di bln 
ramadhan terasa lbh menyenangkan 

 

 

Salam kenal Dian (Purbalingga), Amy (Samarinda), Wulan (Jogja), Friska Melinda (Bekasi) ^_^ 

Insya Allah jawaban pertanyaan ini akan saya tuliskan daam status atau postingan blog saya 

selanjutnya ya. Mohon maaf belum bisa dijawab full sekarang.  

Pertanyaan Grup 12 

Berpuasa saat Hamil dan Sibuk Bekerja  

silvia (bogor) 
assalamualaikum wr wb.saya ibu bekerja dengan 2 orang anak (6,5thn dan 
3,5thn), dan sekarang sedang hamil anak ketiga. 
Bagaimana memaksimalkan bulan ramadhan dengan kondisi tersebut? 
Mengingat kondisi yang sedang hamil, saya tidak setiap hari bisa berpuasa. 
Sholat taraweh  dan tadarus yang bisa saya kerjakan jg saya rasa kurang 
maksimal, karena masih sering pusing dan cpt sekali merasa cape.terima 
kasih. Wassalamualaikum wr wb. 

 

tuti (semarang) 
Mb Dewi, saya mau bertanya bagaimana cara memaksimalkan ibadah di 
bulan puasa saat hamil muda? Ini merupakan kehamilan pertama dimana 
saya mengalami mual, muntah, lemas dan tubuh mudah capek. Dr hari 
pertama saya sudah tidak berpuasa krn merasa tdk kuat dan mual. Ibadah 
yg laennya seperti taraweh, ngaji jg kadang2 jadi tidak rutin krn mual 
sepanjang hari 

 

Utami (Bandung)  



 
Bismillahirrahmanirrahim 
Mba Dewi terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. 
Saya ijin bertanya, saya saat ini bekerja lalu saya berniat dg gigih untuk 
melanjutkan s2 saya sambil bekerja. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara 
agar saya selalu bisa optimis mengejar akhirat dan dunia saya, apakah saya 
termasuk orang yg fokus duniawi jika saya saat ini sgt ingin terus 
melanjutkan sekolah saya lalu di Ramadhan ini bagaimana mengatur waktu 
dan apa saja yg bisa saya lakukan agar bisa tetap melaksanakan ibadah 
puasa dg baik disaat saya sedang dalam jam bekerja? Terima kasih mbak. 
Doakan saya semoga saya bisa seperti mbak Dewi. Aamiin 

husnul (jakarta) 
Assalam mba dewi,  terkadang lingkungan kerja saya yg banyak tekanan 
dan tuntutan ini berpengaruh terhadap emosi saya, Karena bagaimanapun 
kita hidup bersama dengan kelompok lainnya yang memiliki watak dan 
karakter yang berbeda dengan kita. 
Ada yang menyenangkan,dan bahkan  hingga tak jarang membuat hati kita 
terluka, Lalu bagaimana agar amarah tidak sampai menganggu ibadah 
puasa kita? 
Syukron. 

 

Alfaizah (Lampung) 
Bagaimana cara mengatur waktu untuk ibadah ex : tilawah quran dengan 
kondisi pekerjaan yang full time dr pagi hingga jam 5 sore mba. Kebetulan 
saya bekerja di lembaga zakat. Jadi kalau ramadhan full time. Jazakillah.. 

 

 

Salam kenal mba Silvia (Bogor) dan Tuti (Semarang) ^_^ 

Waah… masya Allah.. tabarakallaah.. Semoga Allah limpahkan keberkahan dgn rezeki yg Ia berikan. 

Alhamdulillaaah Allah berikan rezeki yg berharga, dan sudah sepantasnya qt menyambutnya dgn 

gembira. Tidak apa2 bumil, memang ada rukhsoh (keringanan) bagi wanita hamil. Jika memang 

kondisi nya tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksakan puasa. Allah sudah beri keringanan untuk 

kita. Di luar itu, mari qt mencoba semaksimal mungkin mendekat pada-Nya lewat ibadah2 yg lain, 

tilawah Al-Qur’an tentu sangat baik utk sang bayi, lantunkan doa2 dari mulut qt agar sang baby jg 

mendengarnya. Jika sejak dr kandungan saja si baby sudah dipedengarkan dgn ayat2-Nya, insya Allah 

ia akan tumbuh menjadi anak yg shalih dan shalihah. Kalaupun ada ibadah2 lain yg dirasa berat, 

boleh ditinggalkan. Yang ibadah wajib saja mendapat keringanan, bgmn dg ibadah Sunnah. Intinya, 

maksimalkan ibadah se-yang qt bisa saja. Dan terakhir, saya lantunkan doa untuk 2 calon ibu ini, 

semoga Allah mudahkan perjalanan kehamilannya dan lancarkan proses persalinannya. Allah 

yuubarik fiik   

Salam kenal Utami (Bandung) ^_^ 

Bagaimana bisa tawazun antara dunia dan akhirat qt? Kuncinya pada ruhiyah. Jika ruhiyah qt baik, 

maka segala hal yg qt lakukan selalu berorientasi utk akhirat. Jadikanlah akhirat sebagai fokus utama 

kita. Berlelah-lelah di dunia, agar surga menjadi tempat akhir qt. Karena harus diingat, Allah 

memberikan dunia kpd mereka yg menyukainya, sedangkan Allah akan memberikan dunia dan 

akhirat bagi yg mengejar akhiratnya. Tuh kan, ngejar akhirat dapat bonus dunia! Jadi, sebisa mungkin 

fokuskan niat kita utk urusan akhirat. Bisa dibaca ayat Qur’an dan satu hadist dibawah ini sbg 

renungan.  

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan 



 
kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu 

tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan 

lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah 

mereka kerjakan” (Q.s. Hûd: 15-16). 

“Barangsiapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya maka Allah akan mencerai-beraikan 

urusannya dan menjadikan kemiskinan/tidak pernah merasa cukup (selalu ada) di hadapannya, 

padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah 

tetapkan baginya. Dan barangsiapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)nya maka 

Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/selalu merasa cukup (ada) dalam 

hatinya, dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai di 

hadapannya)“ (HR Ibnu Majah (no. 4105), Ahmad (5/183), ad-Daarimi (no. 229), Ibnu Hibban (no. 

680)) 

Pertanyaan Grup 13 

Kiat tentang kepenulisan  

Ayu (Tangerang Selatan)  
 Assalamamu'alaikum wr.  wb. Saya terarik dengan "membuat daftar yang 
ingin dicapai selama Ramadhan" salah satunya adalah membuat tulisan 
yang bermanfaat. Inspirasi apa yg paling mudah kita gali untuk membuat 
sebuah tulisan? Untuk mempelajari gaya penulisan, diksi dll apakah mba 
dewi bs memberikan tips nya. Dan dalam bulan ramadhan ini berapa lama 
waktu yg ideal d prioritaskan untuk membuat sebuah tulisan? Terimaksih. 
Wassalamualaikum wr.wb 

 

Mia Purnamasari (Subang)  
Mbak Dewi, bolehkah saya meminta tips dan trik agar kita istiqomah dalam 
menulis? Sebab semangat menulis saya selalu naik turun. Kalau sedang 
semangat ya semangat banget � Kalau sudah malas ya malas banget. 

 

Fithri (Aceh)  
 Bagaimana tips fokus menulis buku dengan cepat? 

 

 

Salam kenal Ayu (Tangerang Selatan), Mia Purnamasari (Subang), Fithri (Aceh) ^_^ 
Sebuah tulisan itu akan lahir dari apa yg qt baca, apa yg qt cerna dari pengalaman kita. Semakin 
banyak memahami kalam-Nya, diiringi bacaan buku yg bergizi, insya Allah menulis akan menjadi 
mudah. Kalau ditanya berapa lama, setiap orang tentu berbeda. Ada yg bisa cepat, ada jg yg lambat. 
Kalau sy biasa mengalokasikan waktu lewat tengah malam, setelah semua targetan ibadah sy 
tertunaikan. Mengenai istiqomah dlm penulisan, saya sendiri jg masih belajar, krn belum istiqomah2 
bgd :D Saya menulis sbg hasil refleksi, jika ada hikmah yg ingin sy sampaikan, jika priroritas lain sy 
sudah tertunaikan. Ada jg yg membuat targetan menulis setiap minggu satu, silahkan saja. Kalau 
saya point penting dlm menulis itu bukan skdr menulis, tp seberapa bnyk manfaat yg bs sy berikan dr 
tulisan sy. Tips fokus menulis buku dgn cepat, tentu jika sdh ada kerangkanya, sdh tahu apa2 yg mau 
qt tulis di dalamnya, lalu mengalokasikan waktu banyak untuk menulis buku dlm keseharian qt.  
 

  



 
Pertanyaan Grup 14  

Pertanyaan   

Nisa'u Farhatin (Yogyakarta)  
Assalamu'alaikum wr.wb.  
Maaf mba mau bertanya :  
"Saya tipe orang yang ga enakan. Bagaimana cara keluar forum ketika 
forum yang saya ikuti hanya membahas yang tidak penting. Malah 
cenderung ke arah ghibah/menggosip yang tentu akan membuang waktu 
menjadi sia-sia. Saya sering mengalami hal ini termasuk di bulan Ramadhan 
ini yaitu saat buka puasa bareng misalnya. 

 

Neneng (Bandung) 
Bagaimana cara menumbuhkan semangat yg  berkurang karena terlambat 
dalam merencanakan sebuah cita2? misalnya harusnya dari dulu, aku 
terlambat jadinya kurang semangat� 

 

Kameliani (Bandung)  "Bagaimana meyakinkan diri yang selalu merasa 
tidak percaya diri dengan kemampuannya bahwa ia mampu karena merasa 
takut salah dan pesimis? " 

 

Utami (Bandung) 
Bismillahirrahmanirrahim 
Mba Dewi terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. 
Saya ijin bertanya, saya saat ini bekerja lalu saya berniat dg gigih untuk 
melanjutkan s2 saya sambil bekerja. Lalu pertanyaan saya, bagaimana 
menanggapi orang yg berpendapat bahwa perempuan itu tidak harus 
sekolah tinggi-tinggi karena akan sulit mendapat jodoh yg membuat para 
laki-laki minder dengan kita? Terima kasih mbak. Doakan saya semoga saya 
bisa seperti mbak Dewi. Aamiin 

 

Sani (Purwokerto) bagaimana caranya kita bisa meyakini bahwa pilihan yg 
diambil merupakan yg terbaik? dan bagaimana cara mendapatkan 
keyakinan itu? terima kasih 

 

Novi (Magelang) 
Bagaimana memanajemen hati saat ramadhan yang sering sekali 
bermasalah (tidak suka dan cenderung jadi suudzon) ketika kita berjumpa 
dengan orang yang memiliki sikap kurang menyenangkan terhadap kita 
dan selalu terulang? Jazakillah khoir.. barokalloh mba.. ��☺ 

 

Mahmudah (Jakarta) Bagaimana jika saya bermimpi tinggi tapi orang 
terdekat saya tidak meyakininya dan lebih menginginkan saya menjadi ibu 
rumah tanyga urus suami dan anak? 

 

Merlina (Malang) 
Bagaimana menumbuhkan rasa semangat untuk melanjutkan sekolah lagi 
kejenjang yg lebih tinggi (S2) mengingat saat ini sedang bekerja dan sdh 
berumah tangga mempunyai satu anak dimana suami juga berada diluar 
kota tidak bs berbagi dalam hal mengurus anak setiap harinya dan 
mengharuskan mengurus anak sendiri 

 

Maylandari Panjaitan ( Medan) Bekerja itu bagi perempuan kan hukumnya 
mubah. Tapi disatu sisi orang tua pasti menginginkan anaknya untuk 
bekerja. Itu gimana ya mba? Misalnya bekerja disebuah instansi yang 
kerjanya pasti 8 jam. 

 

Eni (Jakarta) Adakah cara terbaik dalam menghadapi orang orang yang 
sedang mendzolimi kita dengan cara dia menebarkan fitnah kpd orang lain. 

 



 
Dan doa apa yang harus saya lakukan agar menjaga hati ini supaya tidak 
terpengaruh akan berita fitnah itu. 

Wati (Padang) 
"Alhamdulillah, saya juga sudah list target ramadhan. Salah satu nya 
istikharah dan kasih tau ttg hati ini minta keseriusan dari seorang pria, 
bagaimana menurut mbak dewi seorang muslimah mengungkap maksud 
hati nya terlebih dahulu? Bukan ngajak pacaran lo mbak"tapi nikah 

 

Ayu (Makassar) 
"didalam kemauan  dan kesungguhan yg kita bentuk dlm diri, selalu ada 
ujian dan cobaan dari Allah, terkadang ada hal yg kita inginkan tpi tidak 
diberi, dan bisa jd apa yg kita tdk minta justru diberi olehNya... Bagaimana 
menanamkan dan menumbuhkan rasa sabar dlm diri ketika kita tdk diberi 
apa yg kita butuhkan? 

 

Devie (Jogja) 
Assalamu'alaykum warahmatullaah wabarakaatuh mbak Dewi. Bagaimana 
cara untuk bisa menginspirasi orang lain agar tidak terjatuh ke riya' dan 
takabur. Jazaakillaahu khayraan. 

 

Salis (Sukabumi) " Bagaimana menyikapi keadaan fisik kita yang berbeda 
dengan yang lain? saya punya kemampuan berbicara yang agak lambat, jd 
terkdg berpengaruh ke komunikasi dgn orang lain. Saya merasa terganggu 
dgn hal ini karna pekerjaan saya berkaitan dgn komunikasi dgn org 
banyak.. Menurut mba dewi apa yg harus saya lakukan agar tetap bisa 
nyaman berkomunikasi dgn orang meskipun saya berkebatasan dalam 
berbicara??" 

 

Fitri (Padang)  
Assalamu'alaykum Mba Dewina. Bagaimana cara mengontrol emosi saat 
seorang sahabat mengatakan bahwa dia mengatakan kita sok suci, sok 
bijak, padahal tujuan saya utk menunjukkan yg baik mba.. Ini saya alami 
saat masih puasa mba..  
Terima Kasih mba.. 

 

Irne Dyah (Karanganyar)  
Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua (termasuk ibu) bahwa kita 
mampu melanjutkan studi ke UK tanpa membuat ibu khawatir akan 
kehidupan sebagai minoritas disana? Karena notabene kedua orang tua 
saya masih awam dengan islam. Dan saya in syaa Allah berencana akan 
melanjutkan studi S2 saya ke UK. 

 

Ambar (Surakarta)  
Bagaimana menurut pengalaman mbak dwi untuk mengendalian rasa 
malas berdasarkan pengalaman mbak serta cara untk memotivasi diri 
sendiri dalam melaksanan kuliah S2 kesehatan masyarakat agar lebih 
mantap dalam diri kita? 

 

Anisa (Yogyakarta)  
Assalamualaikum. Mba dewi sy mau bertanya ,, apakah untuk sampai ke 
mba yg skrg dlm artian berjilbab besar.. Ada proses" atau ada sesuatu yg 
mba alami hingga bisa 'hijrah' sampai ke tahap mba skrg? Ataukah 
memang hal tsb sdh terbiasa dari keluarga. 

 

Arini (Purwokerto)  
 Bagaimana  suka dan duka menjalankan ibadah puasa di negri orang 
apalagi menjadi minoritas? 

 

 



 
 


