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Ucapan Terima Kasih 

 

 

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, berkat 

rahmat-Nya juga kita bisa hidup dengan tenang, tentram dan selalu 

dipayungi oleh nikmatnya iman. Shalawat beralaskan salam, marilah 

kita kirimkan kepada Nabi panutan kita dalam hidup yakni Nabi Besar 

Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa 

umatnya dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan.  

Buku ini ada untuk mengapresiasi semua sahabat yang 

masih semangat untuk melakukan kebaikan dan masih mau berbagi 

kebahagiaan dengan orang lain. 

 
Jadilah seperti angin, walau tidak terlihat, tapi dia sangat berperan 

dalam kehidupan, maka berbagilah sedikit untuk orang-orang di 

sekitarmu... Walaupun itu hanya  
sekedar sedikit senyuman. 

 
Penulis 
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Jika suatu saat kau mulai goyah, ingat.. jangan lupa bagaimana 

perjuanganmu berusaha sekeras mungkin, jadi lanjutkan dan lupakan 

semua itu... Terus melangkah maju dan perbaiki diri menjadi lebih 

baik, tinggalkan jejak-jejak langkah terus berjalan dan jangan pernah 

coba-coba menoleh ke belakang. 

  

Coba pandang ke langit, maka logika mu akan mengatakan langit itu 

sangatlah luas, tapi jika kamu menggunakan hati, itu hanya sebagian 

kecil dari kekuasaan Allah, maka jangan lah berhenti untuk terus 

bersyukur 

 

Kegagalan bukan berarti harus ada kata menyerah, tetapi gagal 

adalah cambuk terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa 

ada kata pasrah. 

 

Segala sesuatu yang kita lakukan, kembali kepada yang kita niatkan, 

perihal niat, cuma Allah dan hamba-Nya yang tau, karena niat ada 

dalam hati bukan yang keluar lewat mulut. 

 

Hati? Disanalah tempat rahasia di atas rahasia, jadi menerka-nerka 

bukan sebuah jalan untuk memahami hati seseorang. Karena 

sejatinya hanya Sang pemberi hati dan pemilik hati lah yang 

mengetahuinya. 

 



Pejuang Senyum 

2 Pejuang Senyum 

 

 

 

 

 

 
 

               

             

            

30. dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang 

telah diturunkan oleh Tuhanmu?" mereka menjawab: "(Allah telah 

menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 
mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung 

akhirat adalah lebih baik dan Itulah Sebaik-baik tempat bagi orang 
yang bertakwa, (QS. An-Nahl, 16:30) 
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Kata orang menangis adalah tanda sedih, kata orang tertawa itu 

tanda bahagia. Beberapa manusia percaya akan kata-kata tersebut. 

Namun terkadang apa yang terlihat itu tidak selalu benar. Karena 

tidak semua manusia memaknai kehidupan dengan cara yang sama. 

 

My friends.... Be different and don't forget to smile. 

 

Terkadang apa yang terlihat itu tidak selalu benar. Karena tidak 

semua manusia memaknai kehidupan dengan cara yang sama. Be 

different and smile 

 

Nikmatnya rasa syukur, akan kita rasakan jika kita bisa memaknai 

arti dari rasa syukur itu sendiri. 

 

Jadikan Umurmu untuk Nambah Iman 

 

Tidak hanya perut yang butuh di nutrisi.  

Namun hati juga butuh gizi 

 

Tidak hanya perut yang butuh diberi nutrisi, namun hati juga butuh 

gizi, jika sudah di isi gizi, maka penyakit hati akan jarang singgah, 

apalagi menetap. 
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31. dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang 

yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan 

memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan 

pahala yang lebih baik (syurga). (QS. An-Najm, 53:31) 
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Setiap pertemuan berakhir dengan perpisahan. Ambil pelajaran dan 

hikmah diantara hal itu, pelajaran membuat hidip lebih terarah  

dan bermakna, dan hikmah membuat  

hidup berkah 

 

Ketika ilmu dunia lebih terkuasai Alamat terombang ambing di 

kehidupan selanjutnya, ketika tidak mementingkan ibadah  

niscaya, rasa sesal tak berujung yang akan menjadi kawan,  

sebelum itu terjadi lalukan perubahan. 

 

Our life need editing to make something amazing 

 

Tetap berikan senyuman terbaik setiap hari 

 

Jangan menunggu waktu untuk berubah. Jika menunggu dijadikan 

pilihan, maka jawabannya adalah rasa sesal. Rasa sesal  

yang paling menyakitkan adalah, ketika kita  

tidak bisa merubah keadaan yang disesalkan. 

 Jangan takut untuk berubah, jom hijrah. 

 

Hiduplah sesuka hati. Tapi kita harus ingat, semua yang kita lakukan 

tidak luput dari pertanggungjawaban 
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7. jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu 

sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang 
kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan 

muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana 
musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. 

(QS.Al-Israa’ ,17:7) 
 

 


