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Ya Allah, 
jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang barakah 

pembuka pintu rahmat bagi kedua mempelai, keluarganya dan ummat 
penyempurna keislaman, tungku tempat menempa shabar dan syukur 

sekolah tempat belajar menjadi dewasa 
jalan menggapai cinta-Mu 

Ya Allah, 
ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala khilaf kami 

luruskan niat kami, sucikan hati kami 
kuatkan tekad kami, bimbing kami 

lindungi kami dari segala tipu daya syaitan 
agar kami dapat menapaki jalan baru ini, demi menggapai ridho-Mu 

Ya Allah, 
anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati 

(kami), dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertaqwa 

Ya allah…. Andaikan semua ini layak bagi kami, cukupkanlah 
permohonan ini dengan ridha-Mu Jadikanlah kami sebagai suami istri yang 

saling mencintai dikala dekat, Saling menjaga kehormatan dikala jauh Saling menghibur dikala 
duka, saling mengingatkan dikala suka, 

saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling menyempurnakan  dalam beribadah. 

Ya allah…sempurnakanlah kebahagiaan kami 
dengan menjadikan pernikahan ini sebagai ibadah kepada-Mu dan bukti pengikat cinta kamu 

kepada Rasul-Mu 

Amiin…  

Ya Allah…Seandainya telah Engkau catatkan dia akan menjadi teman  menapaki 
hidup Satukanlah hatinya dengan hatiku Titipkanlah kebahagiaan diantara kami Agar kemesraan 

itu abadi 

Ya Allah… Ya Tuhanku yang Maha Mengasihi Seiringkanlah kami melayari hidup ini ke tepian 
yang sejahtera dan abadi 

Tetapi ya Allah…Seandainya telah Engkau takdirkan…… Dia bukan milikku Bawalah ia jauh 
dari pandanganku Luputkanlah ia dari 

ingatanku Ambillah kebahagiaan ketika dia ada disisiku Dan peliharalah aku 
dari kekecewaan. ya Allah ya Tuhanku yang Maha Mengerti…Berikanlah aku 



kekuatan Melontar bayangannya 
jauh ke dada langit Hilang bersama senja nan merah Agar aku bisa berbahagia  walaupun 

tanpa bersama dengannya 

Ya Allah yang tercinta…Gantikanlah yang telah hilang 
Tumbuhkanlah kembali yang telah patah Walaupun tidak sama dengan  dirinya …. 

Ya Allah ya Tuhanku…Pasrahkanlah aku dengan takdirMu Sesungguhnya apa yang telah 
Engkau takdirkan Adalah yang terbaik buatku Karena Engkau Maha Mengetahui Segala yang 

terbaik 
buat hambaMu ini. Ya Allah…Cukuplah Engkau saja yang menjadi pemeliharaku Di dunia dan 

di akhirat 
Dengarlah rintihan dari hambaMu yang daif ini, Jangan Engkau biarkan aku sendirian Di dunia 

ini maupun di 
akhirat Jangan biarkan aku terjerumus aku ke arah kemaksiatan dan 

kemungkaran. Maka kurniakanlah aku seorang pasangan yang beriman Supaya aku dan dia 
dapat membina kesejahteraan hidup Ke jalan yang Engkau ridhai Dan kurniakanlah padaku 

keturunan yang soleh dan sholehah, Amin… Ya Rabbal ‘Alamin 

Bila Aku Jatuh Cinta  

Allahu Rabbi aku minta 
izin Bila suatu saat aku jatuh cinta Jangan biarkan cinta untuk-Mu berkurang 
Hingga membuat lalai akan adanya Engkau Allahu Rabbi Aku punya pinta 

Bila suatu saat aku jatuh cinta Penuhilah hatiku dengan bilangan cinta-Mu yang tak terbatas Biar 
rasaku pada-Mu tetap utuh Allahu Rabbi Izinkanlah bila suatu saat aku jatuh cinta Pilihkan 

untukku seseorang yang hatinya penuh dengankasih-Mu dan 
membuatku semakin mengagumi-Mu Allahu Rabbi Bila suatu saat aku jatuh hati Pertemukanlah 

kami 
Berilah kami kesempatan untuk lebih mendekati cinta-Mu Allahu Rabbi Pintaku terakhir adalah 

seandainya kujatuh hati Jangan pernah Kau palingkan  wajah-Mu dariku 
Anugerahkanlah aku cinta-Mu… Cinta yang tak pernah pupus oleh waktu Amin ! 

Do’a dan Hikmah Pernikahan 

“Semoga Allah SWT menghimpun yang terserak dari keduanya memberkati mereka berdua, 
meningkatkan kualitas keturunannya sebagai pembuka pintu rakhmat, sumber ilmu dan hikmah 

serta pemberi rasa aman bagi umat.” 

(Doa Nabi Muhammad SAW, pada pernikahan putrinya Fatimah Az Zahra dengan Ali bin Abi 
Thalib) 

 

 



Filosofi dari Sebuah “Ikatan Pernikahan”  

UNTUK SUAMI  

(Sebuah Syair Renungan Singkat Bagi Laki-laki) 
Pernikahan atau perkawinan, Menyingkap tabir rahasia … 

Isteri yang kamu nikahi, 
Tidaklah semulia Khadijah, 
Tidaklah setaqwa Aisyah, 

Pun tidak setabah Fatimah … 
Justru Isteri hanyalah wanita akhir zaman, 
Yang punya cita-cita, Menjadi solehah… 

Pernikahan ataupun perkawinan, 
Mengajar kita kewajiban bersama … 

Isteri menjadi tanah, Kamu langit penaungnya, 
Isteri ladang tanaman, Kamu pemagarnya, 
Isteri kiasan ternakan, Kamu gembalanya, 

Isteri adalah murid, Kamu mursyid (pembimbing)-nya, 
Isteri bagaikan anak kecil, Kamu tempat bermanjanya … 

Saat Isteri menjadi madu, Kamu teguklah sepuasnya, 
Seketika Isteri menjadi racun, Kamulah penawar bisanya, 

Seandainya Isteri tulang yang bengkok, ber-hati²lah meluruskannya … 
Pernikahan ataupun perkawinan, 

Menginsafkan kita perlunya iman dan taqwa … 
Untuk belajar meniti sabar dan ridho, 

Karena memiliki Isteri yang tak sehebat mana, 
Justru kamu akan tersentak dari alpa, 

Kamu bukanlah Muhammad Rasulullah atau Isa As, 
Pun bukanlah Sayyidina Ali Karamaullahhuwajah, 

Cuma suami akhir zaman, yang berusaha menjadi soleh … Amiiin 

UNTUK ISTRI  

(Sebuah Syair Renungan Singkat Bagi Wanita) 
Pernikahan ataupun perkawinan, 

Membuka tabir rahasia, 
Suami yang menikahi kamu, 

Tidaklah semulia Muhammad, Tidaklah setaqwa Ibrahim, 
Pun tidak setabah Isa atau Ayub, 

Atau pun segagah Musa, apalagi setampan Yusuf 
Justru suamimu hanyalah pria akhir zaman, 

Yang punya cita-cita, Membangun keturunan yang soleh … 
Pernikahan ataupun Perkawinan, 

Mengajar kita kewajiban bersama, 
Suami menjadi pelindung, Kamu penghuninya, 

Suami adalah Nakoda kapal, Kamu navigatornya, 



Suami bagaikan balita yang nakal, Kamulah penuntun kenakalannya, 
Saat Suami menjadi Raja, Kamu nikmati anggur singasananya, 

Seketika Suami menjadi bisa, Kamulah penawar obatnya, 
Seandainya Suami masinis yang lancang, sabarlah memperingatkannya 

Pernikahan ataupun Perkawinan, 
Mengajarkan kita perlunya iman dan taqwa, 

Untuk belajar meniti sabar dan ridho, 
Karena memiliki suami yang tak segagah mana, 

Justru Kamu akan tersentak dari alpa, 
Kamu bukanlah Khadijah, yang begitu sempurna di dalam menjaga 

Pun bukanlah Hajar ataupun Mariam, yang begitu setia dalam sengsara 
Cuma wanita akhir zaman, yang berusaha menjadi solehah … Amiiin 

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Kantor 
Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Tahun 2010 

 DOA PERNIKAHAN  JAWA 

A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim, bismillaahir-rahmaanir-rohiim, 
alhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. Hamdaa-syaakiriin, hamdan-naa’imiin, hamday-yuwaafi 
ni’aamahuu wa yukaafi maziidah, Yaa Robbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali 
wajhika wa ‘adhiimi sulthoonik, Alloohumma sholli wa sallim ‘ala Muhammadiw wa ‘alaa 
aalihii wa shohbihii ajma’iin. 

Ya Allah ingkang Maha Kuwaos saha Maha Ageng pangapuntenipun, mugi 
maringana pangapunten sedaya dosa lan kalepatan kita ingkang dhateng rawuh 
wonten ing pasamuwan dinten punika. Paringana pangapunten sedaya dosa lan 
kalepatan tiyang asepuh kita, saha paringana pangapunten dhumateng tiyang ingkang 
negakaken pranatan paduka. Ya Allah ingkang Maha Rahman lan Maha Rahim, mugi 
maringana sih kawelasan dhumateng sri atmaja pinangantian kekalih kanugrahan arupi 
kabegjan donya menapa dene akhirat.  

Paringana iman ingkang kiyat lan ibadah ingkang istiqamah, supados 
gesangipun sakinah, mawaddah, lan rahmah,  

Ya Allah paringana sri atmaja pinangantian kekalih dados tiyang saleh lan 
salihah, supados gesangipun penuh barokah,  

 lan mugi maringana dhumateng sri atmaja pinanganten kekalih sifat amanah lan 
rejeki ingkang kathah supados kiyat anggenipun tumindak amal lan ibadah.  

Ya Allah, salajengipun mugi Paduka maringana dhumateng sri atmaja 
pinangantian kekalih momongan ingkang saleh lan salihah, ingkang mbangun miturut 
dhumateng tiyang sepuh, lan tansah migunani dhumateng kulawarga, agami, nusa, 
tuwin bangsa. Amiin ya rabbal aalamiin. 



 

Barakalaahu laka wa Baraka ‘alaika wa jama’a baina huma fil-khair.  

Allaahumma allif bainahumaa kamaa allafta baina-l maa’i wath-thiin, wa allif 
baina humaa kamaa allafta baina Adam wa hawaa, wa allif bainahumaa kamaa allafta 
baina Yusufa wa Yulaikhaa’ wa allif bainahumaa kamaa allafta baina Ibrahiima wa 
Saarrah wa Hajjar, wa allif bainahumaa kamaa allafta baina Muhammad SAW wa 
Khadiijatal Kubraa wa’Aisyatar–Ridhaa Radhiyallaahu ‘anhumaa, birahmatika Yaa 
arhamar Raahimiin.  
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Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 
bertakwa. 

(Q.S.Al-Furqan 74) 

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa ‘abzaaban- 
naar 
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 Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka 
katakan.(Q.S. Ash-Shaffat 180). 

 

Makna Hidup dalam Kehidupan 
Berkeluarga 

6 Apr. 2012 Alwi 16 comments 

Makna Hidup Dalam Kehidupan Berkeluarga. Manusia adalah makhluk psikologis yang 
menganut suatu makna. Dalam psikologi komunikasi ada ungkapan “world don’t mean, people 
mean”; kata-kata itu tak memiliki makna, manusialah yang memberikakan makna. Manusia 



adalah makhluk yang mampu memberikan makna terhadap obyek. Obyek yang sama mungkin 
diberi makna berbeda-beda oleh orang yang berbeda. senyum biasanya dimaknai sebagai 
keramahan tetapi bagi orang yang sedang sakit hati kepada seseorang, maka senyuman orang itu 
bisa dimaknai sebagai penghinaan atau ledekan. Senyuman ibu tiri sering dimaknai buruk oleh 
anak tirinya, berbeda dengan persepsi dengan anak kandungnya. Senyuman yang sama 
berdampak menyejukkan bagi seseorang dan mungkin berdampak menyakitkan bagi orang lain. 

Apa makna sesuatu bergantung kepada persepsi tentang fungsi dari sesuatu itu, mata dipandang 
bermakna jika berfungsi untuk melihat, telinga dipandang bermakna jika berfungsi untuk 
mendengar, mobil dipandang bermakna jika berfungsi sebagai kendaraan. Suami dipandang 
bermakna oleh istrinya jika berfungsi sebagai suami, presiden dipandang bermakna oleh 
rakyatnya jika berfungsi sebagai pemimpin. Begitulah seterusnya segala sesuatu, tingkat 
bermaknanya bergantung kepada tingkat fungsinya. 

Makna Hidup (The Meaning of Life) 
Manusia hidup di muka bumi memiliki berbagai fungsi, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi 
masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi dunia dan bagi alam sekitarnya. Ada orang yang merasa 
dirinya bermakna tetapi tidak dipandang bermakna oleh orang lain, sebaliknya ada orang yang 
merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi orang lain sangat menghormatinya. 

Ada orang yang tinggal berada dalam suatu lingkungan dalam waktu yang lama, tetapi 
kehadirannya tidak berpengaruh apa-apa bagi lingkungan masyarakatnya, maka ia tidak 
dipandang bermakna, hadirnya tidak membuat genap, dan absennya tidak membuat ganjil. 
Sebaliknya ada orang yang hanya melintas sebentar dalam kehidupan masyarakat, tetapi karena 
kehadirannya membawa perubahan besar kepada tatanan masyarakat maka sepeninggal orang 
tersebut namanya masih selalu disebut, gagasannya masih selalu didiskusikan, pendapatnya 
masih selalu dirujuk orang. Waktu yang sebentar tetapi fungsional dalam membawa perubahan, 
maka kehadiran sebentar itu dipandang sangat bermakna, sehingga mungkin nama orang itu 
diabadikan dalam nama jalan atau gedung, atau bahkan banyak bayi lahir yang kemudian diberi 
nama dengan nama orang itu. 

Kunci Hidup Bermakna  
Hidup menjadi bermakna sangat erat hubungannya dengan pandangan hidup yang dianut. Jika 
seseorang memiliki pandangan hidup (way of life) yang benar, maka peluang untuk membuat 
makna dalam hidupnya sangat terbuka. Sebaliknya pandangan hidup yang keliru akan membuat 
keliru juga dalam mengambil keputusan yang akan berakhir bukan saja hidupnya menjadi kurang 
atau bahkan tidak bermakna, tetapi ada kemungkinan justeru merusak, merusak dirinya dan 
merusak orang lain. Pandangan hidup dipandu oleh konsep budaya dan oleh keyakinan agama. 
Budaya yang tinggi akan melahirkan makna penting dan besar, budaya yang rendah akan 
melahirkan makna yang rendah pula. Keyakinan agama yang lurus akan melahirkan kehidupan 
yang benar-benar bermakna, sementara akidah agama yang keliru atau sesat akan menyesatkan 
penganutnya pula dan berujung pada kehadiran yang tak bermakna atau bahkan merusak. 

Sumber : Buku Psikologi Keluarga – Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa - 
Prof. DR. Achmad Mubarok, MA, hal. 154 – 156. Buku ini kebetulan saya peroleh secara 
langsung dari penulisnya (hadiah). 



Doa Setelah Akad Nikah 
Posted on 27 November 2011 by Ken Ahmad  

Setelah akad nikah, disunnahkan mempelai laki-laki memegang ubun-ubun mempelai wanita 
seraya berucap doa berikut: 

 

 

 

 

 

ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA KHAIRAHA WA KHAIRA MA JABAL TAHA ‘ALAIHI. 
WA A’UDZUBIKA MIN SYARRIHA WA SYARRI MA JABALTAHA ‘ ALAIHI 

Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan dirinya dan kebaikan yang 
Engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya dan kejelekan 
yang Engkau tetapkan atas dirinya”. 

 

 

 



 

 

RENUNGAN: 

Wanita berbakti kepada suami karena diniati sbg ibadah, Rasul memerintahkan 

agar wanita hormat pd suaminya. Dan suami sayang isteri juga karena ibadah, 

Nabipun bersabda, “sebaik-baik laki-laki di antara kamu adalah yg baik 

perangainya kpd isterinya”, perlu disadari bahwa pada mulanya dua insan ini 

dari lingkungan yg tak sama, maka harus sabar menyesuaikannya, jangan egois, 

dan jangan menang sendiri. Mempelai ibaratnya adalah dua orang yg sedang 

menjalani bahtera kehidupan, mereka sedang berlayar di lautan luas, harus 

saling kerja sama, jangan gampang putus asa, walau perjalanan amat jauh dan 

melelahkan, tapi kalian bakal sampai ke pantai kebahagiaan, jangan putus asa, 

sehingga engkau mencebur ke laut. Kalau salah satu di antara kalian ngambeg, 

kasianilah pasanganmu, dia kesepian seorang diri di tengah laut, kalau kalian 

kejam, kasianilah pasanganmu merasa menderita seorang diri, ciptakan 

kebahagiaan utk kalian berdua, ciptakan suatu acara yg bisa menyenangkan hati 

pasanganmu, lama-lama akan menjadi kebiasaan, bahwa hidup di tengah 

lautpun bisa bercanda ria…iya kaan?  


