
 

P E D O M A N  W A W A N C A R A  

 
1. Apa yang melatar belakangi penulisan cerita Ummi Aminah? 

Bapak Aditya : Karena menurut saya persoalan dalam rumah tangga itu 

banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia yang percaya banyak anak banyak rejeki. 

Sehingga dengan kepercayaan itu keluarga di Indonesia 

memiliki banyak anak. sebenarnya kan banyak anak itu 

tidak selamanya banyak rejeki tetapi banyak anak banyak 

masalah kan..makanya latar belakangnya bahkan seorang 

ustadzah sekalipun yang menjadi teladan di masyarakat 

yang menjadi pemimpin umat, bisa jadi tidak bisa 

memimpin keluarganya. Karena karakter setiap anak itu 

berbeda. Dan semuanya bisa memunculkan masalah 

dalam keluarga. 

2. Mengapa memilih Nani Wijaya sebagai pemeran utama dalam film Ummi 

Aminah? 

Bapak Aditya : Menurut saya cocok untuk berperan sebagai penceramah 

juga dia artis senior yang memang kemampuan aktingnya 

sudah teruji terus juga sehat artinya banyak artis senior 

yang secara fisik sudah tidak mampu untuk shooting. 

Selain itu dia juga punya pengalaman karena pada 

dasarnya Bu Nani juga memiliki banyak anak sehingga 

memiliki pengalaman hidup yang hampir sama dengan 

tokoh Ummi Aminah. 



 

3. Apa yang membedakan film Ummi Aminah dengan film-film yang lain? 

Bapak Aditya : Yang membedakan dengan film-film yang lain ialah 

menurut saya film ini sangat dekat dengan kehidupan 

masyarakat Indonesia. Selain itu pembedanya ialah saya 

justru mengangkat tokoh ustadzah sepanjang yang saya 

tau belum ada film yang mengangkat tokoh ustadzah, 

tokoh ustadz sudah banyak tetapi tokoh ustadzah 

sepanjang yang saya tau belum ada. Dan yang paling 

pentingnya lagi seorang ustadzah yang menghadapi 

persoalan keluarga bukan persoalan diluar keluarganya. 

Mungkin ustadz yang menghadapi persoalah diluar 

keluarganya banyak tetapi kisah ustadzah yang juga 

sebagai ibu rumah tangga, tapi juga pemimpin umat, dia 

juga menghadapi persoalan keluarganya sepanjang yang 

saya tau belum ada.  

4. Berapa lama proses shooting film Ummi Aminah mulai dari pra produksi, 

shooting hingga pasca shooting? 

Bapak Aditya : Pra produksi sekitar 1 bulan, shootingnya 2 bulan dan 

pasca shooting 1 bulan. Pasca shooting berupa editing 

hingga mixing. 

5. Dimana lokasi shooting film Ummi Aminah? 

Bapak Aditya : Shootingnya didaerah Jakarta dan sekitar puncak Jakarta. 

 

 

 

 



 

P R O L O G  

1. INT. MASJID - SIANG 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat berkumpul 

kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk mendapatkan 

kemuliaannya,karenanya ibu-ibu, kita haru menjaga hati, fikiran dan mulut 

kita dari hal-hal yang tidak benar. Ibu-ibu, suka ngomongin orang gak? 

Hah? Suka? Betul? 

 

2. INT. RADIO, DAPUR, TEMPAT CUCI - SIANG 

Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah berfirman wanita-wanita sholehah 

yaitu yang taat pada suami lagi memelihara kehormatan diri mereka dan 

harta suami ketika suami pergi sebagai mana Allah telah memelihara 

mereka. 

 

3. EXT. MASJID - MALAM 

Suasana Ummi Aminah berpamitan kepada jama’ah masjid dengan 

ditemani oleh sahabatnya yang juga pembantu rumah tangganya serta 

kedua anaknya Zainal dan Ziah. Beberapa jama’ah memberikan buah-

buahan kepada Ummi sebagai tanda terima kasih. 

 

4. EXT. RUMAH JOKO - MALAM 

Zubaidah : Hahaha, mas garing 

Zainal : Eh zubed, pulang lo!! Pulang!!! 

Ummi : Ada apa nal? 

Zainal : Itu mi, si zubed kayak ganyung nyamperin tempayan 

keganjenan. 

Mak Inah : Emang di demen tuh ama si cowok mi, namanya Joko 

tetangga baru, baru sebulan tinggal disitu. 

 

5. INT. RUMAH dan KANTOR ZARIKAH - MALAM 

Abah telfon zarikah buat minjem duit buat beli tanah seharga 200 juta. 

Ummi : Assalamu’alaikum Bah… 

Abah : Wa’alaikum salam… 

Zainal masih bertengkar dengan Zubaidah 

Zainal : Eh dengerin ye, gak ada lagi yang namanya elu 

nyamperin tuh laki-laki, 

Zubaidah : Abang gak bisa liat adeknye seneng ye… 

Zainal : Eh, Elu yang seneng, ntar yang lainnya pada susah liat 

ulah lu! 

Zubaidah : Ih abang ya kayak udah punya duit aje. Ane jadiin nanas 

ni bulet-bulet. 

Zainal : Ahhh elu kali yang gue jadiin nanas. 

Abah : Eii Eii Eiiiii…!!!! 

Zainal & Zubaidah : DIEM BAH…!!!! 

Abah : Astaghfirullahal’adziim, abanya kok di suruh diem..!! ini 

lagi yang gedean.. 



 

Zarikah : Itu suara siapa bah? Suaranya Zubaidah ya sama Zainal? 

(via telfon) 

Abah : Bisae, rombongan tajidor. 

Zarikah : Jadi kangen sama orang rumah. 

Abah : gimane? Nah kurangnya maksud abah pinjem ama Rika 

deh. 

Zarikah : Bah, kyknya zarikah Cuma bisa minjemin separuhnya aja 

deh, sisanya abang minta sama Bang Umar ya. 

Abah : halah, pake minta ke Bang Umar ama Zarikah aja deh, 

nanti Abah cicil 3 taon. Rika kan tau bininya Bang Umar 

pelitnya minta ampun. Boro-boro 200 juta, 20 ribu aja dia 

pengen tau lirinye kemane. 

Zarikah : Abah lebay ah… 

Abah : Bukannya abah lebay, lupe dulu? 

Ummi : Bah, bilang sama Zarikah sering-sering dia datang 

kemari nengokin kita. Jangan kerjaa terus, akhirnya tuh 

gak dapet dapet jodoh deh. 

Zarikah : Itu Ummi ya Bah?  

Abah : Cuman bilang, lo jangan pulang malam-malam. 

Zarikah : Salam buat Ummi ya.. 

 

6. INT. KAMAR ZAINAL-MALAM 

Rini : Kalau besok badannya masih panas, kita bawa ke dokter 

ya Bang..duitnya ada kan? 

Zainal : Ada, seratus ribu..ntar kalau kurang minta ke Ummi. 

Rini : Malu abang, kalau minta mulu ama Ummi. 

Zainal : Abis mau gimana lagi, abang kan kerjanya nyupirin 

Ummi. Jadi gak papa kalau minta duit ke Ummi. 

Rini : Emang Abang gak mau cari kerjaan ditempat lain? 

Supaya kita bisa ngontrak rumah sendiri. 

Zainal : kerja apa? Liat tuh si Ziah, dia itu lulusan sarjana 

ekonomi. Ampe sekarang masih nganggur, ujung-

ujungnya jadi asistennya ummi. Apa lagi Abang yang 

cuma tamatan D3? 

 

7. INT. DAPUR – MALAM 

Abah : Mi, coba Ummi tolongin deh ngomongin sama si Umar, 

pinjemin 200 juta aja. Sayang mi kalau tuh tanah gak 

diambil. Murah banget, lumayan kan bisa tambah 10 pintu 

kontrakan. 

Ummi : Insyaallah…  

 

8. INT. KANTOR ZARIKAH - MALAM 

Ivan : Diminum kopinya nanti keburu dingin… 

Zarikah : Makasih…pulang sana, ditungguin tuh sama istrinya. 

Ivan : kalau aku pulang, emangnya kamu berani disini sendirian 

sampe malam? 

Zarikah : Kan udah bisaa…hey, I’m a big girl man… 



 

Ivan : I Know you a big girl, tapi sayang belum punya pacar. 

Yaudah, kalau kamu belum mau pulang, aku temenin deh. 

Aku juga masih punya kerjaan soalnya. 

Zarikah : coba aku liat. Apa sih kerjaannya? Emang masih ada 

kerjaannya? 

Ivan : Yaaa di ada-adain ajalah… 

Zarikah mendekati Ivan dengan sengaja mendekatkan wajahnya ke wajah 

Ivan. Sekertaris Zarikah datang untuk berpamitan kepada Zarikah dengan 

pandangan yang risih. Karen mengetahui bahwa Ivan adalah seorang lelaki 

yang sudah beristri dan Zarikah yang masih single. 

 

9. EXT. RUMAH AISYAH - SORE 

Ummi bertamu kerumah anaknya dengan tujuan untuk meminta tolong 

Aisyah agar menyampaikan pesan Abah untuk meminjam uang kepada 

Umar 

Ummi : maksud kedatangan ummi kesini dengan maksud Abah 

perlu uang. Ummi minta tolong Asiyah bilang ke bang 

umar ya…200 juta saja,buat tambahin beli tanah, bayarnya 

nanti cicil. 

(Keluarga Ummi tidak cocok dengan istri Umar yaitu Risma. Maka dari 

itu isyah yang dijadikan perantara antara Ummi dan Risma istri Umar. 

 

10. SALON ZIDAN - PAGI 

Zubaidah mengajak Joko untuk datang ke salon Zidan, tujuannya agar 

Joko bisa megecat rambut biar terlihat lebih ganteng dengan gratis.  

 

11. INT. R UMAH UMAR - PAGI 

Aisyah bertamu kerumah Umar dan Risma dengan tujuan menyampaikan 

amanah Ummi Aminah untuk meminjam uang kepada mereka. Namun, 

Risma krang suka jika keluarga Umar meminjam uang kepada mereka. 

Risma : rumah begini besar dan mewah, bukan berarti kami 

selalu punya uang. Kalau 200 ribu atau 2 juta, bohong 

kalau saya tidak punya. Tapi 200 juta? ini duit Syah, 

bukan daon. Lagian ngapain sih abah masih semangat 

bener nyari duit. Mending ibadahnya yang diperbanyak, 

jangan kontrakannya. Malu dong ama Ummi yang 

ceramah kemana-mana sampe berbusa-busa.suaminya 

malah ngejar dunia. Kurang tuh ibadahya. 

Umar yang mendegar kesombongan istrinya lalu menyuruh istrinya untuk 

mengambil cek di ruang kerjanya. Namun, risma tidak kembali-kembali 

keruang tamu. Ia malah duduk di kursi. Umar yang kelamaan nunggu 

istrinya gak datang-datang lalu menghampiri istrinya di ruang kerja. Risma 

tetap kekeuh tidak mau meminjamkan uang kepada keluarga Ummi. Risma 

merasa keluarga Umar selalu jaga jarak dengan dirinya. Umar geram 

dengan sikap istrinya yang menganggap Umar bukan anak kandung abah. 

Ia pun memarahi istrinya. 

Umar : Dengar Risma, biarpun abah itu bapak tiriku dengan 

aisyah, tapi dia yang menyekolahkan kami sampai selesai. 



 

Dia yang memebri makan kami sejak kecil. Kalau tidak 

ada abah, abag tidak tau nasib abang ummi dan Aisyah 

yang disia-siakan oleh bapak kandung kami sendiri. 

Sementara duit 200 juta ini, tidak ada artinya dengan apa 

yang abah berikan. Hei Risma, introspeksi diri kamu 

kenapa abah tidak suka sama kamu. 

Aisyah yang mendengar pertengaran itu lelu pulang tanpa pamit. 

 

12. INT. SALON ZIDAN - PAGI 

Rambut Joko sudah selesai di semir, namun teman zidan mengatakan 

bahwa motor Joko sudah tidak ada di depan salon. Jokopun pingsan. 

 

13. INT. RUMAH UMMI – MENJELANG SIANG 

Aisyah datang ke rumah Ummi untuk memberi tahu bahwa ia tidak 

mendapatkan uang dari keluarga Umar. Ummi memberikan beberapa saran 

yang dilontarkan Ummi untuk mencukupi uang beli tanah, namum Abah 

tidak mau kalau harus nyicil untuk beli tanah. Ketika Aisyaha mau pulang, 

Umar datang membawa cek senilai 200 juta. Namun Abah menolak karena 

Abah tidak mau karena uang pinjaman itu, Umar bertengkar dengan 

istrinya. 

 

14. EXT. SALON ZIDAN - SIANG 

Joko marah-marah karena motornya hilang. Zubaidah minta maaf dan 

berjanji untuk mengembalikan motor Joko yang hilang. Namun Joko tidak 

mau, ia juga beranggapan bahwa pengecatan rambutnya bukan 

membuatnya jadi ganteng malah jadi kayak orang stres. 

 

15. INT. RUMAH UMMI - SIANG 

Ziah memberi makan kepada Rizki anak Zainal. Sementara Zainal dan 

Rini baru saja pulang dari kontrol kandungan Rini yang sudah membesar. 

Bersamaan dengan itu, Zubaidah datang merayu Ziah dengan maksud 

meminjam uang. Alasannya untuk kursus kecantikan senilai 5 juta. 

Dengan embel-embel bosan dirumah dan ingin nyari kerjaan melalui 

kursus kecantikan. Melihat Ziah yang kurang merespon, Zubaidah terus 

merajuk dengan berbagai alasan yang sedikit dilebih-lebihkan. Akhirnya, 

Ziah mau meminjamkan uang kepada Zubaidah. 

 

16. INT. KAMAR ZAINAL - SIANG 

Zainal memberikan air teh kepada Rizki, namun Rizki menolak dan terus 

meminta dibelikan susu. Zainal yang sedang tidak memiliki uang, terus 

didesak dan disindir oleh Rini istrinya. 

Zainal : abang memang belum bisa beliin susu Rizki secara rutin, 

abang juga belum bisa ngontrakin kamu rumah, aku juga 

belum bisa bikin kamu senang. Tapi seenggaknya jangan 

kamu tambahin beban aku dengan sikap kamu seperti ini. 

Rizki terus merengek, Rini dan Zainal hany bisa terdiam. 

 

 



 

17. RESTORAN - MALAM 

Ivan memberikan Zarikah hadiah berupa kalung untuk merayakan 

keberhasilan Zarikah terhadap proyek yang dikerjakannya. Zarikah 

menolak karena hadiah ini terlalu berlebihan. Ia menganggap bahwa kalau 

mereka hanya sebatas teman, hadiah ini terlalu berlebihan. Jika mereka 

pacaran, itu tidak mungkin karena Ivan sudah memiliki istri yang mandul 

dan ia berencana menceraikan istrinya. Zarikah beranggapan bahwa hadiah 

kalung ini hanya sebagai alasan Ivan untuk mendekatinya saja. Namun 

akhirnya hadiah kalung itu diterimanya karena Ivan langsung memakaikan 

kalung itu keleher Zarikah. Tanpa mereka sadari, sekertaris Zarikah 

melihat mereka berdua. 

 

18. RUMAH UMMI - PAGI 

Zainal pulang kerumah dengan membawa beberapa box berisi sepatu 

wanita. Ia bertemu dengan kawan lamanya yang sekarang jadi pengusaha. 

Ia dijadikan seles marketing untuk penjualan sepatu-sepatu tersebut. Ia 

berencana untuk menjual sepatu-sepatu itu ke jama’ah wanita Ummi. 

 

19. Rumah Joko - PAGI 

Zubaidah datang kerumah Joko dengan membawa uang 5 juta hasil 

pinjamannya ke Ziah. Zubaidah ingin mengganti sepeda motor Joko yang 

hilang di salon Zidan. 

  

20. KAMAR ZIAH - PAGI 

Dikamar, Ziah sedang membuka-buka akun facebooknya dan tidak sengaja 

membaca kabar bahwa anak Ummi Aminah merebut suami orang. 

 

21. RUMAH JOKO - PAGI 

Ziah datang kerumah Joko dan menarik Zubaidah. Ia beranggapan bahwa 

Zubaidah sudah merebut suami orang yaitu Joko. Padahal sebenarnya Joko 

belum mempunyai Istri. Namun Ziah tetap kekeuh beranggapan bahwa 

berita yang dilihatnya di internet itu merupakan berita tentang Zubaidah 

dan Joko. 

 

22. KAMAR ZIAH - PAGI 

Ziah : tuh kk liat sendiri kan beritanya? Kita ini anak ustadzah 

terkenal. Jadi semua kelakuan kita menjadi sorotan publik. 

Zubaidah : tapi orang yang nulis ini kan gak nyebutin nama anak 

gadis Ummi. Selain kita berdua, kak Zarikah juga belum 

menikah. 

Ziah berfikir dan untuk memastikan, ia menelfon Zarikah. Namun tidak 

diangkat karena Zarikah sedang rapat proyek barunya. 

 

23. MASJID – PAGI MENJELANG SIANG 

Selama Ummi berdakwah di masjid-masjid, kabar terus beredar banyak 

orang yang sudah mengetahui kabar tersebut memandang ummi dengan 

pandangan sinis dan risih. Dilain tempat, Zainal terus menjual sepatu 

wanita disela-sela tugasnya sebagai supir Ummi. Dagangannya laku keras 



 

disebabkan sendal yang dijualnya merupakan sendal bagus dan cocok 

untuk ibu-ibu pengajian. 

 

24. KANTOR ZARIKAH – PAGI MENJELANG SIANG 

Setelah rapat, zarikah menelfon kembali Ziah untuk menanyakan alasan 

Ziah menelfonnya. Disela-sela itu, Ivan datang dan memuji kalung 

pemberiannya dipakai oleh Zarikah. Ia juga mengingatkan Zarikah bahwa 

nanti sore mereka akan jalan-jalan ke mall. Karena telfonnya tidak 

diangkat, Zarikah mengirim pesan ke pada Ziah yang sedang menemani 

Ummi berceramah di masjid. 

 

25. MASJID – PAGI MENJELANG SIANG 

Ziah terus saja mendapatkan pandangan sinis dari jama’ah Ummi. Disela-

sela itu, ia menerima pesan dari Zarikah, sempat membalasnya lalu 

kemudian handphonnya kembali ditaruh dalam tas. 

 

26. RUMAH HJ.MAIMUNAH - SIANG 

Abah marah-marah karena ternyata uang 100 juta buat beli tanah sudah 

buat bayar hutang haji maimunah. Ia ditipu, ternyata tanah yang sudah 

dibeli oleh Abah sudah dibeli lagi oleh anak Hj. Maimunah. Hj. Maimunah 

memberikan berbagai macam alasan kepada Abah. Abah geram karena 

uang 100 juta telah raib tanpa sepeserpun tersisa. 

 

27. KAMAR ZAINAL - SIANG 

Karena penjualan sendal wanita laku keras, Zainal mendapatkan untung 50 

ribu. Rini merasa senang dan bersyukur kare suaminya sudah 

mendapatkan penghasilan sendiri walaupun hanya sedikit. 

 

28. KAMAR ZIAH - SIANG 

Ziah menelfon Zarikah dan memberitahukan kabar yang beredar di 

internet. Zarikah yang melihat berita tersebut hanya bisa terdiam. 

Ziah : udah liat di twitter kak? Komentarnya makin gak jelas. 

Ini pencemaran nama baik. Kita harus lapor polisi. 

Zarikah : egk usah diladenin, nanti juga reda sendiri. Ziah, tolong 

Ummi jangan sampe tau ya, nanti Ummi bisa stress lagi. 

Telfonpun ditutup kare Ivan datang dan menanyakan kegelisahan Zarikah. 

Zarikahpun memberi tahu Ivan tentang berita yang beredar di internet. 

 

 

29. RUMAH UMMI - MALAM 

Zidan datang kerumah Ummi dengan menggunakan bajai. Didepan rumah 

abah sedang duduk-duduk memikirkan uangnya yang raib. Melihat Zidan 

datang, muka abah terlihat tidak suka. Memang, abah kurang suka dengan 

Zidan yang berpenampilan seperti wanita. Zidan yang melihat tingkah 

abahnya yang seperti itu hanya bisa mengucapkan salam, ia ingin 

mencium tangan abahnya namun abah tidak menghiraukan, Zidan hanya 

bisa menatap dengan wajah kecewa lalu masuk kedalam rumah. Didalam 

rumah, Ummi sedang membaca Al-Qur’an. Mengetahui Zidan datang, 



 

Ummi menyudahi bacaan Al-Qur’annya. Zidan menangis atas tingkah 

abahnya yang tidak menyukainya. Ia menangis dipangkuan Ummi. 

Zidan : Ummi, tiap kali Zidan main kerumah ini Zidan kayak 

nggak pulang kerumah Ummi. Abah emang begitu, dari 

dulu emang gak pernah seneng dengan Zidan. Zidan 

emang bukan anak yang membanggakan buat Ummi dan 

Abah. Dari kecil emang gaya Zidan kayak anak 

perempuan, Zidan tau Abah nggak suka itu. Tapi kalau 

boleh milih, Zidan mau kok kayak Bang Umar, Bang 

Zainal lelaki beneran Ummi. Zidan nggak minta jadi 

begini. Zidan Cuma minta dianggap anak oleh Abah dan 

Ummi. 

Zidan terus berkeluh kesah kepada ummi tentang sifat abah yang selalu 

dingin terhadapnya, dan Ummi dengan sabar memberikan nasehat dan 

petuah bijak. Hingga akhirnya Zidan membawa kabar yang membuat 

Ummi terkejut. 

Zidan :tapi setidaknya Zidan tau diri nggak bikin malu Abah dan 

Ummiseperti kak Zarikah. 

Ummi : maksud Zidan? 

Zidan : Ummi nggak tau kalau di Twitter orang-orang pada 

ngomongin kak Zarikah? Kalau dia merebut suami orang? 

Justru Zidan ini pulang ke rumah karena khawatir dengan 

keadaan Ummi. 

Ummi sangat terkejut mendengar kabr tentang Zarikah. Kebetulan pada 

saat itu Zarikah  pulang kerumah Ummi. Ia sudah ditunggu oleh Abah dan 

Ummi dengan raut muka yang penuh amarah. Abah terus menenangkan 

Ummi. Namun Ummi sangat marah dan langsung menyeret Zarikah ke 

dalam rumah. Di dalam rumah, Zarikah dimarahi oleh Ummi. 

Ummi : belum dapat jodoh zarikah,bukan berarti kamu harus 

menutup akal sehatmu. Biar Zarika jadi perawan tua, dari 

pada menyakiti perasaan perempuan lain. Jodoh itu hanya 

ada di tangan Tuhan, tapi jangan kamu bilang bahwa laki-

laki yang sudah beristri itu adalah jodoh kamu. Apa kamu 

tidak bisa mencari bujangan, mencari duda, buka mata hati 

kamu Zarikah..!!!! 

Ummi terus memarahi Zarikah, walaupun Zarikah mengatakan bahwa 

hubungan mereka belum sejauh itu, tapi Ummi tetap tidak ridho kalau 

anaknya merebut suami orang. Percuma dia sekolah tinggi tapi akhlaknya 

rendah. Percuma kaya raya, tapi imannya miskin. 

Ummi : sekarang kamu pergi minta maaf kepada perempuan itu 

dan berjanji kalau kamu tidak akan menganggu suaminya 

lagi. Ummi tidak ridho dunia akhirat. 

Mendegar kata-kata Umminya yang seperti itu, Zarikah memohon ampun 

dan meminta Ummi agar mencabut kata-katanya. Karena apapun yang 

akan dikerjakannya nanti tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Iapun 

disuruh abahnya untuk segera meminta maaf kepada istri Ivan. Dalam 

perjalanan, Zarikah menelfon Ivan. 

 



 

30. RUMAH IVAN - MALAM 

Sesampainya dirumah Ivan, Zarikah langsung meminta maaf kepada Dewi 

istri Ivan yang sedang terbaring sakit dirumah. Bermacam-macam selang 

tertancap dibadannya. Dewi sudah mengetahui kalauIvan memiliki 

hubungan dengan Zarikah, ia pun ridho kalau suaminya harus menikah 

lagi, tetapi zarikah tidak mau kalau dia harus kehilangan ridho Umminya. 

Zarikah meminta maaf dan mengakhiri hubungannya dengan Ivan. Ia 

menolak permintaan Dewi agar ia menikah dengan Ivan.  

Zarikah : justru sekaranglah saatnya Ivan membuktikan cintanya 

ke kamu, dia yang harusnya menciptakan kebahagiaan itu 

ke kamu dengan setia menemani kamu. Saya minta maaf 

dewi… 

 

31. RUMAH JOKO - PAGI 

Karena sudah salah mengira, Zubaidah memaksa Ziah untuk meminta 

maaf kepada Joko. Dengan sedikit memaksa, Ziah meminta maaf dan 

meminta agar permintaan maafnya diterima. Beberapa saat kemudian, 

seorang perempuan keluar dari dalam rumah. Zubaidahpun marah dan 

langsung pergiberlari pulang meninggalkan Joko yang kebingungan. 

 

32. RUMAH UMMI - PAGI 

Sesampainya dirumah, zubaidah terus merengek dan mengatakan bahwa 

dia tidak perlu dikasihani, memang hidupnya selalu apes dan tidak dapat 

diandalkan sama sekali. Ia sampai tidak sadar mengatakan bahwa uang 

yang dipinjamnya ke Ziah untuk mengembalikan motornya yang hilang 

bukan untuk kursus kecantikan. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin 

menjadi TKW saja karena tidak dipercaya untuk menjadi asisten Ummi. 

Ziah akhirnya mengalah dan menyerahkan kerjaannya sebagai asisten 

Ummi kepada Zubaidah. 

Zubaidah : belum tentu ummi mau kalau Edah jadi asistennnya. 

Ummi : siapa bilang Ummi gak mau Zubaidah jadi asistennya 

Ummi? Ummi mau kok.. 

Zubaidah : bneran Mi? Ikhlas? Ridho? 

Ummi : Ummi selalu Ikhlas dan Ridho kepada semua anak-anak 

Ummi. 

 

33. TEMPAT JAHIT SEPATU – MALAM 

Zainal sedang memasukkan beberapa sepatu kedalam kardus untuk dijual 

ke tempat ceramah Ummi besok. Teman Zainal menitipkan beberapa 

barang untuk diberikan kepada temannya yang lain di tempat Ummi 

ceramah besok. Dengan senang hati Zainal menolong. 

 

34. KAMAR ZAINAL – MALAM 

Zainal : alhamdulillah dagangan slop dan sepatu laris. 

Rini :iya bang, yang penting bisa buat beli susu buat Rizki trus 

bisa nabung buat biaya lahiran. 



 

Zainal juga memeprlihatkan beberapa contoh rumah dari brosur yang 

didapatnya waktu menemani Ummi ceramah. Dengan senyum senang, 

Rini menerima brosur yang dibawa suaminya. 

35. KAMAR ZIAH – MALAM 

Zubaidah : Ziah…Ummi kalau ceramah dibayar berapa sih? 

Ziah : ya seikhlasnya panitia 

Zubaidah : masa tadi Ummi Cuma dibayar 1 juta, trus kk Cuma 

dikasih 100 ribu sama Ummi 

Ziah : kan gak tentu kak, dapet 1juta juga udah bagus. Kalau 

pas dapat sponsor perusahaan, bisa dapat 4-5 juta. Ummi 

juga gak pernah matokin harga. Kan ceramah itu ibadah. 

Malah kadang kalau dikampung-kampung Cuma dapat 

hasil kebun. 

Zubaidah : lha kalau dapat hasil kebon, kita asistennya dapat apa? 

Ziah : yaaa kalau dapat pisang ya makan pisang, kalau dapat 

nanas ya makan nanas, kalau dapat singkong bisa digoreng 

atau dijadiin tape sama Mak Inah. 

 

36. KAMAR ZAINAL - SIANG 

Rizki : ayah jangan pergi…!!! 

Begitu kata Rizki yang melarang ayahnya untuk pergi mengantar Ummi ke 

tempat ceramah. Walaupun sudah dinasehati, namun Rizki tetap tidak 

ingin ayahnya pergi. Ia ingin diajak main. Ia tidak ingin main dengan 

bundanya, ia ingin main bersama ayahnya. 

 

37. MASJID DAERAH BOGOR - SORE 

Seperti bisaa, Ummi datang kemasjid dan disambut dengan jama’ahnya 

yang ingin mendengar tausiah. Sementara itu Zainal bertemu dengan 

Anom yang dijanjikan oleh Surya temannya Zainal semalem untuk 

mengambil barang titipan. Namun tiba-tiba sekawanan polisi 

menodongkan pistolnya dan langsung menangkap Zainal. Zainal yang 

tidak tau apa-apa terkejut begitu juga Ummi, Zubaidah dan jama’ah 

lainnya. Ternyata Anom merupakan sindikat pengedar narkoba yang sudah 

lama menjadi incaran polisi. Zainal langsung dibawa ke kantor polisi 

dengan barang bukti berupa beberapa narkoba yang terselip didalam 

sepatu dagangannya. 

 

38. KANTOR POLISI – SORE MENJELANG MALAM 

Ummi aminah terus membela anaknya didepan penyidik. Namun, barang 

bukti yang didapatkan polisi tidak merubah keputusan bahwa Zainal harus 

ditahan di kantor polisi. 

 

 

39. SEL TAHANAN – SORE MENJELANG MALAM  

Ummi berlari menghampiri Zainal yang sudah masuk ke dalam sel 

tahanan. Ia menangisi putranya yang dimasukkan ke dalam penjara. 

Zainal : Demi Allah Ummi, Zainal gak tau apa-apa tentang ini 

semua…Ummi harus percaya sama Zainal. 



 

Ummi : Ya Allah, lindungi keluargaku… 

Tahanan 1 : Ini nih anaknya Ummi Aminah? Umminya penceramah, 

eh anaknya penjahat, ibunya ustadzha anaknya 

bajingan..hahahahaha…… 

Tidak terima diperlakukan seperti itu, Zainal marah dan langsung 

memukul tahanan yang mengejek. Setelah dipisahkan oleh beberapa polisi, 

Ummi berjalan lunglai keluar dari kantor polisi dengan dipapah oleh Mak 

Inah dan Zubaidah. 

 

40. RUMAH UMMI - MALAM 

Ada banyak wartawan yang meliput tentang kabar Zainal yang ditangkap 

oleh polisi. Abah tidak bisa berkata apa-apa karena Ummi, Mak Inah dan 

Zubaidah juga belum pulang. Abah hanya memberi keterangan bahwa 

Zainal belum tentu bersalah dan tidak mungkin memakai narkoba. Para 

waratawan ingin berbicara dengan Rini istri Zainal, tapi abah melarang 

wartawan untuk mewawancarai Rini. Ziah yang sedang bingung menelfon 

Zubaidah dan mengabarkan bahwa dirumah ada banyak wartawan. 

Akhirnya Ummi memutuskan untuk pulang ke rumah Aisyah. 

 

41. RUMAH AISYAH - MALAM 

Zarikah langsung datang kerumah Aisyah untuk menemui Ummi Aminah 

yang terbaring lemas di sofa ruang tamu.  

 

42. RUMAH UMAR - MALAM 

Rangga anak Umar melihat berita tentang Zainal langsung memanggil 

papa dan mamanya. Umar yang mengetahui kabar tentang Zainal langsung 

menelfon untuk menanyakan keadaan Ummi. Ia menawarkan agar Ummi 

menginap dirumahnya, tetapi Ummi menolak. 

Risma : mana mau Ummi nginep disini, trakhir datang kesini kan 

3 tahun lalu waktu sunnatannya Rangga. 

Umar : eh Risma, kamu gak mikir ya kenapa Ummi, Abah dan 

adik-adikku males datang kesini. Karena mereka males liat 

muka kamu..!! 

Risma : Abang yang gak bisa bilangin Ummi, Abah dan adik-

adik untuk lebih dekat sama Risma. 

Umar : eh, yang mestinya mendekatkan diri itu kamu bukan 

keluargaku. Coba kamu fikir kenapa Ummi lebih milih 

rumah Aisyah daripada nginep dirumah kita yang 

kamarnya besar dan ber AC serta berfasilitas lengkap. 

Percuma aku kaya raya tapi keluargaku tidak ada yang 

mau datang kerumah hanya karena mereka merasa gak 

nyaman dengan kamu. 

Risma : jadi abang lebih mementingkan perasaan mereka 

dibandingkan dengan perasaan Risma? 

Umar : kamu berubah Risma, kamu bukan lagi wanita yang 

lembut hati yang abang pilih utnuk dijadikan istri. Setelah 

abang sukses dan uang datang seperti air mengalir, kenapa 



 

sih kamu itu sepertinya ketakutan kalau uang itu akan 

mengalir kepada keluargaku juga? 

Risma : tapi uang hasil kerja keras abang, bukan pemberian. 

Wajar dong sebagai istri Risma menjaganya dengan baik. 

Umar : yang menjaga harta benda itu Tuhan bukan kamu. Dan 

rejeki ini juga datang dari-Nya. Andai kata Dia mau harta 

benda yang kita miliki itu bisa habis dalam sekejap. 

Tiba-tiba Abah telfon untuk minta tolong kepada Umar agar Zainal dapat 

dibebaskan dengan cara meminta bantuan kepada kolega umar yang ada di 

kantor polisi agar kasus Zainal tidak sampai ke pengadilan. 

 

43. RUMAH AISYAH, SEL TAHANAN, DAN KAMAR ZAINAL – 

TENGAH MALAM 

Didalam shalat malamnya, Ummi berdzikir dan meminta pengampunan 

serta pertolongan kepada Sang Khalik. Didalam sel tahanan, Zainal hanya 

tidur diatas lantai tanpa alas dan hanya bisa menangis meratapi nasibnya. 

Dikamar Zainal, Rini juga hanya bisa menangis dan menatapi brosur 

rumah yang akan dibeli oleh Zainal untuk mereka tempati nantinya. 

 

44. SEL TAHANAN 

Rini dengan ditemani Zubaidah pergi menjenguk Zainal di sel tahanan.  

Rini tetap percaya kepada suaminya bahwa suaminya tidak bersalah. Ia 

terus memberikan semangat kepada suaminya. 

Rini : Rini tau kalau abang gak salah, Rini tau abang adalah 

suami dan ayah yang baik yang selalu berusaha nyenengin 

hati anak istri. Do’ain Rini dan bayi kita sehat ya 

bang..Rini sengaja gak ngajak Rizki kesini Bang, dia gak 

boleh liat ayahnya kayak gini. Dia nanyain terus, Rini 

bilang kalau abang kerja diluar kota supaya bisa punya 

uang banyak dan beliin mainan apa aja yang Rizki 

mau..Allah gak tidur bang, ini semua pasti ada hikmahnya. 

Umar tetap terus berusaha meminta tolong kepada koleganya di kantor 

polisi untuk segera membebaskan adiknya yang tidak bersalah. Namun, 

koleganya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini merupakan kasus narkoba. 

Sementara berita tentang anak Ummi Aminah yang menjadi pengedar 

nakoba terus tersebar di radio dan televisi. Ada beberapa yang memandang 

prihatin, ada yang mencemooh, dan ada yang masa bodoh. 

Warga : masih mendingan kite, pengangguran tapi gak ngerusak 

bangsa. 

 

45. RUMAH AISYAH - SIANG 

Ummi sama sekali tidak mau makan, bahkan sudah dibujuk oleh abah. Ia 

tetap tidak mau makan. Abah juga meminta agar Ummi pulang kerumah. 

Tapi Ummi menolak. zubaidah memberi kabar bahwa akan ada ceramah di 

masjid daerah depok. Awalnya Ummi menolak, namun abah Ziah dan 

Aisyah tetap mendukung agar Ummi tetap ceramah. 

 

 



 

46. MASJID 

Sesampainya di masjid, jama’ah Ummi yang bisaanya membludak, kini 

yang hadir cuma setengah dari masjid. Dengan beberapa alasan sibuk dan 

punya kepentingan lain. Dengan didukung oleh suami dan anak-anaknya, 

Ummi memberanikan diri naik ke atas mimbar. Dengan terbata-bata 

Ummi memulai ceramahnya. 

 

47. MOBIL 

Selanjutnya Ummi dengan ditemani abah dan Zubaidah menuju tempat 

ceramah ke dua Ummi. Dalam perjalanan Abah menyuruh Zubaidah untuk 

menanyakan alamat masjid tempat Ummi akan ceramah didaerah puncak. 

Namun ketika di telfon, panitia penyelenggara membatalkan acara 

ceramah Ummi dengan alasan sudah diganti oleh penceramah lain. Ummi 

yang mendengar itu hanya bisa meratap sedih. Abah mencoba untuk 

menghibur Ummi dengan kata-katanya. Karena hari sudah menjelang 

malam, Abah akhirnya berinisiatif untuk mengajak Ummi mampir atau 

kalau perlu menginap di villa milik Umar. 

Abah : dari pada kita kejebak macet, mending kita mampir di 

villanya si Umar kita bisa ngaso atau kalau perlu kita 

nginep. 

Ummi : Ummi gak bawa salinan bah.. 

Abah : nanti abah telfon Zarikah atau si Umar, buat bawain 

salinan kite. 

Ummi : mereka kan pada sibuk ntar ngerepotin mereka. 

Abah : sesibuk apa sih anak kalau orang tua yang panggil, dia 

mesti dateng. Kalau kagak dia bisa kualat. Bener gak tuh 

Mak? 

Mak Inah : Hu’uh bner banget, apa lagi kalau udah dipanggil ama 

Tuhan kagak dateng, bisa lebih kualat lagi. 

 

48. Rumah Ummi, Kantor Zarikah, Rumah Aisyah, dan Salon Zidan - 

PAGI 

Umar menelfon semua adik-adiknya untuk menyusun sebuah rencana. Dan 

semuanya setuju atas rencana Umar. 

 

49. Villa Umar - SIANG 

Pengurus villa menghampiri Zubaidah yang sedang makan dan 

memberikan 2 tas berisi baju Ummi, Abah, Zubaidah, Mak Inah. Zubaidah 

yang sedang asik makan hanya bisa mengangguk. 

 

50. DI ATAS JEMBATAN PINGGIRAN SUNGAI VILLA UMAR - 

SIANG 

Ummi menatap langit dengan sedih, cobaan yang menimpanya sangat 

bertubi-tubi. Dimulai dari berita tentang Zarikah yang merebut suami 

orang, Zainal yang difitnah sebagai pengedar narkoba, dan jadwal ceramah 

yang banyak membatalkan acaranya dengan berbagai macam alasan. 

Namun Abah tidak putus asa mencoba menghibur Ummi dengan 

banyolan-banyolannya yang lucu. 



 

Abah : eh ade suaranye, abah kira sakit gigi dari tadi diem aje. 

Ummi : hidup hidup, ada aja ya cobaannya ya bah.. 

Abah : bersyukur, kita dikasih cobaan. Itu berarti kita masih 

hidup Mi. 

Ummi : Ummi malu bah, Ummi mau pensiun aja sebagai 

penceramah. Tadi Ummi udah bilang sama Zubaidah, 

semua jadwal ceramah ummi dibatalkan saja untuk yang 

akan datang. 

Abah : Mi, Ummi itu hanya butuh menenangkan diri. Jangan 

karena kejadian ini, trus Ummi berhenti beribadah 

mensyi’arkan agama lewat dakwah. 

Ummi : apa masih ada orang yang mau dengarkan ceramah 

Ummi? Ummi ceramahnya selalu mengatakan hal yang 

baik-baik. Tapi anak-anak Ummi kelakuannya gak baik. 

Mendengar perkataan Ummi, Abah terdiam. Tapi dia ditak kehilangan 

akal. Ia mengajak Ummi untuk turun kesungai untuk menghilangkan 

kepenatan. 

Abah : Mi, kita turun ke kali yuk, mandi, biar gak stres..hahahah 

 

51. VILLA UMAR – PAGI 

Hari ini Ummi ulang tahun, Umar yang sudah sepata dengan abah dan 

adik-adiknya membuat surprise ke Ummi dengan membuat pesta 

tasyakuran kecil untuk Ummi. Dalam pesta itu memang Umar sengaja 

hanya mengajak semua anak-anak Ummi juga Mak Inah sahabat Ummi 

dan tidak mengajak menantu dan cucu-cucu Ummi. Sebelum meniup lilin, 

tak lupa Ummi berdo’a memanjatkan syukur atas pertambahan umurnya 

yang ke 68. Setelah meniup lilin, ketujuh anak Ummi mencium 

memberikan selamat kepada Ummi, demikian juga dengan Abah yang 

mencium kening Ummi didepan anak-anak mereka. 

Umar : Ummi, sengaja Umar hana mengajak anak-anak Ummi 

serta Mak Inah sahabat Ummi. Sayang, Zainal tidak hadir 

diantara kita Ummi. Kami ingin Ummi tau kalau anak-

anak Ummi akan selalu mendampingi Ummi dalam 

keadaan situasi apapun. Kita akan saling menguatkan 

untuk menghadapi persoalan hidup. 

Zarikah : Ummi sayang, sengaja kami semua berpakaian putih 

seputih dan sesuci kasih sayang Ummi kepada kita semua. 

Abah : sekarang, mari kita sama-sama berdo’a untuk kesehatan 

dan keselamatan keluarga kita khususnya untuk Ummi. 

Berdo’a, kita mulai. 

 

52. VILLA UMAR – SIANG 

Rangga anak Umar datang menghampiri ayahnya untuk membri tahu 

bahwa ibunya, Risma tidak mau pulang kerumah mereka dan meminta 

cerai dengan Umar. Tetapi Umar hanya cuek saja dan membiarkan Risma 

tidak pulang ke rumah mereka. Ummi yang mendengar hal itu langsung 

menegur Umar dan menyuruh Umar untuk menjemput Risma di rumah 

orang tuanya. 



 

Umar : kalau mamamu gak mau pulang, ya kita ganti aja dengan 

mama baru, palingan nyesel dia nanti minta cerai dari 

papa..  

Rangga : kolor kali gonta-ganti. 

Ummi : Astaghfirullahal’adzim... 

 

53. RUMAH ORANG TUA RISMA – SIANG 

Umar akhirnya menuruti kata Ummi untuk menjemput Risma di rumah 

orang tuanya. Orang tua Risma bahkan Rangga sudah membujuk Risma 

untuk keluar dari kamar, namun Risma tidak juga mau keluar dari 

kamarnya. Namun, karena Umar kesal dengan sikap Risma selama ini, ia 

tetap bersikap masa bodoh dengan sikap Risma yang tidak mau pulang 

kerumah dan minta cerai.  

Umar : Eh Rangga, ayo kita pulang. Kalau mamamu gak mau 

pulang, BIARIN AJA..!!! ini yang terakhir kalinya papa 

jemput mama kamu disini. Dan kalau emang mamamu 

minta cerai, TERSERAH..!!! 

Ummi yang mendengar perkataan Umar, langsung berdiri dan memberi 

nasihat kepada Umar. 

Ummi : Astaghfirullah Umar, kamu tidak boleh berbicara seperti 

itu walaupun dalam keadaan marah. Perceraian itu 

memang halal, tapi Allah sangat membencinya. Ingat itu..! 

Ingat itu Umar..!! 

Abah : Umar, perselisihan dalam rumah tangga itu bisaa. Tapi 

tidak harus diselesaikan dengan perceraian kan? 

Rangga : Pokoknya Rangga gak mau Papa Mama pisah..! 

Ummi : sudah Rangga, kamu gak boleh berbicara keras- keras 

seperti itu sama orang tua ya sayang yaa. 

Tiba-tiba telfon Abah berdering. Ujang tukang kebun rumah Ummi 

menelfon untuk memberi tahu kalau Rini istri Zainal sudah mau 

melahirkan. Karena Abah dan Ummi sedang tidak berada dirumah, 

akhirnya Abah meminta tolong Mang ujang untuk mengantar Rini ke 

rumah sakit tersekat. 

 

54. RUMAH UMMI – SIANG 

Rini dengan perutnya yang besar terus mengerang kesakitan sambil 

memegangi perutnya. Mang Ujang mencoba bantu rini untuk berjalan 

menuju taksi yang akan membawa mereka pergi ke rumah Sakit. 

 

55. DI RUMAH SAKIT – SIANG MENJELANG SORE 

Dengan dibantu dokter, Rini berusaha dengan susah payah menlahirkan 

bayinya yang ternyata kembar. Diluar kamar bersalin, seluruh keluarga 

sedanng menunggu dengan cemas akan keadaan Rini dan bayinya. 

Sementara didalam kamar bersalin, kondisi Rini melemah sedangkan 

masih ada satu bayi lagi yang belum dilahirkannya. Dengan sisa tenaga 

yang dimilikinya, akhirnya ia berhasil melahirkan kedua anaknya dengan 

selamat. Beberapa saat kemudian, kondisi Rini semakin melemah dan 

harus dibantu dengan alat defibrillator untuk menaikkan detak jantungnya. 



 

56. SEL TAHANAN – PADA WAKTU YANG SAMA 

Zainal dengan gelisah menunggu kabar tentang kelahiran bayinya. Dia 

hanya bisa berjalan kesana kemari dan tidak tau harus berbuat apa. 

 

57. DIRUMAH SAKIT - PADA WAKTU YANG SAMA 

Perawat keluar dengan membawa sepasang bayi Rini. Seluruh keluarga 

menyambut dengan gembira. Karena Zainal tidak ada, Umar mengusulkan 

agar Abah mengadzani bayi laki-laki Rini. 

 

58. SEL TAHANAN - PADA WAKTU YANG SAMA 

Zainal mendapat telfon dari ummi bahwa bayinya lahir kembar sepasang. 

Ia sangat gembira mendengar bahwa Rini dan bayinya lahir dengan sehat 

dan selamat.  

Ummi : Nal, Bayi kamu udah lahir..kembar sepasang. 

Zainal : alhamdulillah..Rini gimana keadaannya Mi? 

Ummi : Rini masih dalam perawatan. Yang laki-laki sudah 

diadzanin sama Abah. 

Zainal : kalau begitu yang perempuan biar Zainal aja yang 

Qomatin ya Mi.. 

Dengan suara bergetar menahan tangis, Zainal mengiqomatkan bayi 

perempuannya. Sementara dirumah sakit yang mendengar hanya bisa 

menangis haru mendengar suara Zaianal yang bergetar dalam 

mengumandangkan iqomat. 

 

59. RUMAH UMMI – PAGI 

Suasana riuh menghiasi rumah Ummi, kelahiran sepasang bayim kembar 

Rini memberikan suasana baru bagi keluarga. Umar datang dengan 

ditemani istrinya Risma untuk menjenguk Rini. Karena Risma jarang 

datang kerumah Ummi, baik Ummi, Abah, Zarikah, Aisya dan Ziah 

memandang dengan pandangan heran. Bahkan ia sempat digoda oleh Mak 

Inah 

Mak Inah : Eh ade Risma ye, tumben. Masih inget jalan kesini? 

Hah? Gak nyasar? Udah berbulan-bulan gak nongol. 

Umar hanya bisa melongos mendengar kata-kata Mak Inah. Didapur juga 

begitu, Zubaidah yang sedang menyiapkan minuman untuk tamu juga 

merasa heran dengan kedatangan Risma. Mak Inah juga memberitahu 

Zubaidah bahwa Joko tetangga baru itu hendak pergi ke Kalimantar nanti 

sore. Zubaidah yang mendengar hanya menerimanya dengan cuek. 

Zubaidah : Ih, udah punya bini pake kirim salam segala. 

Mak Inah : hah? Bini? Siape? Kok Mak gak tau? 

Zubaidah : itu yang tinggal dirumahnya. 

Mak Inah : yeh, si Titin maksud Lu? Ntu sih adeknye..! emaknya 

juga sekarang tinggal ame die pan.. 

Zubaidah : kok mak tau? 

Mak Inah : iye, beberapa hari yang lalu mak dikenalin ama si Joko. 

Pas ketemu di jalan. 

Zubaidah hanya bisa terdiam seribu bahasa. 

 



 

60. DIDEPAN RUMAH UMMI – PAGI 

Didepan rumah, Abah sedang asik mengenalkan permainan catur kepada 

ketiga cucu-cucunya. Karena kuda dalam permainan catru itu jalannya 

miring, Rangga berceloteh tentang ketidak normalan kuda yang seperti 

Zidan. 

Rangga : Kok kuda jalannya miring? Gak normal tuh kayak Om 

Zidan..haha 

Mang Ujang : eh Rangga gak boleh ngomong begitu. Zidan itu kan 

Omnya Rangga dan ciptaan Allah itu gak ada yang gak 

normal. Semuanya sempurna. 

Abah yang selama ini tidak menyukai zidan hanya bisa terdiam mendengar 

perkataan Mang Ujang. 

 

61. RUMAH JOKO – SORE 

Zubaidah yang merasa bersalah karena salah mengira bahwa perempuan 

yang ditemuinya dulu dirumah Joko itu adalah adik Joko bukan istri joko 

datang berlari menghampiri Joko. Joko yng sedang memasukkan barang-

barangnya kedalam taksi mohon pamit kepada Zubaidah. Ia tak lupa 

memperkenalkan adik dan juga ibunya. 

 

62. KAMAR RINI – TENGAH MALAM 

Ditengah malam yang sunyi ini, Rini kembali bersimpuh memohon  

ampunan, dalam tangisnya tersimpan beribu do’a untuk keluarga kecilnya. 

 

 

63. SEL TAHANAN – TENGAH MALAM DISAAT YANG SAMA 

Pada saat yang sama, Zainal juga bersimpuh memohon  ampunan, dalam 

sujud panjangnya tersimpan beribu do’a untuk keluarga kecilnya. Setelah 

itu ia menelfon Rini untuk menanyakan kabar. 

Rini : semoga aja, temen abang cepet ngaku kalau barang 

haram itu punya dia ya..jadi abang bisa cepat bebas. 

Setelah menelfon, Zainal memandangi foto sepasang bayi kembarnya. 

Diciumnya foto itu seakan-akan ia mencium kedua bayi kembarnya. 

 

64. RUMAH UMMI – MALAM HARI 3 BULAN KEMUDIAN. 

2 orang dari stasin radio datang kerumah Ummi untuk meminta Ummi 

berceramah di radio mereka. Ummi sempat ragu dan meminta pendapat 

Abah dan Mak Inah 

Abah : terserah Ummi aja. Tapi sebaiknya dipertimbangkan aja 

dulu. 

Mak Inah : ya udah terima aja Mi, kalau Ummi gak bisa ceramah 

langsung depan jama’ah, kali aja siaran di radio Ummi 

bisa. Orang hidup itu gak lepas dari yang namanya 

masalah. Ummi sih masih mending, punya masalah tapi 

punya keluarga. Lha kalau kayak saya? Mana suami udah 

meninggal, gak punya anak, gak punya rumah. Puluhan 

tahun saya ikut Ummi kan. Tapi saya gak anggap seua itu 

masalah dalam hidup saya. Ummi kan pernah bilang 



 

dalam ceramah, setiap persoalan ntu tergantung care kite 

bagaimane ngeliatnye ya gak? 

 

65. KAMAR UMMI – MALAM 

Abah : perbincangan sama orang tadi membuktikan bahwa 

Ummi masih punya tempat di hati masyarakat. Dan 

kejadian yang menimpa Zainal gak serta merta  membuat 

semua orang menghakimi keluarga kita. Masih banyak 

kok orang yang bisa berfikiran jernih, dan mau 

membedakan mana persoalan keluarga dan Ummi secara 

pribadi. Jadi Ummi gak usah takut. Ini berarti jalan Allah 

yang meminta Ummi untuk kembali mensyi’arkan agama. 

Ummi Aminah sempat ragu mendengarkan perkataan, namun Abah tidak 

menyerah untuk membangkitkan semangat Ummi agar Ummi kembali 

mennsyi’arkan agama. 

Abah : Ummi, bulan indah sekali. Ayao coba Ummi liat. 

 

66. STASIUN RADIO – SORE HARI 

Dengan ditemani abah, Ummi mencoba datang ke stasiun radio yang 

mengundang Ummi berceramah. Ummi sempat terdiam lama karena ragu. 

Namun, abah tetap memberi semangat kepada istrinya agar mau kembali 

berceramah. 

 

67. SUASANA RUMAH UMMI, RUMAH AISYAH DAN UMAR, 

SALON ZIDAN, SERTA KANTOR ZARIKAH – PADA SAAT 

YANG SAMA 

Dengan harap cemas, seluruh anak Ummi menunggu Ummi mulai 

berceramah di radio. 

68. STASIUN RADIO – SORE HARI 

Penyiar : assalamu’alaikum Ummi.. 

Ummi : wa’alaikum salam.. 

Penyiar : terima kasih Ummi telah bersedia hadir di studio kami. 

Apa tema kita kali ini? 

Ummi sempat ragu mengucapkan tema yang ingin dibahasnya. 

Ummi : dengan tema...tema...ada hikmah dibalik musibah. 

Penyiar : wah, tema ini pasti sangat menarik. Sebagai manusia kita 

pasti tidak luput dari musibah dan anugrah. Bagaimana 

kita bersikap saat mendapat musibah, dan menyadari ada 

hikmah didalamnya. Pendengar sekalian, marilah kita ikuti 

tausiah dari Ummi kita, Ummi Aminah. Silahkan Ummi... 

Ketika dipersilahkan, Ummi ragu dan terdiam ia melirik Abah yang 

menunggu dibalik kaca siaran. Karena gugup Ummi beberapa kali 

menyeka keringatnya. Terpaksa penyiar harus mengalihkan pembicaraan 

dengan hendak memutar lagu. Namun, ketika penyiar hendak memutar 

lagu, Ummi mulai bersuara. 

Ummi : assalamu’alaiku warohmatullahi wabarokatuh. Musibah, 

adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Musibah itu 

bisa berupa hukuman atau cobaan dari Allah SWT. 



 

Musibah itu dapat jadikan pengingat bagi kita sehingga 

membuat diri kita jadi lebih mawas diri. Para pendengar 

sekalian, marilah kita simah surah Al-Baqoroh ayat 286 

yang mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan 

beban kepada seseorang kecuali dengan kesanggupannya. 

Ia mendapatkan pahala karena usahanya dan ia 

mendapatkan siksa karena perbuatannya. Sambungan ayat 

ini juga mengajarkan kita tentang do’a kepada Allah. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau 

bebankan beban yang berat sebagai mana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

kami jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 

sanggup kami pikul. Beri maafkan, ampuni, dan 

rahmatilah kami Engkaulah penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. 

 

69. SUASANA RUMAH UMMI, RUMAH AISYAH DAN UMAR, 

SALON ZIDAN, SERTA KANTOR ZARIKAH – PADA SAAT 

YANG SAMA 

Mendengar Ummi mulai berceramah seperti dulu, semua anak-anak ummi 

yang mendengar hanya bisa menangis haru bukan hanya karena Ummi 

yang telah kembali seperti semula, namun tema Ummi yang sangat cocok 

dengan cobaan yang menimpa keluarga Ummi. 

 

 

 

70. RUMAH UMMI – MALAM 

Sesampainya di rumah, Ummi disambut dengan gembira oleh Mak Inah, 

Rini Ziah dan Zubaidah. 

Mak Inah : waaah, emak jadi bisa nemenin Ummi lagi nih ikut 

ceramah kemane-mane. Bete tau dirumah mulu. 

Ummi langsung memeluk sahabatnya itu. 

Ummi : Inah Inah, kamu tuh memang teman yang paling setia. 

Makasih ya.. 

Zubaidah : Ummi, Edah udah siap jadi asisten Ummi lagi.. 

Ziah ; Ziah juga mau Mi.. 

Rini : Ummi.. 

Zubaidah, Ziah dan Ziah langsung memeluk Ummi. 

Diluar pagar, ada tukang ojek dating. Dan kabar gembira menyelimuti, 

ternyata yang datang adalah Zainal yang telah bebas dari 

penjara. 

Mang Ujang : Abah, Zainal dating bah... 

Zainal berlari memeluk Ummi dan Abahnya.  

Ummi : jadi sekarang Zainal udah bener-bener bebas? 

Zainal : Alhamdulillah Mi, akhirnya temen Zainal mau ngaku 

kalau barang haram itu punya dia Mi. 



 

zubaidah dan Ziah menyalami Zainal, terakhir Zainal langsung memeluk 

Rini istrinya didepan semua orang. 

Zainal : ya Allah Rin, abang baru sadar ternyata kebebasan itu 

adalah hal yang paling berharga. Setelah abang kehilangan 

kebebasan.  

Zainal segera masuk untuk menemui ketiga anaknya. Tinggal Abah berdiri 

diluar memandangi langit malam dengan senyum penuh kesyukuran. 

Mang Ujang : Bah, masuk...istirahat... 

 

71. RESTORAN -  PAGI HARI 

Ivan dan Dewi istrinya mengundang Zarikah untuk makan diluar. Dewi 

tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Zarikah yang telah 

menyadarkan Ivan untuk lebih memerhatikan kesembuhan Dewi dari pada 

bertemu dengan perempuan lain. Sebagai rasa terima kasih, Ivan dan Dewi 

berencana untuk mengenalkan seorang pria kepada Zarikah. Namanya 

Tommy. Ketika pria tersebut datang dan hendak memesan makanan, tidak 

disangka kalau menu pesanan mereka sama. 

Iva : kalian mau pesan apa? 

Zarikah : orange juice. 

Tommy : orange juice. 

 

72. SALON ZIDAN  – SIANG  

Siang itu, abah mengunjungi salon Zidan. Zidan menyambut kedatangan 

abahnya dengan Bahagia, bercampur heran. Ia bahagia akhirnya abah mau 

datang mengunjungi salonnya, heran karena baru kali ini abah mau datang 

dan menyuruh Zidah untuk memotong rambut Abah. Walaupun masih 

bersikap ketus dan dingin, tapi Zidan bersyukur Abah mau datang ke 

salonnya. Tanpa basa basi, Zidan langsung menuruti keinginan Abahnya. 

Sambil mencuci rambut abah, Zidan mencoba mengajak Abah berbincang-

bincang. 

Zidan : makasih ya Bah, Abah udah mau mampir ke salon Zidan. 

Mimpi aja Zidan gak kebayang Bah, abah bisa maen 

kesini. Kapanpun Abah mau potong rambut, creambath, 

facial, Abah telfon Ziadan aja yaa..ntar biar Zidan yang 

dateng kerumah. Sekalian Zidan creambathin Ummi, ntar 

Zidan kasih vitamin rambut deh biar rambut Abah dan 

Ummi gak rontok. Apa uban Abah mau disemir nih 

sekalian? Eh Bah, kalau di agama kita nyemir rambut itu 

boleh gak sih Bah? 

Abah terdiam... 

Zidan : yah si Abah tidur. 

Zidan memanggil-manggil nama Abahnya. Namun, Zidan merasa heran 

dengan raut wajah Abahnya yang putih pucat. Zidan mulai cemas. 

Digoyang-goyangkannya tubuh Abah. Namun Abah tidak bergeming. 

Zidan memeriksa nafas Abahnya. Tidak ada nafas. 

Zidan : Abah bangun Bah..Abah bangun Bah..Abaaaahhhh... 

bangun Bah... 



 

Zidan menangus sejadi-jadinya mengetahui bahwa abahnya meninggal 

saat dirinya sedang mencuci rambut Abahnya sendiri. Abah yang selama 

ini tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Abah yang selama ini 

selalu cuek terhadap dirinya yang tidak seperti cowok kebanyakan. Zidan 

hanya bisa menciumi kening Abahnya yang dingin dan sudah tidak 

bernyawa. 

 

 


