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Kontemplasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perenungan; 
memandang dengan hati dan ketenangan pikiran. Dalam buku 
Ruang Kontemplasi ini, ada sejumlah nasehat yang bermanfaat 
ketika saya membacanya. Hidup ini harus bermakna dengan 

bekerja, apa pun aktivitas itu yang penting memberi kontribusi 
positif (dalam “What Are You Doing:), berdamai dengan kondisi 

dan ikhlas menjalankannya (dalam “Berdamai dengan Situasi”), 
berpikir bebaslah tanpa sekat-sekat keyakinan yang kelewat, 

gunakan seluruh perangkat indera yang menjadi pembeda dirimu 
dengan makhluk lainnya (dalam “Mencari Kebenaran”), serta 

waktu takkan berputar kembali, usia tidak pernah bisa diprediksi 
(dalam "Tuhan Masih Sayang.Aib Kita Tertutupi”) adalah beberapa 

nasehat yang bisa saya tangkap. Dengan gaya bahasa yang lugas 
dan mudah dimengerti, menjadikan Ruang Kontemplasi inspirasi 

bagi yang membacanya.Terus berkarya!

— K a r t ik a  D ew i

Presiden Indonesia Diaspora Network (IDN) Taiwan 2017-2019

Buku Ruang Kontemplasi bukan saja refleksi dari kehidupan, 
keseharian penulisnya tapi juga adalah refleksi dari hidup 

keseharian kita. Dengan membaca buku ini mudah mudahan kita 
semua tercerdaskan. Bravo, Bung Farid, CiaYool

— Z a in a l  A b id in

Penasehat IWAMIT & Tokoh Masyarakat Indonesia di Kaohsiung

Membaca cerita dan pemikiran yang tertuang dalam kumpulan 
perenungan penulis ini membuat saya terkenang akan 

Mmi samaan saat kami menggawangi organisasi pelajar Indonesia 
di Taiwan periode 2015-2017. Pribadi santun dan rendah 

liati dalam interaksi personal, namun kokoh bertindak untuk 
tm>wu)iidkan perbaikan di lingkup sosialnya. Keaktifan Muhammad 

Farid mencermati kehidupan secara luas dan mendalam 
iiinnihuatnya tidak hanya mampu bercerita secara lugas dan



i ingan ketika membahas kerisauan personal, tapi juga kaya detail 
data saat merumuskan gejala sosial yang menjadi perhatiannya. 
Sangat berkesan untuk saya melihat individu berlatar pelatihan 

bidang sains—yang menggunakan rujukan teknik menulis untuk 
insiyur—begitu antusias menyebarkan nilai-nilai kebaikan sosial 

melalui kumpulan tulisannya ini. Semoga karya ini dapat dinikmati 
secara luas agar yang saya yakini sebagai keinginan bang Farid— 
berkontribusi bagi peningkatan kualitas manusia—bisa tercapai.

— P i tu t  P ra m u ji

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan 2015-201 7

Keindahan dalam liku kehidupan yang nyata, sangat menjalar 
dalam jiwa sanubari yang ikhlas. Rendah hati dan membimbing, 

inilah yang ada dalam Ruang Kontemplasi. Sekiranya dalam tenang 
pun kita bicara dalam hati. Dalam tenang pun kita bisa menari, 
dalam tenang pun kita bisa mencari dan ketenangan itu tidak

akan pernah membohongi.

— F a tm a w a t i

Owner & CEO Tai-lnd 
(Immigrant Assistance & Guidence Interpreter)

r u a n g  k o n t e m p l a s



Kutipan Pasal 72.
Sanksi Pelanggaran Undang Undang Hak Cipta 

(UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

MUHAMMAD FAR'D
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spiritual dan sosial.



K A T A  S A M B U T A N

l ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

SAYA atas nama KDE1 Taipei dan pribadi dengan 

senang hati dan menyambut gembira atas terbit- 

nya Iniku Ruang Kontemplasi ini. Bila kita menilik dari 

.nli kata kontemplasi, artinya adalah renungan atas apa 

yang lelah terjadi dan memandang jauh ke depan demi 

iiu'iuiapatkan arah yang lebih bermakna. Kontemplasi 

adalah juga suatu tindakan untuk memahami penuh 

nii.ilu lull. Memahami tidak hanya sekadar tahu, tapi ada 

pi ndalaman dan pemaknaan akan sesuatu di baliknya. 

I htl.im kehidupan sehari-hari orang mungkin berkon- 

n mplasi dengan dirinya sendiri atau mungkin juga de- 

ii|iiiii hcnda-benda ciptaan Tuhan atau dengan peristiwa 

lu hiilupan tertentu berkenaan dengan dirinya atau di 

In.n dirinya.

I'rnling bagi kita untuk sesekali memasuki ruang
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Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Taipei, November 2017 

Robert James Bintaryo

(Kepala KDEI Taipei)
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buku ini. Dalam setiap segi kehidupan, kita selalu bis 

mc-ncmukan ruang untuk merenungi apa-apayang terja 

clan mendapatkan pelajaran darinya. Ruang Kontempla 

memberikan inspirasi, pengamatan dan kritik sosial, ser 

ta sentuhan spiritual dari sudut pandang yang majemuk 

sebagai suami, ayah, mahasiswa sekaligus dosen, sert 

bagian dari masyarakat.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini ma- 

sih banyak kekurangan. Kritik dan saran dari pembaca 

sangat penulis harapkan untuk perbaikan karya ke depan.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu proses penyusunan buku 

ini. Kepada orangtuaku, isteriku, anak-anakku, sauda- 

ra-saudaraku, dan sahabat-sahabatku. Tanpa kalian, 

mustahil buku ini ada. Akhir kata, selamat membaca di 

Ruang Kontemplasil

Salam hangat, 

Muhammad Farid
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X V I liUANli KONTEMPLASI

P E N D A H U L U A N

M ANUSIA, sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial memiliki kebutuhan spritual, kepekaan so- 

a.il a ila inspirasi untuk membuat hidup manusia terse- 

luil im-niadi hidup.

I'frstasi, hobi, kekasih, sahabat, dan keluarga menja- 

tll bagian yang berarti dalam kisah hidup seorang manu- 

»i«* 'ipli lltialilas, kepekaan sosial dan inspirasi memandu 

if*M *Mig manusia untuk berprestasi, menjalankan hobi, 

Hit fiilllb sahabat, serta berperilaku dalam keluarga dan 

IlHMi'alal

fttiku Ini inemberikan sentuhan spiritual, kepekaan 

lal it an Inspirasi kepada Anda, dari pengalaman dan 

Mia an tit jH iuikiran Muhammad Farid, seorang suami, 

ft» ait tualtaslswa di Taiwan yang mencintai bangsa, aga

in* *lan h  luaiganya

I



Mengapa buku ini menarik?

SBI'ANJANCJ pengetahuan kami, belum ada satu buku 

yang ditulis dengan begitu lugas unluk mcmbcrikan mo- 

livasi, inspirasi dan kritik sosial. Buku ini menjadi buku 

pcrlama yang menyuguhkan pengalaman pribadi seka- 

ligus pemikiran yang menginspirasi tanpa kesan meng- 

gurui. Penulis menempatkan diri sebagai orang biasa 

yang terilhami dan ingin berbagi.

Selain itu, buku-buku lain kebanyakan menuntut 

kita membaca secara runut bab-babnya. Tidak demiki- 

an dengan buku ini. Dibaca dari bagian manapun, tidak 

mengurangi rasa dan maknanya. Ringan namun tetap 

berisi. Bisa dinikmati dengan santai, dengan serius, saat 

jenuh, saat bahagia, kapanpun dan di manapun.

Bagaimana sistematika buku ini?

BUKU ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: “Inspirasi”, 

“Spiritual”, dan “Sosial”. Pada bagian “Inspirasi”, penulis 

mengisahkan pengalaman yang mengilhami kita untuk 

hidup sederhana, penuh semangat dan karya. Pada ba

gian “Spiritual”, ada spirit Islam dan tak luput juga tole* 

ransi universal antarumat beragama. Sementara pada 

bagian “Sosial”, penulis memaparkan beberapa fakta dan 

kritik sosial yang menggerakkan kesadaran kita.

2 lUJANCI KONTEMPIASI

Buku ini bisa dibaca oleh siapa pun, baik kalangan 

mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum karena 

bahasanya yang ringan dan topiknya yang umum. Buku 

ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana tips dan 

Irik hidup sebagai mahasiswa Muslim di Taiwan yang 

mengandalkan beasiswa. Cocok dibaca calon mahasiswa 

yang akan tinggal di Taiwan.
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MUHAMMAD FARID, S.Pd., M.T, lahir di 

Ujtingpandang, 7 September 1976. Ia menamatkan SMA- 

nya di STM Negeri Pembangunan, Ujungpandang pada 

tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang SI di 

jurusan Pendidikan Teknik Otom otif Universitas Negeri 

Makassar (UNM) tahun 1998-2004, S2 di program 

s in Ji Teknik dan Manajemen Industri ITB tahun 2008 

2010, dan S3 di Dept, of Industrial Engineering and
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Management, National Kaohsiung University of Applied 

Sciences tahun 2015-sekarang.

Saat kuliah SI, Farid aktif di Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otom otif UNM, Majelis 

Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Fakultas 

Teknik, dan Maperwa tingkat universitas UNM, serta 

aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dosen di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar ini, selain mengajar juga 

aktif di kegiatan masyarakat dan kampus, antara lain: 

ketua RT, sekretaris jurusan, m entor kewirausahaan 

mahasiswa, dan pengurus Masika ICMI Orwil Sul-Sel. 

Saat kuliah di Taiwan, ia juga aktif sebagai wakil ketua PPI 

Taiwan periode 2015-2017, dan bersama rekan-rekannya 

merintis berdirinya PPI Kaoshiung dan PPI NKUAS. 

Ia aktif pula sebagai relawan bagi gerakan edukasi dan 

literasi para TKI. Ia menjadi guru (tutor) bagi para TKI 

di Taiwan yang mengikuti program Kejar Paket C, dan 

bersama dua temannya menjadi founder Perpustakaan 

Berjalan Kaohsiung (PBK) yang diperuntukkan bagi para 

TKI dan setiap minggunya membuka lapak perpustakaan 

di Kaohsiung Main Station bersama tim relawan PBK.

Beberapa tulisan Farid yang pernah dimuat di media, 

di antaranya:

l) Entrepreneurship dan Daya Saing Bangsa, dimuat di

Rubrik Opini - Harian Fajar, edisi Sabtu, 11 Oktober

162 IUIANI, kONTKMPI-ASI

2014.

2) Wakil Rakyatku Jelang Pilkada, dimuat di Rubrik 

Opini - Harian Tribun Timur, edisi Selasa, 9 Juni 

2015.

3) Memuliakan Ramadhan dengan Produktivitas,

dimuat di Rubrik Perspektif - Harian Tribun Timur, 

edisi Senin, 27 Juni 2015.

4) Mudik Hakiki yang Lebih Pantas Dirindukan,

dimuat di Rubrik Opini - Harian Tribun Timur, edisi 

Selasa, 16 Juli 2015.

5) Menjaga Ritme Ramadhan, dimuat di Rubrik Opini 

-  YinniHao, edisi 25 Juli 2016.

6) Merawat Kesederhanaan, dimuat di Rubrik Opini - 

Tabloid Profesi, edisi 206, Agustus 2016.

7) Kehidupan, dimuat di Rubrik Opini - Makassar 

Terkini, edisi 7 Agustus 2016.
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