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PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirahiim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Perkenalkan saya Nurul Aulia sebagai penulis dari pada e-book ini. 

E-book ini saya buat sebagai media sharing untuk para pembaca dan harapannya ada Fadilah 

yang bisa diambil walaupun hanya sedikit . Semoga kita semua termasuk orang yang selalu 

merasa haus akan ilmu yaa  

Saya ambil dan saya rangkum dari pengalaman dan beberapa ulasan materi yang saya ikuti 

dari forum pembelajaran. Sedikit ilmu yang saya sampaikan semoga menjadi kebaikan untuk 

para pembaca dan bisa diamalkan. Di era digital seperti saat ini, Kita di beri berbagai 

kemudahan untuk mencari ilmu. Betul yaa 

Saya baca sebuah artikel dan saya kutip beberapa pesannya, kurang lebih seperti ini : 

“Ada dua jenis manusia yang selalu merasa haus, yaitu orang yang haus mencari dunia dan 

haus akan ilmu (menuntut ilmu)” .  

Karena ilmu itu adalah penerang di kala gelap dan petunjuk di kala salah. 

Ilmu itu tidak berat untuk di bawa kemanapun pemiliknya pergi tapi insyaallah akan memberi 

kemudahan dalam setiap langkahnya 

 

Saya ucapkan terimakasih banyak bagi anda yang menyempatkan membaca e-book ini 

... 

` 

 

Nurul Aulia, Garut 

 

 

 



Fenomena Couple Goals 

(Bersama dalam Karya) 

 

 

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)NYA ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari jenis mu sendiri ,agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia 

menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kebesaran ALLAH) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-rum ayat 21) 

 

 
Couple / Pendamping Hidup / Pasangan 

 

Yess.. 

Semua istilah tersebut memiliki makna yang  sama dan jika kita merujuk pada ayat diatas. 

Bahwasanya kita semua di ciptakan BERPASANGAN. Hanya saja cepat atau lambat pasangan 

itu hadir semua atas kehendak-Nya. So, buat yang sekarang masih single. jangan khawatir 

ALLAH sedang mempersiapkan JODOH terbaik mu. Jangan lupa tetap berdo'a agar ALLAH 

pantaskan kita mendapatkan pasangan yang baik amiin.  



Mencari jodoh bukan saja harus CEPAT tapi yang terpenting adalah TEPAT. Karena kita akan 

hidup dalam kebersamaan dalam waktu yang lama, Inginkan ketenangan didalamnya dan 

kebahagiaan menyertainya. Bukankah jodoh adalah cerminan diri kita ? Wallahualam. 

Yang jelas pasangan kita sudah ALLAH tentukan siapa ? dan berapa lama ? Berharap setia 

membersamai hingga hanya mautlah yang memisahkan. (Harapan semua orang) 

 

 

Pasangan itu, di ibaratkan penggabungan 2insan yang berbeda dari pola pemikiran dan 

perilakunya. Meskipun pasangan adalah cerminan diri kita sendiri. Allah kehendaki berbeda 

dalam  karakternya. Dan ALLAH ciptakan sungguh LUAR BIASA dari perbedaan tersebut. 

Boleh kita survey dari orang terdekat kita ! 

Misalnya saja suaminya “pendiam” karakter istrinya masyaallah mirip “penyiar radio”. Ada 

pula yang sebaliknya, suaminya “super detail” istrinya yang “super legowo”.  

Jarang sekali menemukan pasangan dengan karakter yang sama.  

Tentu ALLAH ciptakan sesuatu pasti dengan tujuan, kita lah manusia sebagai khalifah yang 

harus pintar dalam memaknainya. Boleh kita analogikan dengan secangkir kopi ? 



Kopi yang pahit bila bertemu dengan gula yang manis di lengkapi dengan air panas akan 

menjadi kesatuan yang masyallah bisa di nikmati banyak orang. Kopi dan gula adalah 2 hal 

yang berbeda. Tetapi memiliki nilai yang lebih apabila sudah disatukan dalam gelas. 

Begitupun ALLAH ciptakan karakter yang berbeda dari pasangan  agar bisa menciptakan 

chemistry, untuk bisa membangun keharmonisan, keteladanan untuk dirinya ataupun orang 

lain. 

Secara logikanya cerminan adalah pantulan yang sama yah. Apabila kita bercermin yang 

nampak pada cermin adalah sosok kita, betul begitu ? Kalo ada sosok lain itu mungkin anda 

sedang ........ 

 (iih sereem). Lanjut baca yaa !!!  

Ternyata para pembaca yang sholeh/sholehah kesamaan itu akan terlihat apabila pandangan 

kita sudah satu arah. Dalam hidup berpasangan miss komunikasi itu sering terjadi dan itu 

merupakan hal yang wajar (manusiawi). Kolaborasi yang baik di tentukan dalam hal ini. Dua 

karakter yang berbeda dan bertemu dalam satu ikatan untuk satu tujuan meraih ridho-Nya 

(dunia dan akhirat)  lillahi ta'ala.  

Insyaallah sakinah mawaddah warrahmah bisa kita dapat. 

Bukankah : 

 Allah ciptakan siang dan malam untuk kehidupan. 

 Allah ciptakan suka dan duka untuk tetap tawakal. 

 Allah ciptakan baik dan buruk untuk memilih. 

 Allah ciptakan pula lapang  dan sempit untuk bersabar dan bersyukur. 

 Allah ciptakan masalah dan solusi untuk menjadi dewasa. 

 Allah ciptakan laki-laki dan perempuan untuk bisa menjadi couple yang baik. 

  

“Semua kehidupan punya arusnya masing-masing, bagaimana cara kita sebagai 

nakhoda kapal menenangkan arus tersebut dan Allah lah tempat sebaik-baik 

pemberi keputusan”.  

 

 



Bisnis Bersama Pasangan 

 

Fenomena couple goals yang terjun ke dalam bisnis, sangat menarik untuk di kupas. 

Panutan kita semua Rasullullah SAW bersama istrinya Siti Khadijah adalah bukti dari couple 

goals yang sukses. 

Tidak ada keraguan lagi untuk para pengikutnya. 

Ketika pasangan saling mengisi, fokus dalam satu tujuan Insyaallah akan ada kejutan. Saya 

belajar dari mentor  bisnis yang saya jalani saat ini, dan kebetulan beliau juga 

“couplepreneur”. Beliau bilang “pasti akan ada percepatan” ketika jalan bersama-sama dan 

ada kese2imbangan dalam menjalankan nya. 

Suami istri yang sama-sama bekerja keluar rumah itu sudah biasa. Tetapi kalau suami istri 

kompak dalam satu passion bisnis itu baru luar biasa. 

Karena tidak semua pasangan memiliki passion yang sama untuk bisa berjalan beriringan. 

Bersyukurlah jika pasangan kita sudah satu pandangan. 

 

Pasangan itu haruslah 3S  

( Selaras, Sejalan, Sepaham ) 

Karena sejatinya pasangan itu adalah TEAM. 

 

Bagaimana Bisnis Bersama Pasangan  

Gampang banget ... 

Mentor saya selalu bilang bisnis kita itu aktifitas kebaikan, lengkapi juga caranya dengan 

kebaikan seperti :  

 Minta selalu ridho sepasang bidadari (pasangan dan orangtua). 

 Satukan visi dan misi.  

 Komunikasikan tujuan bersama Karena bicara couple bukan lagi tentang tujuan AKU 

tapi tujuan KITA. 



Lalu gimana yaa, kalau pasangan kita belum satu pandangan, Ajak pada aktifitas bisnis yang 

di jalani. 

Jangan lupa do’akan yaa, karena tidak ada yang lebih kuat daripada do'a yang di langit kan. 

 

Alasan Harus Bisnis Bareng Pasangan  

 

Adakah alasan terkuat selain dari masa depan anak-anak? 

Saya yakin tidak ada. 

Anak adalah investasi semua orangtua BETUL. orang tua manapun akan berjuang untuk 

kehidupan anak-anaknya. Prioritas orangtua adalah anak. They are everything forever BETUL. 

Tapi fakta lapangan kasih alasan lain untuk hal itu. Banyak sekali orangtua yang terlalu sibuk 

dengan profesinya bahkan sampai rela menghabiskan waktu di tempat kerja. Menggadaikan 

waktu bersama keluarga. Beda halnya ketika kita berbisnis waktu bisa kita manage sendiri.  

Ketika berbisnis bersama pasangan, akan ada keadilan untuk semua, seperti : 

 Waktu bersama anak full 

 Suami akan memahami peranan istri 

 Istri akan lebih terbantu aktifitas domestiknya 

 Pendampingan anak sempurna (ayah bunda) 

 Anak bahagia orangtua membersamai 

 Komunikasi intens bersama pasangan 

 Belajar bareng tentang bisnis 

 Sharing Romantis Setiap saat  

 

Kelebihan Bisnis Bersama Pasangan 

 

Untuk point ini saya akan kutip dari ulasan materi gurunda Buya Yahya, saya ambil point 

pentingnya saja yaa, mudah-mudahan bisa langsung di terapkan. 



Menuju Sakinah,  kata sakinah ini jangan hanya di jadikan ucapan semata. Tapi kita 

merasakan arti sakinah sesungguhnya. 

Beliau membagikan beberapa tips yang akan saya share ulang disini : 

  Selalu dekatkan dengan ALLAH 

  Perbaiki dengan pembenahan agama 

  Bakti terhadap orangtua 

  Lakukan kewajiban mu jangan banyak menuntut 

  Menjaga mata maka akan semakin indah yang halal 

Pasangan serasi itu yang seperti ini : 

 Mudah mengingatkan 

 Mudah di ingatkan 

 Mudah memaafkan 

Jika masih suka takjub melihat pasangan orang lain artinya kita belum sakinah, rumput 

tetangga lebih hijau nah, harus di tata lagi yaa hati nya sholeh/ Shaleha. 

Meskipun di luaran sana  lagi rame quote “Layangan Putus”. 

Kemesraan dan keharmonisan bersama pasangan jangan sampe putus. 



Tips Memilih Bisnis Bersama Pasangan 

 Skala Prioritas 

Cari bisnis yang tidak menyita banyak waktu. Misalnya, bisnis yang mengutamakan 3A, 

apa itu : 

 Allah dan Rasul 

 Anak dan Keluarga 

 Amal Jariyah 

 Universal 

Semua gender  bisa mempromosikan/menjualkan, tidak menurunkan marwahnya baik 

laki-laki maupun perempuan 

 Hemat space 

 Jenisnya/ variantnya  gak banyak 

 Ringan dan Simple 

 Punya mentor 

Mentor bukan saja sebagai pengajar tapi juga sebagai pemberi solusi. 

Gambar dan Tulisan tentang couple preneur ini semoga menginspirasi para couple 

dimanapun. Bahwasanya orang yang paling tepat untuk berbagi cerita apapun adalah suami 

/istri. Partner terbaik dalam hidup adalah pasangan. 



“ Tidak ada orang yang mengenal diri kita LEBIH BAIK dari pasangan kita sendiri“ 

Suami adalah pakaian untuk isteri begitupun isteri adalah pakaian untuk suami, jadilah 

pakaian terbaik untuk pasangan kita. Bukanlah baju brandeed dengan harga mahal  tapi 

seberapa tingginya kita menghargai pasangan kita sendiri.“Setiap  manusia tidak ada yang 

sempurna , tapi dengan pasangan itu menyempurnakan” 

Pasangan adalah titipan yang ALLAH percayakan untuk saling membawa kebaikan, teruntuk 

istri jika ada manusia yang haruslah kita bersujud padanya adalah kepada “SUAMI” 

sebegitunya ALLAH memuliakan derajat seorang “SUAMI”. Dan laki-laki TERBAIK adalah ia 

yang berlaku lemah lembut terhadap ISTERINYA. 

 

Insyaallah sakinah sampai jannah 

Masyallah Tabbarakallah 

Terimakasih untuk semua para pembaca... 

 

Barrakallah fiikum 



PROFIL PENULIS 

 

Nurul Aulia, 29 Tahun Lahir di Garut pada 01 

Agustus 1992, Seorang Ibu rumah tangga dengan 

2orang Putri. Beliau memulai dunia bisnis sejak 

masih duduk di bangku Sekolah. Beliau juga aktif 

di setiap event organisasi sekolah, Qodarullah 

ALLAH support passionnya dalam berorganisasi. 

Pada bulan Februari 2021 beliau bersama 

suaminya memutuskan untuk fokus dan 

mendalami satu bidang bisnis bersama komunitas 

MM dan Ippho Santosa yang bergerak di bidang 

kesehatan dan perawatan wajah. 

Komunitas yang di pelopori DIAZ ADRIANI ini terbentuk dari kumpulan pengusaha muslim 

yang mempunyai visi dan misi “Menang Dunia Akhirat”. 

FYI : MM menjadi THE BEST PERFORMANCE pada acara MILAD BP  (Ippho Group) KE-5 

 Diantaranya:   

 Program MM bersama ACT dan Ippho Santosa  

 Program sekolah tepian 

 SJM (Sedekah Jum’at Mulia) 

 Program Remind Dhuha 

 Program pembinaan Reseller, Agen dan Distributor 

 Program Riyadoh 

 Seminar Online 

 Program support guru ngaji pelosok bersama ACT dan Ippho Santosa 

 Dan masih banyak lagi program kebaikan yang diusung komunitas MM untuk 

sesama ini. 

Dengan karakternya yang supel membuat siapapun akan senang bila berkawan dengannya, 

Beliau memberi ruang bagi siapapun yang ingin berkomunikasi melalui  

 

WA : 083826195279      

Mulailah Bisnis Bersama Pasangan, 

Pilihlah Bisnis Yang bisa bermanuver, Marilah  Romantis Menuju Ketenangan, 

Insyaallah Sakinah bersama CouplePreneur, 

-Nurul Aulia 


