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SINOPSIS 

 

 

Novel Bumi Cinta diawali dengan kedatangan Muhammad Ayyas di Negara 

Rusia. Ayyas adalah nama panggilan Tokoh pemeran utama yang mendapat 

beasiswa dari Universitas dimana Ayyas menyelesaikan kuliah S2-nya. Ayyas 

tinggal di Apartemen dengan dua orang wanita Rusia bernama Yelena dan Linor. 

Yelena bekerja sebagai wanita penghibur dan Linor bekerja sebagai agen spionase 

Israel atau Mosad. Dalam membuat tesisnya Ayyas diutus dosennya untuk 

meneliti perkembangan Islam di Negara Rusia. Dengan bimbingan anak buah dari 

Profesor Tomskii yaitu Doktor Anastasia Palazzo yang cantik dan cerdas, Ayyas 

mulai mempelajari bahan tesisnya. Demi membentengi dirinya dari segala godaan 

wanita. Pergaulan dan berbagai hal yang dapat membuyarkan kesungguhan Ayyas 

menyelesaikan tesisnya dan iman keislamannya. Ayyas selalu mendekatkan 

dirinya pada Allah. Suatu saat sepulang dari kampus MGU Ayyas pulang ke 

apartemennya. Namun apa yang dilihatnya sangat menjijikkan dan mengherankan 

Linor sedang berhubungan badan dengan teman lelaki di ruang tamu. Ayyas amat 

kaget dan marah. Segera dia masuk kamarnya dan menyalakan kaset mengaji 

murotal dengan kerasnya sehingga memicu kemarahan mereka berdua. Terjadilah 

pertengkaran sengit diantara mereka. Yang berujung dengan kematian Sergie yang 

ternyata seorang mafia yang anak buah dari gembong mafia besar di Rusia yaitu 

Vladimir Boris Melnikov. Pada suatu hari Ayyas sedang dalam perjalanan pulang 

dari kampus MGU Rusia. Ayyas diajak oleh seorang nenek tua untuk menolong 

seorang wanita yang mengalami penyiksaan hingga luka parah. Dengan berat hati 

Ayyas menolongnya yang ternyata adalah Yelena teman seapartemennya. Dengan 
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bantuan keuangan Linor mendapat perawatan yang baik di rumah sakit hingga 

sembuh. Bos PSK bernama Olga Nikolayenko mendesak Yelena untuk sesegera 

mungkin bekerja kembali. Namun Yelena ingin bekerja di bidang lainnya. 

Akhirnya dengan kerjasama yang baik antara Yelena dan Linor mereka menjebak 

Olga dan Boris yang sama-sama mereka takuti karena ancaman tindak kekerasan 

balas dendam karena anak buahnya terbunuh. Dengan muslihat dan rencana 

matang dari Linor yang professional sebagai spionase Israel di Rusia, mereka 

berdua dapat ditumpas. Yelena adalah seorang yang tidak mengakui adanya 

Tuhan. Dalam sebuah diskusi tentang Kematian Tuhan di kampus mereka 

berargumentasi dengan hangat. Sehingga membuat pemimpin sebuah TV Rusia 

menjadi tertarik untuk mengundang Ayyas membicarakan tentang keberadaan 

Tuhan. Disaat yang sama ada sebuah hotel yang meledak yang dituduh sebagai 

teroris adalah Ayyas. Namun dengan alibi yang kuat, tuduhan tersebut dapat 

dipatahkan. Ternyata itu adalah scenario dari Linor atas persetujuan pihak Mosad 

demi mengacaukan hubungan baik Rusia dengan negara Indonesia. Setelah 

mengalami berbagai pergolakan batin Yelena semula yang atheis pun menjadi 

mengakui adanya Tuhan. Linor pun akhirnya mengetahui identitas dirinya 

sebenarnya bahwa dia adalah anak seorang pejuang Palestina. Hal inilah yang 

mengantar dirinya pada penyucian dan kesadaran diri untuk lepas dari Mosad dan 

memeluk Islam. Sebelum impian indah Linor terwujud maut telah mengakhiri 

perjalanan hidupnya dengan tragis. 
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COVER NOVEL BUMI CINTA 
 

 
 

 

Cover Novel Bumi Cinta 

Penerbit BASMALA 

546 halaman 

 

 

Cerita 

Dan novel yang ditunggu-tunggu para penggemar 

karya Habiburrahman El Shirazy atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan Kang Abik ini pun terbit 

juga. Novel yang bertajuk Bumi Cinta ini masih 

merupakan novel dengan kisah romansa relijius 

yang tetap mengusung predikat sebagai novel 

pembangun jiwa, sebagaimana novel-novel Kang 

Abik sebelumnya yaitu Ayat-Ayat Cinta dan Ketika 

Cinta Bertasbih (KCB). Bahkan baik Ayat-Ayat 

Cinta dan KCB keduanya telah dilayarlebarkan. 

Namun tidak seperti novel sebelumnya yang 

bersetting di Mesir, kali ini Kang Abik mencoba 

mengeksplorasi keindahan bumi Rusia, khususnya 

kota Moskow. 

Dan tersebutkah seorang pemuda Indonesia bernama Muhammad Ayyas, 

seorang mahasiswa pasca sarjana di Delhi, India yang seorang santri. Muhammad 

Syyas yang sebelumnya kuliah di Madinah ini berniat ingin mengerjakan tugas 

penelitian dari Dosen pembimbingnya yaitu mengenai Kehidupan Umat Islam di 

Rusia pada masa pemerintaha Stallin. 

Tibalah ia di Rusia dengan disambut oleh teman lamanya David. David 

inilah yang mencarikan apartemen tempat tinggal untuk Ayyas. Dengan alasan 

keterbatasan budget yang dimiliki Ayyas dan lokasi apartemen yang strategis 

ternyata David hanya bisa mendapatkan sebuah apartemen yang berbagi dengan 

orang lain. Parahnya teman seapartemennya itu adalah dua orang wanita Rusia 

yang jelita. Serangkaian masalah bagi Ayyas pun bermula dari sini. 

 
Sumber : http://penulis-spega.blogspot.com/2010/09/bumi-cinta-habiburrahman... 

http://penulis-spega.blogspot.com/2010/09/bumi-cinta-habiburrahman
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