Gunakan Cadar, Ini
Inara Istri Virgoun

Kisah

Istri musikus Virgoun,
Inara Idola bersama
buah
hati
mereka.
(Foto:lintasmedan/ist)
Jakarta, 22/5 (LintasMedan)- Istri musikus Virgoun, Inara
Idola memutuskan untuk menggunakan cadar setelah kurang lebih
dua tahun memutuskan untuk berjilbab. Hal tersebut diketahui
dari sebuah video dan cerita yang disampaikan Ustad Derry
Sulaeman, kawan dekat Virgoun melalui sebuah video di akun
Instagramnya.
“Sempat virgoun curhat, seringkali dia marah ketika banyak
laki-laki yang menggoda atau melihat kecantikan istrinya
@inararusli di jalan,” tulis Derry, Senin 21 Mei 2018,
sebagaimana dikutip dari Tempo.co.
Ia melanjutkan, bahkan pengalaman tersebut menurut cerita
Virgoun sempat terjadi di area tempat beribadah. Saat istrinya
berjalan lebih dulu, Virgoun sempat mendapati dua remaja lakilaki membicarakan istrinya tersebut. Namun kegalauannya karena
punya istri cantik sekarang telah terobati, setelah kemarin
Inna memakai niqab (cadar) dipakaikan oleh istri saya,” lanjut

Derry.
Dengan keputusan Inara memakai cadar, menurut Derry Virgoun
bias lebih lega. “Sekarang kecantikan maminya @starlaidola
(akun Instagram anak Inara dan Virgoun) terlindungi, sekarang
hanya untuk Virgoun aja.”
Dalam wawancara terpisah tahun lalu, Inara sempat menuturkan
soal perjalanan hijrahnya, dari mulai menutup aurat pada
Desember 2016.
Mantan personel girl band Bexxa ini menyebut, serentetan
peristiwa memantapkannya meninggalkan gaya berbusana seksi
yang bertahun-tahun melekat padanya. Niat berhijab sudah ada
dalam diri Inara Idola sejak 2014 lalu. Namun karena masih ada
ganjalan, urung terlaksana. Niatannya sudah ada sejak ia
mengandung putrinya.
Keputusan menggunakan jilbab muncul saat ia merasa perlu terus
mencari tahu tentang keridaan Allah dalam kehidupan. “Rasa
ingin tahu itu semakin menjadi ketika aku dan suami diberi
cobaan bertubi-tubi. Salah satunya cobaan yang datang dari
luar, menguji kesetiaan kami berdua. Terutama mengujiku,”
ungkap Ina.
Ujian itu bentuknya godaan dari pria berkeluarga. “Dia
pengusaha. Ayahnya juga seorang pengusaha – perusahaannya
salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Dia sudah
berkeluarga dan sudah punya anak. Namun sepertinya rumah
tangganya kurang harmonis sehingga dia ‘mencari-cari’ (wanita
lain) di luar,” cerita Inara Idola.
Inara Idola tidak curiga ketika pria itu berkenalan dengannya
dan mulai chat dengannya lewat ponsel. Namanya juga ingin
berteman, pikir Inara Idola saat itu. “Aku kenal dia di sebuah
acara, di mana aku diundang untuk hadir. Aku menganggapnya
teman. Lagi pula suatu hari bisa menjadi rekan bisnis atau
berbagi jaringan bisnis. Awal dia chat, sih sopan,” tutur
Inara Idola.

Pria itu terus menggempur Inara Idola dengan chat, setiap
hari. Pesan-pesannya menggambarkan isi hati pria yang sedang
gencar mendekati wanita yang ditaksir. Inara Idola lamakelamaan risi. “Chat-nya makin ke sini makin mengarah seolah
dia siap meninggalkan keluarganya,” jelas bungsu dari empat
bersaudara pasangan almarhum Yus Rusli dan Tri Merciana Lubis.
Kekayaan pria itu tidak menggodanya. Meski saat bersamaan, ia
dan suami tengah mengalami krisis finansial. “Sama sekali
enggak terpikir untuk berkhianat, naudzubillah. Itu sangat
bertentangan dengan hati nuraniku, karena aku sudah berumah
tangga,” tegas dia.
“Aku kuatkan niat hanya untuk mencari ridha Allah. Karena aku
cinta suamiku, aku cinta keluargaku, aku cinta anakku, apa pun
yang mengundang
tinggalkan.”

risiko

pada

rumah

tangga

kami,

aku

Inara Idola lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, niat
berhijab muncul kembali. Semakin bulat tatkala melihat
keseriusan Virgoun mempelajari Islam lebih dalam. “Suamiku
mualaf. Dia tertarik mempelajari Islam karena Allah yang
mengizinkanku untuk memperkenalkan Islam. Melihat suamiku yang
sudah bertekad untuk berhijrah menjadi seorang Muslim yang
lebih baik, aku malu pada diriku sendiri yang terlahir sebagai
Muslim,” ungkap wanita kelahiran 19 Februari 1993 ini. “Karena
itu, pada Desember 2016, aku berhijrah mengikuti ajaran kitab
suci Alquran dan sunah Nabi Muhammad, dengan menutup auratku,”
ucap Inara Idola.(LMC/Tmp)

