A

mutiar

“Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan (setelah
‘arsy, air dan angin) adalah qalam (pena), kemudian
Allah berfirman, “Tulislah”. Pena berkata, “Apa yang
harus aku tulis”. Allah berfirman, “Tulislah takdir
berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya.”
(HR. Tirmidzi no. 2155. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)
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Perkembangan bisnis berbasis
syariah kini semakin ramai
digeluti. Tren ini terjadi bukan
hanya pada bisnis keuangan,
tetapi hampir seluruh bisnis
kini mulai menghadirkan label
syariah. Kendati demikian,
dengan maraknya fenomena
ini, masyarakat pun dianjurkan
untuk berhati-hati dengan
adanya penipuan berkedok
syariah.
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Wisata
Wisata Alam Gosari Gresik
Tawarkan
Wisata
Ramah
Keluarga
dikembangkan dalam beberapa tahun
terakhir ini menyediakan beberapa spot
menarik yang bisa dijadikan obyek foto oleh
pengunjung. Ada pula kolam renang yang
terletak di sebelah mata air peninggalan
zaman dahulu.

W

isata di Provinsi Jawa Timur yang
umumnya dikenal adalah wisata di
Malang dan Banyuwangi. Padahal,
Gresik yang juga salah satu kota di Jawa
Timur memiliki wisata keluarga yang juga tak
kalah menarik. Wisata Alam di daerah Gosari,
Gresik memberikan pengalaman wisata yang
berbeda dan ramah untuk keluarga.
Wisata alam yang berada di Desa Gosari,
Kecamatan Ujungpangkah, Gresik ini
bisa jadi salah satu pilihan akhir pekan
yang menarik. Wisata yang baru mulai

Wisata alam ini
memadukan konsep alam
dengan miniatur-miniatur
bangunan unik yang
terbuat dari kayu bekas,
cocok dikunjungi kaum
milenial yang suka berfoto.
Berbagai spot-spot foto
yang Instagramable
ada di sini, seperti
sangkar burung, gardu
pandang, rumah hobbit,
dan berbagai konsep
bangunan yang terbuat
dari kayu lainnya.

Selain itu, terdapat juga
lahan yang digunakan
untuk kegiatan camping
dan outbond, juga
Bukan itu saja, ada beberapa situs kuno
menyediakan kuliner khas
peninggalan bersejarah yang terletak tidak
Pantura yaitu bonggolan.
jauh dari lokasi wisata, mulai dari situs
Membutuhkan waktu
pengolahan gerabah, makam kuno tugaran,
sekitar satu jam
hingga goa butulan yang terletak di gunung perjalanan. Anda tidak
kapur Gosari.
akan dikenakan biaya
untuk masuk ke wisata ini.
Selain spot foto yang disediakan oleh
Cukup membayar biaya
pihak pengelola, pengunjung juga dapat
parkir. Roda dua Rp3.000,
menikmati keindahan alam yang disuguhkan roda empat Rp5.000.
di sekitar lokasi wisata. Pemandangan alam
Wisata Alam Gosari buka
yang disuguhkan pun ciamik, yakni berupa
mulai pukul 08.00 sampai
pegunungan kapur dan lahan pertanian yang 17.00 WIB. (*)
dikelola oleh milik warga setempat.

Kerjasama :

kalibening
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Memilih Bisnis
Berbasis Syariah
yang Aman

P

erkembangan bisnis berbasis syariah kini semakin ramai digeluti. Tren
ini terjadi bukan hanya pada bisnis keuangan, tetapi hampir seluruh
bisnis kini mulai menghadirkan label syariah. Kendati demikian,
dengan maraknya fenomena ini, masyarakat pun dianjurkan untuk
berhati-hati dengan adanya penipuan berkedok syariah.
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tetep akan bisa bergabung). Hal itulah
kemudian yang membuat masyarakat
merasa aman dan tertarik dengan hal
yang ditawarkan,” jelasnya.
Perlunya Peraturan dan
Pembatasan
Menurut Suherman, para penipu
berkedok syariah ini akan sulit
diketahui, tidak akan ada orang yang
tahu di awalnya. Sehingga untuk
mengantisipasinya pun susah. Hal
ini karena menyangkut psikolog
masyarakat banyak yang mudah
senang dan terpikat dengan harga
murah, keamanan dan kemudahan.

Suherman Rosyidi, Dosen Senior
Departemen Ekonomi Islam di
Universitas Airlangga, Surabaya
menyebutkan bahwa bisnis syariah
adalah bisnis yang dilakukan secara
Islam dan disetujui atau disepakati
oleh hukum Islam yang memiliki tata
cara tersendiri dalam berbisnis.
“Tidak ada yang melarang semua
orang berbisnis syariah, hanya saja
pelaksanaanya titik demi titik harus
syari’i, harus dilihat betul itu. Misalnya
bank konvensional, bikin bank syariah
boleh saja, tapi setelah dilihat lebih
dalam ternyata ada riba, jadi haram,”
ujarnya.
Menurutnya, ada 3 hal yang
membuat tren bisnis syariah semakin
meningkat, pertama, karena dianggap
sebagai barang baru, kedua,
membawa nama agama dan ketiga,
karena booming terjadi.
“Yang pertama adalah karena itu
barang baru, yang kedua karena
membawa-bawa nama agama,
sehingga secara langsung memberi
kesan jujur, baik, dan lurus. Dan yang
terakhir karena booming, maksudnya
bidang usaha yang menempuh jalur
syariah semakin hari semakin banyak,
mula-mula bank, lalu asuaransi,
koperasi, terus hotel, properti dan
lain sebagainya,” tutur Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis ini.

6

majalah AMAL Februari 2020

Sehingga, dari situlah, lanjutnya,
orang-orang yang menjalankan bisnis
merasa ketinggalan jika tidak ikut
menjalankan bisnis berlabel syariah
tersebut.
Tren bisnis syariah ini mulai booming
sejak tahun 2004, ketika mulai banyak
lembaga-lembaga keuangan yang
berubah menjadi syariah (LKS).
Setelah bisnis tren ini menjadi
booming, belakangan ini marak
terjadi penipuan berkedok syariah,
seolah-olah masyarakat mudah terlena
dengan basis syariah yang ditawarkan
sehingga mudah tergiur atau terimingiming.
Suherman menuturkan bahwa hal ini
dapat terjadi karena adanya peluang.
Karena tidak ada aturan maka tiap
orang bisa mendirikan, sekaligus tidak
ada pengawasan maka membuka
peluang untuk orang bertindak
semaunya.
Selain itu, hal-hal yang ditawarkan
biasanya akan membuat masyarakat
mudah tergiur, misalnya pada bisnis
properti syariah yang menawarkan
tanpa sita dan tanpa denda serta
tanpa bank.
“Jika bisnis properti biasanya yang
berbasis syariah itu selalu ada tanpa
sita, tanpa denda, tanpa bank (artinya
mereka yang sudah tercoret oleh BI

“Sebagian besar orang itu terpikat
dengan harga murah, keamanan dan
kemudahan. Akibatnya, mereka sudah
tidak berpikir yang macam-macam,
khususnya perdagangan properti yang
syariah itu, karena tidak ada checking
kemampuan nasabah maka nasabah
akan berlomba-lomba membelinya,
karena nasabah tidak akan di check,”
papar Penulis buku Pengatar Teori
Ekonomi ini.
Dengan begitu, untuk
mengantisipasi hal tersebut lembagalembaga yang berfungsi sebagai
pengawas harus bergerak untuk
mencegah penipuan tersebut.
“Menurut saya, untuk mengantisipasi
hal tersebut, ini yang bergerak harus
lembaga yang ada di atas, mungkin
saja seperti bank, MUI, dan REI bila
bisnis properti dan yang keempat
juga bisa melibatkan polisi karena
ini adalah sebuah kejahatan,” tegas
Suherman.
Bila lembaga-lembaga ini tidak
bertindak, maka nama-nama mereka
yang akan tercoreng. Misalnya nama
MUI akan tercoreng, karena tercatut
nama syariahnya. Dengan label
syariah, banyak masyarakat akan
berpikir bahwa bisnis tersebut sudah
disetujui oleh MUI sedangkan bila
orang itu bergerak di bidang properti
maka sudah disetujui oleh REI.
Sehingga, perlu adanya pengaturan
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dan pembatasan dalam melakukan bisnis
syariah agar tidak ada penipuan. “Dalam
hal ini mungkin Pemkot atau Pemprov
atau bahkan barangkali Pemerintah,
mengeluarkan entah peraturan atau
undang-undang tentang syarat-syarat
sebuah perusahaan properti boleh
didirikan. Harus ada itu sebenarnya. Jadi
akan jelas,” imbuhnya.
Hal ini karena bisnis syariah sudah
memiliki patokan-patokan dalam
berbisnis atau tata cara dalam jual beli,
semuanya sudah lengkap. Sehingga,
orang yang mendirikan bisnis syariah,
seharusnya mereka memahami betul
mengenai patokan tersebut terlebih
dahulu.
Bisnis Syariah, Menjaga Hubungan
antar Manusia dengan Allah
Sebenarnya, bisnis syariah bila
diterapkan dengan benar akan memiliki
kelebihan yang saling menguntungkan
satu sama lain antara penjual dan
pembeli.
Suherman mengungkapkan bahwa
bisnis syariah yang benar akan terhindar
dari sengketa. “Jadi bila sengketa ini
sudah diantisipasi sejak awal sesuai
dengan hukum-hukum syariah maka
sedikit pula kemungkinan terjadi
sengketa itu,” ungkapnya.
Selain itu, masing-masing pihak
akan terjaga kesucian hartanya, sebab
keduanya akan saling menjaga dan ketat
dalam kehalalannya.
Seperti yang sudah difirmankan oleh
Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat An
Nur ayat 36, yang artinya “Laki-laki yang
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah,
dan (dari) mendirikan sembahyang, dan
(dari) membayarkan zakat. Mereka takut
kepada suatu hari yang (di hari itu) hati
dan penglihatan menjadi goncang.”
“Jadi berbisnis syariah itu memiliki
efek sehingga akan menjaga keterikatan
hubungan manusia dengan Allah,
dengan begitu bisnis tersebut menjadi
kegiatan ekonomi yang bernilai ibadah,”
tutupnya. (Gth)

Mewaspadai
Bisnis Syariah
Abal-abal

T

erungkapnya beberapa oknum bodong yang menjadikan brand
‘syariah’ sebagai kedok penipuan pada awal tahun ini harus
menjadi pelajaran. Jangan sampai ulah oknum ini menghambat
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Apalagi, pada
2024 mendatang, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat ekonomi
syariah dunia.
Untuk itu, dalam pengembangannya ke depan, langkah yang paling
penting menurut Imron Mawardi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
Jawa Timur adalah menata istilah usaha syariah dan istilah sepadannya,
yaitu Islami dan halal. Menurutnya, nama syariah, Islami, dan halal
semestinya hanya boleh digunakan oleh usaha yang memang sudah
tersertifikasi.
“Sebab bidang usaha syariah sangat luas dan sangat berpotensi dijadikan
kedok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) yang biasanya digunakan
untuk mengindeks ekonomi syariah di negara-negara di dunia, menurut
paparan Imron, ada enam bidang ekonomi syariah atau yang disebut
halal industry. Yaitu keuangan syariah (Islamic finance), halal food, halal
fashion, halal pharmacy and cosmetics, halal tourism, serta halal media and
recreation. Di mana posisi properti syariah, yang belakangan terungkap
sebagai kedok investasi bodong tidak ada dalam enam indikator ekonomi
syariah GIEI tersebut.
Imron yang menyebut properti syariah sebagai contoh pun menjelaskan,
bahwa tak ada salahnya menyebut bisnis properti itu sebagai properti
syariah. Meski penyebutan istilah itu menurutnya seolah latah, “Sebab,
usaha properti seperti rumah, apartemen, atau pergudangan secara umum
merupakan usaha yang sesuai dengan syariah. Tapi, karena memasukkan
nama syariah, maka seharusnya dipastikan bahwa usaha properti tersebut
memang benar-benar tidak bertentangan dengan syariah, apalagi sampai
menipu,” jelas Imron.
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Pengertian tentang Bisnis Syariah

Ada beberapa pandangan tentang
apa yang dimaksud usaha atau bisnis
syariah. Hal ini, menurut Imron adalah
penting untuk menilai apakah suatu
usaha, seperti properti syariah itu
misalnya, sesuai dengan syariah atau
tidak.
Dalam pandangan mainstream,
usaha syariah adalah usaha yang tidak
bertentangan dengan syariah Islam.
Dalam konteks Indonesia, jika sesuai
dengan syariah, maka berarti sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sebab, regulator industri syariah di
Indonesia menggunakan acuan fatwa
DSN dalam membuat peraturan.
Selama ini sendiri, belum ada fatwa
DSN MUI yang khusus membahas
tentang properti syariah. Namun,
mengacu pada Fatwa DSN MUI No.
40 tentang Pasar Modal, yang disebut
emiten atau perusahaan penerbit saham
dan sukuk syariah adalah perusahaan
yang lolos dari dua screening yang
digunakan untuk menentukan apakah
suatu perusahaan sesuai dengan syariah
atau tidak.
Pertama, dari sisi jenis usahanya.
Sesuai dengan fatwa, perusahaan
syariah tidak mengandung lima hal,
yaitu riba (bunga), gharar (ketidakjelasan
yang mengakibatkan kerugian salah satu
pihak), maysir (spekulasi), haram baik zat
maupun prosesnya, serta kezaliman dan
membahayakan (zalim dan dharar).
Kedua, dari sisi kondisi keuangannya.
Ini berarti perusahaan syariah tidak
memiliki pendapatan nonhalal lebih
dari 10 persen, dan tidak memiliki utang
berbasis bunga dibanding aset melebihi
82,22 persen. Selain itu, ada beberapa
hal yang akan menentukan apakah suatu
perusahaan patuh syariah atau tidak.
Contohnya adalah dari sisi akad.
Properti syariah yang menjadikan
syariah sebagai kedok tentunya terbukti
banyak melakukan gharar. Mereka
menjual objek yang belum ada karena
ternyata tanahnya adalah sewa alias
belum dibeli. Itu tentu tidak sesuai
dengan syariah karena barang yang
dijual adalah rukun jual-beli. Rasulullah
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pun menegaskan, “Jangan menjual apa
yang belum ada pada kamu.”
Pentingnya Sertifikasi
Untuk menghindari pemanfaatan
syariah sebagai kedok dalam penipuan,
tentunya pemerintah perlu mengatur
usaha syariah ini. Salah satunya adalah
mewajibkan sertifikasi bagi semua usaha
yang menggunakan nama syariah atau
halal. “Kita memang sudah memiliki UU
jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku
sejak 2019. Namun masih banyak
industri halal atau industri yang belum
tersentuh UU tersebut. Salah satunya
adalah properti syariah,” kata Imron.
MUI sebagai otoritas yang
menentukan kehalalan atau kesyariahan
perlu menjalankan sertifikasi ini
bagi semua jenis usaha itu. Hanya
mekanismenya yang mungkin berbeda
dengan amanat UUJPH, “Kita bisa
mencontoh usaha lain yang sudah
menggunakan sertifikasi seperti
usaha penjualan langsung (multilevel
marketing/MLM),” papar pria yang juga
Ketua LPEI FEB Universitas Airlangga ini.
MUI mengeluarkan sertifikat halal
terhadap MLM setelah melalui proses
sertifikasi. MUI memproses sertifikasi
halal terhadap MLM yang sudah
memperoleh izin dari Kemendag.
Sementara Kemendag mengeluarkan
izin setelah MLM tersebut dinyatakan
sesuai dengan aturan oleh asosiasi MLM,
yaitu APLI.
Menduplikasi MLM, sertifikasi
peroperti oleh MUI harus didahului izin
developer dari otoritas yang berwenang.
Kementerian Perindustiran atau Dinas
Perindustrian, Pemda, bersama Kadin.
Tentunya otoritas akan mengecek
berbagai persyaratan pengembangan
seperti izin HO, izin prinsip, keterangan
RUTR, izin lokasi, izin pengeringan, izin
dampak lain, dan pengesahan site plan.
“Sebelumnya, perusahaan properti
syariah harus memperoleh penyataan
dan rekomendasi dari asosiasi
developer seperti REI, Apresi, atau
asosiasi deveoper yang lain. Sertifikasi
yang ketat ini tentu akan baik bagi
developer itu sendiri dan baik bagi
konsumen,” terang Imron memungkasi.
(nin)

Makin Diminati,
Inilah
Keunggulan
Berbisnis
Secara Syariah

B

erbisnis, bagaimanapun
sistemnya selalu bertujuan
untuk mencari keuntungan.
Lain halnya jika berbisnis dengan
sistem syariah. Di samping
keuntungan, berbisnis dengan
sistem syariah akan memberikan
kemaslahatan bagi umat. Hal inilah
yang membuat bisnis dengan sistes
syariah semakin dipilih.
Bisnis yang menggunakan
sistem syariah, tidak serta merta
'murahan'. Karena, baik secara
pengertian umum maupun syar'i,
tujuan berbisnis adalah mencari
keuntungan. “Bisnis, terlepas dari
syariah atau tidak, tujuannya yakni
mencari keuntungan,” kata Noven
Suprayogi, SE., M.Si., Ak, Dosen
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas
Airlangga Surabaya.
Selain untuk mencari

A

kajian utam
proses pembayarannya,” kata Noven.
Hal ini menjadi keunggulan kedua
yang dimiliki bisnis dengan berbasis
syariah. Karena, dengan kejelasan
semenjak awal, gharar yang dilarang
dalam Islam dapat dihindari. Sehingga,
baik penjual maupun pembeli tidak
merasa curang atau dicurangi.
Gharar atau tipu menipu jelas
dilarang dalam Islam karena
menyebabkan kerugian di antara
kedua pihak yang berkaitan.
Pelarangan adanya gharar sudah
termaktub dalam Alquran surat Al
Baqarah: 188 yang bunyinya,

keuntungan, tujuan berbisnis juga
harus menciptakan nilai trust atau
kepercayaan. Karena, dengan
inilah bisnis dapat terhidupi secara
keberlanjutan. Untuk mencapai nilai
kepercayaan ini, dalam penerapannya,
bisnis dengan sistem syariah harus
menjunjung tinggi keterbukaan.
Keterbukaan menjadi salah satu
keunggulan jika berbisnis dijalankan
dengan sistem syariah. “Kita tidak
boleh menyembunyikan informasi,
Misalnya, jika produknya ada yang
cacat atau harus disampaikan. Harus
transparan sejak awal,” jelasnya.
Penjual seharusnya tidak perlu
takut ketika melakukan hal tersebut,
apalagi jika bisnisnya ingin benarbenar menjalankan sistem syariah.
Menurutnya, keterbukaan menjadi
salah satu hal penting dalam
menjalankan bisnis dengan sistem
syariah. Keterbukaan dapat melahirkan
nilai trust antara penjual dan pembeli.
Kemudian, selain keterbukaan,
kejelasan juga salah satu keunggulan
jika berbisnis secara syariah. Kejelasan
yang dimaksud adalah kejelasan dari
produk yang ditawarkan. “Semua
harus jelas, darimana asalnya, apa
kandungan atau bahan produknya,
mengandung bahan yang diharamkan
atau tidak, seperti apa kekurangan
dan kelebihan produknya, bagaimana

“Dan janganlah kamu memakan
harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang batil. Dan
(janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan
jalan (berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.”
Selain, Allah subhanahu wa ta'ala
yang melarangnya, Nabi Muhammad
shalallahu 'alaihi wa sallam pun juga
dengan tegas melarangnya. Dalam
hadits riwayat Muslim, Abu Hurairah
berkata,
“Rasulullah shalallahu 'alaihi wa
sallam melarang jual beli dari hashoh
(hasil lemparan kerikil, itulah yang
dibeli) dan melarang dari gharar.”
Maka, dalam berbisnis dengan
sistem syariah, kejelasan juga menjadi
hal yang penting juga menjadi salah
satu keunggulan bisnis dengan sistem
syariah.
Keunggulan lainnya yakni, akad.
Akad harus benar-benar diperhatikan
jika menjalankan bisnis dengan prinsip
syariah. Kejelasan suatu produk yang
ditawarkan sudah harus tertuang
dalam akad ini. Jika sudah jelas,
maka antara penjual dan pembeli
pun akan merasa sama-sama lagi dan
melahirkan kepercayaan satu sama
lain.
“Transaksi dengan sistem syariah
selalu di awali dengan akad. Dalam
akad harus jelas, produk atau jasanya
apa, jenisnya apa, kapan penyelesaian
pembayarannya, kapan serah

terimanya, kualitasnya bagaimana,
harganya berapa. Semuanya harus
sudah jelas,” tegas pria yang juga
menjabat sebagai dosen tetap
program studi Ekonomi Islam,
Universitas Airlangga Surabaya.
Bisnis Bersistem Syariah Tidak
Bersifat Eksklusif
Regulasi-regulasi syar'i dalam bisnis
syariah ini sifatnya universal, tidak
hanya untuk umat Islam saja. Menurut
Noven, bisnis dengan sistem syariah
ini tidak eksklusif untuk orang-orang
Islam saja. “Maka dari itu, Islam disebut
rahmatan lil alamin. Prinsip bisnis Islam
ini bisa digunakan oleh non muslim
sekalipun,” ungkapnya.
Ia memberi contoh bahwa di luar
negeri, transaksi yang berlaku lebih
fair dan menggunakan prinsip bisnis
syariah. Padahal, negeri-negeri
tersebut adalah negeri-negeri yang
bukan mayoritas Muslim. Praktiknya
di luar negeri, mereka yang ingin
menjual suatu produk secara
fair mengatakan kelebihan serta
kekurangan yang ada di luar negeri.
“Kita lebih sering mengekspos
keunggulan barang yang kita jual saja,
namun tidak dengan kekurangan atau
kelemahannya. Bisnis dengan sistem
syariah, harusnya mengekspos hal
ini. Jangan takut harga jual menurun,
karena inilah sistemnya,” tandasnya.
Bisnis dengan sistem syariah tidak
serta merta merugikan pun terkesan
&#39;murahan&#39;. Justru, berbisnis
dengan sistem syariah akan semakin
melengkapi proses-proses dalam
berbisnis. Melindungi transaksi yang
terjadi antara pembeli dan penjual
agar sama-sama untung. Karena
sistem ini dapat menciptakan trust
untuk keberlanjutan bisnis yang baik
dan sehat.(ipw)
Bisnis dengan sistem syariah
tidak serta merta merugikan pun
terkesan 'murahan'. Justru, berbisnis
dengan sistem syariah akan semakin
melengkapi proses-proses dalam
berbisnis. Melindungi transaksi yang
terjadi antara pembeli dan penjual
agar sama-sama untung. Karena
sistem ini dapat menciptakan trust
untuk keberlanjutan bisnis yang baik
dan sehat.(ipw)
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Kata pembaca

Ekonomi atau bisnis yang berlabel syariah di Indonesia memiliki potensi besar
untuk bisa terus berkembang sesuai perkembangan zaman, dan ini didukung
oleh jumlah penduduk di Tanah Air yang mencapai 260 juta jiwa. Kemudian
perkembangan itu pun terlihat dari beberapa industri yang bergerak dengan skema
syariah. Contohnya saja di keuangan syariah yakni perbankan syariah, asuransi
syariah, perusahaan pembiayaan syariah, hingga pasar modal syariah.
Dalam pemanfaatannya, saya menggunakan perbankan syariah untuk menabung
karena kegiatan usaha bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Kegiatan bank syariah pun dilakukan melalui penghimpunan dana dan penyaluran
dana saja, bukan riba.
Memang sulit memilah dan menerka mana yang benar-benar memakai prinsip
yang sesuai dengan syariat atau tidaknya. Apalagi kita tidak tahu niat para penjahat.
Apalagi penjahatnya cerdas dalam membalut bisnis dengan agama. Jangan kan
kita yang masih awam dalam memilah, departemen agama dan ormas-ormas Islam
terbesar pun juga hampir tertipu dengan bisnis-bisnis yang berlabel syariah. Menurut
saya, salah satu yang dapat kita lakukan adalah berdoa mohon hidayah dan melatih
akal agar kebal terhadap intimidasi dan persekusi para penipu, dan belajar tentang
agama lebih mendalam lagi.

Achmad Tofan Alvino, Mahasiswa Pascasarjana UINSA
Alhamdulillah kini bisnis syariah sudah cukup berkembang. Menurut saya ini karena
semakin meningkatnya pemahan konsumen Muslim akan pentingnya penggunaan produkproduk yang sesuai dengan syar‘i untuk menunjang ibadah mereka. Apalagi bagi umat
Muslim, segala amalan yang positif dan bermamfaat bernilai ibadah.
Sehingga perkembangan tersebut ditangkap para produsen untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Dan saya pun juga memanfaatkan penggunaan produk dari bisnis syariah
dalam beberapa kebutuhan, misalnya pada produk skin care, kebersihan, dan produkproduk makanan. Karena sebagai muslimah, saya pun merasa lebih nyaman ketika bisnis
menggunakan hukum-hukum Islam.
Kalau pun ternyata ada penipuan yang berlabel syariah, sudut pandang saya tetap tidak
berubah, karena sebenarnya ketika kita berbisnis dengan cara syar‘i atau tidak, akan lebih
bijak untuk mempelajari dulu bagaimana produk atau jasa syariah yang akan kita gunakan
tersebut.

Haris Teguh, Mompreneur dan Stand Up Comedian

Bisnis berbasis syariah alhamdulillah perkembangannya menurut saya
sangat bagus dan saya sangat senang akan hal itu. Dari sebelumnya kita harus
memanfaatkan lembaga-lembaga konvensional yang ada, kini kita sebagai umat
Muslim bisa lebih memiliki pilihan.
Saat ini saya pun sudah memanfaatkan adanya bisnis syariah, meski baru sebatas
pada bank syariah saja. Saya memanfaatkan karena merasa lebih aman, dan
sesuai dengan syariat agama, misalnya saja pemanfaatan bank syariah yang tentu
bisa menjadi upaya kita untuk menjauhi riba. Jadi, dengan adanya bisnis syariah,
pemanfaatannya pun jadi lebih sesuai dengan keyakinan kita.
Tapi kita tetap harus teliti apakah lembaga tersebut lembaga yang kredibel
menurut pengawasan OJK, apakah sudah disetujui oleh dewan pengawas syariah
(DPS) MUI. Apakah sudah tercatat secara resmi dan izin-izinnya sudah lengkap, dan
sebagainya yang terkait dengan bidang usahanya. Sehingga umat Muslim harus kritis
dalam memanfaatkan agar tidak menjadi korban penipuan.

Diah Mawar Rahayu Rini, Mompreneur
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Tauladan
Akhlak Seorang Istri dari Aisyah Radhiyallahu ‘anhu yang Perlu Diteladani
sakit, dan memilih bapak Aisyah untuk
menggantikan beliau mengimami
manusia, namun masih saja orangorang Rafidhah melupakan keutaman
agung tersebut.”
Tenang Ketika Marah

I

stri Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa
Sallam adalah seorang perempuan
yang sangat dimuliakan oleh
Rasulullah. Salah satu istrinya, ialah
Aisyah binti Abu Bakr As-Shiddiq
Radhiyallahu ‘anhu, yang merupakan
satu-satunya istri yang dinikahi dalam
keadaaan masih gadis. Keutamaan istri
Rasulullah ini pun dijelaskan dalam
hadis.
“Orang yang mulia dari kalangan
laki-laki adalah banyak, akan tetapi
wanita yang paling mulia adalah
Maryam binti Imron dan Asiyah istri
Fir’aun dan keutamaan seorang Istri
Rasulullah diatas wanita tersebut
adalah seperti keutamaan tsarid atas
segala makanan” (HR. Bukhari: 5/2067
dan Muslim: 2431)
Meski Aisyah dinikahi ketika masih
berumur 6 tahun, namun itu tak berarti
mengurangi kemuliaan akhlaknya
yang dapat diteladani. Akhlak-akhlak
dari Aisyah yang dapat diteladani
antara lain:
Taat
Sikap Aisyah, sebagai istri Rasulullah
yang patut diteladani adalah
ketaatannya kepada suami. Kebiasaan
Aisyah saat di rumah adalah beliau
selalu melaksanakan pekerjaan rumah
tangga setiap paginya. Tanpa ada
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rasa mengeluh kepada Rasulullah,
Aisyah selalu berusaha mengerjakan
pekerjaan rumah tangganya dengan
baik dan tekun.
Setia
Sikap berikutnya yang ditunjukkan
Aisyah kepada Rasulullah adalah
sifat setia. Ketika itu, Rasulullah
memberikan Aisyah sebuah pilihan,
apakah beliau ingin tetap bersama
Rasulullah dengan kehidupan
yang sederhana atau bercerai dan
mendapatkan dunia.
Maka jawaban Aisyah adalah beliau
memilih tetap bersama Rasulullah
apapun kondisinya. Sehingga hal ini
pula yang membuat istri Rasulullah
yang lain mengikuti pilihan Aisyah.
Sabar
Ketika Rasulullah sedang sakit,
beliau memilih rumah Aisyah untuk
menetap hingga beliau wafat. Sebagai
seorang istri, sudah tentu Aisyah
menjaga Rasulullah dengan baik dan
merawatnya hingga sembuh. Hingga
pada suatu ketika, Rasulullah akhirnya
meninggal di pangkuan Aisyah.
Abu Wafa’ Ibnu Aqil bahkan
mengatakan, “Lihat Rasulullah memilih
tinggal di rumah Aisyah saat sedang

Aisyah adalah salah satu perempuan
yang pantas disanjung sebagai
kriteria calon istri yang baik menurut
Islam. Karenanya, akhlaknya sudah
semestinya menjadi contoh bagi
muslimah lainnya. Aisyah selalu
menebarkan kedamaian, kasih sayang,
dan cintanya sekalipun saat Aisyah
sedang marah kepada Rasulullah.
Rasulullah bahkan pernah
berkata pada Aisyah, “Sungguh aku
mengetahui marah dan lapangmu saat
kamu tenang.”
Cerdas
Selain hatinya yang lembut, Aisyah
adalah sosok perempuan cerdas.
Beliau pun selalu membagikan
ilmunya dengan Rasulullah. Bahkan,
ribuan hadits Rasulullah yang
membicarakan seputar hukum,
wahyu, perilaku, dan lainnya banyak
bersumber dari istri Rasulullah yang
satu ini.
Kecerdasam Aisyah ialah bagaikan
spons yang mampu menyerap ilmu
dari Rasulullah dan para sahabat.
Urwah bin Zubair pernah mengatakan,
“Aku tidak pernah melihat seseorang
pun yang pandai tentang ilmu fiqih,
kedokteran, dan orasi melebihi Aisyah
istri Rasulullah.”
Aisyah pun juga sering mengasuh,
mendidik, dan mengajar ilmu Allah
kepada anak-anak kecil di sekitar
rumah beliau. Beliau adalah salah
satu rujukan para sahabat terkemuka
dan sumber dari berbagai persoalan
bidang ilmu pengetahuan, agama, AlQur‘an, dan As-Sunnah. (nin)

H

ruqya

A

ssalamu‘alaikum. Ustaz, salah
seorang teman baik saya
belakangan diketahui menjadi
bagian dari sindikat penipuan yang
melibatkan banyak korban. Banyak
orang yang membicarakannya,
dan saya sebagai teman yang
menganggapnya karib ingin berusaha
membantunya. Sebenarnya, apakah
ada jalan ruqyah bagi teman saya
tersebut, Ustaz? Terima kasih atas
jawabannya. Wassalamu‘alaikum.
Hindun, Bogor

tipu muslihat, apalagi bila korban mereka
adalah kaum Muslimin. Rasulullah
pernah melewati setumpuk makanan,
lalu beliau memasukkan tangannya ke
dalamnya. Kemudian tangan beliau
menyentuh sesuatu yang basah, maka
beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik
makanan?” Sang pemiliknya menjawab,
“Makanan tersebut terkena air hujan wahai
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa
kamu tidak meletakkannya di bagian
atas agar manusia dapat melihatnya?
Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia
bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)

mengambil harta si C, menumpahkan
darah si D, dan memukul si E. Akhirnya
masing-masing mengambil pahala
miliknya, sampai ketika pahalanya habis,
dosa orang yang dizalimi diberikan
kepadanya satu demi satu, hingga
akhirnya dia dilemparkan ke neraka. (HR.
Ahmad 8842 dan Muslim 6744)

Untuk harta haram yang didapatkan
dari perbuatan batil dan menzalimi
sesama manusia seperti menipu, cara
pertama untuk bertaubat adalah dengan
meminta maaf kepada korban dan orang
yang dizalimi. Jika tidak, maka pengadilan
akhirat akan menunggu.

apa yang dia ambil sampai dia
kembalikan.” (HR. Abu Daud 3563 &
Turmudzi 1266)

Selain meminta maaf, yang perlu
dilakukan adalah mengembalikan barang
tadi kepada pemiliknya. Dalam sebuah
hadis dari Samurah radhiyallahu ‘anhu
dinyatakan yang artinya, “Orang yang
mengambil barang harus menanggung

Ruqyah
Bagi
Seorang
Penipu
Jawaban:
Wa‘alaikumussalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Dalam ekonomi syariah, ada tiga
transaksi utama yang dilarang yakni
maysir (judi), gharar (spekulasi), dan riba
(tambahan yang dilarang). Penipuan
termasuk ke dalam gharar. Ada banyak
keterangan di dalam Alquran dan
Sunnah yang menegaskan ancaman bagi
perbuatan ini.
Penipuan merupakan salah satu cara
batil dalam mendapatkan harta yang
dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa
Ta‘ala. Dalam ayat ke-188 surat Al-Baqarah
telah dijelaskan, Allah melarang kita untuk
memakan harta sesama kita dengan jalan
yang batil.
Perbuatan ini dapat merusak hubungan
antar manusia dan mengakibatkan
hilangnya rasa saling percaya antara
satu sama lain. Dalam salah satu hadis
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam
yang sanadnya dinyatakan sahih oleh
Syekh al-Albani dijelaskan, “Rencana jahat
dan tipu muslihat adanya di neraka.”
Allah bahkan mengecam para pelaku

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,
Rasulullah bersabda yang artinya, “Siapa
yang pernah menzalimi orang lain, baik
terkait kehormatannya atau masalah
lainnya, segeralah minta untuk dimaafkan
hari ini, sebelum dinar atau dirham tidak
berlaku. Sehingga jika dia mempunyai
amal salih, maka akan diambil dari
pahalanya sesuai kezalimannya, dan jika
dia tidak mempunyai amal salih, maka
diambil dari dosa orang yang dizaliminya
lalu dilemparkan kepadanya. (HR. Bukhari
2449)
Rasulullah pun pernah bercerita tentang
orang yang bangkrut ketika di hari kiamat.
Mereka datang menghadap Allah dengan
membawa pahala salat, pahala puasa,
pahala jihad, dan pahala-pahala lainnya.
Namun amat disayangkan, ketika di
dunia, mereka sering menzalimi orang
lain. Pernah mencaci si A, menuduh si B,

Ibnu Hubairah pun mengatakan,
“Ulama sepakat, orang yang ghasab wajib
mengembalikan harta yang dighasab, jika
barang itu masih ada.” (Ikhtilaf al-Aimmah,
2/12)
Jika yang diambil adalah uang, maka
dikembalikan dalam bentuk uang.
Jika yang diambil itu barang, maka
dikembalikan dalam bentuk barang.
Jika barangnya sudah tidak ada,
dicarikan penggantinya. Jika tidak ada,
dikembalikan dalam bentuk uang.
Ibnu Rusyd mengatakan, “Apabila
barangnya sudah hilang, mereka sepakat,
jika barang itu bisa ditimbang atau ditakar,
maka harus diganti dengan yang semisal.”
(Bidayah al-Mujtahid, 2/317)
Demikian semoga bisa menjadi
jawaban.
Wallahu a’lam bisshawab.
Wassalamu‘alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
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Syariah

Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

(Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya di bidang Hukum Islam )

Bagaimana
Hukum
Menjamak
Shalat
Karena
Banjir?

A

ssalamu’alaikum, saya Mujahid,
ingin bertanya kepada Ustad,
bagaimana hukum menjamak
shalat karena banjir? Mohon bantuan
jawabannya. Terima kasih.
Jawaban:
Menjamak shalat adalah
mengumpulkan dua shalat yang
dikerjakan dalam satu waktu tetapi
masing-masing tetap dikerjakan
secara terpisah, artinya jumlah rakaat
tetap sempurna dengan dua kali
salam.
Ada dua macam menjamak, yaitu
jamak taqdim, artinya mengumpulkan
dua shalat yang dikerjakan di waktu
shalat lebih awal, sedangkan jamak
ta’khir, mengumpulkan shalat yang
dikerjakan di waktu yang akhir. Perlu
diketahui, tidak boleh menjamak
antara shalat ashar dan maghrib, atau
shalat subuh dengan shalat apapun.
Jumhur fuqaha’ membolehkan
jamak taqdim sesuai dengan riwayat
dari Mu’adz bin Jabal, bahwa:
“Pada waktu perang Tabuk, apabila
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Rasulullah SAW akan berangkat
sesudah masuk waktu maghrib, maka
beliau mengerjakan shalat isya dijamak
dengan maghrib” (HR Ahmad, Abu
Dawud, at-Turmudziy dan al-Hakim),
Sedangkan dibolehkan jamak
ta’khir sesuai riwayat dari Anas bin
Malik bahwa: “Apabila Rasulullah
SAW melakukan perjalanan sebelum
matahari tergelincir (belum masuk
waktu dhuhur), maka beliau tunda
shalat dhuhur ke waktu ashar,
kemudian beliau menjamaknya. Tetapi
jika beliau berangkat setelah matahari
tergelincir, maka beliau shalat dhuhur
dulu baru berangkat” (HR al-Bukhariy
dan Muslim)
Bagaimana halnya jika dalam
keadaan banjir, bolehkah
melaksanakan shalat secara jamak?
Pada prinsipnya, shalat lima waktu
tidak boleh ditinggalkan, apapun
alasannya. Namun jika karena sesuatu
hal tidak dapat mengerjakannya tepat
waktu, maka jalan terbaik adalah
menjamaknya, dhuhur dengan ashar
dan maghrib dengan isya.

Semua jenis udzur (halangan)
membolehkan umat Islam untuk
menjamak shalatnya, termasuk
banjir pada level yang secara umum
menyulitkan seseorang melaksanakan
shalat pada masing-masing waktu
yang telah ditentukan. Asalkan,
halangan tersebut bukan berupa
kemaksiatan atau pelanggaran ajaran
agama dan harus tetap disertai hati
yang taat kepada Allah subhanahu wa
ta’ala.
Hal ini sesuai dengan hadis
diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa:
“Rasulullah shalat bersama kami di
Madinah dengan menjamak shalat
dhuhur dengan ashar dan shalat
maghrib dengan isya” (HR Muslim)
Banjir dalam level tertentu, memang
pantas diberi rukhshah (keringanan)
untuk menjamak shalat, karena banyak
kondisi tidak normal yang membuat
tidak mudah melaksanakan shalat,
seperti menjaga harta yang dikuatirkan
hanyut, menjaga anak-anak agar tidak
bahaya, berwudlu dengan air darurat
yang harus dihemat dan sebagainya.
(Gth)

A

do’
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Keluarga

Oleh : Ust. Cahyadi Takariawan,

Enam
Hal Kecil yang

Menghadirkan
Kebahagiaan
Besar

Penulis Buku Serial “Wonderful Family”; Peraih
Penghargaan “Kompasianer Favorit 2014”;
Konselor di “Rumah Keluarga Indonesia” (RKI)
dan “Jogja Family Center” (JFC)

akan sangat membahagiakan pasangan.
Suka Meminta Maaf Kepada Pasangan
Seorang suami tidak akan jatuh harga diri serta
kewibawaannya, apabila meminta maaf kepada istri. Pun
seorang istri tidak akan terhina, apabila meminta maaf
kepada suami. Apa sulitnya meminta maaf atas kesalahan dan
kelemahan yang kita lakukan? Bahkan seandainya tidak ada
kesalahan sekalipun, meminta maaf adalah tanda cinta kasih.
Suka Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pasangan
Tak hanya meminta maaf, mengucapkan terima kasih adalah
hal mudah dan sederhana, namun memberikan pengaruh
yang membahagiakan pasangan. Saat anda mengucapkan
terima kasih, pasangan merasa telah anda berikan perhatian
dan penghormatan. Tidak perlu menunggu hal-hal besar dan
istimewa untuk berterima kasih, bahkan untuk hal kecil dan
rutin sekalipun, tetaplah mengucapkan terima kasih.
Menggunakan Kata ‘Tolong’ untuk Meminta Bantuan

D

alam kehidupan sehari-hari,
ada sangat banyak hal kecil
yang berpengaruh besar
bagi keharmonisan pernikahan.
Sering kali, berbagai hal kecil
tersebut dianggap remeh serta
disepelekan, padahal hal itu sangat
mudah untuk dilakukan, sekaligus
memberikan kebahagiaan bagi
pasangan. Di antaranya adalah:
Ringan Membantu Pasangan
Tanpa Diminta
Ketika melihat istri sedang
sibuk, segeralah menawarkan
bantuan yang diperlukan. Begitu
pula bila melihat suami rempong,
segera datang ikut meringankan
pekerjaannya. Membantu
kerepotan pasangan adalah
tindakan sederhana, karena hanya
memerlukan kemauan dan sedikit
waktu. Meski begitu, dampaknya
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Apabila hendak meminta bantuan kepada pasangan,
gunakan kata 'tolong'. Hindari kalimat perintah secara
langsung, seperti, “Hai buatkan the”, “Kopiii, kopiii, segera
buatin kopiii”. Tapi ucapkan, “Tolong buatin teh panas ya dek”
atau “Tolong antarin aku ke pasar ya Bang”. Kalimat sederhana
ini akan lebih membahagiakan pasangan.
Betah Mendengarkan Pasangan
Selain itu, salah satu hal kecil yang menyenangkan
pasangan adalah mendengarkan dengan sabar. Pasangan
akan sangat senang apabila anda bersedia mendengarkan
dengan antusias semua curahan hatinya. Pasangan anda akan
merasa tersanjung, karena anda bersedia mendengarkan
berbagai cerita, keluh kesah, maupun obrolannya. Ia akan
merasa sangat bermakna di sisi anda.
Suka Memberikan Kejutan
Jangan pelit memberikan kejutan pada momentum
istimewa pasangan. Kejutan bisa berupa hadiah, bisa pula
berupa pelayanan yang istimewa, penampilan yang berbeda,
atau sekadar ucapan.
Di hari ulang tahun, ia akan merasa bahagia apabila anda
selalu memberikan kejutan, walaupun berupa hal sederhana.
Menaruh bunga segar di kamar, atau mengajak jalan-jalan ke
tempat favorit, adalah kejutan yang berkesan. (Gth)

Oleh : Dr. dr. Hanik Badriyah Hidayati, S.pS
(FK UNAIR – RSUD Dr Soetomo Surabaya - RSI 1 A Yani - RS Wijaya Wiyung)
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Nyeri Neuropatik Seri 3:
Pengobatan Nyeri Neuropatik
Bagaimana Pengobatan Nyeri
Neuropatik?
Pengobatan nyeri neuropatik yang
diberikan oleh dokter bisa berupa
pengobatan non farmakologi dan
pengobatan farmakologi.
Pengobatan non farmakologi
bisa berupa pemberian modulator
nyeri seperti: pemberian stimulasi
saraf perifer, stimulasi kolumna
dorsalis, stimulasi elektrik ke korteks
motorik, stimulasi medulla spinalis,
Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation (TENS), Deep Brain
Stimulation (DBS), akupuntur, Repetitive
transcranial magnetic stimulation
(rTMS) atau Transcranial direct current
stimulation (tDCS). Modifier tingkah
laku atau terapi fisik seperti relaksasi,
biofeedback, terapi musik, hipnotis,
psikoterapi untuk manajemen cemas
dan depresi, cognitive behavioural
therapy (CBT) atau terapi okupasi
cukup membantu dalam usaha
menurunkan nyeri neuropatik. Latihan
fisik seperti latihan peregangan, latihan
penguatan, aerobik, latihan motorik
halus dll latihan ada kalanya diperlukan
untuk mengobati nyeri neuropatik.
Pengobatan bedah adakalanya
diperlukan, tergantung penyebab
yang mendasari nyeri neuropatik.
Ada banyak pilihan terapi bedah
yang bisa dilakukan. Pengobatan
lain seperti terapi panas dingin, pijat,
pemakaian splint atau prosthesis juga
mungkin diperlukan. Pada kasus nyeri
neuropatik akibat diabetes mellitus,
terapi non farmakologisnya berupa:
diet, senam aerobik, latihan yoga dan
resistance training.
Untuk pengobatan non farmakologi,
dokter spesialis saraf bisa memberikan
pengobatan farmakologi. Secara
umum nyeri neuropatik resisten

terhadap analgesik tradisional seperti
parasetamol atau obat antiinflamasi
non steroid. Pilihan pengobatan
farmakologi anti nyeri neuropatik
sangat luas, meliputi pengobatan
lini pertama, pengobatan lini ke
dua atau pengobatan bahkan lini ke
tiga. Golongan antikonvulsan dan
antidepresan bisa diberikan. Dokter
saraf akan mengatur pemberian
obat-obatan tersebut sesuai kondisi
masing-masing pasien, adakalanya
diberikan monoterapi (pengobatan
tunggal), namun jika tidak efektif
dokter saraf akan merubah dengan
monoterapi lain. Bila tidak efektif
dokter saraf bisa melakukan kombinasi
obat. Pereda nyeri invasif seperti: blok
saraf simpatik, steroid/ anestesi, atau
injeksi pada titik picu bisa juga menjadi
pilihan obat nyeri
neuropatik.

catatan adalah bahwa pengobatan
nyeri neuropatik yang ada saat ini
mempunyai keterbatasan dalam
menurunkan intensitas nyeri
neuropatik. Keterbatasan ini akibat:
kurang efektifnya pengobatan yang
ada, kesembuhannya yang inkomplit
meskipun telah menggunakan
pengobatan lini pertama, dan adanya
efek samping obat yang telah muncul
sebelum obat dinaikkan sampai tahap
dosis terapeutik. Kronisitas penyakit,
kurang adekuatnya pengobatan nyeri
neuropatik membuat pasien dengan
NP sering merasa kurang puas dengan
pengobatan yang diberikan oleh
dokter.

Masing-masing
pilihan terapi
ini kasuistik,
tergantung pada
penyebab nyeri
neuropatik yang
mendasari. Pasien
penderita nyeri
neuropatik dapat
berkonsultasi
dengan dokter
spesialis saraf dan
jika diperlukan
dokter spesialis
saraf akan
melakukan rujukan
guna melakukan
rawat bersama
dengan disiplin
ilmu lain untuk
merawat pasien
nyeri neuropatik.
Yang perlu
menjadi
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Parenting
Kenali Tanda-Tanda
Buah Hati Butuh
Penerapan Disiplin

K

ebiasaan mengikuti aturan
dan penerapan disiplin yang
diajarkan oleh orangtua akan
berdampak pada kemampuan anak
beradaptasi, memiliki empati serta
bisa mengontrol diri dengan baik.
Akan tetapi, bila penerapan tersebut
tak dilakukan sejak dini maka sikap
anak akan menjadi sangat buruk.
Maksud dari disiplin bukan berarti
orangtua yang galak, aturan yang
kaku atau hukuman yang mengerikan.
“Disiplin merupakan sikap patuh akan
peraturan atas kesadaran sendiri.
Hal ini akan membentuk mental
anak dan harus dimulai sejak dini.
Bukan dengan mengancam apalagi
menakuti,” ujar Nancy Samalin,
seorang edukator dan penulis
buku Loving without Spoiling and 100
Other Timeless Tips for Raising Terrific
Kids.
Mengutip dari Dream, sebelum
terlambat, orangtua perlu mengetahui
dan mengenali tanda-tanda buah hati
membutuhkan penerapan disiplin
yang lebih. Berikut ini tandanya:
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Tak Bisa Menghadapi Penolakan

merupakan alarm besar.

Anak kerap mengamuk tak
terkendali apabila keinginnya tak
dikabulkan. Ia akan melakukan segala
hal untuk mendapatkan apa yang
diinginkannya. Bisa sampai bergulingguling atau mungkin menghancurkan
benda di sekelilingnya.

Empati adalah ‘modal’ rasa sebagai
makhluk sosial. Level empati harus
diasah sejak dini, salah satu caranya
adalah lewat disiplin. Dengan terbiasa
disiplin, anak juga akan memikirkan
orang lain, bukan hanya dirinya
sendiri.

Keadaan tersebut menggambarkan
kalau anak tak bisa menghadapi
penolakan. Hal ini pertanda bahwa
mereka butuh penerapan disiplin yang
lebih di rumah. Untuk itu, mulailah
dengan membuat aturan di rumah,
apa yang boleh dan tidak boleh.
Terbiasa hidup dengan aturan akan
membuat anak terlatih dengan kata
‘tidak’.

Selalu Menyalahkan Orang Lain

Kurangnya Empati
Ketika seseorang mengalami
kesusahan dan butuh pertolongan,
atau melihat situasi yang menyedihkan
dan membuat haru, namun reaksi
buah hati tak tersentuh atau tidak
peduli dengan itu smeua, maka ini

Sering mendengar anak mengucap
“ini bukan salahku, dia tuh”. Setiap ada
kesalahan ia selalu menyalahkan hal
lain atau malah orang lain. Tentunya hal
ini tak boleh dibiarkan.
Coba biasakan untuk meminta
maaf di rumah. Berikan contoh kalau
orangtua juga melakukan kesalahan
dan konsekuensinya adalah mengakui
dan meminta maaf.
Penerapan disiplin di rumah juga
membantu. Buat aturan di rumah, siapa
pun yang melakukan kesalahan, harus
mengakui dan meminta maaf. Lakukan
secara bersama dan konsisten. (Gth)

komiK
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Cerpen

Rani Sang Penyayang Adik
Oleh: Ahmad Nur Fikri Abror

(Cerita ini ditulis pengarang saat duduk di kelas 5 SDIT Al Uswah)

S

uatu hari, Rani pulang dengan rasa
gembira. Rani berlari menuju Ibunya.
Rani segera membuka tasnya dan
mengambil hasil ujiannya. Rani ingin
sekali menceritakan bahwa dia mendapat
nilai seratus. “Ibuu…”, kata Rani. Belum juga
selesai Rani bercerita, Ibunya sudah berkata,
“Ssssst.. diam ya..Jangan berisik.. Adik sedang
tidur”. “Tapi Bu..” ucap Rani tidak sabar
bercerita. Mendengar suara Rani tersebut, adik
terbangun dari tidurnya. Adik menangis dan
berteriak, ”Oaao oaa oaa”. Ibu segera pergi ke
kamar adik. Rani kesal. Rani cemberut.
Rani jengkel dan cemburu kepada adiknya
karena Ibu lebih sayang adiknya. Rani lari
ke luar rumah menuju toko milik Lusi. Rani
mencari temannya tersebut. Di toko tersebut,
Rani bertemu dengan Tante Mirna, ibunya
Lusi. Ia bertanya ke Tante Mirna, “Tante… di
mana Lusi?”. “Lusi sedang menjaga adiknya di

rumah Nak..”, jawab tante Mirna. Mendengar
jawaban tersebut Rani langsung meneteskan
air mata. Dia teringat adiknya yang masih
kecil yang masih membutuhkan kasih sayang
dan perhatian dari kakak maupun ibunya.
Rasa kangen yang luar biasa tiba-tiba datang
menyeruak dalam dadanya. Rani segera pamit
pulang kepada tante Mirna. Dia berlari sekuat
tenaga pulang ke rumahnya.
Sesampai di rumah, Rani langsung menuju
kamar adiknya. Dilihatnya sang adik sedang
tertidur pulas. Dengan mengendap-endap Rani
mendekati adiknya yang masih bayi. Dengan
perlahan dia rangkul adiknya yang sedang
tidur dengan penuh kasih sayang. Dia berjanji
dalam hati bahwa mulai hari dia ini akan selalu
menjaga sang adik tersayang. Rani juga berjanji
tidak pernah lagi merasa iri kepada adiknya
tercinta.

Hikmah Cerita:
Bisakah kita memiliki jiwa besar seperti si Lusi seperti dalam
cerita. Saudara patut kita jaga dan kita sayangi. Apa arti hidup
kalau tidak bisa membahagiakan sodara dan keluarga kita. Harus
juga berhusnudzon pada ibu. Saat tidak diperhatikan oleh ibu,
itu bukan karena ibu tidak mencintai kita, tetapi karena ada
pertimbangan lain.
HR Imam Ahmad dan ath-Thabrani:
“Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati
yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda”.
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Si Amal

Gisella Bunga
Azhara
Orangtua : Vajar dan Arina
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Januari 2015
Cita-cita : Dokter

Ghaitsa Aluna
Suherman
Orangtua : Herman dan Arini
Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Februari 2018
Cita-cita : Model

Hafizhan
Alfan Hakim
Orangtua : Rudi Salam dan Nur Azizah
Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Januari 2016
Cita-cita : Wirausaha

Varisya Naila
Ayudia
Orangtua : Slamet Purwanto dan Budiyah Ningsih
Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Maret 2015
Cita-cita : Dokter
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Menggambar

Gambar Katak Pohon
H

ubungkan titik-titik, angka 1 hingga
terakhir. kemudian warnailah.. lalu kamu
akan menemukan gambar Pesawat
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HIPM

Eratkan
Silahturahmi

HIPMI Gelar
End of Year
Party

J

umat (20/12), Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya
sukses menggelar acara HIPMI End
of Year Party yang bertujuan untuk saling
mempererat ikatan antar anggota HIPMI.
Acara yang digelar pada
akhir tahun 2019 tersebut,
dijelaskan oleh Adi Ottong,
penanggung jawab acara
bahwa selain bertujuan
untuk silahturahmi juga
untuk menyambut tahun
baru dengan memberikan
semangat kekeluargaan dan
kebersamaan.
“Acara potluck itu diadakan
untuk mempererat ikatan
kami antar anggota HIPMI, semangat
kekeluargaan dan kebersamaan lebih di
pupuk,” ujar Adi selaku Pengurus Bidang IX
(Hubungan Internasional dan Pariwisata),
Kompartemen Kerjasama Ekonomi
Internasional di HIPMI Surabaya.
Bertempat di area utility Apartemen
Adhiwangsa – Lenmarc, ada sekitar 40
hingga 50 orang yang hadir dalam acara
tersebut. “Sebenarnya ini buat internal
HIPMI untuk silahturahmi, tapi ada juga
yang ngajak teman dari Jakarta, dari
Malang juga ada, keluarga dari anggota
HIPMI juga ada datang kok, mungkin
kemarin sekitar 40 sampai 50 orang yang
hadir,” terangnya.
Kemeriahan acara penutupan tahun
tersebut dapat terlaksana dengan
baik dan lancar berkat kerjasama dan

keikutsertaan semua anggota HIPMI dalam
memeriahkannya.
“Apalagi acara tersebut bisa terlaksana
karena kerjasama ke ikut sertaan semua
anggota, jadi dari tempat, makanan,
minuman, pengisian acara dilakukan
gotong royong,” imbuhnya.
Dalam acara tersebut, anggota HIPMI
juga membahas tentang agenda atau
program kerja yang akan dilaksanakan
pada awal tahun 2020.
“Dalam waktu dekat ini akan ada
pertemuan dengan pengusaha-pengusaha
dari Kalimantan. Jika tidak ada halangan
akan kita undang juga Bupati, jadi ini
kegiatannya masih dalam penggodokan
dan acaranya kira-kira awal februari 2020
nanti,”
Kemudian, Adi berharap bahwa acara
tersebut sebisa mungkin diadakan setiap
tahun agar saling membentuk ikatan antar
masing-masing anggota HIPMI.
Tak hanya itu, ia juga berharap
bahwa di tahun 2020, dengan adanya
organisasi HIPMI ini dapat saling menjadi
penghubung antar pengusaha-pengusaha
muda di Surabaya.
“Yah, dengan ada nya HIPMI, networking
pengusaha-pengusaha muda Surabaya
bisa menjadi kekuatan amunisi kami
untuk menjadi lebih berkembang lagi ke
depannya di era yang sangat dinamis ini,”
tutupnya. (Gth)
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Mualaf journey
Freddy Siauw,

Saudara Ustadz Felix
Resmi Seorang Muslim

U

capkan dua kalimat syahadat,
Freddy Siauw resmi memeluk
agama Islam. Kakak
kandung dari Ustaz Felix Siauw itu
mengucapkan dua kalimat syahadat
dengan dimbimbing oleh Ustaz Adi
Hidayat (UAH).
Hal ini diketahui dari unggahan
artis Arie Untung di akun Instagramnya pada Sabtu silam (7/9/19) sekitar
pukul 13.30 WIB. Dalam unggahan
berupa video berdurasi 60 detik itu,
Freddy Siauw dibimbing langsung
oleh UAH yang duduk disampingnya.
Freddy pun melafazkan dua kalimat
syahadat secara perlahan.
"Saya bersaksi, dengsn
sesungguhnya, bahwa tidak ada
Tuhan yang layak untuk disembah dan
dipertuhankan kecuali hanya Allah,"
ucap Freddy mengikuti arahan UAH.
Ustaz Felix Siauw juga turut hadir
sebagai salah satu saksi. Selain itu juga
tampak belasan orang lain yang ikut
menyaksikan.
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Dari Pertengkaran Antar Saudara
Hingga Tertarik Belajar Islam
Dalam kesempatan itu pula, Freddy
Siauw banyak menceritakan berbagai
hal, mulai dari hubungannya yang
tidak harmonis dengan Ustaz Felix
Siauw, perbedaan dalam keluarga
besar Siauw, penganiayaannya
terhadap sang adik, hingga
ketertarikannya belajar Islam.
Ada satu hal yang pernah
dilakukannya di masa dulu, yang
membuat Freddy sangat menyesal.
“Mungkin nyambung yang tadi, yang
dia bilang saya orang yang paling dia
benci. Mungkin benar. Kita dulu gak
pernah akur. Dari zaman sekolah itu,
kita selalu berantem,” ujarnya.
Di antara segala pertengkaran dan
perkelahian adik kakak ini, Freddy
selalu mengenang satu peristiwa yang
disesalinya secara mendalam.
“Jamaah tahu ustaz (Felix Siauw)
punya gigi palsu.Itu penyebabnya

siapa? Yang sedang bicara di depan.
Jadi itu saya nyesel banget,” katanya.

Soal ketertarikan Freddy Siauw
terhadap Islam, juga diutarakan
kepada adiknya Ustaz Felix Siauw.
“Lix, ada yang bisa nggak di-share ke
saya? Saya pengen tahu lebih tentang
Islam. Saya pengen tahu lebih tentang
apa itu yang dibilang agama baik.
Rahmatan Lil Alamin,” ungkap saudara
dari Ustadz Felix Siauw itu.
“Dan habis itu, dikirimilah saya,
langsung dikirim 10 buku. Satu pun
belum selesai habis baca. Bahasanya
tinggi banget,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ustaz Felix
Siauw mengakui, sebelum Fredy
masuk Islam, adalah hal mustahil untuk
memaafkan kakaknya. “Ini saya belum
cerita ke dia. Ada satu hari saya mimpi
ketika saya sudah mau mati, saya
bilang koh saya maafin,” ujar Ustaz
Felix Siauw.

S

aat hati dilanda gembira, tidak
satu hal pun menjadi masalah.
Tapi bila hati sedang berduka,
apalagi duka yang cukup dalam,
terkadang iman pun bisa goyah. Bila
dibiarkan, dukanya bisa jadi semakin
mendalam dan keimanan pun semakin
rentan.
Di saat-saat seperti ini, jiwa tersebut
bisa dikatakan sedang terluka, atau
sedang sakit. Maka yang harus
dilakukan adalah sesegera mungkin
mencari obatnya. Apakah obat terbaik
yang paling manjur untuk mengobati
luka jiwa?

H

muslma

Obat
untuk
Jiwa
yang
Terluka

“Sesungguhnya Al-Qur‘an ini
memberikan petunjuk kepada (jalan)
yang lebih lurus dan memberi kabar
gembira kepada orang-orang mu’min
yang mengerjakan amal saleh bahwa
bagi mereka ada pahala yang besar.”
(QS. Al-Israa’: 9)
Ya, Al-Qur‘an lah obat terbaik
untuk mampu menyembuhkan
jiwa yang terluka. Sebab Al-Qur‘an
merupakan pedoman hidup manusia.
Segala resep yang dibutuhkan demi
memperkokoh langkah manusia di
bumi ini, semua tertulis di dalam
Al-Qur‘an. Jelas dan berulang-ulang.
Sehingga sebetulnya, saat jiwa dilanda
kegelisahan, keresahan, bahkan luka
yang cukup dalam, bisa terobati, hanya
dengan membaca Al-Qur‘an. Tidak
percaya? Izinkan saya bercerita. As
usual, based on my own experience..
Sebelumnya, perkenalkan, saya
Febrianti Almeera. Kata ‘Almeera’
sendiri sebetulnya saya temukan
secara tidak sengaja, dan saya
sematkan di belakang nama asli
sebagai sebuah do‘a, semoga
saya bisa betul-betul memiliki
karakter sesuai nama Almeera,
yaitu perempuan tangguh yang jika
ia jatuh, selalu berani bangkit lagi.
Satu minggu yang lalu, saya
menerima kabar yang secara kacamata
manusia, hal tersebut merupakan
kabar buruk, sangat buruk mungkin.
Dan secara manusiawi, psikologis
saya sempat down mendengar kabar

tersebut, sebab kabarnya sangat
mendadak dan mengejutkan. Saya
sempat dilanda sedih hati.
Dan seketika itu pula yang terlintas
di pikiran saya hanya ingin segera
berwudu, menggelar sajadah, dan
berbincang dengan-Nya, memohon
akan ketenangan dan kedamaian hati,
serta keyakinan bahwa semua yang
terjadi adalah atas izin-Nya, dan yang
telah Allah izinkan, pasti membaikkan.
Maka setelah pembicaraan dengan
seorang penyampai kabar tersebut
usai, saya bergegas mencari musala,
berwudu, sambil menahan tangis yang
sengaja ingin saya tumpahkan di atas
sajadah saja, hanya di hadapan-Nya.
Ternyata, lidah saya kelu untuk
menyampaikan ulang kisah saya meski

di hadapan Allah sekalipun. Akhirnya,
dengan energi yang tersisa, saya
mengambil Al-Qur‘an dari dalam tas
saya, membuka lembaran halamannya
dengan asal saja, dan God’s Sign, ayat
yang saya baca adalah..
“Tiada suatu bencana pun yang
menimpa di bumi dan (tidak pula)
pada dirimu sendiri melainkan telah
tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh)
sebelum Kami menciptakannya.
Sesungguhnya yang demikian itu
adalah mudah bagi Allah. (Kami
jelaskan yang demikian itu) supaya
kamu jangan berduka cita terhadap
apa yang luput dari kamu, dan supaya
kamu jangan terlalu gembira terhadap
apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang
yang sombong lagi membanggakan
diri.” (QS. Al-Hadid: 22-23)
Sudah sering membaca AlQur‘an tapi tidak pernah berhasil
membaikkan suasana hati yang kurang
baik dan jiwa yang terluka? Yuk kita
cek.. barangkali kita membaca AlQur‘an sekadar membaca saja. Karena
berinteraksi dengan Al-Qur‘an tidak
hanya meliputi tilawah (membaca),
tetapi juga taddabur (memahami),
hafizh (menghafalkan), tanfiidzh
(mengamalkan), ta’liim (mengajarkan),
dan tahkiim (menjadikannya sebagai
pedoman).
Tentu tidak mudah berinteraksi
dengan Al-Qur‘an dengan paket
komplit itu. Jujur, bagi muslimah
hijrah seperti saya ini, saya baru bisa
berinteraksi dengan Al-Qur‘an sampai
step taddabur. Saya baca berulangulang tafsir ayat 22-23 surat Al Hadid
ini, lalu saya kaji maknanya, dan
sungguh.. ada sebuah perasaan damai
menelusup halus ke relung jiwa saya
yang terluka tersebut, untuk kemudian
menghembuskan nafas sejuk yang
menenangkan dan mencerahkan.
Sungguh Allah luar biasa, Ia
turunkan ayat-ayatnya yang sangat
indah. Entah bagaimana rasanya bila
tidak ada Al-Qur‘an sebagai perantara
kabar gembira dari-Nya. (nin)
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S

tip

Tips
Mencegah Banjir

Sampai Masuk
ke Rumah

M

usim hujan telah tiba,
beberapa daerah langganan
banjir di penjuru Indonesia
pun sudah mulai terbenam. Untuk
itu, siaga satu perlu dilakukan agar
genangan hujan tak meluas ke daerahdaerah yang sebelumnya tidak pernah
terkena banjir, termasuk kawasan
rumah Anda.
Enam tips kebiasaan yang dibentuk
oleh Anda, serta orang-orang di
sekitar Anda ini bisa jadi ampuh untuk
menghalau bencana ini sampai ke
rumah.
1 Membuat Biopori dan Sumur
Resapan
Salah satu cara mencegah banjir
adalah membuat lubang resapan air,
baik itu berbentuk sumur atau bipori.
Untuk membuat sumur resapan
memang sedikit memerlukan tenaga
dan uang esktra, karena lahan harus
dibor dan digali dengan kedalaman
yang cukup besar agar air hujan
yang turun akan lebih mudah
meresap ke dalam tanah atau pun
dapat dibuang langsung ke saluran
drainase.
Sementara itu, cara praktisnya
adalah membuat lubang-lubang kecil
dengan kedalaman rendah yaitu

biopori. Semakin banyak lubang
biopori di halaman, maka rumah
semakin aman dari bahaya banjir.
2 Gunakan Paving Block di Halaman
Sebuah rumah harus memiliki
lahan terbuka sebagai media
serapan air hujan atau air lainnya.
Maka dari itu, jangan tutup seluruh
area depan rumah atau carport
dengan menggunakan aspal atau
lantai keramik.
Ada baiknya gunakan paving
block atau grass block yang memiliki
bolongan di tengahnya. Selain dapat
membantu air menyerap ke tanah,
penggunaan paving block untuk area
carport juga awet dan kuat.

4 Tinggikan Permukaan Rumah
Ini merupakan cara yang pas jika
Anda tengah merenovasi rumah.
Sebab meninggikan permukaan
rumah membutuhkan dana yang besar
jika dilakukan tidak berbarengan
dengan proses renovasi lainnya.
5 Buang Sampah pada Tempatnya
Seperti kita ketahui, salah satu
penyebab banjir bersumber dari
masyarakat sendiri, yaitu kebiasaan
membuang sampah ke selokan atau
ke sungai. Untuk mengubah kebiasaan
itu, tentu harus dimulai dari diri dan
lingkungan rumah sendiri. Disiplinkan
diri dan anggota keluarga untuk
membuang sampah rumah tangga ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3 Pastikan Solokan Tidak Tertutup
Menutup solokan tentu akan
membuat air hujan menggenang
terus-menerus sehingga dapat
merendam rumah. Maka itu, pastikan
solokan di depan rumah tidak
tertutup agar air dapat masuk ke
sana dan mengalir ke sungai.
Selanjutnya, yang harus dilakukan
adalah membersihkan saluran air
atau solokan tersebut secara rutin,
baik dilakukan secara mandiri atau
bersama-sama dengan tetangga.

Hal ini harus dibiasakan apalagi
jika tidak ada petugas pengangkut
sampah di tempat tinggal.
6 Menanam Pohon
Kehadiran pohon-pohon di kota
semakin minim. Padahal hadirnya
pohon-pohon berbatang besar di
rumah dapat membantu penyerapan
air hujan. Untuk itu, sebaiknya
menanam pepohonan yang memiliki
daya serap air tinggi, seperti pacar air,
pohon dukuh, pohon kenanga, dan
pohon mangga di halaman rumah.(nin)
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Figur
Ida Rofida,
Upaya
Ramaikan
Kegiatan dan
Hidupi Sunah
di Masjid
Al-Millah

M

asjid, sebagai tempat ibadah
umat Muslim memang sudah
seharusnya diramaikan oleh
berbagai kegiatan yang tidak hanya
sebatas ibadah wajib salat lima waktu
semata. Untuk penyelenggaraannya,
tentu dibutuhkan kesadaran yang datang
dari pengurus masjid dan dukungan
dari jemaah masjid yang utamanya
merupakan masyarakat di lingkungan
masjid. Di sinilah peran salah seorang
perempuan, yang berupaya mendirikan
sebuah ta’lim di masjid tempat
tinggalnya, ialah Ida Rofida.
Hal utama yang menjadi latar belakang
Ida pada tahun 2005 silam dalam
mendirikan majelis ta’lim di masjid
daerah tempat tinggalnya, yakni Masjid
Al-Millah, Pondok Jati Sidoarjo adalah
karena bangunan masjid yang telah
kokoh berdiri dengan fasilitas yang
sangat baik. Namun sayangnya, belum
ada aktivitas rutin di masjid tersebut.
Saat itu, Ida sendiri adalah seorang
ibu rumah tangga. Peran Ida dalam
membentuk majelis ta’lim ini tidak hanya
pada proses pembentukan. Ida sendiri
lah yang bergerak dari proses mencari
ustaz pengisi kajian. Berbekal restu dari
para pendiri masjid, terutama suaminya
yang juga merupakan takmir masjid
saat itu, Ida pun dapat menggelar
kaian rutin yang kemudian dapat
diikuti bapak hingga ibu-ibu di
lingkungannya.
Bahkan, pada 2015, Ida juga
memprakarsai majelis ta’lim
khusus ibu-ibu, yang saat awal
pembentukannya, dengan dibantu
pembantunya, Ida mengumpulkan
ibu-ibu di daerah tempat
tinggalnya untuk mau datang
ke majelis ta’lim yang hendak ia
selenggarakan, “Mumpung mata
kita masih bisa melihat, telinga
masih bisa mendengar, kaki
masih bisa berjalan, ayo ngaji
dulu, tinggalkan kesibukan tidak
penting di pagi hari,” ajak Ida
pada ibu-ibu di daerah tempat
tinggalnya saat itu.
Tak hanya ta’lim, Ida
juga mengupayakan
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terselenggaranya Taman Pendidikan
Qur‘an (TPQ) bagi anak-anak dengan
harapan agar generasi penerus di daerah
tempat tinggalnya bisa mengaji, “Untuk
apa berbangga-bangga dengan saldo
kas masjid kalau lingkungan masyarakat
di daerah masjid banyak yang tidak
bisa mengaji, kan jangan sampai,” tutur
perempuan asli Pekalongan itu.
Akhirnya, tidak hanya untuk belajar
mengaji anak-anak, belajar mengaji
di Masjid Al-Millah pun kini juga
diselenggarakan bagi para ibu-ibu.
Selain meramaikan kegiatan masjid
dengan ta’lim dan belajar mengaji, upaya
menghidupkan kebiasaan sunah pun
Ida lakukan di Masjid Al-Millah dengan
kesepakatan bersama pengurus dan
pendiri masjid untuk menyediakan
makanan berbuka dan meniadakan
hidangan suguhan ketika ta’lim di harihari yang dianjurkan untuk berpuasa.
Ida pun mengaku, dirinya sangat
bersyukur atas capaian dari upayanya
yang tak pernah ia sangka-sangka akan
menjadi seperti sekarang, dan ia akui tak
pernah menemui rasa kesulitan karena
memang bukan target kegiatan yang
‘muluk-muluk’.
Ia amat berharap, apa yang sudah
berjalan ini ke depannya tidak berhenti.
Sehingga perempuan kelahiran 1959
ini pun sangat menaruh perhatian pada
upaya kaderisasi yang harus sudah ia
lakukan. Ida banyak mengombinasikan
peranan ibu-ibu yang kini membantunya
secara merata, baik dari kalang ibuibu muda, dengan ibu-ibu yang mulai
memasuki usia senja. Sebagaimana para
ustaz sering berpesan padanya: seorang
pemimpin yang sukses ialah pemimpin
yang bisa mempersiapkan generasi
kaderisasinya.
Ida yang sejak 2017 silam mulai hidup
hanya dengan ketiga anaknya karena
mendiang suaminya telah berpulang pun
mengaku selalu mendapat dukungan
penuh dari anak-anaknya. Meski kedua
anaknya yang lain sibuk bekerja di luar
kota, selalu ada waktu yang diluangkan
keduanya untuk mendukung upaya
ibunya mengembangkan kegiatan untuk
meramaikan rumah Allah ini. (nin)

Sedekah Itu Wajib,

A

R

profil donatu

Tanpa Perlu Ada Motivasi

da yang menarik dari salah satu
donatur KotakAmal Indonesia
(KAI) berasal dari Pandaan,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang
kali ini akan diulas mengenai kisahnya
dalam bersedekah. Jika kebanyakan
dari kita berpikir harus ada motivasi
tertentu untuk melakukan sedekah,
maka tidak dengan mompreneur satu
ini.
Diah Mawar Rahayu Rini, atau yang
akrab dengan sapaan Diah malah
berpikiran bahwa sedekah adalah
sesuatu hal yang wajib dilakukan,
sehingga tidak perlu lagi ada alasan
atau motivasi tertentu untuk bisa
melakukannya, “Sedekah itu sesuatu
yang harus dikeluarkan. Jadi, berapa
pun penghasilan saya dan keluarga,
saya wajib mengeluarkan sebagian
harta itu untuk orang yang jauh lebih
membutuhkan,” tegas Diah.
Menurut Diah, berinfaq dan
bersedekah adalah hal yang sangat
utama untuk dilakukan bagi setiap
orang yang memiliki harta, baik di
saat sedang lapang maupun sempit.
Karena hal itu adalah hal yang akan
membantu tiap manusia dalam
menjalani kehidupan di dunia. Infaq
dan sedekah, tutur Diah, akan menjadi
penolong dalam setiap kesulitan.
Dan hal itu adalah sebagaimana yang
diajarkan tuntunan agama kita, umat
Muslim.
Ibu dari tiga orang putri ini
mengaku, bahwa pertama kali
mengenal KAI adalah ketika ia
menghadiri pertemuan orang tua dan
guru di SDIT Alam Al Uswah Bangil,
Pasuruan tempat kedua putrinya
bersekolah, “Salah satu ustazah
mengenalkan program KAI ini, dan
mempersilakan setiap wali murid yang
ingin ikut program donatur KAI untuk
mendaftar. Dari sejak saat itulah saya
mengenal KAI,” ungkap Diah.
Tanpa pikir panjang, Diah yang
memang sebelumnya sudah aktif
menjadi donatur di beberapa lembaga

filantropi lain, dan mendapat sosialisasi
program KAI dari instansi pendidikan
terpercaya, tempat anaknya menimba
ilmu pun bergabung pula untuk
menyalurkan sedekahnya di KAI.
“Bismillah saya ambil lagi dan Insyaa
Allah ini membantu saya untuk lebih
membersihkan harta yang dititipkan
Allah pada saya meski jumlah yang
saya donasikan tidak banyak. Dan
Insyaa Allah jika dilakukan secara rutin,
akan memberikan manfaat yang baik,”
tutur Diah.
Dengan rutin bersedekah, Diah
pun mengaku dirinya kerap merasa
sangat terbantu. Apapun kesulitan
dan penyelesaiannya, tak serta merta
ia rasakan sendiri, selalu ada Allah
yang membantunya. Begitu pun ketika
ia merasa kekurangan, sebenarnya
ia tidak merasa kekurangan karena
Allah selalu mencukupkan rezeki
keluarganya.
“Kadang-kadang berpikir, kok bisa
ya cukup? Padahal secara hitungan
kurang, tapi ternyata cukup. Jadi
membuat harta menjadi lebih
berkah. Tidak tahu dari mana, ada
saja jalannya, yang mempermudah
kehidupan kami,” aku eks-karyawan PT.
Coca Cola Amatil Indonesia ini.
Mengenai kebiasaan sedekahnya,
Diah mengaku akan mempertahankan,

bahkan lebih meningkatkannya,
termasuk dalam mengelola bisnis yang
sedang ia rintis. Ke depan, dengan
meningkatkan nilai sedekahnya,
Diah pun percaya hal tersebut akan
membawa bisnis yang sudah ia
rintis selama hampir satu tahun itu
lebih berkembang. Dan yang tidak
kalah penting, ialah juga membawa
keberkahan.
Diah pun berpesan untuk
melakukan sedekah dengan mulai
segera melakukannya, “Lakukan saja
tanpa perlu berpikir pajang apakah
saya punya uang atau tidak, apakah
penghasilan saya cukup atau tidak.
Dalam keadaan sempit sekalipun, kita
harus terus bersedekah. Karena kita
tidak tahu kapan pertolongan Allah itu
turun, dan sedekah adalah salah satu
hal yang saya yakin dan percaya itu
akan memudahkan pertologan Allah
untuk turun,” kata Diah.
Berapapun penghasilan, segera
harus dikeluarkan sedekahnya, tanpa
perlu menimbang apakah penghasilan
tersebut sudah memenuhi kewajiban
untuk berzakat, “Justru apabila kita
mulai membiasakan bersedekah
saat penghasilan minim, Insyaa Allah
penghasilan tersebut akan terus
meningkat. Sebagaimana janji Allah,
bahwa sedekah itu akan dibalas
berlipat ganda, hingga 700x lipat
kebaikan,” pesan Diah. (nin)
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Hukum

GUGATAN
HADHANAH
ANAK
PASCA
CERAI

A

ssalamualaikum pak, saya ingin
curhat agar masalah saya bisa
selesai. Saya seorang buruh
pabrik dan pernikahan saya bubar garagara digugat cerai oleh istri, sudah saya
pertahankan waktu siding di pengadilan
istri tetep kekeh minta cerai dan akhirnya
diputuskan perceraian itu oleh hakim. Dari
pernikahan saya itu saya punya 2 anak,
yang satu ikut saya dan satunya ikut ibunya.
Singkat cerita saya sudah nikah lagi begitu
juga dia sudah nikah lagi. Tapi hati saya
sakit ketika dapat cerita dari anak yang
ikut ibunya bahwa ia sering dimarahi dan
disiksa, saya pingin anak itu ikut saya agar
terlindungi. Bagaimana ya pak agar saya
bisa ambil anak saya agar kedua-duanya
menjadi hak saya untuk mengasuhnya.
Terimakasih (Muhtar – Pasuruan)
JAWAB

Waalaikum salam pak Muhtar, saya ikut
prihatin atas apa yang menimpa keluarga
Anda, semoga Allah berikan kesabaran dan
solusi terbaik.

Oleh : Arip Imawan, SH, SHEL, CM
(advokat di Moslem Lawyers Association)
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Dari cerita Anda, kami asumsikan
bahwa gugatan yang dilakukan oleh istri
Anda adalah gugatan cerai, dan hakim
sudah putuskan itu sehingga keluar akta
cerai bagi kedua belah pihak, namun
status hadhanah anak / pengasuhan anak
belum ada putusan siapa yang berhak
mengasuhnya.
Jika pah Muhtar ingin agar kedua anak
itu Anda asuh maka Anda bisa melakukan
gugatan hadhanah anak ke Pengadilan
Agama dengan prosedur sebagai berikut:
1. Surat Gugatan.
2. Panjar Biaya Perkara.
3. Foto Copy Surat Cerai.
4. Foto Copy KTP Pemohon.
5. Akta Kelahiran Anak.
Semua Foto Copy Surat tersebut
diLeges/Stempel Materai Rp. 6000,- di
Kantor Pos.Bukti-Bukti Asli ditunjukkan di
Persidangan.
Demikian jawaban dari kami, semoga
bermanfaat.

Konsultasi GRATIS

khusus Donatur Kotakamal Indonesia.
Appointment ke 082-12345-8844

B

siga

Rapat Keputusan Rencana Operasi: Siap Siaga
Hadapi Bencana Hidrometeorologi

B

adan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Jawa
Timur menggelar rapat tentang
keputusan rencana operasi yang
dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub)
Jawa Timur, Emil Dardak pada Kamis
(2/1) lalu.

Rapat tersebut adalah kelanjutan
dari rapat sebelumnya mengenai
koordinasi penanggulangan bencana
hidrometeorologi (bencana yang
disebabkan hujan atau cuaca)
bersama dengan Pimpinan Daerah
yang kala itu diadakan di Gedung
Negara Grahadi, Surabaya pada
Desember 2019.
Nah setelah pra dilakukan, kita juga
tidak mau akan terjadi bencana atau
tanggap daruratnya. Yang jelas kita
siap dulu,” ungkapnya.

Sebenarnya, rapat ini diadakan
dikarenakan ada peringatan dini
mengenai bencana hidrometeorologi
sehingga para Gubernur diminta
oleh Presiden untuk mempersiapkan
daerahnya masing-masing dalam
menghadapi kondisi bencana tersebut.
“Jadi kemarin itu rencana
operasi bencana sebenarnya
adalah kesiapsiagaan kami dalam
menghadapi bencana. Nah ini ada 3
fase, dari proses sebelum bencana,
pada saat bencana dan sesudah
bencana,” ujar Leo, Pengurus bidang
Sarpras SRPB (Sekber Relawan
Penanggulangan Bencana).
Leo yang kala itu juga mengikuti
rapat tersebut menyampaikan bahwa
3 fase tersebut harus dilakukan sesuai

dengan urutannya. “Jadi pada saat
bencana misalnya banjir, kita sudah
siap siaga karena sudah melakukan
proses pra bencana. Jangan sampai
waktu banjir itu tiba, kita semua baru
bergerak,” tuturnya.
Gelar Kesiapsiagaan Bencana
Dari rapat Keputusan Rencana
Operasi, waktu siaga bencana dimulai
150 hari terhitung sejak tgl 2 Januari
2020. Leo mengaku bahwa sudah
beberapa kali gelar kesiapsiagaan
bencana atau gelar peralatan
dilakukan.
“Nah ini merupakan proses awalnya,
siap siaga sudah kami lakukan,
sudah prepare semua peralatan dan
personilnya juga sudah disiapkan.
Jadi pranya sudah kami lakukan.

Dari Gelar Kesiapsiagaan Bencana,
sudah ada beberapa oknum yang
menyiapkan diri untuk menanggulangi
bencana. Ada TNI, Polri, Angkatan
Laut, BPBD Provinsi yang di dalamnya
ada relawan penanggulangan
bencana termasuk SRPB, dari Dinas
Sosial ada Tagana, selain itu juga ada
dari Dinas Kesehatan yang ikut serta
menyiapkan diri.
Harapan Leo beserta anggota
lainnya yang ikut serta dalam rapat
tesebut adalah dengan diadakannya
Gelar Kesiapsiagaan Bencana ini,
akan dapat menanggulangi bencana
dengan lancar. Selain itu, jika terjadi
bencana, yang menjadi target utama
mereka adalah tidak adanya korban
jiwa.
“Nah setelah pra dilakukan, bila
terjadi bencana, harapannya kami
siap. Selain itu, jika terjadi bencana
kami berharap tanpa ada korban. Itu
target kami,” tutupnya. (Gth)
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Potret kita

BANTUAN
KEBAKARAN
GRESIK

BANTUAN
KEBAKARAN
LUMAJANG

34

majalah AMAL Februari 2020

Dua unit rumah di Dusun Biyodo Rt.11 Rw.4 Desa Beton Kecamatan Menganti Gresik ludes
terbakar, Rabu (25/12/2019). Api diduga dari arus pendek listrik di rumah korban. Tim SIGAB
Kotakamal Indonesia menyalurkan bantuan untuk para korban (Bapak Sutikno & Bapak
Sugeng) dengan harapan dapat membantu memulihkan keadaan. (Tr/Ls)

Bencana tak bisa kita duga datangnya. Termasuk yang terjadi pada sebuah rumah di
Klakah Lumajang. Kotakamal Indonesia telah menyalurkan bantuan untuk keluarga korban
bencana. Semoga bermanfaat. (Sad/Ls)

A

potret kit

BANTUAN
KEBAKARAN
DI PULAU
SEBUKU KALSEL

Kebakaran besar yang melanda satu desa
di Pulau Sebuku - Kalsel terus mendapat
perhatian masyarakat. Minggu (08/12) Kotakamal
Banjarmasin, Kotakamal Banjarbaru, JSIT
Kalimantan Selatan, dan Nurul Fikri Banjarmasin
bersinergi membantu korban musibah kebakaran.
Bantuan dari para donatur yang disalurkan
diantaranya : 65 Kompor Gas, 65 Selang
regulator, 60 Wajan, 60 spatula, 60 serok, dan
uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,-. Kesemuanya
telah diterima Bp. Ujang Arhadi -Kep. Desa

KOMUNITAS
PSHT
PEDULI

Sungai Bali"Kami atas nama pemerintah desa sungai bali
beserta warga korban kebakaran mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
Kotakamal Indonesia, JSIT Indonesia, SIT Nurul
Fikri Banjarmasin, dan Unlam Banjarmasin atas
bantuan yang diberikan, mudah-mudahan
bantuan ini bermanfaat untuk kami dan mudahmudahan Allah berikan keberkahan rezeki
kepada Donatur serta penyumbang, aamiin.. "
ungkapnya. (-/Ls)

Sinergitas terus dilakukan Kotakamal Indonesia. Termasuk di Lamongan. Komunitas PSHT
(Persaudaraan Setia Hati Terate) Peduli dan Kotakamal Indonesia membagi sembako untuk warga
tak mampu di Dusun Cuping, Desa Madulegi, Sukodadi (13/1/20). Semoga Sinergi kebaikan ini
terus berlanjut, hingga masyarakat merasakan manfaatnya. Terimakasih kepada semua donatur.
Barakallah.(Dho/Ls)
majalah AMAL Februari 2020
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Potret kita
PEMBINAAN YATIM-DHUAFA DI LAMONGAN
Kotakamal Indonesia - Lamongan telah
menyalurkan bantuan biaya pendidikan rutin
untuk 10 anak yang tinggal di Desa Merjoyo,
Kec Sukodadi. Bahkan satu diataranya pernah
putus sekolah. Melalui motivasi dan pendekatan,
ia bersemangat sekolah belajar ilmu umum
maupun ilmu agama. Terima kasih kepada
ara donatur, semoga Allah membalas dengan
kebaikan dunia dan akhirat. (Dho/Ls)

SEDEKAH NASI DI BANJARBARU
Kotakamal Indonesia bekerjasama dengan
Ibu-Ibu Kajian Dhuha Gazebo menyalurkan
Program Sedekah Nasi Jumat. 120 bungkus
untuk tukang becak, pemulung, pekerja
jalanan, 50 bungkus untuk keluarga pasien
kelas III RS Idaman Banjarbaru. (-/Ls)

SEDEKAH NASI TUBAN
Sedekah Nasi untuk dhuafa terus
disalurkan. Bantuan dari donatur terus
mengalir dan Sedekah Makanan Sehat
Bergizi telah terima oh yang berhak di
berbagai kota, diantaranya Tuban, Jember
dan Jombang. (Ls)
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komunita

Komunitas Tanggap Gawat Darurat (KTGD):

Siap Memberikan Penanganan Kegawatdaruratan

K

ejadian gawat darurat menjadi
fokus utama komunitas KTGD,
dimana kejadian tersebut bisa
secara tiba-tiba dan membahayakan jiwa
sehingga membutuhkan penanganan
yang cepat dan tepat.
Awal mula terbentuknya komunitas
ini adalah ketika para Dokter Anestesi
di Rumah Sakit Dr. Soetomo sekaligus
alumni Fakultas Kedokteran Universitas
Airlangga menginisiasi untuk
meningkatkan kekuatan SPGDT (Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu).
SPGDT sendiri merupakan sistem yang
dibutuhkan dalam kondisi gawat darurat,
sebuah sistem informasi yang terpadu
dan handal untuk bisa digunakan
sebagai rujukan bagi penanganan gawat
darurat.
“Nah berawal dari sistem tersebut
akhirnya kami membuat KTGD, dan kami
mencoba merangkul masyarakat awam
yang tidak ada pelatihan kesehatan atau
bukan orang kesehatan untuk belajar
bersama tentang penanganan gawat
darurat, misalnya pertolongan pertama
pada kecelakaan,” ujar dr. Airi Mutiar,
Sp.An. M.Ked.Klin, salah satu perintis
terbentuknya KTGD.
Masyarakat awam dipilih karena
merupakan orang pertama yang
menemukan kejadian gawat darurat,
seperti kecelakaan atau gangguanyang benar dan akurat, tidak asalasalan dan tidak membahayakan
korban. Itu semuanya diajarkan,”
terang Dokter Spesialis Anestesi
tersebut.
Dr. Airi mengaku bahwa KTGD
sendiri baru dibentuk pada tanggal
19 Oktober 2019. Pada saat itu, ia dan
juga beberapa rekan sesama Dokter
Anestesi membuat sistem pelatihan
untuk orang awam. Sebanyak 30
peserta hadir dalam pelatihan
tersebut.

gangguan kesehatan yang emergency
misalnya pingsan atau orang yang
berhenti jantungnya. Sehingga mereka
dapat melakukan pertolongan pertama
sesuai dengan apa yang sudah diajarkan
“Waktu itu, kami membuat materi
dalam KTGD, benar dan akurat.
tentang pertolongan pada kecelakaan
lalu lintas. Setelah pelatihan, barulah
“Tujuan kami adalah mendidik
masyarakat awam itu supaya nanti sistem dideklarasikan komunitas yang
sadar akan melakukan pertolongan
penanganan itu tidak terputus dan
pertama, yaitu KTGD,” papar pria
berkualitas. Pertolongan pertamanya

kelahiran 4 Juli 1982 tersebut.
Dari apa yang telah diajarkan oleh
KTGD, diharapkan para anggota
dapat melakukan pertolongan.
Sekaligus dapat menyebarkan ilmu itu
untuk orang awam lainnya, semakin
menular dan tersebar.
“Mudah-mudahan KTGD ini
bisa menjadi titik Surabaya
sebagai Komunitas sehat atau
Safe Community, masyarakat yang
mandiri, tangguh, bisa mengatasi
kegawatdaruratan dan tanggap untuk
melakukan penangangan gawat
darurat. Selain itu, kami juga berharap
agar KTGD semakin berkembang,
menyebar dan semakin luas,”
tutupnya. (Gth)
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Sapi Lada Hitam Ala Yuki
BAHAN :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daging Sapi 500 gr
(daging has dalam)
2 buah paprika
merah
2 buah paprika hijau
1 buah bawang
bombay
5 siung bawang
putih
3 sdm saos tiram
3 sdm kecap manis
1 sdm kecap asin
3 sdm lada hitam
2 sdt minyak wijen
1 sdt tepung
maizena
Minyak Goreng
garam secukupnya
gula secukupnya
Kaldu bubuk
secukupnya

CARA MEMBUAT :
1.
2.

Daging diiris tipis, di cuci bersih, ditiriskan, sisihkan
Paprika dan bawang bombay diiris dadu, bawang
putih di cincang
3. Encerkan 2 sdt tepung maizena dengan 2 sdm air
4. Membuat bumbu rendaman dengan cara : campur
kecap manis, saus tiram, kecap asin, minyak wijen,
tepung maizena,gula dan garam dalam 1 mangkuk
terpisah diaduk hingga tercampur merata
5. Lumuri daging yang sudah diiris dengan bumbu
rendaman diamkan 30 menit
6. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih yang
sudah dicincang sampai tercium aroma harum
7. Masukkan Daging beserta saus rendamannya dan
masak hingga daging berubah warna kecoklatan
8. Setelah berubah warna tambah sedikit air, lada hitam
bubuk dan kaldu bubuk lalu masak hingga daging
menjadi empuk dan kuah mengental
9. Masukkan paprika dan bawang bombay aduk
sampai layu
10. Cicipi rasa dan sapi lada hitam siap dihidangkan

YULI’S KITCHEN
Online Resto
INFO PEMESANAN
0819-3823-3220
yuki_sby
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S

Ustadz Muhammad Shaleh Drehem, Lc

(KetuaIKADI Jatim & Narasumber tetap Program
Tazkiyatun Nafs di Radio Suara Muslim Surabaya FM 93,8

Besarnya Peran Ibu dan Kisah Putra Nabi Nuh

ukses tidaknya seorang anak,
90% bergantung pada peran
ibunya. Ini adalah bahasa yang
diungkapkan Al-Qur‘an.
Contoh kisah yang dialami nabi
yang saya jelaskan ini supaya ibu-ibu
sadar, bahwa laki-laki yang baik, perlu
mendapatkan perempuan yang baik,
sehingga seluruh generasinya pun
baik.
Itulah yang terjadi pada generasi
Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam, di mana
semua generasinya menjadi nabi. Dan
laki-laki yang baik tetapi istrinya tidak
baik, maka anaknya pun tidak akan
baik.
Nabi Nuh ‘Alaihissalam, yang
berdakwah selama 950 tahun,
berdakwah sepanjang siang dan
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malam, hingga dengan seizin Allah
Subhanahu wa Ta‘ala, istrinya sendiri
pun tidak menerima hidayah agama
yang beliau bawa. Sampai akhirnya
terjadi banjir bandang besar yang
membuat dunia ini tenggelam.
Sementara itu, Nabi Nuh, dengan
penuh keimanan, sebuah perahu besar
yang biasanya dibangun di dekat laut
pun beliau bangun di padang pasir.
Nabi Nuh terus mengerjakan perintah
Allah Subhanahu wa Ta‘ala tersebut,
yakni membuat sebuah perahu besar.
Ketika banjir bandang terjadi dan
mengetahui teriakan anaknya yang
tenggelam dalam banjir meminta
tolong, muncul ubuwah firasat
keayahan Nabi Nuh, “Anakku, ayo naik
ke perahu penyelamat ini,” kata Nabi

Nuh mengajak anaknya.
Tetapi, didikan yang kuat dari ibunya
yang tak mendapatkan hidayah,
pada akhirnya membuat anaknya
berkata, “Tidak Pak, saya akan naik ke
gunung yang tinggi ini, yang lebih bisa
menyelamatkan saya dari air banjir.”
Padahal sudah jelas, bahwa yang
ditumpangi abinya sendiri adalah
perahu penyelamat dan hendak
menyelamatkannya, tetapi karena
begitu kuat didikan sang ibu, sang
anak memilih untuk ikut dengan
ibunya.
Untuk itu, memilih pasangan untuk
dinikahi itu tidak asal-asalan, dan perlu
dilakukan dengan amat sangat selektif.
(nin)

