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Yaitu,  orang-orang yang beriman dan hati mereka 
menjadi tenteram dengan mengingati Allah. 
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati 

menjadi tenteram.”

(Q.S. Ar-Ra’d [13] ayat 28). 
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Kita sudah melewati berpuluh-
puluh tahun Bulan Ramadhan, 
bulan yang seharusnya bisa 
mengubah diri kita menjadi 
lebih baik. Jika kita kita 
menyiapkan dengan sangat 
serius dari tahun ke tahun, 
niscaya kita akan jadi lebih baik 
daripada saat ini. Namun tidak 
ada kata terlambat. Perbaiki 
diri, menata hati menyambut 
bulan suci.
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Kerjasama :
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Pesona Blora di Wisata Air Terjun 
Kracakaan Ngloram

Tak ketinggalan dengan 
daerah lain, Blora 
ternyata juga memiliki 

segudang tempat wisata. 
Salah satunya berada di 
Kecamatan Cepu, Kabupaten 
Ngloram yang disebut-sebut 
'Niagara Mini' di Jawa Timur.

Air terjun Kracakaan ini 
terletak di perbatasan Gadon 
dan Jipang. Air terjun ini 
sering disebut sebagai 
miniatur Air Terjun Niagara 
yang terletak di perbatasan 
Kanada dan Amerika Serikat. 
Saat musim kemarau tempat 
ini memiliki daya tarik 
tersendiri. Dimana, debit 
air menyusut dan batu-batu 
cadas muncul di tengah 
sungai, dan air pun mengalir 
melewati bebatuan seperti air 
terjun.

Tak kurang dari 300 orang 
sering mengunjungi tempat 
ini. Promosi dari pengelola 
setempat melalui media 

sosial pun juga terus berjalan. Untuk menikmati 
wisata ini, pengunjung tidak ditarik biaya tiket 
masuk. Untuk sekarang, pengunjung hanya 
membayar parkir sebesar 2 ribu rupiah untuk 
motor dan 5 ribu rupiah untuk mobil.

Untuk mencapai tempat ini juga bukan 
hal yang sulit. Aksesnya cukup dekat 
dari Bandar Udara Ngloram. “Rutenya 
dari Pasar Cepu, belok kiri menuju jalan 
raya Desa Ngloram, mentok menuju 
DAS Bengawan Solo,” jelas Ali Mustofa, 
warga setempat. Selain ramai dengan 
wisatawan, tempat ini juga sering 
menjadi spot memancing. 

Selain penampakannya yang mirip 
seperti Air Terjun Niagara, tempat yang 
strategis juga menjadi nilai tambah. 
Tempat wisata ini cukup dekat dengan 
berbagai destinasi lain seperti taman 
seribu lampu. Dengan nuansa asri alam 
yang ditawarkan tempat ini sangat cocok 
untuk liburan dengan keluarga ataupun 
bersama teman-teman.(ipw)
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Menata Hati 
Menyambut 
Bulan Suci

Kita sudah melewati berpuluh-puluh tahun Bulan Ramadhan, bulan yang seharusnya bisa 
mengubah diri kita menjadi lebih baik. Jika kita kita menyiapkan dengan sangat serius dari 
tahun ke tahun, niscaya kita akan jadi lebih baik daripada saat ini. Namun tidak ada kata 

terlambat. Perbaiki diri, menata hati menyambut bulan suci.
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Ustadz Bachtiar Nasir pernah 
menyampaikan bahwa Bulan Ramadan 
memiliki ruang waktu yang suci. 
Kesucian ini hanya bisa dinikmati 
oleh mereka yang telah menyucikan 
jiwa dan hartanya. Karenanya, diri 
seseorang haruslah bersih dari 
kemunafikan, kefasikan, kemusyrikan. 
Menghilangkan penghambaan 
duniawi, materi, dan kekuasaan.

“Untuk itu, segera sucikan jiwa 
dari segala kemunafikan, kefasikan, 
kemusyrikan, terutama penghambaan 
pada materi dan kekuasaan,” katanya.

Ustadz yang kerap disapa UBN 
itu juga menyarankan agar kita 
menghindari hal buruk yang telah 
jadi kebiasaan selama ini. Seperti, 
terlambat mengerjakan salat, 
malas membaca Alquran, dan pelit 
bersedekah.

Dalam menyambut Bulan Ramadan 
sudah seharusnya tiap umat muslim 
bersukacita. Secara mental, mereka 
harusnya bahagia. Dengan begitu, 
kebahagiaan mental ini akan 
mendorong mereka memiliki fisik 
yang kuat dan siap kala bulan itu tiba. 
Dan mereka pun dapat mengejar 
kemuliaan-kemuliaan dan rahmat yang 
diberikan saat Ramadan. “Sehingga, 
mereka tidak akan merasa berat ketika 
melakukan aktivitas selama Ramadan,” 
imbuh UBN.

“Umat muslim harus gembira. 
Gembira karena banyak keutamaan 
diberikan Allah dalam Ramadan. Dan 
dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan,” terang Prof. Dr. H. Zainal 
Abidin, M.Ag, Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Palu, dilansir dari 
republika.

Siapkan Diri Secara Lahiriah dan 
Rohaniah

Kemudian, diterangkan oleh Ustadz 
Bendri Jaisyurrahman dari Ar-Rahman 
Qur'anic Learning (AQL) persiapan 
diri yang dilakukan harus secara total. 
Dari sisi lahiriah dan rohaniah. Karena, 
bulan Ramadan adalah bulan yang 
sangat istimewa. 

Dengan berbagai macam 
keistimewaan, kemuliaan, dan rahmat-
Nya ini harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin. “Jangan sampai kita gagal 
meraih ridha dan kasih sayang Allah 
subhanahu wa ta'ala,” pesannya.

Secara rohaniah, persiapan diri bisa 
dilakukan dengan memperkuat tingkat 
ketaatan pada Allah. Sebisa mungkin, 
ketaatan tersebut meningkat dari 
waktu ke waktu. Hingga Ramadan tiba, 
ketaatan pada Allah akan jauh lebih 
tinggi daripada bulan-bulan sebelum 
Ramadan.

Berdasarkan penuturan Ustadz 
Bendri, untuk meningkatkan ketaatan 
tersebut diperlukan pertolongan 
dari-Nya. Bisa dilakukan dengan 
memperbanyak istighfar agar hatinya 
bersih. Jika hati belum bersih ketika 
Ramadan, maka ia akan merugi. 
Karena, ia tidak akan merasakan 
kenikmatan bulan Ramadan.

“Bersihkan hati, sucikan jiwa. 
Hal itu dapat kita lakukan sebagai 
pertanda bahwa kita gembira dengan 
datangnya Bulan Ramadan,” jelasnya.

Selain mempersiapkan hal tersebut, 
manajemen waktu juga perlu 
disiapkan. Jangan sampai, waktu 
untuk urusan duniawi menyita waktu 
untuk beribadah. Menurutnya, hal ini 
akan sangat merugikan, karena Bulan 
Ramadan memiliki malam-malam yang 
baik untuk beribadah.

“Urusan pekerjaan sebaiknya 
diselesaikan sebelum memasuki 
aktivitas Ramadan. Di bulan ini sebisa 
mungkin mengurangi aktivitas berbau 
duniawi. Apalagi pada 10 hari terakhir 
Ramadan,” ungkapnya.

Selain Diri Sendiri, Keluarga juga 
Perlu Dipersiapkan

Jika diri sendiri sudah siap, jangan 
lupa untuk mempersiapkan juga 
anggota keluarga menyambut bulan 
penuh berkah. Masing-masing 
anggota keluarga harus saling 
mendukung dan mengingatkan untuk 
mencari dan mencapai kasih sayang-
Nya.

Jika dalam keluarga memiliki anak 
usia dini, maka ini adalah waktu 
yang tepat untuk mengedukasi anak 
tentang puasa. Anak-anak harus 
dibimbing untuk puasa agar bisa 
beradaptasi. Dengan begitu, menurut 
Ustadz Bendri, anak akan terlatih 
menghadapi hawa nafsu dan mampu 
mengendalikan diri.

Momentum Ramadan dapat menjadi 
momentum terbaik untuk perubahan 
diri ke arah yang lebih baik.

Karena, di bulan ini, Allah 
menurunkan keistimewaan yang 
berlimpah bagi umat-Nya. Namun, 
keistimewaan ini hanya bisa 
dinikmati oleh orang-orang yang 
telah mempersiapkan diri dalam 
menyambut Ramadan. Dengan begitu, 
seseorang dapat menjadi muslim yang 
kaffah. (ipw)
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Waspada 
Hal yang Merusak hati Menjelang Ramadhan

Usaha untuk menjadi baik saat 
Ramadhan hanya menjadi 
angan-angan kosong jika 

kita tidak mewaspadai hal-hal yang 
merusak upaya untuk mencucikan diri.

Ustad Habibul Muiz, Lc, MAg, 
salah satu pengajar Sekolah Tinggi 
Ilmu Dakwah dan Komunikasi 
Islam (STIDKI) Ar Rahmah Surabaya 
menyampaikan ada hal yang dapat 
merusak tazkiyatun nafs seseorang.

Hal-hal inilah, jika diteruskan 
akan menggagalkan Ramadhan. 
“Ramdhan akan lewat begitu saja, 
tak berarti apa-apa. Ada tidaknya 
Ramadhan, tak memperbaiki apapun,” 
kata alumnus LIPIA Jakarta itu. 

Hal-hal yang merusak itu, ia 
melanjutkan, adalah jika seseorang 
yang jauh dari ibadah. Jauhnya 
seseorang dari ibadah akan berakibat 
fatal, hatinya juga akan rusak pula. 
Semakin seseorang meninggalkan 
ibadah, semakin seseorang jauh dari 
Al Qur’an, semakin buruk prilakunya.

“Semakin kita maksiat maka 
tazkiyahnya akan rusak. Dan ketika 
kita tak mampu menjaga akhlak 
maka tazkiyah tersebut juga akan 
rusak. Orang kalau nggak sibuk 
dengan kebaikan maka orang 
itu akan disibukkan dengan 
kemaksiatan,” jelas pengurus Ikatan 
Dai Indonesia (Ikadi) jawa Timur itu.

Sehingga umat Islam harus 
senantiasa istiqomah dalam 
menjaga kesucian jiwanya. 
Dengan tazkiyatun nafs mereka akan 
terhindar dari sikap dan tindakan 
merugikan, yaitu tindakan yang 
didorong oleh hati yang rusak.

Allah subhanahu wa ta’ala 
berfirman dalam surat Asy Syams ayat 
9-10: “Sesungguhnya beruntunglah 
orang yang menyucikan jiwa itu, dan 

sesungguhnya merugilah orang yang 
mengotorinya.” (QS Asy Syams: 9-10).

Ustadz Habib kemudian 
menyampaikan bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 
bersabda, “Ingat dan ketahuilah 

bahwa di dalam tubuh manusia ada 
segumpal darah, apabila dia baik, 
maka tubuh (sikap dan tindakan) 
manusia baik semuanya. Dan apabila 
dia rusak, maka rusaklah semuanya. 
Ketahuilah bahwa segumpal darah itu 
adalah hati.” (HR Bukhori-Muslim).

Menurutnya, hati seseorang 
baik apabila mereka senantiasa 
melakukan kebaikan, misalnya 
bertazkiyah melalui ibadah-ibadah 
ritual, dengan menjaga kesungguhan 
sholat, latihan puasa, dengan banyak 
istighfar, sekaligus berdzikir.

“Adapula bertazkiyah dengan cara 
beramal sholeh. Beramal sholeh itu 
kalau orang tidak memiliki motivasi 
tidak bisa, amal sholeh yang kita 
lakukan itu sebagai bukti bahwa 
kita punya semangat ruhiyah kita,” 

tutur pengajar di Sekolah Tinggi 
Ilmu Dakwa Komunikasi Islam 
(STIDKI) Ar-Rahmah, Surabaya.

Selain itu, bertazkiyah juga dapat 
dilakukan dengan cara berakhlakul 
karimah. Menjaga sifat-sifat yang 

baik, sabar, qana’ah, peduli pada 
orang lain dan lain sebagainya. 

Berbagai Persiapan Ramadhan

“Persiapkan ruhiyah, menguatkan 
lagi kesabarannya, keikhlasannya 
dan seterusnya, ini mutlak untuk 
menyiapkan diri menyambut 
Ramadhan,” jawabnya atas 
pertanyaan persiapan-persiapan 
menyambut Ramadhan. 

Ustad Habibul Muiz kemudian 
menyampaikan bahwa persiapan 
yang paling penting menjelang bulan 
Ramadhan adalah persiapan ruhiyah. 
Menjelang memasuki bulan Al Qur’an 
tersebut, diharapkan untuk memiliki 
kesiapan agar bisa mendapatkan 
keberkahan yang melimpah.
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“Oleh sebab itu, tazkiyatun 
nafs sebagai inti dari persiapan 
ruhiyah yaitu kebersihan hati perlu 
memang dijaga dengan sungguh-
sungguh. Supaya, ketika kita sudah 
masuk di bulan Ramadhan maka 
kita sudah siap lahir dan batin,” ujar 
pria kelahiran Jombang tersebut.

Selain persiapan ruhiyah, 
persiapan ilmu juga sangat 
penting. “Tanpa ilmu, ibadah akan 
sia-sia. Semua itu ada ilmunya,” 
katanya. Dengan ilmu, umat 
Islam bisa memahami fadhilah 
puasa ataupun hal-hal yang 
bisa merusak Ramadhan. Hal 
itu dilakukan, untuk menjalani 
bulan Ramadhan menjadi lebih 
syar’i berdasarkan pemahaman 
dan ilmu yang benar. Sebab, 
ruhiyah saja tidak cukup sehingga 
perlu diluruskan berdasarkan 
pemahaman yang benar.

“Setelah semuanya siap, 
barulah kita menyiapkan 
berbagai rencana, program juga 
target sebelum, saat dan seusai 
Ramadhan, in syaa Allah Ramadhan 
kita akan lebih baik, dari tahun 
ke tahun,” kata pria yang akrab 
dipanggil Ustadz Habib itu.

Persiapan yang terakhir, ia 
melanjutkan, adalah meminta 
permohonan kepada Allah 
subhanahu wa ta’ala agar 
senantiasa diberi kesehatan 
rohani dan jasmani, karena 
puasa itu banyak kegiatannya 
jadi harus sehat,” imbuhnya.

Dengan demikian, Ustad 
Habibul menyampaikan bahwa 
bulan Ramadhan adalah bulan 
untuk melatih diri tiap umat 
Islam dalam jihad melawan nafsu 
dan menahan diri dalam segala 
hal yang buruk. Segala sisi dan 
maknanya memberikan pesan-
pesan yang sangat penting dalam 
membentuk kepribadian seorang 
muslim, baik dalam hubungannya 
kepada Allah subhanahu wa ta’ala 
atau kepada sesama. (Gth)

Persiapan 
Penting 
Menyambut 
Ramadan 
Karim
Allah subhanahu wa ta‘ala 

memiliki data lengkap 
akumulasi dosa dan maksiat 

kita sepanjang tahun. Tetapi, Allah 
pun senantiasa menutupi aib 
tersebut, bahkan memaafkan dan 
menunda kematian kita sampai bisa 
berjumpa kembali dengan Bulan 
Suci Ramadan. Untuk itu, ditundanya 
ajal hingga sampainya kita kembali di 
bulan Ramadan untuk bisa mereguk 
berbagai manfaat di dalamnya 
merupakan salah satu nikmat yang 
patut banyak disyukuri.

Dalam rangka menyambut 
Ramadan kali ini, kita masih memiliki 
kesempatan untuk melakukan 
kesiapan. Tentunya, agar kita dapat 
menjalani bulan Ramadan dengan 
kesungguhan, apabila kita memang 
benar menginginkan kebebasan 
dari neraka, diterima amal ibadah, 
serta dihapus segala dosa, maka 
harus ada bekal yang dipersiapkan. 
Sebagaimana firman Allah ta’ala: 

“Dan jika mereka mau berangkat, 
tentulah mereka menyiapkan 
persiapan untuk keberangkatan 
itu, tetapi Allah tidak menyukai 
keberangkatan mereka, maka Allah 
melemahkan keinginan mereka. 
dan dikatakan kepada mereka: 
“Tinggallah kamu bersama orang-
orang yang tinggal itu.” (QS. At-
Taubah: 46)

Rasulullah sendiri, dalam 
persiapannya menyambut Ramadan, 
biasa memperbanyak puasa di bulan 
Sya’ban. Ini seperti diungkapkan 
‘Aisyah Radhiyallahu 'anhu,“Saya 
sama sekali belum pernah melihat 
Rasulullah berpuasa dalam satu 

bulan sebanyak puasa yang beliau 
lakukan di bulan Sya’ban, di dalamnya 
beliau berpuasa sebulan penuh.” 
Dalam riwayat lain, “Beliau berpuasa di 
bulan Sya’ban, kecuali sedikit hari.” (HR. 
Muslim: 1156)

Abu Bakr al Warraq al Balkhi 
rahimahullah pun mengatakan yang 
artinya, “Rajab adalah bulan untuk 
menanam, Sya’ban adalah bulan untuk 
mengairi, dan Ramadan adalah bulan 
untuk memanen.” (Lathaaiful Ma’arif 
hal. 130)

Menurut Dr. Muhammad 
Hariyadi, MA, persiapan Rasulullah 
menyongsong Ramadan ini bukan 
sekadar bersifat jasmani, melainkan 
paduan jasmani dan rohani. Persiapan 
rohani oleh Rasulullah ini adalah 
melalui pembiasaan salat tahajud 
setiap malam, serta zikir setiap waktu 
dan kesempatan. Bahkan, salat tahajud 
yang hukumnya sunah bagi kaum 
Muslimin menjadi wajib bagi pribadi 
Rasul.

Diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang 
bertanya kepada Rasulullah mengenai 
pembiasaan salat tahajud, padahal 
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dosa-dosa beliau telah diampuni 
oleh Allah, Rasulullah pun menjawab 
dengan nada yang sangat indah, 
“Apakah tidak boleh aku menjadi 
hamba yang pandai bersyukur?”

Untuk itu, sejak memasuki bulan 
Sya’ban, Rasulullah meningkatkan 
kuantitas dan kualitas ibadah puasa, 
qiyamul lail, zikir dan amal salehnya. 
Agar buah bisa dipetik di bulan 
Ramadan, maka harus ada benih 
yang disemai, dan ia harus diairi 
sampai menghasilkan buah yang 
rimbun, yakni dengan menanam di 
bulan Rajab dan mengairi di bulan 
Sya’ban. Demi mempersiapkan 
bulan Ramadan yang akan menjadi 
puncak aktivitas kesalehan dan 
spiritualitas seorang Muslim. 

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., 
MA Ketua Majelis Intelektual & Ulama 
Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, 
Pengurus Dewan Dakwah Aceh, dan 
Anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia 
Tenggara pun mengungkapkan, 
setidaknya ada tujuh persiapan 
penting yang perlu dilakukan 
umat Muslim dalam menyongsong 

Ramadan. Yang pertama adalah 
berdo‘a kepada Allah, sebagaimana 
yang dicontohkan para ulama 
salafusshalih. 

Mu’alla bin al-Fadhl berkata, 
“Dulunya para salaf berdoa kepada 
Allah Ta’ala (selama) enam bulan 
agar Allah mempertemukan mereka 
dengan bulan Ramadan, kemudian 
mereka berdoa kepada-Nya (selama) 
enam bulan berikutnya agar Dia 
menerima (amal-amal shaleh) yang 
mereka kerjakan.” (Lathaif Al-Ma’aarif: 
174)

Kedua, menuntaskan puasa tahun 
lalu dengan meng-qadha puasa 
sesegera mungkin sebelum datang 
Ramadan berikutnya. Sebagaimana 
kita tahu, menunda qadha puasa 
dengan sengaja tanpa ada uzur syar‘i 
sampai masuk Ramadan berikutnya 
adalah dosa.

Ketiga, persiapan keilmuan. Di 
mana hanya dengan ilmu, kita dapat 
mengetahui cara beribadah dengan 
benar, yaitu sesuai dengan petunjuk 
Rasulullah sehingga ibadah kita 
diterima oleh Allah. Mu’adz bin Jabal 

berkata, “Hendaklah kalian memperhatikan 
ilmu, sebab mencari ilmu karena Allah 
adalah ibadah.” Imam Ibnul Qayyim Al-
Jauziyyah mengomentari atsar tersebut 
dengan berkata: “Orang yang berilmu 
mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, 
perusak-perusak amal, dan hal-hal yang 
menyempurnakannya dan apa-apa yang 
menguranginya.”

Kempat, persiapan jiwa dan mental. 
Persiapan ini penting dilakukan, 
sebagaimana contoh yang disebut 
persiapan jasmani dan rohani yang biasa 
dilakukan Rasulullah. Ini dilakukan agar 
jiwa kita siap untuk beribadah dengan 
optimal pada bulan Ramadan. 

Kelima, persiapan fisik yaitu menjaga 
kesehatan. Persiapan fisik agar tetap 
sehat dan kuat di bulan Ramadan sangat 
penting, karena apabila kita sehat, maka 
kita dapat melakukan ibadah dengan baik 
dan optimal.

Keenam, persiapan dana. Pada bulan 
Ramadan, setiap muslim dianjurkan 
memperbanyak amal shalih seperti infaq, 
shadaqah, dan ifthar (memberi bukaan). 
Ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, 
“Rasulullah adalah orang yang paling 
dermawan, dan beliau lebih dermawan 
pada bulan Ramadan.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

Untuk itu, membuat sebuah agenda 
maaliah (keuangan) untuk mengatur 
alokasi dana untuk hal tersebut juga 
diperlukan. Selain itu, persiapan terakhir 
yang tidak kalah pentingnya adalah 
penyelenggaraan tarhib Ramadan. 

Tarhib Ramadan adalah mengumpulkan 
kaum untuk diberi pengarahan seputar 
puasa Ramadan, adab-adabnya, syarat dan 
rukunnya, hal-hal yang membatalkannya 
atau amal ibadah lainnya yang dapat 
kita lakukan secara maksimal di bulan 
Ramadan. Hal ini sebagaimana yang 
dilakukan Rasulullah ketika memasuki 
bulan Ramadan, beliau memberikan 
penjelasan mengenai puasa dan 
keutamaan Ramadan kepada para 
shahabat.

Kita tidak menjamin apakah kita akan 
sampai ke bulan Ramadan atau tidak. 
Kalaupun kita masih sampai ke bulan 
Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita 
dapat meraih keutamaan Ramadan. Oleh 
karena itu di sisa hari menjelang Ramadan 
ini, harus ada persiapan yang sebaik-
baiknya. Di mana, hanya persiapan yang 
baiklah yang akan mendapat hasil yang 
baik, dan demikian pula sebaliknya. (nin)
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Di bulan Ramadan kita dilatih selama sebulan untuk istiqomah dalam 
menjalankan ibadah. Tidak lain tujuannya, berharap agar di bulan-bulan 
setelahnya—meskipun Ramadan telah berakhir, kita masih terbiasa melakukan 
amalan seperti yang kita lakukan di bulan dimana amalan ibadah dilipatgandakan 
oleh Allah. Jadi akan sia-sia jika kita lengah dan bermalas-malasan saja.

Selama ini tidak ada persiapan khusus untuk menyambutnya. Selain harus 
bergembira persiapan yang penting menurut saya harus sudah tuntas dalam 
mengqodho utang puasa di Ramadan tahun lalu. Biasanya saya membuat timeline 
seperti apa saja amalan yang harus saya lakukan. Semisal sebulan harus bisa 
khatam berapa kali, jadi per hari harus menyelesaikan berapa lembar Al Qur‘an 
gitu. Lalu juga mempersiapkan infaq untuk 30 hari ke depan, per hari harus 
masukkan ke kotak amal gak boleh bolong, kalau ada rejeki berbagi takjil, dsb. 
Intinya, timeline untuk bersihin hati di bulan yang penuh berkah ini. 

Pasti akan ada sikap/sifat yang bisa menghapus seluruh pahala yang telah kita 
dapat seperti saat mendekati hal-hal yang dilarang. Contohnya, ghibah ya, apalagi 
saya wanita yang astaghfirullah kalau udah kumpul bawaannya gibah. Ini bisa jadi 
penggugur puasa kita. Kemudian berbohong atau berkata tidak jujur, PHP orang, 
dsb. Semua itu bisa menggugurkan pahala kita. Jadi Ramadan ini memang adalah 
latihan membersihkan diri, sehingga sebisa mungkin selalu berbuat kebajikan 
agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Anna Wahidatul Wardah, Mahasiswi Semester 8 UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ramadan itu tempat kita quality time dengan Yang Mahakuasa, sama keluarga 
juga, karena Ramadan erat dengan waktu ibadah yang lebih panjang dan juga waktu 
berkumpul dengan keluarga yang lebih lama—meskipun untuk tahun ini belum tahu akan 
sesibuk apa, tetapi biasanya bisa banyak menghabiskan waktu di rumah. Bulan Ramadan 
bulan yang spesial untuk kita mendekatkan diri pada yang Mahakuasa karena ada lebih 
banyak waktu luang selama kemarin masih jadi mahasiswa. 

Selain itu, Ramadan itu juga bulannya silaturahmi karena tiap Ramadan sejauh ini aku 
selalu ada jadwal sama temen-temen lama buat reuni, jadi seneng. Tapi karena tahun ini 
udah mulai kerja di rantau, kayanya Ramadan tahun ini akan punya tantangan baru yang 
seru-seru.

Untuk persiapan Ramadan, aku biasanya puasa Senin Kamis untuk latihan membiasakan 
diri. Sama baca-baca surat yang aku suka baca berulang-ulang terjemah ayatnya, seperti 
Al Insyiroh dan Ad-Dhuha. Hal menghapus pahala yang perlu diwaspadai ketika kita tetap 
melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, kita puasa tapi tetap ngomongin 
orang dan keluar berduaan sama orang yang bukan mahram kita. Selain itu, yang jarang 
disadari adalah kita puasa tapi masih tidak bisa mengontrol emosi kita.

Deasy Meirendah Chikita, HRD Arbanat Kitchen Cafe Lounge

Bulan Suci Ramadan merupakan bulan penuh berkah, di mana segala amal ibadah 
akan dihitung dan dilipatgandakan dari amal perbuatan yang kecil hingga besar. Dan 
dengan hadirnya bulan ini, kita sebagai umat muslim di seluruh dunia dapat merasakan 
kenikmatan beribadah, berbagi, hingga kenikmatan berbuka puasa bersama kerabat 
kita, yang dapat meningkatkan tali silaturahmi kita semakin erat. Kalau versi keluarga 
saya, ada beberapa menu masakan yang hanya kita buat sebagai menu takjil di bulan 
Ramadan, hal itu yang membuat saya rindu dengan kehadiran Bulan Ramadan.

Untuk menyongsongnya, tidak ada persiapan yang spesial. Namun ada beberapa 
kegiatan rutin yang kami sekeluarga lakukan. Apabila dari segi ibadah, keluarga saya 
mengutamakan untuk mengaji hingga khatam dan selalu menghadiri sholat malam di 
malam ganjil selama 10 hari terakhir untuk mencari malam lailatul qadar. 

Setidaknya ada lima perkara yang dapat menghapus pahala puasa kita ini, seperti 
Al Kadzbu (bohong), Al Ghibah (membicarakan orang lain), An Namimah (mengadu 
domba orang lain), sumpah palsu, dan melihat aurat lawan jenis dengan syahwat.

Ilmi Mustafidhah Rakhimah, Mahasiswi Semester 8 UIN Sunan Ampel Surabaya.
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Mengenal Maria, 
Ummahatul Mukminin 

yang Jarang Dikenal 
Kisahnya

Maria Al Qibthiyyah. Tidak 
banyak yang tahu tentang 
riwayat hidupnya. Mungkin 

hanya sebagian dari kita yang hanya 
mengenal namanya dan mengetahui 
bahwa Maria adalah salah seorang 
dari ummahatul mukminin, dan 
dulunya merupakan penganut Kristen 
Koptik. Namun, sosok yang paling 
terlupakan dari memori umat Islam 
ini bukan berarti tidak memiliki 
keistimewaan.

Dilahirkan di sebuah desa yang 
bernama Anshina, di wilayah Hafin, 
Mesir, ayah Maria bernama Syam’un. 
Nama Al Qibthiyyah sendiri dilekatkan 
pada namanya karena ayahnya berasal 
dari Qibthi, di mana keluarga Maria 
berasal dari suku Qibthi dan ibunya 
adalah penganut agama Masehi 
Romawi.

Maria memiliki wajah yang cantik, 
dengan rambut ikal dan kulit putih. 
Beliau pun berakhlak baik, sopan, dan 
suka belajar. Namun, Maria lahir bukan 
sebagai manusia yang merdeka, 
melainkan sebagai hamba sahaya. 
Beliau bekerja di Kerajaan Alexandria 
yang dipimpin oleh raja Mauqauqis. 

Pada tahun ke-6 H atau 628M, 
Rasulullah mengutus Hathib bin 
Abi Baltha’ah menyampaikan surat 
rnenyeru raja agar memeluk Islam. 
Raja Muqauqis menerima Hathib 
dengan hangat, namun dengan ramah 
dia menolak memeluk Islam, justru dia 
mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang 
budak bernama Maburi, serta hadiah-
hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk 
Rasulullah. 

Dalam perjalanan dari Mesir 
ke Madinah, Hathib banyak 
menyampaikan risalah Islam 
kepada Maria dan Sirin. Hathib juga 
menceritakan tentang Rasulullah, 
akhlak beliau, dan bagaimana beliau 
mengajarkan Islam pada pengikut-
pengikutnya. Hati Maria sangat 
tertarik dengan Islam. Oleh karena itu, 
ketika Hathib menawarkan mereka 
untuk memeluk agama Islam, tanpa 
ragu-ragu Maria langsung menerima 
tawaran tersebut.

Rasulullah telah menerima kabar 
penolakan Muqauqis dan hadiahnya, 
namun begitu terkejut terhadap 
budak pemberian Muqauqis itu. Beliau 
mengambil Maria untuk dirinya dan 
menyerahkan Sirin kepada penyairnya, 
Hasan bin Tsabit. Istri-istri Nabi 
yang lain pun sangat cemburu atas 
kehadiran orang Mesir yang cantik itu 
sehingga Rasulullah harus menitipkan 
Maria di rumah Haritsah bin Nu’man 
yang terletak di sebelah masjid.

Memberikan Rasulullah Seorang 
Keturunan

Maria cukup memiliki keistimewaan 
yang tak kalah dengan istri-istri 
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam 
yang lain, yakni memiliki seorang anak 
laki-laki yang bernama Ibrahim. Buah 
cinta Rasulullah dengan Maria ini 
kemudian menjadi satu-satunya anak 
yang lahir selepas beliau diangkat 
sebagai utusan Allah. Sehingga Maria 
pun menjadi satu-satunya istri beliau 
selain Khadijah yang memberikan 
keturunan.

Akan tetapi, di kalangan istri 
Rasul lainnya api cemburu tengah 
membakar, suatu perasaan yang 
Allah ciptakan dominan pada kaum 
wanita. Rasa cemburu semakin tampak 
bersamaan dengan terbongkarnya 
rahasia pertemuan Rasulullah dengan 
Mariyah di rumah Hafshah, sedangkan 
Hafshah tidak berada di rumahnya. 
Hal ini menyebabkan Hafshah marah. 
Atas kemarahan Hafshah itu Rasulullah 
mengharamkan Mariyah atas diri 
beliau. 

Bekaitan dengan hal tersebut, 
Allah pun menegur Rasulullah 
dengan berfirman, yang artinya: 
“Hai Muhammad, mengapa kamu 
mengharamkan apa yang Allah 
menghalalkannya bagimu; kamu 
mencari kesenangan hati istri-istrimu? 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. At-Tahriim: 1)

Aisyah mengungkapkan rasa 
cemburunya kepada Maria, “Aku tidak 
pernah cemburu kepada wanita kecuali 
kepada Maria karena dia berparas 
cantik dan Rasulullah sangat tertarik 
kepadanya. Ketika pertama kali datang, 
Rasulullah menitipkannya di rumah 
Haritsah bin Nu’man al-Anshari, lalu dia 
menjadi tetangga kami. Akan tetapi, 
beliau sering kali di sana siang dan 
malam. Aku merasa sedih. Oleh karena 
itu, Rasulullah memindahkannya 
ke kamar atas, tetapi beliau tetap 
mendatangi tempat itu. Sungguh, 
itu lebih menyakitkan bagi karni.” Di 
dalam riwayat lain dikatakan bahwa 
Aisyah berkata, “Allah memberinya 
anak, sementara kami tidak dikaruni 
anak seorang pun.” (nin)



Assalamu‘alaikum. Ustaz, 
saya sangat mengidamkan 
anak penghafal Alquran. 

Persoalannya, anak saya ini susah 
sekali diajak mengaji, apalagi 
menghafal. Ada saja alasannya. Selain 
terus berusaha memotivasinya, saya 
juga selalu berdo‘a agar anak saya 
rajin mengaji dan menghafalkan 
Alquran. Apakah salah bagi saya jika 
sangat ambisius dalam hal ini, Ustaz? 
Apakah saya perlu diruqyah?

Rohmat, Ponorogo

Jawaban:

Wa‘alaikumussalam warahmatullahi 
wabarakatuh. Memiliki anak yang 
saleh dan salehah tentu merupakan 
idaman setiap orang tua yang mulia. 
Apalagi bagi orang tua yang berjuang 
mencetak anaknya menjadi Ahlul 
Quran—yang membaca, menghafal, 
mengkaji, dan mengamalkan 
isi Alquran. Maka tentu akan 
mendapatkan balasan yang lebih 
istimewa dibandingkan orang tua 
lainnya.

Orang tua yang berhasil mendidik 
anaknya menjadi Ahlul Quran 
dijanjikan akan dipakaikan mahkota 
yang terangnya melebihi sinar 
matahari di surga Allah.  Tentu 
dalam hal ini, dibutuhkan motivasi 
yang kuat dari kedua orang tua jika 
ingin menjadikan anak penghafal 
Alquran. Di mana motivasi akan kuat 
jika didasari oleh pengetahuan yang 
jelas tentang manfaat dan keutamaan 
menjadi orang tua dengan anak 
seorang penghafal Alquran. 

Jadilah orang tua yang 
mencintai Alquran agar anak dapat 
meneladaninya dengan mudah, 
prioritaskan Alquran di hadapan anak 
dan tunjukkan kesungguhan dengan 
rela mengorbankan apa pun demi 
Alquran.

Setelah motivasi pada orang tua, 

maka selanjutnya barulah memotivasi 
anak terus menerus agar tertarik dan 
rajin mengaji, serta bangga menjadi 
penghafal Alquran.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Dikatakan 
kepada penghafal Alquran, bacalah, 
naiklah dan bacalah secara murattal 
seperti halnya engkau membacanya 
secara murattal di dunia, karena 
kedudukanmu ada pada di akhir ayat 
yang engkau baca.” (HR Abu Dawud 
dan at-Tirmidzi)

Mulailah dengan niat yang tulus 

karena Allah dan selalu bermohon 
dalam do‘a agar dianugerahkan anak 
yang Ahlul Quran. Jika keberatan 
dalam menangani sendiri, maka 
carikan guru bantu menghafal bagi 
anak, carikan guru ikhlas, yang bisa 
mendatangkan keberkahan Allah bagi 
anak Anda. 

Bentuk kebiasaan (habit) anak 
dengan menentukan jadwal khusus 
untuk menghafal, menyetorkan 
hafalan, dan mengulangi (muraja'ah) 
hafalannya. Didik dengan kedisiplinan 
yang kuat hingga menjadi kebiasaan 
yang mengalir. Jangan sibukkan anak 
dengan berbagai macam kursus 
yang dapat mengganggu konsentrasi 

hafalannya. 

Bantu temukan metode yang tepat 
dan sesuai dengan usia anak, dan 
upayakan agar hal ini tidak menjadi 
beban yang membuat anak merasa 
tertekan. Anak sangat menyukai 
kebebasan, bermain, berlomba, 
dan sesekali berikan kisah menarik 
seputar keutamaan menjadi penghafal 
Alquran.

Tambahkan pula metode pemberian 
hadiah jika memang sang anak telah 
sampai pada suatu prestasi tertentu. 
Sebagaimana menjadi kebiasaan 

Umar bin Khattab dan para sahabat 
Rasulullah merayakan keberhasilan 
anak-anak mereka yang telah 
mengkhatamkan Alquran.

Yang terpenting dari semua metode 
adalah jangan lalai dalam mengulang 
(muraja'ah) hafalan. Rasulullah 
bersabd yang artinyaa, “Jagalah 
Alquran ini, karena demi Tuhan yang 
jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh ia 
lebih cepat lepas daripada unta dalam 
ikatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Wallahu a’lam Bish-shawab. 
Demikian semoga bisa menjadi 
jawaban.  Wassalamu‘alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. (nin)
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Benarkah Shalat Jum’at Sebagai 
Pengganti Shalat Dhuhur?

Assalamu’alaikum, saya Dimas, 
ingin bertanya kepada Ustad, 
benarkah shalat jum’at sebagai 

pengganti shalat dhuhur? Mohon 
bantuan jawabannya. Terima kasih.

Jawaban:

Masalah ini sudaah menjadi bahan 
perdebatan sejak dahulu. Bahkan 
Imam Syafi’iy ketika masih berada di 
Irak pernah bersikeras bahwa shalat 
dhuhur adalah kewajiban tersendiri 
yang dalilnya menjadi satu paket 
dengan shalat 5 waktu lainnya. 
Sedangkan shalat Jum’at adalah 
kewajiban tersendiri dengan dalil 
tersendiri pula.

Namun setelah beliau pindah ke 
Mesir dan berinteraksi dengan para 
ulama murid-murid Imam Malik, beliau 
mengetahui adanya riwayat sangat 
terkenal mencapai derajat mutawatir 
(aklamatif), bahwa Rasulullah 
shallalllahu ‘alaihi wa sallam setelah 
melaksanakan shalat Jum’at tidak lagi 
mengerjakan shalat dhuhur.

Akhirnya Imam Syafi’iy mengubah 
pendapatnya yang di Irak (kemudian 
dikenal sebagai pendapat lama/qaul 
qadim) dari kewajiban terpisah antara 

shalat dhuhur dengan shalat Jum’at 
menjadi satu kesatuan, bahwa siapa 
yang sudah shalat Jum’at tidak perlu 
lagi shalat dhuhur. Inilah pendapat 
baru (qaul jadid) Imam Syafi’iy yang 
berlaku hingga sekarang.

Ternyata dalam madzhab yang 
lain pun sama. Dalam madzhab 
Hanafiy, Malikiy, dan Hanbaliy juga 
menetapkan, bahwa mereka yang 
sudah menunaikan shalat Jum’at tidak 
perlu lagi shalat dhuhur. Bahkan Prof. 
DR  Wahbah az-Zuhailiy menyatakan, 
bahwa haram hukumnya shalat dhuhur 
bagi mereka yang sudah melakukan 
shalat Jum’at di masjid “induk” (masjid 
terbesar dalam suatu lingkungan).

Dalam perspektif ushul fiqih, 
dasar penetapan hukum yang 
demikian ini termasuk kategori ijma’ 
(kesepakatan) ulama ahli fiqih. Jadi 
kalau yang ditanyakan adalah dalil 
tekstual (naqliy) dari Al Qur’an tentang 
“gugurnya” shalat dhuhur karena 
shalat Jum’at, pasti tidak ada. Yang 
ada hanya perintah shalat Jum’at (surat 
al-Jumu’ah 9), karena periwatannya 
memang secara mutawatir.

Hal ini sama sekali tidak mengurangi 
keshahihan suatu dalil, karena yang 

demikian juga terjadi pada teks Al 
Qur’an tang juga kita terima secara 
mutawatir (aklamatif), sehingga tidak 
diketahui lagi person-person yang 
meriwatyatkannya.

Namun demikian, kita harus tetap 
menghargai dan menghormati umat 
Islam yang berpendapat beda, yakni 
walau sudah shalat Jum’at tetap saja 
wajib shalat dhuhur, karena masing-
masing berdiri sendiri atas dasar dalil 
yang juga berdiri sendiri.

Keadaan seperti itu masih sering 
ditemui dan masih dapat disaksikan, 
misalnya di Pondok Pesantren 
Qomaruddin Bungah Gresik, di 
kalangan Tarekat Shiddiqiyah Ploso 
Jombang dan lain-lain.

Tetapi sepanjang yang saya tahu 
dan alami, selama saya shalat Jum’at di 
beberapa negara, termasuk di Saudi 
Arabia (di Masjidil Haram Makkah 
dan Masjid Nabawiy Madinah), tidak 
ada imam yang melaksanakan shalat 
dhuhur sesudah shalar Jum’at.

Dengan penjelasan demikian, maka 
silahkan memilih yang dirasa lebih kuat 
dalilnya, atau yang lebih menenangkan 
hati. Wallaahu a’lam. (Gth)
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Please, 
Jangan 

Lakukan Ini 
Saat Konflik 

dengan 
Pasangan

Saat kritikan dan celaan 
sudah dominan, maka 
kehidupan pernikahan lebih 

banyak berisi konflik. Begitu 
pula ketika satu sama lain sudah 
kehilangan kemampuan regulasi 
emosi, maka pernikahan lebih 
rentan mengalami konflik.

Saat tak ada lagi komunikasi 
yang melegakan, maka pernikahan 
juga akan sering menghadapi 
konflik. Saat tak ada lagi 
penghormatan dan penghargaan, 
maka pernikahan akan mudah 
dikelilingi dengan pertikaian antar 
pasangan.

Bila sudah mencapai 
saat-saat seperti itu dan 
tengah menghadapi konflik 
dengan pasangan, maka 
sebaiknya jangan pernah 
melakukan hal-hal berikut ini:

Jangan Melakukan Kekerasan 
Fisik terhadap Pasangan

Walau tengah ada masalah 
dengan pasangan, berjanjilah 
untuk tidak memukul, menampar, 
menendang, meninju, mencakar, 
serta tindakan kekerasan fisik 
lainnya. Jangan melukai dan 
menyakiti fisik pasangan dengan 
cara atau sarana apapun.

Jangan Melakukan Kekerasan 
Secara Psikis terhadap Pasangan

Walau tengah emosi karena sedang 
konflik, berjanjilah untuk tidak memaki, 
membentak, mengeluarkan sumpah 
serapah, kata-kata jorok dan kotor, 
serta tindakan lain yang menyakiti hati 
dan jiwa pasangan. Jagalah hati dan 
perasaan pasangan.

Jangan Melakukan Konflik Terbuka 
di Depan Anak

Jangan pernah melakukan konflik 
terbuka di depan anak-anak. Hal 
itu akan menyebabkan munculnya 
kekecewaan, ketakutan dan trauma 
dalam kehidupan anak di masa depan 
mereka.

Jangan Mengumbar Konflik di Muka 
Umum

Konflik suami dan istri tidak patut 
di buka di depan umum. Tindakan 
seperti ini tidak bijaksana dan 
tidak dewasa, dan justru semakin 
memperparah masalah yang tengah 
terjadi di antara mereka.

Jangan Cepat-Cepat Curhat kepada 
Orang Lain

Saat tengah konflik dengan 
pasangan, jangan cepat-cepat curhat 
kepada pihak lain, apalagi “curhat 

jalanan” kepada pihak yang tidak 
berkompeten. Tindakan ini justru 
semakin memperluas medan konlik, 
bukan menyelesaikan.

Jangan Menumpahkan Emosi 
Konflik melalui Medsos 

Saat tengah menghadapi konflik 
dengan pasangan, hindari menuliskan 
suasana emosional melalui facebook, 
twitter, instagram, path dan lain 
sebagainya. Tindakan tersebut justru 
menimbulkan perluasan medan 
konflik.

Jangan Menjauh dari Pasangan

Saat merasakan gejala konflik, 
jangan menjauh dari pasangan. Justru 
suami atau istri sebaiknya semakin 
mendekat kepada pasangan. Christine 
Webb, Ph.D dari Emory University 
menganjurkan, agar jalan-jalan berdua 
dengan pasangan. Ini akan meredakan 
konflik yang sedang terjadi.

Jangan Membiarkan Konflik tanpa 
‘Ending’ yang Melegakan

Yang terakhir yang harus suami atau 
istri lakukan adalah segera duduk 
berdua untuk mencari penyelesaian 
masalah yang melegakan. Apapun 
bentuk ‘ending’ tersebut, yang penting 
melegakan kedua belah pihak. (Gth)

Oleh :  Ust. Cahyadi Takariawan, 
Penulis Buku Serial “Wonderful Family”; Peraih Penghargaan “Kompasianer Favorit 2014”;  

Konselor di “Rumah Keluarga Indonesia” (RKI) dan “Jogja Family Center” (JFC)
Keluarga
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Oleh : Dr. dr. Hanik Badriyah Hidayati, S.pS 
(FK UNAIR – RSUD Dr Soetomo Surabaya - RSI 1 A Yani - RS Wijaya Wiyung)

sehaT

majalah AMAL  Maret 2020 17

MENGENAL TANDA BAHAYA 
PADA NYERI PUNGGUNG BAWAH

Bagaimana epidemiologi nyeri 
punggung bawah (NPB)?

Prevalensi NPB: 50% pasien dewasa 
mengalami NPB setiap tahunnya. 
15-20% penderita NPB akan mencari 
pertolongan medis. NPB merupakan 
penyebab disabilitas nomer satu pada 
orang Amerika yang berusia kurang 
dari 45 tahun.

Apakah yang dimaksud dengan 
NPB?

NPB adalah nyeri yang dirasakan 
di daerah punggung bawah, dapat 
merupakan nyeri lokal, nyeri radikuler 
atau campuran keduanya. Nyeri ini 
terasa di antara sudut iga terbawah 
dan lipat bokong bawah di daerah 
lumbal atau lumbosakral. Nyeri ini 
dapat disertai dengan penjalaran nyeri 
ke arah tungkai dan kaki.

Apakah NPB semua aman?

Tidak semua NPB aman, beberapa 
di antara NPB ada yang tidak aman 
(berbahaya).

Bagaimana cara mengenali NPB 
berbahaya atau tidak?

Cara mengenali NPB berbahaya 
atau tidak adalah dengan mengenali 
tanda bahayanya. Tanda bahaya ini 
dikenal dengan nama red flags.

Apa saja tanda bahaya (red flags) 
pada NPB?

Red flags pada NPB perlu dikenal. 
Adanya red flag menunjukkan bahwa 
NPB yang sedang diderita berbahaya. 
Tanda bahaya (red flag) pada NPB 
adalah jika NPB yang ada disertai 
dengan adanya:
• Tumor/ neoplasma/ karsinoma 
• Infeksi

• Fraktur tulang belakang (vertebra)
• Sindroma kauda equina
• NPB dengan sindroma radikuler
• NPB dengan gangguan 

neurologik yang berat
• Umur >50 tahun atau <20 tahun

Apakah perlu dilakukan foto atau 
laboratorium?

Jika tidak ada red flags, maka dalam 
4-6 minggu pertama tidak perlu 
dilakukan foto atau laboratorium. 
Terapi konservatif dapat memberikan 
perbaikan sebanyak 90% dalam 
satu bulan terapi. Foto dan atau 
laboratorium dilakukan jika setelah 
pemberian terapi konservatif selama 
4-6 minggu tidak didapatkan 
perbaikan. Foto polos tidak rutin 
dilakukan. Foto polos dilakukan 

terutama untuk menyingkirkan 
kelainan tulang. Pemeriksaan 
neuroradiologi seperti mielografi, 
Computer Tomography (CT) scan, 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
kadang diminta oleh dokter guna 
menegakkan diagnosis.

Laboratorium (seperti: laju endap 
darah (LED), darah perifer lengkap, 
C – reaktif protein (CRP), faktor 
rematoid, fosfatase alkali / asam, 
kalsium, fosfor serum, urinanalisa atau 
likuor serebrospinal) dilakukan atas 
indikasi. Pemeriksaan neurofisiologi 
juga dilakukan atas indikasi, terutama 
pada kasus NPB dengan sindroma 
radikuler dan mungkin NPB dengan 
tanda bahaya. 
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Jangan Jadi 
Orangtua Toxic, 
Hindari Mengatakan 
Kalimat ini Pada Anak!

Menjadi orangtua haruslah 
menjadi pihak yang siap 
memberikan kasih sayang 

dan dukungan kepada anak-anaknya. 
Akan tetapi, sering kali beberapa 
orangtua kerap tanpa sadar 
menyakiti perasaan sang buah hati 
dengan perkataannya.

Kalimat menyakitkan yang 
dikatakan oleh orangtua akan 
berdampak dan memengaruhi anak 
secara psikologis dan emosional. 
Dengan begitu, agar orangtua 
dapat mmenghindari kemungkinan 
terburuk yang terjadi maka 
sebaiknya menghindari kalimat 
tersebut dan tidak menjadi orangtua 
yang toxic.

Berikut 6 kalimat yang harus 
dihindari oleh orangtua dilansir dari 
idntimes.com:

“Dasar Aneh”

Mengucapkan kalimat ini ketika 
mengomentari penampilan anak bisa 
membuat mereka akan merasa tidak 
nyaman. Selain itu, juga membuat 
mereka menjadi tidak percaya diri 
dengan penampilannya sehingga 
menyebabkan anak malu tampil 
dihadapan orang lain karena merasa 
kurang cocok.

Sebaaiknya, bila orangtua merasa 

kurang cocok dengan apa yang anak 
pakai, coba gunakan kalimat yang 
lebih halus. Hindari mengomentari 
bentuk tubuh mereka bahkan 
mengucapkan kalimat pedas.

“Kamu Payah”

Mengkritrik pada apa yang 
dikerjakan anak memang boleh-
boleh saja, akan tetapi jangan 
mengucapkan hal yang membuat 
mereka patah semangat sebab 
orangtua memiliki peran penting 
untuk mendukung anaknya.

Sebaiknya, beri masukan yang 
membangun dan fasilitasi anak agar 
bisa mengembangkan potensi diri 
mereka lebih baik lagi. Pasalnya, 
kalimat yang menyudutkan justru 
akan membuuat anak tidak percaya 
diri dan takut untuk mencoba 
pengalaman baru.

“Kamu Seperti Anak Kecil”

Ketika saling berdebat dengan 
anak jangan asal bilang bahwa 
mereka kurang dewasa dan masih 
seperti anak kecil, hal itu justru akan 
membuat mereka menunjukkan 
sikap kekanakannya. Oleh sebab 
itu, orangtua harus terbiasa untuk 
fokus pada topik pembicaraan agar 
tercipta argumen dengan sehat.

“Ini Salahmu”

Bila anak melakukan kesalahan 
jangan hakimi mereka dengan 
menjadikan anak sebagai pelaku 
tunggal. Sebaiknya ajak mereka bicara 
baik-baik, deengarkan alasan mereka 
kemudian disskusikan langkah apa 
yang dilakukan untuk memperbaiki 
kesalahan tersebut.

Jika orangtua hanya menekankan 
kesalahan dan melepas anak begitu 
saja, maka anak akan kehilangan 
kepercayaan diri dan merasa bersalah 
terus menerus.

“Lakukan Apa yang disuruh, Jangan 
Banyak Tanya!”

Mengucapkan kalimat ini seolah 
terkesan mengontrol dan memaksa, 
ada baiknya bila orangtua meminta 
anak mengerjakan sesuatu dengan 
memberi pengertian kepadanya 
tentang urgensi dan manfaat dari 
aktivitas tersebut. Sebab jika anak 
dipaksa maka mereka akan menjadi 
tidak bebas dan merasa terkekang.

Dengan demikian, jadilah orangtua 
yang tidak mengatakan kalimat-
kalimat di atas. Mendukung anak 
menggunakan pola komunikasi 
dengan pemilihan kalimat yang tepat 
dan positif untuk membantu anak 
tumbuh lebih percaya diri. (Gth)
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Oleh: Ahmad Nur Fikri Abror
 (Cerita ini ditulis pengarang saat duduk di kelas 5 SDIT Al Uswah)

Hijrah Sang Naga 

“Angkat tangan!” kata pak 
Cheetah pada Naga. 
“Ampun Pak.. Saya 

tidak sengaja” kata Naga. “Jangan 
banyak alasan!!!. Kamu sudah 
banyak merusak negeri ini”. “Benar 
Pak.. Saya tidak sengaja..”. “Tidak 
sengaja apanya.. Apimu telah 
merusak kota ini” kata pak Cheetah 
dengan nada marah. “Kaki saya 
tadi kena tusukan duri. Bapak tahu 
kan kalau saya ini Naga. Refleks 
saya ya menyemburkan api..”. 
“Tidak ada kata refleks. Refleks 
itu bisa ditahan. Refleks itu terjadi 
karena kebiasaan. Kebiasaan yang 
berulang-ulang akhirnya timbul 
yang namanya refleks. Bapak tahu 
kalau kamu itu Naga. Naga memang 
bisa menyemburkan api. Tapi kamu 
mestinya bisa menahannya..” kata 
Cheetah lagi. “Tapi Pak.., api yang 
saya keluarkan hanya sedikit” sang 
Naga membela diri. “Tapi kamu 
bisa menahan diri kan.. Lihat itu 
apimu.. meski sedikit apimu telah 
menyembur ke instalasi listrik. 
Instalasi listrik itu karena tersambung 
di seluruh negri, akhirnya seluruh 
negri ini rusak” ucap Cheetah geram. 
“Maaf Naga, terpaksa saya harus 
memenjarakanmu” pungkas Cheetah. 

Seluruh penduduk negri telah 
mengetahui bahwa kekacauan negri 
Flora ini diakibatkan oleh semburan 
sang Naga. Semburan sang Naga 
ini menjadi buah bibir yang ramai 
dibicarakan orang. Buah bibir ini 
sampai ke telinga Kancil dari negeri 
tetangga. Kancil ini terkenal sebagai 

sang penasehat yang cerdik. Sang 
Kancil pun mendatangi penjara sang 
Naga, berniat membantunya. Kancil 
bertanya masalah itu kepada Naga, 
“Wahai Naga, mengapa Engkau 
melakukan ini?”. Naga menjawab 
secara detil pertanyaan tersebut. 
Kancil pun memberi saran-saran yang 
sangat bagus. 

Setelah keluar dari penjara, Naga 
tidak mau menjalankan saran-saran 
dari sang Kancil. Naga berubah 
menjadi pemurung. Kancil kembali 
mendatangi sang Naga. Sang Naga 
sedang ada di guanya. Sang Naga 
yang mengetahui kedatangan kancil 
merasa terganggu. Segeralah sang 
Naga menyemburkan api ke arah 
Kancil. Kancil yang lincah bisa 
menghindari semburan Naga. “Kancil 
cepat pergi dari sini! Aku tidak ingin 
diganggu siapa pun” kata Naga. 
“Mengapa Engkau menjadi seperti 
ini?” tanya Kancil. “Sudah pergi 
saja!” kata Naga jengkel. “Jika Kau 
ingin disenangi seluruh penduduk 
negri ini maka lakukanlah saranku” 
ucap sang Kancil mengingatkan sang 
Naga. 

Sang Naga akhirnya mau mengikuti 
saran sang Kancil. Sang Naga terus 
mencari apa yang disarankan oleh 
sang Kancil. Akhirnya sang Naga 
secara tidak sengaja melihat seorang 
ibu tua yang menyeberang jalan. 
Ibu tua ini hampir tertabrak mobil. 
Sang Naga segera menolong ibu 
tua ini. Si Ibu ini pun tersenyum 
seraya berucap,”Terima kasih 

Naga..”. Dalam hati Naga berucap, 
”Benar kata Kancil bahwa aku harus 
menolong orang agar disenangi 
oleh orang lain”. Hati sang Naga 
sudah tersentuh dengan saran sang 
Kancil. Sang Naga pun mencari terus 
orang-orang yang membutuhkan 
pertolongannya, mulai dari pak 
Beruang yang tidak bisa membawa 
gandumnya untuk dijual, ibu Tikus 
yang kehilangan kejunya, sampai Ibu 
Gajah yang kesulitan menenangkan 
anaknya. Sejak berubah menjadi baik 
itulah sang Naga mulai disenangi 
oleh warga negri Flora. Akhirnya 
Naga kembali hidup di tengah-tengah 
penduduk negri Flora. 

Setiap malam Naga bertugas 
menyalakan api mercusuar untuk 
menjaga ketenangan negri Flora. 
Karena kebaikan yang dilakukan 
oleh sang Naga setiap hari itulah 
maka dua tahun kemudian, terhitung 
sejak Naga berubah menjadi baik, 
sang Naga pun diangkat menjadi 
Penasehat Raja Negri Flora. Jabatan 
ini adalah jabatan bergengsi, sebuah 
jabatan yang dia inginkan sejak kecil. 
Benar kiranya saran gurunya, Kancil 
sang penasehat bijaksana, bahwa 
jika kita menolong seseorang pasti 
Allah akan menolong kita. Jika kita 
memudahkan urusan seseorang 
maka urusan kita juga akan 
dimudahkan oleh Allah SWT. “Terima 
kasih guruku atas semua nasehat 
yang telah Engkau berikan” ucap 
Naga bersyukur.

Hikmah Cerita:  Jika kita mendapat kesusahan jangan mudah 
menyerah. Percayalah bahwa Allah tidak akan memberi ujian di 
atas kemampuan hambaNya. Di balik satu kesusahan ada banyak 
kemudahan. Berusahalah bangkit lagi, harus senantiasa berusaha 
memperbaiki. Insya Allah dengan berusaha sebaik-baiknya 
maka kondisi akan membaik. Seiring membaiknya kondisi maka 
kesusahan kita akan hilang.

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sebuah 
kaum hingga mereka mengubah apapun yang ada pada diri 
mereka” Qur’an Surat Ar Ra’du 11:
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Adzkiya Khaileena 
Putri Asy’ari

Putri Andini 
Septiani

Muhammad Akmal 
Rizky Permana

Jihaan Nabiila 
Nafiis Aflah

Orangtua  : Moch. Hasyim Asy’ari dan Fitri Nilasari
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Oktober 2019

Orangtua  : M. Zainur Rosyid dan Fitri Yunita
Tanggal Lahir : Malang, 27 September 2015
Cita-cita : Guru

Orangtua  : Singgih Prasetia Permana dan Winda Rizky Amala
Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Desember 2016
Cita-cita : Pengusaha

Orangtua  : Bangun Anjar Asmara S dan Kartika Ayu Chandra
Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Agustus 2008
Cita-cita : Ustadzah
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Gambar winnie the pooh
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Mengawali Bisnis dari Kamar Kos-Kosan 
Hingga Mendirikan Hotel Berlabel Halal

Bakat berbisnis sudah tampak 
pada diri Riza Audi Rizki 
sejak sekolah menengah 

atas (SMA). Kala itu, ia memulai 
bisnis dengan menyewakan 
kamar kos-kosan. Hingga akhirnya 
berkembang dan berganti 
menjadi hotel.

Hotel Oriza di jalan 
Karangmenjangan 72 Surabaya 
ini mulai beroperasi sejak tahun 
2015. Menurutnya, tak mudah 
mendirikan sebuah hotel. 
“Dulu awalnya nggak gampang 
mendirikan hotel, kalau kos-kosan 
kan bisa di kampung-kampung, 
nah kalau hotel kan harus yang 
bagus lokasinya,” ujar wanita yang 
akrab disapa Icha ini.

Berasal dari lingkup keluarga 
yang berbisnis pada penyewaan 
bangunan, membuat wanita 
lulusan Universitas Brawijaya 
Malang ini memilih bisnis yang 
juga terkait bangunan, yakni 
mendirikan hotel yang kini 
memiliki konsep halal hotel.

“Awalnya sih memang masih 
hotel konven, kemudian kita 
lihat pangsa pasar kok bagus 
di segmen halal, akhirnya kami 
berganti ke hotel halal. Artinya 
segala macam produk dan service 
yang kita delivery ke customer 
sudah tersertifikasi halal terutama 
untuk makanannya,” terangnya.

Tak hanya sampai disitu, upaya 
untuk pengembangan bisnis pun 
terus dilakukan baik secara online 
maupun offline. Pemesanan hotel 
pun bisa dijangkau melalui online 
booking tanpa harus datang 
langsung ke hotel.

Selain itu, semenjak awal 2019 

ketika harga pesawat naik bisa 
sampai dua kali lipat, hingga 
membuat omset hotel menurun, 
apalagi ditambah banyaknya 
virtual-virtual hotel yang dapat 
bersaing, membuat wanita asal 
Surabaya ini memunculkan 
inovasi dalam bidang catering.

“Akhirnya saya puter otak dan 
muncul inovasi sektor catering. 
Dari situ alhamdulillah bisa 
mengembalikan value kami 
seperti sebelum awal 2019. 
Sekarang bahkan lebih banyak 
pemesanan catering daripada 
sewa kamarnya,” ungkapnya.

Icha mengakui, ketika performa 
hotel sedang mengalami masalah, 
ibu dari satu anak ini sama sekali 
tak ingin memecat karyawan. 
Itu adalah pantangan sekaligus 
prinsip yang ia pegang. 

“Saya hanya akan memecat 
karyawan bila mereka kinerjanya 
jelek, tapi kalau karena kesalahan 
saya atau karena performa 
perusahaan maka saya tidak mau 
memecat karyawan, itu prinsipku 
dari dulu, pokoknya jangan 
sampai karyawan kena imbasnya” 
akunya.

Wanita yang memiliki motto 
hidup “Stay Hungry, Stay Foolish” 
ini, berharap agar ke depannya 
Oriza Hotel ataupun Oriza 
Catering dapat menjadi market 
leader di area Surabaya dan 
sekitarnya.

“Motto hidup saya adalah 
menjadi seorang yang selalu lapar 
dan selalu kekurangan ilmu maka 
dari situ saya akan terus belajar, 
dan mau belajar dari siapapun,” 
tutupnya. (Gth)
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Hijrahnya 
Muhammad Ali, 

Sang Petinju 
Legendaris 

Dunia

Muhammad Ali merupakan 
seorang petinju legendaris 
dunia. Kendati sudah 

meninggal dunia pada 3 Juni 2016, 
namanya selalu dikenang sebagai 
petinju terhebat di dunia.

Pria yang wafat di usia 74 tahun 
itu merupakan seorang mualaf. Ia 
memutuskan mengucapkan kalimat 
Syahadat saat namanya sedang 
naik daun. Sejak memeluk Islam, dia 
menjadi ikon bagi Muslim Amerika.

Mengutip dari NDTV, Belinda, 
istrinya, mengungkapkan alasan utama 
Muhammad Ali menjadi seorang 
mualaf. Pria dengan julukan The 
Peoples Champ itu memeluk Islam 
usai bertengkar bersama Belinda.

Saat itu, kata Belinda, Muhammad 
Ali berada di luar kendali. Belinda 
kemudian menginstruksikan Ali untuk 
duduk dan menulis sebuah esai. Dia 
memintanya untuk menulis tentang 
mengapa dia menjadi seorang 
Muslim. Ali lalu mengambil selembar 
kertas kosong dan pulpen biru dan 
mulai menulis.

Belinda yang sekarang memakai 
nama Khalilah Camacho-Ali telah 
menyerahkan esai Muhammad Ali 

itu ke Museum Nasional Sejarah dan 
Budaya Afrika Amerika, 25 Oktober 
2017

Dalam esainya itu, Ali menulis 
tentang masa remajanya di Louisville 
saat dia dikenal sebagai Cassius Clay 
Jr. Suatu ketika Ali melihat seorang 
pria mengenakan jas mohair hitam, 
menjual koran terbitan Nation of Islam 
saat ia berjalan-jalan mencari gadis-
gadis cantik.

Sebelumnya, Ali pernah mendengar 
tentang organisasi Islam Amerika 
itu dan pemimpinnya, Elijah 
Muhammad. Namun dia tidak pernah 
berpikir serius untuk bergabung 
dengan kelompok tersebut, yang 
menggunakan beberapa ajaran Islam 
untuk memperjuangkan hak kulit 
hitam dan perbaikan diri.

Ali mengambil koran dan tertarik 
dengan sebuah kartun. Kartun itu 
menunjukkan seorang pemilik 
budak kulit putih memukul budak 
kulit hitamnya dan meminta orang 
tersebut berdoa kepada Yesus. Ali pun 
menyadari gambar itu memiliki makna 
yang salah

Ali menjadi mualaf bukan secara 
spiritual, melainkan pragmatisme. 

Kartun yang dilihatnya itu membuat 
dia tak mau memakai nama Cassius 
Clay.

Kemudian, pada tahun 1964, ketika 
dia memenangkan kejuaraan kelas 
berat usai menumbangkan Sonny 
Liston, Muhammad Ali mengumumkan 
secara terbuka dan membuat 
pernyataan independen: "Saya 
percaya kepada Allah dan dengan 
damai," katanya.

Ali mengungkapkan, kepindahannya 
ke agama Islam adalah hal yang wajar 
dan selaras dengan fitrah yang Allah 
ciptakan untuk manusia. Ia meyakini 
bahwa Islam membawa kebahagiaan 
untuk semua orang. Menurutnya, Islam 
tidak membeda-bedakan warna kulit, 
etnis, dan ras.

"Semuanya sama di hadapan Allah. 
Yang paling utama di sisi Tuhan 
mereka adalah yang paling bertakwa," 
imbuhnya. Keyakinannya terhadap 
Islam makin bertambah manakala Ali 
membaca terjemahan Alquran.

“Aku bertambah yakin bahwa 
Islam adalah agama yang hak, yang 
tidak mungkin dibuat oleh manusia," 
ungkapnya.(*)



Air yang menggenang, tidak 
bergerak sama sekali, lama 
kelamaan air itu akan berubah 

warna menjadi lebih keruh. Dan kalau 
dibiarkan lebih lama lagi, maka air itu 
akan berubah secara aroma. Air itu 
akan lebih bau.

Jika dibiarkan lebih lama lagi, 
maka air ini bisa menjadi sarang, 
jentik nyamuk, bakteri, bahkan 
kuman-kuman. Ini bisa menjadi 
suatu bencana. Begitu diungkapkan 
Febrianti Almeera, penulis buku Be 
A Great Muslimah yang ia menjuluki 
dirinya yang dahulu adalah seorang 
‘Imam Besar’ diskotik.

Memang betul, air adalah refleksi 
kehidupan. Tetapi, begitu air tidak 
bergerak, dia akan cenderung 
menjadi sebuah bencana dan sebuah 
penyakit. Namun lihat, ketika air 
bergerak seperti halnya air yang 
mengaliri sungai di desa-desa, yang 
masih jernih airnya.

Ketika air tersebut mengalir, ada 
sebuah pergerakan, maka air itu akan 
terasa lebih segar. Bahkan sampai 
bisa diminum, menjadikan air tersebut 
sebagai suatu kebaikan. Ini sama 
halnya dengan ciri-ciri kehidupan kita.

Ketika manusia terus bergerak dan 
bergerah terus, maka akan ada suatu 
kebaikan. Di mana ini akan berbeda 
ketika kita berhenti bergerak.

Contoh pergerakan lain yang bisa 
kita perhatikan adalah perputaran 
bumi. Ketika bumi berhenti, bumi tidak 

lagi melakukan pergerakan lagi, maka 
ini akan menjadi bencana. Sebab, bisa 
jadi ketika bumi berhenti, kita akan 
terlempar jauh kesana-kemari karena 
tidak ada lagi atmosfer bumi. 

Atau mungkin, ketika kita sedang 
melakukan tawaf, lalu ada beberapa 
shaf yang berhenti berjalan, maka 
pergerakan tawaf akan bisa menjadi 
kacau. 

Atau misalnya lagi uang yang tidak 
digulirkan, tetapi terus-menerus 
diendapkan, maka uang ini tidak 

akan membawa kebaikan dan 
kebermanfaatan.

Memperhatikan itu semua membuat 
kita terpikir, bahwa ciri kehidupan 
kita sesungguhnya adalah tentang 
bergerak. Tapi sayangnya, kehidupan 
tidak selalu berpihak pada kita. Di 
mana dalam artian, bahwa akan 
selalu ada sesuatu yang kita anggap 
buruk—hal-hal yang tidak kita senangi 
yang menimpa kita. Dan ini akan 
menghentikan kita untuk bergerak. 

Padahal sesungguhnya, yang 
harus kita lakukan ketika situasi 
tidak memungkinkan kita untuk 
terus bergerak adalah dengan tetap 
terus bergerak, karena seperti sudah 
dijelaskan: itulah ciri-ciri kehidupan.

Mungkin, ketika kita bergerak, hanya 
ada dua kemungkinan dalam hidup 
kita: sukses atau tidak berhasil. Masih 
50:50. Tapi apabila kita benar-benar 
berhenti bergerak sama sekali, maka 
kepastian kita untuk gagal adalah 
seratus persen.

Maka bergeraklah terus, 
bergeraklah terus, bergeraklah terus.

Bukankah Allah Subhanahu wa 
Ta‘ala telah berfirman, bahwa: 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri?

Allah Subhanahu wa Ta‘ala tidak 
akan tiba-tiba mengubah nasib 
kita apabila kita tidak bergerak. 
Bergeraklah. Bangun pagi lebih 
pagi, salat subuh di awal waktu, dan 
setelah itu jangan tidur lagi. Bergerak, 
bergerak, bergerak. Entah lakukan 
aktivitas apapun yang bermanfaat. 

Setelah itu, temukan betapa Allah 
rida kepada kita, dan banyaknya 
keajaiban-keajaiban yang muncul—
atau yang masih akan muncul, tidak 
kita sadari, merupakan anugerah-
anugerah baik dari Allah untuk kita. 
(nin)

muslmaH

majalah AMAL  Maret 2020 25

Jangan 
Berhenti,

Teruslah 
Bergerak 

dan Ciptakan 
Peluang 

Kesuksesan









Saat ini, hijab tak hanya menjadi 
kebutuhan, tetapi juga style. 
Untuk itu, merawat hijab agar 

tetap bagus, baik bahan maupun 
warnanya adalah hal penting. Nah, 
agar tak mudah rusak, simak tips 
dalam merawat hijab berikut.

Cuci dengan Tangan

Jika mencuci hijab, maka hindari 
penggunaan mesin cuci. Apalagi 
jika harus dicampur dengan pakaian 
lainnya. It’s a big no. Karena itu akan 
membuat hijab yang sebenarnya 
tak terlalu kotor menjadi  ikut kotor. 
Terlalu lama digilas dengan mesin 
juga dapat membuat benang hijab 
menjadi mudah rapuh.

Sifat kain hijab kebanyakan 
cenderung tipis dan lemas, sehingga 
hijab sebaiknya dicuci dengan tangan 
untuk mempertahankan keawetannya. 
Caranya, pisahkan cucian hijab 
dengan pakaian, rendam sekitar 

5-10 menit di dalam air sabun, kucek 
perlahan, dan bilas hingga bersih.

Hindari Menjemur di Bawah Sinar 
Matahari Langsung

Menjemur hijab langsung di bawah 
sinar matahari dapat membuat warna 
hijab akan lebih cepat pudar. Nah, 
agar warna dan motif hijab tetap awet, 
maka pastikan untuk menjemurnya di 
tempat yang teduh.

Setrika dengan Suhu Rendah

Saat menyetrika, gunakan suhu yang 
rendah, karena suhu yang tinggi atau 
panas bisa merusak serat kain, bahkan 
membuat hijab menjadi tipis hingga 
bolong. Jangan sampai!

Hindari Menggunakan Peniti

Meskipun dibutuhkan, penggunaan 
peniti merupakan musuh terbesar 
bagi hijab. Karena peniti dapat 

membuat serat kain hijab rusak, 
sehingga membuatnya jadi lebih 
cepat bolong. Alternatifnya, kita bisa 
menggunakan jarum pentul atau 
jepit khusus hijab yang tidak merusak 
tekstur kain hijab.

Gunakan Gantungan Hijab 

Yang tak kalah penting dari merawat 
hijab adalah cara penyimpanannya. 
Untuk menyimpan hijab, bisa 
menggunakan hanger komplemen, 
gantungan handuk, hanger ikat 
pinggang, harm pant hanger, hingga 
rak sepatu gantung. 

Jika terpaksa harus melipatnya 
karena jarang dipakai, maka gunakan 
plastik khusus atau gulung dan 
simpan pada tempat penyimpanan 
tertentu. Untuk pet hijab dan ciput, 
jangan simpan dengan dilipat, 
agar tak merusak bentuknya ketika 
dikenakan. (nin) 
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Tips Merawat Hijab Agar 
Tidak Mudah Rusak
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Tak Mencita-citakan, Namun Kemampuan Raditya 
Mengantarnya Menjadi Seorang Professor

Raditya Sukmana tak pernah 
menyangka bahwa dirinya akan 
menjadi seorang pengajar, sebab 

ia tak pernah mencita-citakannya. 
Namun, Allah subhanahu wa ta’ala 
berkata lain, dengan izin-Nya dan restu 
orangtua, pria kelahiran Surabaya ini 
diberi kemudahan melangkah menjadi 
seorang Dosen.

Sejak kecil, sang Ayah tak pernah 
bosan menyuruhnya untuk giat 
belajar bahkan memberi izin untuknya 
melanjutkan sekolah ke luar negeri. 
Kesempatan tersebut baru ia gunakan 
ketika lulus dari jenjang S1.

Setelah melamar diberbagai 
Universitas di 

luar negeri, pria alumni S1 manajemen 
di Unair ini mendapat informasi 
adanya beasiswa S2 di Amerika, 
tepatnya di Georgia State University, 
USA.

“Akhirnya saya mengirim dokumen-
dokumen saya kemudian selang 
beberapa hari saya di tes wawancara 
dan setelahnya saya mendapat 
kabar bahwa saya diterima, semua 
biaya hidup dan biaya kuliah di sana 
akan ditanggung semua,” ujar pria 
yang menjabat sebagai Professor 
di Departemen Ekonomi Islam 
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

“Setelah diterima itu saya kemudian 
menghadap pak Dekan yang 
membantu saya, kemudian beliau 
minta supaya saya mengabdi di Unair 
sebagai dosen. Waktu itu saya sempat 
ragu karena saya belum pernah 
memiliki pengalaman ngajar, tapi 
saya iyakan,” imbuhnya.

Meski tak memiliki pengalaman 
mengajar, Raditya bercerita bahwa 
sosoknya menjadi bagian penting 
dalam kelompok belajar ketika 
berada di Amerika, sebab ia 
dinilai mudah dalam menjelaskan 
dan menerangkan suatu materi 
sehingga dapat dimengerti oleh 
kawan-kawannya.

“Dari situlah saya mendapat 
jawaban bahwa jalur saya 
memang menjadi dosen,” papar 
penulis buku Wakaf: Pengaturan 
dan Tata Kelola yang Efektif.

Setelah lulus dari S2, Raditya 
sempat kepikiran tentang 
spesialisasi yang ia tekuni, 
kemudian ada sebuah jalan 
petunjuk yang menuntunnya 
dengan kemudahan, yaitu 
bidang ekonomi syariah.

Saya S2 di Amerika 
selama 15 bulan, selama 
itu, saya belajar ekonomi 

konvensional. Dan kala itu saya 
pikir bahwa saya harus spesialisasi 
di bidang tertentu, kemudian ada 
bisikan tentang ekonomi syariah 
IIUM (Internasional Islamic University 
Malaysia).

“Lagi-lagi saya diberi sinyal yang 
kuat agar saya yakin untuk mengambil 
S3 di IIUM, yaitu ketika di amerika (S2) 
saya bertemu dengan Imam sholat 
jumat di KBRI Washington DC yang 
kemudian bercerita bahwa beliau 
juga lulusan IIUM, pertemuan saya 
dengan beliau menambah keyakinan 
saya untuk belajar ekonomi Syariah di 
IIUM,” terang pria yang juga bekerja 
sebagai reviewer pada journal 
international.

Petunjuk dari Allah sangat luar biasa 
dalam menentukan hidup seseorang, 
seperti halnya bantuan kemudahan 
Raditya dalam melanjutkan kuliah 
di IIUM begitu luar biasa. Seolah itu 
menjadi suatu momentum bagaimana 
Allah merubah jalannya untuk menjadi 
seorang dosen.

“Saya merasa bahwa apa yang saya 
rasakan sampai saat ini adalah karena 
doa orangtua saya. Petunjuk dari 
Allah itu merupakan buah dari doa 
ibu dan ayah saya. Jadi pesan saya 
pada semua pembaca KOTAK AMAL 
adalah intensitas dengan orangtua 
harus lebih kita tingkatkan lagi, 
sering bertemu atau bila jauh sering-
seringlah telepon,” saran ayah dari tiga 
anak ini.

Sebelum mengakhiri, pria yang 
memiliki banyak jurnal penelitian 
yang dimuat di berbagai kanal-kanal 
online ini berharap agar ke depannya 
setiap umat Islam menjadi bagian dari 
ekonomi syariah.

“Mudah-mudahan kontribusi kita 
terhadap ekonomi syariah, itu bisa 
menjadi pemberat bagi amal kebaikan 
kita,” tutupnya. (Gth)
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Percaya Pengelolaan Dana KAI yang Transparan, 
Antarkan pada Nikmat Bersedekah

Tulisan kali ini akan mengantar 
para Keluarga Amal pada 
sosok seorang milenial yang 

telah menjadi donatur KotakAmal 
Indonesia (KAI) selama kurang lebih 
dua tahun. Kisah mengenai motivasi 
besarnya yang senantiasa berupaya 
bisa rutin bersedekah ini pun, 
diharapkannya dapat menginspirasi 
kita semua.

Perempuan yang berasal dari 
generasi milenial ini adalah Ella 
Sulistiowati, atau yang akrab dengan 
sapaan Ella. Ella sudah empat tahun 
bekerja menjadi karyawan swasta 
di sebuah perusahaan perkebunan 
kelapa sawit di Kalimantan. Momen 
pertamanya mengenal KAI adalah 
ketika suatu hari salah satu rekan 
kerjanya menghampirinya.

Rekan kerjanya saat itu 
memperlihatkannya pamflet 
KAI yang berisikan berbagai 
macam kegiatan KAI di dalamnya. 
“Kemudian rekan kerja saya 
menawarkan keikutsertaan untuk 
ikut berpartisipasi sebagai donatur,” 
kisah Ella.

Saat itu, perempuan kelahiran 
1995 asli Gedong Tataan, 
Lampung ini mengaku beberapa 
kali memperhatikan pamflet yang 
dibawa rekannya itu, hingga 
akhirnya ia tertarik untuk ikut serta 
menjadi donatur di KAI. “Karena 
saya melihat admistrasi pengelolaan 
biaya di KAI ini kok detail dan 
terperinci,” akunya.

Selain itu, Ella pun mengaku 
bahwa pada waktu itu, ia kerap 
bingung bagaimana ia bisa berbagi 
tanpa harus menunda waktu yang 
kemudian sering membuatnya 
lupa menyisihkan uang untuk 
sedekah, “Melihat laporan setiap 
bulannya disampaikan melalui 
majalah untuk jumlah penerimaan 
dan pengeluaran biayanya, serta 

terperinci dalam penyaluran 
biayanya, membuat saya Insyaa 
Allah tidak meragukan sistem 
pengelolaan biaya di KAI,” 
imbuhnya.

Sebelumnya, Ella yang telah 
aktif menjadi donatur di KAI sejak 
tahun 2018 ini mengaku kesulitan 
rutin bersedekah karena selalu saja 
ada kebutuhan dan pengeluaran 
tidak terduga setiap harinya.  
Namun, ketika ia mulai konsisten 
bersedekah melalui KAI, ada hal 
yang dirasakannya berbeda. Ia 
pun merasa jerih payahnya dalam 
bekerja lebih terasa berkah.

“Jadi, sampai dengan saat ini 
mungkin pemasukan saya nilainya 
masih tetap, namun saya selalu 
merasa cukup dan saya merasakan 
hal baik. Kemudahan selalu saya 
rasakan dalam setiap pekerjaan 
atau hal di luar pekerjaan. Dengan 
demikian saya kembali merubah 
pola pikir bahwa sedekah adalah 
kebutuhan yang perlu saya lakukan, 
bukan beban,” tuturnya.  

Ia pun semakin meyakini, bahwa 
rezeki yang Allah Subhanahu wa 
Ta‘ala berikan padanya tidak hanya 
melulu tentang uang, tapi bisa 
dengan ketenangan hati, kesehatan, 
kelancaran karir, kemudahan 
komunikasi baik dengan rekan 
kerja, maupun keluarga, dan banyak 
hal lainnya, “Di mana justru ini 
semua tidak saya rasakan saat saya 
belum rutin bersedekah,” ungkap 
perempuan yang hobi berkebun 
bunga ini.

Ella pun belajar, bahwa nasihat 
orang tuanya mengenai bersedekah 
karena ada hak orang lain dari 
sebagian rezeki yang diperolehnya 
adalah benar, dan sesuai dengan 
apa yang Allah Subhanahu wa 
Ta‘ala janjikan, “Sesuatu yang meski 
nilainya kecil bagi kita, namun siapa 

sangka kalau itu disalurkan dengan baik 
justru bisa bermanfaat bagi orang lain,” kata 
Ella.

“Insyaa Allah saya ingin terus konsisten 
dalam bersedekah dengan terus mengingat 
bahwa ada orang yang mungkin belum 
beruntung di luar sana dan memerlukan 
uluran bantuan. Di mana siapapun juga 
tidak perlu harus menunggu kaya untuk 
bisa bersedekah, karena dari keikhlasan kita 
dalam bersedekah tersebut ada kenikmatan 
dan keberkahan yang akan Allah berikan,” 
tutupnya. (nin)
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PENYEROBOT 
TANAH 
BISA DIPIDANA 
4 TAHUN 
PENJARA

Assalamualaikum pak, saya 
punya tanah rawa – rawa 
dipinggir jalan yang memang 

sudah lama nganggur tidak dipakai, 
dan saya baru tahu jika tanah tersebut 
diserobot orang pendatang sudah 5 
tahunan ini dibangun gubuk dibuat 
warung, sudah saya sampaikan pada 
orang tersebut bahwa ini tanah saya 
dan ia tidak ijin pada saya tahu – tahu 
sudah ada bangunan dan lain – lain, ia 
justru minta ganti rugi jika digusur, apa 
yang harus saya lakukan pak ? (Gadhy – 
Lamongan)

JAWAB

Terimakasih bu Ghady atas 
pertanyaan yang dikirimkan ke meja 
redaksi majalah Amal. Secara umum, 
pengaturan terkait penyerobotan 
tanah diatur dalam pasal 385 KUHP 
“Dengan hukuman penjara selama 
– lamanya empat tahun dihukum, 
barang siapa dengan maksud hendak 
menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak 
menjual, menukar, atau menjadikan 
tanggungan utang sesuatu hak rakyat 
dalam memakai tanah Pemerintah 
atau tanah partikulir atau sesuatu 
rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit 
di tanah tempat orang menjalankan 
hak rakyat memakai tanah itu, sedang 
diketahuinya bahwa orang lain yang 
berhak atau turut berhak atas barang 
itu”. 

Sedangkan menurut Perppu nomor 
51 tahun 1960 tentang Larangan 

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang 
Berhak atau Kuasanya. Memakai tanah 
ialah menduduki, mengerjakan dan/
atau mengenai sebidang tanah atau 
mempunyai tanaman atau bangunan 
di atasnya, dengan tidak dipersoalkan 
apakah bangunan itu dipergunakan 
sendiri atau tidak. Memakai tanah 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya 
yang sah adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam hukuman 
pidana dengan hukuman kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/
atau denda sebanyak-sebanyaknya 
Rp. 5.000.

Langkah Hukum yang bisa bu 
Gadhy lakukan adalah dengan 
cara melapor ke Kepolisian bahwa 
tanah bu Gadhi telah diserobot dan 
dikuasai oleh orang yang tidak berhak 
menempati. 

Demikian jawaban dari kami, 
semoga bermanfaat.
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100 ANGGOTA SRPB JATIM HADIRI RAKORNAS BNPB DI BOGOR

Seratus orang  relawan Jatim yang 
terhimpun dalam Sekber Relawan 
Penangulangan Bencana (SRPB) 

Jatim mendapat undangan mengikuti 
Rapat Koordinasi Nasional  (Rakornas) 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) di Bogor.

Keberangkatan hampir tujuh puluh 
organisasi  relawan yang didukung 
oleh BPBD Jatim ini diantaranya 
adalah Bonek Peduli, Senkom Mitra 
Polisi, Rumah Zakat, RAPI, Pramuka, 
SAR Surabaya, SSI, I-deru, SIGAB 
Kotakamal Indonesia, Dompet Dhuafa, 
dll.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 
hari Selasa 4 Februari 2020 dan 
dihadiri hampir 12.000 relawan dari 
berbagai organisasi seluruh Indonesia 
dan dibuka oleh Presiden RI Joko 
Widodo

Dalam Pidato Pembukaan, Presiden 
RI menyampaikan tren peningkatan 
kejadian bencana di Indonesia. 
Selain karena faktor iklim, menurut 
Joko Widodo ada tantangan yang 
harus dihadapi berkenaan dengan 
manajemen bencana, perbaikan 
infrastruktur, penanganan penyintas 
ataupun saat pemulihan. 

Presiden meminta agara seluruh 
instansi pusat dan daerah bersinergi 
dalam upaya pencegahan, mitigasi 
dan meningkatkan kesiapsiagaan. 
Setiap gubernur dan walikota harus 
menyusun rencana kontinjensi 
termasuk penyediaan sarana dan 

prasarana kesiapsiagaan yang 
dapat dilaksanakan semua pihak. 
Diharapkan penanggulangan bencana 
dilaksanakan dengan pendekatan 
kolaboratif melibatkan unsur 
pemerintah, akademisi dan peneliti, 
dunia usaha, masyarakat, serta media.

Poin akhir Presiden meminta 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah meningkatkan kepemimpinan 
dan pengembangan sumberdaya 
manusia yang handal dalam 
penanggulangan bencana, penataan 
kelembagaan yang mumpuni, 
termasuk program dan anggaran yang 
harus ditingkatkan sesuai prioritas 
RPJMN 2020-2024. Panglima TNI 
dan Kapolri diminta oleh Presiden 
turut serta dalam mendukung upaya 
penanggulangan bencana termasuk 
penegakan hukum. 

Satu hari sebelum rakornas, 
diselenggarakan seminar nasional 
yang menghadirkan para narasumber 
dengan berbagai institusi untuk 
membahas enam masalah utama, 

yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; 
(2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi 
(Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, 
Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman 
Hidrometeorologi (Kekeringan, 
Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) 
Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, 
Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting 

Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah 
dan Kegagalan Teknologi; serta 
(6) Sosialisasi Katana dan Edukasi 
Kebencanaan.

Dalam kesempatan yang sama 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
mendapat penghargaan dari 
pemerintah pusat atas Partisipasi 
Aktif dalam Penanggulangan 
Bencana Tahun 2019 yang diserahkan 
langsung Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
Doni Monardo dan diterima 
oleh Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Jatim Suban Wahyudiono, 
yang mewakili Gubernur Khofifah 
Indar Parawansa. 

BNPB juga memberikan 
penghargaan kepada (Alm) Rully Ady 
Dharma (relawan SRPB) atas jasa-
jasanya dalam penganggulangan 
bencana di Indonesia. Penghargaan 
ini diterima oleh Ketua SRPB Jatim 
Dian Harmuningsih (Ls)



Potret kita

majalah AMAL  Maret 202034

BAKSOS MILAD 
KOTAKAMAL INDONESIA - 
BANJARBARU

Peringatan milad Kotakamal 
Indonesia - Banjarbaru (11/1) 
di isi dengan ragam kegiatan. 
Diataranya peresmian kantor 
baru, peresmian Gazebo 
Cerdas, Tabligh (Ceramah 
Agama), cek kesehatan dan 
pengobatan gratis, serta 
penggalangan dana. (-/Ls)

BANTUAN BANJIR BANDANG 
BONDOWOSO

Banjir Bandang yang melanda 
Kabupaten Bondowoso di awal 
bulan Februari, cukup menyita 
perhatian karena datang 
mendadak. Kotakamal Indonesia 
menyalurkan  bantuan berupa 
pakaian layak pakai, sembako, dan 
makanan cepat saji (Ls)

SIGAB KOTAKAMAL INDONESIA 
HADIRI RAKORNAS BNPB 
DI BOGOR

Bersama dengan 100 relawan  yang 
tergabung dalam Sekber Relawan 
Penanggulangan Bencana Jatim (SRPB) 
dan didukung oleh BPBD Jatim, tim 
SIGAB Kotakamal Indonesia menghadiri 
undangan Rapat Koordinasi Nasional di 
Sentul International Convention Center - 
Bogor. Kegiatan yang melibatkan hampir 
12.000 relawan seluruh Indonesia itu di 
buka oleh Presiden RI, Joko Widodo (Ls)
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RAPAT KERJA NASIONAL 
YAYASAN KEMANUSIAAN 
KOTAKAMAL INDONESIA

Yayasan Kemanusiaan 
Nasional Kotakamal Indonesia 
menyelenggarakan Rapat 
Kerja Nasional (11/2) 
yang dihadiri seluruh 
cabang. Togetherness, Super 
Team, Success menjadi tema 
untuk menyemangati kerja 
dan layanan kepada para 
pemangku kepentingan. (Ls)

SANTUNAN UNTUK 
LANSIA DHUAFA 
DI HULU SUNGAI 
SELATAN

Kotakamal Indonesia - Hulu 
Sungai Selatan menyerahkan 
santunan kepada 50 orang lansia 
dhuafa dalam rangka bakti sosial. 
Bantuan ini disalurkan di 10 
desa Kecamatan dan diserahkan 
langsung oleh kepala cabang 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
-Bapak Reza- (PH/Ls)

KOTAKAMAL INDONESIA 
CABANG DIY YOGYAKARTA

Kabar gembira untuk warga 
yang tinggal di DIY Yogyakarta, 
karena Kotakamal Indonesia telah 
memiliki kantor layanan donatur 
di Murangan Triharjo, Sleman. 
Semoga jelajah penyaluran 
Kotakamal Indonesia semakin luas.
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OPERASI KATARAK GRATIS

Berkurangnya kemampuan melihat, 
jadi penyebab terganggunya 
pekerjaan  Pak Sugiyono  sebagai 
penjahit. Satu tahun menderita 
katarak membuatnya makin lemah 
dalam bekerja. Kotakamal Indonesia 
- Magetan membantu operasi katarak 
gratis di klinik Mata Utama Gresik 
untuk mta sebelah kiri. Alhamdulillah 
penglihatan terang kembali. 
InsyaAllah bulan Maret mata sebelah 
kanan akan di operasi di tempat yang 
sama (PH/Ls)

SEDEKAH NASI

Kotakamal Indonesia secara rutin 
menyalurkan sedekah nasi yang 
dihimpun di berbagai daerah. 
Penyaluran di prioritaskan untuk 
dhuafa, musafir, korban bencana 
alam, yatim, dll. Sedekah Nasi juga 
sudah di distribusikan saat bencana 
banjir bandang Bondowoso  (Ls)
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Komunitas 
Sarpena 
Berikan 
Edukasi 

Pertolongan 
Pertama Gratis 

untuk Publik

Seringkali, orang-orang 
mengesampingkan pentingnya 
pertolongan pertama pada 

korban. Padahal, jika pertolongan 
pertama dilakukan dengan cepat 
dan tepat, dapat menolong nyawa 
korban tersebut. Dengan alasan inilah, 
komunitas Sarpena berdiri.

Sarpena (Search and Rescue 
Pemersatu Nusantara) berdiri sejak 
tahun 2010 di Surabaya. Dengan 
digawangi oleh dr. Ami Surini yang 
pertama kali melakukan edukasi 
tentang basic life support (BLS). 
Berdirinya Sarpena ini berawal 
dari keinginannya memberikan 
edukasi tentang segala yang terkait 
kebencanaan dengan gratis.

“Saya diceritakan oleh guru meditasi 
saya yang pernah mengunjungi Taiwan, 
kalau disana lebih ekstrem iklimnya. 
Bencananya juga lebih kompleks. 
Karena itu, orang-orangnya juga 
disiapkan untuk tanggap bencana,” 
kata dr. Ami.

Masyarakat Taiwan benar-benar 
dilatih oleh pemerintah setempat 
agar tanggap bencana. Mulai dari 
anak kecil hingga dewasa dilatih agar 
benar-benar tanggap bencana. “Disana 
sudah bukan kurikulum sekolah lagi, 
tapi sudah jadi gaya hidup mereka,” 
tambahnya.

Sebelum benar-benar terjun 
mengedukasi khalayak tentang 
pertolongan pertama, Ami pergi 
belajar ke lembaga pelatihan BLS 
Universitas Airlangga Surabaya. 
Disana pelatihan pertolongan pertama 

disediakan baik untuk masyarakat 
awam ataupun para dokter. 
Sayangnya bagi masyarakat awam, 
harga pelatihan tersebut kurang 
terjangkau kala itu. 

“Mereka mau ikut pelatihan harus 
bayar mahal, apalagi ilmunya juga 
jarang dipakai bagi orang awam, ya 
ndak ada yang mau ikut,” ungkapnya. 
Dari pengalaman tersebut, akhirnya 
Ami memantapkan diri untuk 
mengabdikan diri mengedukasi 
masyarakat awam tentang pentingnya 
pertolongan pertama.

Materi yang diajarkan olehnya di 
komunitas ini pun beragam. Mulai 
dari bantuan hidup dasar hingga 
pertolongan pertama gawat darurat 
(PPGD). Semua kegiatan yang 
dilakukan ini tidak menarik biaya 
sepeserpun. “Semuanya dari biaya 
mandiri,” aku founder komunitas 
Sarpena tersebut.

“Saya berharap, dengan ilmu yang 
saya bagikan ini, orang-orang dapat 
menolong dirinya sendiri dan orang-
orang di sekitarnya. Supaya, pada saat 
tenaga medis belum datang, orang-
orang dapat menangani korban 
sementara,”

Program yang baru-baru ini 
digagas Ami yakni, mengedukasi 
para ojek online (ojol) tentang materi 
bantuan hidup dasar. Menurutnya, 
hal ini penting bagi mereka, karena 
para ojol tidak lepas dari jalanan 
dan kecelakaan bisa saja mengintai 
mereka. Dengan ilmu pertolongan 
pertama yang mereka dapatkan, 
mereka dapat memobilisasi para 
korban kecelakaan di jalan nantinya.

“Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu 
ngajarin ojol. Komunitas-komunitas 
ojol bergantian, datang dan belajar ke 
rumah saya,” tuturnya.(ipw)
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Taoge Cah Ayam
BAHAN :
• 250 gram dada ayam. Ambil 

dagingnya lalu potong-
potong kecil

• 250 gram taoge, hilangkan 
ekornya

• 2 batang daun bawang, iris
• 4 siung bawang putih, iris 

kasar
• 1 sendok teh lada
• 1 sendok teh kecap asin
• 1 sendok teh kecap inggris
• 1 sendok makan kecap manis
• 1 sendok teh garam
• 4 sendok makan minyak sayur 

untuk menumis

CARA MEMBUAT :
1. Siapkan wajan. Beri minyak 

sayur. Nyalakan api. Setelah 
pinya mulai panas, tumis 
bawang putih hingga wangi, 
tambahkan ayam, masak hingga 
terlihat perubahan warna.

2. Masukan taoge, daun bawang, 
lada, kecap asin, saus inggris, 
serta garam, masak beberapa 
saat hingga taoge layu.

3. Angkat.

4. Hidangkan langsung atau 
bersama nasi putih hangat



Ustadz Muhammad Shaleh Drehem, Lc
(KetuaIKADI Jatim & Narasumber tetap Program 

Tazkiyatun Nafs di Radio Suara Muslim Surabaya FM 93,8Tazkiah
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Mensyukuri nikmat rezeki 
apapun yang dimiliki 
adalah salah satu sikap 

Rasulullah Muhammad Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam yang perlu 
diteladani. Dalam sebuah hadis, 
disebutkan Rasulullah pernah 
hanya mendapati lauk cuka saat 
beliau hendak makan.

Kisah ini diceritakan Jabir Ibn 
Abdullah Radhiyallahu ‘anhu. 
Bahwa Nabi suatu kali pernah 
masuk mengunjungi rumah salah 
satu istrinya dan menanyakan 
tentang roti kering. 

Jadi, roti kering ini yang nantinya 
ketika akan dimakan biasanya 
dicampur dengan cairan keju atau 
cairan minyak zaitun yang berguna 
untuk melunakkan roti itu. Sebab 
roti—jika di Madinah, kalau tidak 
dimasukkan kembali ke dalam 
plastiknya ketika makan, maka roti 

akan kering, yang jika dipukulkan 
ke kepala juga bisa “benjol”. Ini 
karena kerasnya roti tersebut.

Karena pada zaman Nabi belum 
ada plastik kemasan seperti 
roti yang kita makan hari ini, 
sehingga roti itu keras, dan untuk 
memakannya butuh sesuatu yang 
digunakan untuk melunakkannya. 
Tapi sayangnya, saat itu tidak 
ada apapun yang bisa digunakan 

untuk melunakkan kecuali cuka. 
Nabi memakan itu. Seperti apa 
itu rasanya memakan roti dengan 
cuka?

Saat bersantap, Nabi bersabda, 
“Sebaik-baik lauk adalah cuka.”

Masyaa Allah. Jika kita yang 
memakannya tentu kita akan 
merengut. Tentu saja di zaman 
Nabi sudah ada banyak lauk pauk 
yang jauh lebih baik dari cuka. 
Pesan dari kisah ini adalah sebuah 
apresiasi. 

Itu adalah ungkapan syukur 
dari Nabi, hingga cuka pun 
disebut Nabi sebagai “sebaik-baik 
makanan” dalam rangka supaya 
istrinya tidak tersinggung. Karena 
Rasu pun selalu mengajarkan 
untuk tidak mencela makanan serta 
memperlakukan istri dengan baik. 
(nin)

Belajar 
Sederhana 
dari Cara 

Makan 
Nabi 






