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“
Hikmah Sebuah Musibah

Tidak ada penyakit, kesedihan, dan bahaya 
yang menimpa seorang mukmin, hingga 
duri yang menusuknya melainkan Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala akan mengampuni 
kesalahan-kesalahannya dengan semua 
itu.” – HR. Bukhari dan Muslim
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Awal tahun 2020 ini, dunia 
sedang dihadapkan 
dalam keadaan 
darurat, sesuatu yang 

tak pernah terbayangkan oleh 
manusia. Makhluk kecil bernama 
Corona melumpuhkan hampir 
¾ penduduk dunia. Dampak 
wabah ini ada hampir semua 
lini. Semua diminta mengisolasi 
diri, keterpurukan ekonomi tak 
bisa dihindari. Lalu bagaimana 
Islam mengajarkan bangkit dari 
berbagai keterpurukan?
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Hubungi Kami

Mengapa Perceraian Meningkat di 
Cina Pasca-karantina Corona?

Ingat Selalu Pesan Orang Tua, 

Dr. Ahmad Syawqi 

Kini Jadi Pustakawan 
Berprestasi 
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Kerjasama :

kalibening

Manjakan 
Mata 

dengan 
Pesona 

dari Curug 
Pasucen 

Rembang

Berkat jangkauan media sosial, 
Curug Pasucen Rembang kini ramai 
dikunjungi wisatawan. Di sini, para 

wisatawan dapat menikmati kucuran air 
terjun di tengah lebatnya hutan.

Tempat wisata alam ini berada di desa 
Pasucen kecamatan Gunem Kabupaten 
Rembang. Jaraknya sekitar 30 kilometer 
dari pusat Kota Rembang. Air Terjun 
Pasucen memiliki ketinggian berkisar 25 
meter. Airnya bersumber dari sungai kecil 
di atasnya, yang berkurang debit airnya di 
musim kemarau.

Untuk menuju Curug Pasucen, akses 
yang paling mudah adalah lewat Sulang. 
Kemudian mengambil arah Gunem lalu 
menuju desa Tegal Dowo atau arah pabrik 
semen. Setelah sampai di Desa Pasucen, 
kemudian Anda tinggal mengikuti rambu-
rambu yang akan memudahkan Anda 
untuk mencapai lokasi.

Jika Anda dari arah Lasem juga bisa. 
Tinggal menuju arah Pamotan, lalu 
Gunem, dan lewat desa Tegal Dowo juga. 
Sebenarnya ada jalur lain yang lebih dekat 

yaitu melalui Bulu Mantingan. Namun jalur 
ini tidak di rekomendasikan, karena kondisi 
jalan yang kurang nyaman untuk dilalui.

Selain itu, untuk tiba di lokasi, Anda 
masih harus jalan kaki sekitar 150 meter 
dari tempat parkir. Setibanya di sana, Anda 
akan disambut suara gemericik air beserta 
nuansa sejuk khas pegunungan. Untuk 
menikmati semua ini, ada tiket masuk objek 
wisata yang dikenakan sebesar Rp3.000,- 
saja. 

Demi menunjang tempat pariwisata ini, 
Pemkab Rembang pun telah bekerja sama 
dengan Blogger Rembag a.k.a Gerbang 
untuk ikut berpartisipasi memperkenalkan 
seluruh objek wisata yang ada di sana, 
termasuk Air Terjun Pasucen tersebut.

Di sini, Anda bersama keluarga 
dapat menikmati pemandangan alam 
yang sejuk dan terjangkau. Sehingga, 
tempat wisata ini sangat cocok bagi 
Anda yang ingin berlibur bersama 
keluarga. (*)



kajian utamA

majalah AMAL  Juni 2020 5

Menguatkan 
Level Kesabaran, 

Bangkit 
Keterpurukan

Awal tahun 2020 ini, dunia sedang dihadapkan dalam keadaan darurat, sesuatu 
yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Makhluk kecil bernama Corona 
melumpuhkan hampir ¾ penduduk dunia. Dampak wabah ini ada hampir 
semua lini. Semua diminta mengisolasi diri, keterpurukan ekonomi tak bisa 

dihindari. Lalu bagaimana Islam mengajarkan bangkit dari berbagai keterpurukan?
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Dunia adalah tempat bagi manusia 
menjalani ujian dan cobaan dari 
Allah subhanahu wa ta’ala. Untuk 
itu, sebagai umat Muslim sebaiknya 
senantiasa tenang, sabar dan tawakal 
dalam menyikapi segala ujian. Dengan 
begitu, akan mudah bagi mereka 
untuk bangkit kembali menjadi pribadi 
yang lebih baik.

Ustadz Akhmad Arqom, M.Pd, 
Direktur Trustco Surabaya, sebuah 
lembaga profesional pengembangan 
diri menyampaikan, bahwa dalam 
menghadapi suatu ujian, baik itu rasa 
kehilangan, ketakutan, keresahan, 
atau krisis adalah hal yang tak dapat 
dihindari. Seseorang membutuhkan 
sikap yang tepat untuk menjalaninya. 

“Tenang dan sabar adalah kekuatan 
yang perlu kita punya untuk menjalani 
berbagai cobaan. Kemudian, tawakal 
berserah diri kepada Allah subhanahu 
wa ta’ala, senantiasa selalu dekat 
dengan-Nya melalui dzikir dan ibadah. 
Tak lupa untuk menata hati dan diri 
agar bisa bangkit kembali,” ujar pria 
lulusan IKIP Negeri Surabaya ini.

Nasihat Ibnu Sina

Dalam suasana penuh kecemasan 
terhadap meluasnya penyebaran 
virus corona tersebut, Ustadz Akhmad 
mengingatkan akan satu nasihat bijak 

dari Ibnu Sina, seorang ulama terkenal 
sekaligus ahli di bidang kedokteran, 
yakni:

“Kepanikan adalah separuh 
penyakit, ketenangan adalah separuh 
obat, dan kesabaran adalah langkah 
awal kesembuhan.”

Di saat krisis akibat adanya ancaman 
pandemi virus corona, perlunya 
bersikap menjaga diri agar tidak panik. 
Agama mengajarkan tentang kematian 
yang telah ditetapkan oleh Allah 
subhanahu wa ta’ala jauh sebelum 
kelahiran manusia ke dunia.

Dengan demikian, hal itu akan 
menjadi penguat dan keyakinan umat 
Muslim bahwa betapapun dahsyatnya 
ancaman virus ini maka tidak akan 
bisa mengancam nyawa seseorang 
jika Allah subhanahu wa ta’ala belum 
menghendakinya untuk mati.

“Tapi jangan pasrah begitu saja, 
umat Muslim juga berkewajiban 
berikhtiar dengan mengambil sikap 
hati-hati dalam menghadapi segala 
ujian,” tutur pria kelahiran 14 Mei ini.

Sementara itu, Ustadz Akhmad 
menekankan tiap umat Muslim juga 
perlu memiliki ketenangan baik dalam 
keadaan sakit maupun sehat. Dalam 
keadaan tenang, jiwa tidak mudah 

terserang oleh berbagai penyakit 
jasmani dan rohani, sebab ketenangan 
adalah benteng dalam menghadapi 
musibah apapun.

Ketenangan akan didapat bila 
umat Muslim berdzikir kepada Allah 
subhanahu wa ta’ala. sebab dengan 
mengingat Allah akan menghasilkan 
ketentraman sebagaimana firman 
Allah yang tertulis dalam surat Ar Ra’d 
ayat ke 28:

“(yaitu) orang-orang yang beriman 
dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tentram.” (QS. Ar-Rad: 28)

“Seperti pandangan Ibnu Sina 
bahwa ketenangan adalah separuh 
obat yang dibutuhkan dalam 
kondisi sakit karena Allah sedang 
menghendakinya. Untuk itu, selalu 
ingatlah Allah maka akan lebih cepat 
sembuh dan dijauhkan dari rasa resah 
gelisah dan gundah. Sehingga akan 
mudah untuk bangkit,” ungkap pria 
yang juga lulusan Universitas Negeri 
Terbuka Program Sosiologi ini.

Sikap tepat yang lain adalah sabar. 
Ustadz Akhmad memaparkan, bahwa 
siapa saja harus memiliki kesabaran 
ketika sedang diterpa ujian, apalagi 
dengan mewabahnya virus corona.

Kepanikan adalah 
separuh penyakit, 
ketenangan adalah 
separuh obat, dan 
kesabaran adalah 
langkah awal 
kesembuhan.”

“
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“Harus sabar terhadap berbagai 
pembatasan dari berbagai pihak yang 
berwenang baik terkait dengan masalah 
kesehatan, sosial, politik, pendidikan, 
ekonomi, hingga agama sekalipun. Dengan 
kesabaran dari berbagai pihak, maka yakinlah 
musibah ini akan segara berakhir,” papar 
penulis buku “Talk To Yourself” ini.

Bangkitlah, Krisis Bukan Akhir dari 
Segalanya

Semua orang akan mengalami penderitaan 
dengan adanya ujian demi ujian yang 
dihadapinya. Bahkan semua orang akan 
merasakan perihnya krisis yang sedang 
dialami. Hanya saja, suara dari keluhan 
mereka ada yang sebagian terdengar, 
tetapi sebagiannya ada yang lebih memilih 
berjiwa besar untuk tidak menampakkan 
kepedihannya.

Dalam salah satu buku yang ditulis oleh 
Ustadz Akhmad berjudul “Menciptakan 
Keajaiban Hidup”, ia menjelaskan bahwa Allah 
subhanahu wa ta’ala ingin umat-Nya bangun 
dari tidur panjang yang membuat seseorang 
tidak segera menyadari segala potensi yang 
telah diberikan oleh-Nya untuk bangkit dari 
ujian ini.

“Sebab, ujian atau krisis yang saat ini 
dihadapi itu bukanlah akhir dari segalanya. 
Ini semua sesungguhnya adalah aba-aba dari 
Allah agar seluruh umat-Nya mau berpacu 
dan berkompetisi menciptakan karya besar 
dalam hidup ini, yang akan bermanfaat bagi 
diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. 
Maka dari itu, bangkitlah, jangan bersedih 
dalam keterpurukan,” saran ayah dari seorang 
putri ini.

Ustadz Akhmad menegaskan, di balik 
musibah atau ujian yang telah menimpa 
seluruh umat di dunia ini, maka akan ada 
hikmah, motivasi serta jalan petunjuk yang 
menginspirasi diri untuk senantiasa bangkit. 
Perbaikilah sedikit demi sedikit, setahap 
demi setahap sambil terus berdoa memohon 
pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala.

“Semoga di bulan penuh kemenangan ini, 
hati dan diri kita juga menang melawan ujian 
yang sedang dihadapi. Semoga kita semua 
juga senantiasa dapat mengevaluasi diri 
masing-masing dan segara kembali menjalani 
kehidupan yang lebih baik,” tutupnya. (Gth)

Wabah Covid-19, Melahirkan 
Berbagai Kepedulian 

Pelemahan dan perlambatan ekonomi makin hari makin 
terasa nyata semenjak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
datang di Indonesia. Hampir semua sektor ekonomi terkena 

dampaknya hingga lemah tak berdaya. Namun siapa sangka wabah 
ini melahirkan kekuatan baru, yakni kepedulian satu sama lain.

Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia 
membuat ekonomi masing-masing negara mengalami resesi. 
Situasi lemah ekonomi ini dirasakan oleh berbagai pihak tanpa 
pandang bulu. “Si kaya dan si miskin, si lemah maupun si kuat, 
semua merasakan ketidaknyamanan karena kerusakan di sana-sini,” 
kata Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) RI, dikutip dari detik.

Kondisi ini kembali dipertegas oleh International Monetary Fund 
(IMF) bahwa seluruh dunia, sekarang sudah memasuki tahap resesi 
ekonomi. Karena, hampir tiap negara yang terdampak Covid-19 
menghentikan segala aktivitas perekonomian yang menyebabkan 
adanya kerumunan, baik besar maupun kecil.

“Terjadi kerusakan di sektor dan sub-sektor ekonomi. Sebagai 
bagian tak terpisahkan dari ekonomi dunia, Indonesia turut 
merasakan dan menerima dampak dari kerusakan ini,” imbuh 
Bambang.

Gambaran resesi yang akan terjadi di Indonesia ini pun juga 
dipertegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. Dalam rapat 
kerja dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) RI pada 
Senin (6/4) lalu, Menkeu memaparkan, kondisi ekonomi Indonesia 
akibat Covid-19 ini dapat mengalami skenario terburuk dengan 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 2,3 persen. Padahal, prediksi 
awal jajaran Kementerian Keuangan RI, di tahun 2020 Indonesia 
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mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 
lima persen.

“Baik ekspor maupun investasi tumbuh 
negatif,” tandas Sri Mulyani. Datangnya 
kabar kurang baik ini, ternyata juga 
dibersama datangnya kabar baik 
berdasarkan hasil prediksi Menkeu RI itu. 
Ia memprediksi bahwa pada kuartal IV, 
situasi ekonomi Indonesia sudah kembali 
membaik.

Menanggapi paparan dari Menkeu 
ini, Bambang Soesatyo berharap bahwa 
Pemerintah RI mengambil kebijakan 
yang mampu menaungi semua pihak. 
“Pemerintah diharapkan menerapkan 
kebijakan yang mendorong penguatan 
konsumsi, baik konsumsi masyarakat 
maupun pemerintah sendiri,” ujar Ketua 
MPR-RI itu.

Di sisi lain, dijelaskan oleh Prof. DR. 
Raditya Sukmana, SE., MA, lektor di 
Universitas Airlangga Surabaya, kondisi 
resesi yang sekarang jauh berbeda dari 
tahun 1998 ataupun 2008. Di situasi resesi 
akibat Covid-19 ini cukup cepat terjadi dan 
menyerang hingga lini ekonomi terkecil 
seperti keluarga. “Covid ini menyerang 
kesehatan seseorang. Gampangnya, jika 
seseorang sakit, terlebih jika ia tulang 
punggung keluarga, maka ekonomi 
keluarga pun dapat melemah,” ungkapnya.

Bersatu Padu untuk Bangkit Bersama

Bangkit dari keterpurukan ekonomi 
seperti sekarang, tidak bisa hanya 
mengandalkan pemerintah sebagai 
otoritas tertinggi suatu negara. Semua 
pihak, dari yang terkecil hingga terbesar, 
dari yang termiskin hingga terkaya, dari 
yang terlemah hingga terkuat harus 
bersatu padu.

Masing-masing elemen harus memiliki 
tupoksi yang adaptif menyikapi situasi 
yang terjadi. Sebagai masyarakat biasa 
menurut Raditya, hal sederhana yang bisa 
kita lakukan adalah dengan meningkatkan 
frekuensi kita bersedekah.

“Kita lihat, sudah banyak pihak yang 
mulai bersedekah dengan berbagai cara. 
Bersedekah dengan membagi-bagikan 
masker kain gratis, membagikan hand 

sanitizer gratis, membagikan sembako, 
hingga dapur umum yang menyediakan 
makanan gratis tiap hari bagi warga yang 
kurang mampu,” tandas Raditya yang telah 
dilantik menjadi Guru Besar Universitas 
Airlangga ke-481 per Juni 2019 lalu.

Selain bersedekah, sebagai seorang 
warga yang tinggal di suatu negara yang 
berotoritas dan berdaulat, mematuhi 
imbauan pemerintah seperti melakukan 
pembatasan fisik dan sosial. Hal ini 
dilakukan dalam upaya membantu 
pemerintah dan orang-orang di sekitar 
agar situasi sekarang terkontrol.

Kemudian, terkait dengan peran 
pemerintah yang wajib mengayomi 
seluruh warga negara telah mengambil 
kebijakan untuk menyelamatkan 
perekonomian negeri. Kebijakan ini 
diterapkan melalui pemberian stimulus 
anggaran sebesar Rp 405 triliun. Dengan 
Rp 110 triliun untuk program perlindungan 
sosial, Rp 75 triliun untuk kesehatan, dan 
Rp 150 triliun untuk alokasi pemulihan 
ekonomi serta Rp 70,1 triliun untuk insentif 
perpajakan dan stimulas kredit usaha 
rakyat.

“Bantuan-bantuan pemerintah untuk 
masyarakat seperti kartu sembako yang 
dianggarkan menjadi Rp 200 ribu per 
bulan oleh pemerintah, diskon hingga 
pembebasan biaya listrik rumahan, 
kelonggaran kredit bagi UKM dan 
beberapa golongan nasabah. Ini sebagian 
contoh kebijakan pemerintah untuk 
menstabilkan perekonomian dari lingkup 
terkecil,” jelas pria yang menjadi pengajar 
di Universitas Airlangga Surabaya itu.

Dengan langkah-langkah tersebut, 
Raditya berpendapat bahwa langkah 
pemerintah sudah cukup responsif untuk 
menghadapi resesi ekonomi akibat 
Covid-19. Pun dengan masyarakat dari 
level ekonomi terkecil hingga terbesar 
yang mulai bahu membahu bertahan di 
situasi seperti sekarang.

“Semua sektor terus bekerja sama 
bertahan di situasi seperti sekarang. Saling 
bahu membahu, bersatu padu membantu 
satu sama lain, insyaAllah dapat membuat 
kita bertahan di tengah resesi,” ucapnya 
dengan haru.(ipw)

Terus 
Bersedekah, 
Meski 
Sedang 
Merasa 
Susah

Selalu ada pesan di 
balik setiap musibah. 
Islam mengajarkan 

cara pandang ini. Termasuk 
untuk bangkit dari musibah 
pandemi virus corona. Islam 
mengajarkan ummatnya 
agar terus bersedekah, 
terus peduli dalam kondisi 
apapun. Jika masing-masing 
orang melakukannya, ini 
menjadi solusinya. 

Musibah dan ujian 
adalah keniscayaan yang 
tidak dapat dihindari. Ada 
berbagai macam musibah, 
mulai dari rasa takut 
akan adanya ancaman, 
kelaparan karena susahnya 
memperoleh bahan pokok 
makanan, sampai kepada 
kehilangan harta, jiwa dan 
berbagai kepentingan 
duniawi lainnya. Hal 
tersebut sebagaimana 
dijelaskan dalam firman 
Allah subhanahu wa ta‘ala, 
“Pasti kami akan menguji 
kalian dengan sesuatu 
ketakutan dan kelaparan, 
serta kekurangan harta, jiwa, 
dan buah. Dan berilah kabar 
gembira kepada orang-
orang yang sabar.” (QS. 
Al-Baqarah: 155)

Ayat ini seolah 
menjelaskan kepada kita 
bahwa, ujian adalah hal 
yang lumrah, kondisi 
selalu ada pada kehidupan 
manusia. Meski demikian, 
Allah subhanahu wa ta’ala 
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juga memberikan tips pada kita saat 
dilanda musibah, yakni sabar. 

Di ayat lain, Allah ta’ala 
menyampaikan bahwa sabar adalah 
penolong dari berbagai keterpurukan. 
“Hai orang-orang yang beriman, 
jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar.” (QS. 
Al-Baqarah: 153)

Sabar yang dimaksud dalam ayat 
tersebut yakni meliputi untuk tetap 
sabar menjalankan perintah, sabar 
dalam meninggalkan larangan, serta 
sabar dalam menerima takdir dan 
ketentuan Allah Subhanahu wa Ta‘ala. 
Sementara itu, di antara teladan yang 
dicontohkan Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam ketika ditimpa 
musibah, sebagaimana dikatakan 
Hudzaifah adalah beliau segera 
mengerjakan salat (HR. Abu Dawud).

Beliau pun mengajarkan umat Islam 
jika terkena musibah agar berdo‘a 
kepada Allah dengan do‘a, “Ya Allah, 
berilah pahala atas musibah yang 
menimpaku dan gantilah dengan 
yang lebih baik daripadanya”, 
dengan begitu, niscaya Allah akan 
menggantikannya yang lebih baik (HR. 
Ahmad). 

Solusi Lain Selain Sabar

Selain sabar, Islam juga mengajarkan 
hal lain untuk menangkal dan 
menguatkan berbagai musibah. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
pernah bersabda, “Bersegeralah 
bersedekah, sebab bala bencana tidak 
pernah bisa mendahului sedekah.”

Melalui hadis tersebut Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin 
menunjukkan bahwa aktivitas sedekah 
bisa membantu seseorang untuk 
terhindar dari bala bencana. Hal ini 
senada dengan hadis muttafaq ‘alaihi 
yang berbunyi, “Bentengilah diri kalian 
dari siksa api neraka meskipun dengan 
separuh buah kurma.” Bahkan, dalam 
hadis yang diriwayatkan Thabrani, 
disebutkan bahwa sedekah dapat 
menolak 70 macam bencana, dan 

yang paling ringan adalah 
penyakit kusta dan sopak 
(vitiligo).

Rasulullah juga bersabda, 
“Barangsiapa melepaskan 
kesusahan seorang muslim 
dari kesusahan dunia, 
Allah akan melepaskan 
kesusahannya pada hari 
kiamat; barangsiapa 
memudahkan seorang 
yang mendapat kesusahan, 
Allah akan memudahkan 
urusannya di dunia dan 
akhirat; dan barangsiapa 
menutupi (aib) seorang 
muslim, Allah akan 
menutupi (aibnya) di dunia 
dan akhirat; dan Allah selalu 
akan menolong hambanya 
selama ia menolong 
saudaranya.” (HR. Muslim)

Allah juga mengingatkan 
dalam Surat Muhammad 
ayat ke 38, yang artinya, 
“Ingatlah, kamu ini orang-
orang yang diajak untuk 
menafkahkan pada jalan 
Allah. Maka di antara kamu 
ada yang kikir, dan siapa 
yang kikir sesungguhnya 
dia hanyalah kikir terhadap 
dirinya sendiri. Dan 
Allah-lah yang Maha Kaya 
sedangkan kamulah orang-orang yang 
berkehendak; dan jika kamu berpaling 
niscaya Dia akan mengganti dengan 
kaum yang lain; dan mereka tidak 
akan seperti kamu ini.” 

Sedekah, tak diukur dari besar 
nominalnya, namun konsistensinya. 
Sedekah juga tak juga diukur di 
tingkat ekonomi seperti apa orang 
harus bersedekah, karena perintah 
sedekah adalah di saat lapang dan 
sempit. 

Dalam Surat Ali Imran, Allah 
bersabda, "Dan bersegeralah kamu 
kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi, yang disediakan 
untuk orang-orang yang bertakwa. 

(Yaitu) orang-orang yag menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang 
maupun di waktu sempit, dan orang-
orang yang menahan amarahnya dan 
memaafkan (kesalahan) orang, Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat 
baik… Mereka itu balasannya ialah 
ampunan dari Tuhan mereka dan 
surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, sedang mereka kekal 
di dalamnya, dan itulah sebaik-baik 
pahala orang yang beramal."

Sebuah hadist bahkan menjelaskan 
keutamaan bersedekah dalam kondisi 
sempit. Dari Abu Hurairah dan 
Abdullah bin Hubsyi Al Khots’ami, 
Nabi SAW pernah ditanya tentang 
sedekah yang paling afdhol dan beliau 
menjawab, ”Sedekah dari orang yang 
serba kekurangan.” (HR Nasai). (nin) 
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Wabah corona yang saat ini kita hadapi, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi ini 
terjadi di seluruh dunia. Wabah yang harusnya kita jadikan keprihatinan dan kesadaran 
bersama. Apakah ini sebuah teguran? Apakah ini sebuah hukuman dari Sang Pencipta 
akan tingkah laku kita? 

Percayalah .. Allah-lah yang mengatur segala sesuatu dalam setiap detailnya. Selalu 
ada kebaikan dalam setiap kejadian. Hadapi wabah ini dengan terbuka. Kita patuhi 
aturan pemerintah dengan tetap di rumah, perbanyak mendekatkan diri kepadaNYA, 
selebihnya biarlah Allah yang mengatur bagaimana wabah ini akan berakhir. 

Ramadhan tinggal menghitung hari. Mari kita menata hati menuju Qalbun Salim. Bulan 
ramadhan merupakan bulan penuh kemuliaan, rahmat, berkah, dan ampunan. Dengan 
adanya wabah pandemi yg terjadi, saya percaya Ramadhan kali ini akan jauh lebih indah 
dari Ramadhan sebelumnya. 

Bulan Ramadhan yang penuh rasa syukur dan rasa rindu dimana kita bersama-sama 
bersatu untuk melewati keadaan wabah ini agar kita dapat merasakan hari kemenangan 
saat Idul Fitri nanti.

Yustika Anggraeni Susilo - Teller di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Di tengah masa pandemi virus corona atau covid-19 sekarang ini 
banyak perusahaan yang mengambil langkah-langkah sulit yakni 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak bisa dihindari, pemicunya macam-
macam dari persoalan hubungan industrial dan persaingan bisnis dalam 
maupun luar negeri karena banyak perusahaan yg ikut serta WFH (work 
from home) jadi pendapatan negara berkurang seketika. 

Namun wabah virus corona adalah ujian dari Allah. Sebagai hamba-
Nya tentu kita harus yakin bahwa segala penyakit itu datangnya dari 
Allah dan Allah juga yang akan menyembuhkannya. Kita harus yakin juga 
bahwa segala ujian dari Allah pasti ada hikmahnya. 

Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala mutlak harus 
dilakukan. Memohon agar senantiasa terhindar dari segala penyakit 
yang berbahaya.

Cahya Dwi Putrisari - Copywriter di Mark Design

Raya Citari - Keeper Kebun Binatang Surabaya

Kondisi wabah Covid-19 ini berdampak sangat besar dari semua kalangan dari 
mulai anak sekolah hingga orang kantoran dan masyarakat umum tentunya. sekolah 
diliburkan, kuliah online, bahkan work from home pun diterapkan untuk karyawan 
kantoran. 

Ini adalah virus yang semua kalangan bisa terkena dari orang kaya ataupun orang 
miskin. Agar wabah cepat pergi dari Indonesia sebaiknya kita perlu ikut andil dan 
lebih aware terhadap diri sendiri. Menggunakan masker dan cuci tangan sehabis 
melakukan apapun, hal kecil yang kita sepelekan sebetulnya sangat berdampak 
besar untuk diri sendri dan orang lain.

Dan kita harapkan wabah ini cepat berlalu aamiin, dengan berikhtiar mengikuti 
imbauan pemerintah dan berdoa pada Allah agar situasi makin membaik.
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Musibah pandemi virus corona 
mengingatkan pada salah 
satu teladan istri Rasulullah 

Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam yang 
pandai memaknai sebuah musibah, 
yakni Ummu Salamah. Seseorang yang 
pada mulanya adalah seorang janda 
setelah ditimpa musibah ditinggal 
oleh suaminya, hingga mendapat 
ganti seorang pria paling istimewa, 
Rasul utusan Allah.

Ummu Salamah bernama asli 
Hindun binti Abu Ummayah Al-
Makhzumi. Beliau sosok perempuan 
yang cerdas, bijaksana, berani, dan 
penuh kasih. Sebelum menjadi istri 
Rasulullah, beliau merupakan istri 
dari Abu Salamah bin Abdul Asad 
Al-Makhzumi yang wafat akibat 
luka yang dideritanya sejak Perang 
Uhud. Beliau bersama Abu Salamah 
dikaruniai empat orang anak, yaitu 
Zainab (Barrah), Salamah, Umar, dan 
Ruqaiyyah (Durrah).

Ditinggal wafat oleh suami, beliau 
bertanya-tanya siapakah yang 
lebih baik yang bisa menggantikan 
suaminya. Sebelumnya, Ummu 
Salamah sempat berkata pada Abu 
Salamah, “Aku telah mendengar 
bahwa seorang perempuan yang 
suaminya tiada, dan suaminya itu 
termasuk ahli surga, kemudian dia 
tidak menikah lagi sepeninggalnya, 
Allah mengumpulkan mereka berdua 
di surga. Mari kita saling berjanji 
agar engkau tidak menikah lagi 

sepeninggalku dan aku tidak akan 
menikah lagi sepeninggalmu.”

Mendengar perkataan tersebut, 
Abu Salamah mengatakan, “Apakah 
engkau mau taat kepadaku?” Ia 
menjawab “Ya.” Abu Salamah pun 
berkata kembali, “Kalau aku kelak 
tiada, menikahlah! Ya Allah, berikan 
pada Ummu Salamah sepeninggalku 
nanti seseorang yang lebih baik 
dariku, yang tak akan membuatnya 
berduka, dan tak akan menyakitinya.”

Selain itu, sebelum wafat, Abu 
Salamah juga pernah mengatakan 
pada Ummu Salamah bahwa 
Rasulullah telah mengajarkan 
kepadanya satu do‘a apabila ditimpa 
musibah yaitu, “Tidaklah sebuah 
musibah menimpa seorang pun dari 
kaum muslimin lalu ia ber-istirja’ (yaitu 
mengucapkan innaa lillahi wa innaa 
ilaihi raji’un) saat tertimpa musibah 
tersebut, kemudian ia mengucapkan: 
“Ya Allah berilah aku pahala dalam 
musibah yang menimpaku, dan berilah 
aku ganti yang lebih baik daripada 
musibah yang telah menimpa.”” 
Do‘anya tersebut pun terlaksana.

Sepeninggal sang suami, beberapa 
waktu setelah masa iddah Ummu 
Salamah selesai, datang lamaran dari 
Abu Bakar ash-Shidiq dan Umar bin 
Khattab. Namun keduanya ditolak 
oleh Ummu Salamah. Akhirnya, 
datanglah Rasulullah melamar. Ummu 
Salamah tidak langsung menerimanya 

walaupun ia merasa sangat tersanjung 
dengan lamaran yang ditujukan 
kepadanya. 

Ummu Salamah lebih menjelaskan 
bagaimana persoalannya saat itu. 
Beliau berkata bahwa ia adalah 
perempuan yang pencemburu, 
umurnya pun sudah tak lagi muda, 
dan beliau telah memiliki empat orang 
anak. Maka atas segala permasalahan 
yang disebutkan tadi, Rasulullah 
mengatakan bahwa beliau berdo‘a 
kepada Allah agar kecemburuan itu 
dihilangkan darinya. 

Kemudian mengenai umur, 
Rasulullah juga memiliki persoalan 
yang sama, dan yang terakhir 
mengenai anak. Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam pun menegaskan 
bahwa anak Ummu Salamah juga 
merupakan anaknya. Setelah terjawab 
segala persoalan Ummu Salamah 
tersebut, maka diterimalah lamaran 
Rasulullah.

Selama menjadi istri Rasulullah, 
Ummu Salamah semakin banyak 
meraup ilmu. Hal ini tak lepas dari 
pola pikirnya yang kritis serta ingin 
belajar terus menerus. Ummu Salamah 
tidak segan untuk bertanya pada 
Rasulullah apabila dirasa ada hal yang 
tidak dimengerti, pun selain kritis 
beliau merupakan rekan yang baik 
dan memiliki kebijaksanaan yang luar 
biasa.

Dari kisah Ummu Salamah tersebut, 
terus belajar dan selalu berpikir kritis 
untuk mengambil hikmah dari setiap 
cobaan di setiap keadaan adalah hal 
yang dapat kita teladani dari beliau. 
Banyak dari kita sering lupa dan 
langsung berkeluh kesah, padahal 
mungkin Allah Subhanahu wa Ta‘ala 
telah menyiapkan suatu yang begitu 
lebih baik dan istimewa di balik 
musibah tersebut. 

Untuk itu, janganlah kita 
berprasangka buruk terhadap Allah. 
Semoga kita dapat meneladani sifat-
sifat beliau dan dapat menjadi pribadi 
dengan sebaik kepribadiannya, aamiin 
ya rabbal alamin. (nin)

Belajar Bangkit dari Musibah Melalui Kisah Ummu Salamah
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Ruqyah 
untuk 

Mengobati 
Murung 

dan Depresi

Assalamu’alaikum. Ustadz, 
karena situasi sekarang, usaha 
saya lesu. Meski saya tetap 

dapat memenuhi kebutuhan keluarga 
kecil saya, namun entah kenapa 
malah istri saya terlihat murung dan 
depresi Ustadz. Apakah ada gangguan 
jin di tubuh istri saya, dari yang 
periang tiba-tiba biasa saja? Mohon 
bantuannya Ustadz, terima kasih. 
Wassalamu’alaikum.

Dhoni, Jember

Jawaban:

Wa’alaikumussalam. Terima kasih 
atas pertanyaan Pak Dhoni di Jember. 
Situasi yang darurat seperti sekarang 
ini memang dapat membuat orang 
mudah terkena gangguan mental. 
Banyak faktor yang menyebabkan 
gangguan mental ini. Biasanya 
gangguan mental ini mempengaruhi 
pikiran, sikap, hingga kesehatan fisik.

Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-
larut dan tidak mendapat perhatian, 
maka istri bapak bisa mengalami 

psikosomatik. Bisa jadi istri bapak nanti 
terkena hipertensi faktornya dari sini. 
Selain diobati dari medis, bapak juga 
bisa sejalan melakukan terapi ruqyah 
untuk istri bapak.

Ruqyah ini dilakukan dengan 
membaca ayat-ayat Al-Qur’an, zikir, 
serta doa-doa. Ruqyah ini dapat 
dilakukan sendiri. Berikut cara-caranya.

Bacalah surah Al-Ikhlas, surah 
Al-Falaq, surah An-Nas tiga kali. 
Meludahlah sedikit di kedua tanganmu 
setiap sekali, usaplah mukamu dengan 
keduanya, dan bagian tubuhmu yang 
kamu bisa. 

Ulangilah terus hal itu beberapa 
kali siang malam dan ketika mau tidur. 
Bacalah pula atas dirimu surah Al-
Fatihah di waktu kapan pun, siang dan 
malam hari. Bacalah Ayat Kursi ketika 
berbaring di tempat kasurmu untuk 
tidur. Hal itu adalah ruqyah manusia 
untuk dirinya sendiri dan menjaganya 
dari kejahatan. 

Berdoalah kepada Allah dengan doa 

Al-Kurab:

“Tiada Ilah yang berhak diibadahi 
selain Allah yang Mahaagung lagi 
Maha Penyantun. Tiada Ilah yang 
berhak diibadahi selain Allah Penguasa 
Arsy yang besar. Tiada Ilah yang 
berhak diibadahi selain Allah Rabb 
langit, Rabb bumi dan Rabb Arsy yang 
mulia”.

Ruqyahlah pula diri Anda sendiri 
dengan ruqyah Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam maka bacalah, “Ya 
Allah, Rabb manusia, hilangkanlah 
penyakit, sembuhkanlah dia, hanya 
Engkau yang Maha Penyembuh, 
tidak ada kesembuhan melainkan 
kesembuhan (dari)Mu, kesembuhan 
yang tidak meninggalkan sakit”. 

Selain itu juga zikir-zikir, ruqyah, 
dan doa-doa lainnya yang disebutkan 
dalam kitab-kitab hadis, An-Nawawi 
menyebutkannya dalam kitab Riyadh 
Ash-Shalihin dan kitab Al-Adzkar.(*)



Assalamu’alaikum, saya Irma, ingin 
bertanya kepada Ustaz, sebaiknya 
wanita lebih utama salat di rumah 

atau di masjid? Lalu bagaimana hukumnya 
Ustaz? Mohon bantuan jawabannya. Terima 
kasih.

Jawaban:

Pada awal Islam, di era Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para 
sahabat, perilaku jahiliyah baru dihapuskan 
oleh datangnya agama Islam yang dibawa 
Rasulullah. Karena itu, kondisi kaum 
perempuan juga masih rawan fitnah, 
mereka baru terangkat dari keterpurukan 
yang luar biasa, masih amat terlemahkan 
dan potensi gangguan pun amat besar.

Disertai kondisi alam dan lingkungan 
yang belum memungkinkan perempuan 
keluar rumah secara bebas dan aman, 
rumah-rumah saat itu masih jarang, tidak 
ada penerangan listrik, apalagi lampu. 
Posisi perempuan pun belum aman dari 
gangguan.

Karena itu, amat bijak Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda 
terkait tempat salat yang paling tepat untuk 
perempuan, yaitu di rumah masing-masing.

“Sebaik-baik masjid bagi kaum 
perempuan adalah rumah mereka.” (HR. 
Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu 
‘anhu)

Dalam perspektif empat mazhab, fuqaha 
Hanafiyah berpendapat perempuan lanjut 
usia boleh salat berjemaah di masjid, 
karena mereka tidak lagi mendatangkan 
fitnah. Sementara itu, fuqaha Malikiyah 
membolehkan salat di masjid bagi para 
perempuan lanjut usia, setengah umur 
bahkan yang masih muda, apabila diyakini 
tidak menimbulkan fitnah.

Bagi fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah, 
perempuan boleh berjemaah di masjid 
asal tidak berdandan dan diizinkan oleh 
suami mereka. Hal itu didasarkan pada 
sabda Rasulullah: “Apabila para wanita 
kalian meminta izin pergi ke masjid, maka 
berilah mereka izin.” (HR Ahmad, al-Bukhari, 
Muslim)

Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA 
(Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya  di bidang Hukum Islam )Syariah
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Bagaimana Hukum Perempuan 
Salat di Rumah atau di Masjid?

Dari paparan di atas, 
dapat dipahami fuqaha 4 
mazhab menjadikan fitnah 
sebagai ‘illat (sebab) hukum 
dilarangnya perempuan 
pergi ke masjid untuk 
salat berjemaah. Dengan 
demikian, jika tidak terjadi 
fitnah yang berarti tidak 
ada ‘illat hukumnya, maka 
larangan tersebut tidak 
berlaku, sebagaimana 
dinyatakan dalam kaidah 
ushul fiqih: al-hukmu yaduru 
ma’a ‘illatihi, wujudan wa 
‘adaman, yakni hukum itu 
terkait dengan sebabnya, 
ada atau tidaknya.

Apabila kepergian 
perempuan ke masjid 
aman dari fitnah karena 
banyak temannya, dekat 
dengan masjid atau lampu 
penerangan jalan memadai, 
maka diperbolehkan 
ke masjid. Bahkan, para 
ulama al-Azhar pada 
1985 mengeluarkan fatwa 
perempuan dan remaja 
putri dianjurkan ikut salat 
berjemaah di masjid, sebab 
kalau tidak, mereka tetap 
keluar rumah dan berkeliaran 
di tempat hiburan.

Apabila banyak hadis 
sahih yang menegaskan 
salat berjemaah jauh lebih 
besar pahalanya daripada 
salat sendirian. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: Salat berjemaah 
dibandingkan salat sendiri 
lebih utama 25, dalam 
riwayat lain: 27 derajat. (HR 
al-Bukhari, Muslim). (Gth)
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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)
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Mengapa Perceraian 
Meningkat di Cina 

Pasca-karantina 
Corona?

Seiring semakin meredanya  
wabah corona di Cina, ternyata 
diimbangi dengan melonjaknya 

angka perceraian keluarga.  
Berkembang dugaan, bahwa 
pasangan yang “terjebak” di rumah 
semenjak tindakan karantina, telah 
memicu konflik dalam keluarga.

Berikut adalah alasan mengapa 
perceraian di Cina meningkat usai 
karantina terkait virus corona:

Tekanan Masalah

Sebenarnya, persoalan utama lebih 
kepada suasana pertemuan yang tidak 
menyenangkan. Semua orang di Cina 
merasakan tekanan masalah, akibat 
wabah yang sangat ganas dan sangat 
cepat menyebar, serta menimbulkan 
banyak korban.

Berkumpul bersama keluarga 
dalam waktu lama, adalah berkah 
dan kebahagiaan, apabila didukung 
oleh suasana yang nyaman 
dan membahagiakan. Namun 
kenyataannya tidak demikian. 

Masyarakat Cina yang menjadi 
tempat perkembangan dan 
penyebaran Covid-19 dunia, 
mendapatkan tekanan masalah sangat 
berat. Mereka menyaksikan korban 
berjatuhan. Mereka dipaksa untuk 
berada di dalam rumah saja, sebagai 
kebijakan pemerintah setempat.

Dalam suasana ketertekanan, 
maka menyebabkan mudah muncul 
gesekan atau suasana emosional, yang 

tidak bisa tersalurkan dengan aktivitas 
lainnya. Maka akhirnya muncul 
menjadi pertengkaran, kekecewaan, 
kemarahan antara suami dan istri, yang 
membuat mereka memutuskan untuk 
bercerai usai menjalani karantina.

Teori Konflik

Dilihat dari teori konflik, kasus ini 
merupakan merupakan keniscayaan 
yang tidak dapat dielakkan. Bahkan, 
semakin tinggi saling ketergantungan 
antarpribadi, maka semakin meningkat 
kemungkinan terjadinya konflik.

Sehingga, konflik yang terjadi antar 
suami dan istri akan lebih sering 
terjadi dibanding dengan antarpribadi 
lainnya, misal konflik dengan teman 
atau kerabat yang jauh. Hal itu 
dikarenakan, intensitas pertemuan 
yang rendah, tingkat ketergantungan 
yang rendah, maka peluang konflik 
juga rendah.

Banyak studi menyatakan bahwa 
konflik pernikahan tidak bisa dihindari, 
namun kita bisa memilih hasil akhirnya.  
Sikap bijak dan dewasa dari pasangan 
suami istri, akan sangat menentukan 
kondisi akhir dari setiap konflik.

Pada dasarnya, konflik berguna 
untuk menguji karakteristik suatu 
hubungan. Dua orang yang memiliki 
hubungan berkualitas, akan mampu 
mengelola konflik dengan cara yang 
positif dan konstruktif. 

Keseimbangan Hidup

Yang diperlukan adalah 
keseimbangan antara sisi spiritual 
dengan material, rohani dan jasmani, 
serta dunia dan akhirat. Semua sisi 
harus mendapatkan perhatian secara 
tepat, agar mampu menghadapi 
kehidupan dengan tenang dan 
nyaman. 

Bagi umat Muslim, menghadapi 
musibah mampu bersikap dengan 
bijak dan tepat, karena memiliki 
keseimbangan dalam kehidupan. 
Musibah dipahami sebagai ujian, 
peringatan dan cobaan dari Allah 
subhanahu wa ta’ala yang harus 
dihadapi dengan sikap sabar serta 
syukur.

Orang beriman berada di antara dua 
kondisi kebaikan, antara mendapatkan 
nikmat yang diperintahkan untuk 
mensyukuri, dan mendapatkan 
musibah yang diperintahkan untuk 
bersabar. 

Selain itu, orang-orang beriman 
juga memiliki struktur berpikir religius 
yang membuat mereka mampu 
menghadapi berbagai kondisi dalam 
perjalanan kehidupan. (Gth)
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MITOS DAN FAKTA 
SEPUTAR SARAF 

TERJEPIT 

MITOS ATAU FAKTAKAH HAL-HAL DI 
BAWAH INI?

Nyeri punggung dan nyeri tungkai 
selalu disebabkan oleh saraf terjepit.

1. Pernyataan tersebut merupakan 
mitos.

• Nyeri punggung dan nyeri tungkai 
tidak selalu disebabkan oleh 
saraf terjepit. Penyebabnya bisa 
bermacam-macam, seperti:

• Herpes yang dapat menyebabkan 
mononeuropati herpes.

• Strain servikal/ lumbal.
• Infeksi di daerah spinal seperti: 

abses epidural, spondilitis TB, dll.
• Fraktur vertebra. Biasanya pada 

pasien ini didapatkan adanya  
riwayat trauma.

• Diabetes mellitus yang dapat 
menyebabkan mononeuropati 
diabetes.

• Tumor (neoplasma), baik primer 
maupun sekunder (metastasis) 
pada daerah leher atau punggung 
bawah.

• Spondilosis.
• Spondylolisthesis.
• Kista synovial.
• Stenosis lumbar. 

2. Mengangkat beban berat bisa 
menyebabkan saraf terjepit.

Pernyataan tersebut merupakan 
fakta.

Mengangkat beban berat bisa 
menyebabkan saraf terjepit hanya 

jika cara mengangkatnya salah. 
Jika cara mengangkat beban berat 
dilakukan dengan  benar, bebannya 
tidak berlebihan, dan bahkan dengan 
memakai pelindung tubuh (body 
protector), maka seseorang tidak akan 
mengalami saraf terjepit. 

Contohnya atlet angkat berat yang 
berbekal ilmu mengangkat beban 
yang benar, maka atlet tersebut bisa 
mengangkat beban yang sangat berat 
dengan tanpa mengalami gangguan 
saraf terjepit.

3. Renang bisa menyembuhkan 
saraf terjepit.

Pernyataan tersebut merupakan 
mitos.

Renang tidak menyembuhkan 
saraf terjepit, namun bermanfaat 
dalam menurunkan nyeri pada saraf 
terjepit. Renang dapat membantu 
merelaksasikan otot-otot paravertebra. 
Saat terjadi saraf terjepit, otot-otot 
paravertebrae dapat mengalami 
spasme (kaku) otot.

Spasme otot dapat merangsang 
timbulnya konstriksi pembuluh darah 
dan saraf di sekitarnya. Relaksasi yang 
muncul akibat renang akan membantu 
menurunkan nyeri yang ada.

4. Saraf terjepit harus selalu 
dioperasi.

Pernyataan tersebut merupakan 

mitos.

Tidak semua saraf terjepit harus 
dioperasi. Terapi awal untuk saraf 
terjepit adalah dengan melakukan 
terapi konservatif (menunggu). Terapi 
konservatif ini dilakukan selama 4-6 
minggu dengan cara memberikan 
obat-obatan analgesik dan dengan 
fisioterapi. 

Bila terapi konservatif gagal, 
maka akan dipertimbangkan 
untuk dilakukan operasi. Dilakukan 
atau tidaknya operasi juga perlu 
mempertimbangkan severitas 
(beratnya) gangguan dan ada tidaknya 
redflag (tanda bahaya), seperti infeksi, 
fraktur, abses, spondilitis TB, dan lain 
sebagainya.

Beberapa studi yang mendukung 
tidak dilakukan operasi pada saraf 
terjepit sebagai berikut:
• Pada pasien saraf kejepit karena 

HNP yang tidak ada indikasi 
untuk operasi, 87% dari yang 
hanya menerima analgesik oral 
mengalami penurunan nyeri 
dalam waktu 3 bulan.

• Pada studi RCT, pasien dengan 
skiatika persisten yang tidak 
menjalani operasi, defisit motorik 
(seperti kelemahan dorsofleksi 
kaki/drop foot) membaik seiring 
waktu.

• Studi: 81% pasien saraf kejepit 
yang mengalami paresis awal 
pulih tanpa operasi setelah 1 
tahun.
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Cara Ajarkan Anak Bersyukur dan Sabar

Ketika Mendapat Kesenangan 
dan Saat Hadapi Cobaan

Sering kali anak meminta suatu hal 
yang sudah dimilikinya, apabila 
tak dituruti maka kebanyakan 

dari mereka akan merengek hingga 
menangis agar keinginannya terkabul. 
Dalam hal ini, tentunya orang tua 
harus mengajarkan anak bagaimana 
caranya bersyukur dan bersabar dalam 
kondisi seperti itu.

Mengajari anak untuk bersyukur 
dengan sesuatu yang telah dimilikinya 
merupakan suatu kewajiban bagi 
orang tua. Begitu pula mengajarkan 
anak bersabar saat menghadapi 
cobaan, seperti ketika orang tua tak 
dapat membelikan sesuatu yang 
diinginkan anak, maka sebaiknya anak 
tersebut bersabar dan berdo‘a agar di 
lain hari bisa mendapatkan suatu hal 
tersebut.

Sebagai contoh, jika anak 
mendapatkan rezeki, baik berupa 
mainan atau sesuatu lain, ajarkanlah 
ia untuk bersyukur. Kemudian, rezeki 
itu pun dapat dijaga atau digunakan 

dengan baik agar tak rusak atau 
hilang. Sehingga, anak pun tak perlu 
membeli mainan yang sama. 

Seperti yang tertulis dalam Al-Qur‘an 
Surat Ibrahim ayat 7, “Dan (ingatlah 
juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 
pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-
Ku sangat pedih”.

Selain itu, ada pula hadis riwayat 
dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan 
Radhiyallahu’anhu ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Sungguh menakjubkan 
urusan seorang Mukmin. Sungguh 
semua urusannya adalah baik, dan 
yang demikian itu tidak dimiliki oleh 
siapa pun kecuali oleh orang Mukmin, 
yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan 
ia bersyukur dan itu suatu kebaikan 
baginya. Dan jika ia mendapat 
kesusahan, ia bersabar dan itu pun 
suatu kebaikan baginya.” (HR. Muslim)

Bersabar dan bersyukur adalah dua 
hal yang menunjukan adanya iman 
dan takwa dalam diri seorang muslim 
yang taat agama. Sebab hidup itu 
penuh dengan ujian, ada yang diuji 
dengan kenikmatan ada pula yang 
diuji dengan musibah. Keduanya harus 
dihadapi dengan syukur dan sabar.

Untuk memulai mengajarkan anak 
cara bersyukur dan bersabar, maka 
mulailah dengan memberi mereka 
contoh. Melansir dari Kumparan, 
dengan memberikan contoh, biasanya 
anak akan meniru apa yang akan 
orang tua lakukan. 

Sekali atau dua kali mengajak 
mereka untuk bersyukur dan bersabar 
akan sesuatu mungkin sangat mudah. 
Akan tetapi, beberapa hari kemudian, 
anak sudah tak mau melakukan hal 
itu. Sehingga, diperlukan konsistensi 
orang tua untuk selalu mendampingi 
si kecil dalam hal bersyukur ataupun 
bersabar. (Gth)
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Senyum Itu Sedekah
Oleh : Atikah Qorriaina Muadzah 
(Siswi Kelas 3 SPB HSG SD Khoiru Ummah Paiton)

Pada suatu hari, ada 
anak bernama Fatin. 
Saat itu dia sedang 

berada di perpustakaan. Dia di 
perpustakaan karena menemani 
kakaknya yang bernama Faiza 
sedang mengerjakan PR.  Sambil 

menunggu sang 
kakak, dia mencari 
buku untuk dibaca. 
Saat menyusuri 
tiap rak buku, 
dia akhirnya 
menemukan buku 
berjudul Senyum 
Itu Sedekah.  

Dengan antusias, 
dia mendekati 
sang kakak, lalu 
berkata kepada 
Faizah “Apa 
betul senyum itu 
sedekah? Apa 
maksudnya, Kak?”

Kak Faizah 
menoleh dan 
berkata “Bentar 
ya, Dik, kakak lagi 
sibuk ini,” lalu Faiza 
lanjut menulis di 
buku tulis.  

Fatin hanya 
terdiam, lalu tiba-
tiba terdengar 
bunyi bel “Tinung.." 
“Perpustakaan 
akan segera 
ditutup, mohon 
rapikan barang-
barang Anda, 

jangan sampai ada yang 
tertinggal."

Kemudian orang-orang segera 
merapikan buku masing-
masing, sementara Faiza belum 

menyelesaikan PRnya. Maka Kak 
Faiza meminjam buku perpus 
dan Fatin berkata, "Kak sekalian 
aku pinjam buku ini," disodorkan 
buku itu pada kakaknya.

Lalu Faiza menjawab, "Iya," 
diambilnya buku yang hendak 
dipinjam Fatin.

Setelah selesai, mereka pulang 
ke rumah. Fatin bertanya, "Apa 
senyum itu sedekah?" Namun 
Faizah tidak menjawab. 

Saat itu, Fatin dipanggil 
oleh ummi untuk makan nasi 
goreng. Fatin makan dengan 
lahap, setelah itu Fatin bertanya 
pada ummi, "Apa senyum itu 
sedekah?" 

Ummi menjawab, 
“Menampakkan wajah bahagia 
dan tersenyum adalah salah 
satu bentuk pahala yang paling 
mudah untuk dilakukan. Apabila 
bertemu dengan sesama muslim 
ganjarannya berupa pahala 
bersedekah. Jadi, senyumlah!"

Penjelasan ummi selalu diingat 
Fatin. Kemudian Fatin selalu 
tersenyum jika bertemu dengan 
seseorang agar mendapat pahala 
sedekah.

Hadits tentang senyum:

“Senyummu di hadapan 
saudaramu (sesama muslim) 
adalah (bernilai) sedekah 
bagimu” (HR. Tirmidzi).
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Hubungkan titik-titik, angka 1 hingga terakhir. 
kemudian warnailah.. lalu kamu akan menemukan 
gambar burung, coba tebak burung apa namanya ?

Gambar Burung 
dan beri nama

Menggambar
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Jangan Takut untuk 
Mulai Berbisnis, Awali 
dengan Keuletan dan 
Percaya Diri

Nadia Devita Oktarini, tak pernah menyangka bahwa 
kini dirinya adalah seorang pebisnis. Pasalnya, awal 
menitih bisnis, ia dirundung rasa takut. Namun 

dengan percaya diri, ia yakin bahwa orang sukses adalah 
mereka yang bekerja dengan ulet.

Aktif dalam dunia bisnis ia akui sejak tahun 2015. Kala itu, 
Nadia pertama kali mencoba bisnis pada bidang konstruksi 
dengan tawaran salah seorang rekan ketika ia menghadiri 
acara di Jakarta Convention Center (JCC).

“Perusahaan pertama saya namanya FIC Group, bidang 
kaca bangunan karena memang dulu saya lulusan teknik 
sipil,” ujar perempuan alumni Teknik Sipil ITS Surabaya ini.

Nadia bercerita, bahwa ia bersyukur pada rekan yang 
telah menawarinya untuk bergabung dalam bisnis tersebut. 
Sebab, ia yang mulanya takut untuk berbisnis, berkat 
rekannya tersebut, kini ia bisa mendapat pengalaman 
terbaik dalam hidupnya.

Tak hanya sampai di situ, pada 2018, Nadia juga mulai 
berbisnis food & beverage, yang diberi nama Chocola Cafe. 
Kafe spesialis coklat yang memiliki konsep diversity to unity, 
di mana konsumen yang berkunjung tak hanya berasal dari 
lokal, melainkan juga orang asing. Selain itu, kafe tersebut 
juga memberikan euphoria menikmati olahan coklat 
premium Belgian.

“Tahun 2018 itu saya diajak gabung dengan rekan saya 
untuk mendirikan sebuah kafe. Karena kami adalah pecinta 
coklat, akhirnya konsep Chocola Cafe pun muncul. Jadi 
melalui coklat kami bisa menghubungkan segalanya,” jelas 
Co-Founder Chocola Cafe tersebut.

Meski demikian, Nadia juga mengalami lika liku dalam 
berbisnis. Semua bisnis pasti memiliki kendalanya masing-
masing, tak terkecuali dirinya. Sebab, tidak ada yang tahu 
keadaan yang ada di masa depan seperti apa.

“Pasti ada kendalanya, mulai dari marketing, operasional, 
staf, legalitas, segala macam pasti ada masalah. Dan yang 

saya anggap masalah itu biasanya sesuatu yang tidak bisa 
saya kontrol, misalnya turn over staf,” tutur Wakil Bendahara 
HIPMI BPC Surabaya ini.

Semua akan terlewati dengan baik bila ia yakin bahwa 
dirinya sanggup untuk memperbaiki masalah tersebut. 
Poin penting dalam hidupnya adalah belajar dari masa lalu, 
karena masa lalu adalah guru yang sangat berharga.

“Dulu saya kebetulan lahir dari keluarga berada, tapi 
akhirnya bangkrut karena papa saya ditipu. Dari situlah saya 
belajar untuk tak pantang menyerah dan sebisa mungkin 
baik kepada orang, setidaknya menjadi orang yang memiliki 
impact positif untuk orang lain,” pungkas perempuan 
kelahiran 20 Oktober 1990 tersebut.

Perempuan pekerja keras ini berharap, apa yang sudah 
ia kerjakan dengan giat akan membuahkan hasil yang 
setimpal sehingga ia dapat membahagiakan orang-orang 
tercintanya, “Sebenarnya harapan terbesar saya adalah saya 
bisa membahagiakan almarhumah ibu saya, tapi ternyata 
Allah berkata lain, dan memanggil terlebih dahulu ibu 
saya. Jadi saat ini harapannya saya ingin perusahaan saya 
sukses dan bisa mewujudkan cita-cita saya sejak dulu yaitu 
membangun pondok pesantren atau masjid,” tutupnya. 
(Gth)
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Jemput 
Hidayah Allah 
Melalui Jodoh

Kejenuhan menghamba dunia 
seringkali membuat orang lupa 
pentingnya bekal untuk akhirat. 

Bahkan, untuk mencari istri sekalipun 
bukan hal yang mudah bagi seorang 
Indra Yanuar. Namun, berkat kuasa-
Nya, akhirnya Indra dipertemukan 
dengan jodohnya yang sekaligus 
membuat Indra terkesan akan Islam.

Di usianya yang telah menginjak 
kepala tiga, Indra mulai berpikiran 
untuk mencari sosok istri yang anggun 
dan lembut. Berawal dari rekan 
kerja yang mengenalkan seorang 
perempuan bernama Iis. Ia pun 
langsung berkata pada perempuan 
tersebut bahwa ia sedang mencari 
sosok istri.

“Tawaranku diterima dengan hangat. 
Tapi, beda keyakinan tidak membuat 
kami langsung melangkah lebih jauh,” 
ungkapnya.

Masing-masing dari mereka 
pun kembali berdiskusi. Dan Indra 
menerima keputusan Iis yang menolak 
untuk masuk ke agama yang dianut 
Indra. Mengetahui hal ini, Indra 
membulatkan tekad dan memutuskan 
untuk menjadi seorang mualaf.

“Aku mengutarakan niat menjadi 
seorang muslim ke mama dan papa. 
Mama menerima keputusanku dengan 
lapang dada, dan papa juga ikut apa 
kata mama,” kata Indra.

Kelapangdadaan kedua orang 
tuanya itu membuat Indra bahagia. Ia 
pun mulai untuk memutuskan belajar 
membaca dan menulis huruf hijaiyah 
serta bahasa Arab, juga membaca dan 
menghafal bacaan salat. Ia mengakui 
selama proses belajar ini adalah hal 
yang cukup sulit dilakukannya. Bahkan, 
hingga setelah ia menjadi seorang 
Muslim, proses belajarnya pun terus 
berlanjut.

“Biasanya, aku belajar saat 
menjelang tidur. Waktu kondisi 
rumah tenang. Sejak menjadi seorang 
Muslim, saya jadi membatasi diri dari 
pergaulan yang tidak bermanfaat dan 
menimbulkan mudharat,” aku pria 
yang sebelumnya beragama Katolik 
tersebut.

Tak terasa berbulan-bulan ia belajar 
dan mendalami Islam hingga hari-hari 
pernikahannya makin dekat. Ia pun 
merasa damai semenjak memeluk 
Islam, semakin mendalami Islam dan 
mendekati Allah subhanahu wa ta’ala, 
semakin mudah pula urusannya di 
dunia.

“Ada banyak cara yang Allah 
berikan agar kita selalu tersadar dan 
mendekatkan diri pada-Nya. Semua 
telah diatur, tinggal bagaimana kita 
meresponsnya,” tutur pria yang juga 
sempat masuk dalam dunia gemerlap 
itu. (ipw)



muslmaH

majalah AMAL  Juni 2020 25

Dudukkan Suamimu 
di Atas  Singgasananya

Sejak kalimat sederhana dengan 
makna yang tidak sederhana 
diucapkan dalam momentum 

sakral akad nikah. Sungguh suatu 
karunia sekaligus amanah yang indah, 
tetapi juga ternyata tidaklah mudah. 

Mungkin bagi sebagian orang 
yang di masa single-nya terlatih 
mandiri, aktif di berbagai kegiatan, 
beberapa kali menempati posisi 
sebagai pemimpin di dalam 
organisasi, menjadi pengambil 
keputusan di dalam tim kerja, dan 
serangkaian pengalaman lain yang 
menempatkannya pada posisi garda 
depan, tentu fase menjadi seorang 
istri yang sewajarnya dipimpin dan 
diarahkan justru menjadi sebuah 
tantangan tersendiri.

Beberapa perempuan gagah di 
masa single pasti bisa memahami 
perasaan semacam ini. Namun seiring 
berjalannya waktu, fitrah menuntun 
setiap manusia untuk kembali 
pada posisi sejatinya. Termasuk 
memasrahkan peran suami sebagai 
seorang pemimpin, nahkoda mutlak 
penentu akan ke mana arah bahtera 
rumah tangga berlayar.

Perlahan, berbagai kejadian 
yang terjadi menyadarkan, bahwa 
ternyata bagaimana pun kokoh 
dan tangguhnya sebagai seorang 
perempuan, tetap tidak bisa sekokoh 
dan setangguh suami. Seorang suami 
akan bisa begitu tenang menyikapi 
segala kejadian. Tetapi bukan berarti 
perempuan gagal karena soal ujian 
yang terlalu sulit. Namun, manusia 
lah yang gagal karena keliru dalam 
memberikan jawaban. Dan yang pasti, 
segala yang terjadi pastilah atas seizin-

Nya, dan pasti membawa maksud baik 
di baliknya.

Maka adalah benar bahwa lelaki 
(arrijal) itu dilebihkan dari perempuan 
(annisa). Dan perkara ini akan amat 
sangat terasa di dalam perjalanan 
bahtera rumah tangga yang satu sama 
lainnya sama-sama sadar posisi, siapa 
pemimpin, dan siapa yang dipimpin.

Saat telah menikah, maka itulah 
saat melepaskan semua atribut 
penghormatan atas posisi-posisi 
garda depan yang pernah kita tempati 
di masa single dulu. Sudah saatnya 
memahami fitrah sebagai seorang 
perempuan, dengan mempercayakan 
singgasana kepemimpinan tertinggi 
dalam rumah tangga kepada sang 
suami terkasih.

Rela diatur, ridho diarahkan, sebagai 
sebuah bentuk penghormatan 
sekaligus kepercayaan atas ia yang 
telah berani mengambil alih tanggung 
jawab atas diri kita, di dunia dan di 

akhirat kelak. 

“Dudukkanlah suamimu di atas 
singgasananya. Berikan kepercayaan 
dengan sepenuh cinta. Bahu 
membahu menghadapi naik turunnya 
roaller coaster kehidupan bersama-
sama. Bantulah ia untuk berdaya di 
atas peran sejatinya sebagai pemimpin 
keluarga, dengan cara melayakkan diri 
sebagai istri yang penuh dukungan, 
bukan penuh tuntutan.” – Febrianti 
Almeera

Kisah yang ditulis Febrianti 
Almeera, yang sudah dalam 
perjalanan rumah tangga sejak 
tahun 2016 silam dan telah diberi 
satu orang anak ini pun mengajak 
para perempuan ikut menyadari, 
bahwa pesona sebagai seorang 
perempuan usai menikah justru 
semakin terpancar ketika ia mengikuti 
fitrahnya, yakni mendudukkan suami 
di atas singgasananya—singgasana 
kepemimpinannya. (nin)
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Tips Cuci Tangan untuk Kurangi Risiko 
Penularan Penyakit
“Tepung Selaci Puput”

1. Basahi kedua telapak tangan 
setinggi pertengahan lengan 
memakai air yang mengalir.

2. Kemudian ambil sabun lalu usap 
dan gosok kedua telapak tangan 
secara lembut.

3. Usap dan gosok juga kedua 
punggung tangan secara bergantian.

4. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok 
sela-sela jari hingga bersih yang 
dilakukan secara bergantian.

5. Bersihkan ujung jari 
secara bergantian dengan 
mengatupkannya.

6. Gosok dan putar kedua ibu jari 
secara bergantian.

7. Letakkan ujung jari ke telapak 
tangan kemudian gosok perlahan. 
Bersihkan kedua pergelangan 
tangan secara bergantian dengan 
cara memutar, kemudian diakhiri 
dengan membilas seluruh bagian 
tangan dengan air bersih yang 
mengalir lalu keringkan memakai 
handuk atau tisu.
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Ingat Selalu Pesan Orang Tua, Dr. Ahmad Syawqi 

Kini Jadi Pustakawan Berprestasi 

Meski bukan berasal dari keluarga 
yang berada, Dr. Ahmad Syawqi 
S.Ag. S.IPI. M.Pd.I tak pernah 

pantang menyerah dalam menjalani 
hidup. Berkat pesan dari orang tuanya 
yang selalu ia ingat, ia berhasil menitih 
karir dari bawah hingga kini menjadi 
seorang pustakawan berprestasi.

Menjabat sebagai Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 
Kalsel tentu tidak diperolehnya dengan 
cara yang mudah. Ia mengawalinya 
sebagai pegawai honorer setelah lulus 
kuliah dengan honor sebesar Rp25.000,-
.

Meski demikian, anak kedua dari 
empat bersaudara ini tak pernah 
mengeluh, sebab ia senang melayani 
orang. Selalu ada kepuasan batin yang 
ia rasakan setelah mampu membantu 
pengunjung perustakaan yang 
membutuhkan buku ini dan itu. 

“Ya, pustakawan memang harus 
disenangi pemustaka. Saya juga ikhlas 
membantu. Apalagi tempat mulia 
setelah masjid itu adalah perpustakaan, 
sebab banyak ilmu pengetahuan, 
termasuk buku-buku karya ulama,” ujar 
pria kelahiran 12 Januari 1975 ini.

Kerja keras yang dilalui Syawqi selama 
ini telah ia tuai. Mengingat kehidupan 
masa mudanya dulu tidaklah nyaman. 
Karena persoalan ekonomi keluarganya, 
sejak kecil ia pernah berjualan es, 
layang-layang, ikan, bahkan antar jemput 
pakaian tetangga untuk dicuci oleh 
orang tua.

“Kendala yang pernah saya alami 
terkait persoalan ekonomi, sejak SD 
sampai dengan SMA, saya pernah 
berjualan apa saja. Saya juga pernah 
jadi tukang cukur keliling dan menjadi 
guru ngaji di TPA dan dari rumah ke 
rumah tetangga. Hal itu dilakukan untuk 
membantu orang tua saya,” ungkap 
Dosen Tetap Luar Biasa pada Jurusan 
Ilmu Perpustakaan dan Informasi FTK 
UIN Antasari Banjarmasin tersebut.

Beruntung ia memiliki orang tua yang 
selalu menanamkan semangat untuk 
bisa terus sekolah dan belajar, serta terus 
berusaha. Syawqi selalu ingat nasihat 

dari orang tuanya, yakni bahwa meski 
ayah dan ibunya tak bisa memberikan 
harta warisan padanya, namun orang 
tuanya selalu mengirim do‘a dan 
mengupayakan ilmu yang diberikan 
sebagai bekal hidupnya di masa depan.

“Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya 
kelak kamu akan menjadi orang yang 
berguna. Pesan itu yang selalu saya ingat 
dari orang tua. Dengan berusaha dan 
bersabar, Alhamdulillah sekarang saya 
bisa menikmati hasilnya,” kisahnya.

Pada tahun 2001, pria yang memiliki 
moto hidup “Kerja Keras, Kerja Cerdas, 
dan Kerja Ikhlas” ini pun lulus tes CPNS. 
Ia kemudian bekerja di perpustakaan, 
sekaligus berkesempatan mengajar. 
Hingga pada tahun 2008, berkat menjadi 
seorang pustakawan, ia pun melanjutkan 
jenjang kuliah S2 dengan biaya sendiri.

Saat mengetahui bahwa di berbagai 
negara ASEAN, seorang pustakawan 
di negara-negara tetangga paling 
rendah berpendidikan doktor, Dr. 
Ahmad Syawqi pun termotivasi untuk 
melanjutkan kuliah S3-nya, hingga lulus 
pada tahun 2018 lalu.

Selain pustakawan dan menjadi dosen, 
ayah dari dua anak ini pun kini kerapkali 
disibukkan dengan aktivitas menjadi 
narasumber, asesor, tutor, hingga 
fasilitator. Bahkan ia menjadi Pustakawan 
Terbaik 1 Provinsi Kalsel 2009 dan 2016, 
Pustakawan Terbaik 3 Nasional 2016, 
Pustakawan Terbaik 1 Indonesia 2018, 
Pustakawan Terbaik 2 ASEAN Peraih 
Award Silver 2018 d Myanmar.

“Harapan terbesar saya sebagai 
seorang pustakawan saat ini adalah 
ingin program Kotak Amal Buku bisa 
diterapkan di seluruh perpustakaan di 
Indonesia. Sebagai wadah bagi mereka 
yang ingin beramal minimal satu buku 
bacaan,” tuturnya.

Semoga program ini bisa terwujud 
dengan menjadikan perpustakaan 
sebagai pusat berkegiatan masyarakat, 
di mana orang bisa belajar banyak 
tentang ilmu pengetahuan untuk 
menjadikan hidup yang lebih baik lagi 
dalam meraih kesuksesan dunia dan 
akhirat. (Gth)

“Harapan terbesar 
saya sebagai seorang 

pustakawan saat ini 
adalah ingin program 
Kotak Amal Buku bisa 
diterapkan di seluruh 

perpustakaan di 
Indonesia. Sebagai wadah 

bagi mereka yang ingin 
beramal minimal satu 

buku bacaan,”



profil donatuR

majalah AMAL  Juni 2020 31

Pendapatan 
Menurun 
Bukan 
Halangan 
Berhenti 
Bersedekah

Dalam kondisi apapun, kewajiban 
bersedekah akan selalu 
melekat. Meski kondisi ekonomi 

lesu, tak seharusnya membuat 
semangat bersedekah surut.

Kondisi pandemi Covid-19 seperti 
sekarang membuat sebagian besar 
bisnis tertatih-tatih bertahan. Baik 
bisnis yang telah menghasilkan profit 
besar, maupun bisnis kecil turut 
terkena imbasnya.

Hal ini juga dialami oleh Dya 
Widiastuti yang berwirausaha catering 
snack box dan toko sembako berskala 
rumahan. Meski pendapatannya 
menurun, semangatnya bersedekah 
tak ikut turun. Karena, ia sangat yakin 
pada Allah subhanahu wa ta’ala bahwa 
semua yang terjadi di dalam hidup 
adalah kehendak-Nya.

“Penurunan seperti sekarang ini dan 
semua yang terjadi di hidup kita sudah 
diskenariokan oleh-Nya. Nggak ada 
kebetulan, termasuk dengan adanya 
Covid-19 ini. Alhamdulillah rezeki 
tetap ada saja, yang penting usaha 
dan do‘a dilakukan,” ungkapnya.

Bersedekah melalui KotakAmal 
Indonesia sangat membantunya 
dalam beristiqomah bersedekah. Ia 
telah cukup lama bergabung menjadi 
donatur KotakAmal Indonesia.

“Saya kenal KotakAmal dari sekolah 
TK anak saya. Sekarang, anak saya 
sudah kelas 2 SD, ya kurang lebih 
sudah tiga tahunan,” akunya.

Semangatnya terus bersedekah ini 
turut ia tularkan pada anak-anaknya. 
Ia selalu menjelaskan syafa‘at-syafa‘at 
bersedekah kepada kedua anaknya.

“Saya selalu bilang, kalau rajin 
sedekah insyaAllah itu penolong kita 
di alam kubur dan membuat kita selalu 
dijaga oleh Allah,” tandas ibu dari 
Grace Septiata itu.

Tak hanya mengimbau, ia juga 
selalu melibatkan anaknya dalam 
bersedekah. Seperti ketika ada orang 
lansia yang masih berjualan, ia selalu 
meminta anaknya untuk membeli 
dagangan orang tersebut. Selain 
itu, ia juga selalu meminta anaknya 
untuk terus bersedekah di setiap 
kesempatan, di manapun ia berada.

“Alhamdulillah, anak saya, anak yang 
saleh, nurut sama orang tua. Semoga 
kelak bisa mengangkat derajat orang 
tuanya. Aamiin,” pungkas istri dari 
Joko Hadi Santoso ini. (ipw)



Oleh : Arip Imawan, SH, SHEL, CM
(advokat di Moslem Lawyers Association)

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

Konsultasi   GRATIS
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MAL 
ADMINISTRASI 

SURAT STAF 
KHUSUS 

PRESIDEN 
PADA CAMAT?

Pada pengasuh rubrik 
Hukum majalah Keluarga 
Amal, hari ini sedang 

ramai soal surat staf khusus 
presiden pada para camat 
seluruh Indonesia dengan 
memakai kop surat sekretarian 
kabinet RI, bagaimana menurut 
kaca mata hukum, boleh atau 
tidak? Terima kasih (M Zubairi – 
Surabaya)

JAWAB

Terima kasih Pak Zubairi atas 
pertanyaannya pada rubrik Hukum 
majalah Keluarga Amal KotakAmal 
Indonesia. Jika merujuk pada Peraturan 
Presiden Nomor 17 Tahun 2012 di mana 
Staf Khusus Presiden hanya bertanggung 
jawab secara administrasi saja kepada 
Sekretaris Kabinet. Sementara, dalam 
penugasan sesuai bidang, maka Staf 
Khusus Presiden bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

Peraturan Presiden ini kemudian 
mengalami beberapa kali perubahan 
melalui Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2015, dan Peraturan Presiden 
Nomor 39 Tahun 2018. Ketiga ketentuan 
di atas menjadi dasar hukum kedudukan 
dan kewenangan Staf Khusus Presiden di 
Indonesia saat ini. Ketentuan mengenai 
Staf Khusus Presiden diatur sebagai 
berikut:

Tugas: Diatur dalam Pasal 18 ayat 1 
Perpres Nomor 39 Tahun 2018 yaitu 
tugas yang diberikan Presiden di luar 
tugas yang sudah dicakup dalam susunan 
organisasi kementerian dan instansi 
pemerintah lainnya.

Bentuk Pertanggung Jawaban: 
Bertanggung jawab secara administratif 
kepada Sekretaris Kabinet (Pasal 19 
ayat 1 Perpres 55 Tahun 2015) dan 
bertanggung jawab kepada Presiden 
dalam menjalankan tugas (Pasal 19 ayat 3 

Perpres 55 Tahun 2015)

Kewajiban: Diatur dalam Pasal 20 ayat 
1 Perpres Nomor 17 tahun 2012 yaitu 
dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
dan sinkronisasi yang baik dengan 
instansi pemerintah.

Menyoal surat Staf Khusus Presiden 
dengan kop surat Kesekretariatan Kabinet, 
kami mengutip pendapat Prof. Dr. Prajudi 
Atmosudirjo, beliau menyatakan bahwa 
kewenangan adalah apa yang disebut 
“kekuasaan formal”. Artinya, kekuasaan 
yang berasal dari kekuasaan legislatif atau 
dari kekuasaan eksekutif administratif. 

Beliau juga memisahkan konsep 
antara kewenangan dan wewenang. 
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap 
segolongan orang-orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu yang bulat. 
Sedangkan wewenang adalah kekuasaan 
untuk melakukan sesuatu tindak hukum 
publik.

Contoh aplikasi dari perbedaan konsep 
wewenang dan kewenangan yaitu, 
misalnya wewenang menandatangani/
menerbitkan surat-surat izin dari seorang 
pejabat atas nama menteri, sedangkan 
kewenangan tetap berada di tangan 
Menteri. Artinya, wewenang merupakan 
salah satu bagian dari kewenangan.

Jika menilik dari berbagai teori dan 
pengaturan yang mengatur mengenai 
Staf Khusus Presiden, sudah teramat jelas 
bahwa tidak ada satu peraturan pun yang 
melekatkan kewenangan tertentu kepada 
Staf Khusus Presiden. Seharusnya, Staf 
Khusus Presiden memahami batasan dan 
kedudukan yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan. Apalagi, Camat 
merupakan pelaksana sebagian urusan 
pemerintahan umum yang didelegasikan 
oleh Bupati/Walikota. 

Oleh karena itu, penerbitan surat Staf 
Khusus Presiden kepada Camat, secara 
formil telah menyalahi kedudukan dan 
peraturan administrasi negara. Demikian 
jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
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Dukung Relawan Berkehidupan, 
SRPB Jatim Galakkan Lumbung Pangan Relawan

Semenjak pandemi Covid-19 
terjadi, berbagai relawan mitra 
SRPB Jatim bergerak turut 

membantu masyarakat  memerangi 
Covid-19. Namun, tak semua dari 
relawan ini memiliki kondisi ekonomi 
yang mumpuni. Terlebih pada situasi 
sekarang, dimana sektor ekonomi 
melemah hingga titik terbawah. 
Karena itulah, SRPB Jatim membentuk 
lumbung pangan khusus relawan.

Sejak kasus Covid-19 ditemukan di 
negera kita, pemerintah  mengambil 
keputusan untuk memberlakukan 
pembatasan fisik dan sosial. Alhasil, 
berbagai warung, toko, bahkan 
pabrik-pabrik sebagian besar 

tutup, adapula yang 
membatasi pengunjung  
demi mengikuti langkah 
pemerintah dalam menekan 
penyebaran Covid-19. 

“Para relawan ini tidak sedikit lho yang 
berpenghasilan harian. Di sisi lain 
mereka aktif membantu memerangi 
Covid-19.  Beberapa dari mereka 
mungkin terimbas tutup tempat 
kerjanya,” jelas Rakhmat Subekti 
Kimiawan, Wakil Koordinator Sekber 
Relawan Penanggulangan Bencana 
(SRPB) Jawa Timur.

Dari latar belakang inilah akhirnya 
‘Lumbung Pangan Relawan’ dibentuk. 
Proyek ini ditargetkan secara luas 
untuk para relawan mitra SRPB Jatim. 
Meski sekarang, proyek ini masih 
diutamakan untuk para mitra relawan 
yang terdampak ekonomi karena 
Covid-19 ini.

Konsep dari proyek ini mengadakan 
pembukaan donasi baik berupa 
uang atau sembako. “Ini adalah 
tindakan SRPB untuk membantu 
relawan berkehidupan dari sisi sosial 
ekonominya, Saya senang bantuan 
ada saja yang datang melalui LPR ini” 
jelas pria yang kerap disapa Pakde 
Wawan itu.

Hingga hari ini, SRPB Jatim masih 
terus membuka keran donasi untuk 
mendukung lumbung pangan relawan 
ini. Proyek ini akan terus berlangsung 
hingga pasca penanggulangan 
bencana. Diharapkan dengan adanya 
proyek ini, para relawan mitra SRPB 
Jatim dapat terus berkontribusi dan 
bersinergi bersama instansi terkait 
dalam menghadapi Covid-19 tanpa 
khawatir kondisi ekonomi masing-
masing.(ipw)
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Tebar 1.000 
Masker 

di Pasuruan

Kotakamal Indonesia - Pasuruan bekerjasama dengan Salimah Pasuruan menyalurkan 1.000 
masker dan brosur panduan  pencegahan penyebaran covid-19. Masker ini diserahkan untuk 
masyarakat disekitar Pandaan dan Bangil Kab. Pasuruan. (Yl/Ls)

1.000 Takjil Buka Puasa 
dan Sahur untuk Dhuafa

Kotakamal Indonesia - Mataram menyalurkan 1.000 paket untuk buka puasa dan 
sahur untuk para dhuafa. Paket makanan siap santap ini di bagi di sepanjang jalan oelh 
para relawan. Terima kasih para donatur. (Ls)

Sandal Masjid untuk Musholla 
Daruttauhid Lamongan

Sedekah Sandal Masjid yang dihimpun dari kitabisacom telah 
disalurkan ke Musholla Daruttauhid, Desa Merjoyo, Kecamatan 
Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kotakamal Indonesia - 
Lamongan telah menyampaikan langsung kepada Kiai Ali 
Maksum, teriring ucapan terima kasih atas bantuan yang 
diterima. (Ls)

Sandal Masjid untuk Musholla Al 
Musta'in Lamongan

Kotakamal Indonesia - Lamongan menyalurkan bantuan 
Sandal Masjid yang dihimpun melalui kitabisacom. Bantuan 
di terima oleh  pengurus musholla Al Musta'in Lamongan 
-Ust Imam Subeki-. Semoga para donatur mendapat pahala 
atas bantuan ini (Ls) 
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30 Paket Sembako di Pasuruan
Kotakamal Indonesia - Pasuruan telah menyalurkan 30 

paket sembako, yang salah satunya diserahkan kepada 
Pak Abdullah. Pria berusia senja yang berdagang tahu 
dengan keuntungan 20.000-an per hari. Semoga sembako 
ini  bermanfaat untuk Pak Abdullah (Yl/Ls)

Sembako untuk Masyarakat 
Terdampak Corona di Banjarmasin

Kotakamal Indonesia - Banjarmasin dan SIT Nurul 
Fikri Banjarmasin menyalurkan 414 paket sembako. 
Penyaluran yang dilaksanakan saat bulan Ramadhan  
ini dikhususkan untuk masyarakat  terdampak Corona, 
seperti guru, serta masyarakat umum lainnya. (Ls)

Beasiswa SIT Nurul Fikri

Kotakamal indonesia - Banjarbaru menyerahkan secara 
simbolis beasiswa pendidikan untuk Murid SIT Nurul Fikri 
Banjarbaru. Bantuan diterima oleh Bagian Keuangan Yayasan 
SIT Nurul Fikri Banjarbaru

Bantuan Ketahanan Pangan untuk Guru
Pandemi Corona menghantam berbagai pihak, termasuk 

guru-guru honorer, guru TPQ, dan guru les. Kotakamal 
Indonesia - Banjarbaru menyerahkan beras secara simbolis 
kepada perwakilan ustadzah relawan gazebo cerdas. (Ls)
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Sembako untuk Masyarakat 
Banjarbaru terdampak 
Corona

Kotakamal Indonesia - Banjarbaru 
menyalurkan sembako untuk masyarakat 
terdampak corona, diataranya pedagang 
kecil, buruh harian, tukang becak dan para 
dhuafa lainnya.

Sedekah Nasi Banjarbaru
Kotakamal Indonesia Banjarbaru 

menyalurkan seddekah nasi untuk 
warga sekitar, diataranya pedagang 
kecil, petani, dan lain-lain (Ms/Ls)
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IHAVE, Pusat 
Pendidikan yang 
Komplit untuk 

Masyarakat

Jika dalam sekolah adalah sektor 
pendidikan formal, maka luar 
sekolah adalah ladang bagi 

pendidikan informal. IHAVE berdiri 
untuk mendedikasikan perannya di 
tengah masyarakat yang haus ilmu.

Indonesian Humanitarian Aid 
Volunteer (IHAVE) mengokohkan 
diri sebagai pusat kegiatan belajar 
masyarakat di Banyuwangi. Resminya, 
organisasi ini berdiri pada tanggal 23 
Agustus 2017.

Organisasi ini sekarang di bawah 
pembinaan Sunaryo, S.Kep., M.Pd, 
yang juga salah satu pendiri IHAVE. 
Jika IHAVE sudah di bawah pembinaan 
Sunaryo, maka organisasi ini juga 
diketuai oleh Dimas Prajoko yang juga 
salah satu pendiri IHAVE.

“IHAVE ini di beberapa kota besar 
juga sudah berdiri. Seperti Banten, 
Malang, Pandaan, Lumajang, Kendari,” 
tuturnya.

Yang menarik dari organisasi ini 
adalah ia memiliki beberapa divisi yang 
menangani bidang-bidang khusus. 
Divisi atau kluster tersebut di antaranya, 

rescue, logistik, dapur umum, 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 
hunian sementara. Dengan adanya 
pembagian divisi ini, IHAVE dapat 
leluasa melakukan kegiatan dan tak 
hanya terbatas soal tanggap darurat.

“Kami mencoba memaksimalkan 
yang minimal, melayani yang belum 
terlayani,” paparnya.

Salah satu contoh kegiatan IHAVE 
yang sedang berlangsung sekarang 
berkaitan sekali dengan pencegahan 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 
Para anggota IHAVE membuka dapur-
dapur umum dan bank logistik di 
beberapa kota.

“Di Banyuwangi ini sudah sekitar 
semingguan dapur umum mengepul. 
Logistik sembako yang kurang lebih 
sudah seribuan paket, seratus paket 
tiap minggunya dan insyaAllah masih 
terus berlangsung,” jelas pria kelahiran 

Banyuwangi, 27 Desember 1982 itu.

Untuk menjalankan kegiatan-
kegiatan tersebut, IHAVE menerjunkan 
10 hingga 20 orang relawannya. 
Organisasi ini dapat terus hidup karena 
totalitas para relawannya yang berbakti 
bagi masyarakat.

“Awal-awal berdiri masih ada lima 
orang anggota, ada Dimas, Doni, 
Pak Budi, Pak Nanang, dan Sadi. Di 
Banyuwangi saja sekarang sudah 
sekitar 460 relawan,” imbuhnya.

“Kami ingin membentuk paradigma 
baru. Bahwa, relawan tidak hanya 
memberi dan membantu. Tapi, 
juga dapat memaksimalkan potensi 
yang ada. Sesuai motto kami, 
memaksimalkan yang minimal, 
melayani yang belum terlayani,” tegas 
suami dari Siti Halimah, SE., M.Pd itu. 
(ipw)
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WAFFLE 
STICK
ala Chocola Cafe 

Tunjungan Plaza 3 
Surabaya

Bahan-bahan:
• 250 gram tepung terigu

• 50 gram mentega yang 
dipanaskan terlebih dahulu

• 2 gelas susu cair

• 3 butir telur ayam

• 1/2 sdt garam halus

• 4 sdt baking powder siap pakai

• Vanilla powder, sesuai kebutuhan

• Premium belgian milk chocolate, 
sesuai kebutuhan

• Premium belgian dark chocolate, 
sesuai kebutuhan

• Premium belgian white 
chocolate, sesuai kebutuhan

Cara membuat Waffle Stick ala Chocola 
Cafe:
1. Sediakan dua wadah yang berbeda untuk tempat 

mencampurkan bahan adonan, masukkan tepung, garam, 
vanilla powder dan baking powder di wadah pertama, kemudian 
aduk hingga tercampur semua

2. Selanjutnya masukkan mentega yang sudah dipanaskan, kuning 
telur dan susu cair, selanjutnya aduk sampai merata

3. Kemudian larutkan adonan cair pada tempat kedua ke wadah 
pertama, setelah itu aduk hingga semua bahan tercampur 
secara rata

4. Panaskan mesin waffle stick pada suhu secukupnya

5. Masukkan adonan waffle secukupnya ke dalam mesin waffle 
stick dan tutup rapat

6. Setelah itu tunggu hingga waffle matang, angkat, dan hiasi 
semua bagian atasnya dengan topping premium belgian milk 
chocolate atau sesuai dengan selera Anda

7. Hiasi lagi dengan topping premium belgian dark chocolate 
dan white chocolate untuk line art (garis seninya) atau sesuai 
dengan selera Anda

8. Waffle Stick ala Chocola Cafe siap dihidangkan

Informasi dan pemesanan hubungi:
Instagram @chocolacafe.id / 
WA 085360008936
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Oleh : Ust. Ahmad Habibul Muiz, Lc., M.Sos.

Mentadabburi 
Pesan Al-Qur‘an

Di antara keistimewaan Al-
Qur‘an adalah pahala besar 
yang akan diperoleh bagi 

orang yang  membacanya. Membaca 
Al-Qur‘an, dengan demikian, bernilai 
ibadah.

“Sesungguhnya orang-orang yang 
selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan 
sebahagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka 
dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugi, 
agar Allah menyempurnakan 
kepada mereka pahala mereka 
dan menambah kepada mereka 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29-30)

Juga Sabda Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam, “Siapa saja yang 
membaca satu huruf Kitabullah (Al-
Qur‘an), ia akan mendapatkan satu 
kebaikan. Satu kebaikan itu setara 
dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak 
mengatakan Alif Lam Mim sebagai satu 
huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, 
Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi).

Tingkat seorang muslim 
memang ada empat terhadap Al-
Qur‘an: membaca, mentadabburi, 
menghafalkannya, dan 
mengamalkannya. Maka sebagai 
mukmin, mestinya tak berhenti 
membaca, kita pun harus berusaha 
mentadabburi Al-Qur‘an. 

Ini sebagaimana dijelaskan dalam 
surat Shad ayat 29: “Ini adalah sebuah 
kitab yang Kami turunkan kepadamu 
penuh dengan berkah supaya mereka 
mentadabburi (memperhatikan) 
ayat-ayatnya dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang 
mempunyai pikiran.”.

Tadabbur adalah merenungkan 
dan mengkaji apa yang ada 
di belakangnya dan apa yang 
dikembalikan kepadanya, mencakup 
seluruh akibat dan tujuan, serta 
mengamalkan apa yang menjadi 
hasil dari renungannya. Maka 
makna tadabbur Al-Qur‘an adalah 
merenungkan makna-makna dan 
menyingkap seluruh apa-apa yang 
menjadi kandungannya.

Coba kita bandingkan dengan 
keseharian kita, ketika kita menerima 
pesan melalui SMS atau WhatsApp, 
kita sekadar membaca namun tidak 
memahami apa pesan yang dimaksud, 
tentu jadi merepotkan, karena kita tak 
pernah tahu dan pahami apa yang 
sebenarnya disampaikan penyampai 
pesan itu kepada kita.

Membaca Al-Qur‘an itu memang 
ibadah, maka mentadabburinya 
pasti lebih dari itu. Janganlah kita 
asal mengkhatamkan Al-Qur‘an tapi 
tak pernah paham apa makna ayat 
per ayatnya. Begitu banyak lomba-
lomba Al-Qur‘an, untuk didengarkan 
kemerduan suaranya, tapi betapa 
banyak juga di antara kita tak pernah 

tahu apa makna dan pesannya. 

Betapa banyak orang yang 
membaca Al-Qur‘an berkali-kali, 
tapi berkali-kali pula kita melanggar 
perintah Allah. Kok bisa? Ya, karena 
kita tidak pernah bisa memahami 
pesan Al-Qur‘an yang kita baca 
tersebut.

Betapa sering kita membaca ayat 
dalam surat Al-Israa’ ayat 32 yang di 
dalamnya dijelaskan: “Dan janganlah 
kalian mendekati zina; Sesungguhnya 
zina itu adalah suatu perbuatan yang 
keji. dan suatu jalan yang buruk.”, 
namun dalam keseharian justru 
perilaku kita cenderung mendekati 
zina baik itu zina mata, telinga, mulut, 
dan pancaindera lainnya”.

Juga begitu sering kita membaca 
ayat dalam surat Al Baqarah ayat 
276: “Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap 
dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa”, namun perilaku keseharian 
bisnis dan usaha kita bergelimang 
dengan perilaku riba.

Maka sediakanlah waktu untuk 
mentadabburi Al-Qur‘an. Sebab, 
sebagaimana yang diutarakan Sayyid 
Qutb: “Bila kamu membaca Al-Qur‘an, 
maka sebenarnya kamu sedang 
berdialog dengan Allah. Kita dipanggil 
untuk berkomunikasi dengan Allah, 
maka mestinya kita memperhatikan.” 
(*)






