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Amalan puasa dan membaca Al-Qur’an akan 
memberi syafa’at bagi seorang hamba di 
hari kiamat. Puasa berkata: Wahai Rabb, aku 
telah menahannya dari makan dan syahwat 
di siang hari, maka izinkanlah aku memberi 
syafa’at kepadanya. Dan Al-Qur’an berkata: Aku 
menahannya dari tidur di waktu malam, maka 
izinkanlah aku memberi syafa’at kepadanya, 
maka keduanya pun diizinkan memberi syafa’at.” 
(HR. Ahmad, Shahih At-Targhib: 1429)

“



8 

h
a
l
a
m
a
n

Kajian 
utama

Foto Cover : Wirawan ent.

01 | Mutiara

04 | Wisata

10 | Kata Pembaca

11 | Entrepreneur

12 | Tauladan

13 | Ruqyah

14 | Syariah

17 | Sehat

20 | Amil dan Amalia

20 | Cerpen

21 | Si Amal

22 | Yuk Menggambar

Id
en

ti
ta

s 
Le

m
ba

ga

info.kotakamal.indonesia@gmail.comwww.kotakamal org  |

PENDIRI 
Ir. H. Muhammad Rusli, M.MT, 
Drs. Kholid, M.PSDM, 
Arip Imawan, S.H, SHEL

PEMBINA
Ketua : Ir. H. Muhammad Rusli, MMT
Anggota: Drs. Kholid, MPSDM
Anggota: Arip Imawan, SH, SHEL, CM

PENGAWAS
H. Adi Wisnugraha, ST

PENGURUS
Ketua: Maston Eko Romdoni, S.IP
Sekretaris: Asfahani, A.Md
Bendahara: Patma Hadi Santoso, S.Si

LEGALITAS
Akta Notaris: Rizki Kurniawan, SH, MKn, 
Nomor Akta: 02 Tanggal 3 Desember 
2018

SK Kemenkumham RI nomor: 
AHU-0016924.AH.01.04.Tahun 2018

NPWP: 86.629.003.4-609.000
Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal 
Indonesia memberdayakan yatim dan 
dhuafa melalui Program Amal Dakwah, 
Amal Cerdas, Amal Mandiri, dan Amal 
Kemanusiaan

NIB : 8020214201334

SK FOZ No 073/SK/PH-FOZ/XII/2018

 082.12345.8844

24 | Muallaf Journey

25 | Muslimah

29 | Tips

31 | Profil Donatur

32 | HUKUM 

33 | SIGAB

34 | Potret Kita

37 | Komunitas

39 | Kuliner

40 | Tazkiah

Negara kita sedang 
dilanda musibah, 
diserang wabah. 
M e l a h i r k a n 
k e t a k u t a n , 

menghilangkan rasa aman. 
Menjadikan masjid dan surau 
sepi dari kegiatan ibadah, 
apalagi dakwah. Meski 
demikian, ancaman sebesar 
apapun, tetap menyisakan 
harapan. Karena musibah 
dan wabah, bisa dicegah 
dengan sedekah. 
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Hubungi Kami

Menikmati Bulan 
Mulia Bersama 
Keluarga

Pentingnya 
Mengajak 
Anak Belajar 
Membayar Zakat

Dari Kolam 
Pancing, 
Kini Sukses Buka 
Bisnis Kuliner 
“Warung Teko”
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Kerjasama :

kalibening

Pesona Gunung Lemongan 
dari Danau Ranu Klakah Lumajang

Bertetangga dengan Malang membuat 
Lumajang juga menjadi salah satu 
destinasi wisata bagi semua kalangan. 

Destinasi alam pun banyak ditawarkan di 
kota ini. Salah satunya adalah Ranu Klakah.

Ranu Klakah merupakan satu dari tiga 
danau terkenal di Kecamatan Klakah. 
Destinasi yang masuk wilayah Kabupaten 
Lumajang ini berada kurang lebih 17 km di 
sisi utara pusat kota.

Lokasinya dapat ditempuh dengan 
menumpang kendaraan bermotor selama 
kurang lebih satu jam. Aksesnya sudah 
cukup baik, apalagi belakangan pemerintah 
setempat sudah mulai berinisiatif untuk 

memperbaiki kualitas jalan di sekitar sini.

Danau seluas kurang lebih 22 hektar ini 
menawarkan pemandangan sangat menarik. 
Dari kejauhan akan nampak gagahnya Gunung 
Lemongan. Selain itu, di kawasan sekitarnya 
dikelilingi kawasan hutan asri dengan panorama 
yang sungguh menyegarkan mata.

Terletak kurang lebih 900 meter di atas 
permukaan laut, Ranu Klakah memiliki suhu 
cukup dingin, disertai hembusan angin lumayan 
kencang. Selain mengagumi indahnya Gunung 

Lemongan, di sini pengunjung 
juga bisa melihat eloknya 
panorama sunrise bagaikan seperti 
di serial anak-anak Teletubbies.

Biaya masuk Ranu Klakah cukup 
murah. Masing-masing pengunjung 

hanya perlu membayar 
Rp4.000 per orang. 
Dengan harga yang 
terjangkau, Anda 
sudah mendapatkan 
akses masuk danau, 
beserta fasilitas 
seperti musala, toilet, 
dan deretan warung 
dengan beragam 
sajian menggugah 
selera. 

Di sekitar danau 
juga tersedia 
sejumlah wahana 
menarik seperti 
persewaan sampan 
dengan tarif sekitar 
Rp5.000. Bahkan, 
Anda juga dibolehkan 
memancing di sekitar 
sini. (*)
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Cegah 
Musibah 
Wabah 
dengan 

Sedekah

Negara kita sedang dilanda 
musibah, diserang wabah. 
Melahirkan ketakutan, 
menghilangkan rasa 
aman. Menjadikan masjid 

dan surau sepi dari kegiatan ibadah, 
apalagi dakwah. Meski demikian, 
ancaman sebesar apapun, tetap 
menyisakan harapan. Karena musibah 
dan wabah, bisa dicegah dengan 
sedekah. 
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Sedekah yaitu mengeluarkan 
sebagian harta, berapa pun jumlahnya, 
untuk disumbangkan kepada mereka 
yang membutuhkan, seperti kaum 
lemah atau dhuafa, mendanai kegiaan 
sosial dan dakwah, serta perjuangan 
di jalan Allah subhanahu wa ta‘ala. 
Sedekah juga bisa dalam bentuk 
imateri, seperti senyum, ilmu, dan 
tenaga. Jika kita suka memberi, maka 
kita akan sering menerima. Begitu kira-
kira gambaran konsep sedekah dalam 
Islam.

Allah subhanahu wa ta’ala sangat 
memuliakan orang-orang yang 
bersedekah. Ia menjanjikan banyak 
keutamaan dan balasan yang 
menakjubkan bagi orang-orang yang 
gemar melakukannya, salah satunya 
ialah mampu menangkal musibah. 
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah 
shalallahu ‘alaihi wa sallam:

“Bersegeralah bersedekah, sebab 
bala bencana tidak pernah bisa 
mendahului sedekah. Belilah semua 
kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah 
penyakitmu dengan sedekah. Sedekah 
itu sesuatu yang ajaib. Sedekah 
menolak 70 macam bala dan bencana, 
dan yang paling ringan adalah 
penyakit kusta dan sopak (vitiligo).” 
(HR. Baihaqi & Thabrani)

Bahkan, sedekah tidak hanya 
menghindarkan pelakunya dari 
musibah di dunia, tetapi juga menolak 
bencana dari neraka, sebagaimana 
dijelaskan, “Bentengilah diri kalian dari 
siksa api neraka meskipun dengan 

separuh buah kurma.” (Muttafaqun 
‘alaih)

Tetapi, ini bukan berarti orang 
yang bersedekah selama-lamanya 
tidak akan tertimpa musibah. 
Namun biasanya orang yang rajin 
bersedekah—dengan persentase 
sedekah yang lebih besar jika 
dibandingkan dengan hartanya, 
maka dapat meminimalisir akibat dari 
musibah yang menimpanya.

Hitung Persentase Sedekah 
Dibandingkan Jumlah Seluruh Harta

Jangan puas dengan sedekah 
yang kita keluarkan. Jika kita memiliki 
harta sebesar 1 miliar tetapi hanya 
bersedekah sebanyak 25 juta, maka itu 
sama saja seperti orang yang memiliki 
uang 1 juta tapi hanya sedekah 25 
ribu. 

Jumlah 25 juta memang angka 
yang besar, tetapi tak sebanding. 
Dibandingkan dengan persentase 
hartanya jumlah tersebut bukanlah 
apa-apa, melainkan hanya 2,5%, 
yakni sebesar kadar zakat yang wajib 
dikeluarkan.

Sedekah 25 juta itu di hadapan Allah 
akan kalah nilainya dengan seorang 
miskin yang hanya punya uang 100 
ribu, namun ia bersedekah sebesar 50 
ribu, alias setengah dari jumlah harta 
yang dimilikinya.

Untuk itu, dalam bersedekah 
sebaiknya kita tidak mudah percaya 
diri bahwa jumlah yang kita keluarkan 
telah banyak, jika nikmat yang Allah 

berikan jauh lebih besar dari jumlah 
nominal sedekah yang kita keluarkan 
tersebut.

Keutamaan Lain Bersedekah

Menurut Abdullah al-Mustofa 
seorang Peneliti di Islamic Studies 
Forum for Indonesia (ISFI) di Kuala 
Lumpur,  Malaysia, setidaknya ada 
empat keutamaan lain dari sedekah. 
Yang pertama, ialah membuka pintu 
rezeki.

Sedekah bukanlah sesuatu yang 
akan menjadikan kita miskin, justru 
sedekah akan menjamin kekayaan dan 
keselamatan untuk kita dan keturunan, 
dunia hingga akhirat. Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Turunkanlah 
(datangkanlah) rezekimu (dari Allah) 
dengan mengeluarkan sedekah.” 
(HR. Baihaqi). Dalam salah satu hadis 
Qudsi, Allah pun berfirman: “Hai anak 
Adam, berinfaklah (nafkahkanlah 
hartamu), niscaya Aku memberikan 
nafkah kepadamu.” (HR. Muslim)

Kedua adalah mengobati 
orang sakit. Rasulullah bersabda, 
“Bentengilah hartamu dengan 
zakat, obati orang-orang sakit (dari 
kalanganmu) dengan bersedekah dan 
persiapkan do‘a untuk menghadapi 
datangnya bencana.” (HR. Thabrani)

Ketiga, meredakan kemarahan 
Allah dan mengurangi kesakitan 
saat sakaratul maut. Dalam buku 
Fiqh as-Sunnah karangan Sayyid 
Sabiq, disebutkan Rasulullah pernah 
bersabda, “Sedekah meredakan 

“Bersegeralah bersedekah, 
sebab bala bencana tidak pernah bisa 
mendahului sedekah. Belilah semua 
kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah 
penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu 
sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 
macam bala dan bencana, dan yang paling 
ringan adalah penyakit kusta dan sopak 
(vitiligo).” (HR. Baihaqi & Thabrani)
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kemarahan Allah dan menangkal 
(mengurangi) kepedihan saat maut.”

Keempat, menjadi naungan di 
hari kiamat. Rasulullah bersabda, 
“Naungan bagi seorang mukmin pada 
hari kiamat adalah sedekahnya.” (HR. 
Ahmad)

Selain bermanfaat sebagai benteng 
dari musibah, sedekah pun ternyata 
juga bermakna memperbanyak 
investasi pahala untuk akhirat.

‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha 
pernah menuturkan, bahwa dahulu 
ada sahabat yang menyembelih 
kambing lalu membagi-bagikannya 
kepada orang lain, maka Rasulullah 
bertanya:“Apa yang masih tertinggal 
dari kambing itu?” ‘Aisyah berkata: 
“Tidak tertinggal darinya kecuali 
tulang bahunya.” Rasulullah 
bersabda: “Semuanya tertinggal (di 
akhirat menjadi pahala sedekah), 
kecuali tulang bahunya.” (HR. Tirmidzi)

Untuk itu, semoga Allah 
menghindarkan kita dari sifat kikir 
dan menjadikan kita kaum yang 
gemar bersedekah, agar Dia tidak 
membiarkan kita musnah oleh 
bencana lalu membangkitkan kaum 
yang lain.

“Ingatlah, kamu ini orang-orang 
yang diajak untuk menafkahkan 
(hartamu) 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 (kepada-Nya); dan 
jika kamu berpaling niscaya Dia akan 
mengganti (kamu) dengan kaum yang 
lain; dan mereka tidak akan seperti 
kamu ini.” (QS. Muhammad: 38)

Apalagi, pada dasarnya sedekah 
merupakan bukti iman kita kepada 
Allah. Rasulullah bersabda, “Sedekah 
adalah bukti.” (HR. Muslim no. 223). 
Dijelaskan juga oleh An-Nawawi, 
“Yaitu bukti kebenaran imannya. 
Oleh karena itu shadaqah dinamakan 
demikian karena merupakan bukti dari 
Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)”. 
(nin)

Mengambil Pelajaran 
dari Musibah yang Datang

Virus Corona mengancam seluruh aspek kehidupan. Tak hanya aspek 
kesehatan yang terancam, ia juga mengancam perekonomian, dan 
menjadi sebab krisis keuangan. Tak sedikit perusahaan yang mengalami 

kerugian. Karyawanpun dirumahkan, tak lagi punya pekerjaan. Meski demikian 
ada pelajaran berharga, sebagai modal untuk menguatkan masa depan.

Bulan Ramadhan tahun ini, berbeda. Tak sesuka biasanya. Penyebaran virus 
bernama Corona yang begitu cepat membuat semuanya harus waspada. 
Wabah ini muncul di Indonesia sejak awal Maret 2020. 

Penyebaran virus corona dinilai begitu cepat, sehingga mendorong 
sejumlah Negara membuat pembatasan lintas batas Negara, menutup jalur 
penerbangan hingga membatasi gerak interaksi antar warga Negara masing-
masing. Hal itu tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 

semakin luas.

Akan tetapi, apa yang dilakukan suatu Negara untuk menutup semua akses 
tersebut menjadi ancaman bagi krisis ekonomi. Arus pergerakan orang dan 
perdagangan Internasional tersendat, begitu pula dengan Indonesia.

Konsultan Senior dan Direktur PT. SNF Consulting, Iman Supriyono 
menjelaskan bahwa dampak terjadinya wabah penyakit, selain kematian juga 
kondisi ekonomi yang menurun drastis. Indeks bursa saham rontok, rupiah 
terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha.

Pada Senin (23/3), virus corona menjatuhkan nilai tukar rupiah. Harga jual 
dolar Amerika Serikat di lima bank besar menembus Rp 17 ribu. Sementara 
kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) menempatkan nilai 
rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika, dilansir dari katadata.com.

Iman memaparkan, bila kondisi krisis ini tak segera diantisipasi, maka 
otomatis harga barang akan naik dan penghasilan akan menurun. Sehingga 
ditakutkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya.

3 Pihak dalam Krisis Akibat Covid-19
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“Krisis pada dasarnya adalah sebuah 
gejolak atau perubahan ekonomi. Dalam 
perubahaan apapun, selalu ada pihak 
yang diuntungkan. Ada pihak yang 
dirugikan. Ada juga yang netral. Tidak 
diuntungkan juga tidak dirugikan,” 
jelas pria lulusan Program Magister 
Manajemen Universitas Airlangga ini. 

Tiga pihak yang terdampak dalam 
krisis akibat Covid-19 ini yang mudah 
terlihat menderita kerugian seperti travel 
agent atau maskapai penerbangan. 
Sedangkan yang mendapatkan 
keuntungan dari kondisi ini adalah 
perusahaan produsen masker dan alat-
alat kesehatan. Kemudian ada pihak 
netral, seperti perusahaan produsen 
beras misalnya.

“Bagi yang mendapat keuntungan, 
tetaplah berperilaku wajar. Jangan 
berfoya-foya di tengah penderitaan 
orang lain. Manfaatkan uang melimpah 
dari efek corona ini untuk berinvestasi. 
Sedangkan, bagi yang mengalami 
kerugian, maka ini saatnya untuk belajar,” 
ungkap Bapak dari delapan anak 
tersebut.

Beberapa perusahaan yang mengalami 
kerugian dari adanya wabah ini, 
maka sebaiknya mulai mengontrol 
pengeluaran. Bila manajemen 
risikoperusahaan sudah bagus maka akan 
ada pesediaan kas yang cukup untuk 
menjalankan operasional perusahaan 
sepanjang penyebaran Covid-19.

Tetapi mungkin saja selama ini 
manajemen risiko perusahaan kurang 
baik. Tidak ada persediaan kas yang 
cukup untuk bertahan menghadapi 
penurunan. Jika seperti ini, perusahaan 
harus mencari cara untuk bertahan. Bisa 
memangkas berbagai pengeluaran 
secara ekstrim atau mungkin bisa 
mendatangkan dana dari pihak luar 
seperti menerbitkan saham baru atau 
utang. 

“Jadikan pelajaran untuk masa depan. 
Bahwa perusahaan harus siap segala 
kondisi. Krisis selalu datang dan datang 
lagi,” imbuhnya.

Tetap Sedekah Meski Terkena Musibah

Setiap orang pasti mengalami krisis. 
Iman menyampaikan, alangkah baiknya 
bila menghadirkan Allah subhanahu wa 
ta’ala dalam setiap permasalahan. Baik itu 
besar maupun kecil, salah satu contohnya 
adalah dengan sedekah.

Dalam hadist Allah subhanahu wa 

ta’ala berfirman, “Wahai anak Adam, 
kososngkan gudangmu untuk memenuhi 
apa yang ada di sisi-Ku. Niscaya engkau 
akan selamat dari kebakaran, kebanjiran, 
pencurian dan kejahatan.” (HR. Thabrani 
dan Baihaqi)

Iman berpendapat, bagi mereka 
yang mendapatkan durian runtuh 
atau keuntungan di tengah pandemi 
virus corona tersebut, maka sangat 
direkomendasikan untuk meningkatkan 
sedekahnya. Sedangkan pihak yang 
netral juga seperti kondisi normal harus 
tetap bersedekah.

Kemudian, bagi mereka yang 
mengalami kerugian, jika masih memiliki 
persediaan maka juga tetap harus 
bersedekah, akan tetapi jika kondisi 
mereka parah, dalam artian tidak 
mempunyai persediaan maka merekalah 
yang wajib untuk dibantu dengan 
sedekah.

Meskipun dalam kondisi krisis, 
dimana akan banyak orang yang 
mengalami penurunan penghasilan, Iman 
menyarankan untuk tak pernah berhenti 
bersedekah.

Orang yang memiliki sedikit, namun 
ia berani bersedekah, menunjukkan 
keseriusannya dalam beramal, 
disamping sikap istiqamah yang ia 
lakukan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda:

“Satu dirham bisa mengalahkan seratus 
ribu dirham.” Para sahabat bertanya, 
‘Bagaimana bisa demikian’

“Ada orang yang memiliki 2 dirham, 
kemudian dia sedekahkan satu dirham. 
Sementara itu ada orang yang memiliki 
banyak harta, kemudian dia mengambil 
seratus ribu dirham untuk sedekah.” (HR. 
Nasai dan dinilai hasan oleh Al-Albani)

“Bulan Ramadhan adalah bulan 
yang tepat untuk menolong mereka-
mereka yang terdampak. Sebaiknya, 
mengatur sedekah adalah 10 persen dari 
pendapatan yang diterima tiap orang,” 
ujar pria yang bergelut dalam bidang 
spesialisasi strategic finance tersebut.

Dalam kondisi krisis apapun, sebaiknya 
sedekah tetap dilakukan. Sedekah ini 
menguatkan pijakan umat Muslim kepada 
Allah subhanallahu wa ta’ala untuk 
melangkah keluar dari krisis. Dengan 
sedekah, Iman percaya bahwa akan ada 
rezeki lain yang telah disiapkan oleh Allah 
untuk diberikan kepada umat-Nya dalam 
bentuk yang tak disangka-sangka. (Gth)

Sikap yang 
Tepat, Akan 
Menguatkan 
Ummat

Wabah virus Corona 
terus menyebar, 
menginfeksi dan 

mengintai jiwa di setiap 
negeri. Sebagai muslim yang 
mendiami suatu negeri yang 
turut terkena imbas wabah 
virus ini, sudah sebaiknya 
hal ini disikapi dengan bijak. 
Dengan sikap yang tepat, akan 
menguatkan ummat.

Terkait dengan wabah, 
baru-baru ini dunia diramaikan 
dengan virus Corona jenis 
baru yang belum ditemukan 
vaksinnya. Dalam penelitian 
yang dilakukan Khairil Pahmi 
dan H.M. Natsir Abdullah, 
dosen dari Universitas 
Nahdatul Wathan Mataram 
dan Universitas Mataram NTB, 
wabah virus dapat dijadikan 
suatu penanda dari kebesaran 
Allah subhanahu wa ta'ala.

Seiring dengan 
perkembangan, dalam dunia 
ilmu pengetahuan modern, 
virus dapat diidentifikasi 
makhluk hidup maupun 
makhluk mati. Di satu sisi, virus 
dapat disebut makhluk hidup 
karena mampu memperbanyak 
diri jika berada di sel inang. 
Namun, di sisi lain, virus juga 
dapat dikatakan makhluk mati 
karena jika virus telah keluar 
dari sel inang maka ia disebut 
partikel.

Soal virus sebenarnya 
Al-Qur’an telah 
mengungkapkannya secara 
tidak langsung. Dalam surat Al 
Imran: 27 berbunyi, “Engkau 
masukkan malam ke dalam 
siang dan Engkau masukkan 
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siang ke dalam malam. Engkau 
keluarkan yang hidup dari yang mati 
dan Engkau keluarkan yang mati dari 
yang hidup. Dan Engkau beri rezeki 
siapa saja yang Engkau kehendaki 
tanpa hisab.”

Dengan pengertian-pengertian 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
wabah apapun, dalam hal ini virus, 

sebenarnya adalah tanda kebesaran-
Nya. Selain itu, wabah juga dapat 
dianggap sebagai bencana. Bagi 
seorang muslim, bencana yang datang 
harus dihadapi dengan ikhtiar dan 
tawakal.

Ikhtiar dan Tawakal dalam 
Menyikapi Suatu Bencana

Tuntunan untuk berikhtiar dan 
bertawakkal dalam menghadapi 
bencana ini telah dipaparkan oleh 
Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam 
salah satu ceramahnya. Ia menukil dari 
hadits riwayat Bukhari, dari Aisyah 
radhiyallahu ‘anha yang berbunyi,

“Aku bertanya pada Rasulullah 
tentang wabah penyakit. Rasulullah 
memberitahukan padaku, ‘Wabah 
penyakit itu adalah azab yang ditulis 
oleh Allah pada orang-orang yang 
Ia kehendaki. Allah menjadikannya 
sebagai rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. Jika terjadi wabah 
penyakit, ada orang menetap di 
negerinya dan ia bersabar, hanya 
berharap balasan dari Allah. Ia yakin 

bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi 
kecuali sudah ditetapkan-Nya. Maka, 
ia mendapat balasan seperti mati 
syahid.”

Dari penggalan hadits tersebut, UAS 
memaparkan empat poin penting 
yang harus dijadikan landasan umat 
Islam menyikapi bencana.

Poin pertama, memandang penyakit 
sebagai azab yang dikirim Allah. Azab 
ini Allah timpakan pada orang yang 
Ia kehendaki. “Seperti wabah campak 
pada pasukan Abrahah, menurut 
Imam Muhammad Abduh,” katanya.

Poin kedua, bagi muslim yang 
beriman. Bencana yang datang 
harus disikapi dengan ikhtiar dan 
bertawakkal. Ikhtiar yang bisa 
dilakukan bisa dalam bentuk 
melakukan langkah antisipasi, mencari 
obat, dan bersabar. Berharap bahwa 
bencana ini mendatangkan balasan 
dari Allah subhanahu wa ta’ala, serta 
yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun 
yang terjadi tanpa kehendak-Nya.

Dan pelajaran ketiga, memandang 
bencana atau wabah yang datang 
sebagai rahmat dari-Nya. “Dan 
pelajaran keempat, bagi orang yang 
telah berikhtiar dan bertawakkal 
kemudian meninggal karena bencana 
atau wabah di suatu negeri, maka ia 
terhitung mati syahid,” imbuhnya.

Mengetahui pelajaran penting yang 

dapat diambil dari sepenggal hadits 
tersebut, maka sebagai muslim sudah 
seharusnya kita tetap berikhtiar dan 
bertawakkal di tengah kondisi seperti 
sekarang. Melakukan langkah-langkah 
pencegahan yang telah diimbau 
oleh berbagai pegiat medis demi 
kemaslahatan bersama.

Kisah Rasulullah Menghadapi 
Wabah, Terapkan Lockdown dan 
Physical Distancing

Pada masa Rasulullah, wabah pes 
dan lepra cukup merenggut nyawa 
sebagian umat di suatu negeri. 
Menyikapi wabah ini, Nabi melarang 
umat-Nya untuk memasuki daerah 
terdampak ataupun keluar dari daerah 
tersebut. Dalam istilah umum, hal 
yang dilakukan Nabi ini adalah kondisi 
lockdown suatu negeri.

Hal ini diperkuat dengan hadits 
riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah 
bersabda, “Jika kalian mendengar 
tentang wabah-wabah di suatu tempat, 
maka janganlah kalian memasukinya. 
Tetapi jika terjadi di suatu tempat 
kalian berada, maka janganlah kalian 
meninggalkan tempat itu.”

Secara tidak langsung, Nabi telah 
mencontohkan bagaimana karantina 
suatu wabah dilakukan. Nabi benar-
benar melarang siapapun masuk atau 
keluar dari daerah tersebut. Bahkan, 
orang-orang yang terkena wabah 
lepra kala itu harus dijauhi.

Dalam hadis Abu Hurairah, Imam 
Bukhari beriwayat, Rasulullah 
bersabda, “Jauhilah orang-orang 
yang terkena lepra, seperti kamu 
menjauhi singa.” Dalam hadits ini 
pula disebutkan untuk melakukan 
penjagaan jarak dalam kehidupan 
sosial atau disebut physiscal 
distancing.

Kisah singkat tersebut sudah cukup 
menjelaskan bagaimana Rasulullah 
begitu bijak menyikapi bencana di 
suatu negeri. Hal ini dilakukannya 
sebagai bentuk ikhtiar sekaligus 
bertawakkal mengharap balasan 
dari Allah. Karena, Nabi Muhammad 
shalallahu ‘alaihi wa sallam sangat 
yakin bahwa, tiada satupun terjadi di 
dunia ini tanpa kehendak-Nya. (ipw)
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Sedekah sebagai penolongmu, entah di dunia maupun di akhirat. Contoh di 
akhirat, bisa mengurangi timbangan dosa, manambah amalan kebaikan pula. 
Contoh di dunia itu, musibah yg dimaksudkan tidak selalu hal besar seperti 
bencana alam, bisa berupa hal kecil.

Pernah nggak kita berpikir, Allah bakal ambil harta kita secara paksa dengan 
musibah (seperti kehilangan barang berharga, atau lain sebagainya). Ini karena 
kita melupakan hak org lain di penghasilan yg kita dapat. 

Ada pengalaman kakak ku. Dia berniat kalo setelah gajian, dia bakal mau ke 
panti buat sedekah.. Saat itu hari liburny, aku dan kakakku malah pergi main, 
seketika lupa niat itu. Pas perjalanan pulang, tiba-tiba kita dapat kecelakaan kecil. 
Kita semua jatuh meski enggak luka sama sekali. 

Handpone yg di bawa kakakku terlempar ke tengah jalan tanpa sadar pas jatuh 
dan terlindas kendaraan lewat. Mungkin Allah tadi ingatkan kita agar kembali ke 
niat awal bersedekah. 

Menurutku apa yang kita terima pasti ada sebagian yg seharusnya kita kasihkan 
ke orang lain. Dan inti dari sedekah juga pastinya ikhlas dan tidak riya. Tidak 
untuk diingat demi perhitungan imbalan yang kita dapat.

Laili Novitadary - Wirausahawati

Kondisi wabah saat ini memang memiliki dampak salah satunya 
ekonomi. Beberapa profesi merasakan betul berkurangnya omset maupun 
penghasilan. Walau seperti itu saya melihat, sedekahlah yang tidak boleh 
dilupakan di kondisi seperti ini. Salah satunya kita bisa membantu saudara-
saudara pekerja harian lepas seperti ojol, kita bisa order dan memberikan 
tip kepada mereka. Karena dengan sedekah inilah kita bisa membantu 
sesama. Alhamdulillah sudah banyak sekali pengalaman dan keajaiban dari 
Allah karena bersedekah. Allah sudah menjamin kok bagi umatnya yang 
menginfakkan ke jalan Nya.  Bukankah rejeki milik Allah SWT, kenapa kita 
takut untuk sedekah? Bukankah semua kembali kepada Nya. Ada prinsip 
yang saya pegang, ketika harta yang dimakan dan dipakai akan jadi kotoran 
dan usang, namun harta yang disedekahkan akan menjadi tabungan di 
akhirat kelak.

Egan Amriel - Wirausahawan

Dalam hidup, seorang manusia pasti menerima ujian. Entah 
itu ujian yang enak berupa nikmat, atau ujian yang kurang enak 
(menurut kita) salah satunya musibah. Sebagai seorang hamba, 
seharusnya kita selalu sadar, bahwa Kita hidup tidak sendiri, 
melainkan ada Allah yang selalu bersama kita. Ada banyak cara 
merayu Allah agar memudahkan kita melalui ujian, baik Yang 
enak maupun yang kurang enak. Selain do'a, mendekatkan diri 
kepadaNya, salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu bisa 
jadi cara merayu Allah. 

Alhamdulillah keluarga kami selama ini aman-aman saja. 
Tapi pernah dulu di awal pernikahan, kami agak menunggu 
untuk bisa dikaruniai keturunan. Selain berdo'a, memperbaiki 
diri, cara yang kami lakukan adalah banyak bersedekah. 
Alhamdulillah, Allah mudahkan. Sekarang malah punya dua 
anak.

Julia Amrih - Donatur Kotak Amal Indonesia
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Maria Al Qibthiyyah, 
Dari Rahimnya Lahir Seorang Putra Rasulullah

Tidak banyak orang 
yang tahu tentang 
riwayat hidup Maria 

Al Qibthiyyah. Maria 
yang dulunya merupakan 
penganut Kristen Koptik 
adalah salah seorang dari 
ummahatul mukminin, 
bahkan termasuk sosok yang 
memiliki keistimewaan. Dari 
rahimnya, lahir seorang putra 
Rasulullah bernama Ibrahim 
bin Muhammad.

Maria memiliki paras yang 
cantik, serta berakhlak baik, 
sopan, dan suka belajar. 
Pertemuannya dengan 
Rasulullah terjadi pada tahun 
ke-6 H atau 628 M. Saat itu, 
Maria—yang merupakan 
seorang budak—dikirim oleh 
Raja Mauqauqis dari Kerajaan 
Alexandria sebagai hadiah 
pada Rasulullah atas jawaban 
menolak seruan pada raja 
agar memeluk Islam.

Maria sendiri memeluk 
Islam ketika dalam perjalanan 
dari Mesir ke Madinah. 
Saat itu, utusan Rasulullah 
bernama Hathib bin Abi 
Baltha’ah banyak menyampaikan 
risalah Islam kepada Maria dan Sirin, 
salah seorang budak lain yang juga 
dikirim sebagai hadiah. 

Hathib juga menceritakan tentang 
Rasulullah, akhlak beliau, dan 
bagaimana beliau mengajarkan Islam 
pada pengikut-pengikutnya. Hati 
Maria sangat tertarik dengan Islam, 
hingga ketika Hathib menawarkan 
mereka untuk memeluk agama Islam, 
tanpa ragu-ragu Maria langsung 
menerima tawaran tersebut.

Meski mendapat penolakan dari 
Mauqaqis, Rasulullah tetap menerima 
hadiah sang raja, termasuk menerima 

Maria dan Sirin dengan baik. Bahkan 
kemudian Rasulullah mengangkat 
Maria menjadi istri beliau. Istri-istri 
Rasulullah 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.

Kedudukan Maria semakin terangkat 
ketika Allah menghendakinya 
mengandung putra Rasulullah yang 
kemudian diberi nama Ibrahim. Betapa 
gembiranya Rasulullah mendengar 
berita kehamilan Maria, terlebih 
setelah putra-putrinya, yaitu Abdullah, 
Qasim, dan Ruqayah meninggal dunia.

Buah cinta Rasulullah 
dengan Maria ini juga 
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. Namun, Ibrahim 
bin Muhammad meninggal 
saat berusia 16 bulan. 

Rasulullah amat merasakan 
kesedihan. Bahkan ketika 
Ibrahim masih dalam 
keadaan sekarat, Rasulullah 
bersabda, “Kami tidak dapat 
menolongmu dari kehendak 
Allah, wahai Ibrahim.” Tanpa 
beliau sadari, air mata telah 
bercucuran. Ketika Ibrahim 
meninggal dunia, beliau 
kembali bersabda:

“Wahai Ibrahim, seandainya 
ini bukan penintah yang haq, 
janji yang benar, dan masa 
akhir kita yang menyusuli 
masa awal kita, niscaya 
kami akan merasa sedih 

atas kematianmu lebih dari 
ini. Kami semua merasa sedih, wahai 
Ibrahim… Mata kami menangis, hati 
kami bersedih, namun kami tidak 
akan mengucapkan sesuatu yang 
menyebabkan murka Allah.”

Demikianlah keadaan Nabi ketika 
menghadapi kematian putranya. 
Walaupun tengah berada dalam 
kesedihan, beliau tetap berada 
dalam jalur yang wajar sehingga 
tetap menjadi contoh bagi seluruh 
manusia ketika menghadapi cobaan 
besar. Rasulullah mengurus sendiri 
jenazah anaknya kemudian beliau 
menguburkannya di Baqi’. (nin)
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Ruqyah untuk Bersihkan Makanan Haram dari Tubuh

Ustadz, beberapa waktu lalu saya 
tidak tahu ternyata ada suguhan 
yang mengandung zat yang 

diharamkan dalam acara pertunangan 
teman saya. Dan jujur, saya nggak 
sengaja makan. Karena itu, sampai 
hari ini saya merasa kurang enak 
badan. Apakah ini karena makanan 
tersebut ustaz dan bagaimana 
membersihkannya dari tubuh saya?

Lala, Kediri

Jawaban:

Makanan memang dapat menjadi 
pembawa penyakit, terlebih lagi jika 
makanan tidak diolah dengan higienis. 
Selain cara mengolah makanan, zat 
yang terkandung dalam makanan juga 

sering membuat orang jatuh sakit.

Memakan makanan yang haram 
tentunya dapat membawa penyakit. 
Selain zat-nya yang tidak sehat, 
memakan makanan haram ternyata 
mengundang keterlibatan setan 
di dalamnya. Contohnya, dalam 
kasus virus Corona yang menyebar 
ke seluruh dunia. Secara medis ini 
dapat dilihat sebagai virus. Namun, 
dari sudut pandang spiritual, virus ini 
berasal dari kelelawar. Yang mana, 
kelelawar jelas diharamkan dalam 
Islam.

Selain dipandang sebagai penyakit 
medis, wabah Corona ini ternyata 
juga dapat dipandang penyakit ‘ain. 

Ini dikarenakan ada keterlibatan 
setan di dalamnya. Jika sudah begitu, 
maka baik pengobatan secara medis 
maupun dengan ruqyah syari’ah 
sebisa mungkin jalan bersamaan.

Pengobatan dengan ruqyah untuk 
membersihkan diri dari campur 
tangan setan yang telah masuk ke 
dalam tubuh. Dengan penyembuhan 
yang jalan bersamaan antara medis 
dan nonmedis, insyaAllah pasien akan 
lebih cepat sembuh.

Maka, untuk menangani keluhan 
tersebut, Ibu Lala dapat tetap berobat 
ke dokter. Jika memungkinkan, silakan 
lakukan juga pengobatan secara 
spiritual dengan ruqyah syari’ah.(*)



Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA 
(Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya  di bidang Hukum Islam )Syariah

majalah AMAL  Mei 202014

Bagaimana Hukum 
Mendahulukan 
Puasa Sunnah 

Daripada Puasa 
Qadla Ramadhan?

Assalamu’alaikum, saya Ainun, ingin bertanya kepada 
Ustadz, bagaimana hukum mendahulukan puasa 
sunnah daripada puasa qadla ramadhan? Mohon 

bantuan jawabannya. Terima kasih.

Jawaban:

Banyak sekali puasa sunnah yang dituntunkan Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik puasa Senin-Kamis, puasa 
6 hari bulan Syawwal, puasa 3 hari tiap tengah bulan 
Hijriyah, puasa Arafah, puasa hari ‘Asyura’ maupun puasa 
bulan Sya’ban.

Diriwayatkan dari istri beliau, Aisyah binti Abu Bakar 
Radhiyallahu ‘anhu berkata: “…saya tidak melihat Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam menyempurnakan puasa 
sebulan penuh selain dalam bulan Ramadhan, dan saya 
tidak melihat beliau berpuasa dalam suatu bulan yang lebih 
banyak dari bulan Sya’ban” (HR al-Bukhariy, Muslim dan 
lain-lain).

Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki hutang 

puasa Ramadhan namun ingin berpuasa sunnah? Secara 
fiqih formal memang tidak ada larangan terhadap siapa 
pun yang mau melakukan puasa sunnah walaupun masih 
mempunyai hutang Ramadhan. Bahkan bila dikaitkan 
dengan shalat, maka banyak shalat sunnah sebelum shalat 
wajib.

Terdapat pula suatu riwayat, bahwa Aisyah Radhiyallahu 
‘anhu pernah berpuasa sunnah padahal beliau masih 
mempunyai hutang puasa Ramadhan.

Tetapi sebenarnya dalam perspektif ushul fiqih, siapa 
pun yang masih punya hutang puasa Ramadhan, maka 
harus meng-qadla’ (mengganti) hutangnya terlebih dahulu 
baru kemudian berpuasa sunnah.

Hal ini dikarenakan yang wajib/fardlu pasti lebih 
urgen dan harus didahulukan disbanding yang sunnah/
anjuran. Hokum mengqadla puasa Ramadham ini fardlu, 
sedangkan puasa sunnah itu sunnah, maka apapun 
alasannya harus didahulukan dulu yang wajib pada 
kesempatan dan kemungkinan pertama.

Misalnya, jika kita sudah mengqadla puasa Ramadhan 
dan belum sempat puasa sunnah lalu meninggal, maka 
kita sudah terbebas dari tanggungan “hutang” puasa, 
dan tidak berdosa lantaran tidak puasa sunnah. Begitu 
sebaliknya, akan berdosa apabila tidak mengqadla puasa 
terlebih dahulu.

Akan lain halnya bila seseorang memiliki hutang puasa 
Ramadhan kemudian ia meninggal dan belum sempat 
membayarnya maka tidak berdosa, hanya sebagian 
harta tinggalannya harus diambil untuk membayar fidyah 
sejumlah puasa yang ter”hutang”.

Hutang apapun harus segera dibayar bila sudah 
memungkinkan, apalagi hutang puasa yang masa 
pembayarannya cukup panjang. Allah subhanahu wa 
ta’ala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 164, yang 
maknanya: “….maka barangsiapa di antara kamu yang 
sakit atau sedang berpergian (lalu berbuka) maka wajiblah 
baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu 
pada hari-hari yang lain”

Jika lupa hitungannya maka harus dihitung angka 
terbesar. Misalnya, 8 atau 9 hari, maka harus dianggap 9 
hari. Wallaahu a’lam. (Gth)
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Menikmati Bulan Mulia Bersama Keluarga

Ramadhan adalah bulan mulia 
yang dinantikan kehadirannya 
oleh umat Muslim di seluruh 

dunia. Momentum istimewa yang 
disambut dengan berbagai macam 
agenda yang meriah, begitu pula 
dalam kehidupan keluarga. 

Banyak keluarga Muslim yang 
melakukan persiapan menjelang 
Ramadhan dengan berbagai aktivitas. 

Pada bulan Ramadhan, sebaiknya 
dimanfaatkan untuk perbaikan diri, 
keluarga, masyarakat, serta seluruh 
bangsa Indonesia. Setidaknya ada 
beberapa momentum yang disediakan 
Ramadhan untuk dimanfaatkan secara 
optimal.

Momentum Spritual

Bulan Ramadhan penuh dengan 
momentum spiritual. Melaksanakan 
seluruh kegiatan ibadah adalah 
sarana istimewa untuk meningkatkan 
ketaqwaan, menambah kedekatan 
dengan Allah, membuat suasana jiwa 
yang penuh dengan ketundukan dan 
ketulusan.

Seluruh ibadah yang dilakukan 
selama bulan Ramadhan memiliki 

nilai pahala yang berlipat ganda, 
serta menjadi sarana peningkatan 
kualitas iman dan taqwa bagi semua 
anggota keluarga. Ini yang akan 
menjadi pondasi untuk membangun 
kebahagiaan bersama keluarga. 

Momentum Intelektual

Momentum intelektual juga 
menjadi ciri khas selama Ramadhan. 

Di berbagai masjid, mushalla dan 
komunitas, banyak diadakan kajian 
yang betujuan untuk menambah 
wawasan serta bekal intelektual.

Begitu pula dalam kehidupan 
keluarga yang harus selalu belajar dan 
menambah ilmu pengetahuan. Sebab, 
keluarga yang cerdas dan berwawasan 
luas, akan menjadi keluarga yang 
lebih memiliki daya tahan dalam 
menghadapi setiap persoalan.

Momentum Kebersamaan

Momentum Ramadhan yang 
ditunggu adalah kebersamaan 
antar keluarga. Berbagai rencana 
kegiatan telah direncanakan untuk 
meningkatkan dan menguatkan rasa 
kebersamaan, seperti berbuka puasa 

bersama, menyiapkan makan sahur 
hingga melaksanakan sahur bersama, 
shalat tarawih dan tadarus Al Qur'an 
bersama dan lain sebagainya.

Kesibukan kerja, kuliah, sekolah, 
organisasi, bisnis dan lain-lain, 
sebaiknya perlu dikurangi, karena 
itu akan membuat kebersamaan 
menjadi memudar. Sehingga perlunya 
mengoptimalkan kebersamaan 
dengan keluarga.

Momentum Regulasi Emosi

Ketika Ramadhan tiba, kita akan 
berlatih kesabaran, disiplin, dan 
menahan diri selama sebulan. Hal ini 
menjadikan kita memiliki kemampuan 
regulasi emosi yang stabil.  Puasa 
adalah bentuk pengendalian diri. Kita 
dilarang makan pada waktu-waktu 
yang kita sangat ingin untuk makan. 
Kita menahan diri dari berbagai 
keinginan syahwat selama berpuasa, 
hingga menunggu waktu Maghrib 
tiba.

Itulah bentuk regulasi emosi yang 
dapat dilakukan ketika Ramadhan tiba.

Momentum Sosial

Momentum social selama 
bulan Ramadhan tentunya harus 
dioptimalkan dengan baik. Perbanyak 
infak dan sedekah, menyediakan 
sajian buka puasa gratis, menyantuni 
fakir dan yatim. Dengan itu semua, 
berharap keberkahan melimpah dari 
amal salih selama Ramadhan.

Sebaiknya momentum ini lebih 
diptimalkan oleh keluarga untuk 
membangun dan menguatkan 
kepekaan dan kepedulian sosial 
seluruh anggota keluarga.

Demikianlah lima momentum yang 
sangat kuat terasakan sepanjang 
bulan Ramadhan. Hendaknya semua 
keluarga muslim memanfaatkan semua 
momentum kebaikan Ramadhan 
untuk menguatkan keharmonisan dan 
kebahagiaan dalam keluarga. (Gth)
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Kebiasaan di Bulan Ramadhan Bisa 
Berikan Berbagai Manfaat Kesehatan

Selama bulan Ramadhan, kaum 
Muslimin dengan syarat baligh 
diwajibkan melakukan puasa 

Ramadhan dan zakat fitrah, serta 
dianjurkan untuk melakukan amalan-
amalan sunnah. Tapi tak hanya itu, 
kita juga dianjurkan memperbanyak 
berbuat kebaikan dan tentunya 
menjaga diri dari perbuatan munkar. 

Kedua anjuran ini, ternyata apabila 
rutin dilakukan selama sebulan penuh 
akan memberikan dampak yang 
baik bagi kesehatan. Manfaatnya, 
terbentuk neuroplastisitas atau suatu 
kemampuan otak memperbaiki diri 
setelah mendapatkan paparan postif. 
Berikut penjelasan selengkapnya:

Melakukan hal-hal baik secara rutin 
(1 bulan penuh)

Kebiasaan melakukan hal-hal 
baik, seperti salat tarawih, berzikir, 
mengaji Al-Qur‘an, berinfak, 
bersedekah, membantu kesulitan 
orang lain, dan berbagai kebaikan 
lain yang secara satu bulan penuh 
dilakukan, hakikatnya melatih kita 
untuk senantiasa berbuat baik dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Menurut ilmu neurosains, sinaps 
(jalinan saraf) selalu berubah 
komposisi dan bentuk dalam 24 
jam. Sifat dan fungsi sel otak bisa 
"berubah"  sesuai dengan paparan 
yang diterima secara berulang dan 
terus-menerus. Bila paparan bersifat 
positif maka akan terbentuk "sirkuit 
positif", dan bila paparan bersifat 
negatif, akan terbentuk "sirkuit  
negatif".

Salat malam seperti tarawih 
dan tahajud dapat menyebabkan 
dikeluarkannya neurotransmiter 
yang menstimulus turunnya hormon 
kortisol. Akibatnya, daya tahan tubuh 
akan membaik, pikiran menjadi lebih 
tenang dibandingkan dengan yang 
tidak rajin melakukan salat malam. 
Begitupula dengan membantu orang 
lain (bersedekah) dan berbagai 
kebaikan lain yang dianjurkan selama 
bulan Ramadhan. 

Kebiasaan baik akan membentuk 
refleks kita melakukan kebaikan 
di masa yang akan datang. Jika 
seseorang sudah terbiasa sholat 
berjemaah ke masjid setiap salat 
fardhu, maka otak secara otomatis 
akan selalu memerintahkan tubuh 
untuk segera pergi ke masjid 
saat mendengar suara azan, yang 
kemudian tanpa diperintah kaki 
akan terus melangkah memenuhi 
panggilan tersebut karena sudah ada 
memori  salat berjamaah di otak kita. 
Pun dengan segala kebiasaan berbuat 
baik selama satu bulan penuh, maka 
akan terbentuk memori berbuat baik 
yang akan mengantarkan kita menjadi 
terbiasa dan mudah berbuat baik 
pascabulan Ramadhan.

Menjauhi larangan Allah secara rutin 
(1 bulan penuh)

Larangan berbuat tidak baik (fahsya’ 
dan mungkar) dan menaatinya juga 
memiliki faedah luar biasa. Marah, 
bertengkar, berbohong, menipu 
(apalagi korupsi), melihat hal yang 
diharamkan, dan perbuatan buruk 
lainnya dilarang untuk dilakukan 
selama Ramadhan. Sebuah penelitian 
menunjukkan, bahwa saat berbohong 
akan dikeluarkan neurotransmiter 
yang bersifat merusak di daerah limbik 
(daerah yang mengatur emosi) dalam 

jumlah yang sangat banyak. 

Neurotransmiter ini dapat 
mempengaruhi sistem tubuh lainnya 
secara negatif. Jantung menjadi 
berdetak kencang, tensi menjadi  naik, 
dan nafas menjadi tersengal-sengal. 
Kondisi tersebut bila berulang dalam 
jangka lama akan berefek tidak baik 
bagi kualitas pembuluh darah (sel 
endotel) manusia. Kualitas endotel 
yang tidak baik akan menyebabkan 
timbulnya beberapa penyakit seperti 
stroke, jantung koroner, dan lain 
sebagainya. 

Menjaga pandangan mata 
dari hal yang diharamkan juga 
memiliki hikmah luar biasa. Stimulus 
penglihatan lebih banyak mengisi 
memori manusia dibandingkan 
dengan stimulus dari pancaindra 
lainnya. Serabut saraf penglihatan, 
yang jumlah selnya miliaran, terletak di 
otak belakang (lobus occipitalis), dekat 
dan akan terhubung langsung dengan 
area hipokampus dan amigdala yang 
merupakan area pusat memori.

Banyak hikmah yang didapatkan 
dari menjalankan segala perintahNya 
dan menjauhi laranganNya di 
bulan Ramadhan ini. Tidak sekadar 
mendapatkan pahala saja, namun juga 
akan mengantarkan untuk mendapat 
manfaat kesehatan yang luar biasa.
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Pentingnya 
Mengajak 
Anak 
Belajar 
Membayar 
Zakat
Zakat bagi seorang muslim 

merupakan sarana untuk 
membersihkan harta yang 

dimiliki, untuk itulah membayar 
zakat adalah kewajiban bagi tiap 
umat Muslim. Tentunya orang tua 
sudah mulai mengajarkan anak-anak 
pentingnya membayar zakat sejak 
dini.

Berikut ini beberapa cara yang 
dapat dilakukan orang tua untuk 
mengajak anak-anaknya belajar 
membayar zakat, agar kelak 
setelah dewasa anak-anak terbiasa 
mengeluarkan zakat karena 
kesadaran diri. Inilah di antaranya 
yang dilansir dari bernas.id:

Mengenalkan Kepada Anak 
tentang Zakat dan Manfaatnya

Mulailah kenalkan arti zakat dan 
manfaatnya kepada anak-anak. 
Katakan kepada mereka bahwa 
zakat merupakan salah satu rukun 
Islam yang keempat sehingga wajib 
dilaksanakan oleh setiap muslim. 

Jelaskan pula macam-macam 
zakat, salah satunya yaitu zakat fitrah. 
Zakat yang dibayarkan di bulan suci 
Ramadhan menjelang hari raya Idul 
Fitri. Setelah anak mulai memahami 
maka berikan penjelasan mengenai 
manfaat berzakat.

Selain karena memenuhi 
kewajiban, manfaatnya adalah 
untuk membersihkan harta yang 
kita miliki, karena dalam harta yang 
kita miliki ada sebagian milik orang 

lain. Dengan berzakat dapat membantu 
meringankan beban penderitaan orang 
lain.

Melibatkan Anak dalam Membayar 
Zakat

Ketika orangtua membayar zakat, 
jangan lupa untuk melibatkan anak, 
seperti mengajak anak ke rumah 
mustahik, orang yang menerima zakat, 
atau ke masjid, bila membayar zakat 
melalui amil zakat di masjid.

Biarkan anak terlibat dalam menakar 
beras yang berjumlah 3,5 liter beras. 
Atau anak anak menghitung uang 
yang setara dengan harga beras dan 
memasukkannya ke dalam amplop.

Dengan melibatkan anak dalam 
membayar zakat, akan menumbuhkan 
kesadaran dan semangat untuk 
mengeluarkan sebagian hartanya untuk 
orang yang membutuhkan.

Melatih Anak Meyisihkan Uang Saku 
untuk Zakat

Latihlah anak menyisihkan uang 
sakunya untuk diberikan kepada yang 
membutuhkan. Misalnya dengan 
memberikan kotak amal kecil di rumah, 
sehingga anak akan terbiasa sejak kecil 
menyisihkan harta yang dimilikinya 
untuk orang lain.

Anak akan terbiasa mengeluarkan 
zakat, infaq dan sedekah, karena di 
keluarga sudah dibiasakan setiap hari 
untuk menyisihkan uang sakunya.

Mengajak anak belajar berzakat 
sama dengan mengajarkannya bahwa 
harta yang kita milki adalah bukan 
hanya milik kita sendiri, tetapi ada milik 
orang lain yang membutuhkan. Serta 
menunaikan kewajibannya dengan 
ikhlas tanpa paksaan. (Gth)
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Oleh: Ahmad Nur Fikri Abror
 (Cerita ini ditulis pengarang saat duduk di kelas 5 SDIT Al Uswah)

Pak Tono yang Suka Menolong

“Selamat pagi Pak..” sapa pak 
Tono.

“Huh kamu itu siapa sih.. Kok 
nyapa-nyapa.. Kita kan nggak kenal” 
kata Pak Raden. “Kamu itu jangan 
sok soleh deh nyapa-nyapa. Kamu 
itu pendatang baru di sini” kata Pak 
Raden kembali menghina. 

“Sabar.. sabar.. Pak orang yang 
sabar pasti disayang Allah.. dan 
setiap yang dilakukan oleh orang 
sabar pasti akan mendapatkan 
balasan dari Allah” kata Pak Tono. 

“Aku bilang jangan sok soleh 
dan sok alim. Diam saja.. Sudah 
balik sana!” kata Pak Raden galak. 
“Ya sudah Pak.. Mari.. Assalaamu 
‘alaikum” Pak Tono pamit pergi. 

“Wa’alaikum” jawab Pak Raden 
ketus. 

Setiap pagi, Pak Tono mengisi 
aktivitasnya dengan membantu 
orang. Setelah itu Pak Tono baru 
pergi ke pasar untuk membeli 
bahan-bahan masakan. Saat 
menuju ke pasar, Pak Tono melihat 
pemandangan yang tidak biasa. 
Orang-orang tampak kasak-
kusuk membicarakan sesuatu. 
Karena tidak biasa, maka Pak Tono 
pun penasaran dan mendatangi 
seseorang untuk menanyakan apa 
yang terjadi. 

Ternyata, ada kabar yang 
mengagetkan. Ada kabar bahwa 
pangeran kerajaan hilang dibawa 
oleh seseorang yang tak dikenal. 
Pak Tono pun tidak jadi melanjutkan 
perjalanannya ke pasar, memilih 
pulang kembali ke rumah.

Sesampai di rumah, Pak Tono 
segera membuat pengumuman 
bahwa sang pangeran kerajaan telah 
hilang. Pak Tono sibuk mencetak 
pengumuman banyak sekali. 
Kertas pengumuman ini kemudian 
ditempelkan di tiang-tiang listrik 
yang ada di sepanjang jalan. Tak 
sengaja Pak Raden melihatnya.

Pak Raden membaca kertas 
tersebut. “Hah.. yang menemukan 
pangeran akan mendapatkan 
pedang pangeran?” Segera Pak 
Raden mengambil dan menyobek 
setiap kertas pengumuman yang 
ditempel oleh Pak Tono. Tujuannya 
agar hanya sedikit orang-saja 
yang tahu hadiah apa yang akan 
didapatkan bila menemukan 
pangeran kerajaan, agar saingan Pak 
Raden dalam menemukan pangeran 
menjadi sedikit. 

Kebiasaan Pak Tono memang 
selalu membantu orang lain. Saat 
membantu orang lain, Pak Tono 
tak lupa menceritakan bahwa 

pangeran kerjaan telah hilang 
dan yang menemukan pangeran 
kerajaan akan mendapatkan pedang 
pangeran. Berita ini pun menyebar. 
Penyebaran berita ini dari mulut ke 
mulut berlangsung sangat cepat. 
Berita ini pun sampai ke Ksatria 
Bayu.

Ksatria Bayu terus mencari 
pangeran kerajaan. Ksatria Bayu 
berusaha sekuat tenaga mencari 
pangeran kerajaan. Siang dan 
malam Ksatria Bayu terus mencari 
pangeran. Akhirnya, selang satu 
bulan kemudian, Ksatria Bayu pun 
menemukan pangeran kerajaan. 

Pangeran Bayu diberi hadiah oleh 
Raja berupa pedang pangeran. 
Namun tak lupa Pangeran 
menitipkan amanah berupa pedang  
Raja untuk diberikan kepada orang 
yang menyebarkan berita hilangnya 
pangeran. Orang yang menyebarkan 
berita hilangnya pangeran yang 
dimaksud oleh sang Raja adalah Pak 
Tono. 

Ksatria Bayu pun segera 
menunaikan amanah dari sang Raja. 
Diberikannya hadiah dari sang Raja 
untuk Pak Tono. Pak Tono sangat 
bersyukur atas hadiah tersebut. Pak 
Raden yang mengetahui hadiah 
untuk Pak Tono merasa iri.  Pak 
Raden yang tidak tahan dan iri 
kepada Pak Tono segera mengambil 
oli dan melemparkan oli tersebut ke 
badan Pak Tono. 

Pak Tono bersabar saja, namun 
orang-orang sekitar yang melihat 
kejadian tersebut tidak terima 
atas perlakuan Pak Raden 
terhadap Pak Tono. Orang-orang 
segera memanggil polisi. Polisi 
pun menangkap pak Raden dan 
memasukkannya ke dalam penjara.

Hikmah Cerita: Setiap apa yang 
kita lakukan akan membawa 
konsekuensi terhadap kita sendiri, 
entah itu perbuatan baik atau 
perbuatan buruk. Bila melakukan hal 
yang baik, maka konsekuensi yang 
baik pula untuk kita. Sebaliknya, bila 
melakukan hal yang buruk maka 

konsekuensi yang buruk pula lah 
untuk kita. Bagai sebuah peribahasa 
“Menepuk air di dulang, terpercik 
muka sendiri”, yang artinya: “Bila 
kita berbuat sesuatu yang jahat, 
maka perkara itu akan terkena 
kembali kepada kita sendiri”.

“Barangsiapa yang mengerjakan 
kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)
nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya pula”.(QS. Az 
Zalzalah: 7-8:)
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Kopi Bisnis Bidang 6,
HIPMI Surabaya Angkat Tema Virtual Hotel Operator

Rabu (18/3) lalu, Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI) Cabang Surabaya 

kembali mengadakan kopi bisnis. 
Acara yang digalakkan oleh Bidang 
6 HIPMI tersebut mengangkat tema 
tentang virtual hotel operator.

Dalam kopi bisnis kemarin, HIPMI 
mengundang dua anggotanya untuk 
berbagi soal tren tersebut. Mereka 
adalah Serfi Cherry dari Kompartemen 
Pengembangan Real Estate & Property 
HIPMI Surabaya, Riza Rizky Audy 
selaku Chief Executive Officer (CEO) 
Oryza Hotel Surabaya dan anggota 
HIPMI Surabaya, serta Michael Ariel 
Head of Business Development OYO 
Jawa Timur.

HIPMI bekerja sama dengan Trans 

Icon Apartment dan OYO Region Jawa 
Timur untuk mengupas tuntas masalah 
Virtual Hotel Operator (VHO).  

“Saat ini banyak sekali bisnis 
properti penginapan di Surabaya. 
Acara kopi bisnis ini sekaligus ingin 
mengenalkan dan membandingkan 
konsep VHO seperti OYO dan hotel 
konvensional,” kata Egan Amriel, Ketua 
Pelaksana Kopi Bisnis.

Menurut Egan, perbedaan yang 
paling kentara dalam konsep VHO 
dan hotel konvensional ada pada 

manajemen. Jika VHO, pemilik 
properti bisa mendapat bantuan 
pengelolaan manajemen. OYO 
memiliki salah satu produk yang 
terkait VHO. “Syarat untuk bekerja 
sama dengan OYO dalam hal VHO 
ini, properti minimal mempunyai lebih 
dari 10 kamar,” tuturnya.

Sedangkan pada konsep 
hotel konvensional, pengelolaan 
manajemen dilakukan sendiri. Jika 
memiliki investor, maka perlu ada 
kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ia berharap dalam acara kemarin, 

teman-teman dari HIPMI memiliki 
wawasan tambahan terkait dengan 
VHO. Dengan begitu, mereka memiliki 
pilihan untuk menggeluti bisnis 
properti penginapan dengan VHO 
ataupun dikelola dengan manajemen 
tersendiri.

“Bagi teman-teman yang ingin 
menjalankan bisnis properti baik 
hotel atau penginapan, dengan acara 
kemarin berharap mereka memiliki 
pandangan. Karena, kedua bisnis 
tersebut sama-sama berpeluang,” 
tandasnya yang juga Ketua Bidang 6 
HIPMI Surabaya.(ipw)
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Cinta pada Yesus
jadi Alasan Dirinya Mantap Memeluk Islam

Hidayah datang kepada pencari 
kebenaran. Ahmad Kainama, terlahir 
sebagai pemeluk Kristen yang taat. Pria 

Ambon ini menemukan kebenaran cahaya 
Islam justru ketika ia memperdalam Injil 
sebagai wujud kecintaannya kepada Yesus.

Ahmad mantap memeluk Islam tepatnya 
pada 26 Agustus 2009. Momen ini bertepatan 
pula dengan momen suci umat Islam, 
Ramadan. Kemantapan dirinya memilih Islam 
ini, ia katakan karena bukti cintanya pada sosok 
Yesus. 

“Ketika Anda mencintai Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam dengan sungguh-sungguh, 
maka sesungguhnya Engkau mencintai Yesus 
Kristus,” katanya.

dalah setelah ia mempelajari Injil. Ia 
memahami bahwa Nabi Isa ternyata juga 
menjalankan puasa, shalat, disunat, berwudhu, 
tahajud, dan bersedekah. “Semua ritual ibadah 

itu ternyata dilakukan pula oleh umat Islam,” ujarnya. 

Kainama pun sebelum bersyahadat sudah melakukan 
puasa di tahun 2006. Waktu itu berdalih untuk 
menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan 
puasa Ramadan. Namun, ia melakukan puasa secara 
tertutup. 

“Setelah menjadi mualaf, puasaku menjadi berbeda, 
rasanya sangat luar biasa. Saya bisa menjalankan apa 
yang menjadi satu tatanan dalam peribadatan keislaman. 
Jadi ketika non muslim, puasaku itu wujud toleransi. 
Tetapi setelah jadi muslim, itu instruksi,” cetus pria yang 
pernah menempuh pendidikan Al-kitab di Sekolah Tinggi 
Theologi, Menteng, Jakarta Pusat. 

Setelah menjadi muslim, kehidupannya berubah. Ia 
merasa keyakinannya diuji karena tidak ada satu orang pun 
keluarganya yang menerima ia menjadi sorang muslim. 
Ia hidup sendiri, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa 
fasilitas yang selama ini ia miliki. Seperti mobil dan baju-
baju dalam banyak jumlah dan beragam mode. Sampailah 
ia harus tinggal menumpang di Sekolah Legenda Wisata 
(Global Mandiri), Cibubur. Ia tidur di studio musik.

Namun ia tetap pada pendiriannya. Kemampuannya 
bermusik pun akhirnya malah membuat ia diterima 
menjadi pengajar di studio musik sekolah tersebut. 
Meski keluarga semuanya memusuhi, fasilitas yang ia 
miliki hilang, tapi ia merasa bersyukur karena Allah telah 
memberikan hidayah dan kedamaian batin kepadanya. 

Ia beryukur telah terlahir kembali menjadi seorang 
muslim dan meyakini telah berada di jalan yang benar. 
Ahmad Kainama sejak 2012 hingga kini menjadi pembina 
Kristologi setiap hari Sabtu di Masjid Agung Sunda Kelapa, 
Menteng, Jakarta Pusat. 

“Ini bukan wahana perbandingan agama Kristen dan 
Islam atau sebagainya. Ini adalah wahana untuk non 
Muslim. Tidap peduli apa pun agama dan negaranya,” 
papar Nyong Ambon, sapaan akrabnya.

Kainama sudah melupakan kejadian-kejadian yang 
menimpa dirinya dahulu. Ia selalu menghormati kedua 
orangtuanya, ia menganggap apapun yang didapatkan 
dari orangtuanya itu sebuah berkah. Apapun yang keluar 
dari mulut dan hati orangtuanya, hinaan, tindakan fisik atau 
mental selalu ia dapatkan. Tetapi Kainama menganggap 
itu adalah bentuk kasih sayang orangtua kepadanya.(ipw)
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"Allah tidak pernah berlama-
lama ataupun tergesa-gesa 
dalam menjawab do‘a seorang 
hamba. Allah is always ON TIME." 
- Febrianti Almeera

Menantikan 
Jawaban 
Sebuah Do‘a

Kita semua cenderung memiliki 
banyak sekali keinginan. 
Contoh sederhananya ketika 

kita memiliki suatu kebutuhan, maka 
kita akan mencari siapa pemilik yang 
menyediakan kebutuhan itu, dan 
mengupayakan transaksi atas barang 
yang sedang kita butuhkan tersebut.

Misalnya, ketika saya membutuhkan 
gunting, tentu saya akan mencari 
siapakah yang bisa menyediakan 
gunting. Setelah bertemu dengan 
pemiliknya, maka saya akan 
bertransaksi untuk dapat memenuhi 
kebutuhan saya tersebut.

Begitu pula dengan kehidupan. 
Sama persis. Kita, manusia yang punya 
banyak keinginan dan juga punya 
banyak kebutuhan. Dan siapa pemilik 
yang memiliki segala kebutuhan dan 
keinginan kita? Benar, hanya Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala yang memiliki 
langit dan bumi, beserta seluruh isinya.

Sehingga meskipun kebutuhan kita 
dimiliki pula oleh manusia-manusia 
yang lain di sekitar kita, maka Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala-lah pemilik yang 
menggenggam semuanya. Dan ketika 
kita memiliki keinginan, maka transaksi 
paling baik adalah bertransaksi 
dengan Allah. Transaksi dengan 
tengadah tangan dalam bentuk 

panjatan do‘a. 

Namun sayangnya, setiap kali 
berdo‘a, beberapa orang merasa 
do‘anya tak dikabulkan hingga tak 
jarang berputus asa, berdiam diri, dan 
tidak mau berdo‘a lagi. Padahal, ada 
tiga hal yang dimaksudkan oleh Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala pada jawaban 
atas do‘a kita, karena do‘a kita pasti 
didengar oleh Allah. Dan ini tentu 
berbeda dengan kita yang ketika 
mendengar curhatan dari satu-dua 
orang saja kita sudah pusing duluan. 
Tetapi Allah, bertriliun manusia 
memanjatkan do‘a kepadaNya, maka 
setiap do‘a itu pasti akan didengarnya. 

Hanya saja, kemungkinan 
jawabannya hanya ada tiga. Yang 
pertama adalah yes, lalu kedua 
no, dan ketiga wait. Ketika Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala berkata yes, 
maka Allah Subhanahu wa Ta‘ala akan 
mengabulkan do‘a sesuai dengan 
keinginanmu dengan waktu yang 
memang kau inginkan. 

Contohnya, ketika saya berdo‘a 
menginginkan suatu beasiswa, yang 
ketika hasil seleksinya diumumkan, 
maka ada nama saya di sana, maka di 
waktu yang sama, persis seperti yang 
saya inginkan, betul-betul dikabulkan.

Tetapi, sayang sekali ketika jawaban 
Allah bukan yes, kita malah merasa 
do‘a kita tidak dikabulkan. Padahal 
Allah Subhanahu wa Ta‘ala masih 
punya dua opsi jawaban lain, yakni no 
dan wait.

Ketika jawaban itu wait, berarti ketika 
Allah Subhanahu wa Ta‘ala mendengar 
do‘a kita, maka Allah bisa saja berkata, 
“Iya itu yang kamu mau, aku akan 
kabulkan. Tetapi nanti waktunya. Aku 
lebih tahu kapan waktu yang tepat.”

Atau jawaban yang ketiga adalah 
no. Allah Subhanahu wa Ta‘ala berkata, 
“Tidak, saya tidak akan kabulkan apa 
yang kamu minta,” sehingga kita pun 
terkadang merasa kecewa karena do‘a 
kita telah ditolak. Tapi bukan, dengar 
dulu lanjutannya. Allah Subhanahu wa 
Ta‘ala berkata: “...tidak, saya tidak akan 
kabulkan do‘amu karena saya tahu ada 
yang lebih baik dari apa yang kamu 
minta.” 

Untuk itu, ketika menantikan 
jawaban sebuah do‘a, kita tidak 
perlu berkeluh kesah. Jangan sibuk 
mengatur ketetapan Allah. Sibuklah 
mengatur diri sendiri agar Allah 
Subhanahu wa Ta‘ala rida dengan kita, 
sehingga apa yang kita inginkan bisa 
Allah Subhanahu wa Ta‘ala kabulkan 
sesuai dengan keinginan kita. (nin)
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Tips Atasi Dahaga 
Saat Puasa

Minum setidaknya delapan gelas 
air setiap hari. Anda bisa mengejar 
ketinggalan pada malam hari, 
untuk memastikan jumlah air yang 
Anda minum mencukupi.

 Hindari makanan panas dan pedas 
yang dapat meningkatkan rasa 
haus saat sahur.

Jangan memasukkan terlalu 
banyak garam dalam makanan. 
Hindari juga makanan seperti 
ikan asin atau acar yang dapat 
meningkatkan kebutuhan tubuh 
akan cairan.

Makan buah-buahan segar dan 
sayuran yang kaya akan air dan 
serat. Mereka bertahan lama dalam 
usus dan bisa mengurangi rasa 
haus.

Minum jus buah segar, dan hindari 
jus dengan pemanis buatan.

Usahakan untuk tidak langsung 
minum banyak air sekaligus saat 
makan. Cobalah untuk minum air di 
antara waktu makan dalam jumlah 
sedang namun sering.
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Dari Kolam Pancing, 
Kini Sukses Buka Bisnis Kuliner “Warung Teko”

Tidak ada yang tahu rencana Allah 
subhanahu wa ta’ala, begitu pula dengan 
Kiki Rizqiyah yang tidak menyangka 

akan terjun di bidang kuliner. Berawal dari 
ketidaksengajaan, ia kini sukses membuka 
“Warung Teko” di Pasuruan.

Ibu dari dua anak ini menceritakan bahwa 
sebelum menjadi bisnis kuliner, bapak 
mertuanya memiliki usaha pembibitan ikan di 
kediamannya sendiri sehingga membuat kolam 
yang bisa menampung ikan-ikan tersebut.

“Sebenarnya awalnya dati tidak sengaja, 

dulu bapak mertua saya itu usaha 
pembibitan ikan untuk mengisi 
waktu pensiunnya. Ada sekitar 10 
ribu ikan, tapi karena kolamnya 
dari tembok bukan tanah jadinya 
tidak kuat dan roboh,” ujar 
perempuan asal Bangil tersebut.

Dari kerjadian tersebut akhirnya 
Kiki berpindah tempat untuk 
memindahkan ikan-ikan yang 
masih tersisa. Tak disangka, 
tempat baru yang dulunya 
sawah ini kemudian banyak yang 
mendatangi sebab dikira kolam 
pancing.

“Dari banyaknya orang yang 
datang itu akhirnya bapak bilang 
untuk buka usaha kolam pancing 
saja. Nah, biasanya di kolam 
pancing itu kan ada minuman, 
kios makanan, dan lain-lain. 
Bahkan kita juga menyediakan 
ikan yang dimasak di tempat. 
Dari situlah bisnis kuliner tersebut 
berawal,” jelasnya.

Hingga kini, perempuan 
kelahiran 12 Februari ini telah 
mendirikan dua warung di 
Pasuruan yaitu Warung Teko yang 
berada di kecamatan Beji dengan 
konsep adem, ndeso, ijo royo-
royo, dan Warung Sambel yang 
ada di keamatan Bangil.

Dengan berdirinya bisnis 
kuliner tersebut, tidak ada yang 
menyangka bahwa Kiki harus 
merelakan pekerjaannya sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Kantor Perpajakan yang sudah 19 
tahun dilakoninya. Menurutnya, ini 
sudah kehendak Allah subhanahu 
wa ta’ala untuk dirinya melangkah 
pada bidang kuliner ini.

“Jadi awalnya tidak berniat 
pada bidang ini tapi ternyata 

Allah menunjukkan jalan rejeki 
melalui bidang kuliner ini,” 
tuturnya.

Memberdayakan Warga Sekitar

Dalam proses membuka 
bisnis kuliner, Kiki berpikir untuk 
merekrut karyawan yang berasal 
dari lingkungan sekitar, meskipun 
dengan konsekuensi yang harus 
diterima. Sebab, pendidikan 
warga setempat yang berniat 
untuk bekerja masih terbilang di 
bawah rata-rata.

“Jadi kita harus benar-benar 
mengajarkan mereka dari awal 
mengenai pelayanan dan cara 
memasak,” ungkapnya.

Dengan dukungan dari suami 
yang selalu memberikan saran 
dalam segala hal serta orang tua 
yang selalu mendoakan sekaligus 
teman-teman yang bekerja 
warung teko, Kiki dapat melewati 
semua rintangan yang ada.

“Buat saya, orang yang 
paham ilmu agama, tidak hanya 
dilihat dari ibadahnya, tapi 
juga dilihat dari bagaimana 
dia memperlakukan orang lain 
dengan baik. Hubungannya itu 
kita tidak hanya dengan Allah 
tapi juga dengan sesama atau 
lingkungan sekitar. Jadi sebisa 
mungkin menjadi orang yang 
bermanfaat untuk orang lain,” 
tutupnya.

Kiki berharap ke depannya 
bisa membuka lapangan usaha 
yang lain sekaligus membuka 
cabang Warung Teko di daerah 
lain sehingga bisa lebih banyak 
merekrut warga-warga sekitar 
yang masih membutuhkan 
pekerjaan. (Gth)
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Hidup Lebih Tenang 
dengan Sedekah

Keajaiban sedekah tidak hanya 
soal datangnya rezeki yang 
tidak terduga. Tapi, hidup 

yang menjadi lebih tenang juga 
menjadi salah satu syafaat sedekah. 
Ketenangan hidup inilah yang juga 
dirasakan oleh Aditia Rachman.

Meski masih terhitung baru 
menjadi donatur di Kotak Amal 
Indonesia, namun bersedekah telah 
menjadi kebiasannya. Karena, ia 
beranggapan bahwa di tiap rezeki 
yang Allah berikan terdapat hak 
untuk orang lain.

“Dalam rezeki kita, ada hak orang 
lain di dalamnya. Sebisa mungkin, 
saya anggarkan untuk sedekah 
walau sedikit,” terang ayah dari dua 
orang anak itu.

Sejak bergabung di Kotak Amal 
Indonesia, ia merasa sedekahnya 
lebih tertata, jelas, dan bermanfaat. 
Hal ini, tidak lain karena para 
amil di Kotak Amal senantiasa 
mengingatkan para donaturnya 
hingga penjemputan sedekah ke 

para donatur.

“Saya senang, laporan donasi 
dikemas dalam bentuk majalah. 
Selain transparan, majalah Kotak 
Amal juga sarat ilmu dan pengingat. 
Alhamdulillah,” syukurnya.

Semenjak sedekah yang dilakukannya 
makin istiqomah, ia dan keluarganya 
merasa lebih tenang dalam hidup. 

“Kami merasa hidup lebih tenang, 
keluarga sehat, semua dimudahkan. 
Mungkin ini berkat do’a yang terkabul 
dari sedekah,” ungkap suami dari Julia 
Amrih itu.

“Alhamdulillah, semuanya 
dimudahkan Allah. Hidup tenang, 
keluarga semua sehat,” pungkas pria 
kelahiran Mojokerto, 10 April 1986 ini. 
(ipw)

Sedekah Bawa Keajaiban

Sedekah selalu memberi kejutan 
bagi mereka yang istiqomah. 
Beragam kisah sedekah pun 

sudah sering kita dengar dan selalu 
membawa keajaiban yang tidak 
diduga-duga. Keajaiban ini pula yang 
juga dirasakan Heasty Susilowati, salah 
satu donatur Kotak Amal Indonesia.

Ia adalah seorang pekerja di salah 
satu bank syariah di Surabaya dan 
mulai bergabung menjadi donatur 
Kotak Amal Indonesia sejak 2015. Awal 
mulanya, ia dikenalkan oleh rekan 
kerja di kantornya tentang Kotak Amal 
Indonesia.

“Saya dikenalkan teman kerja 

tentang KotakAmal, sekitar tahun 
2015. Tapi lupa tepatnya kapan,” 
akunya.

Kebiasaan bersedekah ini sudah 
mulai ia lakukan pada dirinya hingga 
anaknya sekarang. Dimulai dari 
bersedekah di kotak amal masjid 
hingga rutin menjadi donatur lembaga 
infaq resmi.

“Di Kotak Amal ini, sangat 
memudahkan saya. Bisa sedekah 
melalui transfer bank, dan ada contact 
person yang mudah dan ramah saat 
dihubungi,” jelas ibu dari Queenaira 
Widiasty ini.

Berkat kebiasaan bersedekah ini, 
ia tidak menyangka bahwa Allah 
subhanahu wa ta’ala menolongnya 
melalui jalan yang tidak disangka-
sangka. Salah satu hal yang paling 
membahagiakannya adalah mampu 
memberikan anaknya pendidikan 
formal terbaik.

“Rezeki selalu datang di saat yang 
tidak diduga. Bagi saya, kehidupan 
anak yang paling membahagiakan 
adalah dapat memberinya pendidikan 
yang terbaik. Alhamdulillah, saya bisa 
menyekolahkan anak saya di sekolah 
swasta berbasis Islam terfavorit,” 
tuturnya dengan nada lega. (ipw)
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Mengenal Apa Itu PJB, PPJB, dan AJB

Saya mau beli rumah dengan 
cara angsur, dan saya minta 
AJB, tapi penjualnya tidak mau, 

dan maunya PJB atau PPJB, kata 
penjual ia mau AJB kalau pembelian 
rumah tersebut sudah lunas. Mohon 
pencerahannya pak, apa itu AJB, PJB, 
dan PPJB? Apakah PJB dan PPJB kuat 
secara hukum. Terima kasih? (Agung 
Hariadi - Surabaya)

JAWAB

Terima kasih Pak Agung 
pertanyaannya yang masuk ke meja 
redaksi majalah Keluarga Amal. 

Perlu dipahami ketika akan 
melakukan transaksi jual beli rumah, 
kita memang harus teliti dan hati-hati 

mengingat uang yang kita keluarkan 
tidak sedikit, dan memang betul 
setiap transaksi apapun harus tertulis 
dan memeiliki kekuatan hukum 
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan yang merugikan diri kita. 

Ada beberapa istilah dalam 
transaksi jual beli, di antaranya PPJB 
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli), ada 
PJB (Pengikatan Jual Beli), dan ada 
AJB (Akta Jual Beli). 

PPJB dibuat untuk melakukan 
pengikatan sementara sebelum 
pembuatan AJB resmi di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Secara umum, isi PPJB 
adalah kesepakatan penjual untuk 
mengikatkan diri akan menjual 
kepada pembeli dengan disertai 
pemberian tanda jadi atau uang 
muka berdasarkan kesepakatan. 
Umumnya PPJB dibuat di bawah 
tangan karena suatu sebab tertentu 
seperti pembayaran harga belum 
lunas. Di dalam PPJB memuat 
perjanjian-perjanjian, seperti besarnya 
harga, kapan waktu pelunasan, dan 
dibuatnya AJB.

PJB adalah kesepakatan antara 
penjual untuk menjual properti 
miliknya kepada pembeli yang dibuat 
dengan akta notaris. PJB bisa dibuat 
karena alasan tertentu seperti belum 
lunasnya pembayaran harga jual beli 
dan belum dibayarkannya pajak-pajak 
yang timbul karena jual beli. PJB ada 
dua macam yaitu PJB lunas dan PJB 
tidak lunas.

PJB lunas dibuat apabila harga 
jual beli sudah dibayarkan lunas 
oleh pembeli kepada penjual tetapi 
belum bisa dilaksanakan AJB, karena 
antara lain pajak-pajak jual beli belum 
dibayarkan, sertifikat masih dalam 
pengurusan dan lain-lain. PJB tidak 
lunas, dibuat apabila pembayaran 
harga jual beli belum lunas diterima 
oleh penjual.

Di dalam pasal-pasal PJB tidak lunas 
sekurang-kurangnya dicantumkan 
jumlah uang muka yang dibayarkan 
pada saat penandatanganan akta 
PJB, cara atau termin pembayaran, 
kapan pelunasan dan sanksi-sanksi 
yang disepakati apabila salah satu 
pihak wanprestasi. PJB tidak lunas 
juga harus ditindaklanjuti dengan AJB 
pada saat pelunasan.

AJB adalah akta otentik yang dibuat 
oleh PPAT untuk peralihan hak atas 
tanah dan bangunan. Pembuatan 
AJB sudah diatur sedemikian rupa 
melalui Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 
08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran 
Tanah, sehingga PPAT tinggal 
mengikuti format-format baku yang 
sudah disediakan. Pembuatan AJB 
dilakukan setelah seluruh pajak-pajak 
yang timbul karena jual beli sudah 
dibayarkan oleh para pihak sesuai 
dengan kewajibannya masing-masing.

Demikian jawaban dari kami, 
semoga bermanfaat.
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Kerja Sama 
Hadapi Covid-19, 

SRPB Bentuk 
Tim Immunitas 

Corona

Merebaknya pandemi Covid-19 
hingga ke Indonesia membuat 
semua pihak bergotong-

royong menghadapinya. Sebagai 
organisasi yang bergerak di bidang  
penanggulangan bencana, SRPB Jatim 
memberi respon dengan membentuk 
tim khusus yang dinamai Tim Immunitas 
Corona (TIC).

Tim Immunitas Corona (TIC) dibentuk 
sejak tanggal 20 Maret 2020 lalu. 
Untuk mempermudah kooordinasi, TIC 
dibagi menjadi tiga Bakorwil (Badan 
Koordinasi Wilayah), yakni Madiun-
Bojonegoro, Malang-Jember dan 
Pamekasan. Masing-masing dipimpin 
oleh seorang koordinator. Mereka 
bergerak dan saling berkoordinasi 
mencegah penyebaran Covid-19 di 
Jatim.

“Kami percaya bahwa sebenarnya, 
mitra SRPB sudah bergerak melalui 
organisasinya di masing-masing 
untuk membantu berbagai elemen 
menghadapi Covid-19,” kata Rachmad 
Subekti Kimiawan selaku Koordinator 
TIC.

“Namun melalui TIC, koordinasi 
dapat dilakukan lebih luas dan lintas 
organisasi. Hal tersebut peting, 
mengingat ini bukan bencana yang 
melanda satu wilayah saja, tetapi 

cakupan areanya luas,” imbuh Wawan.

Perekrutan tim dilakukan sedari 
tanggal 17-18 Maret 2020. Dan 
proses ini semua, termasuk 
wawancara, dilakukan secara daring 
demi menaati aturan pemerintah 
untuk melaksanakan pembatasan fisik 
dan sosial.

“Syaratnya, mereka yang punya 
kesempatan dan mau. Yang 
penting, yang mau dulu. Dan kami 
utamakan anggota tim yang memiliki 
kemampuan atau keahlian di bidang 
medis,” jelasnya.

Anggota TIC dibekali surat tugas, ID 
Card, asuransi dan informasi protokol 
pencegahan virus corona “Mereka 
harus paham seluk beluk pandemic 
covid-19, karena para relawan ini 
ada di garda depan mengedukasi 
masyarakat di daerah. “Dian 
Harmuningsih selaku penanggung 
jawab TIC sekaligus koordinator 

SRPB Jatim tak henti memantau dan 
mengedukasi para relawan”, tambah 
Wawan

Kemudian, dijelaskan kembali oleh 
pria berkacamata ini, dengan adanya 
TIC membuat kinerja kerelawanan 
para mitra, menjadi terstruktur, dan 
bisa dipantau serta terintegrasi.

Para mitra sendiri hingga saat ini 
terus berkoordinasi dengan otoritas 
daerah (BDPD dan pemkab)  untuk 
turut membantu dalam penanganan 
Covid-19. Wujud bantuan tersebut 
dilakukan dengan menerjunkan 
tim-tim untuk melakukan disinfeksi 
di area publik, membantu produksi 
hand sanitizer, merakit face shield, 
membuat masker kain dan berjaga di 
posko perbatasan kota, dan lain-lain.

Seperti contohnya di daerah 
Pamekasan, Madura. Otoritas 
setempat telah menyiapkan satuan 
tugas khusus untuk menghadapi 
Covid-19. Para relawan mitra SRPB 
pun turut diterjunkan membantu.

“Intinya, TIC ini adalah satuan tugas 
khusus. Anggotanya adalah para 
relawan mitra SRPB yang bertugas 
mencegah penyebaran Covid-19 di 
masyarakat,” pungkas Koordinator TIC 
itu. (ipw/Ls)
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Program Ketahanan 
Pangan Masyarakat 
Terdampak Covid-19

Sejak Wabah Covid melanda negara kita, 
di beberapa daerah kotakamal Indonesia 
menyalurkan bantuan sembako dan 
juga makanan siap santap. Hasil survey 
menunjukkan Wabah corona berimbas pada 
naiknya  angka pengangguran dan warga 
miskin. Mereka menjadi rentan secara 
ekonomi dan sosial.

Bantuan Peralatan Ibadah dari Salimah

Salimah ( Persaudaraan Muslimah)  Waru Sidoarjo 
menyalurkan bantuan berupa peralatan ibadah 
diantaranya, sarung, mukena, sajadah, juga disertakan 
sandal wudhu. Penyerahakan dilakukan oleh pengurus 
PC Salimah Waru Sidoarjo -Ibu Wulan- melalui Yayasan 
Kotakamal Indonesia. (Ls)
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Pembangunan Masjid 
Al Mustaqim Lumajang

Kotakamal Indonesia - Lumajang 
menyalurkan bantuan untuk pembangunan 
masjid Al Mustaqim Klakah Lumajang. 
Terima kasih kepada para donatur yang telah 
menyisihkan rizkinya untuk mempercepat 
pembangunan masjid Al Mustaqim

Penyaluran Waqaf 
Qur'an Nasional ODOJ

Kotakamal Indonesia telah 
menyalurkan 1.000 Waqaf Qur'an 
Nasional One Day One Juz di 
Jatim. Kota yang telah menerima 
diantaranya adalah Surabaya, 
Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, 
tuban, Ngawi, Magetan, 
Madiun, Ponorogo, Blitar, Kediri, 
Trenggalek, Malang, Probolinggo, 
Bondowoso, Banyuwangi, dan 
Lumajang





komunitaS

majalah AMAL  Mei 2020 37

Komunitas DMI:
Miliki Keterbatasan Fisik, 
Tak Jadi Halangan untuk 
Berkendara Motor

Orang yang memiliki 
keterbatasan fisik terkadang 
dipandang sebelah mata. 

Pasalnya, mereka dianggap tidak 
mampu melakukan aktivitas seperti 
orang normal. Meski demikian, hal 
itu tak mengurungkan niat seluruh 
anggota dari komunitas Disable 
Motorcycle Indonesia (DMI) untuk 
touring dengan mengendarai motor 
roda tiga.

Abdul Syakur, salah seorang 
pendiri DMI menceritakan awal 
mula terbentuknya komunitas bagi 
penyandang disabilitas ini. Kala itu, 
tepatnya pada tanggal 10 November 
2009, ia bersama dengan beberapa 
temannya sesama penyandang 
disabilitas pergi touring ke jembatan 
Suramadu menggunakan motor bebek 
roda tiga. Dari situlah, komunitas DMI 
terbentuk.

“Saat itulah akhirnya kami membuat 
komunitas DMI ini, dengan tujuan 
untuk menyatukan para penyandang 
disabilitas agar bisa saling berbagi 
dan mengadakan berbagai kegiatan 
positif. Selain itu, kami ingin 
membuktikan pada semua orang 
bahwa kami meski cacat tapi juga bisa 
melakukan hal seperti orang normal,” 

tutur bapak dari dua orang anak ini.

Kegiatan yang dilakukan dalam 
komunitas ini selain touring, juga 
melakukan kegiatan positif yakni, bakti 
sosial, dan ketika Ramadhan, DMI tak 
pernah absen untuk ikut membagikan 
takjil. Hingga saat ini, sudah ada 25 
cabang komunitas yang tersebar di 
berbagai kota di Jawa Timur, dengan 
jumlah lebih dari seribu orang.

“Setiap malam kadang seminggu 
sekali atau dua minggu sekali, 
kami mengadakan kopdar (kopi 
darat), biasanya di depan KBS 
(Kebun Binatang Surabaya). Ini juga 
selain untuk silahturahmi dengan 
anggota lain tapi juga bertujuan 
agar masyarakat sekitar mengenal 
komunitas kami, penyandang 
disabilitas dengan motor roda tiga, 
kali saja saudara-saudara mereka 
yang seperti kami mau ikutan gabung, 
monggo,” jelas pria yang juga 
merupakan pengusaha laundry sepatu 
@dimensi.shoescare tersebut.

Ingin Miliki SIM tapi Ditolak

Kendala terbesar yang dialami 
komunitas ini adalah, ketika anggota 
DMI ingin membuat Surat Izin 

Mengemudi (SIM), salah satu syarat 
yang harus dimiliki oleh seorang 
pengendara motor. Sayangnya, 
keinginan tersebut sempat ditolak 
oleh pihak kepolisian lantaran 
ditakutkan adanya bahaya bila 
mengizinkan orang yang miliki 
keterbatasan fisik untuk berkendara.

Namun, setelah hak untuk 
berkendara bagi para penyandang 
disabilitas tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (LLAJ), maka mereka boleh 
membuat SIM khusus, yakni SIM D.

“Alhamdulillah dengan adanya 
undang-undang tersebut, kami semua 
bisa membuat SIM D,” terang pria usia 
46 tahun ini.

Abdul Syakur berharap, Komunitas 
DMI ini tak hanya ada di Jawa Timur, 
tetapi juga ada pada tiap-tiap Kota di 
Indonesia. “Harapannya sih, semoga 
cabang DMI bertambah tak hanya 
di Jawa Timur, biar ketika touring 
kita bisa lebih jauh lagi touringnya,” 
tutup pria yang kini juga mengajar di 
Sekolah Luar Biasa Yayasan Pembinaan 
Anak Cacat (YPAC) Surabaya tersebut. 
(Gth)
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Gurami 
Sambal 
Lotek

Bahan-bahan yang dibutuhkan:
1. Gurami ukuran 500 gram (sesuai selera)
2. Cabe kecil   50 gram
3. Bawang merah  1 siung
4. Bawang putih  1 siung
5. Bawang Bombay  ½ buah
6. Gula   ½ sendok teh
7. Garam   ¼ sendok teh
8. Penyedap  ½ sendok teh 
9. Sereh   1 biji
10. Minyak goreng  secukupnya
11. Jeruk nipis   secukupnya

Cara memasak:
• Bersihkan terlebih dahulu gurami
• Setelah dibersihkan, goreng gurami sampai agak kering
• Setelah selesai menggoreng gurami, siapkan cabe kecil, 

bawang merah, bawang putih untuk dihaluskan dengan 
blender

• Setelah dihaluskan, tuang ke wajan yang berisikan minyak 
secukupnya yang dipanaskan, kemudian masukkan 
semua bahan kecuali jeruk nipis, sangria hingga harum

• Tambahkan gula, garam, dan penyedap 
• Setelah disangrai, tuang seluruh sambal di atas ikan 

gurami yang sudah matang
• Tambahkan jeruk nipis di atasnya
• Gurami sambal lotek khas Warung Teko siap dihidangkan.
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Pemahaman Wasathi 
tentang Ramadan

Oleh : Ust. Ahmad Habibul Muiz, Lc., M.Sos.

Secara nash, kita semua 
memahami bahwa Ramadan 
adalah bulan yang sangat 

istimewa dan barokah (QS. Al 
Baqarah/2 :184, Ad Dhukhan/44:3). 

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda: “Telah datang 
kepada kalian Ramadan, bulan yang 
penuh berkah. Allah wajibkan kepada 
kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini, 
akan dibukakan pintu-pintu langit, 
dan ditutup pintu-pintu neraka, serta 
setan-setan nakal akan dibelenggu. 
Demi Allah, di bulan ini terdapat satu 
malam yang lebih baik dari pada 1000 
bulan. Siapa yang terhalangi untuk 
mendulang banyak pahala di malam 
itu, berarti dia terhalangi mendapatkan 
kebaikan.” (HR. Ahmad dan Nasai).

Allah mentakdirkan keutamaan itu 
ada pada banyak hal:
1. Waktu seperti bulan Ramadan dan 

Asyhurul Hurum, hari Jum‘at, dan 
lainnya.

2. Tempat seperti Baitullahi Haram, 
Masjid Nabawi, dan Al Aqsha, 
Rumah sebagai masjid bagi 
wanita dan lainnya.

3. Amaliyah seperti salat, puasa, 
zakat, haji, dan lainnya.

4. Akhlak seperti kejujuran, 
ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, 
dan lainnya

5. Keadaan seperti orang sedang 
safar, menerima ujian, musibah, 
terzalimi, dan lainnya.

Keutamaan Ramadan terletak pada 
waktu, maka amaliyah yang dilakukan 
di dalamnya menjadi lebih utama 
daripada di luar Ramadan. Sahabat 
Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu pernah 
menceritakan tentang kesungguhan 
Rasulullah beribadah dan beramal di 
bulan Ramadan.

“Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam adalah orang yang paling baik, 
dan kebaikannya akan lebih tampak 
ketika di bulan Ramadan”. (HR. Imam 
Bukhori)

Memang ada amalan-amalan 
yang disebut secara khusus dan 
dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam, seperti puasa, 
tilawah dan tadabbur Al-Qur‘an, qiyam 
Ramadan, iktikaf, sedekah, dan lainnya. 

Namun realitas kehidupan 
seseorang tidaklah sama satu 
dengan yang lain, baik dari 
motivasi, pemahaman, kesempatan, 
kemampuan, kesungguhan, 
keterbatasan, udzur, dan lainnya. Oleh 
karena itu, untuk sebuah idealitas 
tidak semua orang bisa dituntut dan 
diperlakukan sama.

Di sinilah rahmat dan keadilan 
Islam tampil. Memberi kesempatan 
dan apresiasi yang sama besar sesuai 
dengan niat atau motivasidan keadaan 
seseorang.

Dalam hal niat, Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi wa Sallam mengingatkan: 
“Sesungguhnya setiap amalan 
tergantung pada niatnya. Setiap 
orang akan mendapatkan apa yang ia 
niatkan...” (HR. Bukhori Muslim)

Tentang keadaan seseorang, Allah 

Subhanahu wa Ta‘ala menegaskan 
dalam firmanNya: “Allah tidak 
membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya..” (QS. 
Al-Baqarah: 286)

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa 
Sallam juga menjelaskan di antara 
sabda beliau tentang orang yang 
terhalang melakukan amal: “Jika 
seorang hamba sakit atau melakukan 
safar (perjalanan jauh), maka dicatat 
baginya pahala sebagaimana 
kebiasaan dia ketika mukim dan ketika 
sehat.” (HR. Bukhari)

Maka pemahaman dan sikap 
pertengahan (wasathi) dan seimbang 
yang harus kita miliki adalah bahwa:
1. Masing-masing kita memiliki 

peluang ibadah dan amal yang 
sama besar di bulan Ramadan ini, 
maka manfaatkan sebaik-baiknya 
dan jangan disia-siakan

2. Keadaan dan kemampuan 
masing-masing kita tidaklah sama, 
maka jangan cepat berputus 
asa. Optimalkan peluang dan 
kemampuan yang ada, sungguh 
Allah Maha Bijaksana

3. Jaga dan istiqomahkan niat 
karena ia separuh dari amaliah 
kita di hadapan-Nya

4.  Dahulukan kualitas sebelum 
kuantitas. Dan akan lebih utama 
jika mampu menggabungkan 
keduanya.

5. Bersikaplah dengan syukur 
dan sabar sesuai kondisi kita, 
keduanya adalah kebaikan, dan 
akan menjadi sebab dibukanya 
pintu nikmat dan ampunan yang 
menakjubkan.

“Sungguh menakjubkan keadaan 
seorang mukmin. Seluruhnya urusannya 
itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada 
seorang mukmin. Jika mendapatkan 
kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik 
baginya. Jika mendapatkan kesusahan, 
maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” 
(HR. Muslim). (*)






