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“ Tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Maha Suci Engkau, sesungguhnya 
aku adalah termasuk orang-orang 
yang zalim.” (Al-Anbiyā: 87)
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Berubah memang tidak 
mudah. Era normal 
baru atau new normal, 

memaksa semua harus 
beradaptasi dengan kondisi. 
Dalam kondisi ini ada orang 
yang semakin terpuruk 
ada juga yang semakin 
melejit. Perbedaannya 
bukan pada posisi mereka, 
namun pada mindset yang 
dibangun, terhadap dirinya, 
terhadap lingkungannya.



Ketahui Cara Mendidik Anak 
untuk Kembangkan Ketangguhan 
di Tengah Masa Pandemi 
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Hubungi Kami

Jika Ada 8 “Tidak”, 
Keluarga Anda Bisa Retak

Kerja Keras, 
Usaha, dan 

Do'a: 
3 Hal yang 
Membuat 

Yoyok 
Bertahan 

Jalani 
Hidup
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Kerjasama :

kalibening

Waduk Greneng Blora, 
Wisata Apik nan Ramah untuk Keluarga

Berwisata bersama keluarga akan 
selalu menjadi momen yang 
ditunggu-tunggu oleh siapapun. 

Dari wisata alam hingga buatan seperti 
waduk dapat menjadi tujuan wisata 
yang ramah untuk keluarga. Salah satu 
waduk yang tak kalah apik terletak di 
Blora, Jawa Tengah bernama Waduk 
Greneng.

Waduk Greneng terletak di Dukuh 
Greneng Desa Tunjungan Kecamatan 
Tunjungan Kabupaten Blora, kurang 
lebih 12 kilometer ke arah barat laut 
dari pusat Kota Blora. Waduk Greneng 
ini mempunyai pemandangan yang 
sangat indah dengan hamparan luas ± 
45 hektar  berlatar belakang Hutan Jati 
wilayah KPH Mantingan.

Untuk mencapai objek wisata 
dapat dijangkau dengan kendaraan 
roda dua maupun roda empat, serta 
mudah ditemui oleh aplikasi Google 
Maps. Objek wisata ini mempunyai 
fungsi ganda, yaitu sebagai fungsi 
utama irigasi tanah pertanian dan 
pembesaran ikan air tawar. 

Di waduk ini terdapat beberapa 
macam atau jenis ikan air tawar, 
sehingga banyak masyarakat 
setempat yang menjajakan ikan 
hasil tangkapannya. Hal ini pun kian 
menambah semaraknya suasana 
dan daya tarik objek wisata Waduk 
Greneng. 

Karena letak dan lokasinya yang 

begitu indah dan 
menarik, serta 
berlatar belakang 
dekat dengan 
hutan Wilayah 
KPH Mantingan, 
suasana keindahan 
pemandangan 
alam di Waduk 
Greneng ini amat 
berkesan. Semakin 
membuatnya 
banyak dikenal 

oleh masyarakat 
baik dari dalam maupun dari luar 
kota, khususnya kaum remaja yang 
mempunyai hobi memancing.

Beragam fasilitas disediakan oleh 
pengelola di sini, antara lain parkir 
kendaraan, penginapan, kamar mandi, 
warung makan, tempat menyewa alat 
pancing, perahu, dan beragam fasilitas 
lain untuk menunjang wisata Anda 
bersama keluarga. 
(ipw)
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Beradaptasi 
dengan 

Pandemi

Berubah memang tidak mudah. Era normal baru atau new normal, 
memaksa semua harus beradaptasi dengan kondisi. Dalam kondisi 
ini ada orang yang semakin terpuruk ada juga yang semakin 
melejit. Perbedaannya bukan pada posisi mereka, namun pada 
mindset yang dibangun, terhadap dirinya, terhadap lingkungannya.
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Kondisi normal baru memaksa 
masyarakatnya menerima berbagai 
perubahan dengan sepenuh hati. 
Salah bersikap akan berdampak 
panjang. Dalam kondisi new normal 
ini, masyarakat harus terus beraktivitas 
normal dalam kondisi tidak normal. 
Masing-masing orang harus curiga 
terhadap orang lain, karena tidak tahu 
penyakit bersarang di tenggorokan 
siapa. Hal ini yang membuat semua 
orang harus bermasker, sehat apalagi 
saat sakit. Ada banyak aturan baru 
yang harus ditaati semuanya. Tak 
hanya di kantor, mall, juga di tempat 
ibadah. Semua harus ikut, semua harus 
taat. Semua harus berubah.

Pandemi ini juga memakan 
banyak korban. Karena ribuan orang 
kehilangan pekerjaannya, dan lebih 
banyak lagi yang kehilangan separuh 
penghasilannya. Sementara ribuan 
orang lainnya sedang dihantui 
ketidakpastian. 

Menurut dr. Era Catur Prasetya, 
Sp.KJ, perubahan yang ada ini harus 
disikapi positif. Menurutnya, akan 
ada tiga jenis mental manusia yang 

terbentuk menghadapi masa normal 
baru ini.

Tipe yang pertama, ia tak dapat 
beradaptasi dan menjadi stres akan 
perubahan yang ada. Kedua, ia akan 
berada dalam tahapan resilience, 
atau bertahan. Dan ketiga, ia mampu 
merekonstruksi kembali dirinya 
menjadi lebih baik dalam menghadapi 
era normal baru.

Untuk menentukan di level mana 
adaptasi manusia dalam era normal 
baru ini, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi. “Faktor pertama, 
value atau nilai. Ini faktor yang bisa 
membuat diri kita menerima akan 
perubahan yang terjadi,” imbuhnya.

Jika seseorang senantiasa dipenuhi 
oleh nilai-nilai positif dalam menyikapi 
perubahan, tentu hasil adaptasinya 
akan berbeda dengan mereka yang 
dipenuhi nilai negatif. Umumnya, 
orang-orang dengan nilai positif di 
dalam dirinya akan menganggap 
bahwa pandemi ini bukan semata-
mata kebetulan. Mereka akan 
menganggap ini adalah waktu yang 

tepat untuk belajar sesuatu yang baru.

Lalu, mereka yang dipenuhi nilai 
positif juga akan menganggap 
kondisi sekarang memiliki keterkaitan 
sebab-akibat. Orang-orang ini akan 
menganggap bahwa apa yang 
terjadi hari ini pasti ada sebabnya. 
“Mereka percaya ini ada sebabnya, 
meski mereka belum melihat jelas 
hikmahnya,” tutur dr. Catur.

Faktor kedua yakni, seberapa bisa 
kita menerima kondisi perubahan 
yang terjadi. Di awal pandemi, dr. 
Catur menyinggung ada beberapa 
kelompok orang yang melakukan 
denial, anger, bargaining terhadap 
kondisi yang ada. Padahal, harusnya 
kita menerima kondisi yang ada. 
Sebab, semakin kita menolak maka 
semakin sulit kita untuk move on.

“Awal-awal, ada yang menganggap 
kondisi ini konspirasi. Melakukan 
denial terhadap kondisi. Terlepas dari 
itu, harusnya kita menerima bahwa 
ini peristiwa ini aktual dan faktual. 
Kan ada korban yang meninggal,” 
tandasnya.

Kondisi yang sekarang ini minimal 
bisa membuat kita di tahap resilience. 
Tahap dimana kita tidak goyah 
dan dapat terus bertahan, sembari 
menumbuhkan diri menghadapi era 
normal baru.

Dan faktor ketiga yaitu kapasitas 
mental pada masing-masing orang. 
Menghadapi perubahan yang 
terjadi, mental kita harus siap, harus 
mumpuni. Menambah kapasitas 
mental tidak serta merta dilakukan 
secara instan. Beragam hal yang telah 
dilalui oleh seseorang, beragam aksi 
dan reaksi, opsi dan pilihan seseorang 
sepanjang hidupnya dapat mengasah, 
memperluas kapasitas mental.

Ketika satu pintu tertutup, yakinlah, insyaAllah ada 
puluhan, ribuan, jutaan atau berapapun pintu terbuka 
sebagai opsi penyelesaian masalah yang ada,”

“
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“Ibarat ketika hujan, air hujan yang turun 
menggambarkan situasi kita. Dan kapasitas 
mental kita sebagai embernya. Semakin sering 
terisi dengan hujan ember akan penuh. Maka, 
kita akan meng-upgrade ember tersebut 
menjadi lebih besar,” terang Ketua Green 
Crescent Indonesia itu.

Namun, ia menegaskan bahwa kapasitas 
mental ini sama sekali tidak terkait dengan 
usia. Semakin tua usia seseorang, tidak 
akan bisa menambah kapasitas mentalnya. 
Untuk itu, agar kapasitas mental ini semakin 
besar, maka kita harus mulai belajar melihat 
bagaimana orang lain menghadapi suatu 
problema.

“Dengan belajar dari orang lain, belajar dari 
situasi yang berbeda, ember kita tadi dapat 
semakin besar. Sehingga tumpahan masalah 
yang sebelumnya tidak tertampung, dapat kita 
tampung dan memperbesar kapasitas mental 
kita,” lanjutnya.

Dengan belajar menyikapi masalah dan 
mengambil win win solution atas segala 
problema yang terjadi, maka pikiran kita 
akan semakin terbuka. Kita tidak akan lagi 
memandang bahwa suatu masalah itu hanya 
memiliki satu solusi. “Ketika satu pintu tertutup, 
yakinlah, insyaAllah ada puluhan, ribuan, jutaan 
atau berapapun pintu terbuka sebagai opsi 
penyelesaian masalah yang ada,” ujar dr. Catur.

Era normal baru sudah dimulai. Kita harus 
mulai beradaptasi terhadap semua kebiasaan 
baru yang membuat diri menjadi lebih baik. 
Agar stres yang ada tidak memperburuk 
keadaan dan mengganggu aktivitas keseharian 
kita.

“Masa ini sudah tidak bisa dielakkan lagi. 
Namun, perubahan ini diharapkan dapat 
membuat manusia dapat bertahan dan tetap 
sehat. Harapannya, stres yang ada dapat 
diubah menjadi positif,” kata dr. Azimatul 
Karimah, Sp.KJ, Psikiatri di RS Al Irsyad 
Surabaya.(ipw)

Ekonomi Keluarga Stabil 
Saat Pandemi, 

Bagaimana Caranya?

Pandemi virus corona-19, tak hanya mengancam kesehatan, 
namun perkonomian. Tak hanya perekonomian negara, namun 
juga keluarga. Suka tidak suka, kondisi ini harus dilalui. Suka 

tidak suka masalah harus dihadapi. Suka tidak suka, harus segera 
menemukan solusi.

Kondisi ekonomi makro, selalu terkait dengan ekonomi mikro. 
Ketika perdagangan antar negara menjadi terhambat, maka hal itu 
juga berdampak pada perekonomian masing-masing negara. Ini 
berarti, ketika ekonomi suatu negara mengalami penyusutan karena 
ada pandemi ini, maka secara otomatis juga akan mempengaruhi 
aktivitas ekonomi masyarakat di dalamnya. 

Karenanya, ada kekhawatiran pada masyarakat dalam beraktivitas 
secara normal sehingga berakibat pada beberapa sektor 
perekonomian, terutama sektor ekonomi yang biasanya menjadi 
tempat berkumpulnya masyarakat, seperti pasar dan mal.

Seperti diketahui, salah satu langkah pencegahan penularan 
pandemi COVID-19 saat ini adalah dengan menghindari kerumunan 
banyak orang. Untuk itu, hal ini, menurut Noven Suprayogi, SE, 
M.Si, Ak Ketua Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia 
(APSEII). Padahal kerumunan itu menciptakan harapan, menguatkan 
perkonomian. Karena biasanya di tempat berkumpul itu ada 
peluang. Sektor bisnis atau usaha yang bersifat mengumpulkan 
orang banyak itulah yang memiliki dampak yang lebih terasa. 

“Jadi, kondisi ini memang kondisi perubahan yang berasal 
dari aspek kesehatan yang menyebabkan setiap orang berlaku 
berbeda, yang hal itu kemudian berdampak pada aspek sektor 
ekonomi yang ada. Karena selama ini kebanyakan sektor ekonomi 
yang mengumpulkan banyak orang memang menjadi sumber 
pendapatan utama, maka akhirnya pandemi ini juga berimbas 
kepada sektor ekonomi keluarga,” papar Noven yang juga Ketua 
Program Studi Sarjana Ekonomi Islam FEB Unair.

Berbicara tentang keuangan keluarga, menurutnya, sama halnya 
berbicara tentang keuangan negara, yaitu mengenai sumber 
pendapatan dan pengeluaran. Ia pun menyebutkan, bahwa kondisi 
saat ini yang tengah dihadapi adalah suatu era yang disebut VUCA 
(volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), yang merupakan 
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situasi dan kondisi bisnis yang 
buruk. Meski di sisi lain sebenarnya 
ada sektor lain yang justru tengah 
mengalami kenaikan, terutama sektor 
yang selama ini contohnya sudah 
menerapkan transaksi bisnis secara 
daring.

“Karena kita saat ini benar-benar 
tidak bisa memprediksi ke depannya 
akan seperti apa, begitupula ahli 
kesehatan sekalipun tidak bisa 
memprediksi sampai kapan pandemi 
ini akan berakhir,” ujarnya menjelaskan 
maksud era VUCA tersebut.

Prioritas Terenting pada Kebutuhan, 
Bukan Keinginan

Dalam kondisi yang serba tidak 
menentu ini, dikenal istilah cash is 
the king, yang berarti masing-masing 
keluarga harus pandai menjaga 
likuiditasnya dengan manajemen 
likuiditas yang baik. Likuiditas ini 
adalah harta yang mudah dicairkan 
dalam bentuk uang, sehingga apabila 
terjadi kondisi darurat secara tiba-tiba, 
maka kebutuhan itu dapat segera 
terpenuhi. 

“Jadi jika saat ini masih memiliki 
banyak uang kas, kemudian berpikir 
untuk berinvestasi padahal kondisi ke 
depan masih belum bisa diprediksi, 
maka sebaiknya hal itu terlebih 
dahulu dihindari. Begitupula dalam 
menempatkan kas pada asuransi, 
maka perlu menempatkannya pada 
hal-hal yang memang tepat, yakni 
hal berisiko yang penting untuk 
diantisipasi,” tutur Noven.

Karenanya, menurut Noven, hal yang 
perlu diperhatikan menurut Noven, 
adalah manajemen pendapatan dan 
manajemen pengeluaran. 

Pada manajemen pendapatan, 
keluarga harus melakukan 
penganekaragaman pendapatan. 
Maksudnya, jika dulu sumber 
pendapatan hanya didapat dari satu 
sumber, maka keluarga, terutama 
kepala keluarga bersama anggota 
keluarga yang lain mengupayakan 
untuk mencari sumber-sumber 
pendapatan lain, selain pendapatan 
utama. Apalagi jika pendapatan 
utama sudah tidak ada lagi akibat 
pandemi, mau tidak mau harus 

membuat alternatif-alternatif sumber 
pendapatan baru.

Kemudian manajemen pengeluaran. 
Untuk melakukan hal ini, setiap 
keluarga kini harus lebih berorientasi 
pada kebutuhan, bukan lagi pada 
keinginan. “Kita mengerem belanja 
pada hal-hal yang bersifat tersier dan 
memprioritaskan kebutuhan dasar,” 
imbuh pria yang juga pengurus di 
Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa 
Timur ini.

Noven juga mengingatkan, dalam 
kondisi seperti ini, aspek fungsional 
harus menjadi pertimbangan utama. 
“Tak sedikit orang yang membeli 
barang karena merek, padahal secara 
fungsi sama dengan barang lain yang 
harganya jauh lebih murah,” katanya.

Sedekah Menjaga Keuangan 
Keluarga

Selain banyak hal yang disarankan 
tadi, Noven juga menyinggung 
tentang sedekah sebagai penguat 
ekonomi keluarga. Ia kemudian 
mengingatkan banyak ayat Al Qur’an 
dan hadist yang menyampaikan bahwa 
sedekah bisa menangkal musibah, 
dan melipatgandakan berkah. Di 
banyak ayat Al Qur’an, ia melanjutkan, 
sedekah justru melipatkandakan harta. 

Pengurus Masyarakat Ekonomi 
Syariah (MES) Jawa Timur pun 
menyebut,  jika di masa pandemi ini 
banyak melakukan sedekah, maka hal 
itu justru adalah hal yang dianjurkan. 
Dalam ekonomi Islam, uang harus 
berputar, tidak boleh mengendap 
karena perekonomian itu akan tumbuh 
jika uang diputarkan. Sehingga, 
dengan banyak bersedekah di masa 
pandemi ini, paling tidak, hal ini akan 
mampu membuat perekonomian terus 
berputar. 

“Jika ekonomi berputar, maka 
secara tidak langsung sektor-sektor 
pendapatan yang juga menjadi 
sumber pendapatan suatu keluarga 
itu akan tetap bergerak. Maka dengan 
sedekah, tidak hanya mendapat 
jaminan rezeki, kesehatan, dan 
sebagainya dari Allah pada hamba-
Nya, tetapi juga bisa memutar roda 
perekonomian,”jelas Noven.(nin)

Memanfaatkan 
Musibah Agar 
Keluarga Jadi 
Sakinah

Ada hal yang berubah 
saat pandemi, yaitu 
bertambahnya waktu 

berkumpul bersama keluarga. 
Hal ini tidak kemudian serta 
merta berdampak positif. Di 
China, angka perceraian semakin 
meningkat ketika pemerintah 
meminta warganya untuk 
bekerja di rumah saat pandemi. 
Kemampuan untuk adaptasi dalam 
berbagai perubahan di masa ini 
sangat diperlukan. 

Dampak negatif dari 
penyebaran virus corona ini 
bukan hanya pada sisi kesehatan, 
melainkan juga pada keluarga, 
khususnya suami dan istri. 
Perubahan kebiasaan, juga 
mengubah cara berkomunikasi, 
apalagi ditambah dengan 
permasalahan yang tak kunjung 
ada solusi. Jika tak pandai 
menyikapi, dampaknya akan 
negatif. 

Hal itu dikarenakan, bagi 
pasangan yang terjebak di rumah 
semenjak tindakan karantina telah 
memicu konflik atau perselisihan 
dalam keluarga. Masalah demi 
masalah yang selama ini dapat 
ditutupi akan muncul dan 
melahirkan pertengkaran. Dengan 
konflik tersebut, masing-masing 
pasangan merasa tidak cocok 
satu sama lain dan akhirnya 
memutuskan bercerai.

Menanggapi hal tersebut, 
Konselor Keluarga di Biro Keluarga 
Al Falah, Immarianis, S.Pd, 
M.Si, Kons menuturkan bahwa 
memang apapun yang menjadi 
Qodarullah memang akan ada 
efek positif maupun negatifnya. 
Bagi orang beriman, jika disikapi 
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dengan iman maka yang muncul justru 
banyak positifnya. Namun memang 
tidak menutup kemungkinan bahwa 
dampak negatif juga ada.

Menurutnya, dalam suasana 
ketertekanan akibat banyak masalah 
yang terjadi, seperti ketakutan akan 
virus tersebut atau suami mengalami 
pemotongan gaji, maka dapat 
menyebabkan mudah muncul gesekan 
atau suasana emosional. Sehingga, 
timbullah pertengkaran, kekecewaan, 
kemarahan antara suami dan istri yang 
dapat berujung pada perceraian bila 
tak bisa mengatasinya.

“Selama ini, banyak orang bekerja 
itu untuk mencari peralihan dari 
kejenuhan di rumah, sehingga ketika 
dihadapkan pada suatu momen 
yang mengharuskan mereka berada 
dalam satu rumah selama 24 jam dan 
berulang setiap hari, maka tentu hal ini 
akan menimbulkan suatu konflik,” ujar 

Ustadzah yang juga aktif di Yayasan 
Ummi Fadhilah, Surabaya ini.

Ketika suami dan istri bekerja 
maka waktu di rumah hanya 
sedikit, sehingga banyak sikap 
suami yang tak terlihat oleh istri, 
begitu pun sebaliknya atau bahkan 
keduanya enggan untuk melihat dan 
memperbaiki kesalahan yang ada.

Dengan demikian, masa karantina 
di rumah saja itu menjadi kesempatan 
untuk mengevaluasi kembali 
hubungan pernikahan. Tetapi yang 
terjadi malah membuat pertengkaran 
dengan memunculkan sisi asli dari 
masing-masing pasangan.

“Dari sinilah yang perlu ditekankan, 
bahwa ternyata sakinah mawadah 
warahmah itu bukan langsung di 
dapat, melainkan harus diproses 
terlebih dahulu melalui kesabaran 
tingkat tinggi, keikhlasan dan pondasi 
iman yang kuat,” tuturnya.

Sebab, ia melanjutkan, perjalanan 
menemukan jodoh itu bukan 
perjalanan yang hanya menemukan 
sosok yang paling sempurna. Namun, 
perjalanan menemukan sosok yang 
paling memahami, paling mengerti 
dan sosok yang dapat menerima 
apa adanya. Karena pernikahan itu 
untuk saling melengkapi dan saling 
menyempurnakan.

“Sehingga berkaitan dengan 
kondisi saat ini yang penuh dengan 
perubahan dan tekanan, maka 
kontrol iman ini harus benar-benar 
diutamakan. Jangan menuntut 
pasangan kita untuk sempurna, 
sebab kesempurnaan hanya milik 
Allah subhanahu wa ta’ala. Ketika 
memilih pasangan, bukan dilihat dari 
orang itu setia, kaya atau tampan tapi 
pilihlah yang dapat membuat tenang 
dan tenteram,” tegas Ustadzah yang 
aktif sebagai Penyuluh Agama Islam 
Non PNS di Kementerian Agama 
(Kemenag) Kota Surabaya ini..

Cara Mengatasi Perubahan Selama 
Masa Karantina

Ustadzah Imma, panggilan 
akrabnya menyampaikan bahwa 
yang diperlukan untuk menghindari 
keretakan dalam rumah tangga 
atau menghindari perceraian di 
tengah pandemi adalah dengan 
menyeimbangkan antara sisi spiritual 
dengan material, rohani dan jasmani, 
dunia dan akhirat. Semua sisi harus 
mendapatkan perhatian secara tepat, 
agar mampu menghadapi kehidupan 
dengan tenang dan nyaman. 

Ingatlah bahwa waktu selama 
karantina ini dapat digunakan 
untuk menjadi dekat satu sama lain. 
Sehingga daripada memunculkan 
konflik, akan lebih baik bila 
menumbuhkan kemesraan antara 
pasangan. Lakukan suatu hal yang 
baru dan menyenangkan bersama 
dengan keluarga.

“Misalnya jarang sholat berjamaah 
bersama maka ada kesempatan 
kumpul bareng bisa dilakukan sholat 
berjamaah, atau ngaji bersama, 
bongkar-bongkar atau berkebun, 
atau melakukan sesuatu yang bisa 
menyenangi hati istri atau suami. Bisa 
juga mendampingi anak-anak belajar 
online,” papar Ibu dari lima anak ini.

Semua orang pasti akan 
menemukan kejenuhan, apalagi 
dalam kondisi seperti saat ini yang 
mengharuskan orang di rumah 
saja, sehingga setiap hari bertemu 
dengan pasangan satu sama lain. 
Namun, selama suami dan istri dapat 
mengelolah perasaannya maka konflik 
pun dapat terhindarkan.

“Buat hati kita senang dan bahagia 
apapun kekurangan pasangan kita. 
Yang terpenting masing-maisng 
pasangan harus saling bahagia, saling 
terbuka, dan saling tenang. Selama di 
rumah, suami maupun istri juga harus 
kreatif. Ketika suami tidak kreatif maka 
istri harus memunculkan kreativitas. 
Ketika suami kreatif maka istri ikut 
membaca, memahami dan memilih, 
sehingga aktivitas di rumah pun 
menjadi menyenangkan,” tutupnya. 
(Gth) 
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COVID-19 apabila dibandingkan dengan MERS atau SARS menurut saya 
tidak terlalu bahaya. Namun tindakan preventif di sini memiliki peran yang 
sangat penting, mengingat bahwa potensi penyebaran COVID-19 tersebut 
sangat cepat.

Saya pribadi dalam menghadapi perubahan di masa new normal, 
seyogianya masyarakat sudah teredukasi dan menerapkan protokol 
kebersihan yang ketat, tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di 
lingkungan yang lebih kecil, yaitu keluarga maupun pribadi mereka sendiri. 

Kesehatan pun menjadi faktor penting dengan memiliki sistem imun yang 
baik, karena virus tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh yang fit. Sudah 
saatnya kita menjadikan pola hidup baru ini untuk mendisiplinkan diri dan 
sebagai bonusnya, kita pun terhindar dari paparan COVID-19, tubuh pun akan 
lebih sehat dan fit.

Wahyu Dian Ramadhan - Penerjemah dan Pengajar Bahasa Jerman

Bayu Dwi Hartomo - Staf di PT Terminal Petikemas Surabaya

Welda Aurellya Sumekar - Staf di PT Bank Mandiri

Saya melihat new normal sebagai proses transisi ketidaknormalan 
menuju normal yang berbeda. Sebuah program baru secara global paling 
realistis menurut saya. Kita tidak perlu takut secara berlebihan menghadapi 
perubahan di era normal baru, namun waspada tetap utama. 

PSBB di Surabaya membuat sektor ekonomi sempat mati suri. PHK dan 
menurunya penghasilan keluarga terjadi di mana-mana. Namun, setelah 
dua jilid PSBB, penggunaan masker, dan membawa hand sanitizer sudah 
menjadi kebutuhan utama jika tempat untuk mencuci tangan jauh dari 
jangkauan. 

Saya rasa mayoritas masyarakat sudah mulai terbiasa dalam hal itu dan 
siap menuju new normal. Harapan akhir saya, tak lain adalah berjalan 
normalnya kembali sektor eknomi seperti semulai dengan tradisi yang 
baru agar masyarakat yang terkena imbas PHK dan penurunan penghasilan 
dapat terpenuhi kembali.

Sebenarnya kalau membahas tentang new normal, mungkin kehidupan 
ke depan berjalan seperti sebelum diberlakukan PSBB. Bedanya orang 
Indonesia, terutama Surabaya lebih menjaga kesehatan dan menjaga 
kebersihan yang awalnya kemana-mana tidak memakai masker bahkan 
jarang orang membawa hand sanitizer, dengan adanya kondisi seperti ini 
membuat semua masyarakat menjadi lebih memperhatikan itu. 

Dan kalau saya lihat yang awalnya took-toko banyak yang tutup adanya 
new normal ini membuat kegiatan kembali seperti semula dan untuk 
ke depannya yang penting kita tetap selalu jaga diri, jaga teman, jaga 
keluarga, dan jaga lingkungan kita, terutama di lingkungan kerja.
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Mengenal Sosok 
Ummu Umarah, 
Muslimah 
Penyelamat 
Rasulullah 
di Perang Uhud

Ummu Umarah adalah seorang 
sahabat Rasul yang senantiasa 
mengaplikasikan keIslamannya 

dalam amal nyata. Keberaniannya 
dalam setiap situasi menjadikannya 
sebagai sosok pahlawan sejati. Dalam 
satu peperangan, ia pun pernah 
menjadi prajurit yang melindungi 
Rasulullah dari kafir yang akan 
membunuh beliau. 

Pada 7 Syawal 3 H atau 22 Maret 
625 M di Bukit Uhud, sebanyak 
kurang lebih 700 pasukan tentara 
Muslim yang dipimpin Rasulullah 
Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bertempur 
melawan 3.000 tentara kafir di bawah 
komando Abu Sufyan. Pada saat itu, 
kemenangan yang hampir diraih 
umat Islam tiba-tiba berubah menjadi 
kekalahan.

Kekalahan itu tepatnya terjadi 
setelah pasukan Muslim mengabaikan 
perintah Rasulullah. Pasukan kafir 
pun memukul balik serangan tentara 
Muslim, dan mereka berniat untuk 
membunuh Rasulullah. Melihat 
pasukan Muslim yang terjepit, seorang 
prajurit Muslimah bernama Nasibah 
binti Ka'ab al-Anshariyah justru tampil 
mengangkat pedang. 

Dengan penuh keberanian, prajurit 
Muslimah yang juga dikenal dengan 
nama Ummu Umarah tersebut 
menghadang laju tentara kafir yang 
berniat membunuh Rasulullah. 

Padahal, ketika Rasulullah memimpin 
pasukannya menuju bukit Uhud, ia 
bersama suaminya, Ghaziyah bin Amr 
serta kedua buah hatinya, Abdullah 
dan Hubaib yang turut bergabung, 
Ummu Umarah awalnya bertugas 
sebagai perawat tentara yang terluka 
serta menyediakan minuman.

“Siang itu, sambil membawa sekendi 
air, saya keluar menuju Uhud untuk 
menyaksikan pertempuran kaum 
Muslimin.  Awalnya, tentara Muslim 
memenangkan pertempuran.  Namun, 
ketika pasukan Islam mulai kalah, saya 
langsung terjun ke medan laga. Saya 
halau segala serangan yang datang 
ke arah Rasulullah dengan pedang 
saya,” kisah Ummu Umarah seperti 
dituturkan Ibnu Sa'ad dalam Thabaqat.

Ummu Umarah tak gentar saat 
menghadapi Ibnu Qumai'ah yang 
penuh amarah hendak membunuh 
Rasulullah. Serangan demi serangan, 
ia halau dengan pedangnya. 
Hingga, ia mengalami luka pada 
bagian pundaknya. Ummu Umarah 
mengisahkan peristiwa heroik yang 
dialaminya pada Perang Uhud dengan 
penuh semangat.

“Aku melihat banyak di antara kaum 
Muslimin yang lari kocar-kacir dan 
menginggalkan Rasulullah. Hingga 
tinggal tersisa beberapa orang yang 
melindungi beliau termasuk aku, 
kedua anakku, sedangkan suamiku 

berada di depan beliau untuk 
melindunginya. Dan Rasulullah melihat 
aku tidak bersenjata,” ungkap Ummu 
Umarah.

Saat  melihat seorang tentara Muslim 
yang mundur, Rasulullah pun berkata, 
“Berikan senjatamu kepada orang 
yang sedang berperang.” Ummu 
Umarah pun lalu mengambil pedang 
yang dilemparkan tentara yang lari 
tersebut dan segera melindungi 
Rasulullah dari gempuran musuh.

Dari kejadian itu, Ummu Umarah 
kemudian dikenal sebagai sosok 
Muslimah yang ikut berjihad dan 
pemberani, serta tidak takut mati di 
jalan Allah. Keberanian perempuan 
dari Bani Mazim An-Najar itu membuat 
Rasulullah bangga.

“Siapakah yang sanggup melakukan 
seperti yang engkau lakukan, wahai 
Ummu Umarah?” ujar Rasulullah 
memuji.

Ummu Umarah merupakan salah 
satu dari perempuan Madinah yang 
bersegera masuk Islam. Mujahidah 
yang satu ini juga tercatat sebagai 
satu dari dua Muslimah yang pergi 
bersama generasi Anshar ke Makkah 
untuk berbai’at kepada Rasulullah. 
Keluarganya pun dikenal sangat 
pemberani. (nin)
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Keguguran Berulang, Akibat Diganggu Jin?

Assalamualaikum Ustadz. Saya 
wanita usia 29 tahun. Hamil tiga 
kali. Pertama lahir selamat, saat 

saya masih domisili Surabaya. Hamil 
kedua dan ketiga keguguran, masing-
masing janin usia 4 minggu, dan saya 
sudah pindah kota.

Yang ingin saya tanyakan, apakah 
keguguran saya ini berhubungan 
dengan tempat tinggal? Karena 
sebelah rumah saya saat ini 
adalah rumah kosong dan katanya 
berpenghuni mahluk lain. Saya 
khawatir ada gangguan jin. Bagaimana 
cara meruqyah tempat tinggal agar 
jauh dari makhluk jahat? Mohon 
sarannya, syukron.

Jawaban:

Wa‘alaikumussalam warahmatullahi 
wabarakatuh. Masalah makhluk 
ghaib kita abaikan, itu urusan Allah 

Subhanahu wa Ta‘ala. Kita tidak boleh 
mudah percaya kalau hanya kata 
orang atau jika kita bertanya kepada 
orang pintar atau dukun, karena bisa 
menjatuhkan kepada kesyirikan. 

Masalah keguguran, maka Anda 
bisa bertanya kepada ahlinya, yaitu 
dokter kandungan. Mungkin Anda 
sedang banyak mengalami persoalan 
hidup, yang ini memerlukan diagnosa. 
Setelah diagnose, maka kita akan 
mengambi l sebuah keputusan untuk 
menentukan cara terapinya (kami 
punya cara khusus untuk meruqyah), 
yang perlu diruqyah apakah Anda 
atau tempatnya, atau kedua-duanya. 
Sehingga hasilnya bisa maksimal.

Sebagai contoh diagnosa:
1. Bagaimana kondisi spritual Anda 

yang meliputi ibadah salat, zikir, 
baca Al-Qur‘an, dan lain-lain.

2. Hubungan Anda dengan 

pasangan, anak-anak, keluarga, 
sahabat, dan lain-lain.

3. Masalah pribadi, dengan 
pasangan, tetangga, dan lain-lain.

4. Pernahkah datang ke orang 
pintar dan yang sejenisnya yang 
bisa menebak-nebak, apakah 
pernah diberi air, pegangan, dan 
sebagainya.

Na,h melalui diagnosa, maka baru 
bisa kita memberikan beberapa 
prediksi kenapa Anda sering 
mengalami keguguran. Untuk ruqyah 
rumah sediakan air satu ember 
kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, 
surat dengan Qulhu, Al-Falaq dan 
An-Nas, atau baca Al-Baqarah dan Ali 
Imran, kemudian airnya dicipratkan 
keseluruhan ruangan dan sisanya 
untuk mengepel rumah, lakukan 
tiga hari dulu, kemudian nanti 
dikonsultasikan lagi. (*)
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Bagaimana Hukum Pengobatan 
dengan Barang Najis?

Assalamu’alaikum, saya Ian 
dari Sidoarjo, ingin bertanya 
kepada Ustadz. Bagaimana 

hukum berobat dengan barang yang 
najis, apakah diperbolehkan atau 
tidak, Ustadz?

Jawaban:

Mencari kesembuhan dari 
penyakit atau berobat adalah 
perkara yang disyariatkan dalam 
Islam.  Sebagaimana yang tertulis 
dalam sebuah hadis: 

“Berobatlah wahai hamba Allah, 
karna Allah tidak menimpakan suatu 
penyakit kecuali Dia pula menjadikan 
obat baginya, kecuali satu penyakit, 
yaitu kematian.” (HR. Bukhari)

Tentu obat yang disyariatkan untuk 
dicari sebagai washilah kesembuhan 
adalah obat-obatan yang halal, 
sebagaimana halalnya makanan. 
Lalu bagaimana bila seseorang 
dihadapkan kepada pilihan berobat 

dengan sesuatu yang haram, apakah 
syariat membolehkan atau tidak?

Pada asalnya, ulama mazhab 
sepakat tidak bolehnya berobat 
dengan benda najis atau sesuatu yang 

diharamkan, hal ini sesuai dengan dalil 
dalam sebuah hadis, yaitu:

“Sesungguhnya Allah subhanahu wa 
ta’ala telah menurunkan penyakit dan 
menurunkan obat, serta menyediakan 
obat bagi setiap penyakit, maka 
berobatlah, dan jangan berobat 
dengan sesuatu yang haram.” (HR. Abu 
Daud)

Lalu bagaimana bila dalam kondisi 
darurat, misalnya ketika dalam kondisi 
tidak ada obat lain selain benda najis 
atau udzur lainnya?

Ada dua pendapat yang berbeda 
dari para ulama, sebagian tetap 
mengharamkan sedangkan sebagian 
lagi membolehkan dalam kondisi 

darurat.

Para ulama mazhab dari kalangan 
Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah 
berpendapat bahwa berobat dengan 
yang haram itu terlarang berhujjah 
dengan dalil sebuah hadis Abu 
Hurairah radiyallahu anhu, bahwasanya 
ia berkata:

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 
sallam melarang untuk berobat 
dengan barang yang haram.” (HR. Ibnu 
Majah)

Sedangkan sebagian ulama yang 
lain yaitu dari kalangan mazhab Asy 
Syafi’iyyah dan sebagian perkataan 
dari kalangan Hanafiyah cendrung 
membolehkan berobat dengan yang 
haram asalkan bukan Khamr.

Dibolehkannya berobat dengan 
suatu yang haram dalam keadaan 
darurat merujuk pada firman Allah 
subhanahu wa ta’ala dalam surat Al-
Baqarah ayat 173:

“Maka, barangsiapa dalam keadaan 
terpaksa (memakannya) sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak 
(pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

Namun kebolehan berobat dengan 
benda najis menurut kalangan ini 
tidak bersifat mutlak, namun memiliki 
syarat dan ketentuan, yakni:  (1) 
tidak ditemukan obat yang berasal 
dari bahan yang suci yang bisa 
menggantikannya, dan (2) Diketahui 
secara keilmuan bahwa benda 
najis/haram tersebut memang bisa 
memberikan kesembuhan.

Wallahu a’lam. (Gth)
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Pernikahan bahagia adalah 
dambaan semua orang. Namun 
realitasnya, ada pernikahan yang 

sehat, sejahtera, dengan mendapatkan 
kebahagiaan sempurna, dan ada 
pula pernikahan yang tidak sehat dan 
tidak sejahtera, sehingga merasakan 
penderitaan tak terkira.

Sebuah pernikahan yang tidak sehat 
memiliki beberapa tanda yang perlu 
diperhatikan, berikut ini 8 “tidak” yang 
dapat membuat keluarga retak:

Tidak Mau Berubah

Pasangan suami istri semestinya 
berproses bersama, melakukan adaptasi 
untuk mencapai titik kesesuaian dan 
kenyamanan hubungan. Keduanya harus 
bersedia berubah menyesuaikan diri 
dengan harapan pasangan. Adaptasi 
adalah sebuah keharusan di sepanjang 
perjalanan kehidupan berumah tangga.

Tidak Mau Menerima Kondisi 
Pasangan

Menikah itu artinya siap menerima 
kondisi pasangan. Jangan menyesal 
menikah dengannya karena mengetahui 
ada sifat, karakter, atau kondisi yang 
sebelumnya tidak diketahui. Terimalah 
kondisi pasangan Anda, untuk bersama-
sama berubah menuju kondisi yang lebih 

baik.

Tidak Peduli Kondisi Pasangan

Ketika suami sudah mulai 
mengabaikan istri, dan istri mulai 
mengabaikan suami, kehidupan 
pernikahan mereka sudah mulai 
terancam. Suami tidak peduli perasaan 
istri, pun istri tidak peduli perasaan suami. 

Ketika tengah di rumah, suami dan 
istri asyik berkegiatan sendiri-sendiri, 
tidak saling memedulikan, saling 
mengabaikan, ini adalah ciri pernikahan 
yang tidak sehat.

Tidak Pernah Merasa Bersalah

Salah satu tanda pernikahan yang 
tidak sehat adalah adanya suasana 
saling menyalahkan antara suami dan 
istri. Keduanya mudah menuduh dan 
menuding, saling melempar kesalahan 
dan sulit untuk berdamai. Suami dan 
istri tidak pernah merasa bersalah 
atas apa yang terjadi dalam rumah 
tangga mereka. Tidak mau introspeksi 
diri, seakan kesalahan selalu ada pada 
pasangan.

Tidak Bersabar Melalui Proses

Kadang istri terlalu cepat merasa 
putus asa terhadap suami, begitu pula 

sebaliknya. Ketika harapan terhadap 
pasangan tidak didapatkan, suami dan 
istri merasa seakan tak ada harapan 
perbaikan. 

Belum genap lima tahun menikah, 
sudah berputus asa, karena harapan 
terhadap pasangan tidak menjadi 
kenyataan. Mereka tidak bersabar atas 
proses yang tengah terjadi pada diri dan 
pasangan.

Tidak Bisa Terbuka Terhadap Pasangan

Sebagai pasangan semestinya saling 
mengungkapkan harapan dan keinginan 
secara leluasa. Ketika mereka berdua 
lebih banyak diam dan memendam 
perasaan, pertanda pernikahan mereka 
tidak sehat. Suami dan istri memilih 
memendam harapan dan keinginan, 
padahal sangat banyak hal yang 
ingin didapatkan dalam kehidupan 
pernikahan.

Tidak Mau Menjadi Pendengar

Komunikasi yang lancar adalah salah 
satu tanda kesehatan pernikahan. Ketika 
suami dan istri tak ada yang mau menjadi 
pendengar, pertanda pernikahan mereka 
tidak sehat. Keduanya tidak betah 
mendengarkan pembicaraan pasangan. 
Maunya bicara dan harus didengarkan, 
namun dirinya tidak mau mendengarkan. 
Sikap ini tentu sangat menjengkelkan 
bagi pasangan.

Tidak Bisa Menghargai Pasangan

Semua manusia akan 
merasa bahagia apabila dihargai. 
Hendaknya istri mampu menghargai 
suami, bagaimanapun kapasitas dirinya, 
ia adalah suami Anda. Begitu pula suami 
yang juga menghargai istri. Hargai 
pendapatnya, hargai posisinya, harga 
keadaannya, hargai pengorbanannya, 
hargai kesetiaannya, dan hargai 
pelayanannya.

Inilah di antara tanda kehidupan 
pernikahan yang tidak sehat. Hendaknya 
segera melakukan tindakan penyehatan 
apabila sudah merasakan adanya bagian 
dari tanda-tanda tersebut. (Gth)

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

Konselor di “Rumah Keluarga Indonesia” (RKI) dan “Jogja Family Center” (JFC)

Keluarga
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Jika Ada 8 “Tidak”, Keluarga Anda Bisa Retak
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Nyeri kepala sering dikeluhkan 
oleh pasien. Gejalanya 
mulai dari ringan sampai 

berat. Penyebab nyeri kepala bias 
berhubungan atau tidak berhubungan 
dengan penyakit yang serius. Berbagai 
gangguan organ seperti mata, 
telinga hidung tenggorokan (THT), 
dan gigi mulut dapat menyebabkan 
nyeri kepala. Gangguan lain seperti 
infeksi atau tumor kepala juga dapat 
menyebabkan nyeri kepala.

90 persen nyeri kepala adalah 
nyeri kepala primer yang tidak ada 
kerusakan struktural yang mendasari, 
sedangkan 10 persen sisanya 
adalah nyeri kepala sekunder yang 
disertai adanya kerusakan struktural 
yang mendasari. Kami membatasi 
pembahasan kali ini hanya pada nyeri 
kepala primer seperti: nyeri kepala 
migrain, nyeri kepala tipe tegang, dan 
nyeri kepala klaster.

Nyeri Kepala Tipe Tegang

Nyeri kepala tipe tegang disebut 
juga sebagai tension type headache 
(TTH). TTH paling sering terjadi di 
antara nyeri kepala primer lainnya. 
Biasanya TTH disertai keluhan rasa 

kaku atau tegang (bahasa Jawanya: 
bengel atau cengel) pada otot kepala, 
leher, dan bahu. Rasa nyerinya tumpul 
dan konstan, kepala tertekan atau 
terikat seperti memakai topi yang 
ketat. 

Nyerinya terjadi pada kedua sisi 
kepala, baik kanan maupun kiri 
(bilateral), intensitasnya tidak terlalu 
hebat, yaitu hanya ringan sampai 
sedang dengan durasi 30 menit 
sampai 7 hari, dan tidak memberat 
dengan aktivitas rutin seperti berjalan 
atau naik tangga. Pada TTTH tidak 
dijumpai mual atau muntah. 

Nyeri Kepala Migrain

Migrain lebih jarang terjadi 
dibandingkan dengan TTH. Migrain 
lebih banyak mengenai wanita 
dibandingkan pria. Intensitas migraine 
mulai sedang sampai berat. Nyeri 
kepala ini terjadi secara episodik, bisa 
berulang dengan durasi serangan 
4-72 jam. Migrain menyerang satu 
sisi kepala (unilateral), berdenyut dan 
bertambah berat dengan aktivitas fisik 
yang ada.

Saat kambuh, migraine kadang 

disertai mual, muntah, dan sensitif 
terhadap cahaya dan suara keras. 
Beberapa pasien bisa menceritakan 
bahwa dirinya akan terserang migrain 
karena sebelum serangan migrain, 
pasien bisa mengalami aura. Aura ini 
bisa berupa gangguan penglihatan 
seperti melihat titik-titik atau garis-
garis atau berupa pandangan kabur. 

Nyeri Kepala Klaster

Nyeri kepala klaster paling jarang 
terjadi dibandingkan jenis nyeri 
kepala primer lainnya, dan lebih 
sering mengenai pria. Nyerinya sangat 
berat dan terpusat pada sekitar mata. 
Di sisi yang sama dengan sisi nyeri 
kepala, bisa terjadi kongesti nasal 
atau rhinorea (“ingusan”), mata merah, 
keluar air mata, udema palpebra, dahi 
dan wajah berkeringat, serta miosis 
dan atau ptosis. 

Penderita juga terkadang merasa 
gelisah atau agitasi. Durasinya 
antara 15-180 menit dan bisa terjadi 
beberapa kali dalam satu hari. Nyeri 
kepala klaster ini bisa menghilang 
dalam beberapa minggu sampai 
beberapa bulan sampai terjadi 
serangan berikutnya. 

MENGENAL 
NYERI KEPALA
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Ketahui Cara 
Mendidik 

Anak untuk 
Kembangkan 
Ketangguhan 

di Tengah 
Masa Pandemi

Masa pandemi COVID-19 
dapat dimanfaatkan untuk 
menjalin hubungan baik 

antara orang tua dan anak. Orang tua 
dapat meluangkan lebih banyak waktu 
bersama anak untuk mengembangkan 
keterampilan mereka, salah 
satunya adalah mengembangkan 
ketangguhan anak menghadapi 
pandemi.

Banyak orang tua yang 
memanfaatkan waktu di rumah saja 
selama pandemi COVID-19 dengan 
berusaha lebih dekat dan memahami 
anak. Orang tua dapat mengajarkan 
berbagai pendidikan yang baik 
untuk perkembangan anak, terutama 
tentang ketangguhan, bagaimana 
anak bisa bangkit kembali setelah 
gagal melakukan sesuatu.

Berikut ini adalah beberapa cara 
untuk mengembangkan ketangguhan 
pada anak di saat masa pandemi 
seperti ini, dilansir dari Fimela:

Menahan Diri untuk Membantu 
Anak

Ketika melihat anak kesulitan setelah 
mengalami kegagalan, sebaiknya 
orang tua menahan diri untuk 
membantu mereka. Hal itu dilakukan 
agar anak bisa mendapatkan rasa 
percaya diri serta belajar untuk 
bangkit dari kesalahan.

Orang tua memang dapat dengan 
mudah membantu anak, namun 
jangan terus menerus melindungi 
mereka ketika menghadapi tantangan 
sulit. Seperti hal selama masa pandemi 
ini, sebaiknya orang tua memberikan 
rasa aman kepada anak dengan 
mendorong mereka melakukan 
pemecahan masalah, agar mereka 
menemukan cara mereka sendiri.

Berikan Dukungan dalam Bentuk 
Lain

Daripada langsung membantu 
anak menyelesaikan masalah mereka, 
sebagai orang tua lebih baik berikan 
dukungan dalam bentuk lain, misalnya 
mendengarkan dan menyemangati 
mereka sehingga anak merasa nyaman 
untuk memegang kendali.

Dengan dukungan orang tua yang 
baik tersebut, anak akan berusaha 
semakin mengenali perasaan mereka 
sendiri dan tidak melarikan diri. 
Sekaligus menjadi semakin tangguh 
secara emosional, percaya diri, dan 
mudah beradaptasi.

Ajak Anak Berkomunikasi tentang 
Perasaan

Dorong anak untuk bicara tentang 
perasaan mereka, bantu mereka 
mengidentifikasikan perasaan 
tersebut, dan membuktikannya. Jenis 

komunikasi seperti ini akan membuat 
hubungan orang tua dengan anak 
semakin kuat.

Bicarakan pada anak bahwa 
tangguh bukan berarti harus hebat 
dalam semua hal, namun tangguh 
berarti memperhatikan perasaan 
yang muncul dan jujur mengenai hal 
tersebut.

Berikan Contoh

Sebagai orang tua yang baik, tentu 
juga harus bisa bersikap tangguh agar 
anak dapat melakukannya. Tunjukkan 
bagaimana orang tua menghadapi 
tantangan, merasa frustasi, dan cara 
menyelesaikannya.

Cara ini akan mengembangkan cara 
berpikir anak untuk menyelesaikan 
masalah, merasakan perasaan mereka, 
dan memiliki kontrol yang lebih baik. 
Dengan demikian, ketangguhan pada 
diri anak akan menjadi sikap yang 
berkelanjutan.

Orang tua tetap selalu 
memperhatikan perubahan 
perilaku anak dari waktu ke waktu, 
pertimbangkan untuk berkonsultasi 
dengan profesional jika diperlukan. 
Setiap keluarga berbeda, begitu 
juga dengan anak, mereka unik dan 
tergantung pada pendekatan yang 
orang tua lakukan. (Gth)
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Oleh: Ahmad Nur Fikri Abror
 (Cerita ini ditulis pengarang saat duduk di kelas 5 SDIT Al Uswah)

Ulang Tahun yang Berbeda

“Faiq, besok kamu mau kasih 
hadiah apa untuk si Nawwaf?” 
tanya si Aqil. “Emmm.. nggak 
tahu ya. Mungkin aku akan 
menghadiahkan es kelapa spesial 
buatnya. Kan banyak pohon 
kelapa yang tumbuh di belakang 
rumahku.. Bukan sombong lho 
teman-teman,” kata si Faiq. 

“Ya, itu sih namanya sombong. 
Kalau kamu tidak sombong 
kamu tidak akan bicara seperti 
itu. Minimal ada sebiji kecil 
kesombongan di hatimu kalau 
caramu bicara seperti itu,” kata 
Ihsan mengingatkan. 

“Benar teman-teman, aku 
tidak sombong. Seratus persen 
deh..” kata si Faiq berusaha 
meyakinkan. 

“Sudah-sudah, jangan 
mempermasalahkan 
masalah kecil seperti 

itu. Yang penting, sekarang 
kita harus memikirkan hadiah 
untuk si Nawwaf,” kata si Aqil 
yang berusaha mengingatkan 
semuanya. 

“Ngomong-ngomong Aqil, 
kamu mau memberi apa untuk si 
Nawwaf?” tanya Ihsan. 

“Aku mau memberi cake 
coklat yang di atasnya ada buah-
buahan yang ditambahi dengan 
mayonaise” jawab Aqil. 

“Uh, pasti excellent itu,” kata 
si Ihsan membayangkan betapa 
enaknya cake si Aqil.

“Memangnya 
kamu mau beli di 
mana cake itu?” 
tanya si Faiq 
penasaran. 

“Aku mau 

membuatnya bersama ibuku. 
Nah kalau kamu bagaimana 
Ihsan, kira-kira kamu mau 
memberi apa?”

“Memberi apa ya enaknya… 
Aku mau memberi nasi uduk 
ah. Lengkap dengan daging 
krawunya… Hmm, pasti so 
yummy deh,” kata si Ihsan. 

“Eh, ssttt jangan keras-keras 
bicaranya. Nanti Nawwaf dengar.. 
Nanti tiba-tiba dia masuk kelas.. 
Hadiah kita nanti nggak surprise 
lagi jadinya..” kata si Faiq 
mengingatkan. 

Beberapa hari kemudian Aqil 
dengan semangat mengingatkan 
teman-temannya, “Eh jangan 
lupa ya.. Besok sudah tanggal 
15 Maret lho, ulang tahunnya 
si Nawwaf.. Jangan lupa hadiah 
untuk si Nawwaf..”

“Pasti dong ingat.., ulang tahun 
sahabat masa lupa,” tukas Ihsan 
dan Faiq.

Bersambung.. 
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Hubungkan titik-titik yang ada lalu kamu akan 
menemukan gambar tupai, coba warnai sesuai 
imajinasimu ya....

Gambar Tupai 
dan Warnailah
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Biasa Dilabeli Makanan Kelas Atas, 
Kini Makanan Khas Jepang dapat 
Dinikmati Semua Kalangan

Sebelum ramai dinikmati berbagai 
kalangan seperti sekarang, 
awal masuknya makanan khas 

Jepang sering dilabeli makanan kelas 
atas. Bahan yang terkesan premium 
membuat harganya melambung 
dan hanya bisa dinikmati kalangan 
tertentu.

Menjawab kesenjangan ini, Egan 
Amriel dan istrinya berinisiatif 
mendirikan bisnis kuliner makanan 
khas Jepang. Bisnis bernama ‘Nage 
Sushi’ ini dimulai pada tahun 2012, 
ketika keduanya masih lajang dan 
menempuh studi di Kota Kembang.

Kala itu, makanan khas Jepang 
ini identik dengan harganya 
yang selangit. Karena peluang 
yang cukup besar ini pun, ia 
dan istrinya memberanikan diri 
membuka usaha kuliner khas 
Jepang tersebut.  Awal usahanya 
ini, ia membuka dua kedai di lokasi 
berbeda di Surabaya.

“Pasar yang ditargetkan memang 
kalangan mahasiswa. Awalnya 
kami pilih untuk buka kedai di 
daerah Universitas Airlangga 
(Unair) Surabaya. Karena 
pengelola tempat 
menutup tempat 
tersebut, akhirnya 
kami pindah di 
Siwalankerto,” ujar 
pria yang juga 
merupakan Dosen 
Tetap Universitas 
Pembangunan 
Nasional ‘Veteran’ 
Jawa Timur.

Setelah melihat 
respon positif 
kedai tersebut di 
Siwalankerto, ia 

pun memutuskan untuk membuka 
cabang kedua di daerah MERR 
Surabaya pada tahun 2014.

Sepanjang perjalanan usahanya, 
Egan pun mengakui pernah ada 
masalah yang menimpa dalam lingkup 
internal usahanya. Karena masalah 
tersebut, membuatnya harus menutup 
kedua kedainya dan bertransformasi 
menjadi bisnis kuliner berkonsep 
Ghost Kitchen.

Konsep ini adalah konsep usaha 
kuliner yang menyediakan segala 
menu secara daring (online) dan 
makanan langsung dikirim pada 
konsumen. “Jadi, dalam konsep ini, 

kami bisa lebih fleksibel. Melayani 
pemesanan makanan untuk 
perorangan maupun untuk acara-
acara tertentu,” kata Egan.

Pada tahun awal transformasi 
konsep bisnisnya, Egan benar-benar 
bekerja keras dalam memasarkan 
Nage Sushi. Waktu itu diakuinya tidak 
semudah sekarang, belum terlahir 
layanan pengiriman makanan dengan 
ojek online seperti Gojek maupun 
Grab.

“2016 ini, saya bener-bener all out 
mempromosikan Nage Sushi. Lewat 
sosial media seperti whatsapp dan 
line,” aku pria bernama lengkap Egan 
Evanzha Yudha Amriel itu.

Pada titik ini pula, Egan bersama 
istrinya kembali langsung turun 
tangan melakukan segala hal, dari 
manajemen hingga teknis. Sejak 
usahanya ini bertransformasi konsep, 
ia mengaku banyak keuntungan yang 
ia dapatkan hingga hari ini.

 “Sekarang, Alhamdulillah sudah 
ada pegawai. Dan konsep bisnis 
yang sekarang lebih enak dan 
menguntungkan. Kita bisa pangkas 
cost sewa tempat dan beberapa 
kebutuhan untuk kedai makan di 
tempat dan mengoptimalkan ke 
elemen lain,” tambahnya.

Hingga hari ini, Nage Sushi masih 
terus eksis untuk menyajikan 

makanan khas Jepang bagi 
semua kalangan. Dengan 

begitu, makanan khas 
Jepang sekarang tidak 
dianggap eksklusif untuk 
golongan tertentu, dan 
Egan berhasil menjawab 
kesenjangan itu.(ipw)



Allah tidak akan pernah 
salah dalam menuntun 
hamba-Nya kembali 

merengkuh Islam. Meski 
tentangan dan teror datang, Allah 
akan senantiasa membantu para 
hamba-Nya agar selalu damai 
dalam menerima hidayah-Nya.

Devina Elvaretta Puspamurtti 
lahir dengan latar belakang 
keluarga heterogen yang 
memegang teguh beberapa 
agama . Namun, ibunya besar di 
keluarga yang beragama Islam. 
Awal kisahnya menjadi seorang 
Katolik ketika ibunya menikahi 
seorang pria yang beragama 
Katolik. 

Di awal tahun pernikahan 
ibunya, ia masih teguh memegang 
Islam, namun akhirnya pada 
tahun 2013, ibunya mengikuti 
jalan suaminya menjadi seorang 
Katolik, pun demikian seorang 
Devina. “Waktu kecil, saya masih 
sempat jadi Islam. Sempat belajar 
salat dan mengaji, malahan. Tapi, 
nggak lama ikut Ayah jadi Katolik,” 
katanya.

Hingga saat ia mengenyam 
bangku perkuliahan, ia 
menemukan sesosok pria 
yang menarik minatnya untuk 
berdiskusi lebih dalam terkait hal 
tersebut. Bermula dari sini, Devina 
pun kembali belajar tentang Islam. 
Mencari-cari komunitas mualaf 
yang dapat mendukungnya untuk 
kembali hijrah ke Islam. Hingga 
akhirnya, pada tahun 2015, ia 
memantapkan diri mengucap dua 
kalimat syahadat dibantu oleh 
Mualaf Center Indonesia.

Selepas bersyahadat dengan 
kemantapan hatinya, ia masih 
enggan bercerita pada keluarga 
terdekatnya. “Awal-awal belum 
ada yang tahu, ibu masih sempat 
ajak saya ke gereja, tapi saya tolak. 
Ya akhirnya, saya beritahu ibu 
tentang keIslaman saya,” akunya.

Mendengar pengakuan 
dari mulut Devina, ibunya pun 
menangis. Hingga pada suatu 
malam, ia disidang, didudukkan 
oleh keluarganya sembari adik-
adiknya melantukan doa-doa 
Katolik.Dan pada saat itulah, 
Devina mengakui bahwa ia 
telah berhijrah menjadi seorang 
muslimah. 

Respons dari ayahandanya 
pun tentu marah mendengar 
pengakuan tersebut. Dalam 
penuturan Devina, ayahnya 
menuduhnya salah pergaulan, 
korban cuci otak, ikut komunitas-
komunitas tidak jelas, dan lain 
sebagainya.

Tak berselang lama, teror pun 
mendatangi kamarnya. Dari kaca 
meja rias yang ditulis kata-kata 
teror yang cukup membuatnya tak 
nyaman kala itu. Beragam usaha 
keluarganya memaksa Devina 
kembali ke keyakinan agamanya, 
tapi semuanya sia-sia. Devina 
tetap memegang teguh Islam dan 
percaya bahwa Allah subhanahu 
wa ta‘ala akan membantunya.

“Saat teror bom di Surabaya, 
aku takut kalau keluarga makin 
tidak menerima saya. Tapi, entah 
kenapa di saat ini, papa malah 
mengenalkan ke teman-teman 
gerejanya ketika saya sudah 
berhijab,” akunya.

Dan pada akhirnya, Allah 
membantunya dengan 
mengirimkan seorang pria 
yang hendak membimbing 
dan menjaganya dalam sebuah 
keluarga kecil yang teguh di atas 
pendirian Islam. Kini, keluarganya 
pun telah menerima Devina 
bagaimanapun dirinya. “Dua 
tahun setelah syahadat, di 2017, 
keluarga saya telah menerima 
saya kembali. Semua ini tentu tak 
lepas dari campur tangan Allah,” 
ucapnya dengan penuh syukur. 
(ipw)

Mualaf journey
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Ditentang dan 
Diteror, Tak 

Menyurutkannya 
Menjemput 

Kembali 
Hidayah Islam

Saat teror bom di 
Surabaya, aku takut 
kalau keluarga makin 
tidak menerima saya. 
Tapi, entah kenapa di 
saat ini, papa malah 
mengenalkan ke teman-
teman gerejanya ketika 
saya sudah berhijab,” 

“



Perempuan, sadarilah bahwa 
setelah menikah, posisimu adalah 
seseorang yang berada di bawah 

kepemimpinan laki-laki. Karena pada 
saat ini banyak perempuan yang 
dididik, baik oleh orang tua atau 
lingkungannya untuk menjadi mandiri, 
teguh, tangguh, berkarakter kuat, 
tegas, dan sebagainya, yang itu semua 
adalah baik, namun akan bisa menjadi 
masalah jika hal tersebut akan terus 
dibawa oleh seorang perempuan yang 
menjadi seorang istri sehingga dapat 
melupakan perannya sebagai orang 
yang dipimpin.

Alhasil, banyak laki-laki yang dapat 
tercederai kepemimpinannya karena 
istrinya lebih gagah darinya. Hal ini 
juga pernah dialami oleh saya pribadi, 
Febrianti Almeera. Kali ini akan 
membahas cara untuk menguatkan 
ikatan suami-istri, berdasarkan 
pengalaman pribadi dan dijabarkan 
dari sudut pandang saya dan suami. 
Cara ini, mungkin bisa saja berbeda 
tergantung masing-masing pasangan, 
namun cara ini juga bisa sebagai 
media untuk sama-sama belajar.

Menurut suami, istri yang lebih 
gagah dari suaminya adalah istri yang 
ketika berbicara dengan suaminya 
dengan nada yang tinggi. Kosakata 
pun juga ada yang merendahkan 
tanpa disadari atau menganggap 
setara, di mana itu seharusnya 
kurang pantas terjadi. Di awal saat 
suami mengingatkan, istri mungkin 
akan merasa, “Kenapa sih? Perasaan 
ini biasa aja kali”. Padahal ternyata 
hal tersebut membuat suami kita 
merasa berada di posisi bawah, dan 
mencederai. 

Untuk itu, coba berbicara dengan 
nada suara yang direndahkan, lebih 
halus, lebih lembut, dan ditambah 
dengan anggukan. Semua itu memang 
sangat sederhana, tetapi membuktikan 
bahwa: “Ya, aku adalah orang yang 
dipimpin oleh suami”.

Lalu yang kedua adalah menjadi 
seorang istri yang penurut. Ini tak 
kalah menjadi PR besar selain pada 

poin pertama. Istri kerap memiliki 
argumen tersendiri yang membuatnya 
berpikir ingin melakukan hal ini-itu 
tanpa ingin diatur. Apalagi dalam 
Islam, setiap yang dilakukan istri 
harus mendapat izin dari suaminya, 
dan ketika suami tidak memberikan 
izinnya, bahkan pada hal yang positif 
sekalipun, istri masih sering merasa 
berat. 

Namun, dengan merelakan hal yang 
tidak diridhoi suami tersebut, yang 
sering terlupakan oleh istri adalah 
suami akan bisa semakin sayang 
kepada sang istri. Selain itu, terlepas 
dari baik atau tidaknya hal yang ingin 
dilakukan istri, yang tidak mendapat 
izin suaminya tersebut, tetap yang 
terpenting adalah menurut. Begitulah 
agama Islam memberikan pelajaran. 
Karena dengan tidak menurut pada 
keputusan suami, maka suami bisa 
tercederai dan malah membuat 
hubungan semakin renggang.

Dalam hal ini pula, suami juga 
menginginkan agar istri tidak 
terlalu banyak bertanya ini-itu, 
tentang pertanyaan yang bagi 
suami sebenarnya tidak perlu 
untuk diberikan penjelasan, istrinya 
seharusnya sudah tahu. Namun, itu 
terjadi karena kecerdasan analitik laki-
laki yang lebih baik dari perempuan, 
sehingga suami harus bersabar 
memberikan penjelasan kepada 
istrinya.

Selanjutnya adalah istri harus 
menghadirkan rasa untuk ingin selalu 
melayani dengan tulus. Ini dilakukan 

bahkan dari istri bangun hingga akan 
tidur lagi, terlepas akan mendapat 
balasan atau tidak dari pasangan. 
Sikap melayani ini perlu dijunjung 
tinggi oleh istri, dan kerap menjadi 
hal yang bisa membuat suami mudah 
merindukan istrinya. 

Sementara hal sebaliknya pada 
suami yang bisa membuat istri 
semakin bertambah kecintaannya 
pada suami adalah pada kemampuan 
suami untuk mau mendengarkan 
istrinya. Ini karena faktor kecerdasan 
linguistik perempuan yang lebih 
tinggi 2.000 kata per hari, dibanding 
laki-laki yang hanya 7.000 kata. Itulah 
mengapa suami harus menyiapkan 
telinganya untuk mau mendengarkan 
kata-kata itu. 

Dari sisi suami, suami merupakan 
seorang imam, sebagai pemimpin 
tetapi bukan berarti suami tidak mau 
membantu. Jadi sebagai leader, suami 
juga harus mempunyai keinginan 
untuk membantu. Lihat istri sedang 
butuh bantuan apa, lalu hadirkan 
keinginan untuk membantu. Dengan 
membantu, tidak berarti menurunkan 
derajat kepemimpinan seorang suami. 
Tetapi hal itu justru menjadi wujud 
saling apresiasi pada pasangan. 

Cara-cara ini mungkin akan 
berbeda-beda di setiap pasangan 
untuk bisa mengevaluasinya. Untuk itu, 
mengingat-ingat sikap atau karakter 
masing-masing, baik dari istri maupun 
suami, dan mengkomunikasikannya 
adalah cara terbaik yang bisa 
dilakukan. (nin)
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Cara Menguatkan 
Ikatan Pasangan 
Suami Istri
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Cara Sehat 
Simpan 

dan 
Panaskan 
Makanan 

Sisa 
Lebaran

1. Pisahkan dan Tempatkan Makanan di Wadah 
Tertutup
Jika makanan sisa, sesegera mungkin tempatkan dalam 
wadah tertutup, jika terlalu lama di udara terbuka, makanan 
akan mudah basi.

2. Simpan Makanan di Kulkas
Makanan yang disimpan di kulkas dapat menambah masa 
layak konsumsinya 4 hingga 5 hari.

3. Jika Disimpan di Freezer dan Ingin 
Dipanaskan, Biarkan Mencair Terlebih Dahulu
Kalau ada makanan yang disimpan dalam freezer, jangan 
langsung memanaskannya begitu dikeluarkan dari kulkas. 
Tunggulah dulu supaya mencair.

4. Panaskan dalam Suhu Tak Lebih dari 74 derajat 
dan Gunakan Api Kecil
Kalau dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi, nutrisi di 
dalam makanan bisa rusak. Jadi gunakanlah suhu maksimal 
74 derajat celcius.

Hindari Memanaskan Lebih dari Satu Kali
Makanan yang dipanaskan berkali-kali bisa berbahaya untuk 
kesehatan. Apalagi makanan yang mempunyai kandungan 
lemak tinggi, karena lemak tak jenuh berubah menjadi lemak 
jahat yang bisa memicu penyakit obesitas dan jantung.
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Kerja Keras, Usaha, dan Do‘a: 3 Hal yang Membuat Yoyok Bertahan Jalani Hidup

Lahir dalam keluarga yang 
sederhana, membuat Yoyok 
Wachyudi, S.Pd, Sos, MM tak 

banyak meluangkan waktu bermain 
bersama teman-teman sebayanya. 
Pasalnya, ia harus bertahan menjalani 
hidup dengan membantu orang tua 
bekerja dan menjaga adik-adiknya, 
sebab ia adalah anak pertama dari 
empat bersaudara.

Ayah maupun ibunya selalu 
menanamkan kejujuran, nilai agama, 
kerja keras, hidup bersosial, dan 
senantiasa membantu orang lain. 
Dengan bekal didikan tersebut, Yoyok 
mampu menjalani pendidikan dari SD, 
SMP, SMA, hingga S1 dengan baik.

“Lulus dari S1 itu saya sudah mulai 
mengajar di sekolah SMK Walisongo 
1 Gempol dan SMP Negeri 3 Bangil. 
Selain itu, dengan bekal pengalaman 
berorganisasi serta segudang prestasi 
yang saya miliki, saya pun mendapat 
kesempatan membina pramuka dan 
PMR,” ujar pria kelahiran Pasuruan, 2 
Juli 1981.

Berbekal kerja keras, usaha, 
dan doa, sedikit demi sedikit 

ia mengumpulkan dana untuk 
melanjutkan pendidikan. Tahun 2006, 
ia melanjutkan pendidikan S2 di 
Universitas Mahardika Surabaya lulus 
tahun 2008 hingga diangkat menjadi 
Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
(STIE) Walisongo Gempol, Pasuruan 
sampai sekarang.

“Barulah setelah lulus S2 saya 
memutuskan untuk menikah dengan 
seorang guru bahasa Inggris dan saat 
ini telah dikaruniai tiga anak. Berkat 
dukungan istri dan keluarga, saya 
pun akhirnya dapat mulai merintis 
usaha Bintang Alam Event Organizer,” 
ungkap Humas Yayasan Pondok 
Pesantren Darut Tauhid Bangil ini.

Tahun 2010, berkat dukungan 
tersebut, Yoyok dapat membangun 
rumah dan tempat usaha 
sendiri, sekaligus tahun 2017, ia 
berkesempatan melanjutkan kuliah S3 
di Universitas Waskita Dharma Malang 
Jurusan Sosial dan Politik.

Saat ini, Yoyok dipilih menjadi 
Ketua Lembaga Penanggulangan 
Bencana Alam dan Perubahan Iklim 
Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Pengurus 
Cabang Bangil. Selama menjabat, 
ada satu cerita yang tak pernah ia 
lupakan hingga saat ini, yakni ketika 
menjalankan tugas misi kemanusiaan 
bencana gempa tsunami di Kota Palu.

“Selama 15 hari kami menjalankan 
tugas membantu bencana gempa 
dan tsunami di Palu. Waktu itu, barang 
bantuan dua truk yang sudah kami 

sediakan tiba-tiba dijarah sehingga 
kami di sana hanya berbekal barang 
yang masih ada, namun Alhamdulillah 
bantuan pun terus datang kala itu,” 
tuturnya.

Halangan dan rintangan pasti ada 
dalam kehidupan ini, Yoyok beserta 
keluarga tidak pernah memikirkan dan 
mempedulikannya. Hal terpenting 
yang ia lakukan adalah selalu berusaha 
bersikap positif dan terus bergerak 
menjalankan apapun di dunia ini. Kerja 
keras, loyalitas, serta totalitas dalam 
amanah dan istiqomah.

“Jangan terlalu larut dalam hal-hal 

negatif, sebab hidup ini harus dijalani 
dengan berpikir positif. Kerja keras, 
usaha, dan doa yang jadi utama. 
Meskipun banyak rintangan yang 
berliku, tetap yakin dalam hidup ini 
kita semua menemukan jalan terbaik 
walau harus menyeberangi lautan 
dan mendaki gunung. Yakinlah semua 
akan berganti dengan kebahagiaan,” 
terangnya.

Yoyok berharap, ke depannya tetap 
terus dapat berbuat baik kepada 
siapapun serta bisa menjadi cahaya 
dalam balutan kegelapan yang kelam.

“Jadilah inspirasi yang mampu 
memberikan pencerahan, dengan 
tetap sabar, berakhlak, santun serta 
selalu mengajarkan perbuatan baik 
dan memberikan pertolongan pada 
orang lain yang membutuhkan,” 
pesannya. (Gth)
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Masalah Selesai dengan Sedekah
Diberhentikan dari pekerjaan 

bukan menjadi alasan untuk 
turut berhenti bersedekah. 

Karena, sedekah tak akan pernah 
menambah masalah, justru akan 
membantu menyelesaikan masalah.

Di situasi yang serba susah tak 
menyurutkan niat Lian untuk tetap 
beristiqomah dalam bersedekah. 
Meski ia tahu bahwa keluarganya 
sedang dalam masa yang sulit. 
“Suami saya baru saja berhenti dari 
pekerjaannya,” katanya.

Dengan adanya persoalan tersebut, 
ia pun berinisiatif untuk melakukan 
konsultasi Islami. Dari konsultasi 

tersebut, ia mendapat banyak 
masukan agar rajin bersedekah. 

“Saya coba masukan itu. Ya, 
Alhamdulillah masalah di keluarga 
kami selesai satu per satu. Dan 
Alhamdulillah, sampai hari ini, rezeki 
kami dilancarkan oleh Allah,” tuturnya 
dengan nada bahagia.

Agar lebih terjaga keistiqomahan 
sedekahnya dan keluarganya, ia 
dipertemukan oleh Kotak Amal 
Indonesia. Dan tepatnya pada April 
2019, ia mempercayai Kotak Amal 
Indonesia sebagai tempatnya agar 
beristiqomah bersedekah.

“Kami sempat berpikir kalau 
masalah-masalah itu tidak akan 
pernah selesai. Apalagi, suami juga 
baru berhenti kerja. Namun, nyatanya 
dengan sedekah masalah tersebut 
selesai dan sekarang saya merasa 
lega,” jelasnya.

“Saya juga ajarkan anak-anak rajin 
sedekah. Misalnya berbagi makanan 
di kelas, memfasilitasi celengan untuk 
infaq. Dan Alhamdulillah, sekarang 
anak saya yang paling kecil jadi 
mengerti apa itu sedekah. Ia pernah 
meminta uang ke saya untuk diberikan 
pada kaum dhuafa di pinggir jalan,” 
tandasnya.



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

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

Konsultasi   GRATIS

Hukum

majalah AMAL  Juli 202032

Apakah Hakim Bisa 
Memvonis Lebih Berat 

Dari Tuntutan Jaksa?

JAWAB
Terima kasih pak Muhil atas 

pertanyaannya di Rubrik Hukum 
Majalah Keluarga Amal.

Perlu kami sampaikan, secara 
yuridis hakim mempunyai 
kebebasan untuk memutus 
perkara yang ditanganinya sesuai 
keyakinan hati nuraninya dengan 
berdasar pada alat bukti yang 
ada (independensi judiciary) vide 
Pasal 183 KUHAP. 

Meskipun hakim diberi 
kebebasan dalam memutus 
perkara sesuai keyakinan hati 
nuraninya, namun kebebasan 

hakim dibatasi oleh ancaman maksimal 
dari ketentuan yang dilanggar 
sebagaimana yang diatur dalam 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagaimana yang kita ketahui 
bersama, bahwa hakim dalam memutus 
perkara didasari atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa, maka titik terberat tanggung 
jawab seoarang hakim adalah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, karena sakralitas 
sebuah putusan dalam konstruksi 
yuridis dirumuskan dalam kewajiban 
untuk mempertimbangkan tiga hal, 
yaitu kepastian hukum (wetmatigheid), 
rasa keadilan dalam masyarakat 
(rechtmatigeheids), dan kemanfaatannya 
dalam masyarakat (doelmatigeheids).

Sudah banyak kasus di mana hakim 
memvonis hukuman lebih tinggi 
dibanding tuntutan JPU, sebagaimana 
yang terjadi pada tahun 2018, di mana 
majelis hakim pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa Jenifer Dunn bersalah 
melanggar Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 
132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis 
hakim memvonis terdakwa Jenifer Dunn 

dengan pidana penjara selama 4 tahun 
dan pidana sebesar Rp18 juta subsider 2 
bulan penjara. Vonis atau putusan ini jauh 
lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya 
menuntut terdakwa Jenifer Dunn dengan 
8 bulan penjara.

Ada lagi contoh kasus tahun 2017 di 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim 
memvonis terdakwa Ahok terbukti secara 
sah dan menyakinkan memenuhi unsur 
Pasal 156a KUHP dan menghukum 
terdakwa dengan pidana penjara selama 
2 tahun. Padahal, JPU hanya mentutut 
Ahok dengan tuntutan 1 tahun penjara 
dengan masa percobaan 2 tahun karena 
melanggar Pasal 156 KUHP.

Karena hakim tidak terikat dengan 
tuntutan JPU, maka hakim bisa 
menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak), 
atau putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum (onslag van alle rechtsvervolging) 
atau bahkan vonis yang dijatuhkan hakim 
sangat mungkin lebih rendah atau lebih 
tinggi dari tuntutan JPU.

Demikian jawaban dari kami, semoga 
bermanfaat.

Di medsos ramai Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa penyiram air keras ke mata Novel Baswedan dengan 
tuntutan 1 tahun penjara, padahal rakyat Indonesia tahu kasus itu sudah lama dan viral. Jika cuma dituntut 1 tahun 
penjara tidak sebanding dengan pengusutannya yang bertahun-tahun, yang saya tanyakan, apakah bisa Hakim 

memvonis lebih berat dari tuntutan Jaksa?  (Muhil - Gresik)
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Gandeng FRPB dan RAPI, SRPB Jatim 
Kerja Sama Cegah COVID-19 di Pamekasan

Dalam rangka pencegahan 
COVID-19 di Pulau 
Garam, Sekber Relawan 

Penanggulangan Bencana (SRPB) 
Jatim gandeng Forum Relawan 
Penanggulangan Bencana (FRPB) 
dan Radio Antar Penduduk Indonesia 
(RAPI). Kerja sama ini diharapkan 
mampu mencegah penularan 
COVID-19 lebih lanjut di Pamekasan, 
Madura.

Menjelang kenormalan baru, SRPB 
bersama FRPB dan RAPI masih terus 
bekerja sama dalam mencegah 
penularan COVID-19 di Pamekasan. 
Salah satunya adalah desinfeksi di 
beberapa tempat di Pamekasan, 
Madura.

Dilansir dari laman BNPB, pada 
Jumat (5/6) lalu, SRPB bersama 
para mitranya tersebut melakukan 
desinfeksi di UPT PSBR Dinsos 
Jatim, Pamekasan dan desinfeksi 
pemulasaran jenazah COVID-19 
di Kelurahan Bugih Kecamatan 
Pamekasan.

Esoknya, tim SRPB dan mitranya 
kembali melakukan desinfeksi 

di Kelurahan Gladak Anyar serta 
meneruskan bantuan untuk warga 
sekitar yang kurang mampu. Pada 
hari Sabtu ini pula, tim SRPB dan 
mitra, serta tim Satgas COVID-19 UPT 
Dishub Provinsi Jatim, Pamekasan 
memberikan arahan pada para pekerja 
migran untuk melakukan isolasi 
selama 14 hari.

Selain aktivitas desinfeksi di 
tempat tersebut, SRPB bersama mitra 
juga melakukan penyemprotan di 
beberapa rumah ibadah di tanggal 
1 dan 2 Juni lalu. Rumah ibadah 
yang menjadi target desinfeksi di 
antaranya Masjid Al-Ittihad di Jl. 

Cokroatmojo dan Masjid Nuril Halim 
di Jl. Kangenan.

Setelah mendesinfeksi rumah 
ibadah, Wahyudi dari Bidang Humas 
dan Advokasi FRPB Pamekasan 
menjelaskan titik desinfeksi 
selanjutnya adalah pemakaman. Ini 
dimaksudkan agar para peziarah 
makan merasa aman ketika hendak 
berziarah.

“Kita sebagai relawan dan 
masyarakat Pamekasan harus bekerja 
lebih untuk bersama-sama melawan 
sebaran virus korona,” ungkapnya. (ipw)
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Berbagi Bersama Balai Riset 
dan Standarisasi Industri

Kotakamal Indonesia - Banjarmasin bersama Balai Riset dan Standarisasi Industri 
banjarmasin menyalurkan bingkisan untuk anak yatim, dhuafa dan da'i. Paket bantuan 
ini tentu menjadi penawar kesediah saat pandemi Covid-19 melanda negara kita (-/Ls)

Ramadhan 
Kotakamal dan 

YBM PLN

Kotakamal Indonesia - Banjarbaru dan Yayasan Baitul Maal PLN Cempaka Banjarbaru 
menyalurkan ZISWAF di bulan Ramadhan 1441 H. Teriring ucap syukur dari para mustahiq 
yang telah menerima dengan senyum bahagia (Ls)
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Sedekah Nasi Buka 
Puasa di Banjarbaru

Bulan Ramadhan, Kotakamal Indonesia - Banjarbaru menyisir jalan-jalan di sepanjang 
kota untuk membagikan sedekah nasi kepada masyarakat. Pembagian ini dilakukan sejak 
sejak sore hingga jelang berbuka puasa. Sasaran penyaluran ini adalah para peminta-
minta, dan para dhuafa lain yang masih beraktifitas di luar rumah. (Ls)

Bersama PDAM Intan 
Banjar tebar sembako warga 

tedampak Covid-19

Dampak Covid-19 terus dirasakan warga hingga saat ini. Kotakamal Indonesia 
-Banjarbaru bersama dengan PDAM Intan Banjar menyisir warga terdampak 
Pandemi Covid-19 untuk menyalurkan bantuan berupa sembako. Bantuan sangat 
berarti, mengingat mereka benar-benar terpuruk secara ekonomi. (Mys/Ls)

Beasiswa untuk Novia Azzaria di Banjarmasin 
"Alhamdulillah terimakasih banyak kepada Kotak Amal Indonesia cabang 

Banjarmasin atas bantuan beasiswa yang diberikankepada anak saya Novia 
Azzaria, sehingga anak saya bisa memenuhi syarat ujian sekolah untuk 
kelulusannya tahun ini." Demikian ibunda Novia, siswi  kelas 6 SDIT Nurul Fikri 
Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada Kotakamal Indonesia. Ia juga 
mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan kepada Kotakamal juga 
kepada para donatur Kotakamal Indonesia. (May/Ls)
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Sedekah Nasi 
di Banjarmasin

Kotakamal Indonesia - Banjarmasin telah menyalurkan 50 paket sedekah nasi untuk Takmir Masjid 
di Banjarmasin (12/06/2020). InsyaAllah selanjutnya progam Sedekah Makanan Sehat Bergizi ini 
akan menjangkau Dhuafa, Yatim, Faqir Miskin dan Pejuang Kesehatan di seluruh wilayah kabupaten 
Banjarmasin. Semoga amal infaq & sedekah para donatur di berkahai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sedekah Nasi 
Korban Banjir 

Bandang 
Mataram

Hujan lebat mengguyur Kabupaten Lombok Tengah dengan durasi yang cukup lama pada 
akhir Mei lalu. Sejumlah Desa di Dua Kecamatan di Lombok Tengah terendam banjir.  Kotakamal 
Indonesia - Mataram menyalurkan bantuan salah satunya di Desa Ganti Loteng. Sedekah nasi 
sebanyak 200 pack. 120 paket berisi beras yang dikemas dalam botol, telur, susu, dan snack serta 
pakaian layak pakai (Id/Ls) 

Bingkisan Jelang 
Lebaran di Lamongan

Lebaran dalam situasi pandemi 
ini, Kotakamal Indonesia - 
Lamongan menebar bahagia 
dengan menyalurkan paket 
bingkisan untuk Da'i dan Guru 
Ngaji, di Desa Madulegi dan 
Desa Banjarmaru, Kabupaten 
Lamongan. Terimakasih Guruku. 
Semoga lebaran yang sulit ini 
tetap bersemangat dan selalu 
menebar senyum (Dhof/Ls)
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LPBI NU: 

Saling Membantu 
Menjalankan Misi 

Kemanusiaan 
Tanpa Batas

Dalam mengantisipasi bencana 
alam, pengurus Nahdlatul 
Ulama (NU) membentuk 

sebuah lembaga yang saling 
berkoordinasi dalam membantu 
menanggulangi bencana, yaitu 
Lembaga Penanggulangan Bencana 
dan Perubahan Iklim (LPBI).

Pembentukan LPBI NU disepakati 
pada Muktamar NU ke-32 di Makassar 
tahun 2010. Yoyok Wachyudi, 
S.Pd, S.Sos MM selaku Ketua LPBI 
NU Pengurus Cabang (PC) Bangil 
mengungkapkan bahwa lembaga ini 
dikukuhkan dan ditetapkan dalam 
rapat pleno harian PBNU untuk 
membentuk LPBI NU.

“Lembaga ini secara struktural-
organisatoris merupakan pelaksana 
kebijakan dan program Nahdlatul Ulama 
di bidang penanggulangan bencana, 
perubahan iklim, dan pelestarian 
lingkungan,” ujarnya.

Selama ini, LPBI NU telah 
melaksanakan beragam kegiatan 
antara lain pelatihan, workshop dan 
seminar, studi banding, rekutmen 
relawan, peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) pengurus dan 
relawan, penanganan bencana alam 
dan bencana non alam seperti virus 
korona (COVID-19), program usaha 
kemandirian organisasi, dan lain 
sebagainya.

“Kami juga menjalankan program 

ketahanan pangan desa tangguh, 
pelepasan bibit ikan ke sungai, bakti 
sosial memberikan bantuan kepada 
anak yatim piatu dan kaum duafa, 
pengolahan sampah dan kegiatan bakti 
bersih serta pemasangan larangan 
buang sampah, hingga penghijuan 
dan pengolahan lahan terbuka hijau,” 
jelasnya.

LPBI NU PC Bangil sendiri baru 
dibentuk pada tanggal 12 September 
2019 dengan total 16 pengurus dan 
24 relawan. Lokasi LPBI NU PC Bangil 
ini ada di enam kecamatan, yaitu 
Kecamatan Bangil, Beji, Rembang, 
Gempol, Pandaan, dan Prigen.

“Untuk LPBI NU PC Bangil memang 
baru dibentuk, tapi kegiatan kami juga 
sudah mulai banyak, salah satunya yang 
paling berkesan adalah ketika kegiatan 
Penanganan Korban Banjir Bandang di 
Ijen Bondowoso. Kala itu kami sampai 
tiga kali melakukan pembersihan 
lumpur, membagikan bantuan 
sembako, dan pembuatan Sanitasi Air 
Bersih dan MCK,” ungkap Ayah tiga 
anak ini.

Meski beberapa kali mendapatkan 
kendala seperti kendala pada dukungan 

dana baik dari pengurus PCNU sendiri 
maupun pemerintah, namun organisasi 
ini tetap berjalan sebagaimana 
mestinya. Saling membantu satu sama 
lain dalam menanggulangi bencana.

“Dalam menyikapi kendala tersebut 
kami betul-betul harus totalitas, 
berinovasi, dan berkarya bagaimana 
organisasi ini terus bisa berjalan dan 
memberikan manfaat untuk umat. 
Untuk saat ini LPBINU PC Bangil masih 
mengunakan biaya mandiri organisasi 
baik dari Pengurus, relawan, dan 
para donatur,” tutur Dosen STT-STIE 
Walisongo Gempol ini.

LPBINU PC Bangil siap mewariskan 
sebuah dunia yang bersih, hijau dan 
langit yang biru bebas dari ancaman 
bencana untuk generasi penerus 
bangsa, “Khoirunnas Anfauhum Linnas”. 
Saat ini anggota di setiap kecamatan, 
kurang lebih ada 72 orang dan jumlah 
relawan 135 orang.

“Harapan kami ke depannya adalah 
menjadi sebuah organisasi yang 
mandiri dan berdikari, terus bergerak 
dan berjalan dalam menjalankan misi 
kemanusiaan tanpa batas,” tutupnya. 
(Gth) 
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Jl. Karang Menjangan 72 Surabaya

Ala Oriza Hotels & Katering 

Bahan-bahan yang 
dibutuhkan:
• Ikan Tuna 500 gram
• Lombok Kecil 100 gram
• Lombok Merah 100 gram
• Bawang Putih 5 siung
• Minyak Goreng secukupnya
• Gula Pasir 1 sendok makan
• Garam 1 sendok teh
• Penyedap ½ sendoh the
• Daun Jeruk 2 lembar
• Daun Salam 2 lembar
• Sereh 2 batang
• Jahe 100 ons
• Daun Pisang secukupnya
• Daun Kemangi 1 ikat
• Santan Kara 65 ml
• Beras 500 gram

Cara memasak nasi bakar ikan tuna:
1. Cuci terlebih dahulu ikan tuna sampai bersih
2. Rebus ikan tuna hingga matang
3. Suwir-suwir ikan tuna dengan membuang 

durinya
4. Haluskan beberapa bumbu, yaitu Lombok 

kecil, Lombok merah, bawang merah dan 
bawang putih

5. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan ke 
dalam wajan

6. Taburkan daun jeruk, jahe, sereh
7. Diamkan bebrapa menit
8. Setelah itu masak beras seperti biasa, 

dengan terlebih dahulu 
mencuci hingga bersih, 
lalu masukkan ke dalam 
magic jar

9. Masukkan santan, garam, 
air 1 liter

10. Tunggu hingga matang
11. Bila nasi sudah matang 

tuangkan nasi ke dalam 
daun pisang secukupnya 
atau sesuai selera

12. Lalu tambahkan ikan tuna 
yang sudah dibumbui 
beserta dengan daun 
kemangi di atas nasi

13. Bungkus atau gulung nasi 
tersebut kemudian bakar 
ke atas Teflon pembakar

Selamat mencoba dan 
menikmati 

Informasi dan pemesanan hubungi : 031-5024443 | 0813-5923-2403 | 0812-7643-4770
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Oleh : Ust. Ahmad Habibul Muiz, Lc., M.Sos.

Tawadu’ Menyucikan Hati

Tawadu’ menjadi media yang 
efektif untuk mentazkiyah diri. Said 
Hawwa, seorang penulis muslim 

ternama mengatakan bahwa khidmah 
atau sifat melayani dan tawadu’ adalah 
dua wasilah yang sangat efektif dan 
penting untuk tazkiyatun nafs.

Bila kedua hal ini tampil secara 
maksimal dalam diri seseorang dan 
sudah ada dalam dirinya, maka bisa 
dikatakan hati orang tersebut sudah 
terbersihkan.

Kemudian, tawadu’ adalah suatu 
sikap seseorang yang meski ia memiliki 
kelebihan, ia lebih memilih tidak 
menunjukkan kelebihan tersebut. Bisa 
juga dimisalkan seseorang dengan 
jabatan atau posisi yang lebih tinggi, tapi 
orang tersebut tidak memanfaatkan atau 
menunjukkan hal tersebut pada orang 
yang di bawahnya.

Sementara itu, dalam Al-Qur’an juga 
disebutkan bahwa sebagai umat Islam 
kita harus mempunyai dua sifat penting, 
yaitu sifat Al-Khidmah, kemauan untuk 
membantu atau melayani orang lain 
dengan perasaan tawadu’. Sifat ini, Al-
Khidmah dan tawadu’ sangat ampuh 
untuk mensucikan hati.

Kedua sifat ini memang harus sering 
dilatih. Karena, tidak akan mudah untuk 
memiliki sifat ini. Dengan sifat tawadu’ 
kita bisa bergaul dan berteman pada 
siapapun tanpa memandang status atau 
latar belakangnya. Dapat membantu 
orang-orang ataupun berteman dengan 
orang baru tanpa merasa kehilangan 
harga diri. Dengan sifat ini, kita belajar 
menempatkan diri. Dan dengan tawadu’ 
pula kita bisa meraih kemuliaan Allah 
subhanahu wa ta’ala. (*)






