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mutiar

“

Apabila seorang Muslim
mendoakan bagi saudaranya
sesama Muslim di luar
kehadirannya, malaikat akan
menimpali dengan ucapan
“Amin” dan semoga Anda
memperoleh semacam itu,”
(HR Muslim).
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D

iakui atau tidak, sekolah di rumah
atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
yang diberlakukan pemerintah
sebagai
bentuk
mencegah
penyebaran COVID-19, ditemukan banyak
sekali kendala dalam pelaksanaanya, baik
dari sisi guru, siswa, orang tua, maupun
kendala teknis yang sering terjadi. Sudah
siapkah kita?
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Wisata

Wisata Edukasi Wayang di Musium Sanggar Gubug Wayang

K

esenian wayang belakangan
memang mulai ditinggalkan
peminatnya. Sebagian beralih ke
hiburan modern yang lebih praktis dan
bervariasi. Namun, bukan berarti warisan
budaya ini sudah sepenuhnya punah.
Anda masih bisa melihat jejaknya di
Museum Gubug Wayang Mojokerto.
Museum Gubug Wayang beralamat di
Jalan Kartini No. 23, Mojokerto. Sesuai
namanya, di sini Anda bisa melihat
beragam koleksi wayang dari berbagai
daerah dan kebudayaan. Semuanya
tampak tertata rapi dan diberi keterangan
lengkap.
Berada di jantung kota, museum ini
memang jadi salah satu kebanggaan
masyarakat setempat. Beragam koleksi
di dalamnya seolah mewakili betapa
kayanya warisan kebudayaan yang ada
di Indonesia. Apalagi peresmiannya
dulu dilakukan oleh Drs Suyadi, seorang
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seniman terkenal tanah air yang juga
dikenal dengan panggilan Pak Raden.
Tiket masuk museum ini dibanderol
Rp30.000,- per orang. Cukup sepadan
jika dibandingkan dengan koleksi yang
ditampilkan. Di sini Anda bisa melihat
kumpulan lengkap cerita pewayangan,
mulai dari kawasan barat hingga timur
Nusantara. Selain wayang kulit yang
diketahui orang pada umumnya, ada
juga koleksi wayang bambu dan golek
yang didatangkan langsung dari daerah
asalnya.
Memasuki area gerbang, pengunjung
akan mendapati semacam auditorium
terbuka berukuran mini. Lokasi ini biasa
digunakan sebagai tempat pentas untuk
menyambut beberapa tamu penting
atau pengunjung yang datang dengan
rombongan besar.
Sebelum masuk ruangan koleksi,
pengunjung diwajibkan mengenakan alas

kaki berupa sandal yang sudah disiapkan
pengelola. Kebijakan ini diambil guna
menjaga kebersihan area museum.
Selain wayang, museum ini juga
memiliki sejumlah koleksi senjata
tradisional keris dan tombak. Anda juga
bakal menjumpai sederet alat musik
gamelan yang tertata rapi, lengkap
bersama sejumlah tokoh pewayangan.
Beranjak ke lantai dua, Anda akan
semakin dibuat kagum dengan koleksi
wayang yang banyak dan lengkap.
Bahkan sampai ada yang harus ditata
di lantai dan dibuat berjenjang hingga
hampir menyentuh langit-langit. Waktu
empat jam pun dijamin bakal
kurang untuk
mengagumi
Kerjasama :
semua
koleksi
di sini.
(ipw)
kalibening
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Menghadapi
Kendala
Sekolah
di Rumah

D

iakui atau tidak, sekolah di rumah
atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang
diberlakukan pemerintah sebagai
bentuk mencegah penyebaran
COVID-19, ditemukan banyak sekali kendala
dalam pelaksanaanya, baik dari sisi guru,
siswa, orang tua, maupun kendala teknis
yang sering terjadi. Sudah siapkah kita?

majalah AMAL Oktober 2020

5

Kajian utama
(CIPS) menuturkan, jika sekolah yang
tak memiliki fasilitas pembelajaran
online akan mengalami kesulitan
dalam mengejar ketertinggalan materi
pembelajaran.
Kendala berikutnya dalam PJJ
adalah, para siswa mengalami kesulitan
untuk melakukan konsultasi dengan
guru terutama untuk pelajaran yang
dianggap membutuhkan penjelasan
dan pemahaman yang lebih mendalam,
contohnya pelajaran matematika.

Selama masa pandemi COVID-19,
sekolah menjadi salah satu tempat
yang sangat rentan dalam penularan
COVID-19. Karenanya kebijakan untuk
memberlakukan program belajar
Pendidikan Jarak jauh (PJJ) dilakukan.
Namun, tak sedikit permasalahan yang
muncul.
Permasalahan tersebut, banyak
dirasakan oleh para siswa serta orang tua
yang harus bekerja keras mendampingi
anak-anaknya untuk belajar. Selain
itu, para guru maupun sekolah juga
merasakan beban besar yang harus
berubah secara cepat demi melaksanakan
pendidikan yang berkualitas namun
terbatas oleh banyak hal.
Beragam kendala yang dihadapi,
seperti dari segi infrastuktur pendidikan
di berbagai wilayah, yaitu soal ketiadaan
jaringan internet yang memadai. SDM
guru pun belum mampu menghadirkan
kualitas pembelajaran yang efektif serta
menyenangkan di ruang daring.
Nadiem Makarim, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
mengungkapkan bahwa selama masa
belajar jarak jauh, para guru terkesan
sekadar mengejar tuntutan kurikulum
saja. Sehingga yang terjadi di lapangan,
kerap kali guru memberikan soal kepada
siswa-siswinya dengan jumlah yang
sangat banyak.
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Keluhan Siswa dan Orang Tua
Ketidaksiapan juga muncul dari pihak
siswa dan orang tua. Sejumlah siswa
sering kali mengeluhkan beratnya
penugasan dari guru yang harus
dikerjakan dengan tenggat waktu yang
sempit, sekaligus dengan jumlah yang
banyak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) menerima banyak pengaduan
dari berbagai wilayah terkait dengan
hal ini. Dari banyaknya laporan itu, ada
yang mengaku mengerjakan tugas yang
diberikan guru mulai dari pukul 7 pagi
hingga pukul 5 sore.
“Pengadu dari Jakarta menceritakan
bahwa gurunya memberikan tugas
membuat film pendek dengan waktu
hanya dua hari dan harus diunggah
dengan minimal mendapatkan 200 like.
Membuat film sampai proses edit tidak
mungkin dilakukan hanya dua hari,
apalagi dengan kondisi guru bidang
studi lain juga memberikan berbagai
tugas yang bahkan wajib diselesaikan
hari itu juga,” ujar Komisioner KPAI Bidang
Pendidikan Retno Listyarti, dikutip Tirto.
Tantangan lain muncul pada daerah
dengan infrastuktur internet dan
teknologi yang kurang memadai,
seperti di desa-desa atau siswa di
kota yang terbatas kuota internetnya.
Nadia Fairuza Azzahra, seorang peneliti
dari Center for Indonesia Policy Studies

Dari kondisi itu, orang tua kewalahan
mendampingi anak-anaknya selama
melaksanakan PJJ. Apalagi, tidak semua
orang tua paham dengan teknologi
terkini. Orang tua pun dituntut
menyediakan anggaran tambahan untuk
membeli gawai Android dan kuota
internet setiap minggunya.
Karena kurang optimalnya PJJ ini, orang
tua harus menyediakan waktunya, khusus
untuk mendampingi Ananda dalam
melaksanakan program sekolah daring.
Tak sedikit dari mereka yang mengalami
stres karena tiba-tiba harus menjadi
pendidik utama pelajaran sekolah bagi
anak-anaknya.
Jika bicara soal kesiapan, tentu tidak
ada yang siap. Pendidikan Jarak jauh
adalah pilihan paling logis di kondisi
saat ini. Pilihan yang membuat semua
aman dan nyaman. Yang terpenting kini,
adalah bagaimana setiap individu, baik
guru, siswa maupun orang tua dapat
menyesuaikan diri dengan kondisi yang
tak dapat diprediksi ini.
Sebagai penutup, sepertinya kita perlu
mengingat perkataan Ibnul Qoyyim,
“Sesungguhnya Allah akan bertanya
kepada anak tentang kedua orang tuanya.
Barangsiapa mengabaikan pendidikan
anak dan menelantarkannya, maka ia
telah melakukan puncak keburukan.
Dan kebanyakan kerusakan pada anak
diakibatkan oleh para orang tua yang
mengabaikan mereka dan tidak mengajari
mereka kewajiban agama dan sunah.”
Jadi, rasanya tidak ada pilihan lain selain
semua pihak, terutama orang tua untuk
menyiapkan diri agar beradaptasi. (Gth)
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kajian utam

S

Ambil Hikmah Saat Ananda Sekolah di Rumah

etiap musibah selalu menyimpan
hikmah. Termasuk berbagai
problematika yang dirasakan saat
memindah kegiatan belajar mengajar
dari sekolah ke rumah melalui online.
Jika orang tua fokus pada musibah, tentu
akan melahirkan berbagai penyesalan.
Sebaliknya, jika fokus pada hikmah, akan
melahirkan rasa syukur.
Setiap masa menghadirkan
problematika, termasuk di saat pandemi.
Sekolah di rumah memunculkan berbagai
kesulitan. Mulai dari guru, siswa didik,
apalagi orang tua. Jika orang tua salah
bersikap terhadap keadaan ini, tentu akan
menambah beban. Pemahaman yang
baik, tentu akan menghasikan hal baik.
Karenanya, Ustadz Akhmad Arqom,
Direktur Manajemen Terapan Trustco
mengajak para orang tua untuk

merenungkan bahwa kebaikan mendidik
anak akan kembali pada orang tua.
Misalnya, dengan mengajarkan surat
Al Fatihah pada anak, orang tua akan
mengunduh banyak kebaikan yang tidak
putus-putus.
Ia menuturkan, bahwa Surat AlFatihah adalah surat yang dibaca setiap
saat, minimal ketika mendirikan shalat,
dan ilmu membaca surat Al-Fatihah
itu akan menjadi bagian dari shalat di
sepanjang hidup anak-anak itu. Pahala
akan terus mengalir kepada orang yang
mengajarkannya, setiap surat Al Fatihah
dibaca.
“Meskipun kita menitipkan anak di
sekolah, tetapi dengan mengajarkan surat
Al-Fatihah, orang tua akan mendapat
pahala bersambung dari do‘anya anakanak kita. Itu baru surat Al-Fatihah saja,

belum ilmu-ilmu yang lain yang diajarkan
secara langsung,” papar pria yang telah
menerbitkan 14 judul buku tentang
pengembangan SDM tersebut.
Ia kemudian berpesan, bahwa jangan
sampai ilmu mendasar yang seharusnya
dapat diajarkan orang tua, pahalanya
malah diambil oleh ustadz-ustadzahnya di
sekolahnya.
Ustadz Ahmad pun mengingatkan
kepada para orang tua, bahwa anak
adalah amanah, titipan Allah ta’ala.
Kewajiban mendidik terletak pada orang
tua, bukan para guru yang ada di sekolah.
Maka ada dan tidaknya pandemi, orang
tua tetap harus mendidik anak dengan
semaksimal dan sebaik mungkin.
“Problema pasti ada. Karena yang
namanya hidup, pasti akan selalu
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bersanding dengan problema. Jadi tidak ada pilihan menyerah.
Selalu ada hikmah. Mungkin Allah sengaja menghadirkan
pandemi ini agar kita bisa lebih dekat dengan anak-anak,” tutur
Konsultan SDM Taman Zakat Sidoarjo tersebut.
Pandemi, Jadi Memontum Berkumpul
Selain itu, ia menambahkan, dengan hadirnya pandemi, ia
berharap banyak orang tua tersadar bahwa anak-anak jauh
lebih membutuhkan kehadiran orang tuanya, daripada sekadar
hadiah yang diberikan oleh orang tuanya. Karena anak sangat
membutuhkan kehadiran orang tua, baik ayah maupun bunda
baik secara fisik, psikologis, dan sosiologis. Itu teramat penting
bagi anak.
“Ingatlah, bahwa anak-anak menginginkan waktu ayah dan
bunda lebih dari segalanya. Bermainlah bersama mereka, ajari
mereka, dan sayangi mereka. Jika kita bisa berlama-lama dengan
pekerjaan di kantor, harusnya meluangkan waktu bersama
dengan anak juga harusnya bisa lebih dari itu,” pesannya.
Dengan lebih banyak waktu bersama Ananda, orang tua
pun bisa berkesempatan belajar berkomunikasi dengan anak.
“Misalnya, jangan katakan kepada anakmu, ‘Berangkatlah untuk
salat, kalau tidak, kamu akan masuk neraka.’ Tetapi katakan
padanya, ‘Ayo berangkat salat bersama, supaya kita bisa masuk
surga bersama-sama.’”
Dua kalimat tersebut berbeda. Kalimat pertama sebuah
kalimat perintah, sementara kedua adalah ajakan keteladanan
yang semestinya orang tua tuturkan pada anak.
Menjadi Orang Tua yang Berorientasi pada Masa Depan
Penting bagi orang tua untuk berorientasi pada masa depan.
Karena orang tua yang berorientasi pada masa depan akan lebih
mampu mengatasi persoalan sulit, termasuk kegiatan mendidik
anak-anak di rumah pada masa pandemi ini. Akan ada banyak
risiko pendampingan belajar yang mungkin memang berjalan
tidak sempurna.
Namun, menurut Ustadz Ahmad, itu tentu jauh lebih
baik daripada tidak berjalan sama sekali. Orang tua dengan
orientasi masa depan akan terus berusaha yang terbaik untuk
mengelola seluruh tantangan problema. Untuk itu, beragam
problema dasar dalam mendampingi anak belajar daring seperti
keterbatasan pengetahuan pendidikan dan pengembangan
anak pada orang tua, keterbatasan sarana kuota data maupun
gadget, hingga timbulnya kejenuhan, sebaiknya semua itu
dilupakan dulu.
Ustadz Arqom pun mengajak orang tua untuk kembali
pada poin agar orang tua sebaiknya bisa menjadi sahabat
dan teladan, “Karena jika anak sudah mau meneladani kita
dan kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak,
maka berbagai kendala itu akan mudah untuk dicarikan jalan
keluarnya,” tegasnya.
“Abaikan berbagai kendala, teruslah bersahabat dan jadi
teladan baginya ini akan sangat membantu prosesnya memulai
belajar,” imbuhnya memungkasi. (nin)
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Agar Sabar
Mendampingi Ananda
Sekolah di Rumah

S

aat anak bersekolah di rumah, berbagai kendala akan
menguji kesabaran orang tua. Taka da pilihan lain selain
menerima keadaan dan meningkatkan kesabaran dan
pemahaman. Lalu bagaimana caranya?
Nuri Fauziah, S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Owner Triple-C Day
Care mengutarakan bahwa yang perlu diingat oleh orang tua,
ketika anak bersekolah, yang terpenting dari yang didapat
oleh anak bukanlah melulu dalam hal penguasaan materi,
nilai, dan ijazah. Melainkan ketahanan, kesabaran, juga
peningkatan pada kapasitas anak atas dirinya.
Oleh karenanya, penting bagi orang tua untuk melihat pada
proses belajar anak, bukan semata-mata pada hasil, karena
hasil adalah bagian dari bonus apabila anak telah dapat
mengoptimalkan potensi dirinya terkait bagaimana dirinya
menjawab tantangan, baik dari materi pembelajaran, juga
tantangan zaman.

A

kajian utam
tua dapat membantu menyiapkan
materi video untuk membatu
anak menginternalisasi materi
pembelajaran yang diberikan
guru via daring.
“Apalagi ini pembelajaran yang
dilakukan di rumah, sehingga
hal tersebut akan lebih fleksibel
untuk dilakukan,” tutur Nuri.
Apalagi, kebijakan pendidikan
saat ini, yang disebut dengan
merdeka belajar dan pendidikan
bermakna adalah salah satu fokus
pendidikan menitikberatkan
pada penguasaan life skill dan
juga menjadikan setiap materi
pembelajaran yang diberikan
pada anak benar-benar bisa
dimaknai oleh anak sebagai bekal
untuknya di masa yang akan
datang.
Pendidikan Anak, Bukan
Tanggung Jawab Sekolah

Karenanya, untuk melakukan hal itu, Nuri
mengingatkan orang tua untuk memenuhi tangki
cintanya. Tangki cinta yang kosong akan membuat
orang tua cenderung sulit mengapresiasi dan melihat
kelebihan buah hati. Untuk itu, orang tua perlu
memastikan tangki cinta yang penuh, sebab dengan
itu, orang tua akan lebih mudah mencurahkan cinta dan
kasih sayang pada anaknya.
“Dan untuk dapat memastikannya terus penuh, maka
diperlukan support dari kedua orang tua sekaligus, yakni
ayah dan bunda. Bukan hanya dari salah satu,” tegasnya.
Terkait menghadapi suasana bosan dalam belajar,
Nuri memberikan tips agar orang tua mencoba
untuk memberikan sebuah tantangan, baik yang bisa
berhubungan dengan materi belajar, maupun life skill
pada anak. Di mana hal ini akan membantu memberikan
anak motivasi terkait hal yang akan ia raih.
Mobilitas belajar anak pun perlu diperhatikan
orang tua dalam mendampingi anak belajar. Jika anak
cenderung sebagai anak yang auditory, maka belajar bisa
sambil dilakukan dengan mendengarkan musik, atau jika
anak lebih menyukai pembelajaran visual, maka orang

Meski demikian, Nuri
memahami bahwa tidak semua,
bahkan mayoritas orang tua siap
dengan model pendidikan yang
diterapkan sekarang ini. Sehingga,
kendala di lapangan pun banyak
ditemui, seperti misalnya
orang tua yang mengeluhkan
bagaimana teknik atau cara
mengajarkan anak di rumah.
Pun juga belum lagi anak yang
bisa jadi bosan dengan model
pembelajaran yang ada.
Karenanya Nuri menyampaikan
bahwa orang tua harus
memahami filosofi dasar, yakni
pemahaman oleh orang tua
bahwa pendidikan seorang anak
sebenarnya tidak bisa dilempar
begitu saja kepada institusi
formal, “Orang tualah yang harus
menjadi dasar, peletak fondasi
pendidikan putra-putrinya,”
tuturnya.
Karenanya, lanjut Nuri,
situasi pandemi saat ini justru
seharusnya patut disyukuri oleh
para orang tua, karena peranan
tersebut kini akan menjadi lebih
signifikan untuk lebih diperankan
oleh orang tua. Selanjutnya,
hanya tinggal bagaimana orang

tua benar-benar memahami,
bahwa memang peran sebagai
edukator itu harus dikembalikan
kepada orang tua.
“Ketika berbicara tentang
pendidikan yang berbasiskan
keluarga, porsinya akan lebih
besar pada pendidikan dasar.
Ketika kebutuhan dasar
yakni hak anak untuk bisa
mendapatkan pendidikan
informal bersama keluarganya
tersebut telah terpenuhi, maka
untuk pendidikan menengahnya
akan dapat dilalui dengan lebih
mudah,” papar Nuri.
Dalam mendampingi anak
belajar pun, hal utama yang perlu
dipersiapkan oleh orang tua
menurut Nuri adalah orang tua
harus melihat urgensi pendidikan
anak, bukan pada mindset karena
pandemi, lalu berharap pandemi
segera selesai supaya tidak perlu
mengajar anaknya lagi. Mindset
tersebut perlu dihindari, karena
ada atau tidak adanya pandemi,
orang tua tetap harus memiliki
pemahaman bahwa merekalah
yang seharusnya menjadi sekolah
pertama, dan orang tua memang
adalah pendidik utama.
“Pemahaman inilah yang
nantinya akan memberikan
semangat dan energi yang luar
biasa bahwa orang tua memiliki
peran besar dalam pendidikan
anak-anaknya,” terangnya.
Ketika fungsi tersebut telah
diperankan oleh orang tua
dengan baik, secara otomatis,
maka konsep diri anak akan
menjadi lebih positif, karena
anak didampingi orang tuanya
dalam belajar. Anak pun banyak
tercurahkan oleh penguatan
positif dari orang tuanya ketika
belajar karena apresiasi dan
evaluasi oleh orang tua.
“Karena di rumah saja,
tentu akan terjebak suasana
bosan, namun hal ini sekaligus
menumbuhkan kreativitas dalam
menghadapi tantangan dari
kondisi yang dirasakan,” kata Nuri.
(nin)
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Kata pembaca
Pendapat saya tentang belajar daring di masa pandemi ini memang harus
dilakukan, mengingat ini dilakukan demi pencegahan klaster baru COVID-19
di area sekolah. Daringpun akan berjalan lebih lancar di kalangan SMP sampai
dengan perguruan tinggi, karena untuk seusia mereka sudah lebih bertanggung
jawab. Untuk TK dan SD akan selalu membutuhkan perhatian ekstra dari orang
tua. Mungkin sesekali pihak sekolah bisa memberi edukasi atau tips bagi para
orang tua agar dapat mendampingi pembelajaran menjadi fun untuk anak.

Feby Kariyanti
Staf di Kantor Disdukcapil Sidoarjo

Menurut saya, jika dilihat dari sisi pengajar, sistem daring hanya efektif untuk
penugasan pada siswa. Tak jarang, siswa akan sulit memahami suatu materi
karena tidak adanya sentuhan edukasi dari guru. Kemudian, kemampuan
teknologi dan ekonomi siswa yang berbeda ini juga dapat menghambat
pembelajaran via daring.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah dapat mengefektifkan
dan menseleraskan dengan empat pilar pendidikan yang ada. Dengan empat
pilar tersebut, dunia pendidikan akan mampu tepat sasaran mengedukasi dan
fokus pada tujuan yang hendak dicapai.

Yusrina Rufaidah
Make Up Artist

Pembelajaran daring ini harusnya dapat meningkatkan peran orang tua
dalam memberi pendidikan formal bagi anaknya. Karena, mereka memiliki
lebih banyak waktu untuk belajar bersama orang tua, dan secara tidak
langsung meningkatkan bonding antara orang tua dan anak.
Orang tua juga harus kreatif agar anak tak bosan dalam mengikuti
pembelajaran daring. Sebisa mungkin, orang tua menciptakan suasana yang
nyaman bagi anak untuk belajar di rumah agar materi-materi yang diberikan
guru dapat diserap dengan optimal.

Dinda Putri
Wirausahawati

10

majalah AMAL Oktober 2020

S

Spiritual Bisni

Solusi Bisnis Efektif Berjualan
Parfum di Masa Pandemi

A

ssalamu‘alaikum. Saya Wahyuno
dari Sidoarjo, saya seorang
penjual parfum keliling. Sebelum
pandemi saya masih bisa keliling
menjual parfum. Namun setelah
pandemi ini intensitas saya jualan jadi
berkurang, pendapatan pun tak sebaik
dulu. Saya kepikiran untuk jualan online
atau buka toko offline Pak, tapi saya
masih ragu. Kira-kira bagaimana solusi
dari Bapak?
Jawaban:
Wa’alaikumussalam.
Di masa pandemi COVID-19, untuk
penjualan parfum yang menurun
memang bisa dipahami. Mengingat
aktivitas masyarakat lebih banyak di
rumah, sedangkan penggunaan parfum
biasanya digunakan saat seseorang
akan berkunjung atau jalan-jalan.
Dengan kondisi yang seperti ini, akan
lebih baik jika bapak Wahyuno beralih
ke penjualan online. Saya kira langkahlangkah yang harus dilakukan pun
mudah, Anda bisa mencari informasi
melalui media sosial. Yang jelas Anda
harus mendaftarkan diri dulu di toko
online dengan memasukkan data diri
Anda.
Tentu tidak ada ruginya untuk
mencoba melakukan transaksi melalui
online, hitung-hitung Anda belajar
hal baru. Tetapi Anda juga perlu
mencermati beberapa hal, seperti
kemungkinan modus penipuan
pembelian online.

mencoba wangi dari parfum tersebut.
Padahal produk parfum seringkali dibeli
dengan mencoba wanginya terlebih
dahulu. Maka pembelian lewat online
biasanya dilakukan konsumen yang
sudah tahu wanginya dan akan membeli
parfum sesuai keinginannya.
Sementara itu, di masa pandemi
ini, saran saya agar Bapak memahami
kebutuhan penggunaan parfum.
Misalnya, beberapa kelompok
masyarakat ada yang mempercayai jika
aroma minyak kayu putih bermanfaat
untuk menghindari efek virus ke saluran
pernapasan, maka hal ini perlu dicoba

diperjualkan kepada masyarakat.
Tak lupa untuk mencari pasar baru.
Pengguna parfum selain untuk aktivitas
berkunjung dan jalan-jalan adalah untuk
dipakai saat beribadah. Maka Anda bisa
mencoba peruntungan untuk menjual
parfum di sekitar tempat ibadah, yang
masih sering dikunjungi orang. Bahkan
Anda juga bisa menambahkan produk
baru, seperti masker dengan bagian
yang bisa diberi tetesan aroma kayu
putih.
Bisa juga Anda menambahkan
produk parfum selain untuk tubuh,
contohnya pelembut pakaian dengan
parfum tertentu. Sehingga Anda dapat
menjual produk parfum yang lengkap.
Baik parfum untuk badan, maupun
parfum yang dapat digunakan sebagai
campuran pelembut pakaian sekaligus
aroma terapi.
Dengan begitu, Anda bisa tetap
berkeliling antar kampung dan
kompleks perumahan sebagai wirausaha
parfum untuk semua kebutuhan
pewangi. Pengusaha parfum holistic,
dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan yang tepat.
Baarokallah... Semoga Allah meridhoi
sebagai ikhtiar yang berkah... Aamiin.
(Gth)

Namun, jika Anda memutuskan
menjual online, pembeli tidak dapat
Konsultasi "Manajemen Bisnis Berbasis Spiritual" Bersama Dr. Gancar C Premananto
( KPS Magister Manajemen FEB Unair |Founder AACIM & IBN | Ketua Pusat Kajian
Sosiopreneur & Digipreneur FEB Unair | Konsultan Pemasaran EDP & Connectpedia )
majalah AMAL Oktober 2020
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Tauladan

Aisyah,

di Pangkuannya
Akhir Ajal
Rasulullah

D

etik-detik wafatnya Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wa sallam
banyak terekam oleh sejarah.
Demikian pula dalam kitab-kitab hadits
otoritatif (mu'tabar). Di antara riwayat
detik-detik jelang wafatnya Rasulullah
adalah riwayat Anas bin Malik. Istri
beliau, Aisyah radhiyallahu ‘anha, adalah
sandaran terakhir. Di pangkuannya,
Rasulullah mengembuskan napas
terakhir.
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa
pada Senin, ketika kaum Muslimin
sedang melaksanakan sholat Subuh,
sementara Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu
sedang mengimami mereka, Rasulullah
tidak menemui mereka. Beliau hanya
menyingkap tabir kamar Aisyah dan
memperhatikan mereka yang berada
di shaf-shaf sholat, kemudian beliau
tersenyum.
Abu Bakar pun kala itu mundur
hendak berdiri di shaf karena a mengira
Rasululah hendak keluar untuk sholat.
Selanjutnya, Anas menuturkan, kaum
Muslimin hampir terganggu di dalam
sholat mereka karena bergembira
dengan keadaan Rasulullah. Namun,
beliau memberikan isyarat dengan
tangan agar mereka menyelesaikan
shalat.
Kemudian, beliau masuk kamar
dan menurunkan tabir. Setelah itu,
Rasulullah tidak mendapatkan waktu
shalat lagi. Ketika waktu Dhuha hampir
habis, Rasulullah memanggil Fatimah
radhiyallahu ‘anha, lalu membisikkan
sesuatu kepadanya, dan Fatimah pun
menangis. Kemudian memanggilnya
lagi dan membisikkan sesuatu, lalu
Fatimah tersenyum.
Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata,

12
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“Setelah itu, kami bertanya kepada Fatimah
tentang hal tersebut.”
Fatimah menjawab, “Rasulullah
membisiki aku bahwa beliau akan wafat,
lalu aku menangis. Kemudian, beliau
membisiki aku lagi dan mengabarkan aku
adalah orang pertama di antara keluarga
beliau yang akan menyusul beliau.” (Shahih
Bukhari II: 638).
Rasulullah lalu memanggil Hasan dan
Husain, lalu mencium keduanya, dan
berpesan agar bersikap baik kepada
keduanya. Beliau juga memanggil
istri-istrinya, lalu memberi nasihat dan
peringatan kepada mereka.
Sakit beliau semakin parah dan
pengaruh racun yang pernah beliau makan
(dari daging yang disuguhkan oleh wanita
Yahudi) ketika di Khaibar muncul, sampaisampai beliau berkata, “Wahai Aisyah, aku
masih merasakan sakit karena makanan

yang kumakan ketika di Khaibar.
Sekarang saatnya aku merasakan
terputusnya urat nadiku karena racun
tersebut.”
Beliau juga memberi nasihat kepada
orang-orang, “(Perhatikanlah) shalat
dan budak-budak yang kalian miliki!”
Beliau menyampaikan wasiat ini
hingga beberapa kali.
Tanda-tanda datangnya ajal mulai
tampak. Aisyah menyandarkan tubuh
Rasulullah ke pangkuannya. Aisyah
lalu berkata, “Sesunguhnya di antara
nikmat Allah yang dikaruniakan
kepadaku adalah bahwa Rasulullah
wafat di rumahku, pada hari giliranku,
dan di pangkuanku. Serta, Allah
menyatukan antara ludahku dan
ludah beliau saat beliau wafat. Ketika
aku sedang memangku Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wa sallam…”
Selain itu, di hadapan beliau ada
bejana berisi air. Beliau memasukkan
kedua tangannya ke dalam air itu,
lalu mengusapkannya ke wajah
seraya berkata, “Laa ilaaha illallaah,
sesungguhnya kematian itu ada
sekaratnya.” (Shahih Bukhari II: 640).
Seusai bersiwak, beliau mengangkat
kedua tangan atau jari-jarinya,
mengarahkan pandangannya ke
langit-langit, dan kedua bibirnya
bergerak-gerak. Aisyah mendengarkan
apa yang beliau katakan itu. “Ya Allah
ampunilah aku, rahmatillah aku, dan
pertemukan aku dengan Kekasih yang
Mahatinggi. Ya Allah, Kekasih Yang
Mahatinggi.” (Ad Darimi, Misykatul
Mashabih II: 547).
Beliau mengulang kalimat terakhir
tersebut sampai tiga kali, lalu tangan
beliau lunglai dan kembali kepada
Kekasih Yang Mahatinggi. Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Beliau pun wafat
tepat ketika waktu Dhuha sedang
memanas, yaitu hari Senin, 12 Rabiul
Awal tahun 11 H. Ketika itu, beliau
berusia 63 lebih empat hari. (nin)

H

ruqya

Ruqyah Sebelum Tidur Sesuai Anjuran Rasul
Pertanyaan:
ssalamu’alaikum, Ustadz setiap kali tidur, kok
saya merasa ketindihan ya? Apakah ini karena
gangguan jin atau bagaimana? Adakah ruqyah
yang bisa saya lakukan sebelum tidur?

A

Boni, Tulungagung

Jawab:
Wa’alaikumsalam. Anda bisa coba ruqyah mandiri dengan cara berikut:
Pertama, gabungkan dua telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas,
Al-Falaq, dan An-Naas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian,
usapkan juga kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa
dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, diulang
sampai tiga kali. (ipw)
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Syariah

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

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

Bagaimana Hukum Shalat Sunnah
Ada yang Makmum?

Menurut Madzhab Hanafi dan
Maliki, tidak boleh bermakmum
pada orang yang melanjutkan/
menyelesaikan rakaatnya dalam
shalat berjemaah karena datang
terlambat (masbuq). Tetapi menurut
madzhab Syafi’i dan Hanbali, hal itu
diperbolehkan dan pendapat ini
yang lebih kuat.

A

ssalamu’alaikum, saya Bima dari
Pasuruan, ingin bertanya kepada
Ustadz. Bagaimana hukumnya jika
kita shalat sunnah namun ada yang ikut
makmum, Ustadz? Apakah diperbolehkan?
Jawaban:
Wa’alaikumssalam.
Prinsip utama yang harus diketahui
adalah bahwa pada dasarnya shalat
fardlu lima waktu harus dikerjakan secara
berjemaah karena Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam dan para sahabat selalu
mengerjakannya secara berjemaah. Bahkan
beliau menggambarkan mereka yang tidak
berjemaah tanpa udzur itu rumahnya layak
dibakar.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah bersabda: “Demi dzat yang
jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sungguh saya telah bersengaja hendak
menyuruh supaya diambilkan kayu bakar,
lalu dicarikan kayu bakar itu, kemudian saya
menyuruh supaya shalat dilakukan dengan
dibunyikan adzan dulu, selanjutnya saya
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menyuruh seseorang untuk menjadi imam
dalam shalat berjamaah itu, sedang saya
sendiri pergi ke rumah orang-orang yang tidak
ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumahrumah mereka itu,” (Muttafaq ‘alaih).
Kasus seperti ini kerap terjadi di
masyarakat, sering ditanyakan, dan sering
pula saya jelaskan di berbagai forum. Saya
akan kembali menjelaskan secara agak
meluas agar kasus seperti ini dapat tercover.

Menurut jumhur (mayoritas)
ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan
Hanabilah, tidak sah orang yang
shalat fardlu bermakmum pada
orang yang shalat sunnah. Sedang
menurut ulama Syafi’iyah, hal ini
diperbolehkan asal dalam tata cara
shalatnya sejenis.
Menurut jumhur ulama, tidak
sah orang yang shalat fardlu
bermakmum pada orang yang
shalat fardlu yang berbeda,
misalnya orang shalat dhuhur
bermakmum dengan orang shalat
ashar. Sedangkan menurut ulama
lain, hal ini diperbolehkan.

Haram (berdosa, menurut Imam Ahmad
bin Hanbal shalatnya juga tidak sah)
mengadakan shalat berjemaah dalam satu
masjid sementara pada saat yang sama
sedang berlangsung shalat beremaah yang
diimami oleh imam rawatib (imam tetap)
masjid tersebut.

Dengan demikian, menurut
jumhur ulama, orang shalat fardlu
tidak sah bermakmum pada orang
yang shalat sunnah, tetapi madzhab
Syafi’i memandang diperbolehkan.
Jika sebelumnya sudah sama-sama
tahu bahwa shalatnya berbeda,
maka tidak usah berjemaah agar
tidak timbul maslah.

Makruh (tidak disukai) mengadakan shalat
berjemaah dalam satu masjid setelah selesai
shalat jamaah yang dipimpin imam rawatib,
kecuali dalam keadaan “darurat” (terpaksa).
Jadi kalau tidak terpaksa, harus diupayakan
agar tidak terjadi shalat berjemaah secara
berulang dalam satu masjid.

Tetapi jika makmum tidak tahu
yang akan diikuti shalat apa,
sedangkan imam tidak mungkin
mengatakan bahwa dia shalat
sunnah, maka hal itu boleh dan
sah agar tidak timbul kesulitan.
Wallaahu a’lam.

A

do’
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Keluarga

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)

Rumah
Tangga
Gersang,
Apanya
yang
Hilang?

C

ukup banyak pasangan suami istri
yang bertanya mengenai kondisi
rumah tangga yang terasa gersang
dan berjalan hambar. Mereka tidak
mengetahui apakah sebenarnya saling
mencintai atau masihkah ada rasa kasih
sayang di antara mereka.
Ada kalanya mereka merasakan rumah
tangga yang begitu-begitu saja. Tidak
bergairah, tidak bertenaga, tapi juga tidak
terjebak masalah yang parah. Sehingga,
saya meminta mereka untuk mengurai
komponen cinta yang ada dalam diri
mereka masing-masing, dan kemudian
merefleksikan dalam kehidupan rumah
tangga.
Cinta itu bukan kata-kata, namun
sebuah energi aktif yang bisa dipelajari
komponen-komponennya. Ada tiga
kompenan aktif, yaitu commitment
(komitmen), intimacy (keintiman),
dan passion (hasrat, gairah). Dengan
mengetahui komponen cinta, akan bisa
dievaluasi apa yang kurang, apa yang
hilang, dan apa yang tidak ada dalam
rumah tangga mereka.
Komponen Pertama, Komitmen
Bersama
Komponen pertama dari cinta adalah
komitmen. Saat akad nikah, telah terucap
janji suci. Al Qur'an menyebut akad nikah
sebagai "mitsaqan ghalizha", ikatan atau
perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisa':
21). Inilah makna komitmen dalam
pernikahan.
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Menikah membuat Anda harus
memenuhi hak dan kewajiban
bersamanya, tidak mengingkari janji
yang sudah terikrar, selalu setia bersama
pasangan dalam keadaan suka maupun
duka, dalam bahagia maupun air mata.
Anda membangun komimen bersama
pasangan, untuk menjalani kehidupan
bersama-sama hingga di surga.
Komponen Kedua, Keintiman
Hubungan
Komponen kedua adalah keintiman
(intimacy). Menikah artinya anda
harus membangun keintiman dengan
pasangan. Ada suasana lekat yang kuat
dengan pasangan, sangat intim, dan
memiliki kenyamanan serta kedekatan
emosional.
Al Qur'an menggambarkan kelekatan
ini dengan ungkapan “istri kalian adalah
pakaian bagi kalian, dan kalian adalah
pakaian bagi istri kalian,” (QS. Al-Baqarah:
187).
Salah satu sifat pakaian bagi tubuh
adalah melekat, sangat intim, tanpa jarak.
Demikianlah semestinya corak dan sifat
hubungan suami istri, selalu melekat
satu dengan yang lain agar tercipta
keharmonisan.
Komponen Ketiga, Gairah Kehangatan
Komponen ketiga adalah passion.
Jika Anda mencintai pasangan,
semestinya senantiasa bergairah dan

berhasrat bersamanya. Sekaligus
bersemangat untuk mewujudkan impian
bersama pasangan.
Al Qur'an menyebut istri sebagai “harts”
atau kebun yang siap diolah oleh petani.
“Nisa'ukum hartsullakum fa'tu hartsakum
anna syi'tum”, datangilah istri kalian dari
arah yang kalian inginkan (QS. Al-Baqarah:
223).
Suami istri layaknya petani yang selalu
berhasrat dan bergairah untuk bercocok
tanam serta menuai hasil panen. Bukan
mentelantarkan kebun serta membiarkan
tanpa perawatan. Begitulah semestinya
suami istri, yang selalu memiliki hasrat,
gairah dan antusias satu dengan yang
lainnya.
Sekarang coba lakukan evaluasi. Mana
yang kurang dari ketiga komponen itu,
mana yang hilang, atau bahkan tidak
ada dari awalnya. Pasangan suami istri
bisa hidup berumah tangga sampai
akhir hayat, hanya dengan bermodalkan
komitmen semata-mata. Begitu pula
sebaliknya, kehidupan mereka akan
kosong jika tak ada tiga komponen di atas.
Coba perkuat sisi intimacy dan passion,
karena bisa jadi saat menikah dijodohkan
oleh orang tua sehingga belum ada
kecocokan yang penuh sejak dari awalnya.
Namun di tengah perjalanan berumah
tangga, ketiga komponen itu bisa
ditambah dan dipenuhi. (Gth)

T

seha

Oleh : Dr. dr. Hanik Badriyah Hidayati, S.pS (K)
(FK UNAIR – RSUD Dr Soetomo Surabaya - RSI 1 A Yani - RS Wijaya Wiyung)

Mengenal
Neuropati
Diabetik
Perifer, Nyeri
pada Diabetes
Mellitus

N

yeri yang paling sering terjadi
pada penderita diabetes mellitus
adalah neuropati diabetic perifer
(NDP). Prevalensi NDP diperkirakan
bervariasi. Setidaknya 50 persen pasien
yang menderita diabetes mellitus (DM)
mengalami NDP, dan sekitar 30-50 persen
pasien dengan prediabetes juga memiliki
gejala neuropati.
NDP menyebabkan peurunan kualitas
hidup pasien dan meningkatkan beban
pemeliharaan kesehatan. Biaya medis
untuk DM secara global adalah sekitar
$6,632 per pasien. Biaya perawatan medis
meningkat menjadi dua kali lipat, atau
setara $12,492 manakala DM disertai
dengan NDP. Sementara nyeri neuropatik
berat pada NDP berat, biaya perawatan
medisnya dapat meningkat menjadi
empat kali lipat ($30,755).
Lalu, Apa Itu NDP?
NDP adalah gangguan saraf tepi

(neuropatiperifer) yang merupakan
komplikasi dari penyakit DM. NDP dapat
mengenai saraf sensoris, motoris, dan
otonom dengan berbagai tingkatan,
terutama gejala dominannya adalah
sensoris.
Gejala sensoris NDP khas terjadinya
di ujung-ujung tangan dan ujung-ujung
kaki, seperti memakai sarung tangan dan
kaus kaki. Perjalanan gangguan sensoris
sebagai berikut: Individu dengan NDP
memiliki keluhan awal berupa hilangnya
sensasi pada bagian distal kaki, yang 80
persen berikutnya akan menimbulkan rasa
tebal dan tidak sensitif pada kaki tanpa
rasa nyeri.
Saat hilangnya sensasi ini mencapai
pertengahan betis, maka penderita akan
mulai merasakan hilangnya sensorik di
bagian distal ujung-ujung jari tangan.
Seiring memberatnya penyakit DM, jari
tangan dan lengan akan terkena sehingga
memberikan gambaran “sarung tangan

dan kaos kaki”.
Gejala nyeri meliputi gejala negatif
atau gejala positif. Gejala negatif adalah
seperti kurang terasa, tidak terasa, atau
menurunnya rasa terhadap temperatur
atau sentuhan. Sedangkan gejala positif
adalah seperti kesemutan, rasa seperti
tersetrum listrik, rasa tertusuk benda
tajam, rasa kesemutan (parestesia), rasa
disilet-silet, seperti berjalan pada pecahan
kaca, dan lain-lain.
Terkadang pasien juga merasa nyeri
yang sangat saat terkena stimulus nyeri
yang sedikit, atau pasien merasa nyeri saat
terkena stimulus yang seharusnya tidak
merasa nyeri, seperti misalnya stimulus
olesan kapas. Gejala ini biasanya berat dan
terus-menerus (persisten) sehingga dapat
menimbulkan rasa stres. Semantara gejala
motoris pada NDP berupa kelemahan otot
tungkai yang biasanya disertai dengan
adanya penurunan reflex patella dan
achilles.
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Parenting
Kiat Persiapkan
Anak Jalani
Pembelajaran
Virtual Agar
Berjalan Efektif

S

elama masa pandemi COVID-19,
pembelajaran jarak jauh (PJJ)
menjadi pilihan bagi pendidikan
anak. Hal ini tentu bertujuan untuk
menekan jumlah penularan virus
tersebut. Masalah dan halangan selama
proses belajar tersebut pasti ada, maka
dari itu siapkan beragam cara agar
pembelajaran virtual anak berjalan
efektif.
Sistem belajar yang sangat berbeda
ini menemui beragam kendala, mulai
dari anak yang cenderung malas,
kuota internet dan orang tua yang
kurang sabar mendampingi anaknya.
Meski demikian, jika dilihat dari sisi
positifnya, anak menjadi lebih akrab
dengan fasilitas dan teknologi PJJ yang
sebelumnya tak pernah ia gunakan.

18
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Berdikusi untuk Mencari Solusi Bersama
CEO Command Education, sebuah
perusahaan konsultan penerimaan
perguruan tinggi, Chris Rim, dilansir dari
Dream menyampaikan bahwa cara tepat
agar pembelajaran virtual berjalan efektif
adalah dengan mendorong orang tua
dan anak-anak untuk menyisihkan waktu
masing-masing untuk berdiskusi terkait
evaluasi pembelajaran.
Selain itu, orang tua juga dapat
berkomunikasi dengan anak, misalnya
dengan meminta anak menceritakan
masalah yang sering mereka hadapi, hal
yang ingin dicapai atau target tertentu
dalam proses belajar mereka. Hal ini
dilakukan agar orang tua maupun anak
dapat sama-sama mencari solusi serta
dapat mempersiapkan mental.
Atur Lebih Banyak
Interaksi Sosial
Selain bersama
mencari solusi,

Chris Rim juga mengingatkan anak dan
orang tua untuk mencari dukungan sosial,
mengikuti komunitas atau kelompok sesuai
minat anak. Hal ini sering dilupakan karena
anak sibuk dengan tugas akademiknya.
“Anak belajar sangat banyak melalui
interaksi sosial yang saat ini sangat sulit
didapatkan karena pandemi. Mungkin bisa
menawarkannya mengikuti pelatihan atau
webinar seputar hal yang disukai anak atau
bergabung dengan komunitas,” jelasnya.
Siapkan Area atau Ruangan Khusus
Terkadang anak dapat fokus belajar
ketika berada dalam suatu ruangan
yang nyaman, dengan begitu, Chris Rim
menyebutkan agar orang tua membantu
anak-anak untuk menyiapkan area
yang dikhususkan dan kondusif agar
pembelajaran dapat berjalan fokus dan
efektif.
Selain itu, biarkan anak menata sendiri
ruangan yang akan menjadi singgasananya.
Dengan begitu, mereka akan lebih
termotivasi untuk belajar di rumah.
(Gth)

komiK
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Cerpen
Oleh: Ahmad Nur Fikri Abror

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

Berusaha yang Terbaik
“Jika kamu ingin seperti kakak, maka
berusahalah yang terbaik. Dulu kakak
juga seperti kamu kok.. Kakak sering
bertanya sendiri kenapa ya permintaan
kakak tidak dikabulkan oleh Ummi,
padahal waktu itu kakak berkeinginan
membeli barang kesukaan kakak
dengan menggunakan uang tabungan
Kakak sendiri. Lama-lama kakak tersadar
setelah membaca buku Princess, bahwa
setiap Princess memiliki kebaikan yang
layak ditiru.

“U

mmi.. sekarang ada film Boruto
The Movie lho Mi.. Aku ingin
membeli bajunya.. Sekalian
sama peralatan ninja di film Boruto ya
Ummi, yaa..” rayu Rizqi. “Kata temantemanku bajunya bagus lho Mi. Katanya
murah pula harganya. Semuanya sudah
punya. Aku sendiri yang nggak punya.
Mereka akhirnya mengejekku bukan
lelaki jantan gara-gara aku nggak punya
baju Boruto” lanjut Rizqi.
“Hmm.. Begitu ya..” jawab Ummi
sambil berjalan meninggalkan Rizqi.
Rizqi yang tak mendapat jawaban
dari Ummi pergi dengan wajah sedih.
Seringkali dia melamun di kamarnya,
“Mengapa ya.. aku tidak dibelikan
baju Boruto yang kuinginkan, padahal
keinginan Kak Maulida selalu dituruti.
Mulai dari sepatu kaca Cinderella,
bando Putri Salju, rambut Rapunzel,
sampai baju Prince Elsa, semua
dibelikan Ummi..”
Keesokan harinya Rizqi bertanya
kepada kakaknya, “Kak, apa sih
rahasianya semua permintaan Kakak
selalu dikabulkan oleh Ummi?”
Hikmah Cerita:
•
Berusahalah melakukan yang terbaik.
Dengan melakukan usaha yang terbaik
rezeki kita insya Allah akan mengikuti
sendiri.
•
Jangan suka menuntut orang lain
memberi kita, tapi berikanlah yang
terbaik untuk orang lain.
•
Harus selalu berusaha membantu
kesulitan orang lain
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Contohnya nih.. Princess Cinderella,
ia selalu rajin membersihkan rumahnya.
Kakak pun melihat kamar kakak. Kakak
baru tersadar kalau kamar kakak kotor
sekali. Kakak pun berusaha yang terbaik,
berusaha memperbaiki diri. Kamar kakak
yang awalnya kotor sejak itu menjadi
sangat bersih.
Kakak meniru sikap Princess Cinderella
yang rapi. Sikap Princess Cinderella
yang lain seperti sabar, santun, dan
sebagainya juga kakak tiru. Akhirnya
saat ulang tahun, kakak diberi Ummi
hadiah sepatu kaca Cinderella,” cerita
Kak Maulida.
“Berarti apa yang harus aku lakukan
Kak agar aku diberikan baju Boruto dan
peralatan ninja?” tanya Rizqi.
“Kamu tahu kan Boruto itu siapa?”
“Pastilah Kak.. anak Naruto kan?” “Bukan
itu yang Kakak maksud.. Maksud Kakak,
Boruto itu menjadi apa?”. ”Menjadi ninja
lah Kak..” jawab Rizqi.
“Kalau menjadi ninja, tugasnya
apa?” tanya Kakak lagi. “Tugas ninja
melindungi orang Kak..” jawab Rizqi.
“Kalau begitu kamu juga harus
melindungi orang”. “Siapa ya Kak yang
bisa kulindungi?” tanya Rizqi. “Masak
Kamu GTW (baca: nggak tahu).. yang
biasanya Kamu ganggu itu siapa?”
Hadits Riwayat Muslim:

tanya kakak lagi. “Maksud Kakak,
adik Rayhan?” jawab Rizqi mencoba
menebak.
“Ya iyaa.. Adik Rayhan. Siapa lagi
yang sering Kamu cubit pipinya sampai
nangis. Seorang ninja bukan orang
yang suka mengganggu, tapi justru
yang melindungi atau yang menghibur
orang lain. Jadi, seyogyanya Kamu tidak
mengganggu adik Rayhan lagi, tapi
harus menghibur atau melindunginya,”
jelas Kakak panjang lebar.
Sejak mendapat nasihat dari Kak
Maulida, Rizqi tidak lagi menggoda adik
Rayhan. Tidak ada lagi cubitan keras
mendarat di pipi adik Rayhan. Bahkan
Rizqi justru melindungi adik Rayhan
dari nyamuk. Rizqi juga rajin membantu
Ummi membacakan cerita untuk adik
Rayhan.
Tak lupa Rizqi juga membantu Ummi,
mulai dari menyapu, membuang
sampah, membersihkan kamar sendiri
sampai mencuci sepatu sendiri. Rizqi
asyik memperbaiki diri, berusaha
melakukan yang terbaik setiap
saat, sampai-sampai ia lupa atas
keinginannya mendapatkan baju Boruto
dan perlengkapan ninja.
Seminggu kemudian sejak Rizqi
memperbaiki diri, saat ia membuka
lemari bajunya, ia terpana. Ia melihat
ada baju Boruto di sana. “Cihuuuyyy…”
segera Rizqi berlari mencari Ummi.
Saat ia menemukan Ummi di dapur
Rizqi segera merangkul Ummi dan
berucap,”Terima kasih Ummi.. karena
sudah membelikan baju Boruto dan
kelengkapan ninja kesukaanku..”
“Sama-sama Nak.. Ummi juga
berterima-kasih karena Engkau juga
sudah rajin membantu Ummi..” ucap
Ummi tersenyum.

“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim diantara
kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan
kesusahannya diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa
memudahkan orang yang sedang salam kesulitan, niscaya Allah akan
memberinya kemudahan dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi
aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan
di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba selama ia mau menolong
saudaranya”.

Si Amal

Fairuz Uzma
Nadirah
Orang Tua
: Satria Budi Santosa & Fidatul Ainiyah
Tanggal Lahir
: Surabaya, 19 April 2013
Cita-cita : Dokter Anak

Alfi Kaisa
Mustafidah
Orang Tua
: Satria Budi Santosa & Fidatul Ainiyah
Tanggal Lahir
: Surabaya, 25 Februari 2011
Cita-cita : Dokter

‘Aisyah
Humairah
Orang Tua
Tanggal Lahir
Cita-cita : Guru

: M. Sholihuddin & Dian Fitriyani
: Gresik, 31 Agustus 2019

Ananda
Orang Tua
: Mochamad Rukin
Tanggal Lahir
: Surabaya, 1 Agustus 2011
Cita-cita : Hafidz Qur‘a
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Menggambar

Gambar
Kuda Unicorn

s

H

ubungkan titik-titik yang ada(mulai angka 1) lalu
kamu akan menemukan gambar Kuda Unicorn,
coba warnai sesuai imajinasimu ya....
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HIPM

Sukses di Usia
Muda, Fathiya
Multazam:

Jangan
Berhenti
Berinovasi

S

ukses di usia muda menjadi impian
banyak orang, begitu pula dengan
Fathiya Multazam, Founder Pathi’s
Chocolade yang sukses mengembangkan
bisnis kuliner kekiniannya, yakni bisnis
cokelat yang disajikan dalam sebuah jar.
Berawal dari kegemarannya membuat
kue, perempuan kelahiran Hamburg,
22 Juli 1997 ini memutuskan untuk
membuka usaha kue basah seperti kue
tart atau kue ulang tahun dan apple pie.
Akan tetapi, ia mengalami kendala jika
harus mengirimnya ke luar kota. Meski
pengepakannya sudah aman, namun pasti
kue yang sampai akan sedikit hancur.
Dari situlah ia berinovasi membuat kue
yang mudah diproduksi, rasanya enak,
tahan lama, dan juga bisa dikirim ke mana
saja. Dengan bantuan internet, ia pun
mencari inspirasi dan akhirnya berhasil
menemukan ide membuat cokelat jar.
“Saya merintis dari nol semenjak saya
kuliah. Nah, pada tanggal 21 Oktober
2017 saya akhirnya bikin usaha cokelat
ini dan launching pertama kali produk
saya dengan 381 cokelat yang saya buat
sendiri,” ujar perempuan lulusan Monas
Pacific Culinary Academy Surabaya ini.
Kurang dari tiga minggu, Fathiya
melakukan persiapan yang dibutuhkan
untuk lauching produk Pathi’s Cholcolade.
Awalnya, ia berpikir untuk menyiapkan

50 jar cokelat, namun ia mengubahnya
menjadi 300 lebih cokelat jar untuk
menantang dirinya. Ternyata, hanya butuh
satu bulan, cokelat buatan tangannya
tersebut habis. Padahal, pada awalnya ia
menargetkan 300 jar tersebut baru akan
habis dalam waktu tiga bulan.
Tak cukup sampai di situ, bahkan setelah
bisnis berjalan dan mulai berkembang,
produk yang terjual bisa mencapai 600900 jar per bulannya. Produknya, yang
tak hanya terkenal dengan kelezatan
cokelatnya, tetapi juga keunikan cara
penyajian dengan pengemasan yang
unik, kekinian, dan lucu sehingga sangat
cocok untuk dijadikan kado baik ulang
tahun, wisuda, valentine, dan lainnya ini
pun akhirnya bisa memberikannya omzet
hingga Rp17 juta.
“Saya menjual cokelat yang unik.
Sekali orang melihat pertama kali, maka
akan langsung suka, dan memang cocok
juga untuk milenial, bahkan biasanya
cocok untuk orang-orang yang ingin
memberikan cokelat sebagai hadiah,”
terangnya.
Mencari Lingkungan yang Mendukung
untuk Berkembang
Setiap orang berbisnis pasti menemukan
kendala, begitu pula dengan Fathiya. Ia
pun senantiasa terus mencoba untuk
menemukan solusi dari setiap masalahnya.

Hal itu juga berkat dukungan dari keluarga
dan orang-orang terdekatnya.
“Orang tua sangat mendukung saya
membuka bisnis ini. Selain itu, saya juga
mencari lingkungan saya sendiri yang
mendukung saya, seperti ikut komunitas
yang berdampak baik bagi saya, salah
satunya bergabung di HIPMI,” kata
perempuan yang kini berusia 23 tahun ini.
Berkat kegigihannya, Pathi’s Chocalade
pun kini telah memiliki sekitar 48 agen dan
ratusan reseller yang tersebar di seluruh
Indonesia. Karena dengan usaha yang
dirintisnya ini, lanjut Fathia, ia sekaligus
berkeinginan untuk membuka peluang
usaha bagi orang lain.
“Saya punya niat bahwa saya
membangun usaha ini untuk membantu
orang lain. Ketika ada orang yang minta
tolong kepada saya, mungkin dalam hal
financial, ketika saya bisa bantu, saya
merasa bahwa hidup saya berarti dan
bermanfaat bagi orang lain. Maka hal ini
menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya,”
tuturnya.
Fathiya berharap, ke depannya ia dapat
membuat lembaga yang dapat membantu
banyak orang sehingga menjadi amal
jariyah kelak. “Itu goal saya untuk ke
depannya, maka harus tetap berjuang
dan semangat dengan berusaha terus
berinovasi,” tutupnya. (Gth)
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Mualaf journey
Perjalanan
Mualaf
Ustadz
Insan
Mokoginta

A

lih-alih mewarisi keislaman
orang tuanya, pelajaran
tentang indahnya Islam
justru didapatkan Mokoginta dari
sebuah keluarga yang dikenalnya
saat merantau ke Jakarta.

Semakin jauh mengenal
Islam, Mokoginta mulai
merasakan ketidakberesan dalam
keimanannya. “Alhamdulillah,
hijrahku ke Jakarta adalah kehendak
Allah Subhanahu wa Ta‘ala,” akunya.

“Ayahku adalah seorang nonMuslim dari etnis Cina yang masuk
Islam saat menikahi ibuku,” ujarnya
dikutip dari Republika. Karena itu,
praktis Mokoginta terlahir dari
kedua orang tua yang beragama
Islam. Namun, karena keduanya
beranggapan semua agama sama
dan benar, ia dan tujuh saudaranya
disekolahkan di sekolah Katolik.

Empat tahun bergaul dengan
keluarga Muslim itu, Mokoginta
tak pernah sekalipun dipaksa atau
bahkan didorong untuk masuk
Islam. Namun selama itu, diamdiam ia mempelajari Islam dan
membandingkannya dengan ajaran
Alkitab.

Pendidikan dan lingkungan
sekolah menjadikan Mokoginta
dan saudara-saudaranya pemeluk
Katolik. Hingga pada satu masa,
tahun 1976, Mokoginta merantau
ke Ibu Kota untuk mengadu nasib.
Perantauannya itu tak hanya
membawanya menjadi seorang
pebisnis, tapi juga seorang pengikut
Yesus yang mencintai Muhammad
Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam.
Ia berkenalan dengan sebuah
keluarga Muslim yang menjadi
mitra bisnisnya di Jakarta, dan
tinggal tak jauh dari mereka. Di
sana, lingkungan kembali menjadi
guru bagi Mokoginta.
Tak perlu waktu lama untuk
membuat Mokoginta tertarik
pada Islam. Diam-diam, ia mulai
membuat penilaian tentang
agama itu, dan mulai merasakan
kebenarannya. Baginya, ajaran Islam
sangat memperhatikan persoalan
akidah dan akhlak, sesuatu yang
tidak pernah diajarkan secara
khusus dalam agamanya.
“Islam mengatur semuanya dengan
Al-Qur‘an dan Sunah Rasulullah,
termasuk segala sisi kehidupan
beragama. Sedangkan ajaran
‘kasih’ yang selalu didengungdengungkan dalam Kristen tidak
kurasakan,” katanya.
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Tahun 1980, hidayah Allah yang
melingkupi hati Mokoginta selama
hampir empat tahun berbuah
syahadat. Mokoginta berislam
setelah melihat bahwa justru umat
Islam-lah yang mengamalkan ajaran
agamanya.
“Muslimlah pengikut Yesus dalam
arti yang sesungguhnya, karena
merekalah yang mengamalkan
ajaran Yesus (Nabi Isa ‘alaihissalam),”
ujarnya.
Ia kemudian menyimpulkan bahwa
berislam adalah satu-satu nya
jalan untuk bisa mengamalkan
semua ajaran Yesus, “Jika aku tetap
dalam Kristen, setiap hari aku akan
mengkhianati ajaran Allah dan
Yesus,” simpulnya.
“Yesus juga berkata bahwa akan
datang setelahnya Nabi bernama
Ahmad atau Muhammad. Dialah
Nabi akhir zaman yang diutus untuk
menyempurnakan agama bagi
umat manusia,” lanjutnya.
Kini, Mokoginta bangga menjadi
Muslim, bukan karena kiprahnya
sebagai dai, melainkan karena
kebenaran yang dipeluknya.
“Dengan berislam, aku mengimani
Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi
wa Sallam tanpa kehilangan Yesus,”
kata peraih Mualaf Award pada
2006, 2007, 2010, dan 2011 ini. (ipw)

H

muslma

Setelah Punya Anak,
Ibadah Sunnah
Terabaikan?

A

pakah Anda juga merasakan, bahwa
setelah melahirkan dan memiliki
bayi, ibadah sunnah yang biasa
dilakukan menjadi jarang dilakukan, atau
bahkan menjadi hilang kebiasaannya?
Mari hal ini kita bahas..
Dengan rutinitas baru sebagai new
mom, salah satu persoalan yang muncul
dan ingin dicari solusinya adalah
bagaimana bisa mengatur ibadah dan
kewajiban dalam membersamai anak?
Satu hal yang perlu diingat, sebelum
pusing mencari tips-tips teknis, bisa jadi
kita hanya perlu menemukan mindset
yang tepat, dan meluaskan sudut
pandang: beres deh galaunya.
Nah, hal itu pun berlaku untuk
persoalan yang sedang dibahas saat ini.
Dan jawaban sederhananya setelah diurai:
membersamai anak juga adalah ibadah,

yang hukumnya bahkan wajib, bukan
sunnah.
Tapi, bukan berarti setelah menjadi ibu
menyepelekan ibadah sunnah. Tetapi,
kita memang mesti tahu bahwa pada
setiap fase kehidupan kita itu ada ladang
ibadahnya masing-masing. Semisal waktu
masih single, ladang ibadahnya dakwah
dengan karya kreatif, kontribusi manfaat
seluas-luasnya ke luar, berorganisasi/
berkomunitas dengan orientasi amal
sholeh, dan sebagainya.
Setelah jadi istri, ladang ibadahnya
dengan kepatuhan pada suami, ketaatan,
kesediaan dipimpin, dan sebagainya.
Setelah jadi ibu, ladang ibadahnya saat
mengutamakan anak-anak, mendidik
mereka dengan cinta, mengantarkan
mereka menjadi manusia yang sesuai
kehendak Allah menciptakan, dan

sebagainya.
Supaya pandangan kita luas, dan
hati kita juga lapang, bahwa ketika kita
masuk ke dalam fase serba terbatas
untuk melakukan ibadah sunnah, selama
aktivitas kita adalah bentuk menunaikan
tugas yang Allah Subhanahu wa Ta‘ala
amanahkan, maka itu pun sebenarnya
adalah ibadah.
Tentu kalau bisa disempatkan ibadah
sunnah, itu lebih baik. Tapi pun misal
tidak sempat karena anak membutuhkan
kita, ya tidak apa-apa. Justru pemenuhan
kebutuhan anak itulah ibadah kita, wajib
pula hukumnya.
Karena hakikatnya 24 jam hidup kita
itu isinya memang ladang ibadah semua.
MasyaAllah. (nin)
majalah AMAL Oktober 2020
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Komunita

HIPSI Pasuruan
Senantiasa
Tebar Benih
Semangat
Berwirausaha
Sejak Dini

H

impunan Pengusaha Santri Indonesia
(HIPSI) senantiasa menebarkan
semangat berwirausaha kepada
anggota dengan tetap memegang nilai-nilai
akhlak yang shiddiq, amanah, tabligh, dan
fatonah.
HIPSI atau Himpunan Pengusaha Santri
Indonesia adalah sebuah lembaga yang
dibentuk di bawah Rabithah al-Ma'ahid
al-Islamiyyah (RMI) atau asosiasi pesantren
se-Indonesia, menempuh jalur dakwah lewat
jalur wirausaha. Menurut HIPSI, nilai-nilai
kejujuran dan kerja keras bisa didakwahkan
lewat entrepreneurship.
Dakwah selalu identik dengan
penyampaian ajaran Islam melalui kata-kata
dari forum pengajian atau tempat ibadah.
Padahal, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi
wa sallam juga melakukan dakwah lewat
berbagai media yang hasilnya juga tak kalah
efektif dibandingkan dengan kata-kata,
yakni “bil hal” atau perbuatan, khususnya

organisasi pencentak
pengusaha santri
yang berahklaqul
karimah dan berskala
Internasional,
Dian dan seluruh
anggota yang lain
juga senantiasa
menyiapkan generasi
mendatang yang
berkualitas dan
berdaya saing tinggi
untuk masa depan.
perdagangan.
HIPSI menjadi institusi yang bukan
menciptakan calon pencari kerja, tapi kader
pesantren yang mampu menciptakan
peluang pekerjaan dan menyerap tenaga
kerja sebanyak mungkin serta menciptakan
pengusaha baru kreatif dan inovatif.
Ketua DPD HIPSI Kota Pasuruan,
Dian Rahmadin Akbar, S.Kep.Ns., M.Kep
menyampaikan jika saat ini anggota HIPSI
sudah tersebar di setiap wilayah kota atau
Kabupaten di Indonesia dengan jumlah
kurang lebih 5.300.
“Selain di kota atau kabupaten seluruh
Indonesia, HIPSI juga ada di beberapa Negara
di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura,
Turki, Australia, Belanda, Amerika, dan lain
sebagainya,” tutur pria yang juga Dosen
di Universitas Jember Kampus Pasuruan
Program Studi D3 Keperawatan.
Sesuai dengan visi HIPSI untuk menjadi

“Kita memang
tidak selalu bisa membangun masa depan
untuk generasi mendatang, namun kita
bisa menyiapkan generasi mendatang yang
berkualitas dan berdaya saing untuk masa
depan,” ungkap Owner dan Direktur Klinik
Rawat Inap Intan Zahra Husada Kepulungan,
Gempol, Pasuruan.
Menurutnya, santri adalah akar HIPSI.
Sebab, setiap santri adalah calon kader
penggerak yang akan turun ke masyarakat
dengan ilmunya. Dengan begitu, ketika
mereka lulus dan ingin mengolah sebuah
usaha atau ada persoalan terkait usaha
mereka, maka dapat bergabung dengan
HIPSI.
“Harapannya, setelah mereka lulus,
kalau ada persoalan tentang usahanya
mereka bisa konsultasi dengan HIPSI, maka
pengembangan wirausaha untuk para santri
pun berkembang dengan baik,” harap pria
lulusan Universitas Airlangga tersebut. (Gth)
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Figur

J
Profesor
Nursalam,
Guru Besar
Keperawatan
Termuda di
Indonesia

ika ada kemauan pada diri, maka imbangi itu dengan usaha dan
do‘a kepada Allah subhanahu wa ta’ala, maka yakinlah bahwa
akan ada kemudahan dalam melewati jalan tersebut. Hal itulah
yang telah diterapkan dalam diri Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons),
guru besar keperawatan termuda di Indonesia.
Ketua Perawat Jawa Timur ini senantiasa menerapkan pada diri
untuk selalu memberi. Menurutnya, senantiasa memberi adalah kunci
sukses. Seperti puisi yang digaungkan oleh W.S Rendra, “Ketika aku
berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga
adalah pemberian”.
“Maka hidup ini harusnya dijalani dengan senantiasa saling
memberi. Memberi itu bukan hanya berupa uang, tapi bisa memberi
kebaikan, ilmu, dan lain sebagainya. Sebab, nanti hanya amalan
baik saja yang dapat menolong kita. Sehingga banyak-banyaklah
melakukan kebaikan, memberi, menolong, dan berinfaq,” ujarnya.
Ia pun meyakini, ketika berbuat baik, maka akan mendapat balasan
yang baik pula. Sama halnya seperti cerita yang ia alami saat ingin
melanjutkan kuliah di Australia. Pada waktu itu, Prof. Nursalam
mendapati kendala, namun Allah menolongnya melalui orang yang
membantunya bersekolah di Kanada dulu.
“Jadi saya tidak dibolehkan melanjutkan kuliah karena ijazah
saya masih diploma 3. Akhirnya saya kembali pulang, tapi karena
masih memiliki keinginan, maka saya coba lagi. Dari situlah, Allah
seperti memudahkan jalan saya, saya bertemu dengan orang yang
menyekolahkan saya di Kanada, beliau kemudian merekomendasikan
saya sehingga akhirnya bisa kuliah di Australia,” jelas Dekan Fakultas
Keperawatan di Universitas Airlangga tersebut.
“Pada saaat itu, belum ada perawat yang sekolah ke luar negeri,
saya pun memberanikan diri bahkan hingga mendapat beasiswa di
sana,” imbuhnya.
Berkat dukungan dari ibu dan keluarga, akhirnya Prof. Nursalam
dapat menjadi satu-satunya guru besar laki-laki dan termuda pada
tahun 2013. Meskipun harus melewati pengalaman yang cukup sulit,
namun ia dapat berjuang dan membuktikannya.
“Sebenarnya di usia 38 tahun, saya sudah memenuhi syarat untuk
menjadi guru besar. Namun dalam proses tersebut, ada hambatan
yang harus saya lalui sehingga perlu bersabar sekitar 5 sampai 6 tahun
kemudian, barulah SK menjadi guru besar turun di usia 45 tahun dan
termasuk guru besar termuda pertama di Indonesia,” terang pria yang
juga menjabat Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Pelatihan Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tersebut.
Ayah dua anak ini merasa bahwa semua pencapaiannya hingga saat
ini adalah karena investasi kebaikan atau amal kebaikan, sehingga
dapat menolongnya dalam segala urusan. Dan yang selalu terpikirkan
dalam hidupnya adalah bagaimana senantiasa bermanfaat bagi orang
lain, terutama dalam ranah profesinya sebagai perawat di Jawa Timur.
“Saya ingin ada suatu inspirasi dari teman-teman untuk terus
berprestasi dan selalu berjuang, meskipun dunia menyerah, perawat
harus tetap berkiprah, terutama dalam melawan virus COVID-19 saat
ini. Karena jika tidak ada perawat, siapa yang akan menangani pasien
di rumah sakit. Ayo saling menguatkan, saling menahan diri dan
saling mendoakan. Tak lupa perhatikan protokol kesehatan dengan
3M,” tutupnya. (Gth)
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profil donatu

“

Si kakak saya
suruh masukkan
di kotak amal
masjid terdekat.
Sebagian untuk
diberikan bagi
orang yang butuh
di jalan. Gantian
yang memberi,
kadang kakaknya,
kadang adiknya,”

Ajarkan Ananda
Terlibat Bersedekah

S

udah lebih dari lima tahun, Galuh Aulia menjadi donatur untuk
KotakAmal Indonesia. Kegemarannya dan keistiqomahannya
bersedekah ini, turut ia tularkan kepada anak-anaknya. Ia
membiarkan anaknya terlibat dalam bersedekah.
Ibu dari dua orang anak ini tak luput dalam mengajarkan anaknya
bersedekah. Ia membiasakan anaknya menyisihkan uang jajan dan
dimasukkan di dalam kaleng, “Saya sudah siapkan kaleng di rumah,
saya biasakan mereka untuk sedekah. Alhamdulillah, mereka antusias,”
katanya.
Setelah terkumpul dalam kaleng, uang tersebut akan dimasukkan ke
kotak amal masjid sebagian. Dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan
snack dan diberikan pada yang membutuhkan.
“Si kakak saya suruh masukkan di kotak amal masjid terdekat.
Sebagian untuk diberikan bagi orang yang butuh di jalan. Gantian yang
memberi, kadang kakaknya, kadang adiknya,” ungkap perempuan yang
kesehariannya bekerja sebagai karyawan swasta itu.
Seiring waktu, keistiqomahannya ini makin mempermudah dan
memperlancar urusan duniawinya. Maka dari itu, dengan dampak
tersebut, ia akhirnya turut mengajarkan anaknya agar terlibat
bersedekah. (ipw)
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Hukum

kepemilikan tanah alias setara dengan
sertifikat tanah. Akan tetapi, pasca UUPA,
maka status tanah petok D tak ubahnya
seperti tanah girik, sehingga harus
dikonversi sesuai dengan ketentuan
UUPA.
Letter C

Mengetahui Kekuatan Hukum
Tanah Girik, Petok D, Letter C,
dan Sertifikat Tanah

A

ssalamu‘alaikum, Pak Arip mohon
pencerahan singkat kekuatan
hukum tanah yang punya Surat
Girik, Petok D, dan Petok C dibanding
tanah yang sudah bersertifikat. Terima
kasih, Wassalamu‘alaikum. (Marjadi –
Gresik)
JAWAB
Wa‘alaikumsalam, terima kasih Pak
Marjadi atas pertanyaannya.
Perlu diketahui bahwa terkait
pertanahan sudah ada UU yang
mengaturnya, yaitu UU No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria atau yang biasa disebut UUPA.
Sebelum menjawab pertanyaan bapak
terkait kekuatan hukumnya, terlebih
dahulu kita bahas satu-persatu apa itu
Girik, petok D, dan petok C atau Letter C.

Tanah Girik
Istilah tanah girik ini masih melekat
di masyarakat khususnya di daerah
pedesaan. Istilah tanah girik biasanya
digunakan masyarakat untuk merujuk
pada tanah yang belum bersertifikat.
Tanah girik merupakan tanah yang
dikuasai oleh salah satu pihak yang
memiliki girik alias bukti pembayaran
pajak atas tanah yang bersangkutan
kepada otoritas kolonial.
Girik bukan bukti kepemilikan tanah
atau hak atas tanah, melainkan hanya
bukti pembayaran pajak saja. Maka
dari itu, UUPA mengamanatkan agar
melakukan konversi tanah, salah satunya
tanah girik, ke dalam tanah ber-hak
sesuai UUPA.
UUPA mengamanatkan bahwa
pelaksanaan konversi tanah tersebut
harus selesai dalam 20 tahun. Namun,
realita di masyarakat masih ditemui
banyak tanah yang belum dikonversi.
Oleh karena itu, sebaiknya segera
konversi tanah girik melalui Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Petok D
Tanah petok D adalah tanah yang
memiliki hak surat tanah petok D.
Sebelum terbit UUPA pada tahun 1960,
status tanah petok D dipersamakan
dengan tanah yang memiliki surat

Oleh : Arip Imawan, SH, SHEL, CM
(advokat di Moslem Lawyers Association)
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Tanah letter C adalah buku register
pertanahan yang ada di desa atau
kampung atas kepemilikan tanah di
lokasi tersebut secara turun temurun.
Letter C tersimpan di kepala desa masingmasing. Yang diberikan kepada warga
biasanya hanya kutipan letter C saja, girik,
petok D, dan lain sebagainya. Dengan
kata lain tanah letter C bermakna bahwa
tanah tersebut secara lengkap tercatat di
buku Letter C dan terdapat bukti lainnya
berupa girik, kutipan letter C, dan lain
sebagainya pada pemilik tanah.
Letter C sendiri biasanya berisikan:
Nomor Buku C; Kohir; Persil, Kelas
Tanah, adalah suatu letak tanah dalam
pembagiannya atau disebut juga Blok.
Tanah letter C tidak serta merta sudah
kuat bukti kepemilikannya. Tetapi tetap
saja demi keamanan, tanah letter C sebisa
mungkin dikonversikan menjadi sertifikat
tanah.
Sertifikat Tanah
Sertifikat tanah merupakan sertifikat
hak kepemilikan. Dalam UUPA disebutkan
berbagai sertifikat, ada Sertifikat
Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Pakai
(SHP), dan Sertifikat Hak Guna Usaha
(HGU). Ketika seseorang memegang
atau memiliki sertifikat tersebut,
maka kepemilikannya dilindungi UU
sebagaimana amanat UUPA.
Dari penjelasan di atas, bisa
disimpulkan dari segi kekuatan
hukumnya baik tanah girik, petok D, dan
letter C belum memiliki kekuatan hukum
jika merujuk pada UUPA, dan masih
rawan bersengketa. Karenanya, lebih baik
segera dikonversi menjadi Sertifikat Hak
Milik (SHM), sehingga kekuatan hukum
sertifikat tanah lebih tinggi dan kuat
daripada surat girik, petok D, maupun
letter C.
Demikian jawaban dari kami, semoga
bermanfaat.

Konsultasi GRATIS

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

B

siga

Rapat
Koordinasi BPBD
Jatim Bersama
Organisasi Mitra
SRPB Jatim

Pentingnya Peran Relawan Saat Bencana

U

sai menggelar berbagai kegiatan
selama dua hari, para relawan dari
organisasi mitra Sekber Relawan
Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim,
sejenak meluangkan waktu untuk bersantai.
Dalam acara yang dikemas dalam
Jambore Relawan Penanggulangan
Bencana Jatim, para relawan dihibur dengan
musik elektone dan pembagian berbagai
doorprize. Mereka juga ditantang dengan
kuis-kuis yang menarik.
Tak lupa hidangan kambing guling, sate,
hingga gulai, turut menyemarakkan acara
yang berlangsung pada Sabtu (22/8) malam
di Obis Camp, Desa Jatijejer, Kecamatan
Trawas, Kabupaten Mojokerto. Api unggun
menambah suasana kian meriah.
Kabid Penanggulangan Kebencanaan
(PK) BPBD Jatim Gatot Subroto yang
membuka acara ini turut mendukung para
relawan untuk terus berkegiatan meski
pandemi COVID-19 belum usai.
“Kami di BPBD Jatim tak ada apa-apanya
tanpa dukungan relawan. Kami tanpa
relawan tak bisa turun ke masyarakat
hingga pelosok-pelosok desa,” ungkap Gatot
Subroto dalam sambutannya.
Ia mengakui peran relawan sangat
penting. Bahkan ia harus rela balik dari
Jakarta untuk ikut hadir dalam acara
bersama para relawan. Sebelumnya, Gatot
Subroto mengikuti rapat di BNPB di Jakarta.
Gatot juga mengungkapkan pesan
dari Kepala BNPB Doni Monardo. Doni
mengajak semua pihak, termasuk relawan
untuk tiada lelah dan menyerah dalam

menghadapi pandemi COVID-19, “Kita tidak
akan menang melawan Covid-19 bila tidak
disiplin,” ungkap Gatot Subroto mengutip
pernyataan Kepala BNPB.
Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Dwi
Rossantiana mengungkapkan, kegiatan
Rakor BPBD Jatim bersama para organisasi
mitra SRPB Jatim mendapat animo tinggi.
Termasuk pula pelatihan yang diadakan
kepada para relawan se-Mojokerto Raya
maupun jambore relawan pada malam
harinya.
“Terima kasih kepada para relawan
maupun para organisasi mitra SRPB Jatim
yang telah hadir di acara ini. Mulai dari
awal hingga berakhirnya acara,” ungkap
perempuan yang kerap disapa Ocha ini.
Berperan Aktif, SRPB Jatim Undang
Relawan di Mojokerto Ikut Pelatihan
Kota Mojokerto dan relawannya hampir
selalu berperan dalam penanggulangan
bencana di Jawa Timur. Maka dari itu, Sekber
Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB)
Jawa Timur, mengundang para relawan dari
berbagai penjuru Mojokerto untuk turut
serta dalam pelatihan kebencanaan.
Acara pelatihan ini merupakan rangkaian
Rapat Koordinasi (Rakor) BPBD Provinsi Jawa
Timur bersama organisasi mitra SRPB Jatim.
Acara ini diadakan Jumat (21/8) hingga
Minggu (23/8).
Pelatihan yang diadakan adalah
Masjid Tangguh, Pasar Tangguh, dan
InaRisk Personal dan Kerumunan. Untuk
menegakkan protokol kesehatan dengan
menjaga jarak, pelatihan dibagi dalam dua
kelas. Dua kelas ini dilakukan secara outdoor
di tengah rerimbunan pohon pinus dan

segarnya udara Trawas.
Pelatihan pertama dilakukan untuk
peserta InaRisk Personal. Sedangkan
pelatihan kedua untuk Masjid Tangguh dan
Pasar Tangguh.
“Mengapa Mojokerto kami pilih, karena
di dua tempat ini (kota dan kabupaten)
memiliki relawan yang cukup banyak
dan beragam. Mereka juga aktif dalam
berkegiatan penanggulangan bencana,
termasuk dalam penanganan pandemi
COVID-19,” ungkap Koordinator SRPB Jatim
Dian Harmuningsih di hadapan peserta.
Oleh karena itu, lanjut Dian, pelatihan di
hari Jum‘at dilakukan terhadap para relawan
Mojokerto sebagai apresiasi terhadap upaya
mereka selama ini. Sedangkan esok harinya,
sekitar 75 ketua mitra SRPB Jatim akan
mengikuti rakornya.
Pelatihan yang diadakan di ruang terbuka
Obis Camp berlangsung meriah dan seru.
Para peserta juga diminta untuk sharing
pengalaman mereka di pasar maupun di
masjid. Dua tempat umum tersebut punya
potensi penyebaran COVID-19.
“Yang paling diwaspadai adalah ketika
melakukan pembayaran. Harus berhati-hati
karena uang beredar dari tangan ke tangan.
Lebih baik usai menerima kembalian ditaruh
ke plastik,” ungkap Puspita, salah satu
pemateri Pasar Tangguh.
Materi pelatihan makin menarik karena
panitia pelaksana memberikan hadiah
doorprize kepada peserta yang berhasil
menjawab pertanyaan. Selain relawan,
masyarakat sekitar Obis Camp juga
dilibatkan dalam pelatihan ini. (*)
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Hatimu untuk Mahasiswi Blitar

Untuk mengisi kegiatan dimasa pandemi Covid-19,
mahasiswi yang berdomisili di Blitar mengadakan acara HATIMU
bersama kotakamal Blitar. Hatimu yang merupakan singkatan
dari Hafalan, Tilawah dan Murojaah ini sangat bermanfaat di
sebagai salah satu sarana peningkatan imun jiwa.(*)

Tambahan Modal Pengrajin Kayu Blitar

Kotakamal Indonesia - Blitar menyalurkan bantuan modal untuk
Bapak Imam Ansori. Laki-laki yang sehari-harinya menjadi pengrajin
kayu dan tinggak di Kelurahan Tanggung Kec.Kepanjen Lor ini ikut
merasakan dampak pandemi covid-19. Semoga tambahan modal ini
bermanfaat untuk melanjutkan usahanya (*)

Jejak Si Kamal Spesial Kemerdekaan
Jejak Si Kamal Edisi Kemerdekaan hadir memperingati
Kemerdekaan RI ke 75. Di Dusun Jlengut, Desa Blimbing
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, kotakamal Indonesia - Kediri
dan adik-adik merayakan Hari kemerdekaan dengan cara yang
berbeda. Mulai saat matahari terbit relawan beserta adik-adik
jelajah sawah dan membantu para petani, setelah itu dilanjutkan
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik sangat antusias dan
bersemangat. Dirgahayu Indonesia yang ke 75 semoga makin
berkah dan menjadi negara yang adil, makmur serta sejahtera
rakyatnya. Aamiin.
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Modal Usaha untuk Dai & Guru Ngaji
Sidoarjo

A

potret kit

Penyaluran Face shield untuk
pengajar MA Boarding School
Nurul Fikri Banjarbaru
Interaksi guru pengajar dengan para santri di MA Boarding
School Nurul Fikri banjarbaru, harus dilakukan sesuai protokol
kesehatan cegah wabah covid-19. Kotakamal Indonesia
- Banjarbaru menyalurkan bantuan faceshield ITS kepada
para guru, dengan harapan MA Boarding School menjadi
Sekolah Tanggung Bencana yang menjunjung tinggi protokol
kesehatan cegah covid-19

Penyaluran face Shield ITS di Kediri
Kotakamal Indonesia - Kediri telah menyalurkan 30 Face Shield
dari Lab iDIG Despro ITS & ITS Surabaya untuk petugas kebersihan,
pedagang, tukang parkir, dll,

Beasiswa Kotakamal Semangati
Nur Maulida
Kotakamal Indonesia - Sidoarjo kembali menyalurkan
bantuan amal cerdas. kali ini beasiswa diberikan untuk
Nur Maulida yang tinggal di Desa Kalanganyar, Kecamatan
Sedati Sidoarjo. Sejak ia berada dalam kandungan, Nur
telah ditinggal ayahnya. Gangguan mental yang dialami
ibunya, mengharuskan Nur tinggal dengan bibinya. Kondisi
ekonomi yang sulit ini tak boleh jadi penghambat Nur
meraih cita-citanya. Semoga kelak sukses ya Nur.

Kegiatan Menyambut Bulan Muharram 1442 H
Menyambut bulan Muharram 1442 H, komunitas ngaji Al-Qur'an
Kotakamal banjarbaru melaunching pengembangan program,
berupa materi "cara berinteraksi dengan Al-Qur'an", cerdas cermat,
games, dan pembagian doorprize.
majalah AMAL Oktober 2020
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Bantuan untuk Bu Hamidah
Kotakamal memberi bantuan biaya berobat untuk Bu
Hamidah yang telah setahun ini lumpuh. Stroke menyerang
hingga ia hanya bisa terbaring di tempat tidur.

Kegiatan Menyambut Bulan
Muharram 1442 H
Menyambut bulan Muharram 1442 H, komunitas ngaji Al-Qur'an
Kotakamal banjarbaru melaunching pengembangan program,
berupa materi "cara berinteraksi dengan Al-Qur'an", cerdas cermat,
games, dan pembagian doorprize.

Sang suami, Pak Sutarman bekerja sehari-hari sebagai seorang
tukang rombeng (jual beli barang bekas). Saat ini Pak Sutarman
juga sedang mengalami musibah kecelakaan. Kakinya belum
bisa berfungsi seperti semula. Karena itulah ia belum bisa
mengayuh sepeda untuk bekerja.
Semoga bantuan dari donatur kotakamal Indonesia ini
bermanfaat...

Wakaf Tanah di Magetan

Penyaluran Waqaf Buku Siroh Nabi
Kotakamal Indonesia - Pasuruan bekerjasama dengan
Komunitas KAFA Pasuruan menyalurkan Waqaf Buku 64 Siroh
Sahabat nabi kepada TAB IT dan Griya Tahfidz Al Qur'an Permata
Indah Pagak Beji Pasuruan.
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Bertempat di Kantor Urusan Agama kecamatan Plaosan kab.
Magetan pada tanggal 17 september 2020 telah diadakan
ikrar wakaf yang wakili nadzir Patma Hadi Santoso kotakamal
Indonesia menerima wakaf tanah dari Bapak Sadin. Tanah
yang berlokasi di kelurahan Plaosan berdekatan dengan pasar
plaosan yang berukuran 2.055m² ini akan digunakan untuk
pengembangan yayasan pendidikan Al Uswah Center Magetan.
Insyaalloh akan segera dibangun Masjid, ruang kelas 3 lantai,
kantor, asrama, dan kamar mandi. Jika ada dermawan yang
ingin wakaf untuk pembangunan tersebut masih menerima.
Semoga amal ibadah para dermawan yang ingin mewakafkan
dilipatgandakan pahala dan kelak semoga dibangun rumah
oleh Alloh SWT di sorganya, aamiin.(45hs)

A

potret kit

Muharram Yatim Ceria
Kotakamal Indonesia - Kediri
menyelenggarakan Muharram Yatim
Ceria (30/8/20). Adik-adik diajak
bermain dan belajar serta berwisata
religi di Marwah Tirta & Resto.
Acara diawali dengan Do'a disertai
kebahagiaan adik-adik yatim. Setelah
motivasi dan santunan, acara diakhiri
dengan berwisata religi.

Bantuan Biaya Persalinan
Kotakamal Indonesia - Kediri telah menyalurkan Amal
Kemanusiaan berupa bantuan dana persalinan sesar.
Ibu Rika Dwijayanti dan suami teah menerima bantuan
tersebut sepulang dari RS DKT Kediri. Jazakumullah khoir
untuk semua donatur.

Kotakamal Indonesia Ikuti Jambore
Relawan Jatim
Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim
dan BPBD Jatim menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang
melibatkan mitra organisasi relawan. Acara yang sekaligus
dikemas dalam konsep jambore ini diselenggarakan di Obis
Camp, Trawas dan melibatkan 100 organisasi se-Jatim.
majalah AMAL Oktober 2020
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R

kuline

AYAM
RICARICA
Oleh:

Dk. Keramean
RT 01/RW 09, Desa
Sumorame, Kec.
Candi, Kab. Sidoarjo
081917193449

Bahan-bahan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 ekor ayam potong sesuai selera
3 batang sereh geprek
1 cm lengkuas geprek
1 cm jahe geprek
3 lembar daun salam
3 lembar daun jeruk
1 buah tomat iris
Kaldu jamur/penyedap
secukupnya
Gula pasir + garam secukupnya

Bumbu halus:
•
•
•
•
•
•

1 cm Kunyit
6 siung bawang merah
3 siung bawang putih
Cabai sesuai selera
3 butir kemiri
Ketumbar dan lada secukupnya

Langkah-langkah
membuatnya:
1.

Cuci bersih ayam dan beri perasan jeruk
nipis, setelah 10 menit cuci lagi lalu goreng
setengah matang
2. Tumis bumbu halus, hingga harum
3. Masukkan sereh, lengkuas geprek, juga
daun salam dan daun jeruk
4. Masukkan ayam
5. Aduk, lalu beri air secukupnya
6. Setelah air menyusut dan ayam empuk,
masukkan daun kemangi
7. Aduk sebentar dan matikan kompor,
pindahkan ayam rica-rica ke mangkuk saji
Ayam rica-rica siap dinikmati!

Pelengkap:

Daun kemangi secukupnya

majalah AMAL Oktober 2020
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Tazkiah

Optimisme
yang Tak
Pernah Pupus

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

S

alah satu rahasia dan resep hidup
sukses adalah pesan “Janganlah
kamu berputus asa dari rahmat
Allah”….. Penggalan ayat ke 53 dari
suratAz-Zumar ini begitu menyejukkan
hati dan member motivasi agar bangkit
dari keterpurukan untuk melanjutkan
perjalanan sejarah kehidupan yang
masih panjang. Ada pesan kuat tentang
optimisme dan harapan yang lahir
dari refleksi keimanan bahwa ia akan
menjelma menjadi energi baru untuk
sebuah optimisme baru yang sedang
dirajut.
Dalam praktiknya, manusia akan selalu
dihadapkan pada dinamika kehidupan
yang dipergilirkan (QS. Ali Imran: 40).
Sebagaimana halnya siang dan malam,
kesuksesan dan kegagalan pun bisa
dialami oleh siapapun tanpa kecuali.
Fenomena ini akan terus berlangsung
hingga manusia mau belajar dari
kegagalan dan mengubah dirinya
menjadi sosok yang lebih dewasa dan
berpengalaman.

40
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Jika kita baca siroh anbiya’, kisah teladan
dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam
dan sahabat-sahabatnya, maka akan
ditemukan mutiara inspirasi bagi orangorang beriman. Bahwa mereka adalah
sosok-sosok yang pantang menyerah
dan tidak pernah mengeluh atas beban
amanah dan kehidupan yang Allah
Subhanahu wa Ta‘ala berikan.
Tak sedikit cobaan dan rintangan yang
telah mereka alami namun semua itu
dihadapi dengan tegar. Sebab mereka
yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah
‘Azza Wajalla. Mereka selalu sadar dan
berbesar hati akan janji yang lebih baik
yang Allah siapkan bagi hamba-Nya yang
bisa melewati ujian kehidupan.
Begitulah cara Rasulullah Shalallahu
‘Alaihi wa Sallam ketika mendidik dan
mengajarkan nilai optimism kepada Abu
Bakar As-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu.
Saat keduanya berada dalam Gua Tsur,
bersembunyi dari kejaran orang-orang
Quraiys. Dari dalam gua, Abu Bakar
radhiyallahu ‘anhu melihat beberapa

pengejar dengan pedang terhunus berada
di luar mulut gua.
Seandainya saja mereka melihat ke
dalam lubang gua, tentu Abu Bakar
radhiyallahu ‘anhu dan Rasulullah
Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam akan
terlihat dan bisa tertangkap, bahkan
dibunuh oleh mereka. Sahabat Abu
Bakar tak bisa menahan kerisauan dan
mengungkapkannya kepada Rasulullah.
Namun, bukan perasaan gentar yang
dilontarkan utusan Allah atas perasaan
Abu Bakar tersebut. Sebaliknya, Rasulullah
menegaskan, “Abu Bakar, jangan takut dan
khawatir, sesungguhnya Allah bersama
kita,” (QS. At-Taubah: 90).
Kisah di atas member pesan optimism
pada jiwa-jiwa yang beriman bahwa
mereka tidak menghadapi masalah
sendirian, tetapi dengan “back up” Allah
Subhanahu wa Ta‘ala, masalah mereka
pun berujung kesuksesan. Optimisme
adalah energy ilahiyah, optimism adalah
landasan iman dan moral bagi bangsa
yang berketuhanan. (ipw)

