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Pembaca yang beriman sekalian, 
alhamdulillah, kita sekarang sudah me-
masuki bulan Shafar 1443 H, sudah 
sebulan kita menjalani tahun baru islam 
ini, bulan Muharram sudah kita lewati. 
Selanjutnya dua peristiwa pentingpun 
sudah kita saksikan dan rasakan seperti 
ibadah haji 1442 H yang barusan usai dan 
Hari Kemerdekaan RI 77 tahun. Qodarullah, 
semuanya berjalan dengan baik, selamat, 
damai dan penuh khitmad. Tentu bagi yang 
menunaikan ibadah haji tahun ini, kita 
doakan semoga menjadi haji mabrur dan 
berdampak positif bagi dirinya sendiri dan 
lingkungan sekitarnya. 

Pembaca yang beriman sekalian, kali ini 
kami kembali hadir dengan sajian edisi bu-
lan Shafar 1443 H atau September 2022 M. 
Media Islam As SAJIDIN yang sudah berusia 
8 tahun ini, tetap selalu mengharapkan doa 
dari pembaca sekalian agar media massa 
bermisikan dakwah islam ini, tetap eksis 
ditengah-tengah umat islam dan menjadi 
bagian media pencerahan dalam upaya men-
ingkatkan ketakwaan kepada Allah Swt seba-
gai gaya hidup umat Nabi Muhammad Saw. 

Pembaca yang beriman sekalian,  As SA-
JIDIN edisi cetak yang sampai saat ini masih 
diterbitkan dalam format e-paper ini, kami 
maksudkan sebagai media pencerahan 
adalah agar para pembaca mendapatkan 
beragam informasi dunia keislaman yang 
diformat dalam bentuk penyajian jurnal-
istik. Bahasa dan diksi yang digunakan 
adalah bahasa pop keseharian yang mu-
dah dimengerti  para pembaca dengan 
sama sekali tidak meninggalkan dalil-dalil 

betul sekali apa yang dikatakan oleh 
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. 
Herman Deru usai menjadi Inspektur Upac-
ara Hari Ulangan Tahun (HUT) Kemerdeka-
an Republik Indonesia (RI) ke-77 Tahun di 
Griya Agung Palembang, katanya,” mari kita 
banyak bersyukur atas nikmat kemerde-
kaan ini”. Memang dibalik kemeriahan dan 
kegembiraan perayaan HUT RI tersebut, 
kita tetap harus bersyukur kepada Allah 
Swt atas nikmat kemerdekaan tersebut. 
Sebab, sesuai dengan mukaddimah UUD 
45 yang menyebutkan bahwa kira-kira 
seperti , “atas rahmat Allah Tuhan Yang 
Masa Esa, maka diperolehlah kemerde-
kaan bangsa Indonesia”. Jadi kesimpulan 
bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan 
terjadi bila tidak ada kehendak dan kuasa 
Allah Swt. 

Mensyukuri nikmat Allah yang dikar-
uniakan kepada kita, seperti kemerdekaan 
ini,  merupakan perilaku dan perbuatan 
yang sangat terpuji. Kita bersyukur menun-
jukan kehambaan kita kepada Allah Swt 
karena kita sama sekali tiada daya upaya 
untuk merebut kemerdekaan tersebut 
tanpa pertolongan dan ridho Allah Swt. 
Bersyukur pula akan mendatangkan 
nikmat-nikmat berikutnya yang berlipat 
ganda seperti perbaikan ekonomi, kes-
ejahteraan, kemajuan dan kemakmuran 
rakyat Indonesia seperti yang digariskan 
Allah Swt dalam QS Ibrahim ayat 6 soal 
bersyukur dan kufur nikmat. 

Lalu bagaimana bentuk kongkrit cara 
bersyukur dalam kerangka berbangsa dan 
bernegara di nusantara ini? Tentu kita sepa-
kat bahwa segenap bangsa Indonesia harus 
berperilaku membangun bukan merusak. 

Alquran, Sunnah, Qiyas dan Ijma Ulama. 
Fenomena yang dihadapi umat islam dan 
peristiwa yang menyentuh umat islam, 
akan disajikan dalam terbitan As SAJIDIN 
dengan bahasa sederhana namun tetap 
berlandaskan dalil nadli dan aqli. Artinya, 
redaksinya sangat simpel sehingga bisa di-
mengerti dengan mudah oleh para pembaca. 
Dengan sajian dan format yang demikian, 
kami berharap bahwa semua konten, pem-
beritaan, artikel, informasi yang terpaparkan 
dalam setiap terbitan bisa mencerahkan 
para pembaca seluruhnya. 

Pembaca yang beriman sekalian, 
As SAJIDIN sebagai media pencerahan 
merupakan misi dari sisi lain kehadiran 
media dakwah satu-satunya yang terbit 
reguler di kota Palembang ini. Maksudnya, 
As SAJIDIN terkadang mengambil sisi lain 
(angle) terhadap peristiwa umat islam 
yang tidak menjadi pembahsan seirus 
media cetak lainnya yang ada, dengan 
bahasa yang simpel, sederhana dan mudah 
dipahami dari seluruh lapisan umat islam 
dan masyarakat secara umum. As SAJIDIN 
sebagai media pencerahan adalah  sebagai 
cara manajemen dan redaksi media cetak 
ini untuk mengambil porsi lain dari apa 
yang sudah dilakukan media cetak umum, 
media cetak islam lainnya. Mudah-muda-
han, As SAJIDIN sebagai media pencera-
han, benar-benar membuat cerah para 
pembaca sekalian. Sebagai contoh kecil, 
misalnya pembaca membaca bagaimana 
berwudhu yang benar, kemudian menjadi 
ingatan dan terus melakukannya ketika 
beruwudhu hendak sholat, maka itu saja 

sudah disebut pembaca itu sudah tercer-
ahkan. Untuk topik-topik islam yang 

“berat”, biarlah menjadi porsi media 
cetak lainnya atau menjadi bagian kerja 
para dosen, ulama dan da’i yang lebih 
berkompenten. 

Pembaca yang beriman sekalian, 
sebelum menutup salam ini, kami tentu 
tak lupa mengajak semua pembaca untuk 
tetap selalu bersyukur kepada Allah Swt 
atas semua keadaan saat ini. Dengan ber-
syukur, Allah akan menambah nikmat yang 
telah diberikan-Nya. 

Pembaca yang beriman sekalian,  selan-
jutnya tentu pula kami  selalu meningatkan 
agar kita semua tak lupa bershalawat dan 
salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir 
zaman, rasul yang syariatnya sempurna, 
rasul yang telah mengajarkan ibadah 
secara sempurna, Rasulullah Muhammad 
shallallahu alaihi wassalam. Semoga shala-
wat dari Allah senantiasa tercurah untuk 
beliau, istri-istri beliau, para sahabat be-
liau, serta siapa pun pengikut beliau yang 
sejati sampai akhir zaman.  

Pembaca yang beriman sekalian, 
demikian salam kami untuk edisi Shafar 
1443 H atau September 2022 ini, semoga 
terus menyukai dan bersama kami da-
lam berdakwah. Dan tentu semoga ada 
pencerahan setelah membaca As SAJIDIN 
kali ini.   Sekali lagi, inti media cetak ini 
adalah berdakwah. Akhirnya hanya kepada 
Allah SWT-lah, kami berserah diri dan me-
minta pertolongan. Hasbunallah wani’mal 
wakil, ni’mal maulah wani’mannasir. 
Wassalammu’alaikum w.w.(*)

Generasi muda harus rajin menuntut ilmu 
untuk bekal masa depan, para penguasa 
juga memberikan teladan baik dan tidak 
memelihara perbuatan burut seperti 
korupsi, suap menyuap, tidak jujur, suka 
bohong, tidak adil, tidak berkeprimanu-
siaan dan lainnya. Pokoknya kita harus 
bahu membahu menjadikan nikmat ke-
merdekaan ini untuk menuju negara yang 
baldatun toyyibantun warabbul ghufur. 
Gemah ripah loh jenawi.

Makna bersykur itu juga berarti kita 
harus mengisi kemerdekaan dengan kerja 
keras dan terpola dengan baik. Dengan 
demikian dapat melahirkan karya-karya 
besar yang hasilnya dapat dirasakan oleh 
generasi sekarang atau generasi yang 

akan datang. Manusia Indonesia harus 
terus berjuang dengan penuh keprihati-
nan, berhemat, menghindari sikap hedo-
nistik dan pola hidup konsumtif yang bisa 
membahayakan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 

Kemerdekaan dan kebebasan yang 
telah kita rasakan dalam angka 77 tahun 
ini hendaknya kita pahami dengan baik 
misi dari perjuangan para pahlawan terda-
hulu. Misi perjuangan mereka harus terus 
hidup dalam jiwa generasi baru Indonesia, 
sehingga mereka bisa memahami dengan 
baik hakekat kemerdekaan. Kemerdekaan 
itu telah diperjuangkan  Bangsa Indonesia 
menuju tegaknya hak-hak asasi manusia, 
persamaan hak, dan perdamaian dunia.(*)
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baru saja dua tahun 
lepas dari musibah 
Pandemi Covid-19 
dengan segala pender-

itaannya, kini bangsa Indonesia 
kembali menghadapi peliknya 
kehidupan dengan kebijakan 
pemerintah menaikan harga 
BBM (Bahan Bakar Minyak). 
BBM merupakan lokomotif 
ekonomi, sekali dia bergerak 
naik, maka selanjutnya akan 
disusul dengan kenaikan ke-
butuhan lainnya seperti harga 
kebutuhan sembilan bahan 
pokok (Sembako) dan kebutu-
han primer lainnya. 

Namun demikian, bagi 
bangsa Indonesia yang may-
oritas muslim, tentu kenaikan 
BBM haruslah disikapi dan 
direspon terus mendekatkan 
diri kepada Allah Swt, Tuhan 
yang Maha Kuasa. Dengan dekat 
kepada Allah Swt, maka insan 
muslim akan menjelma menjadi 
orang yang bertakwa yang akan 
diberikan Allah Swt, rezeki dari 
pintu mana saja dengan tidak 
disangka-sangka.  Jadi dengan 
BBM naik, maka jangan sedikit-
pun risau apalagi panik dalam 
menghadapi situasi ekonomi 
sulit ini, sepanjang umat islam 
semuanya terus menerus 
menaikan iman kepada Allah 
Swt.  BBM naik tak masalah 
sepanjang iman juga lebih naik 
kepada Allah Swt. Allah berjanji 
akan menjamin kehidupan um-
atnya menjaga dan menaikan 
imannya. 

Allah Swt menjamin rezeki 
hambahnya yang beriman. 

Dikutip dari jamilazzaini.
com, motivator Jamil Azzaini 
menulis harga BBM sudah naik, 
iman juga perlu ikut naik. Harga 
BBM naik pasti akan berimbas 
kepada naiknya harga-harga 
yang lain. Kita tak perlu panik 
karena secara keimanan Allah 
sudah menjamin rezeki kita. 
Simak firman Allah: “Dan tidak 
ada suatu binatang melata pun 
di bumi melainkan Allah-lah 
yang memberikan rezeki-Nya. 
(QS Hud : 6)

Selanjutnya dia juga menulis, 
camkan pula hadits Nabi, “Wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya 
kalian tidak akan mati sam-
pai sempurna jatah rezekinya, 
karena itu, jangan kalian merasa 
rezeki kalian terhambat. Dan ber-
tawakalah kepada Allah, wahai 
sekalian manusia. Carilah rezeki 
dengan baik, ambil yang halal 
dan tinggalkan yang haram. (HR 
Baihaqi)

Senada dengan itu, Pengasuh 
Rumah Qur’an Ghaziya, Cici 
Rafika, S.Pd berpendapat, meng-
hadapi kondisi kenaikan BBM 
sekarang ini, diwajibkan oleh 
Allah untuk melakukan amar 
ma’ruf nahi munkar kepada 
penguasa.

“Rasulullah pernah bers-
abda, ‘Jihad yang paling utama 
ialah mengatakan kebenaran 
(berkata yang baik) di hadapan 
penguasa yang zalim’ (HR Abu 
Daud),” katanya, Kamis, 1 Sep-
tember 2022. 

Oleh sebab itu, tegas Cici 
Rafika, jangan khawatir. Se-
bagaimana Allah SWT mem-

bagikan rezeki adalah jika kita 
bertawakkal sebenar-benarnya 
tawakkal, seperti seekor burung 
diberi rezeki.

“Burung diberikan reze-
kinya dengan terbang dengan 
perut kosong dan pulang dalam 
keadaan perut kenyang,” pa-
parnya. 

Selama ini tidak ada burung 
yang tidak mau terbang karena 
khawatir dapat rezeki atau 
tidak. Padahal, Allah Swt hanya 
memberikan mereka dua hal, 
yakni paruh dan cakar. Dengan 
dua hal itu burung bisa mencari 
makan.

“Orang beriman tidak per-
nah berputus asa karena mer-
eka memandang hakikat yang 
datang dari Allah SWT, teruslah 
bekerja mencari nafkah halal 
dan serahkan rezeki kepada Al-
lah,” katanya.

Sementara Jamil Azzaini me-
nambahkan, kita tak akan men-
inggal sebelum suapan terakhir 
jatah rezeki kita sempurna kita 
terima. Rezeki itu bisa halal dan 
haram. Maka pastikan yang kita 
dapatkan yang halal karena toh 
tak mungkin tertukar. Sung-
guh rugi bila total jatah rezeki 
kita di dunia tercampur dengan 
yang haram.

Allah SWT memiliki banyak 
cara untuk mendatangkan 
rezeki yang merupakan jatah 
kita. Tugas kita berusaha 
agar rezeki itu menghampiri 
kita. Begitu pula Allah SWT 
memiliki banyak cara untuk 
mengambil yang bukan jatah 
kita. Sekali lagi, rezeki tak 
mungkin tertukar. Jatah rezeki 
kita sudah pasti maka beru-
sahalah untuk menjemputnya 
dan bersabarlah bila belum 
mendapatkannya.

Sementara itu, Sekretaris 
Komisi Fatwa MUI Provinsi 
Sumsel Drs Moh Isa Anshary 
Muta’al LC M Hum mengemu-
kakan, kebijakan kenaikan 
BBM harus disikapi dengan 
husnuzan atau berprasangka 
baik kepada Allah. 

“Kita sangat bergantung 
melalui impor. Jadi ketika harga 
BBM naik yang harus kita laku-
kan pertama adalah berhemat,” 
ujarnya saat diwawancarai via 
telepon, Jumat, 2 September 
2022. 

“Kenaikan harga BBM akan 
diikuti dengan kenaikan harga 
barang terutama sembako 
dan lainnya. Jadi kita memang 
harus berhemat. Kita harus bisa 
memilih mana yang prioritas 
dan mana yang kurang priori-
tas. Dengan adanya kenaikan 
BBM,kita diajarkan untuk ber-
hemat,” tambah  Isa Anshary. 

Kendati demikian, sambung 
Isa Anshary, sebagai hamba 
Allah harus ada usaha dalam 
mencari rezeki agar dapat me-
menuhi kebutuhan hidup yang 
semakin sulit. 

“Terus mantapkan hati 
untuk mendapatkan rezeki 
yang halal dan berkah. Dan 
jangan lupa untuk terus bermu-
najat kepada Allah agar dapat 
menjalani kehidupan ini dengan 
mendapat rido Allah SWT,” tan-
dasnya. n Pitria/Yanti

JaNgaN PaNIk 
BBM NaIk

IMaN NaIk
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KetidaK-sukaan kalangan mahasiswa atas 
kebijakan Presiden Joko Widodo yang masih 
menaikkan harga Bahan bara Minyak (BBM) 
per 3 September lalu, mulai menunjukan 

taringnya. 
Aksi demo tolak kenaikan BBM besar-besaran 

dilakukan kalangan mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah (UIN) Palembang. Sedikitnya ada 
1000 mahasiswa menyuarakan aspirasi kebanyakan 
rakyat Idnonesia yang tidak setuju adanya BBM naik, 
yang di kawsan Gedung DPRD Sumsel di Jalan Kapten 
A.Rivai, Simpang Lima Palembang.   

Sementara itu, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud 
Mattalitti menyesalkan kebijakan pemerintah yang 
akhirnya juga menaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM). Dia menegaskan, yang harus dihapus itu koru-
psi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pan-
casila  dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai 
bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini. 

“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, 
mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahter-
aan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan 
rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” 
tandas LaNyalla yang mengusung tema kebangsaan 
dan falsafah bangsa dalam bernegara terkait kepu-
tusan pemerintah mengurangi subsidi BBM, Ahad, 4 
September 2022.

Jika kenaikan harga BBM, lanjut Ketua DPD RI ini, 
akan membuat rakyat semakin menderita dan menam-
bah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh 
oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT 
belum 100 persen menjawab persoalan. 

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk di 
Indonesia ini, tentu adalam kelompok yang banyak 
merasakan dapak negatif kenaikan BBM tersebut. 
Namun demikian, sebagai umat yang memiliki kei-
manan kepada Allah Swt, tentu semua itu diserahkan 
kepada Allah Swt yang menentukan segalanya. BBM 
Naik Iman Juga harus lebih naik lagi. Perkaran BBM 
naik tidak akan punya arti apa-apa, jikalau setiap insan 
umat islam memegang teguh keimanan kepada Allah 
Swt, biarlah Allah yang memberikan solusinya, toh, 
semua itu qodarullah dan qudratullah.  

Bagaimana sikap muslimin terhadap fakta terse-
but? Pertama, secara aqidah; muslimin senantiasa 
paham bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. 
Selama manusia berikhtiar dan bersabar, maka tidak 
perlu khawatir bahwa kebutuhan pokoknya tidak 
terpenuhi, meski harga BBM naik sekalipun.

Ke dua secara Syariah. Muslimin perlu tahu bahwa 
sumber daya minyak adalah salah satu harta rakyat. 
Nabi bersabda yang artinya: “Kaum Muslim berserikat 
dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” 
(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dikutip dari IG @doniriw, dikatakan sebagai 
sebuah harta rakyat, maka tambang minyak bumi di 
seluruh negeri muslim adalah milik rakyat, dikelola 
oleh negara, kemudian dimanfaatkan untuk kebutu-
han rakyat. Namun di dalam sistem kapitalis, sumber 
daya minyak dan seluruh pengelolaannya berada 

di tangan korporat dengan perspektif keuntungan 
perusahaan, bukan keuntungan rakyat.

Praktek inilah yang menyebabkan harga BBM 
ditentukan oleh harga internasional. Ditambah den-
gan utang negara yang semakin membengkak, bunga 
riba yang luar biasa besar, maka harga BBM dalam 
negeri naik meskipun harga minyak internasional 
sedang turun.

Maka, sikap muslimin terhadap hal itu tentu 
bukan pasrah diam saja, melainkan menunjukkan 
kepada umat tentang kezaliman pengelolaan BBM 
versi kapitalis.

Seraya mengedukasi umat tentang pengelolaan 
BBM menurut Syariat Islam. Namun, pengelolaan 
BBM sesuai Syariat Islam ini tidak mungkin diterap-
kan dalam sistem demokrasi. Hanya bisa di dalam 
sistem negara dan pemerintahan Islam.

Dampak BBM naik tentulah harga-harga kebu-
tuhan pokok juga langsung ikut naik. Dalam mengh-
adapi nini, umat silam harus bersabar dan tawakkal.  
Tapi Sabar bukanlah bermakna pasif dan bukan pula 
tidak boleh kritis. Itu menempatkan hadits bukan 
pada tempatnya. 

Alquran sendiri merinci sifat orang-orang ber-
sabar itu:  tidak lemah, tdk lesu, dan tidak tinggal 
diam. (QS. Ali Imran: 146) 

Di sisi lain, kita seperti mahasiswa diatas juga harus 
mengingatkan pemimpin/penguasa dengan hadits:

“Ya Allah, siapa saja yang memimpin/mengurus 
urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi 
mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang 
menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia”. (HR. 
Muslim no. 1828)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga 
mengatakan, Jika  kau melihat umatku ketakutan  
dan tidak berkata kepada orang zalim “Wahai Zalim” 
maka Allah akan tinggalkan mereka.  (HR.Ahmad, Al 

Bazar,Al Hakim, beliau nyatakan: shahih. Disepakati 
Adz Dzahabi).

Ustadz Farid Nu’man Hasan mengemukakan, 
sungguh menasehati kebijakan pemimpin yang ke-
liru adalah salah satu perkara penting dalam Islam, 
sebagaimana hadits:

 “Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya, 
“Nasihat untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Al-
lah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum 
muslimin, serta kaum awam mereka.”  (HR. Muslim 
no. 55)

Imam Al Khathabi menjelaskan bahwa nasihat itu 
tonggak dan tiangnya agama.  Beliau Rahimahullah 
mengomentari makna hadits tersebut : 

“Makna hadits (agama adalah nasihat) adalah: 
tiang agama dan penyangganya adalah nasihat. Ini 
seperti sabdanya: haji adalah ‘arafah artinya tiang 
dan ang paling penting dari haji adalah (wukuf) di 
‘Arafah.” (Dikutip An Nawawi, Syarh Shahih Muslim,  
1/144)  

Maka, siapa pun yang menasihati kekeliruan ke-
bijakan pemimpin dengan cara santun, argumentatif, 
maka dia sedang menegakkan agama. Kebalikannya, 
selalu menjadi pembela kebijakan yang salah dan 
mencekik dengan berbagai dalil-dalil, tidak peduli 
benar atau salah, asal bela saja, adalah perilaku 
menjilat yang terlarang. 

Nabi Shalallahu’alaihi wa Sallam bersabda:
“Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar 

bahwa sesudahku nanti akan ada para pemimpin. Siapa 
yang masuk kepada mereka, lalu membenarkan kedu-
staan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka 
dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya. Dia 
juga tak akan menemuiku di telaga.” (HR At Tirmidzi no. 
2259,  An Nasa’i no. 4208, Shahih)

Sementara itu, tokoh organisasi islam Muham-
madiyah Prof Din Syamsuddin, langkah yang diambil 
pemerintah itu tidaklah bijaksana. Sebab, kenaikan 
BBM akan berimbas pada melonjaknya harga barang-
barang kebutuhan rakyat.

“Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 
(Pertalite, Solar, hingga Pertamax) merupakan kebi-
jakan yang tidak bijak. Bahkan, ini dapat dikatakan 
sebagai kebijakan yang membajak hak rakyat,” ujar 
ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dua 
periode (2005-2015) itu dalam keterangan yang 
diterima Republika, Sabtu, 3 September 2022.

Padahal, lanjut Din, kebanyakan orang Indonesia 
mulai menata ekonomi mereka pascapuncak pan-
demi Covid-19. Karena itu, ia mengimbau pemer-
intah untuk lebih peka terhadap realitas di tengah 
masyarakat.

“Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara 
nyata, pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah 
rezim yang tidak pro-rakyat. Janganlah kalau rakyat 
tidak bereaksi atau diam, itu (dianggap) berarti 
setuju,” kata guru besar Ilmu Pemikiran Politik Islam 
UIN Syarif Hidayatullah itu.

Salah satu alasan pemerintah untuk mengubah 
harga BBM ialah tekanan beban pada APBN. Din 
mengatakan, argumentasi demikian menjadi diper-
tanyakan apabila pemerintah tetap mengupayakan 
berbagai rencana besar. Sebut saja, pembangunan 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk memper-
timbangkan ulang rencana pembangunan tersebut. 
“Kalau Presiden arif-bijaksana, dia dapat menahan 
ambisi utopisnya untuk membangun IKN yang me-
merlukan dana besar,” ucapnya.

Untuk menjaga “kesehatan” kas negara, Din 
mengimbau seluruh elemen penyelenggara negara 
agar lebih tegas dalam membasmi praktik-praktik 
korupsi. Dalam hal ini, ia mengingatkan pentingnya 
wibawa keadilan dan kesetaraan semua orang di 
mata hukum. n aye

Menyikapi 
kenaikan BBM

UNJUK rasa menolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa di DPRD Provinsi Sumsel.
infosumsel.ID

SRIPOKU.COM
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YaYaSaN Dakwah dan Pendidi-
kan Sekolah Islam Terpadu Al 
Furqon melakukan Upacara 
Bendera Merah Putih dalam 

memperingati Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 77 yang diikuti seluruh 
unit mulai dari PG/TK SD,SMP hingga 
SMA. Bertempat di HBR Motik No.11, 
Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, 
Kota Palembang, Sumatera Selatan 
(Sumsel),Rabu (17/8/2022).

Bertindak selaku Inspektur, Direk-
tur SIT Al Furqon, H. Emil Rosmali 
mengatakan bahwa kita berada di 
pendidikan islam harus dapat menc-
etak generasi selanjutnya yang akan 
memimpin bangsa ini menuju Ridho 
Allah Subhanawata’allah.

“Kita hari ini berperan penting dan 
beramal shaleh untuk kelak dijadikan 
catatan amal di Akhirat,”katanya.

Ia berharap di hari Kemerdekaan 
Bangsa menjadi Bangsa lebih baik, maju, 
serta beriman. Generasi terbaik untuk 
pemimpin masa depan memimpin den-
gan hati mulia dan kebenaran islam. 

Sebagaimana Al Qur’an Surah Mu-
hammad ayat 7 yang berbunyi “Wahai 
orang-orang yang beriman! Jika kamu 
menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu”.

Menukil ayat di atas, Kepala Sekolah 
Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Furqon 
Palembang Ustadz Zakiudin menga-
takan jika dunia pendidikan memiliki 
peran penting dalam kemajuan dan ke-
merdekaan Indonesia. Pada momentum 
Kemerdekaan Indonesia ke 77 Tahun ini 
dirinya pun berharap agar kurikulum 
merdeka yang diagungkan pemerintah 
dapat berjalan sesuai harapan. 

“Sehingga siswa yang akan hadir 
nanti adalah siswa yang memiliki ket-
auhidan kepada Allah Subhanawata’allah 
juga berakhlakul karomah, memiliki 
tenggang rasa yang tinggi terhadap or-
nag lain, dan memiliki kepribadian ses-
uai denagn ciri bangsa indonesia yaitu 
gotong royong,” ujarnya.

ketIka SIt al FurqoN 
BIcara “HaraPaN”  
dI Hut keMerdekaaN

Sementara itu, momentum kemerde-
kaan ke 77 tahun ini menurut Kepala 
Sekolah SMP Islam Terpadu Al Furqon, 
Sunyoto, S.Pd adalah sebuah proses yang 
tidak singkat bagi para pejuang yang 
telah memperjuangkannya.

“Semoga ini menjadi titik awal 
menuju kebangkitan bangsa indonesia 
yang betul-betul memiliki karakter dan 
kepribadian bangsa itu sendiri seh-
ingga pada masa 2045 nanti indonesia 
pasti menuju puncak keemasan itu 
sendiri,”katanya.

Ia mengatakan dalam rangka ke-
merdekaan ini, ia  pun berharap agar 
semua elemen yang ada di Sekolah dapat 
mengambil nilai perjuangan sehingga 
kita tidak terjebak hanya di rutinitas saja, 
tetapi bisa menilai.

“ Dengan harapan Nilai perjuan-
gan bisa tertanam di pelajar sehingga 
menimbulkan semangat seperti belajar 
dengan tekun. Sehingga nanti akan lahir 
insan –insan generasi emas yang mampu 
memimpin bangsa ini dengan hati yang 
jujur dan amanah,” katanya.

Untuk menjadikan Generasi Emas 
tersebut,  kata Kepala Sekolah Menengah 
Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al Furqon 
Palembang Mahyudi, M.Pd dibutuhkan 
pendidik atau guru yang mampu mem-
persiapkannya.

Ia mengatakan saat ini pelajar yang 
di bina dan dididik memasuki usia 14 
hingga 18 tahun, kemudian kedepan-
nya 15 atau 20 tahun yang akan datang 
dipastikan pelajar inilah yang menjadi 
pelopor pemimpin bangsa ini. 

“Kalau misalkan sekarang siswanya 
tidak diberikan ilmu pengetahuan , 
diberikan penguatan pendidikan akhlak 
yang baik maka akan dipastikan mereka 
menjadi penonton di negeri mereka 
sendiri karena sudah akan bersaing se-
cara global,”katanya

“ Harapan kita kedepan untuk gen-
erasi bangsa ini yaitu akan lahir sumber 
daya manusia yang berasal dari  lokal 
tapi perdaya saing global ( tri Jumartini 
ilyas/Jemmy Saputera)

H. Emil Rosmali
Direktur SIT Al Furqon
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MateMatika
1.  M abbel al alim :perak
2.  Sarah annisa : perak
3.  Fani Dalia Yustian : perunggu
4.  Yurika shifa : perunggu
5.  Firzatullah iskandar : emas
6.  Mohamad farih perdana: perak
7.  M.Dyo Nabel kosha (emas)
8.  Gizzand Fasyah (perak)
9.  adhitya Ferdhi Nandra (perunggu)
10. agung permata(perunggu)
11. erlangga dwi saputra(perak)
12.  Fadhilatun Nisak (perak)
13.  ibrahim ryansyah putra (perunggu)
14.  rafli romadhon(perak)
15.  M. anugrah Putra Bilka (perak) 

FiSika
1. Yurika shifa:perunggu
2.  Afsar afif fazil : perunggu
3.  Gizzand Fasyah (perunggu)
4.  adhitya Ferdhi Fasyah (perak)
5. agung Permata (emas)
6. Delia Meydira (Perunggu)
7. Fadhilatun Nisa (Perunggu)
8. Afsar Afif (Perunggu)
9. Yumna ( Perunggu)
10.  adillah Cahyadi (perunggu) 
11.  agung permata (emas)
12.  Fadhilatun Nisak (perunggu)
13.  ahmad Rivaldi (perunggu)
14.  yumna salwa (perunggu)
15.  ibrahim ryansyah putra (emas)

kiMia
1.  tegar Wicaksono Putro :emas
2.  Sarah annisa : perunggu
3.  Fani Dalia Yustian:perunggu
4. Yurika shifa :perak
5.  Kayla rahmalia firmansyah :perunggu
6.  Nabila Muzhaffira : perunggu 
7.  Naurah Calista andini: emas
8.  Rafif Ahsan Fazli : perak
9.  adhitya Ferdhi Nandra (perunggu)
10.  adillah Cahyadi (perak) 
11. agung permata(emas)
12. Zahwa salsabillah (perak)

PaNdemi covid-19 yang melanda 
tanah air bukanlah hambatan bagi 
Sekolah Menengah Atas Islam Ter-
padu (SMAIT) Al Furqon Palembang 

mencatatkan rekor prestasi. Tidak tanggung-
tanggung, sebanyak 587 medali berhasil 
diboyong sekolah bertagline ahli zikir,ahli 
fikir, ahli ikhtiar ini. Demikian kata Bunda 
Desiana, S.Pd, Kordinator Kurikulum Siswa 
Berprestasi (Sisber),  Senin (22/8/2022).

Sebagai sekolah yang mendapatkan 
predikat A Unggul Tahun 2021 oleh Badan 
Akreditasi Nasional dan BAnd 5 (A) Oleh 
Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) , ujar 
Bunda Desiana pihaknya selalu berusaha 
untuk terus menjaga ritme mutu pembela-
jaran. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai 
bukti bahwa, apa yang di hasilkan oleh 
sekolah, dibantu semua staf pengajar dan 
tentunya Ridho Allah SWT maka nilai dan 
penghargaan keduanya bukanlah isapan 
Jempol belaka. 

Menurut Bunda Desiana, keberhasilan 
Program Siswa Berprestasi (Sisber) ini tidak 
lepas dari peran aktif Kepala Sekolah, Ustadz 
Mahyudi bersama Waka Kesiswaan Ustadz 
Dafit yang berperan sebagai Ketua program 
Sisber yang tanpa henti selalu mencari ga-
gasan dan ide-ide baru dengan  membuat 
program –program presentasi Olimpiade.

“ Dan Alhamdulillah, sebanyak 19 siswa 
sukses dibina dan digembleng dengan 
sistem karantina Olimpiade yg dilakukan 
selama satu bulan. Bahkan, SMAIT Al Furqon 
Palembang sukses meraih 587 medali selama 
pandemic, mulai dari emas, perak, dan pe-
runggu,”  ujar Bunda Desiana. 

Adapun siswa yang memenangkan lomba 
Sisber antara lain sebagai berikut :

1.Bidang Olimpiade Matematika di ajang 
OSAN 2022 yakni M. Zaky Bintang (perak), 
Rafif Ananda R(Perunggu), Diyana Rama-
dhani A(Perak), dan M. Abi Nubli (Perunggu), 
M. Azka (Medali Emas), M. Hanindita RP 
(emas), A. Fachri Tamin (Medali Emas), M. 
Rayhan Dwi Athaya (perak), Radja Dinda A 
(Perak), imam Firdaus P (Emas). 

2. Olimpiade bidang biologi di OSAN T.P 
2022 yakni Rifalsyah (perunggu), M. Raihan 
Ardiansyah (perunggu), M. Praditya (Emas), 
Imam Firdaus (Perunggu), M. Alfaridzi 
(Emas), M. Arif Fauzi (perak). 

        Sementara itu Ustadz Dafit kepada 
AsSajidin mengatakan, lomba ini dilakukan 
secara Online yang diikuti oleh 1670 sekolah 

Alhamdulillah, 
SMAIT Al Furqon Palembang 
Sukses Memboyong 587 Medali 
Selama Pandemi

LApoRAn  : JEmmy SApuTERA, WARTAWAn ASSAJIDIn GRup

se- Indonesia dengan berbagai kategori.  
Dan hasil ini menjadikan SMAIT Al Furqon 
Palembang sebagai sekolah yang mampu 
mencetak para bintang. 

“ Alhamdulillah, dari target untuk 
olimpiade tahun ini sebanyak 600 prestasi 
setidaknya lebih dari 90 persen atau 587 
medali sudah  kita penuhi. Kita sangat 
optimistis target tersebut dapat tercapai. 
Apalagi kan,  bidang olimpiadeevent lomba 
begitu banyak dan siswa binaan tinggal kita 
salurkan,” katanya penuh rasa syukur.

Ia menambahkan, selain itu ada dua 
siswa yang akan bertarung di ajang Kom-
petisi Olahraga Siswa Nasional  (KOSN) 
ditingkat Provinsi guna memperebutkan 
tiket menuju nasional di olimpiade bidang 
Kimia dan Matematika. 

“ Semoga ananda yang akan bertarung 
nanti dapat meraih hasil positif. Mari kita 
doakan bersama, “ pintanya seraya beru-
jar jika kelas olimpiade yang digaungkan 
pihaknya  juga memproduksi para telent 
olimpiade dengan pembinaan di hari Selasa 
dan Kamis.

“ Dengan sistem inilah, Alhamdulil-
lah, SMAIT Al Furqon Palembang mampu 
menjadi sekolah paling produktif mencetak 
juara olimpiade ssesuai dengan visinya 
menjadikan siswa ahli dzikir, Fikir, dan 
Ikhtiar. Semoga Target besar kita tahun 
ini menuju olimpiade Internasional dapat 
terwujud,” harapnya. (*)

untuk diketahui berikut data para pemenang lomba pusat Kejuaraan Sains nasional 
puskanas) olimpiade Bulan Agustus 2022 berdasarkan kategori bidangnya : 

13.  Fadhilatun Nisak (perunggu)
14.  ibrahim ryansyah putra (emas)
15.  aura Labiba Syaputra (perunggu)
16.  M. anugrah Putra Bilka (perunggu) 

Biologi
1.  M abbel al alim:perunggu
2.  Sarah annisa : perak
3.  Fani Dalia Yustian : emas
4. yurika shifa:perunggu
5. kayla rahmalia firmansyah:perak 
6.  Nabila Muzhffira : emas
7.  Naurah Calista andini : perak
8.  afsar afif fazil : perunggu
9.  Rafif Ahsan Fazli : perak 
10.  Gizzand Fasyah (perunggu)
11.  adhitya Ferdhi Nandra (perak) 
12.  altaf Syazwan Wicaksono (perunggu)
13.  adillah Cahyadi (perak) 
14.  Rasyid (perak)
15. agung permata(emas)
16. zahwa salsabillah (perunggu)
17.  M. afdhol ridho (perunggu)
18. Olifia Agustin (perak)
19.  Fadhilatun Nisak (perunggu)
20.  ahmad Rivaldi (perak)
21.  Rifal yusuf jauhari (emas)
22.  ibrahim ryansyah putra (emas)
23.  rafli romadhon(perak)
24.  aura Labiba Syaputra (perak)
25.  anugerah (perak) 
26.  Balqis Nur Haliza (perunggu) 

Bahasa inggris
1. Sarah annisa : perunggu
2. Fani Dalia Yustian : perak
3. Nabila Muzhaffira : perunggu
4. Rafif Ahsan Fazli : perak
5. rafli romadhon(perunggu)

Bahasa indonesia
1. edu : Perak
2. Afif Amir : perunggu
3. Rafif abiyu : perunggu
4.   M. ulung putra : Perak
5.  rifal yusuf jauhari (perunggu)
6.  Faiz alfafizi (perunggu)

informatika
1. Muhammad aldino Cahaya: perunggu
2.Ramadhana (perunggu)

SeJaRaH:
1. Devina (emas)
2. al Fariz Sanjaya (perunggu)
3. Faiz alfafizi (perak)

aStRONOMi:
1. adhitya Ferdhi Nandra (perunggu)

keBUMiaN
1. Faiz alfafizi (perunggu)

GeOGRaFi
1.  Farhan (perunggu)
2.  alfariz Sanjaya (perunggu)
3.  Muhammad Ramadhani (perunggu)
4.  Muhammad Dicky aditya (perunggu)
5.  Devina alya khayla (perak)
6.  Muhammad Okan arijoda (perunggu)
7.  altaf Syazwan Wicaksono (perunggu)

ekonomi
1. altaf Syazwan Wicaksono (perunggu
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Satu lagi prestasi yang 
membanggakan dari 
Yayasan Dakwah dan 
Pendidikan Sekolah Is-

lam Terpadu (SIT) Al Furqon. 
Dimana, salah satu staf penga-
jarnya dipercayai memimpin 
setidaknya 20  Ikatan Guru 
Taman Kanak-kanak Indonesia 
(IGTKI) Kecamatan Kemuning 
Palembang. Dia adalah Bunda 
Sartika, Kepala Sekolah PGTK/
IT Al Furqon Palembang.

“Sebenarnya saya tidak ingin 
jabatan ini,karena saya merasa 
masih banyak yang lebih pantas. 
Namun 90 persen anggota memilih saya. Ya 
Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un, “ ujar Bunda 
Sartika usai terpilih menjadi Ketua IGTKI Ke-
camatan Kemuning Palembang, periode 2022-
2027,  Jumat (12/8/2022).

Kepada AsSajidin Bunda Sartika menutur-
kan bahwa semula dirinya merasa tak begitu 
pantas menerima amanah ini. Akan tetapi, se-
bagai seorang muslim mengemban amanah 
dengan baik adalah sebuah kewajiban. Apalagi 
didukung lebih 90 persen  anggota, itu yang 

membuat bunda Sartika men-
gucapkan “Innalillahi wa Inna 
Ilaihi Raji’un “.

“Sejak mengemban amanah 
itu, saya bertekad untuk lebih 
maksimal. Terutama dalam 
mengkordinir PG/TK yang ada 
diwilayah kecamatan Kemuning 
agar lebih maju lagi kedepan. 
Semua program yang baik dari 
Ketua sebelumnya akan menjadi 
prioritas kita. Dan Insya Allah 
dalam waktu dekat saya akan 
menggelar parenting tingkat 
kecamatan Kemuning tujuan-
nya agar 20 PG/TK yang ada di 

Kecamatan kemuning lebih solid, ’ ujarnya.
Sebagai Ketua yang baru kata Bunda Sartika, 

dirinya tidak memposisikan sebagai kepala atau 
ketua. Namun dirinya lebih menterdepankan 
semangat kebersamaan dalam menjalankan 
amanah ini bersama para anggota.

“Jadi fokus saya adalah mengkodinir  dan 
memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan 
para anggota. Seperti adminitrasi, dan tata 
kelola IGTKI agar sesuai dengan tujuan visi-
misinya,” katanya. n Jemmy Saputera 

diiKuti 102 siswa 
yang tergabung dalam 
Play Grup dan Taman 
Kanak (PGTK) Islam 
Terpadu (IT) Al Furqon 
menggelar rangkaian 
manasik haji, di hala-
man parkir Yayasan 
Pendidikan dan Dak-
wah Al Furqon, Jalan R 
Soekamto Kecamatan 
Kemuning Palembang, 
Jumat (12/8/2022).

Bunda Sartika kepala 
PG/TK IT Al Furqon men-
gatakan, kegiatan ini 
bertujuan mengajarkan kepada anak-
anak tentang amalan ibadah ke tanah suci 
lengkap dengan serangkai agendanya.

” Dari kegiatan ini, kita berharap agar 
anak-anak paham bahwa, ibadah haji 
adalah ibadah fisik.Jadi,kita menanamkan 
pada mereka tentang bekal untuk meraih 
haji itu tidaklah mudah,” katanya.

Selain itu sambung dia, manasik haji 
ini adalah bagian dari kegiatan rutin 
yang selalu diselenggarakan pihaknya 
setiap tahun. Hanya saja tahun ini sedikit 
berbeda dari 2 tahun terakhir. Terutama 
disaat pandemi covid-19 melanda

Kendati demikian, kata Bunda 
Tika, pihaknya tetap menterdepankan 
protokol kesehatan yang ketat. Seba-
gai upaya mencegah apa yang tentu 
tidak kita inginkan bersama.

” Alhamdulillah tahun ini kita bisa me-
nyelenggarakan manasik haji ini lengkap 
dengan serangkaian kegiatanya. Mulai dari 
ikram, wukuf, mabit, jumroh, tawaf dan sai. 
Bahkan kita juga meny iapkan rangkain 
kegiatan penyembelihan hewan kurban.
Tujuannya adalah mengenalkan ketakwaan 
kepada anak sedari dini, “ujarnya.

Sementara itu, bunda Arum salah 
satu wali murid yang turut menyaksi-
kan putranya mengikuti serangkaian 
ibadah haji tampak begitu antusias 
menyemangati putranya.

” Alhamdulillah, senang sekali ras-
anya. Apa lagi tadi menyaksikan anak-
anak ini mengikuti tawaf. Terharu 
saya, semoga nanti ananda benar-
benar bisa menuju mekkah menjalani 
ibadah haji yang sebenarnya,” harap-
nya. n Jemmy Saputera

Kepsek PGtK/it al Furqon 
dipilih Sebagai  Ketua iGtKi 

Kecamatan Kemuning 
Palembang 2022-2027

Bunda Sartika

Ajari Anak Mengenal Ketakwaan 
Ibadah Haji Sejak Dini

Sebanyak 102 Siswa pGTK/IT Al Furqon Gelar manasik

berdaSarKaN surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Menengah No-

mor 7883/C/HK.03.01/2022 menetapkan 
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al 
Furqon Palembang sebagai salah satu seko-
lah penggerak di Sumatera Selatan bersama 
puluhan sekolah lainnya, baik negeri mau-
pun swasta. Hal ini disampaikan langsung 
Kepala SDIT Al Furqon Palembang, Ustadz 
Zakiudin, Rabu (10/8/2022).

Kepada AsSaj i -
din, Ustadz Zaki 
mengatakan jika 
pencapaian ini 
tidak lepas kar-
ena rahmad 
Allah SWT, 
s e r t a  d u -
kungan dan 
doa semua 
pihak. Ter-
masuk dew-
an guru,dan 
managemen 

sekolah.
“ Alhamdulillah program-program  

SDIT Al Furqon yang telah disusun den-
gan matang, kemudian diuraikan melalui 
diskripsi essay, lalu divalidasi dan diobser-
vasi oleh tim ahli berbuah manis. SDIT Al 
Furqon sesuai visi misinya mampu menjadi 
sekolah unggul dan rujukan tidak hanya di 
Palembang, melainkan  Sumatera Selatan 
(Sumsel),” katanya.

Menurut ustadz Zaki, apa yang diraih 
hari ini tidak lepas dari kerja keras semuan-
ya. Bahkan kata Utadz peraih runner up “ 
Grand Design Pendidikan 2045 “ wujudkan 
generai emas yang unggul dan berkarakter 
ini, pihaknya benar-benar menikmati se-

tiap proses tanya jawab 
yang cukup mengu-
ras tenaga 180 menit 
tanpa jeda.

“A l h a m d u l i l l a h 
tanpa henti kami ucap-
kan, SDIT Al Furqon di 
putuskan lulus men-
jadi salah satu Sekolah 
penggerak di SumSel, “ 

alhamdulillah, Sdit al Furqon ditetapkan Sebagai Sekolah Penggerak angkatan iii

ucapnya.
Senada dengan itu, Ustadz Firmansyah 

Wakil Kesiswaan  SDIT Al Furqon  juga men-
gucapkan rasa syukurnya atas pencapaian 
ini. Dirinya menyebut, jika tidaklah mudah 
untuk menjadi sekolah penggerak .Bahkan 
dibutuhkan banyak terobosan-terobosan 
yang mampu menjawab tantangan zaman. 
Baik dari segi pembelajaran, dan etos kerja 
semua unit di sekolah. 

“Itu artinya kita harus mampu 
menjadi rujukan bagi sekolah –sekolah 
lain. Dan Al hamdulillah, kami sudah 
terbiasa dengan hal –hal yang baru. 
Oleh sebab itu, kami selalu menter-
depankan visi Pendidikan Indonesia 
dalam mewujudkan Indonesia maju 
yang berdaulat, mandiri, dan berke-
pribadian melalui terciptanya Pelajar 
Pancasila. Yang tentunya, berkepriba-
dian Akhlakul Karimah, sesuai dengan 
tuntunan Quran dan Hadist”katanya.

Untuk diketahui, kata Ustadz Firman, 
mengenai secara detail dari  Program 
Sekolah Penggerak. Dirinya mengatakan 
jika pihaknya, berfokus pada pengem-
bangan hasil belajar siswa secara holistik 
yang mencakup kompetensi (literasi dan 
numerasi) dan karakter. 

“Tentu saja, diawali dengan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang unggul. Dan 
Alhamdulillah, SDIT Al Furqon me-
menuhi syarat tersebut, sehingga kita 

lolos sebagai salah satu sekolah rujukan 
yang ada di Bumi Sriwijaya ini,” tuturnya se-
raya menyebut jika  Program Sekolah Peng-
gerak merupakan penyempurnaan program 
transformasi sekolah sebelumnya. 

“Program Sekolah Penggerak akan men-
gakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh 
kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap 
lebih maju. Program dilakukan bertahap dan 
terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh 
sekolah di Indonesia menjadi Program Seko-
lah Penggerak.Itu tujuannya,” katanya.

Dikutip dari laman Instagram @ditjen.
gtk.kemdikbud ada terdapat 4 ciri sekolah 
penggerak diantaranya : 

1. Sekolah penggerak merupakan program 
kolaborasi antara Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendik-
budristek) dengan pemerintah daerah.

2. Terdapat 5 jenis intervensi yang ter-
integrasi berupa pendampingan konsultatif 
dan asimetris kepada pemerintah daerah, 
pelatihan dan pendampingan kepada 
sekolah dan guru, pembelajaran dengan 
paradigma baru, perencanaan berbasis 
data, dan digitalisasi sekolah.

3. Sekolah penggerak memiliki ruang 
lingkup untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA 
dan SLB baik sekolah negeri dan swasta 
mencakup seluruh kondisi.

4. Dilakukan secara berkelanjutan hing-
ga seluruh sekolah di Indonesia menjadi 
sekolah penggerak. n Jimmy Saputeraustadz Zakiudin



assajidinKhAzAnAh8
EDISI 101, SAFAR 1444 H / SEPTEMBER 2022 M

taK terasa,  saat ini kita sudah berada 
di bulan Safar yang jatuh pada Senin, 
29 Agustus 2022, bertepatan dengan 

1 Safar 1443 H. Berdasarkan almanak hij-
riah, Safar adalah bulan kedua setelah bulan 
Muharram yang barusan kita lalui.  Dalam 
khazanah Islam, bulan yang termasuk banyak 
peristiwa bersejarah terjadi adalah Safar. Sa-
far adalah bulan kedua setelah bulan Muhar-
ram pada sistem penanggalan Hijriyah.

Meskipun Safar dikenal sebagai bulan 
keislaman, namun tak jarang terdapat berbagai 
kalangan yang salah dalam memaknai bulan 
tersebut. Bahkan terdapat anggapan bahwa 
Safar, dapat mendatangkan suatu kesialan.

Masyarakat Arab jahiliyyah dulu, mem-
percayai Safar sebagai bulan penuh kesialan, 
kemalangan dan hal-hal buruk lainnya. Mereka 
percaya bahwa pada bulan tersebut, akan da-
tang berbagai kemalangan yang dapat menimpa 
siapa saja. Kepercayaan tersebut bahkan tetap 
ada sampai masa Rasulullah SAW.

Safar sendiri dalam bahasa Arab berarti 
“kosong”, makna ini merujuk pada kebiasaan 
masyarakat Arab dulu yang terbiasa berpergian 
meninggalkan rumah untuk mengumpulkan 
makanan ataupun untuk keperluan perang.

Akan tetapi sebagian orang Arab dulu 
mengartikan Safar juga sebagai sejenis penya-
kit dalam perut, berbentuk ulat besar yang 
mematikan. Karena kepercayaan itu pulalah 
orang Arab dulu menganggap Safar sebagai 
bulan sial atau bulan nahas.

Mengutip dari buku karangan H A Zahri 
berjudul “Pokok-Pokok Akidah yang Benar”, 
kepercayaan bahwa Safar mendatangkan 
kesialan dapat disebut juga sebagai jenis 
khurafat atau mitos.

Yakni secara bahasa artinya cerita bohong 
dan secara istilah khurafat berarti cerita 
rekaan atau khayalan. Kepercayaan tersebut 
bahkan dibantah langsung oleh Rasulullah 
SAW dalam sebuah hadits yang berbunyi:

“Tidak ada kesialan karena ‘adwa (keya-
kinan adanya penularan penyakit), tidak ada 
thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak 
jadi beramal), tidak ada hammah (keyakinan 
jahiliyah tentang rengkarnasi) dan tidak pula 
Safar (menganggap bulan Safar sebagai bulan 
haram atau keramat).” (HR Bukhari)

Muhammad Khoirul Huda dalam bukunya 
Ilmu Matan Hadis, menyitir Abu ‘Ubaid bahwa 
melalui hadits di atas, Rasulullah SAW sedang 
berupaya mengkritik keyakinan khurafat 
kaum jahiliyyah.

Yaitu keyakinan bahwa kesialan, kebu-
rukan nasib, dan mara bahaya disebabkan 

Mitos tentang Bulan Safar 
Bulan Sial dan Bantahan 
Rasulullah SAW

sesuatu di luar takdir Allah seperti karena 
pengaruh hama/wabah (‘adwa), maupun 
musim atau waktu tertentu seperti Safar.

Kepercayaan semacam itu bukanlah 
bagian dari ciri orang beriman, yakni orang 
yang memahami bahwa segala rahasia dari 
peristiwa-peristiwa itu hanya ada dalam 
genggaman Allah SWT, dan tidaklah suatu 
peristiwa itu terjadi melainkan karena 
rencana-Nya.

Bukanlah keyakinan seorang mukmin 
pula untuk membenci Safar, ataupun eng-
gan menyambutnya, ataupun menahan diri 
dari urusan hidup seperti pada hari-hari dan 
bulan lain biasanya. 

Untuk memperoleh keutamaan bulan Safar 
menurut Islam, kita bisa melakukan amalan-
amalan ibadah harian sebagaimana ajaran 
Rasulullah SAW. Berikut ini 18 amalan dan doa 
yang bisa mendatangkan pahala besar.

1. Senantiasa berdizikir kepada allah 
ta’ala

Keutamaan berdzikir juga sangatlah luas. 
Berdzikir dapat memberberat timbangan di 
akhirat, mendatangkan pahala dan dicintai 
Allah Ta’ala.

“Aku membaca subhaanallah wal ham-
dulillah walaailaaha illallahu wallahu akbar 
(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada 
tuhan yang berhak diibadahi selain Allah 
dan Allah Maha Besar). Bacaan itu lebih aku 
sukai daripada mendapat kekayaan seban-
yak apa yang di bawah sinar matahari.” (HR.
Muslim).

“Ada dua kalimat yang dicintai oleh Al-
lah, ringan di lisan dan berat di timbangan: 
(yaitu bacaan) subhaanallah wabihamdihi 
subhaanallahil adzim.” (HR Bukhari).

“Barangsiapa di waktu pagi dan sore mem-
baca: subahanallah wa bihamdihi seratus kali 
maka tidak ada seorang pun yang datang pada 
hari kiamat dengan membawa pahala yang 
lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali 
orang yang membaca seperti yang dia baca 
atau lebih banyak.” (HR. Muslim).

2. Sholat Sunnah Syuruq di masjid bagi 
laki-laki

Sholat Syuruq adal ah sholat sunnah yang 
dilaksanakan di masjid, setelah sholat Subuh 
berjamaah lalu duduk-duduk untuk berdizikir.

Hingga matahari terbit kemudian berdiri 
untuk melakukan sholat syuruq 2 rakaat. 
Selain memiliki manfaat bagi laki-laki yang 
melaksanakan sholat Syuruq, sholat Syuruq 
bagi wanita juga memiliki manfaat yang ban-
yak bagi yang mengamalkannya.

Dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang shalat 
subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di 

masjid sampai terbit matahari, kemudian shalat 
dua rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan 
umrah, sempurna, sempurna.” (HR. At Tirmidzi 
dan dinilai hasan oleh Al Albani).

3. mengerjakan Sholat Sunnah di rumah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Keutamaan shalat seorang laki-laki 
di rumahnya dengan shalat yang dilihat oleh 
orang banyak seperti halnya keutamaan shalat 
fardhu atas shalat sunnah.” (HR. Baihaqi).

4. Shalat dhuha
“Di dalam tubuh manusia terdapat tiga 

ratus enam puluh sendi, yang seluruhnya 
harus dikeluarkan sedekahnya.” Mereka (para 
sahabat) bertanya, “Siapakah yang mampu 
melakukan itu wahai Nabiyullah?” 

Beliau menjawab, “Engkau membersih-
kan dahak yang ada di dalam masjid adalah 
sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang 
mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka 
jika engkau tidak menemukannya (sedekah 
sebanyak itu), maka dua raka’at Dhuha sudah 
mencukupimu.” (HR. Abu Dawud).

5. Sholat berjamaah di masjid
Dari Abu Umamah, Nabi Muhammad shal-

lallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barang 
siapa yang keluar dalam keadaan suci, menuju 
masjid untuk melaksanakan shalat jamaah, 
maka pahalanya seperti pahala seperti orang 
yang sedang haji dalam keadaan ihram.” (HR. 
Abu Dawud).

Banyak sekali keistimewaan yang didapat 
bagi mereka yang suka melakukan shalat berja-
maah di masjid, seperti Keutamaan shalat ashar 
berjamaah yang memiliki pahala yang banyak, 
salah satunya adalah mendapatkan pahala 27x 
lipat dibandingkan dengan shalat sendirian.

6. Sholat di Posisi Shaf Pertama
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya 
membacakan shalawat kepada orang-orang yang 
ada di shaf pertama.” (HR. Ahmad).

7. membaca al Quran
Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasal-

lam bersabda: “Barangsiapa yang membaca 
satu huruf dari Al Quran maka dia mendapat 
satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala 
itu dilipatkan menjadi 10 kali.” (HR. At Tirmidzi 
dan At Thabrani).

Bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, 
banyak sekali manfaat membaca Al-Quran 
terutama untuk mengetahui ayat al-quran 
tentang tanggung jawab, juga mengetahui apa 
saja ayat Al-quran tentang cinta.

8. bersholawat kepada rasul
“Barangsiapa yang membaca shalawat 

untukku sekali, maka Allah akan memberikan 
shalawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan 
sepuluh kesalahan, dan diangkat sepuluh de-
rajat.” (HR. An Nasai).

“Barang siapa yang membaca shalawat 
untukku sekali, maka Allah akan memberi-
kan shalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. 
Muslim).

9. mengajak pada Kebaikan
Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: “Barang siapa yang mengajak 
kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 
sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. 
Dan barang siapa yang mengajak orang lain un-
tuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia 
mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang 
mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka 
sedikit pun.” (HR. Muslim)

10. bersedekah
Keutamaan bersedekah dalam islam san-

gatlah banyak. Bersedekah tidak harus men-
geluarkan harta berlimpah. Yang terpenting 
niatnya.

“Tidak seorangpun yang menyedekahkan 
hartanya yang halal dimana Allah meneriman-
ya dengan kananNya (dengan baik), walaupun 
sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka 
kurma tersebut akan bertambah besar di tan-
gan Allah Yang Maha Pengasih, sehingga men-
jadi lebih besar daripada gunung. Demikian 
Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana 
halnya kamu memelihara anak kambing dan 
unta (semakin hari semakin besar).” (HR. 
Muslim).

“Jauhilah neraka walupun hanya dengan 
(sedekah) sebiji kurma, kalau kamu tidak me-
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nemukan sesuatu, maka dengan omongan yang 
baik.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim.)

“Kamu menyingkirkan batu, duri dan 
tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah 
bagimu.” (HR. Bukhari).

“Senyummu kepada saudaramu adalah 
sedekah.” (HR. Imam Tirmidzi).

11. membaca doa di antara adzan dan 
iqamah

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menden-
garkan adzan kemudian dia membaca doa: Al-
lahumma rabba hadzihid dawatittammah wash-
shalatil qaimah, ati muhammadanil wasilata wal 
fadhilah wabats-hu maqamam mahmudanilladzi 
waadtahu, (Ya Allah, Rabb pemilik panggilan 
yang sempurna dan shalat wajib yang ditegak-
kan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan 
fadhilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji 
yang telah Engkau janjikan kepadanya, maka dia 
berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat).” 
(HR. Bukhari).

12. menyambung tali Silaturahmi
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda yang: “Barangsiapa yang ingin dila-
pangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, 
maka hendaknya menyambung (tali) silatur-
rahimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

13. melaksanakan Sholat Jumat
Hukum sholat jumat bagi laki-laki muslim 

adalah wajib. Melaksanakan sholat jumat juga men-
datangkan banyak pahala di sisi Allah Ta’ala.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ber-
sabda: “Barangsiapa yang mandi (janabat) pada 
hari Jum’at kemudian berangkat di awal waktu, 
mendapatkan khutbah pertama, berjalan kaki 
tidak naik kendaraan, mendekat dari imam, men-
dengarkan khutbah dan tidak berbicara maka 
baginya setiap langkahnya adalah (bagaikan) 
amalan setahun dari pahala puasa dan shalat 
(taraweh)nya.” (HR. Abu Dawud, At tirmidzi, Ibnu 
Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban)

14. melakukan Sholat Fajar
Sholat fajar adalah sholat sunnah 2 rakaat 

yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Dari 
Aisyah radhiyaallahu ‘anha, Nabi shallal-
lahu alaihi wa sallam bersabda: “Dua rakaat 
sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan 
seisinya.” (HR. Muslim).

15. memperbanyak istighfar
Dari Ibn Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda: “Barang siapa yang rajin 
beristighfar maka Allah akan berikan jalan 
keluar setiap ada kesulitan, Allah berikan pe-
nyelesaian setiap mengalami masalah, dan Al-
lah berikan rizki yang tidak disangka-sangka.” 
(HR. Abu Dawud).

16. menjenguk Orang Sakit
“Barang siapa yang mendatangi saudaranya 

muslim (yang sakit) untuk menjenguknya, ia 
berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. 
Apabila ia duduk, rahmat (Allah) akan menye-
limutinya. Bila waktu itu pagi hari, tujuh puluh 
ribu malaikat akan bersalawat kepadanya 
hingga sore hari, dan bila ia melakukannya di 
sore hari, tujuh puluh ribu malaikat tersebut 
akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari.” 
(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

17. menyempurnakan Wudhu
Wudhu adalah salah satu syarat sahnya 

sholat wajib. Tentunya sebagai umat Islam kita 
harus mengetahui cara berwudhu yang benar. 
Seseorang yang mampu menyempurnakan 
wudhunya maka di akhirat kelak ia dapat 
memasuki pintu surga dari yang manapun 
ia sukai.

“Barangsiapa yang berwudhu dengan sem-
purna, kemudian selesai wudhu dia membaca: 
asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna 
muhammadan abduhu wa rasuuluh, maka akan 
dibukakan untuknya pintu surga yang jumlah-
nya delapan, dan dia boleh masuk dari pintu 
mana saja yang dia sukai.” (HR. Muslim).

18. membagi ilmu yang bermanfaat
Rasulullah sallallahu ‘alihi wasallam 

bersabda: “Jika seorang manusia mati maka 
terputuslah amalnya kecuali tiga perkara 
yakni: sedekah jariyyah, ilmu yang ber-
manfaat, dan anak sholeh yang senantiasa 
mendoakannya.”(HR.Muslim).

Masih banyak amalan lain sesuai Sunnah 
Rasulullah yang bisa diamalkan sepanjang bulan 
Safar ini.(berbagai sumber) n Novi amanah
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TaTkala SiSwa SDiT al Furqon 
MenIkMATI SenSASI 
BerkudA dI 3d STABle 

gUBERNUR Herman Deru menyambut gembira anak-
anak siswa SDIT Al Furqon Palembang yang melakukan 
kunjungan edukatif di 3 D Stabel Gandus.

aKhir Agustus 2022 lalu, bersyukur sebanyak 
145 siswa level 4 SDIT Al Furqon Palembang, 
berkesempatan melakukan kegiatan ekstra 

kurikuler yang dikenal dengan kunjungan edukatif 
(Kutif) ke  Taman Wisata Pacuan Kuda dan Panahan 
3D Stabel yang berlokasi di daerah Gandus Palembang. 
Lebih bersyukur lagi, Kutif yang dibersamai langsung 
Kepala SIT Al Furqon Ustadz Agus Priyatmono, Kepada 
SDIT Al Furqon Ustadz Zakiudin dan didampingi juga 
oleh 10 orang guru, itu, dijamu langsung oleh Gubernur 
Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru, masya Allah 
!! Kutif yang kosong selama dua tahun lantaran pandemi 
ini, bersejarah sekali dan istimewa. 

Maka tak pelak lagi, ratusan siswa berseragam 
pakaian olahraga biru-biru ini begitu bahagianya dapat 
bercengkrama langsung dengan orang nomor satu di 
Bumi Sriwijaya ini. Apalagi Pak Gub—demikian biasa 
dipanggil—bincang-bincang akrab, santai, senyum ba-
gaikan seorang kakek dengan cucu-cucunya. 

“Bawak makanan apa kalian kesini,” tanya Pak Gub 
dengan senyum khas-nya. Semua siswa bersemangat 
menjawab pertanyaan orang nomor satu di provinsi 
ini, “Banyak, ada nasi goreng, rumput laut, sosis dan 
lain-lain”. 

Lantas Pak Gub yang juga kakek dari Mandala, salah 
satu siswa SDIT Al Furqon ini, juga berpesan, “anak-
anak terus semangat belajarnya karena ini banyak 
sekali yang dapat kalian ketahui, silakan ikuti instruksi 

ustadz dan bunda serta kakak pemandu 3D Stable, 
silakan bermain dan mencoba apa pun yang ingin 
kalian ketahui”. 

Kutif yang berlangsung, Kamis , 25 Agustus 2022 
dan bertemakan “Pelajaran Selalu Berhemat” ini, me-
mang sengaja diprogram memilih lokasi 3D Stable. 

Ini salah satu agenda rutin yang ada di kalender 
pendidikan SDIT Al Furqon Palembang bagi seluruh 
siswa level 4.

Kutif merupakan alternatif pembelajaran yang 
menarik bagi siswa dan bernuansa rekreatif tentu-
nya serta merupakan bagian kegiatan pembelajaran 
secara langsung (rill) yang dilakukan di luar sekolah 
secara berkelompok menuju sebuah lokasi yang telah 
ditentukan sebelumnya.

Soal tujuan Kutif ini sendiri, jelas Kepala SDIT Al 
Furqon  Palembang, Ustadz Zakiudin, S.Pd.I, adalah 
untuk membekali siswa dengan kegiatan pembelaja-
ran secara nyata  di lingkungan luar sekolah.

“Kutif ini sebelumnya dilakukan setiap tahunnya 
karena menjadi agenda di kalender pendidikan SDIT 
Al Furqon Palembang, namun setelah terjadi pan-
demi beberapa tahun terakhir, ini dilakukan kembali. 
Bertujuan agar siswa belajar secara langsung dari 
lingkungan,”  kata Ustadz Zakiudin.

3D Stable yang berada di Jalan Talang Kepuh, Ke-
camatan Gandus, Kota Palembang ini, selain mudah 
dijangkau, juga sangat pas dengan kebutuhan anak 

akan ruang terbuka hijau sembari bermain-main 
dengan kuda dan aneka flora di sana.

Penanggung jawab Kutif Level 4 yaitu Bunda Fifin 
Yuhelmi,S.Pd menambahkan lokasi 3 D Stable ini 
memiliki fasilitas dan wahana pengetahuan untuk 
anak-anak seperti perkembang-biakan beberapa he-
wan kuda, rusa, ayam, dan jenis hewan lainnya. 

Selain itu, tambah Bunda Fifin, anak-anak bisa 
mendapat pengetahuan tentang cara berkuda dan 
memberi makan hewan dan juga mempelajari penge-
tahuan tentang hasil perkebunan tanaman hidroponik 
kemudian juga belajar olahraga Panahan, yang me-
mang ada dalam hadist Nabi Muhammad Saw. 

Menikmati sensasi berkuda di 3D Stable  Gandus 
ini memang sangat menyenangkan. Saat ini di kota 
Palembang, bisa dihitung dengan jari, tempat pacuan 
kuda seperti 3D Stable yang memiliki lahan 1800 me-
ter persegi ini dengan fasilitas tribun penonton. 

 Pasir-pasir yang ada di arena pacuan pun dida-
tangkan langsung dari Bangka. Jadi, saat kuda berlari 
ataupun terjatuh, kaki kuda tersebut akan terbenam 
atau mantap di arena pacuan. Tentunya, hadirnya 
fasilitas tersebut membuat 3D Stable menjadi pacuan 
kuda berkelas nasional.

Selain bisa belajar berkuda, di 3D Stable yang 
berdiri pada 22 Maret 2021 lalu bisa menjadi desti-
nasi wisata bagi keluarga dan edukasi bagi anak-anak 
yang ingin mengenal hewan tersebut.

Di tempat tersebut, terdapat pony horse atau 
kuda pony yang bisa mengajak anak-anak untuk 

berkeliling menikmati suasana 3D Stable yang 
cukup asri, karena dikelilingi berbagai macam 
tanaman dan sayuran organik.

Owner 3D Stable Palembang, Leriva, men-
gatakan kehadiran 3D Stable itu merupakan 
alternatif untuk pecinta kuda menyalurkan 
aktivitas berkuda. Di tempat ini sendiri memi-
liki 19 kuda. Mulai dari warmblood, generasi 
dan lokal.

“Selain itu, bagi yang ingin menitipkan 
(kuda) boleh di 3D Stable. Di sini juga tersedia 
dokter hewan yang standby untuk menga-
wasi dan memberikan vitamin ke kuda-kuda 

yang ada,” ujar Leriva sembari menambahkan 
setiap pengunjung yang menikmati berkuda di 

3D Stable dipinjamkan perlengkapan helmet, 
boots, gloves dan pendamping selama berkuda,” 

tutup dia. 
Jadi 3D Stable yang menjadi lokasi Kutif SDIT Al 

Furqon Palembang tahun 2022 ini, benar-benar layak 
sebagai wahana pendidikan bagi anak-anak. Semoga 
ada anak-anak SDIT Al Furqon Palembang ini, bermi-
nat menjadi atlit berkuda di masa depannya.

n aspani Yasland
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dOSeN Universitas Kader Bangsa (UKB) 
Muslimin S.Si.,MSi dan Mauritz Pandapo-
tan Marpaung S.Pd M.Si melakukan pe-
nelitian yaitu Pembuatan garam rendah 
natrium berbahan dasar nipah (nypa 

fruticans) sebagai alternatif konsumsi garam bagi 
penderita hipertensi.

Sekprodi D3 Analis Kesehatan UKB sekaligus ketua 
pengusul penelitian, Muslimin S.Si M.Si mengatakan, 
pihaknya melakukan penelitian garam rendah natrium 
berbahan dasar nipah.

“Garam nipah sebagai alternatif garam bagi pend-
erita hipertensi.  Seperti yang kita ketahui bahwa pend-
erita hipertensi tidak bisa mengkonsumsi garam dalam 
jumlah tinggi karena kosumsi garam berlebih akan men-
ingkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu 
keseimbangan cairan. Yang dapat mengecilkan diameter 
pembuluh darah arteri, sehingga jantung harus me-
mompa darah lebih kuat yang berakibat meningkatkan 
tekanan darah, yang akan memberikan efek ke jantung 
dan memicu terjadinya stroke. Untuk itu alternatifnya 
adalah mereka masih bisa mengkonsumsi garam atau 
makanan yang asin dengan catatan bahwa makanan 
tersebut menggunakan garam kadar natrium rendah. 
Jadi kami memiliki ide untuk mencari bahan alam yang 
memiliki rasa asin dengan nilai natriumnya rendah ke-
mudian dapatlah nipah,” ujarnya ketika diwawancarai, 
Jumat (5/8/2022).

daun nipah yang sudah diperas
Lebih lanjut, Muslimin menuturkan, tanaman 

nipah ini bahan dasar untuk pembuatan garam. Jadi 
batang nipah yang sudah tua, kemudian kita buang ku-
litnya dan diambil ekstrak airnya. “Yang mengandung 
NaCl. Karena Sumsel adalah daerah pasang surut pada 
saat pasang, itulah yang menyerap natrium kemudian 
masuk ke batangnya dalam nipah,” katanya.

“Penelitian ini dilakukan sejak awal Juni, dalam 
penelitian ini ada dua orang saya ketua pengusul 
dan anggota Mauritz Pandapotan Marpaung. Ini ada 
penilaian Penelitian Dasar Pemula (PDP) dari Ke-

cegah Hipertensi,
dosen ukB Hasilkan Penelitian 
garam dari Nipah rendah Natrium

mendikbudristek. Kita membuat proposal penelitian 
dan disetujui dan didanai dari Kemendikbudristek. 
Akhir di bulan Agustus ini penilaian dari Kemendik-
budristek,” bebernya.

Sedangkan target luaran adalah produk ini bisa 
bermanfaatkan untuk masyarakat. Dan akan mengurus 
perizinan ke BPOM dan seterusnya. Yang diharapankan 
nanti keluarnya adalah produk. Kedepannya adalah bagi 
orang yang sehat yang belum hipertensi bisa mengkon-
sumsi garam sehat rendah natrium. Kalau sekarang 
garam rendah natrium adalah garam Himalaya yang 
terbatas di pasaran.

“Penelitian ini harapannya dapat memberikan 
dampak positif bagi para peneliti dan masyarakat luas 
pada umumnya,” ucapnya.

n Yanti
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rumah Sakit Islam Ar Rasyid 
Palembang memberikan pelayan-
an cek kesehatan mata berupa 
mata silinder dan mata minus juga 

pemeriksaan mata katarak kepada Panti 
Werdha Sumarah.

Pemeriksaan mata gratis dilakukan 
masih dalam rangka semarak kemerdekaan 
Republik Indonesia ke 77 tahun, Kamis 
(25/8/22) Pukul 09:00 hingga 12:00 WIB. 

Humas Rsi Ar Rasyid Palembang, Tya 
Mutiara Oktaviani, S.K.M mengatakan keg-
iatan ini bertujuan untuk memaksimalkan 
pengetahuan masyarakat mengenai layanan 
yang ada di Rumah Sakit Ar Rasyid.

“Kita cek mata gratis bagi opa dan 
oma yang ada di panti, dan masyarakat 
sekitar panti. Kita target kepada lansia 
karena punya risiko lebih akan mata katarak 
ini,”katanya.

Adapun proses pengecekan, semua pen-

ghuni Panti Werdha Sumarah yang terdiri 
dari para lansia berkumpul di Aula Panti.

Dengan di bantu pengurus panti, satu 
persatu akan di periksa oleh perawat khusu 
mata, RO (Refraksionis Optisien).

Selain para lansia, ada beberapa warga 
di sekitaran Panti ikut memeriksakan kon-
disi kesehatan mata mereka.

“Kalau untuk masyarakat sekitar yang 
datang memang diinfokan ke pak RT, bahwa 
ada pemeriksaan mata di panti werdha 
sumarah,”katanya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, 
bahwa para lansia dan masyarakat sekitas 
terbantu setelah mengetahui kondisi kes-
ehatan mata mereka.

“Hingga nantinya bisa dilakukan tindak 
lanjut. Bisa tau ada katarak atau tidak,  mata 
minus ataupun mata silinder. Untuk selan-
jutnya bisa di cek di Rumah sakit kita RSI Ar 
Rasyid,”katanya. n tri Jumartini

rSI ar rasyid Beri Pelayanan gratis 
cek kesehatan Mata 
di Panti Werdha Sumarah

Kita cek mata gratis 
bagi opa dan oma 
yang ada di panti, dan 
masyarakat sekitar panti. 
Kita target kepada lansia 
karena punya risiko lebih 
akan mata katarak ini.”

“
Tya Mutiara Oktaviani, S.k.M
Humas rSI Ar rasyid Palembang
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di duNia pesantren, disebut santri bila 
memiliki karakter khusus. Almarhum KH 
Kholil Nawawi, dari Pesantren Sidogiri Pa-
suruan, pernah menjelaskan sifat santri. 

“Santri, berdasarkan peninjuan tindak langkahnya 
adalah orang yang berpegang teguh dengan tali 
Allah SWT yang kuat (al-Qur’an) dan mengikuti 
sunnah Rasul serta teguh pendirian dalam setiap 
keadaan. Ini arti dengan bersandar pada sejarah 
dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah 
selama-lamanya. Dan Allah-lah Yang Maha Mengeta-
hui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya.”

Santri, menurut KH Kholil Nawawi adalah santri 
pesantren yang teguh dan kuat dalam memegang 
ajaran al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Artinya,  
santri itu tidak mudah mengikuti pemikiran baru 
di luar ajaran salaful ummah. Justru, santri merupa-
kan pejuang untuk menegakkan ajaran para ulama 
salafnya.

Syaikh KH Hasyim Asy’ari menulis kitab penting 
yang menjadi pedoman para santri, judulnya “Adabul 
‘Alim wal Muta’allim” (Adab Santri dan Guru). Salah 
satu adab yang menjadi ruh perjuangan santri: 
dalam belajar agama harus dengan niat taqarrub 
(mendekatkan diri) kepada Allah SWT, menyebar-
kan ilmu, menghidupkan agama Islam, menyebarkan 
hukum Allah SWT, dan menampakkan kebenaran.

Maka setiap orang yang berstatus santri harus 
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mem-
bersihkan pemikiran dari hal-hal yang merusak 
keimanan. Imam al-Syafi’i mengatakan dalam salah 
satu syairnya:

“Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan ke-
benaran, maka ia (waktu) akan menyibukkan Anda 
dengan kebatilan”. Tazkiyatul fikr (pembersihan 
pemikiran) dilalui dengan proses penyadaran diri 
yang disebut riyadlah.

Proses tersebut disebut juga jihad nafsu (mu-
jahadah al-nafs). Di kalangan ahli tasawwuf, jihad 
nafsu menjadi cara untuk membentuk jiwa bertakwa 
dan beradab yaitu jiwa yang ingatannya tidak pernah 
lepas dari Allah SWT dalam setiap aktifitasnya.

Imam al-Sya’rani memberi nasihat, jihad nafsu 
itu fardhu ‘ain yang harus dilakukan setiap hari. Mu-
jahadah itu kewajiban yang tak terputus, sepanjang 
masa seorang Muslim wajib berjihad melawan hawa 
nafsunya. Sebab, nafsu secara terus-menerus meng-
goda manusia agar meninggalkan syariat Allah SWT. 
Maqam (kedudukan tinggi seorang hamba di sisi 
Allah SWT) tidak mungkin diraih tanpa jihad nafsu. 
Ia mengatakan: “Barangsiapa menyangka dirinya 
telah mencapai derajat tanpa mengerahkan usaha 
melawan nafsu dalam beribadah, maka sungguh itu 
mustahil” (Tanbih al-Mughtarin, hal. 111).

Para ulama memberi teladan santri yang sha-
lih, yakni bersih ruhani, menjauhi segala aktifitas 
maksiat. “Ilmu (hafalan) tidak bersahabat dengan 

SaNtrI 
PeJuaNg

OleH: dr. kHOlili HaSib, dOSen di iai dalwa bangil

maksiat,” begitu bunyi nasihat Imam al-Waqi’ kepada 
Imam as-Syafi’i.

Imam al-Ghazali merumuskan adab santri pe-
mula yang utama dan pertama sama dengan tirakat, 
yaitu mensucikan jiwa. Penjelasannya, karena ilmu 
adalah ibadah hati, atau shalatnya hati. Suatu shalat 
tidak sah bila anggota badan atau baju ada najis. 
Begitu pula mencari ilmu tidak sah (tidak akan 
sukses) jika hati ada najis (Imam al-Ghazali, Ihya’ 
Ulmuddini 1, hal. 67). 

Adab utama berikutnya yang juga bagian dari 
lelaku tirakat adalah meminimalisir perkara yang 
berkaitan dengan kesibukan duniawi. Bahkan dianjur-
kan meninggalkan keluarga atau tempat tinggalnya.

Kesibukan duniawi menurut Imam al-Ghazali 
dapat menjauhkan dari ilmu manfaat. Sementara, 
berjauhan dengan keluarga atau tempat tinggal su-
paya seorang tidak mudah hidup enak-enakan.

Prosesi ini merupakan kunci keberhasilan sese-
orang mencari ilmu. KH Hasyim ‘Asyari menjelaskan, 
orang berilmu adalah orang yang niat belajarnya 
karena mencari rida Allah, bersih hatinya, dan wara’. 
Bukan bermaksud untuk kepentingan duniawi, sep-
erti untuk memperkaya, mendapatkan jabatan dan 
memperbesar pengaruh di hadapan orang. Bahkan, 
memperbanyak tidur dan makan bukanlah adab se-
orang santri karena hal itu akan menghalangi ilmu.. 
Niat yang benar dan membersihkan hati merupakan 
adab santri terhadap dirinya (Hasyim Asy’ari, Adab 
al-‘Alim wa al-Muta’allim, hal..25-26).

Hal ini ditekankan secara ketat bukan saja sejak 
awal dalam proses belajar. Tetapi, juga wajib selama 
mencari ilmu.

Sebelum menulis kitab monumentalnya Ihya’ 

Ulumuddin, Imam al-Ghazali sampai uzlah selama 
11 tahun lamanya. Meninggalkan segala jabatannya 
sebagai guru besar di Madrasah Nidzamiyah, rela 
tidak mendapatkan gaji cukup, menjauhi baju kehor-
matan dan kebanggannya di Baghdad. Selama itu, ia 
bertafakkur, riyadhoh dan membersihkan jiwanya 
secara ketat. Proses itu berhasil. Hingga menghasil-
kan beberapa karya hebat.

Maka, seyogyanya ilmu tazkiyatu nafs dan ilmu 
riyadhah menjadi pelajaran utama dan pertama bagi 
santri pemula. Adab sebelum ilmu. Adabkan jiwa 
terlebih dahulu, baru kemudian mensantri perin-
cian cabang-cabang ilmu. Adab menurut Imam al-
Ghazali sesungguhnya juga pendisplinan jiwa (Imam 
al-Ghazali, Raudhatu al-Thalibin wa Umdatus Salikin, 
hal. 10 – 11).

Awal yang baik merupakan pintu akhir yang baik. 
Santri harusnya memberi penekanan pada ilmu tasawuf. 
Tasawuf untuk anak, dan tawawuf untuk remaja.

Tujuan pendidikan melahirkan manusia yang baik. 
Manusia yang baik lahir dari proses pendidikan yang 
baik. Adapun pendidikan yang baik bila diawali dengan 
pendisiplinan jiwa yang  baik melalui tasawuf.

Maka, pengadaban jiwa bisa di-setting. Khususnya 
santri remaja. Misal, dibiasakan puasa Senin-Kamis. 
Karena puasa itu mengendalikan nafsu dan keing-
ingan yang berlebihan. Dikontrol adab-akhlaknya. 
Dibiasakan ibadah-ibadah sunnah. Ditarget membaca 
al-Qur’an dan dzikirnya.

Maksiat sekuat tenaga  dihindari. Sekecil apapun. 
Imam syafi’i mengatakan: ilmu itu cahaya, dan cahaya 
Allah SWT tidak akan masuk ke dalam hati orang-
orang yang selalu bermaksiat. Lebih-lebih maksiat 
menentang Allah SWT.

Pluralisme adalah bentuk maksiat yang sangat 
berat dosanya. Paham ini difatwakan  haram oleh 
MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada 2005.

Karena bertentangan dengan tauhid. Islam 
mengajarkan, siapapun yang ingin selamat haruslah 
melalui jalur Nabi Muhammad, bukan melalui Kris-
ten, Yahudi, Budha, Hindu dan agama-agama lain. 
Allah telah memberi satu jalur saja untuk mencapai 
keselamatan. Bila ada sekelompok membuat jalur 
lain, dipastikan itu bukan dari perintah Allah SWT.

Karena itu, seorang santri yang berpegang teguh 
pada ajaran salaf ummah akan menentang paham 
ini. Berjuang agar paham pluralis tidak masuk ke 
dalam pesantren.

Sementara itu, orang yang berjuang menghidup-
kan agama dan syariat Allah SWT dan Rasul-Nya 
harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang cukup. 
Agar dalam perjuangannya tidak keliru.

Dengan demikian, seorang pejuang harus menjadi 
santri. Dan seorang santri harus menjadi seorang 
pejuang. Selalu ada semangat dalam hati untuk me-
nyebarkan ilmu dan menghidupkan agama.[Naskah 
dikutip dari hidayatullah.com]

Santri, berdasarkan 
peninjuan tindak 

langkahnya adalah 
orang yang berpegang 

teguh dengan tali 
Allah SWT yang kuat 

(al-Qur’an) dan 
mengikuti sunnah Rasul 

serta teguh pendirian 
dalam setiap keadaan.”

“

SINDONEWS
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“Situs judi online setiap harinya 
ada, saat ini mereka tumbuh 
subur seperti jamur,” kata Ach-

mad Rizwan dikonfirmasi di Palembang 
belum lama ini.

Menurut dia, berdasarkan patroli si-

ber yang dilakukan bekerja sama dengan 
aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus 
Polda Sumsel ditemukan hampir setiap 
hari menemukan situs-situs judi baru.

Dari patroli siber itu ada beberapa 
situs judi online yang direkomendasikan 

nal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol 
Barly Ramadhany memastikan disamp-
ing upaya meliterasi masyarakat itu, 
tindakan hukum memberantas praktik 
judi online di Sumsel juga semakin 
dimasifkan sebagaimana instruksi dari 
Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menjelaskan misalnya, unit 1 Sub-
dit V Siber Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Sumsel menangkap dua 
tersangka promotor situs judi online 
yang telah beroperasi selama dua tahun 
di daerah ini dengan omzet diduga men-
capai puluhan juta.

Kedua tersangka yakni Mukhobirillah 
alias Abir (29) warga Desa Muaro Lama, 
Kecamatan Karang Dapo, Musi Rawas 
Utara dan Dedi Hariyanto (26), warga 
Cereme Taba, Kota Lubuk Linggau.

Para tersangka ditangkap secara 
terpisah di sebuah indekosan dan pe-
rumahan di Kota Lubuk Linggau, 23 
Agustus 2022.

“Kedua tersangka mempromosikan 
sekaligus mengajak masyarakat bermain 
di sebuah situs judi online melalui akun 
YouTube bernama “Jitu Togel” “Monas 
Haka” dan “Asal Jepang” dengan pengikut 
mencapai ribuan orang.

Kemudian, membongkar praktik ber-
main judi online berkedok warung inter-
net (warnet) di Jalan KH Wahid Hasyim, 
Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu 
1, Palembang.

Dari warnet itu Polda dan Polretabes 
Palembang menangkap tujuh orang 
pelaku yang kedapatan bermain judi 
online menggunakan komputer warnet 
secara bebas, yang beromset per hari 
Rp500 ribu dan telah berlangsung selama 
enam bulan terakhir.

Adapun diketahui tujuh pelaku itu 
adalah Jerry (35) sekaligus pemilik war-
net, Andri (31), Hamza (31), M Agus (33), 
Baharuddin (27), Nirwan (49), dan Sandi 
Kurnia (28). Semuanya ditangkap dan 
dibawa ke Markas Polrestabes Palem-
bang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatan tersebut para pelaku 
disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (2) 
juncto Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal 50 
juncto Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan 
ancaman hukuman pidana penjara mak-
simal selama 10 tahun dan denda senilai 
Rp10 miliar. n

Judi adalah salah satu perbuatan 
yang dilarang dalam Islam. Untuk 
meyakinkan betapa perbuatan ini 

merugikan, dan tercela,ada sekitar 10 
dalil tentang haramnya judi, yang pasti 
membuat sengsara dunia dan akhirat.

Allah Ta’ala berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, ses-

ungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbua-
tan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’ala 
menggandengkan judi atau qimar dengan 
khamr, al anshab dan al azlam. Ini adalah 
perkara-perkara yang tidak diragukan 
lagi keharamannya. Oleh karena itu ini 
menjadi dalil haramnya judi.

Judi disebut sebagai Ar rijs artinya najis. 
Adapun ar rujz artinya dosa, dan semua 
yang mengandung bahaya. Allah terkadang 
menyebut berhala dengan rijs, seperti dalam 
firman-Nya: “maka jauhilah olehmu berhala-
berhala yang najis itu” (QS. Al Hajj: 30).

Pada ayat Alquran lainnya, Allah Ta’ala 

menjelaskan bahwa judi adalah amalan 
setan dalam firmannya (yang artinya) : “…
(judi) adalah termasuk perbuatan syaitan“. 
Dan semua amalan yang merupakan 
amalan setan, hukumnya haram. Karena 
setan itu sangat bersemangat untuk me-
nyesatkan manusia dan menjerumuskan 
mereka ke dalam kesesatan.

Maka jika kita  sudah mengetahui 
bahwa judi adalah amalan setan, maka 
ketahuilah bahwa setan itu tidaklah men-
datangimu kecuali untuk mengelabuimu 
dan menipumu, serta membuat permusu-
han antara engkau dan saudaramu. Maka 
setan adalah musuh manusia.

Allah Ta’ala telah memperingatkan 
manusia dari musuh ini dengan peringa-
tan yang keras. Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh bagimu, maka anggaplah ia 
musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-
syaitan itu hanya mengajak golongannya 
supaya mereka menjadi penghuni neraka 
yang menyala-nyala” (QS. Fathir: 6).

Dan Allah juga mengabarkan kepada 
kita bahwa setan telah memperdaya Nabi 
Adam dan Hawa sehingga mereka dikelu-
arkan dari surga. Dan setan bersumpah 

kepada Adam dan Hawa bahwa ia adalah 
pemberi nasehat, padahal ia pendusta. 
Allah Ta’ala berfirman:

“(setan) bersumpah kepada keduan-
ya: ‘saya adalah pemberi nasehat kepada 
kalian berdua‘” (QS. Al A’raf: 21).

Jika kita sudah mengetahui suatu 
perkara itu adalah amalan setan, maka 
wajib bagi kita untuk menjauhinya dan 
meninggalkannya hingga kita selamat. Kar-
ena setan itu tidak menginginkan dari kita 
kecuali kebinasaan dan kesesatan bagi kita. 
Dan setan itu senantiasa bercokol di hati 
manusia, membisikkan dada manusia.

Namun Allah Ta’ala telah menyiapkan 
perisai dan tameng dari keburukan setan 
bagi hizbullah dan para wali Allah. Dan Al-
lah juga telah memilih hamba-hamba-Nya 
yang Ia selamatkan dan amankan dari ke-
burukan setan. Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku 
tidak ada kekuasaan bagimu terhadap 
mereka, kecuali orang-orang yang mengi-
kut kamu, yaitu orang-orang yang sesat” 
(QS.  Al Hijr: 42).

Maka hamba-hamba Allah yang terpi-
lihlah yang selamat dari keburukan setan 
dan setan tidak mampu menggodanya. 

Setan sendiri telah mengecualikan mer-
eka, setan berkata:

“kecuali para hamba-Mu yang ikhlas” 
(QS. Al Hijr: 40).

Inilah beberapa pelindungan yang 
menghalangi kita dari setan, ketika anda 
melakukannya dengan ikhlas dan tulus, 
itu dapat melindungi anda dan berman-
faat bagi anda dengan izin Allah.

Kesimpulannya, perkara-perkara ini 
yaitu khamr, judi, al anshab, al azlam, 
telah Allah haramkan dengan sebab ia 
adalah amalan setan.

Yaitu perkara-perkara ini adalah perkara 
yang dilakukan setan dan didakwahkan 
oleh setan untuk melakukannya. Setanlah 
yang mengajak membangun berhala-berh-
ala hingga mereka disembah. Setanlah yang 
mengajak manusia untuk minum khamr. 
Setanlah yang mengajak manusia untuk ber-
judi. Setanlah yang mengajak manusia untuk 
mengundi nasib dengan anak panah.

Dengan demikian perkara-perkara ini 
adalah amalan setan. Jika  telah mengetahui 
hal tersebut, maka jauhilah, anak-anak dan 
keluarga kita semua selamat dari was-was 
setan. Amin ya Robbal alamin. 

n (novi amanah/antara/nu.or.id)

n DIskominfo: Situs Judi online Tumbuh Seperti Jamur di Sumsel

KePala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Suma-
tera Selatan (Diskominfo Sumsel) Achmad Rizwan menye-
butkan keberadaan situs judi online semakin banyak dan 
tumbuh subur seperti jamur, di dunia maya. Situs judi ini 
menyasar anak-anak usia remaja hingga dewasa.

untuk di take-down (dihapus dari pere-
daran) ke Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo).

“Namun situs tersebut langsung ada 
lagi. Misalnya, dari dua yang di take-
down Kominfo tapi dua itu tumbuh lagi, 
ada lagi,” imbuhnya.

Menurut dia, karena kewenangan 
untuk melakukan penghapusan situs judi 
online ada di pemerintah pusat maka, 
pihaknya di daerah hanya terfokus pada 
pencegahan ke masyarakat, seperti mem-
berikan literasi pemanfaatan media digital 
dan pelatihan-pelatihan produktif.

Direktur Direktorat Reserse Krimi-

Ilustrasi judi online FOTO:ISTIMEWA

Jaga generasi kita dari Judi

Judi berhukum haram, Sengsara dunia dan akhirat
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Bahan-Bahan
hasil : 1 toples sedang

l  Tepung terigu serbaguna 250 gram
l Tepung tapioka 25 gram
l Bawang putih, haluskan 3 siung
l Garam 1/2 sdt
l Kaldu bubuk 1/2 sdt
l Seledri, iris halus 1 tangkai
l Margarin leleh 50 gram
l air 100 ml

LanGKah-LanGKahnya :
1. Campur tepung terigu, tapioka, garam, dan kaldu bubuk, 

aduk rata.
2. Masukkan margarin leleh, bawang putih yang sudah diha-

luskan dan seledri, aduk rata.
3. Masukkan air sedikit-sedikit, uleni hingga rata tidak perlu 

kalis. Diamkan adonan 15 menit.
4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian gilas tipis 

masing-masing bagian. Setelah itu potong-potong meman-
jang adonan yang sudah digilas.

5. Panaskan minyak, lalu goreng sampai kuning kecoklatan, 
angkat dan tiriskan.

6. Setelah dingin simpan di toples kedap udara.

Bahan-Bahan yanG DiPerLuKan :
l 80 gr Tepung Terigu
l 50 gr Margarin
l 1 sdt Gula Pasir
l 200 ml air
l Sejumput garam
l 1 butir telur

Bahan CoCoLan/SauS :
l 50 gr Coklat Batang
l 1 sdm Susu Fullcream

LanGKah-LanGKahnya :
1.  Siapkan margarin lalu panaskan air 

dan larutkan gula dan garam. Set-
elah itu, masukan margarin. aduk 

CHurrOS
COCOk unTuk 
CeMIlAn 
dAn Ide uSAHA

smpe margarin leleh kemudian matikan 
api.

2.  Masukan tepung terigu kemudian aduk 
smpai kalis. Lalu dinginkan

3.  Setelah dingin, masukan telur dan aduk 
sampai merata. Masukan ke plastik se-
gitiga yg sudah dipasangi cetakan kue 
spluit.

4.  Goreng bahan dengan api yang sedang tapi 
cenderung kecil sampai warna kecokla-
tan.

5.  untuk cocolan atau saus, kamu bisa men-
cairkan cokelat batang lalu campurkan 
susu full cream. aduk sampai menyatu.

6.  Churros dengan cocolan cokelat siap me-
nemani waktu santai kamu.

STik Bawang

BAHAn-BAHAn
l  750 gram kentang
l 1 sdm air kapur sirih
l 1 sdt garam
l 1 buah cabe merah besar, 

buang bijinya, iris korek api
l 1 sdm gula merah
l 1 sdm air asam jawa
l secukupnya Gula
l secukupnya Garam
l secukupnya Kaldu 
 Jamur Bubuk
l Minyak untuk menggoreng

BuMBu haLuS:
l 4 siung bawang putih
l 1 buah cabe merah besar
l 10 buah cabe merah keriting

PeTunjuk reSeP:

Langkah 1,  larutkan kapur sirih: Larutkan kapur sirih dengan 
air, cukup 1 sendok teh saja.

Langkah 2,  siapkan tempat rendaman: Ambil wadah, masukkan 
air secukupnya, lalu tuangkan larutan kapur sirih. 
aduk sebentar, sisihkan.

Langkah 3,  kupas kentang: Kupas kentang lalu potong mem-
bentuk korek api. Bisa juga dengan menggunakan 
parutan khsusus kentang agar lebih mudah.

Langkah 4,  rendam kentang: Setelah kentang selesai dipotong, 
bisa langsung direndam dalam air yang sudah 
diberi larutan kapur sirih tadi.

Langkah 5,  goreng kentang: Setelah diremdam, bisa langsung 
panaskan wajan untuk menggoreng kentang. 
Goreng kentang hingga matang dengan sempurna. 
Setelah matang, angkat dan tiriskan.

Langkah 6,  haluskan bumbu: Haluskan semua bahan bumbu 
halus yang sudah disiapkan. Bisa menggunakan 
blender maupun diulek manual.

Langkah 7,  menumis: Tumis bumbu halus dengan daun salam, 
daun jeruk, gula, dan penyedap rasa. Aduk hingga 
rata hingga beraroma harum.

Langkah 8,  buat kentang mustofa: Setelah tumisan bumbu 
diangkat dan didinginkan sebentar, satukan 
kentang yang sudah digoreng diawal tadi dengan 
bumbu. Aduk hingga rata, dan kentang mustofa 
siap disajikan, ataupun dimasukkan toples. 

kenTAng MuSTOFA



assajidinSYiAr
EDISI 101, SAFAR 1444 H / SEPTEMBER 2022 M

15

Ahmad Subhan salah seorang panitia pelaksa-
na mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud 
apresiasi pihaknya atas animo masyarakat 
yang sangat baik dalam mendukung pelak-

sanaan pagelaran sarasehan sebelumnya.
Ia menjelaskan, jika kegiatan ini adalah yang em-

pat kali setelah sebelumnya digelar di Perpustakaan 
Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. 
Pada 21 hingga 28 April 2019, dan di tahun yang 
sama, Pekan Pustaka Palembang II berlangsung 
selama tanggal 1 hingga 8 September 2019.

“ Sementara untuk Pekan Pustaka Palembang III 
berlangsung selama tanggal 21 hingga 28 Agustus 
2021 secara daring melalui forum Zoom. Dan kali ini 
Insya Allah akan kembali digelar baik luring maupun 
daring,” katanya.

Diawal sambutan, panitia pelaksana pun tak lupa 
menyematkan perkenankan menguraikan makna 
pekan pustaka Palembang. Dalam bahasa Melayu, 
“pekan” bersinonim dengan istilah “pasar” yang ber-
makna sebagai ruang atau ajang transaksi. Selain itu, 
“pekan” juga berarti rangkaian hari dalam seminggu. 
Pustaka Palembang bermakna: Bahan-bahan bacaan 
yang memuat kajian sejarah, sosial, budaya, politik, 
sastra, serta religi di Palembang.

“ Pekan Pustaka Palembang berarti ajang ber-
bagi pengetahuan perihal beragam bahan bacaan 
mengenai Kota Palembang yang berlangsung selama 
sepekan. Rangkain kegiatan ini sekaligus mengkam-
panyekan hari buku Palembang yang jatuh pada 
tanggal 21 Agustus 2022,” ujarnya.

Untuk diketahui, hari buku Palembang adalah 
momentum memperingati selesainya proses pence-
takan Al Quran yang pertama di Kota Palembang 
pada tanggal 21 Agustus 1848.  Al-Qur’an ini bukan 
hanya menjadi Al Quran cetak pertama di Indonesia, 
namun sekaligus Al Quran cetak pertama di Asia 
Tenggara.

Al-Qur’an secara harfiah berarti “bacaan sem-
purna”. Secara kebendaan, Al-Qur’an merupakan 
kitab. “Kitab” adalah kata serapan dari bahasa Arab 
ke bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, kata “kitab” bermakna sama dengan 
“buku”. Sedangkan istilah “buku” diserap dari kata 
“boek” dalam bahasa Belanda dan “book” dalam 
bahasa Inggris. Namun perlu diketahui bahwa 
masyarakat Indonesia sejak awal mengenal “buku” 
sebagai produk cetak. Itulah mengapa ada pembe-
daan antara buku cetak dengan naskah/manuskrip 
yang memuat teks tulisan tangan. Dengan kata lain, 
naskah/manuskrip yang merupakan hasil kerja 
manual tulis tangan berbeda dengan buku sebagai 
produk teknologi cetak.

“Dengan demikian, tanggal selesainya penceta-

21 Agustus 2022 
Ditetapkan Sebagai 
Hari Buku Palembang 
l ikonik Peradaban islam Jadi unggulan

kan Al-Qur’an di Palembang pada 21 Agustus dapat 
dianggap sebagai momentum Hari Buku Palem-
bang,” tuturnya.

Berdasarkan catatan sejarah, Kemas Muhammad 
Azhari yang bertanggung jawab atas penyalinan 
serta pencetakan Al-Qur’an yang hingga kini menu-
rut para peneliti Al-Qur’an, merupakan tonggak 
awal pencetakan Al-Qur’an di Nusantara. Kemas 
Muhammad Azhari lahir di Kampung Pedatuan, 12 
Ulu Palembang, pada 27 Jumadil Akhir 1226 H atau 
19 Juli 1811. Ketika berusia 15 tahun, Azhari berla-
yar menuju Mekkah untuk menuntut ilmu. Setelah 
menamatkan pendidikan jenjang madrasah aliyah 
di Mekkah, ia berkelana menimba ilmu di Madinah 
hingga Mesir. Selama berkelana menuntut ilmu 
atau rihlah inilah Azhari belajar menjadi penyalin 
Al-Qur’an. Usai rihlah, ia kembali ke Mekkah dan 
menjadi guru madrasah di sana.

Dalam pelayaran pulang ke Palembang yang 
menyusuri pelabuhan-pelabuhan India, Kemas Mu-
hammad Azhari singgah untuk belajar ilmu falak dan 
menyaksikan perkembangan percetakan muslim 
India. Azhari kemudian singgah di Singapura dan 
membeli alat cetak batu (litografi). Dari Singapura 
ia berlayar ke Palembang bersama Ibrahim bin Hu-
sain yang akan membantunya mencetak Al-Qur’an. 
Perlu ditambahkan keterangan bahwa Ibrahim bin 
Husain adalah murid dari Abdullah bin Abdul Kadir 
Munsyi yang dikenal sebagai Bapak Sastra Melayu 
Modern.

Kemas Muhammad Azhari wafat di Mekkah pada 
18 Rabiul Akhir 1291 atau 4 Juni 1874 dan dikebu-
mikan di pemakaman al-Ma’la dekat Kota Mekkah. 
Dalam kolofon Al-Qur’an hasil cetakannya, Kemas 
Muhammad Azhari mencantumkan keterangan 
bahwa proses pencetakan berlangsung selama 50 
hari dan menghasilkan Al-Qur’an sebanyak 105 
eksemplar. Mencermati waktu pencetakan yang 
selesai pada hari Senin, 21 Agustus 1848, jika dihi-

tung mundur 50 hari, maka akan bertemu dengan 
hari Senin, 3 Juli 1848.Kemas Muhammad Azhari 
wafat di Mekkah pada 18 Rabiul Akhir 1291 atau 4 
Juni 1874 dan dikebumikan di pemakaman al-Ma’la 
dekat Kota Mekkah.

Hingga saat ini belum ada satupun kota mau-
pun provinsi di Indonesia yang memiliki hari buku 
tersendiri. Seandainya ada, momentum itu merupa-
kan peluang bagi pemerintah maupun masyarakat 
umum merayakannya dengan beragam aktivitas 
untuk menanamkan kecintaan pada buku serta 
menumbuhkan budaya baca. Masyarakat interna-
sional merayakan Hari Buku Sedunia setiap tanggal 
23 April. Bangsa Indonesia merayakan Hari Buku 
Nasional pada tanggal 17 Mei.

“Wong Kito Galo dapat merayakan Hari Buku 
Palembang setiap tanggal 21 Agustus, Karena Palem-
bang punya landasan historis untuk menetapkan tang-
gal itu sebagai hari buku,” tuturnya. (Jemmy Saputera)

Bertempat di kompleks Gedung Pascasarjana Universitas islam Negeri (UiN) Raden Fatah 
Palembang, ahad (21/8/2022) hingga Sabtu, (27/8/2022). Pekan Pustaka Palembang iV akan 
menggelar sarasehan bertema “Pustaka islam” dengan menghadirkan beberapa narasumber 
berkompeten dibidangnya. acara akan digelar secara luring maupun daring via zoom.Hal ini 
disampikan langsung Panitia Pekan Pustaka Palembang iV, ahmad Subhan baru-baru ini.

Wong Kito Galo dapat 
merayakan Hari Buku 

Palembang setiap tanggal 21 
Agustus, Karena Palembang 

punya landasan historis untuk 
menetapkan tanggal itu 

sebagai hari buku.”

“
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SIT Al Furqon Palembang 
Bakal Lounching Media Konvergensi

SeiriNG dengan perkembangan 
teknologi dan komunikasi  digital dan pe-
satnya aktivitas pendidikan, maka  Sekolah 
Islam Terpadu (SIT) Al Furqon Palembang 
dalam waktu dekat bakal me-lounching 

Media Konvergensi dengan nama SITAl-
Furqon.com.

Selama ini memang SIT Al Furqon 
Palembang yang memiliki sekolah mulai 
dari PG/TK,SD,SMP dan SMA serta Badan 

Pengelolaan Masjid, sudah lama memiliki 
masing-masing webside sebagai sarana 
atau media informasi dan komunikasi 
dengan flatform youtube seperti, IG, Fb, 
Tik Tok, Helo, Snack Video.

dIREkTUR SIT Al Furqon Palembang H.Emil Rosmali (kanan) menjelaskan rencana peluncuruan media konvergensi didampingi Kepala SIT Al 
Furqon Agus Priyatmono, Kamis, 18 Agustus 2022. Foto: Aspani Yasland

“Jadi semua media sosial dan webside 
tersebut akan kita integrasikan dalam me-
dia konvergensi, sehingga misi dan visi SIT 
Al Furqon Palembang ini lebih fokus dan 
berkembang cepat di masa mendatang,” 
ujar Direktur SIT Al Furqon Palembang H. 
Emil Rosmali usai Rapat Pimpinan dan Para 
Kepala Sekolah serta Personil IT (Informasi 
Teknologi) di Lantai 2 Gedung SIT Al Furqon 
Palembang, Kamis, 18 Agustus 2022.

Sebagaimana diketahui bahwa konver-
gensi media adalah penggabungan atau 
pengintegrasian media-media yang ada untuk 
digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik 
tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk 
pada perkembangan teknologi komunikasi 
digital yang dimungkinkan dengan adanya 
konvergensi jaringan.

Emil Rosmali menjelaskan peluncuran 
media konvergensi SIT Al Furqon tersebut ber-
tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat 
luas, terutama sekali para orangtua murid, 
siswa, guru dan berbagai pemangku kepentin-
gan dunia pendidikan akan data dan informasi 
kiprah serta kinerja SIT Al Furqon Palembang.

“Selama ini memang media sosial dan 
webside masing-masing sekolah sudah 
berjalan baik, namun kita ingin semuanya 
terintegrasi dan visi, misi dan tujuan yang 
senafas,” jelas Emil Rosmali yang didampingi 
Kepala SIT Al Furqon Agus Priyatmono ini.

Namun demikian, Emil Rosmali meneka-
nkan peluncuran integrasi platform media 
SIT Al Furqon ini haruslah tetap menyiarkan 
kebaikan, syiar islam, nasihat.” Jadi intinya 
menyebar-luaskan dan membesarkan lagi 
kebaikan-kebaikan islam kepada masyarakat 
luas. Harus ada konten yang bermanfaat,” 
ucapnya sembari menjelaskan nantinya SIT Al 
Furqon akan ada big data, informasi lengkap, 
pemberitaan, informasi Penerimaan Siswa 
Baru serta podcash dan channel TV yang 
dikelola dengan istikomah dan profesional.

Lounching media konvergensi SIT Al 
Furqon ini akan diselenggarakan setelah se-
lesainya pelatihan jurnalisttik bagi para guru 
dan pengelola IT. n aspani Yasland

maraK tumbuhnya sekolah Islam di wilayah 
Sumsel menjadi angin segera bagi  daerah ini. 
Cita-cita Gubernur Herman Deru yang ingin 

mewujudkan Sumsel Religius akan dengan mudah  
terwujud. Bahkan dia mengaku bangga dan mengucap 
syukur atas banyaknya timbuh sekolah Islam dalam 
beberapa tahun terakhir. 

 “Berdirinya sekolah Islam seperti yang dikelola  
Yayasan Madinatul Iman Al Islamiyah ini akan mem-
buat tugas pemerintah lebih mudah dalam mewujud-
kan Sumsel Religius ,” tegasnya saat menyampaikan 
sambutan pada  saat meresmikan Gedung Sekolah 
Islam Yayasan Madinatul Iman Al Islamiyah di Desa 
Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten 
Muara Enim, Senin, 29 Agustus 2022. 

Lebih lanjut Herman Deru menambahkan, antara 
iman dan takwa (imtak)  harus sejalan dengan  ilmu 
pengetahuan dan teknologi ( iptek).

“Kalau dia tidak punya ilmu agama jika  jadi 
pemimpin  pasti tidak baik, jadi   ilmu agama dan ilmu 
pengetahuan umum itu harus balance,” tuturnya. 

Dia berharap dengan telah diresmikannya  gedung  
Sekolah Islam Yayasan Al Madinatul Iman Al Islamiyah 
yang telah dibangunnya lengkap dengan  sarana dan 
prasarana bisa menjaring generasi penerus bangsa 
yang cerdas dengan dibekali  Qur’ani.  

“Saya apresiasi   keikhlasan   ustadz dan ustadzah 
dalam mendidik generasi penerus Islam. Saya harap 
kedepannya kita akan memiliki generasi Qur’ani 
yang mampu menjaga dan memelihara kemurnian 

Alhamdulillah
SeKolAH ISlAM 

DAn TAHfIDz QuR’An 
SuBuR DI SuMSel

Alquran. Kepada orang tua yang menghantarkan anak 
anaknya untuk belajar di Yayasan Madinatul Iman 
Al-Islamiyah. Saya sangat berterima kasih karena 
anak adalah harta tak ternilai yang patut kita jaga dan 
benar-benar diarahkan  ke  arah positif,” katanya.  

Ia juga mengaku menaruh harapan besar ke-
pada Sekolah Islam Yayasan Al Madinatul Iman Al 
Islamiyah untuk menghasilkan Sumber Daya Manu-
sia (SDM) yang memiliki kekayaan intelektual dan 
berakhlak mulia. 

“Saya bangga sekali dapat hadir langsung dalam 
sebuah kenyataan, dimana hal ini juga sejalan dengan pro-
gram rumah tahfidz yang didengungkan,” tambahnya.   

Bapak Rumah Tahfidz Sumsel ini menyebutkan, saat 
ini rumah tahfidz di Sumsel, sudah mendekati angka 4 
ribu yang tersebar di sejumlah Kabupaten/kota.   

“Sumsel ini memiliki kurang lebih 3500 desa dan 
kelurahan. Namun rumah tahfidznya sudah mendeka-
ti angka 4 ribu. Ini merupakan sarana kita untuk 
menghasilkan hafidz dan hafidzoh,” pungkasnya.

Peresmian Sekolah Islam Yayasan Al Madinatul 
Iman Al Islamiyah ditandai dengan penanda tanganan 
prasasti oleh Gubernur yang dirangkaikan penin-
jauan gedung.(*) n aye

“Berdirinya sekolah islam seperti yang dikelola  yayasan Madinatul iman al islamiyah ini akan membuat tugas pemerintah lebih mudah dalam 
mewujudkan Sumsel religius ,” tegasnya saat menyampaikan sambutan pada  saat meresmikan Gedung Sekolah islam yayasan Madinatul 
iman al islamiyah di Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara enim, Senin, 29 agustus 2022.
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ada kalanya kehidupan keluarga diterpa 
prahara, namun tidak selamanya harus 
menjadi masalah jika istri dan suami 
memiliki kesabaran dan pemahaman 

dalam mengelola rumahtangga. Saat memasuki 
bahtera pernikahan, pasangan Istri dan suami tentu 
memiliki hak dan kewajibannya masing-masing se-
suai dengan perannya. Mereka harus patuh kepada 
norma dan aturan yang dalam Islam telah tertera 
dalam AlQuran dan Sunnah Rasulullah.

Adab atau etika dalam rumah tangga dilakukan agar 
setiap peran berjalan dengan semestinya, sebagaimana 
tuntunan yang berlaku dalam agama. Banyak ulama yang 
menyimpulkan sebaiknya mengelola rumahtangga yang 
baik dan agar terhindar dari prahara yang parah. Salah 
satu yang pernah di bahas oleh Imam Al-Ghazali adalah 
tentang adab istri terhadap suami. Ada juga pendangan 
dari Ibnu Qoyyim dan termasuklah tatanan yang ber-
sumber dari hadist  Rasulullah;  

Desebutkan, kewajiban dan adab-adab istri 
terhadap suami , sebagaimana dalam kitabnya Al 
Ghazali, berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu’ah 
Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah 
At-Taufiqiyyah, halaman 442), beliau mengatakan 
bahwa ada beberapa hal terkait hal tersebut. Imam 
Al-Ghazali menjelaskan tentang beberapa adab istri 
terhadap suami. Hendaklah seorang istri, Selalu 
Merasa Malu. Meski bukan lagi pengantin baru, 
istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu 
kepada suami. Tentunya rasa malu ini dalam arti 
positif, seperti malu saat bau badannya membuat 
suami tidak nyaman, malu saat berpenampilan tidak 
menarik, atau malu memiliki sifat yang buruk.

Senantiasa Taat Atas Perintahnya. Salah satu 
kewajiban istri adalah taap pada suami, selam tidak 
bertentangan dengan syariat. Saat hal tersebut ter-
jadi, istri bisa mengajukan keberatan dengan sopan 
atau menolak dengan cara halus, dan mengajukan 
alternatif lain dari perintah suami. Diam saat Suami 
Sedang Berbicara. Istri yang diam saat suami ber-
bicara lebih kepada cara lain menghormati suami. 

Menelisik Hak 
dan Kewajiban 
Istri-Suami 

Jika bermaksud memotong pembicaraannya, se-
baiknya istri meminta persetujuan terlebih dahulu. 
Saat suami tidak memberi ijin, sebaiknya istri diam 
dan menunggu giliran agar mencegah timbulnya 
konflik. Selain itu, bisa saja suami sedang merasa 
stress saat berbicara. Berikan dukungan kecil dengan 
pelukan.  Menampakkan Qana’ah. Istri hendaknya 
tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan 
suami kepadanya, atau yang disebut dengan Qana’ah. 
Adab istri terhadap suami ini harus diwujudkan 
dengan rasa syukur. Meski begitu, istri juga tetap 
mendorong suami untuk terus berikhtiar mencari 
rezeki yang halal. Menampilkan Sikap Belas Kasih. 
Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada 
suami atas semua jerih payahnya.

Apalagi dengan sengaja menyakiti peras-
aan suami dengan hinaan yang merendahkan 
perasaan suami apapun kondisinya. Sikap belas 
kasih ini adalah adab istri terhadap suami yang 

harus dimiliki setiap saat. Haruslah  saling men-
cintai.  Allah Berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah 
pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Al-
lah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang 
shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi meme-
lihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena 
Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-
perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka 
di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Ke-
mudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,” 
(An-Nisa: 34).

Dalam surat tersebut dijelaskan keutamaan 
ketaatan dari seorang istri kepada suami. Sebab, 
suami adalah pemimpin dalam keluarga. Keuta-
maan adab istri terhadap suami lainnya adalah: Di-
jamin Masuk Surga. Dari Ummu Salamah RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan mana saja 
yang telah meninggal dunia dan lantas suaminya 
ridha padanya, maka dia akan masuk ke dalam sur-
ganya Allah SWT.” (HR. Thirmidzi dan Ibnu Majah). 
Mendapatkan Ridho Allah SWT. Bagi perempuan 
yang sudah menikah, ridhonya bukan lagi pada 
orang tuanya, melainkan di bawah suaminya. Ridho 
Allah berdasarkan dari ridho suaminya.

Kewajiban Suami terhadap istri
Berkeluarga ada juga hak Istri.  Hak dan kewa-

jiban menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Masing-
masing dari istri dan suami memiliki kewajiban satu 
sama lain. Apa saja kewajiban suami dalam Islam? 
Setelah menikah, suami dan istri mengikatkan diri. Di 
dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus sama-
sama diberikan seimbang agar saling dapat meng-
hargai. Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 
berfirman yang artinya: “Dan para wanita mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 
satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”       

Istri Berhak Memperoleh Maskawin dan 
Nafkah. Di dalam Al Qur’an sudah disebutkan ke-
wajiban seorang suami. Antara lain memberi mas 
kawin dan nafkah. Dalam Al Qur’an Surat An-Nisa 
ayat 4 Allah SWT berfirman: “Berikanlah maskawin 
kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembe-
rian dengan penuh kerelaan.” [QS. An-Nisa: 4].

Adapun kewajiban suami memberi nafkah 
kepada istri diterangkan dalam Surat Al-Baqarah 
ayat 233 yang artinya: “Dan kewajiban bapak mem-
beri makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya....”

Menggauli Istri Secara Baik dan Adil. Kewajiban 
suami dalam Islam salah satunya adalah meng-
gauli (bersenggama) dengan istrinya secara baik 
dan adil. Karena ini termasuk inti dari pernika-
han sehingga istri dapat memperoleh kenikmatan 
bersenggama dengan suaminya, begitu juga suami 
dapat memperoleh kenikmatan dari istrinya.  Da-
lam Surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman 
yang artinya: “Dan bergaullah dengan mereka 
secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 
mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pa-
danya kebaikan yang banyak.” Hal ini didasarkan 
dari Surat At-Tahrim ayat 6: “Hai orang-orang yang 
beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Memberikan Rasa Tenang, Cinta dan Kasih 
Sayang. Kewajiban suami-istri setelah menikah 
adalah memberikan rasa tenang dan kasih sayang. 
Sekalipun istri sakit, suami wajib merawatnya. Se-
suai dengan surat Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya 
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang 
dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-
benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir  
Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam bersabda: 
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudu-
kannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang 
yang menggauli istrinya lalu menyebarkan rahasia itu 
kepada orang banyak.”. Jagalah selalu kehidupan istri 
dan suami dalam rumah tangga dengan baik serta 
penuh dengan kasih saying, baik kepada istri atau 
sebaliknya kepada suami. (*)

ILUSTRASI/NET

“Hai orang-orang yang 
beriman, peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”

Surat At-Tahrim ayat 6
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Pada masa lalu, kisah para saha-
bat begitu beragam banyaknya.  
Dan kisah-kisah itu amatlah 
pantas untuk diteladani.Kisah 

yang ada tidak hanya cerita yang me-
nyenangkan, melainkan banyak kisah 
yang begitu menggetarkan hati dan 
menyedihkan tentunya.  Kita semua ba-
rangkali sama dahulunya berada dalam 
kubangan dosa. Bukan saja dosa ringan 
yang dilakukan, bahkan perbuatan fa-
hisyah (keji) pun pernah diterjang. Bisa 
jadi berulang kali dilakukan. Mungkin 
pula dosa pernah lakukan. Saat ini me-
nyesal dan ingin menjadi lebih baik. Jika 
ingin berubah, seorang muslim tidak 
boleh merasa putus asa dari rahmat 
Allah. Ampunan Allah begitu luas. Kita 

antara tanda iman adalah seseorang 
benci kembali pada kekufuran setelah 
Allah menyelamatkannya darinya se-
bagaimana ia tidak suka jika dilempar 
dalam api.” (Taisir Al Karimir Rahman, 
hal. 407) 

Dicerikan bahwa Sahabat Rasu-
lullah Zubair merupakan keponakan 
dari ibunda Khadijah , bernama  
Hawari Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam.Hawari Rasulullah ini 
dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, 
masuk Islam di Mekah saat berusia 
15 tahun melalui perantara Abu Bakar 
ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu. 

Tentu saja keislamannya menim-
bulkan kemarahan orang-orang kafir 
Quraisy, terutama dari kalangan kelu-

radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shal-
lallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di 
hari Perang Ahzab, “Siapa yang akan 
memerangi Bani Quraidhah?” Zubair 
menjawab, “Saya (ya Rasulullah)” 
Beliau kembali bertanya, “Siapa yang 
akan memerangi Bani Quraidhah?” 
Zubair kembali merespon, “Saya” 
Lalu Rasulullah bersabda, “Sesung-
guhnya setiap nabi memiliki hawari 
(teman-teman setia), dan hawariku 
adalah Zubair.”

Dikisahkan juga, bahwa Malaikat 
Jibril tampil dengan fisik Zubair bin 
Awwam di Perang Badar. Dari Aurah 
bin Zubair, “Zubair mengenakan 
mantel kuning (di hari itu), lalu Jibril 
turun dengan menyerupai Zubair. Di 
Perang Badar, Rasulullah menempat-
kan Zubair di sayap kanan pasukan, 
lalu ada sosok Zubair dekat dengan 
Rasulullah, beliau berkata kepadanya, 
“Perangilah mereka wahai Zubair!” 
Lalu orang itu menjawab, “Aku bukan 
Zubair.” Akhirnya Rasulullah menge-
tahui bahwa itu adalah malaikat yang 
Allah turunkan dengan sosok Zubair, 
untuk membantu kaum muslimin di 
Perang Badar.

Apabila seseorang tidak memohon 
ampunan, hukumnya sama dengan 
orang yang tidak bertobat. Ramadhan 
sebentar lagi berlalu. Pada masa sepu-
luh hari terakhir ini, kaum Muslimin 
dianjurkan untuk memperbanyak 
ibadah dan mela kukan iktikaf. Waktu 
yang begitu istimewa ini ratusan ribu 
malaikat turun dari langit. Mereka 
ikut mendoakan orang-orang yang 
sedang bertobat. Orang yang berto-
bat dari dosa boleh jadi lebih utama 
ketimbang mereka yang tidak pernah 
terjerumus pada dosa, tetapi tak mau 
bertobat. Padahal, manusia seyogian-
ya diperintahkan memohon ampunan 
bahkan saat meraih kemenangan. 
“Apabila telah datang pertolongan 
Allah dan kemenangan, dan engkau 
melihat manusia berbondong-bon-
dong masuk agama Allah, maka ber-
tasbihlah dengan memuji Tuhanmu 
dan mohonlah ampunan kepada-Nya. 
Sungguh, Dia Maha penerima tobat.” 
(QS an-Nashr: 1-3).

taubat dengan Sesungguhnya
Sungguh berat dosa itu meng-

ganjal. Terkadang, bebannya men-
ghalangi kita untuk mendekat dan 
memohon ampunan. Rasa putus asa 
menggelayut, padahal Allah memiliki 
sifat Maha Pengampun dan Maha Pe-
nyayang. “Katakanlah, Wahai hamba-
hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri! Jangan-
lah kamu berputus asa dari rahmat 
Allah. Sesungguhnya Allah meng 
ampuni dosa-dosa semuanya. Sung-
guh, Dialah Yang Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. Dan, kembalilah 
kamu kepada Tuhanmu, dan berserah 
dirilah kepada- Nya.” (QS az-Zumar: 
53-54). Syaikhul Islam Ibnu Taimi-
yah menjelaskan, ayat 53 surah 
az-Zumar itu dimaksudkan sebagai 
bentuk larangan berputus asa dari 
rahmat Allah SWT meski seseorang 
telah melakukan banyak dosa. Dia 
pun tak diperkenankan untuk mem-
buat orang lain berputus asa dari 
rahmat-Nya. Tidak heran, sebagain 
ulama Salaf berkata, “Orang yang 
memiliki pemahaman yang benar 
adalah yang tidak membuat putus 
asa orang lain dari rahmat Allah dan 
ti dak menyuruh mereka bermaksiat 
kepada Allah Ta’ala.

Putus asa pada QS az-Zumar 
ayat 53 itu disebut dengan istilah 
al-Qunuth. Maknanya adalah ber-

keyakinan bahwa Allah tidak akan 
mengampuninya jika ia bertobat atau 
dengan mengatakan dia tidak kuasa 
untuk bertobat. Setan telah mengua-
sainya. Dengan demikian, ia berputus 
asa dan tidak mau bertobat meski ia 
tahu bahwa jika dia bertobat Allah 
pasti mengampuninya. Lantas, apakah 
meninggalkan perintah Allah tidak 
akan dipertanggungjawabkan tanpa 
siksaan? Siksaan itu ada dua macam.

Pertama, dengan rasa sakit. Ini bisa 
gugur lantaran banyaknya kebaikan. 
Kedua, dengan berkurangnya derajat 
dan tidak diberikan haknya. Ini dapat 
terjadi jika yang pertama tidak terjadi. 
Allah menggugurkan kejelekan-kejele-
kan orang yang berbuat jahat.

Para ulama mengungkapkan, jika 
istighfar (memohon ampun kepada 
Allah) dengan tetap melakukan dosa 
adalah tobatnya para pendusta. Jika 
seseorang telah mengaku bertobat 
atau telah beristigfar, tapi tetap saja 
melakukan sesuatu yang di larang 
(dosa), istigfar itu tidaklah berman-
faat sama sekali. Tobat yang disertai 
dengan tetap melakukan dosa adalah 
dua hal yang saling berlawanan. Tidak 
berarti tobat tanpa diikuti berhenti 
dari berbuat dosa.

Bertobat dari sebagian dosa tanpa 
bertobat dari sebagian lainnya sama 
seperti melaksanakan sebagaian 
kebaikan yang diperintahkan tanpa 
melakukan lainnya. Sesungguhnya 
orang yang memiliki dosa lalu ber-
tobat dari sebagiannya tanpa pada 
sebagian lainnya, maka tobatnya itu 
hanya dapat menghapus dosa yang ia 
mohonkan. Sementara itu, apa yang 
tidak ia mohonkan ampunannya maka 
hukumnya sama dengan orang yang 
tidak bertobat.  Nabi SAW bersabda, 
ketika Amru bin Ash masuk Islam. Dia 
memohon agar diampuni dosanya yang 
telah lalu. Nabi SAW pun bersabda ke-
padanya, “Wahai Amr, tidaklah engkau 
ketahui bahwa Islam menghapuskan 
dosa sebelumnya.”

Pendapat kedua, yakni tidak serta-
merta keislamannya akan menghapus-
kan dosa nya pada saat ia kafir kecuali 
bertobat darinya. Jika ia masuk Islam, 
sedang ia tetap melakukan dosa besar 
selain kekafiran, dalam hal itu huku-
mnya sama dengan pelaku dosa besar 
lainnya.

“Katakanlah kepada orang-orang 
yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-
kawannya), “Jika mereka berhenti 
(dari kekafirannya), niscaya Allah akan 
mengampuni dosa-dosa mereka yang 
telah lalu.” (QS al- Anfaal: 38). Ayat ini 
menunjukkan tentang orang yang telah 
berhenti dari kekafiran dan bertobat 
darinya akan diampunkan semua dosa 
yang telah dilakukannya. (Republika.
co.id).  Tobat dapat menghancurkan 
dosa yang sebelumnya sebagaimana 
berhijrah dari dosa akan menghapus-
kan dosa-dosa sebelumnya. Dalam ash-
Shahihain, Hakim bin Hizam berkata, 
“Apakah kami akan disiksa dengan apa 
yang kami lakukan pada masa jahili-
yah?” Maka, Rasulullah SAW bersabda, 
“Siapa di antara kalian yang berbuat 
baik dalam Islam, maka dia tidak akan 
disiksa dengan apa yang diperbuatnya 
pada masa Jahiliah. Dan, barang siapa 
yang berbuat buruk dalam Islam, maka 
dia disiksa dengan yang pertama dan 
yang terakhir.” Hadis ini menunjuk-
kan, siksaan hanya dapat dihilangkan 
bagi orang-orang yang benar-benar 
baik keislamannya. Ketika dia tidak 
memperbaiki diri setelah masuk dalam 
Islam, dia tetap diberi balasan (disiksa) 
baik sebelum masuk Islam atau sesu-
dahnya. n (*)

Janganlah Kalian 
Kembali Kepada 

Kekufuran

patut meminta ampun pada-Nya atas 
dosa-dosa tersebut dan benci kembali 
pada masa lalu yang suram.

Ditengah kehidupan yang sulit  dan 
tidak menentu misalnya,  tentulah ada 
sikap seorang yang beragama Islam 
masih mudah terpengaruh. Namun, 
hendak pula berusaha tetap dalam 
iman, tidak terkecoh dan tidak mungkir 
dari keyakinannya.

Bila kita menengok kisah, Zubair 
bin Awwam adalah salah seorang 
sahabat yang mulia, maka kita pun 
tersadar dari lamunan yang terlalu 
jauh dan tak berguna. Ia adalah salah 
seorang dari enam ahli syurga, yang 
memusyawarahkan pengganti khali-
fah Umar bin Khattab, ini merupakan 
pengakuan terhadap keilmuan dan 
kematangannya. “Yusuf ‘alaihis salam 
memilih dipenjara daripada terjeru-
mus dalam maksiat. Ini menunjukkan 
bahwa jika seseorang dihadapkan pada 
dua pilihan antara memilih berbuat 
maksiat ataukah mendapatkan siksa 
dunia, hendaklah ia memilih menda-
patkan siksa dunia supaya ia selamat 
dari terjerumus dalam dosa yang 
akhirnya mendapatkan siksa di dunia 
maupun akhirat. Oleh karena itu di 

arganya. Pamannya menggulung ba-
dannya dengan tikar, lalu dipanaskan 
dengan api agar ia kembali ke agama 
nenek moyangnya. Namun dengan 
keyakinan yang kuat ia berkata, “Aku 
tidak akan kembali kepada kekufuran 
selama-lamanya”. Di antara keistime-
waan Zubair yang lainnya adalah ia 
turut serta dalam dua kali hijrah, hi-
jrah ke Habasyah lalu menikah dengan 
putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar 
radhiallahu ‘anha, kemudian ke Ma-
dinah dan mendapat anugerah putra 
pertama yang diberi nama Abdullah 
dan putra kedua Mush’ab radhiallahu 
‘anhuma.

menghunus Pedang
 Orang pertama yang menghunus 

pedang di jalan Allah adalah Zubair. 
Dari Aurah dan Ibnu al-Musayyib 
keduanya berkata, “Laki-laki pertama 
yang menghunuskan pedangnya di 
jalan Allah adalah Zubair.” Peristiwa 
tersebut terjadi saat Rasulullah shal-
lallahu ‘alaihi wa sallam diganggu, 
lalu ia menghunuskan pedangnya ke-
pada orang-orang yang mengganggu 
Nabi. – Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam. Dari Jabir bin Abdillah 

oleh : H Dzuliar Rasyid

ISLAMPOS
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berSYuKur itu menandakan bahwa 
seseorang itu berterimakasih atas 
pemberian  dan kebaikan yang 
diperolehnya. Bila Allah SWT te-

lah memberikan sesuatu kepada kita maka 
patutlah kita bersyukur dengan bentuk yang 
juga dituntun dalam Islam.   Dalam bahasa In-
donesia, bersyukur artinya berterima kasih.  
Sedangkan istilah syukur dalam agama, 
adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh 
Ibnul Qayyim:  “Syukur adalah menunjukkan 
adanya nikmat Allah pada dirinya.  Bersyukur 
atas nikmat Allah adalah orang yang sesuai 
dengan apa kata Allah dalam Al Quran dan 
Hadist, yakni mereka itu patuh dan istiqo-
mah dalam menjalankan perintah Allah. 
Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan 
mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah 
diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa 
persaksian dan kecintaan kepada Allah. 
Melalui anggota badan, berupa kepatuhan 
dan ketaatan kepada Allah.

 Syukur Adalah Salah Satu Sifat Allah. Ke-
tahuilah bahwa syukur merupakan salah satu 
sifat dari sifat-sifat Allah yang husna. Yaitu 
Allah pasti akan membalas setiap amalan 
kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, 
tanpa luput satu orang pun dan tanpa terle-
wat satu amalan pun. Allah Ta’ala berfirman, 
“Sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur” 
(QS. Asy-Syura: 23).  Seorang ahli tafsir, Imam 
Abu Jarir Ath-Thabari, menafsirkan ayat ini 
dengan riwayat dari Qatadah, “Ghafur artinya 
Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan 
Syakur artinya Maha Pembalas Kebaikan 
sehingga Allah lipat-gandakan ganjarannya” 
(Tafsir Ath Thabari, 21/531).  Dalam ayat 
yang lain, Allah Ta’ala berfirman, “Jika kamu 
meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, niscaya Allah melipat gandakan bala-
sannya kepadamu dan mengampuni kamu. 
Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha 
Penyantun. ((QS. At-Taghabun: 17).  Ibnu 
Katsir menafsirkan Maha pemberi kesyuku-
ran kepada hamba-nYa, “Maksudnya adalah 
memberi membalas kebaikan yang sedikit 
dengan ganjaran yang banyak.  Sehingga 
orang yang merenungi bahwa Allah adalah 
Maha Pembalas Kebaikan, dari Rabb kepada 
Hamba-Nya, ia akan menyadari bahwa tentu 
lebih layak lagi seorang hamba bersyukur 

kepada Rabb-Nya atas begitu banyak nikmat 
yang ia terima.

 Seorang Islam Sungguh menakjubkan, 
karena setiap perkaranya itu baik. Namun 
tidak akan terjadi demikian kecuali pada 
seorang mu’min sejati.  Jika ia mendapat kes-
enangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. 
Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan 
itu baik baginya” (HR. Muslim no.7692). 

Syukur dan rezeki
Merupakan Sebab datangnya Ridha Allah 

Ta’ala dalam firmanNya, “Jika kalian ingkar, 
sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian. 
Dan Allah tidak ridha kepada hamba-Nya 
yang ingkar dan jika kalian bersyukur Allah 
ridha kepada kalian” (QS. Az-Zumar: 7). Satu 
ayat yang sangat populer dalam Al Quran, 
Allah Ta’ala berfirman, “Dan (ingatlah juga), 
tatkala Tuhanmu mengumumkan, ‘Sesung-
guhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 
akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 
jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’” (QS. 
Ibrahim: 7).  Ganjaran Di Dunia dan Akhirat . 
Janganlah Anda menyangka bahwa bersyukur 
itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih 
kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur 
itupun menuai pahala, bahkan juga membuka 
pintu rezeki di dunia. Allah Ta’ala berfirman, 
“Dan sungguh orang-orang yang bersyukur 
akan kami beri ganjaran” (QS. Al Imran: 
145).  Imam Ath Thabari menafsirkan ayat 
ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu 
Ishaq, “Maksudnya adalah, karena bersyukur, 
Allah memberikan kebaikan yang Allah jan-
jikan di akhirat dan Allah juga melimpahkan 
rizki baginya di dunia” (Tafsir Ath Thabari, 
7/263).

Para ulama  berkata, “Kalau begitu ber-
syukurlah kalian terhadap nikmat yang telah 
Allah berikan kepada kalian dan juga terh-
adap tercegahnya adzab dari kalian. Di dalam 
syukur harus terkandung pengakuan dan ke-
sadaran bahwa nikmat itu semata-mata dari 
Alloh semata, dzikir dan pujian yang diucap-
kan melalaui lisannya serta ketaatan anggota 
badannya untuk semakin tunduk dan patuh 
dalam melaksanakan perintah-perintah-
Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya”.  
Jangan sampai kalian menjadi orang yang 

BerSyukur Itu 
uNtuk tIdak 

MeNJadI INkar

ingkar.  Allah juga berfirman yang artinya, 
“Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, 
(tetapi) kemudian mereka meningkarinya 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang kafir.” (QS. 16: 83). Sangat tegas Allah 
menyebutkannya. Sebab “..Dan tidak ada 
kenikmatan yang ada pada kalian kecuali 
datangnya dari Allah.” (QS. 16: 3). 

Apalagi  Iblis telah berjanji akan men-
goda Hamba Allah ini.  Iblis la’natulloh alaih, 
sebelum dia terusir ke dunia, berjanji kepada 
Alloh ‘Azza wa Jalla untuk menggelincirkan 
manusia dan  akan menghalangi mereka 
untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang ber-
syukur.  Alloh menceritakan perkataan Iblis 
ini, “Kemudian sungguh akan kami datangi 
mereka (bani Adam) dari arah depan, arah 
belakang, samping kanan dan samping kiri 
mereka, sehingga tidak akan Kau dapati ke-
banyakan di antara mereka yang bersyukur.” 
(QS. Al ‘Araf (7): 17). Dan terbuktilah apa 
yang dikatakan oleh iblis, Artinya: Para jin 
itu membuat untuk Sulaiman apa yang dike-
hendakinya dari gedung-gedung yang tinggi 
dan patung-patung dan piring-piring yang 
(besarnya) seperti kolam dan periuk yang 
tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai 

keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Al-
lah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-
Ku yang berterima kasih. Sebagaimana yang 
difirmankan oleh Alloh yang artinya, “Dan 
sedikit sekali golongan hamba-Ku yang 
mau bersyukur.” (QS. As Saba’ (34): 13).  
Termasuk bersyukur adalah kita menerima 
apa pun yang ada pada kita saat ini, baik yang 
sedikit maupun yang banyak. Karena pada 
hakekatnya kenikmatan yang kita terima 
itu tiada terkira banyaknya. Alloh berfirman 
yang artinya, “Dan jika kamu menghitung-
hitung nikmat Alloh, niscaya kamu tidak 
dapat menghitungnya.” (QS. An Nahl (16): 
18).  Barangsiapa yang mengetahui itu ada-
lah suatu nikmat dan mengetahui pula dari 
mana nikmat itu berasal, namun dia meng-
ingkarinya. Dan kalau  inkar maka kalian itu 
sama saja dengan kafir sebagaimana ayat .” 
Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian 
mereka mengingkarinya dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang kafir. (QS. 
An Nahl (16): 83). Maka dari itu, hendaklah 
seorang muslim bersyukur atas nikmat dan 
segala sesuatu yang datang penuh dengan 
rahmat kepadamu. Agak Allah merahmati, 
memberkahi dan meridhoi kita. (*)

Syukur adalah menunjukkan 
adanya nikmat Allah pada 

dirinya.  Bersyukur atas nikmat 
Allah adalah orang yang sesuai 
dengan apa kata Allah dalam Al 
Quran dan Hadist, yakni mereka 
itu patuh dan istiqomah dalam 
menjalankan perintah Allah.”

“

oleh: Drs Emil Rosmali
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Oleh : H.Emil Rosmali

BerMAnfAAT 
BAgi OrAng

“…sesungguhnya ketika kita berbuat baik kepada 
orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita 
. “”Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat 
baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, 
maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila 
datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, 
(Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuram-
kan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam 
mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya 
pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-
habisnya apa saja yang mereka kuasai.” (Al-Isra Ayat 7)

 Hidup dalam masyarakat  kita bagaikan satu 
butuh yang lain, yang lain juga butuh yang satu. 
Dalam kontek hidup bersama itulah kita harus bisa 
menempatkan diri diantara pergaulan dengan orang 
lain, dan paling mulianya adalah dapat bermanfaat 
bagi orang setidaknya disekitar kita.

Bisa bermanfaat bagi orang lain, lain meru-
pakan perkara yang sangat dianjurkan Rasulullah 
Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Sebaik Baik Ma-
nusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”.. 
Hadist ini menunjukan bahwa Rasullullah menganjur-
kan umat islam selalau berbuat baik terhadap orang 
lain dan mahluk yang lain. Hal ini menjadi indikator 
bagaimana menjadi mukmin yang sebenarnya. 

Makna keberadaan manusia itu ditentukan 
oleh kemanfataannya pada orang lain. Adakah dia 
berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya men-
jadi parasit atau mudharat kepada yang lain.Setiap 
perbuatan maka akan kembali kepada orang yang 
berbuat. Seperti kita Memberikan manfaat kepada 
orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk 
kebaikan diri kita sendiri dan juga sebaliknya. Simak-
lah apa firman Allah dalam Al Quran : “Jika kalian 
berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi 
diri kalian sendiri”…..’’ (QS. Al-Isra:7)

Tentu saja manfaat dalam hadits ini sangat luas. 
Manfaat yang dimaksud bukan sekedar manfaat 
materi, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk 
pemberian harta atau kekayaan dengan jumlah ter-
tentu kepada orang lain.  

Manfaatnya dari segi ilmu, yakni ilmu agama 
maupun ilmu umum/dunia; Manusia bisa mem-
berikan kemanfaatan kepada orang lain dengan 
ilmu yang dimilikinya. Baik itu ilmu agama maupun 
ilmu umum. Bahkan, seseorang yang memiliki ilmu 
agama kemudian diajarkannya kepada orang lain dan 
membawa kemanfaatan bagi orang tersebut dengan 
datangnya hidayah kepada-Nya, maka ini adalah ke-
beruntungan yang sangat besar, lebih besar dari unta 
merah yang menjadi simbol kekayaan orang Arab.

“Jika seseorang meninggal maka terputuslah 
amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu yang 
manfaat, dan anak shalih yang mendoakan orang 
tuanya” (HR. Muslim)

Manusia juga bisa memberikan manfaat kepada 
sesamanya dengan harta/kekayaan yang ia punya. 
Bentuknya bisa bermacam-macam. Secara umum 
mengeluarkan harta di jalan Allah itu disebut infaq. 
Infaq yang wajib adalah zakat. Dan yang sunnah 
biasa disebut shodaqah. Memberikan kemanfaatan 
harta juga bisa dengan pemberian hadiah kepada 
orang lain. Tentu, yang nilai kemanfaatannya lebih 
besar adalah yang pemberian kepada orang yang 
paling membutuhkan. 

Sikap yang baik kepada sesama juga termasuk 
kemanfaatan. Baik kemanfaatan itu terasa lang-
sung ataupun tidak langsung. Maka Rasulullah 
SAW memasukkan senyum kepada orang lain 
sebagai shadaqah karena mengandung unsur 
kemanfaatan. Dengan senyum dan sikap baik kita, 
kita telah mendukung terciptanya lingkungan yang 
baik dan kondusif. Semakin banyak seseorang 
memberikan kemanfaatan   maka semakin tinggi 
tingkat kemanfaatannya bagi dirinya sendiri. (*)

UNDANGAN KAJIAN
Yayasan dakwah dan Pendidikan 

(YdP) al Furqon 
mengajak masyarakat untuk mengikuti 

Kajian dan tadabur al Quran 
diselenggarakan setiap:

Hari Ahad : 
Mulai Pkl. 08.00 - 09.00 Wib

Hari Jum’at  Pkl : 08.30  - 10.00 Wib

Tempat Penyelenggaraan: 
Mesjid Al Furqon Jl. R. Sukamto No 1332

Komplek Perguruan SIT Al Furqon
Sekip Ujung - Palembang 30127

Telp. (0711) 824945

uStadz Riky Akbar membuka kran 
prestasi guru Sekolah Menengah 
Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al 
Furqon Palembang dengan penca-

paian prestasi sebagai peraih lomba terkre-
atif Badan Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel) yang 
diikuti ratusan peserta di 17 Kabupaten/Kota 
se Sumsel pada (4/9/2022).

Kepala SMAIT Al Furqon Palembang 
Ustadz Mahyudi mengatakan, prestasi yang 
diraih oleh ustadz Riky Akbar ini merupakan 
prestasi keduanya di 
sekolah bertagline 
ahli dzikir,ahli 
fikir dan ahli 
ikhtiar ini. 
Selain itu 
prestasi 

uSTAdz rIkkI AkBAr 
rAIH JuArA TerkreATIF 
BkSdA Se-SuMSel

Buka kran PreSTaSi guru Di SMaiT al Furqon

ini juga membuat beliau unggul di berbagai bidang 
mulai dari olimpiade dan sekarang bidang seni fo-
tografi. 

“ Alhamdulillah sebagai guru yang juga terlibat 
dalam pembinaan siswa berprestasi bidang life skill. 
Ustadz Riky Akbar memberikan contoh kepada siswa 
dan siswi binaannya untuk mampu berprestasi. Hasil 
ini menjadi target kami untuk meningkatkan prestasi 
para guru dari tahun ke tahun,” katanya.

Kepada AsSajidin, Ustadz Mahyudi mengungkap-
kan di tahun 2021 pada masa pandemi SMAIT Al 
Furqon sukses menjadikan 18 guru berprestasi di 
tingkat Provinsi hingga nasional yang meliputi bidang 
menulis, karya inovasi, olimpiade, karya seni, hingga 

kemampuan mengajar. 
“ Menciptakan guru inspiratif dan berprestasi 

menjadi program di Rencana Kerja Tahunan yang 
harus meningkat setiap tahunnya di SMAIT Al 
Furqon.Itu harapannya,” ujar Ustadz peraih 
penghargaan Inovasi Government award 
dari Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua 
Jaringan sekolah Islam Terpadu by grand 
design pendidikan masa depan Indonesia 

tahun 2045.
Disinggung mengenai target sekolah dita-

hun ajaran 2022-2023 ini, Ustadz Mahyudi 
menyebut pihaknya mentargetkan di tahun 
ini sebanyak 10% siswa agar dapat kuliah ke 
luar negeri lewat berbagai jalur Perguruan 
Tinggi luar Negeri.  Selian itu,. Visi SMAIT Al 

Furqon yang memaksimalkan potensi guru 
dan siswa agar senantiasa menjadi sekolah 

yang unggul dalam akademi dan prioritas dalam 
ibadah. 

“ Torehan prestasi demi prestasi guru merupakan 
menjadi kado spesial di Milad JSIT INDONESIA agar 

menjadi penggerak peradaban Umat Islam Indonesia 
di masa depan,” ucapnya.

n  Jemmy Saputera

uSTAdz rIkkI AkBAr. S.Pd 
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meNGerJaKaN perkara iba-
dah sebanyak-banyaknya 
sangatlah dianjurkan da-
lam Islam. Namun dalam 

mengerjakan ibadah juga harus dii-
kuti dengan ilmu. Dalam Islam, hukum 
melakukan ibadah tanpa ilmu sudah 
ada dalilnya. Hukum asal ibadah adalah 
haram hingga turunnya firman Allah 
atau hadits Nabi, maka dari itu sangat 
diperlukan ilmu dalam melakukan 
ibadah.  Ibnul Qayyim rahimahullah 
berkata; “Orang yang beramal tanpa 
ilmu bagai orang yang berjalan tanpa 
ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa 
orang yang berjalan tanpa penuntun 
akan mendapatkan kesulitan dan sulit 
untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, 
namun itu jarang. Menurut orang yang 
berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan 
dapat celaan. 

Lanjutnya; “Orang yang beramal 
tanpa ilmu seperti orang yang berjalan 
bukan pada jalan yang sebenarnya. 
Orang yang beramal tanpa ilmu hanya 
membuat banyak kerusakan dibanding 
mendatangkan kebaikan. Tuntutlah 
ilmu dengan sungguh-sungguh, namun 
jangan sampai meninggalkan ibadah. 

BeRAMAl IBADAH 
HARuS DengAn IlMu

Gemarlah pula beribadah, namun jangan 
sampai meninggalkan ilmu. Karena ada 
segolongan orang yang rajin ibadah, 
namun meninggalkan belajar.” (Lihat 
Miftah Daris Sa’adah karya Ibnul Qayyim, 
1: 299-300). ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz juga 
pernah berkata, “Siapa yang beribadah 
kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka 
kerusakan yang ia perbuat lebih banyak 
daripada maslahat yang diperoleh.” (Ma-
jmu’ Al Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah, 2: 282).(DalamIslam.com) 

Tulisan mengenai ilmu, sudah banyak 
kita baca dari orang-orang ilmuwan. 
Tetapi, tak salah bila kita membaca yang 
terkait dengan ilmu agar selalu ingat, 
betapa ruginya bila tidak berilmu dan 
betapa untungnya bila terus menuntut 
ilmu. Bahkan dalam Islam disebutkan 
menuntut ilmu adalah wajib. “Menuntut 
ilmu itu fardhu (wajib) bagi Muslimin 
dan Muslimat”. ( H.R. Bukhari dan Mus-
lim). Apalagi kehidupan sekarang ini, 
ragam informasi begitu banyaknya. Maka 
bila tidak punya ilmu, kita akan tersesat 
dalam mengartikannya, bahkan bisa 
bisa lebih jauh menyimpang dari arti 
yang sebenar-benarnya.  Ilmu adalah 
kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan 

sarana untuk menunaikan apa yang Al-
lah wajibkan pada kita. Tak sempurna 
keimanan dan tak sempurna pula amal 
kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah 
disembah, dengannya hak Allah ditun-
aikan, dan dengan ilmu pula agama-Nya 
disebarkan, dengan ilmu seluruh yang 
diajarkan Rasulullah ditunaikan. 

 Imam Ahmad mengatakan, “Manu-
sia lebih memerlukan ilmu daripada 
makanan dan minuman. Karena maka-
nan dan minuman hanya dibutuhkan 
dua atau tiga kali sehari, sedangkan 
ilmu diperlukan di setiap waktu.” Jika 
kita ingin menyandang kehormatan 
luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh 
perjalanan malam dan siang, tak le-
kang oleh pergantian masa dan tahun, 
kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan 
tanpa harta, kedigdayaan tanpa senjata, 
kebangsawanan tanpa keluarga besar, 
para pendukung tanpa upah, pasukan 
tanpa gaji, maka kita mesti berilmu.
Ini secuil filosofi ilmu yang banyak kita 
peroleh dari para ulama terdahulu.

ilmu islam
Namun, yang dimaksud dengan 

kata ilmu di sini adalah ilmu syar’i. 
Yaitu ilmu yang akan menjadikan se-
orang mukallaf mengetahui kewajiban-
nya berupa masalah-masalah ibadah 
dan muamalah, juga ilmu tentang Allah 
dan sifat-sifatNya, hak apa saja yang 
harus dia tunaikan dalam beribadah 
kepada-Nya, dan mensucikan-Nya 
dari berbagai kekurangan” Meskipun 
demikian, bukan berarti kita meng-
ingkari manfaat belajar ilmu duniawi. 
Karena hukum mempelajari ilmu dun-
iawi itu tergantung pada tujuannya. 
Apabila digunakan dalam kebaikan, 
maka baik. Dan apabila digunakan da-
lam keburukan, maka buruk. Menjalani 
hidup dalam pandangan Islam adalah 
pertanggungjawaban. Dan, bagaimana 
kita bisa mempertanggungjawabkan 
apa yang kita lakukan jika kita tidak 
memiliki ilmu atas apa yang menjadi 
pilihan hidup kita sehari-hari. Itulah 
mengapa Islam mewajibkan setiap 
Muslim untuk menuntut (mencin-
tai) ilmu. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 
dalam kitabnya Al-‘Ilmu wal ‘Ulama 
menguitip pernyataan seorang ahli 
hikmah menganai pentingnya ilmu 
ini. “Ilmu seseorang adalah anaknya 
yang kekal.”

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu 
yang dimiliki seseorang akan diingat ma-
nusia, kemudian mereka mengamalkan-
nya dan ia akan mendapatkan pahalanya 
selama ada orang yang mengamalkan 
ilmunya. Sebagaimana Hadits yang di-
riwayatkan Imam Muslim, “Barangsiapa 
menunjukkan pada kebaikan, maka ia 
akan mendapatkan pahala seperti orang 

yang mengamalkannya.”

lebih utama dari harta
Lebih lanjut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 

mengutip riwayat yang disampaikan oleh 
Sayyidina Ali tentang keutamaan ilmu. 
“Ilmu lebih utama daripada harta karena 
tujuh adanya alas an yaitu; Ilmu adalah 
warisan para nabi, sedangkan harta adalah 
warisan Fir’aun. Ilmu tidak akan berkurang 
dengan diberikan kepada orang lain, sedan-
gkan harta akan berkurang jika dinafkah-
kan.  Harta perlu dijjaga, sedangkan ilmu 
dapat menjaga pemiliknya. Jika seseorang 
meninggal dunia, ia akan meninggalkan 
hartanya, sedangkan ilmu akan dibawa ke 
dalam kubur. Harta dapat dicapai oleh orang 
mukmin dan kafir, sedangkan ilmu hanya 
dapat dicapai oleh orang mukmin. Semua 
orang membutuhkan seorang yang ber-
ilmu yang mengetahui urusan agama dan 
mereka tidak memutuhkan pemilik harta. 
Ilmu akan menguatkan seseorang dalam 
menyeberangi shirath (jalan menuju surga), 
sedangkan harta akan menghalanginya.

Pantas jika kemudian Mush’ab bin 
Zubair radhiyallahu ‘anhu berwasiat ke-
pada anaknya seperti ini, “Wahai anakku, 
tuntutlah ilmu, karena ilmu akan menjadi 
keindahan jika kamu memiliki harta, dan 
ilmu itu akan menjadi harta jika kamu 
tidak memiliki harta.”

 Selain tujuh keutamaan di atas, ilmu juga 
akan menjadi penentu kualitas (kelurusan) 
agama seorang Muslim. Dengan kata lain, 
bagus tidak agamanya ditentukan oleh lurus 
tidaknya ilmu yang dimiliki.  Diriwayatkan dari 
Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
bersabda, “Tidak ada seorang yang berusaha 
mencari sesuatu seperti keutamaan ilmu 
yang dapat memberikan petunjuk kepada 
pemiliknya atau mengangkatnya dari kehinaan, 
dan tidaklah seseorang akan lurus agamanya 
hingga lurus ilmunya.” (HR. Thabrani).

Dalam surah al-Zumar ayat 9 juga dijelas-
kan yang artinya: “Katakanlah, adakah sama 
orang-orang yang mengetahui (berilmu) 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya (hanya) orang-orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran”. 
Kemudian,“Jika seorang manusia mening-
gal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga 
hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 
atau anak shalih yang berdoa untuknya” 
(HR. Muslim). Allah Tidak Memerintahkan 
Nabi-Nya Meminta Tambahan Apa Pun Selain 
Ilmu. Allah berfirman: “Dan katakanlah,‘Wahai 
Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu“. (QS. 
Thaaha [20] : 114). Ini dalil tegas diwajibkan-
nya menuntut ilmu. Orang Yang Dipahamkan 
Agama Adalah Orang Yang Dikehendaki 
Kebaikan  Dari Mu’awiyah, Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, ‘’Barangsiapa 
yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh 
kebaikan, maka Allah akan memahamkan 
(memberi ilmu) dia tentang agama.” (HR. 
Bukhari – Muslim).(*)

oleh: Drs Bangun Lubis

ILUSTRASI BERIBADAH /MUCAHITYILDIZ-186572

“Katakanlah, adakah sama 
orang-orang yang mengetahui 

(berilmu) dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui? Sesungguhnya 

(hanya) orang-orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran.” 

(QS al-Zumar ayat 9 )
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Kabar Gembira, Para Lansia 
Diprioritaskan pada Musim Haji 2023 
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muSim haji barusan usai. Alhamdulillah, semua 
jamaah haji Indonesia sudah pulang kembali 
ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat 
bertemu dengan keluarganya, semoga mereka 

mendapatkan haji mabrur dan mabruroh. Bagi yang belum 
mendapat panggilan haji, semoga pada musim haji tahun 2023 
mendatang bisa menunaikan ibadah rukun islam kelima terse-
but. Selanjutnya, seiring dengan tak lama berlalunya musim 
haji 2022 lalu, ada kabar gembira bagi masyarakat Indonesia 
yang hendak menunaikan ibadah haji pada musim haji 2023, 
Infonya adalah Pemerintah Arab Saudi akan memberi kuota 
khusus bagi calon jamaah lanjut usia (lansia). 

Kabar gembira itu disampaikan Menteri Agama (Menag) 
Yaqut Cholil Qoumas  setelah bertemu dengan Menteri Haji 
Arab Saudi ketika membahas Penyelenggaraan Haji 2023 di 
tanah suci beberapa waktu lalu.

Menurut Menag, begitu proses penyelenggaraan Ibadah Haji 
2022 selesai, Kementerian Agama (Kemenag) RI langsung mem-
bahas, Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun depan.

Menag memastikan, pelaksanaan haji tahun depan perlu 
dilakukan lebih baik lagi agar dengan memperbaiki segala 
kekurangan dalam penyelenggaraan tahun ini.

“Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu begitu selesai 
semua prosesi haji, kita ketemu dengan Menteri Haji Saudi, mem-
bicarakan pelaksanaan haji tahun depan dan kami bersepakat 
membuat task force antara pemerintah Saudi melalui Kemente-
rian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI,” kata 
Yaqut di Istana Kepresidenan, 16 Agustus 2022. 

Yaqut mengungkapkan, dalam pertemuan dirinya dengan 
Menteri Haji Arab Saudi, dibahas juga mengenai kuota jemaah 
haji Indonesia pada tahun depan. Dia juga membahas mengenai 
kemungkinan diperbolehkannya jemaah lanjut usia yang berusia 

di atas 60 tahun untuk diperbolehkan melaksanakan Ibadah Haji.
“Karena, bisa jadi ada kemungkinan jemaah ada, mudah-

mudahan tahun  depan (kuota) bisa bertambah dan ada kuota 
khusus untuk jemaah lansia di atas 60 tahun,” kata Yaqut.

Menurut Yaqut, Dia telah menjelaskan kondisi jemaah haji 
usia lanjut di Indonesia yang jumlah antreannya mencapai 700 
ribu jemaah. Apabila mereka yang berusia lanjut itu dibatasi 
dan tidak diperbolehkan berangkat seperti pada tahun ini, 
maka jumlah antreannya akan semakin panjang.

“Jemaah lansia Indonesia antreannya mencapai 700 ribu 
jemaah, jadi kalau mereka dibatasi sampai 65 tahun seperti 
tahun ini, mereka kasihan yang 700 ribu itu,” kata Yaqut.

Mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Yaqut, Kemente-
rian Haji di Arab Saudi dapat memahami kondisi tersebut. Un-
tuk itu, menurut Yaqut, Arab Saudi menjanjikan adanya kuota 
khusus untuk jemaah haji usia lanjut lada tahun depan.

“Harus ada solusi dan mereka menjanjikan insya Allah 
ada kuota khusus untuk lansia, tapi nanti akan kita bicarakan 
secara detail di task force yang kita bicarakan ini, yang kita 
bikin ini,” ujar Menag.

Saat ini gugus tugas atau task force yang dibentuk, sudah 
mulai bekerja untuk mempersiapkan ibadah haji tahun depan. 
Diharapkan apa yang menjadi keinginan Indonesia dapat 
dipenuhi oleh Arab Saudi. “Ini sudah mulai bekerja, tim teknis 
sudah mulai bekerja di Saudi sana untuk bicara teknis dengan 
kementerian haji,” ujar Menag. n aye
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tembOrO adalah sebuah desa yang terle-
tak di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, 
Jawa Timur, akan tetapi lebih dekat ke dekat ke 
Provinsi Jawa Tengah. Di desa yang berada di 
kaki Gunung Lawu ini berdiri beberapa Pondok 
Pesantren (Ponpes), dan yang terbesar adalah 
Ponpes Al-Fatah yang juga dikenal dengan 
sebutan Pondok Temboro. 

Ponpes Al Fatah mendominasi wilayah 
desa Temboro hingga mencapai 50 ha, sampai 
ke Trangkil Darussalam. Ponpes Temboro ini 
sangat sangat berpengaruh terhadap kehidu-
pan masyarakat setempat, terutama suasana 
keagamaan seperti terlihat dari cara berpaka-
ian masyarakat. Apalagi lebih dari 50 persen 
penduduk Temboro berasal dari para penda-
tang yang mondok di ponpes tersebut. Saat 
ini jumlah santrinya mencapai 22.000 orang, 
sekitar 1000 diantaranya berasal dari luar 
negeri, terutama dari negara Asean. Mereka 
belajar baik melalui pendidikan formal mau-
pun secara informal.

Keberadaan Ponpes yang sekarang dip-
impin KH Ubaidillah Ahror ini juga memberi 
dampak ekonomi yg cukup signifikan terhadap 

Setelah membaca Alquran empat 
kali dalam sebulan, seorang wanita 
Plymouth yang dibesarkan sebagai 
seorang Kristen akhirnya masuk 

Islam. Sebagai akibat dari keputusannya, 
keluarga dan teman-temannya terkejut, 
neneknya menggambarkan perubahan 
keyakinannya hanya sebagai “fase”.

Terlepas dari komunitas Muslim kecil di 
Plymouth, tiga wanita masuk Islam selama 
Ramadhan (April). Setiap tahun, umat Islam 
merayakan Ramadhan sebagai bulan suci. 
Selama periode ini, umat Islam berpuasa 
antara matahari terbit dan terbenam dan 
memberikan sedekah kepada yang mem-
butuhkan. 

Wanita Plymothian yang saya ajak 
bicara telah mengubah hidupnya menjadi 
lebih baik dengan mengubah keyakinan 
agamanya.

Maryum dibesarkan di rumah Kristen 
dan selalu percaya pada Tuhan. Memasuki 
usia remaja, ia mulai bimbang, tidak lagi 
memahami pentingnya pergi ke gereja 
pada hari Minggu atau liturgi tetapi hanya 
mengikuti gerak iman karena itulah yang 
telah diajarkan kepadanya.

Setelah kembali ke agama Kristen di 
awal usia 20-an, ia menghadiri Gereja Injili, 
yang menurutnya lebih mudah diakses. 
Sejak Maryum masuk Islam dan mengu-
capkan Syahadat di Pusat Islam Kesalehan, 
dia hanya menjadi seorang Muslim untuk 
waktu yang singkat.

Perjalanannya ke Islam dimulai setelah 
mempelajari agama Ibrahim lainnya di uni-
versitas. Namun, baru setelah percakapan 
dengan seorang tukang listrik yang datang 
untuk memperbaiki masalah di rumahnya 
tepat setelah pemboman Manchester, dia 

merasa termotivasi untuk menyelidiki 
Islam lebih dalam.

Saya menggulir ponsel saya, dan berko-
mentar ‘mengerikan itu mengerikan,’ dan 
dia menjawab, ‘Anda pikir Muslim normal 
seperti itu?’ Saya menjawab, “Saya tidak 
mengenal Muslim.” Hal ini mendorong 
Maryum untuk menyelidiki Islam lebih 
lanjut.

Selama Ramadhan tahun ini, Maryum 
membaca Quran – kitab suci Islam – em-
pat kali dalam terjemahan, melakukan 
penelitian lebih lanjut pada bagian-bagian 
yang tidak dia mengerti. Dia berkata: 
“Ketertarikan awal saya hanya pada apa 
yang diajarkan Quran; Anda mendapatkan 
orang-orang yang telah mengambil bagian-
bagian dari Quran dan menafsirkannya se-
bagai kekerasan dan kebencian. (Sumber: 
the information islam)

i S L a M S i a n a

Setelah Baca Quran empat Kali, Wanita Plymouth Masuk Islam 

plymouth
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Kesan dari Temboro
MASYA AllAH, Temboro memang dahsyat. Bayangkan sedikitnya 160 ribu jamaah 

menghadiri ijtima (Pertemuan Tahunan) yang dituan-rumahi oleh Pondok 
Pesantren (Ponpes) al Fatah yang lebih dikenal Ponpes Temboro.  

Pada itjima’ yang dilaksanakan tgl 25-26 agustus 2022 lalu, jamaah yang datang dan 
berkumpul itu berasal antara lain dari utara Sumatera hingga Papua. Bahkan yang dari 
Papua, Maluku, dan Sulawesi datang dengan berlayar beberapa hari, menumpang kapal 
laut. Tak ketinggalan jamaah datang dari negeri asean dan asia Tengah seperti Pakistan, 
india dan Bangladesh. Berikut oleh-oleh Bapak h.iklim Cahya, mantan Ketua DPrD ogan 
ilir ini, yang ikut gabung dalam ijtima akbar dan terbesar di dunia tersebut. 

masyarakat setempat. Kehadiran puluhan ribu 
santri sangat mendukung untuk bisnis kuliner, 
pakaian, transportasi lokal, dan tentu usaha 
kos-kos-an.

Ponpes Al-Fatah yang berdiri tahun 1950 
ini, umumnya seperti ponpes nadhliyin 
lainnya, hanya saja di ponpes tesebut lebih 
menekankan juga masalah dakwah (tabligh), 
karena itu tak heran kalau Temboro menjadi 
pusat pengembangan ideologi jemaah tabligh 
terbesar di Asia Tenggara. 

Hampir setiap tahun di pondok ini digelar 
acara ijtima’ ulama yang dihadiri ribuan bah-
kan ratusan ribu komunitas jemaah tabliqh 
dari seluruh penjuru tanah air, bahkan juga 
dari luar negeri. 

Di Temboro mereka ditampung di Masjid 
Darussalam yang berukuran besar, di kamp-
kamp, dan di rumah-rumah /bangunan milik 
ponpes atau milik mudir. Selama mengikuti 
ijtima’ Temboro, mereka yang datang ini di-
tanggung makannya tiga kali sehari dengan 
lauk yang memadai. Diantara jemaah banyak 
juga yang berasal dari purnawiraan jenderal, 
pejabat dan mantan pejabat. Mereka membaur 

SuASAnA jamaah mendengarkan tausiyah oleh ustadz dari India dengan bahasa urdu pada Ijtima’ Ponpes Temboro. Jamaah 
membludak sampai shoaf sholat 1,1 Km melimpah ke luar masjid. Foto: Iklim Cahya

dengan jemaah lainnya, tanpa lagi merasa 
sebagai orang yang dulu memiliki jabatan 
penting.

Selama mengikuti itjima’ yang dipusat-
kan di Masjid Darussalam, para jemaah 
selain melaksanakan ibadah sholat fardhu 
dan sunah, juga mengikuti tausiyah yang 
disampaikan oleh para ulama dari daratan 
India yang menggunakan bahasa Urdu, yang 
langsung diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. 

Seperti sikap dan tradisi budaya jemaah 
tabliqh, walaupun kegiatan ini diikuti sangat 
banyak orang, tetapi berjalan tertib dan 
santun. 

Begitu juga acara dikemas cukup apik 
dengan  mikropon yang bersuara jernih dan 
lantang. Muazin dan imam juga bersuara 
merdu, sehingga suasana seperti sholat di 
Masjid Nabawi Madinah. Suasana seperti 
di Madinah makin terasa, apalagi peman-
dangan orang-orang yang datang mayoritas 
menggunakan jubah, sorban/kopiah yang 

beraneka rupa, plus mayoritas juga memeli-
hara jenggot tebal. 

Kondisi serupa juga terlihat dari tradisi 
berpakaian para santri yang juga memakai 
jubah, dan santriwati dengan pakaian jilbab 
dan cadar. Bahkan penduduk setempat pun 
banyak yang berpakaian seperti ini, karena 
itu wajar kalau Temboro juga disebut dengan 
Kampung Madinah.

Hal lain yang patut diapresiasi dari Tem-
boro, yakni mereka bukan hanya tempat 
belajar tapi juga pusat dakwah. Dalam acara 
ijtima’ ini juga dihimpun mereka-mereka 
yang siap berdakwah mulai dari hanya be-
berapa hari, hingga 40 hari, 4 bulan, bahkan 
selama 1 tahun. Termasuk berdakwah ke 
pelosok-pelosok yang wilayahnya hanya bisa 
dijangkau dengan berjalan kaki. Hebatnya 
lagi mereka tidak dibayar, melainkan dengan 
modal mandiri/swadaya. Dan mereka yang 
mendaftar cukup banyak. Masya Allah...
semangat dakwah mereka sungguh luar 
biasa.[*]

Drs.H. Iklim Cahya, mm
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PeraN ibu muslimah satu ini memang san-
gat strategis, betapa tidak, sebagian besar 
dana pembangunan Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) berasal dari pajak yang 

menjadi kinerjanya sehari-hari. Muslimah ini ber-
nama Emmy Surawahyuni, yang saat ini diamanahi 
sebagai Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Sumsel. Ibu Emmy—demikian 
panggilan akrabnya—adalah salah seorang srikandi 
Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang dipercaya 
untuk mewujudkan “Sumsel Maju Untuk Semua”. 

Jelang berakhirnya tahun 2022 ini, jajaran yang 
dipimpin Ibu Emmy ini tengah mengenjot pemasu-
kan sektor pajak dengan berbagai terobosan yang 
sudah digariskan oleh Gubernur Sumsel H.Herman 
Deru. 

Salah satunya adalah program pemutihan pa-
jak yang mulai sejak tanggal 1 Agustus  2022 lalu. 
Kebijakan ini sangat berdampak pada peningkatan 
pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB saat ini 
sudah mencapai hingga 14 persen. 

Ibu Emmy menjelaskan ada tiga komponen yang  
dihapuskan dalam program pemutihan ini yaitu 
membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) Khusus Mutasi Masuk Luar Provinsi, peng-
hapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. 

“Pembebasan BBNKB ini untuk BBNKB kedua 
dan seterusnya,” ujarnya saat diwawancarai di ruang 
kerjanya, Jumat, 2 September 2022. 

Dia menjelaskan, dengan adanya program 
pemutihan ini terjadi peningkatan penerimaan 
pajak untuk PKB pada Juli Rp 86.203.251.825 pada 
Agustus naik menjadi Rp 116.060.410.350 atau 
terjadi peningkatan 11,95 persen. Sedangkan untuk 
BBNKB pada Juli Rp 82.493.008.000 pada Agustus 
naik menjadi Rp 86.051.144.750 atau naik sebesar 
2,05 persen. 

“Jadi total kenaikan pendapatan PKB dan BBNKB 
sebesar pada Juli Rp 168.696.259.825 pada Agustus 
naik menjadi Rp 202.111.555.100 atau total kenai-
kan pendapatan sebesar 14,01 persen,” katanya.

Bapenda Provinsi Sumsel bersama UPTB 
Wilayah Kab/Kota telah melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait Peraturan Gubernur 
(Pergub) Nomor 18 Tahun 2022 tentang program 
pemutihan ini. 

“Kita sudah melakukan sosialisasi bersamaan 
dengan kegiatan razia, pada seluruh UPTB di se-
luruh kabupaten dan kota untuk memonitor plat 
plat luar non BG diimbau untuk dimutasikan 
ke plat BG. Sosialisasi dan razia ini dilaksana-
kan oleh seluruh UPTB kabupaten dan kota,” 
ujarnya.  

“Program pemutihan ini berlangsung hingga 
31 Desember 2022. Kita berharap masyarakat 
memanfaatkan program pemutihan ini dengan 
segera membayar PKB dan melakukan 
BBNKB,” ujar Ibu Emmy.

Program pemutihan ini bertujuan 

Kabid Pajak Bapenda Sumsel 
Emmy Surawahyuni

gencarkan 
Pemutihan Pajak 

untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak. Serta membantu meningkatkan 
perekonomian masyarakat dan untuk menjaga stabilitas 
keuangan daerah secara makro dan mikro dibutuhkan 
stimulus fiskal untuk membantu memulihkan ekonomi 
kerakyatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
kalangan dunia usaha. Yakni dengan cara memberi-
kan kebijakan insentif fiskal pajak daerah yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap pemulihan dan 
pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

“Kedua adalah Gu-
bernur Sumsel meng-
harapkan kenda-
raan-kendaraan 
usaha atau kend-
araan yang berplat 
luar yang selama 
ini memakai fasili-
tas jalan di Sum-
sel agar dihimbau 
agar di BBNKB 
kan, tujuannya 
dalam rangka 
program ini un-
tuk meningkat-
kan PAD karena 
mereka memakai 
jalan di Sumsel,” 
tandasnya.
n Yanti

emmy Surawahyuni


