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Assalammu’alaikum w.w. 
Pembaca yang beriman sekalian, 

sekarang kita sudah berada di bulan 
Rabiul Akhir 1444 H yang bersamaan 
dengan November 2022. Tak ada ucapan 
lain kecuali kita selalu memuji syukur 
kehadirat Allah Swt, alhamdulillah wa 
syukurillah, atas masih dihadirkan-Nya 
kita semua dalam bulan ini. 

Pembaca yang beriman sekalian,  
Media Islam As SAJIDIN kali ini masih 
tetap dalam e-paper. Formatnya tetap 
dalam bentuk media cetak atau koran, 
tabloid umumnya, tapi disajikan dalam 
bentuk online, tidak dicetak di kertas. 
Tampaknya pemberitaan dan penyajian 
dalam format e-paper, ini merupakan 
jawaban dan solusi jitu dari makin terg-
erusnya media cetak di pasaran publik. 
Tak dapat dipungkiri bahwa media cetak 
seperti koran atau tabloid merupakan 
bisnis pers yang membutuhkan dana 
yang tidak sedikit dan harus berlang-
sung terus menerus, day to day, men-
emui pembaca atau publik. 

Selain itu, media cetak juga tidak 
“in” lagi di masa makin canggihnya 
teknologi informasi sekarang ini. Pub-
lik tampaknya tidak memedulikan lagi 
keberadaan media cetak, mereka lebih 
suka memainkan jari-jarinya di telepon 
pintar-nya (smart phone) untuk mem-
peroleh beragam informasi dari segala 
penjuru dunia dalam waktu yang sece-
pat kita membalikkan telapak tangan. 
Oleh sebab itu, Media Islam As SAJIDIN 
ini akan mengambil porsi lebih banyak 
dalam ruang online dengan penyajian e-
paper, yang sudah berlangsung 2 tahun 
belakangan ini, sejak terpaan pandemi 
covid-19 lalu. 

Namun untuk event-event tertentu, 
As SAJIDIN versi cetak sebagai sebe-
lumnya, akan tetap hadir untuk lebih 
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On line

PeNgAcArA hebat dan berani 
Alvin Lim seringkali “menga-
muk” di media sosial (Medsos) 
karena menurut advokad ini, 
“No Viral No Justice”. Oleh 

sebab itu, kegelisahaan Alvin Lim diung-
kapkannya lewat konten-konten yang 
mengandung ketidak-adilan yang dirasa-
kan masyarakat (terutama yang dibelanya) 
akibat ketidak-pedulian oknum aparat pen-
egak hukum seperti polisi dan jaksa. Maka 
tidak aneh lagi, akun pengacara Alvin Lim 
yang blak-blakan mengungkapkan fakta 
dan fenomena ketimpangan dunia hukum 
negeri ini, ditunggu-tunggu publik dan 
langsung viral. Maka setelah viral, heboh 
di tengah masyarakat, barulah para aparat 
hukum sibuk mengurus dan menangani 
kasus-kasus yang diungkapkan Alvin Lim 
tersebut, maka terkenallah ungkapkan, 
“No Viral No Justice” dalam bahasa sehari-
hari diartikan, “setelah diributkan kesana 
kemari, barulah diurusi.”

Kini, Alvin Lim dijebloskan ke tahanan 
oleh aparat kejaksaan tak lama berselang 
dirinya mem-publish konten dengan  me-
nyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) seba-
gai sarang mafia di dalam sebuah video.     

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengakui belakangan ini muncul fenomena 
“no viral, no justice” di media sosial (med-
sos). Listyo mengatakan dari fenomena ini, 
masyarakat berpandangan bahwa suatu 

laporan tindak pidana harus viral terlebih 
dulu agar segera ditindaklanjuti aparat.

Fenomena ‘No Viral No Justice” ini 
memag ada positifnya karena masyarakat 
menilai bahwa sebuah kasus yang diviral-
kan cenderung akan lebih cepat selesai 
dibandingkan kasus yang dimulai dengan 
laporan biasa.  

Kami sependapat bahwa fenomena 
tersebut hadir tidakdi ruang hampa. Se-
muanya ada sebab. Banyak kasus laporan 
masyarakat mengendap, tiada ujungnya. 
Besar harapan dengan mencuatnya “No 
Viral No Justice” tersebut, menjadikan 
pemicu bagi aparata penegak hukum un-
tuk lebih bersikap adil dan benar-benar 
memegang amanah sebagai pengayom 
masyarakat. 

“No Viral No Justice” ini juga berhubun-
gan erat dengan jargon jahiliyah (baca era 
sebelum medsos) yakni “kalau bisa diper-
sulit kanapa harus dipermudah”. Akhirilah 
jargon sesat ini. 

Sebab dalam hadits, Nabi Muhammad 
SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barangsiapa 
yang diberi tanggung jawab untuk menan-
gani urusan umatku, lalu ia mempersulit 
mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan 
barangsiapa yang diberi tanggung jawab 
untuk mengurusi umatku, lalu ia memu-
dahkan urusan mereka, maka mudahkan-
lah hidupnya.” (HR Muslim)

Maka ada baiknya para aparat penegak 

hukum mengacu pada titah seperti ini, bila 
seorang Muslim mempermudah urusan ke-
baikan atau duniawi Muslim lainnya, maka 
insya Allah ia akan dinaungi keberkahan. Hal 
itu selama interaksi yang ada tidak menjurus 
pada perbuatan-perbuatan zalim.

Allah SWT akan memberikan kemu-
dahan bagi orang Islam yang memudah-
kan urusan orang lain. Abu Hurairah 
berkata bahwa Rasullulah SAW bersabda, 
“Barangsiapa melepaskan kesusahan 
duniawi seorang Muslim, Allah akan me-
lepaskan kesusahannya pada hari kiamat. 
Barangsiapa memudahkan seorang yang 
mendapat kesusahan, Allah akan memu-
dahkan urusannya di dunia dan akhirat.” 
(HR Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan, Nabi SAW 
berpesan untuk memberikan kemudahan dan 
agar orang yang punya urusan itu tenteram 
hatinya, tidak waswas, khawatir dan takut. 
Anas bin Malik berkata, Rasulullah pernah ber-
sabda, “Permudahlah dan jangan mempersulit, 
dan jadikan suasana yang tenteram, jangan 
menakut-nakuti” (HR Muslim).  

Jadi fenomena “No Viral No Justice” 
tersebut tidak akan mencuat kepermukaan 
bilamana para aparat yang memegang 
amanah publik, berpegang dengan pesan 
Rasulullah diatas dan bertakwa kepada 
Allah Swt. Semua urusan akan selalu ber-
dampak kepada keadilan, tanpa diributkan 
terlebih dahulu oleh publik.(*)

Tajuk

“no Viral no justice”

menyemarakan momentum tersebut. 
Pembaca yang beriman sekalian, 

kami sekuat tenaga untuk selalu hadir 
setiap bulannya menemui pembaca 
sekalian, meski dalam format e-paper. 
Sebab, kehadirin As SAJIDIN ini bu-
kanlah dilatar-belakangi oleh ikut-
ikutan bisnis pers, namun dibalik itu 
tersirat dan tersurat bahwa media ini 
adalah bermisikan dakwah islamiyah. 
As SAJIDIN adalah dakwah islamiyah. 
Jadi sepanjang misi dakwah itu terus 
berkembang maka sepanjang itu  pula 
As SAJIDIN sedapat mungkin menjadi 
bayangan dakwah itu sendiri. Dakwah 
Islamiyah tidak boleh berhenti di dunia 
pers As SAJIDIN, meskipun eksistensi 
media cetak ini sudah bermetamorfose 
kepada e-paper. Kami berharap para 
pembaca sekalian dapat memaklumi 
kondisi seperti uraian diatas. 

Pembaca yang beriman sekalian,  

akhirnya terimalah salam kami ini 
lewat kehadirian e-paper Media Islam 
As SAJIDIN  edisi Rabiul Akhir 1444 H 
atau November 2022, yang tengah Anda 
baca ini. 

Pembaca yang beriman sekalian, sebe-
lum menutup kabar redaksi kali ini, kami 
mengajak kita semua agar selalu men-
gumandangkan sholawat kepada Nabi 
Muhammad SAW, Allahumma Sholli Ala 
Muhammad wa Ala Ali Muhammad, semoga 
kita mendapat syafaat dari Beliau di hari 
akhir nanti, aamiin.  

Pembaca yang beriman sekalian, 
akhirnya kami berharap  semoga semua 
sajian, konten yang ada di terbitan ini 
dapat dipetik hikmah dan manfaat 
dalam upaya kita semua ketakwaan 
kepada Allah Swt, aamiin. Hasbunal-
lah wani’mal wakil, ni’mal maulah 
wani’mannasir. 

Wassalammu’alaikum w.w.(*)



assajidinberitA UtAMA3
EDISI 103, RABIUL AKHIR 1444 H / NOVEMBER 2022 M

Lisan kotor dan membuka aib tersebar-sebar 
dimana-mana dan viral. Terakhir dan masih 
hangat kasus artis Nikita Mirzani yang secara 
blak-blakan membuka aib seorang pria di 

medsos-nya dan akhirnya dia harus berurusan den-
gan polisi. Nikita tidak bisa tidur lagi di rumahnya 
bersama anaknya dan harus mendekam di tahanan 
oleh jaksa kota Serang. Tentu masih banyak lagi kasus 
yang mampu menjaga lisan berakhir di ruang hukum, 
bahkan dikenakan hukuman penjara. 

 “Itulah pentingnya menjaga lisan,” tulis salah satu 
akun TikTok @adifirmaxxx.

“Semoga ke depannya lebih baik lagi ya mbak Niki,” 
@momoxxx. 

Begitulah komentar para netizen atas lancangnya 
lidah Nikita Mirzani tersebut. 

Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang 
diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota 
badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan 
anggota badan yang lain. Akan tetapi, ia dapat me-
nyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk 
surga atau bahkan dapat menyebabkan pemiliknya 
dilemparkan ke dalam api neraka.

Menjaga lisan memang seringkali kita dengar dari petuah 
orangtua, guru, sahabat dan tentu para ustadz dan da’i. 

Dari ungkapan “ mulutmu adalah harimau” hingga 
“Diam itu Emas”. Semua pesan tersebut mewanti-
wanti agar menjaga lisan.  

Medsos sekarang sudah liar dan menjadi wahana 
empuk bagi orang-orang yang doyang meng-ghibah, 
mem-fitnah, bohong, memaki, mencela, bukan aib, 
berkata jorok dan kasar. 

Allah Ta’ala berfirman:
 “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pen-
dengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra: 36).

Qatadah menjelaskan ayat di atas, “Janganlah kamu 
katakan ‘Aku melihat’ padahal kamu tidak melihat, jan-
gan pula katakan ‘Aku mendengar’ sedang kamu tidak 
mendengar, dan jangan katakan ‘Aku tahu’ sedang kamu 
tidak mengetahui, karena sesungguhnya Allah akan me-
minta pertanggung-jawaban atas semua hal tersebut”.

Ibnu katsir menjelaskan makna ayat di atas ada-
lah sebagai larangan untuk berkata-kata tanpa ilmu. 
(Tafsir Ibnu Katsir)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda:

JAGALAH

 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka katakanlah perkataan yang baik atau jika 
tidak maka diamlah.”(Muttafaqun ‘alaihi).

Imam Asy-Syafi’i menjelaskan makna hadits 
di atas adalah, “Jika engkau hendak berkata maka 
berfikirlah terlebih dahulu, jika yang nampak ada-
lah kebaikan maka ucapkanlah perkataan tersebut, 
namun jika yang nampak adalah keburukan atau 
bahkan engkau ragu-ragu maka tahanlah dirimu (dari 
mengucapkan perkataan tersebut).” (Asy-Syarhul 
Kabir ‘alal Arba’in An-Nawawiyyah).

Padahal 14 abad yang lalu,  Nabi Muhammad SAW sudah 
mengingatkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayat-
kan oleh Muslim no. 64 dengan lafaz (yang artinya):

 “Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah 
orang muslim yang paling baik ?’Beliau menjawab, 
“Seseorang yang orang-orang muslim yang lain sela-
mat dari gangguan lisan dan tangannya”.

Kemudian sahabat dari Abdullah bin Umar Ra-
dhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda (yang artinya), “Seorang muslim 
adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat 
dari ganguan lisan dan tangannya” (HR Bukhari, no. 
10). Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Barang siapa yang beriman kepada 
Allah dan hari Akhir, maka berkatalah yang baik atau 
diam.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam hadits lain, Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda (yang artinya), “Sesungguhnya seorang 
hamba benar-benar mengucapkan kata-kata yang men-
datangkan keridhaan Allah namun tidak disadarinya, 
padahal dengannya Allah meninggikan beberapa derajat 
untuknya. Dan seseorang benar-benar mengucapkan 
kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah namun 
tidak disadarinya yang membuatnya jatuh ke dalam 
neraka Jahannam.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Kemudian Imam Syafi’i rahimahullah berkata, 
“Jika engkau hendak berbicara, maka berfikirlah 
dahulu sebelum berbicara. Apabila ada maslahatnya 

barulah bicara, jika ragu-ragu, maka tunggu dengan 
tidak berbicara sampai jelas (maslahatnya).” (Disebut-
kan oleh Imam Nawawi dalam al-Adzkar)

Mengutip laman gaulislam.com, menjaga lisan terse-
but haruslah memedomani hal-hal sebagai berikut : 

Pertama, berbicaralah yang baik, seperti untuk 
memberi nasihat, berzikir, menyampaikan kebaikan, 
mengajak orang lain membantu saudaranya, dan men-
damaikan orang yang bertengkar. Allah Ta’ala berfirman 
(yang artinya), “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan 
bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari 
orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau 
berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena 
mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi 
kepadanya pahala yang besar.” (QS an-Nisaa [4]: 114)

Kedua, hindari banyak bicara, karena banyak bicara 
adalah kunci pembuka pintu dusta, pintu ghibah (meng-
gunjing), dan namimah (adu domba) serta pintu-pintu 
maksiat lisan lainnya. Semua akan dimintai pertanggun-
gan jawabnya kelak. Ingat lho, firman Allah Ta’ala (yang 
artinya), “Tidak ada suatu ucapan pun yang  diucapkan 
seseorang  melainkan ada di dekatnya malaikat penga-
was yang selalu hadir.” (QS Qaaf [50]: 18)

Ketiga, jangan gampang sebar informasi. Nggak baik 
bagimu selalu menyampaikan setiap berita yang kamu 
dengar. Saring sebelum sharing. Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda (yang artinya), “Cukuplah 
seseorang berdusta ketika menyampaikan setiap yang 
didengarnya.” (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Keempat, berbicaralah untuk hal yang mengand-
ung manfaat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), “Di antara tanda baiknya 
keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang 
tidak berguna.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah, dishahihkan oleh al-Albani)

Kelima, hindari sikap mengejek, mengolok-olok 
dan memandang rendah lawan bicara. Allah Ta’ala 
berfirman (yang artinya),

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpu-
lan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 
Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jan-
gan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jan-
ganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 
dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah beriman. 
Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim.” (QS al-Hujurat [49]: 11)

Keenam, hindari berkata kotor, mencela, dan 
melaknat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda (yang artinya), “Orang mukmin bukanlah 
orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan 
berkata kotor.” (HR Bukhari dalam al-Adabul Mufrad 
dan dishahihkan oleh al-Albani)

Ketujuh, jauhilah berdebat meskipun kita berada di 
posisi yang benar, dan jangan bercanda yang dusta.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda 
(yang artinya), “Aku menjamin istana di sekitar surga 
bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun 
benar, dan menjamin istana di tengah surga bagi orang 
yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, serta 
aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang 
yang baik akhlaknya.” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, 
Nasa’i, dan Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Albani)

Kedelapan, menjauhi ghibah (gosip) dan namimah 
(mengadu domba). Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), 
“Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah 
seorang di antara kamu yang suka memakan daging sau-
daranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa 
jijik kepadanya.” (QS al-Hujurat [49]: 12)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasu-
lullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda (yang arti-
nya), “Tahukah kalian ghibah itu?” Para sahabat berkata, 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, 
“Yaitu ketika engkau menyebut tentang saudaramu hal 
yang tidak disukainya.” Lalu ada yang bertanya, “Ba-
gaimana jika memang demikian keadaan saudaraku?” 
Beliau menjawab, “Jika demikian keadaan saudaramu, 
berarti engkau telah mengghibahinya, dan jika tidak 
demikian keadaan saudaramu maka berarti engkau telah 
berkata dusta terhadapnya.” (HR Muslim)

Itu sebabnya, sebaiknya kita jaga lisan kita dan 
kita gunakan untuk kebaikan seperti untuk membaca 
al-Quran, zikir, ber-amar ma’ruf dan nahy munkar, ber-
shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, beristighfar, memberi nasihat, berdakwah.   

Buah menjaga lisan adalah surga. Sebagaimana 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 “Barangsiapa yang mampu menjamin untukku 
apa yang ada di antara kedua rahangnya (lisan) dan 
apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan) aku 
akan menjamin baginya surga.” (HR. Bukhari)

Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk 
menjaga lisan dan kemaluannya dari perkara-perkara 
yang diharamkan oleh Allah, dalam rangka untuk 
mencari keridhaan-Nya dan mengharap balasan 
berupa pahala dari-Nya. Semua ini adalah perkara 
yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh 
Allah Ta’ala. (Kitaabul Adab)[Berbagai Sumber) 

n Aspani Yasland

lisanmu
Seiring dengan makin berkembangnya 
dunia digital dan media sosial (medsos) 
di era milenial saat ini, maka sepertinya  
orang sekarang makin liar dan semakin 
tidak mampu menjaga lisan.

FOTO:NET

Akibat tak menjaga lisan artis ini berurusan dengan hukum
JPNN.COM
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BIcArA melayu tentu bicara 
islam. Melayu identik den-
gan islam. Orang melayu 
yang terhampar di bumi 

semenanjung melayu secara turun 
temurun umumnya beragama islam. 
Lantas kalau dihubungan dengan 
petata petitih Melayu yang sangat 
masyhur, “ tak kan melayu hilang 
di bumi” yang dicetuskan sang leg-
enda tanah melayu, Laksamana Hang 
Tuah. 

Budaya Melayu tentulah budaya 
yang dikembangkan orang-orang 
yang beragama islam. Oleh sebab 
itu, sangat pas kalau Gubernur Su-
matera Selatan (Sumsel) H Herman 
Deru menyebut budaya melayu harus 
menjadi landasan masyarakatnya 
dalam kehidupan dunia moderen 
sekarang ini. 

Sumsel adalah bagian dari tanah 
melayu. H Herman Deru pernah 
mengemukakan, di era modernisasi 
saat ini, banyak diantara kita ter-
masuk yang duduk di pemerintahan 
dibuat terlena oleh kebudayaan barat 
yang belum tentu sesuai dengan adat 
istiadat ketimuran. Beruntung kita 
dibangunkan para pelaku dan peker-
ja seni yang senantiasa berupaya 
dengan segenap kemampuan mem-
pertahankan sekaligus melestarikan 
budaya dan adat istiadat daerah.

“Mereka para pelaku seni yang 
membangunkan kita sekaligus 
menandakan kearifan lokal masih 
mendapatkan tempat yang terhor-
mat di tengah-tengah masyarakat,” 
kata nya.

Deru lantas menyentil kenapa 
Malaysia justru bangga dengan 
kemelayuannya karena 

mereka menghargai sejarah. Padahal 
jika melihat sejarah Melayu pertama 
kali dibawa oleh putra Parameswara. 

“Itulah salah satu alasannya ke-
napa Gubernur Sumsel didaulat untuk 
menjadi Ketua Dunia Melayu Dunia 
Islam Indonesia dan memimpin ke-21 
provinsi yang memiliki keterikatan den-
gan kemelayuan,” Herman Deru.  

“Saya minta instansi terkait dan kita 
semua tanpa terkecuali untuk menjaga 
aset non benda yang kita miliki salah 
satunya kelestarian kearifan lokal kita,” 
katanya.

Festival Budaya Melayu Sumsel 
adalah sarana dan wahana memperke-
nalkan budaya melayu kepada generasi 
muda yang sekarang sangat dipengar-
uhi budaya moderenisasi. Oleh sebab 
itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru  
sangat mengapresiasi kegiatan kebu-
dayaan tersebut. 

Ketika membuka Festival Budaya 
Melayu Sumsel 2022 secara di Ball-
room Hotel Swarna Dwipa, 
Senin, 24 Okto-
b e r 

2022, Herman Deru yang juga Presiden 
Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) In-
donesia itu sangat mendukung festival 
tersebut karena diyakini dapat menjadi 
benteng pelestarian warisan leluhur di 
Sumsel.  

Gubernur Sumsel H. Herman Deru 
mengatakan pasca Covid 19 festival 
budaya memang harus dihidupkan lagi. 
Namun untuk memaknainya Ia meminta 
semua pihak harus satu frekuensi atau 
sepemikiran bahwa cara ini adalah ben-
teng terakhir untuk mempertahankan 
warisan leluhur.  

“ Jadi penyelenggaraan ini bukan se-
mata-mata menunjukkan atribut-atribut 
kita saja. Tapi nilai yang terkandung da-
lam festival ini dan upaya  kita menggali 
akar budaya kita yang belum semuanya 
terekspose,” ujar Herman Deru.  

Menurut Herman 
Deru,  suka 

tidak suka pakaian, perhiasan, pras-
asti dan lainnya adalah navigasi untuk 
mendapatkan petunjuk secara menyelu-
ruh mengenai kekayaan budaya Sumsel. 

“Karena itu saya tegaskan bahwa 
Festival Budaya Melayu ini menjadi  salah 
satu benteng agar kita ada identitas jelas. 
Inilah kenapa harus kita dipertahankan,” 
jelasnya.

Selain perhiasan, prasasti dan lainnya 
itu warisan lain yang patut dipertahank-
an di Sumsel adalah kerukunan. Dimana 
Sumsel yang terkenal masyarakatnya 
sangat heterogen namun banyak penda-
tang yang tetap betah tinggal di Sumsel. 
Begitupun sebaliknya masyarakat asli 
Sumsel tetap nyaman. 

“Ini salah satu warisan juga,” jelasnya.  
Dalam kesempatan itu Gubernur 

Herman Deru juga mengapresiasi penye-
lenggaraan Festival Budaya Melayu oleh 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sum-
sel. Meskipun masih terdapat beberapa 
kekurangan.  

“Boleh saja kita menjadi manusia mod-
ern tapi tidak boleh tinggalkan kekayaan 
khasanah kebudayaan kita Ini menjadi 
cara kira mengingatkan generasi muda,” 
tambahnya. 

Ia juga mengingatkan agar masyarakat 
tak ragu mempertahankan kearifan lokal 
karena sejumlah negara maju sudah 
melakukannya dan berhasil. Seperti Ma-
laysia dan Brunei. 

 “ Jadi jangan  gentar bila perlu acara 
seperti ini diadakan secara roadshow 
tanpa menyingkirkan budaya budaya 
lainnya,” jelas Herman Deru.  

Sementara itu Kepala Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel 
H. Aufa Syahrizal  mengatakan festival 
ini sudah digelar untuk kesekian kalinya 
dengan tujuan mentransfer pengetahuan 
mengenai budaya melayu Sumsel pada 
para pelajar agar budaya melayu tidak 
tergerus dengan budaya modern.  

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Sultan Raden Muhammad Fauwas Prabu 
Diraja dan Sultan Iskandar Mahmud 

Badaruddin serta se-
jumlah Kepala OPD 

lainnya di ling-
kungan Pem-

prov Sumsel.
n Aye

Gubernur Sumsel H Herman Deru 
didampingi Sultan Mahmud 

Iskandar  dan Sultan SM Fauwas 
Diraja ketika mendatangi Festi-

val Budaya Melayu Sumsel.
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SeJAK memasuki awal Oktober 2022 
ini, Sekolah Menengah Atas Islam 
Terpadu (SMAIT) Al Furqon Palem-
bang telah menyiapkan beberapa 
siswa yang diprioritaskan mengikuti 

even olahraga khususnya di bidang Karate. 
Hal ini disampaikan Pembina Ekskul Karate 
SMA IT Al Furqo, Bunda Sari Ayu S.Psi, dalam 
keterangan tertulisnya bersama AsSajidin, 
Senin (24/10/2022).

Ia mengatakan, SMA IT Al Furqon sangat 
mendororong siswa untuk terus meningkat-
kan kemampuan fisik dan teknik nya agar 
mampu bersaing dengan peserta lainnya 
dari berbagai daerah jika perhelatan event 
olahraga yang mengutamakan kekuatan fisik 
tersebut digelar.

“ Jadi pada intinya, kami ingin para siswa 
dapat memanfaatkan setiap peluang agar 
mampu berpestasi. Meskipun hal itu tidaklah 
mudah, namun kami menekankan pada setiap 
anak didik agar selalu melibatkan Allah SWT 
dalam setiap urusan. Termasuk seni berolah-
raga,” ucapnya.

Kepada AsSajidin, Farhan salah seorang 
siswa yang telah memiliki pengalaman di ber-
bagai lomba dan mendapatkan medali emas, 
memberikan tips nya kepada rekan-rekan 
siswa lainnya di SMAIT Al Furqon. 

Menurut Farhan, ada beberapa tips yang 
harus dimiliki setiap orang  yaitu 

1. Peserta  harus percaya diri saat berlatih   
Saat berlatih, fokuslah  pada pukulan dan 

tendangan. Latih semua yang telah pelajari 
sebanyak mungkin, sehingga saat kita harus 
bertarung, kita tidak perlu berpikir lagi, 
lakukan saja. Gunakan boneka latihan saat 
setelah latihan. Saat memukul, tetap santai 
sampai sesaat sebelum kita mengenai sasaran. 

SMAIT Al Furqon Siapkan 
Atlet Karate Berkarakter 
“Bertahan Dalam Menyerang”

Libatkanlah  Allah SWT 
Dalam Setiap Urusan..!

Bruce Lee berkata, “Bersantai sangat penting 
untuk pukulan yang lebih cepat dan bertenaga. 
Biarkan pukulan pertama keluar dengan santai 
dan mudah; jangan dikeraskan atau mengepal 
tangan. Semua pukulan harusnya berakhir 
dengan sentakan beberapa inci dibelakang 
sasarannya. 

2. Kedua, jangan pernah meremehkan 
ataupun terlalu membesarkan lawan Anda. 
Semakin Anda yakin bisa mengalahkan/dika-
lahkan lawan. semakin kecil/besar kemungki-
nan itu akan trjadi.  kita bisa mencoba meditasi 
diawal latihan. Dengan demikian, pikiran Anda 
akan lebih jelas dan siap untuk latihan, 

3. Ketiga, saat menyerang – carilah kele-
mahan dan kelebihan lawan Anda. Buat lawan 
Anda merasa untung dengan melakukan gera-
kan yang menipu sehingga mereka melakukan 
gerakan bertahan, kemudian serang mereka 
dengan kekuatan penuh. 

“Tehnik ini disebut juga, kekuatan bertahan 
dalam menyerang ,” ujarnya.

Sebelumnya, Ustadz Mahyudi Kepala 
SMAIT Al Furqon dalam beberapa kesempatan 
mengatakan, pihaknya selalu berpesan agar 
setiap anak didik untuk mengikutsertakan 
Allah SWT dalam setiap urusan. 

“Kami selalu mengingatkan anak-anak 
agar selalu melibatkan Allah SWT, sebab 
sesulit apa pun yang kita lakukan , seberat 
apapun yang kita kerjakan  maka akan terasa 
ringan bila kita bersama dengan Allah SWT. 
Maka dari itu, ingatlah  selalu  pada Allah 
SWT dalam menjalani semua proses kehidu-
pan. Begitu juga dengan kami para pendidik 
ini, manalah mungkin kami bisa memperoleh 
prestasi-prestasi demi prestasi baik untuk 
individu maupun sekolah tanpa campur 
tanga dariNya, “ tuturnya.  

n Jemmy Saputera

Ustadz MahyUdi
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SeBANYAK 56 siswa-siswi 
Sekolah Menengah Atas Islam 
Terpadu (SMAIT) Al Furqon 
menerima penghargaan se-

bagai Bintang Tahfidz Quran,  yang 
terdiri dari kelas X 26 orang, kelas 
XI 18 orang dan kelas XII  sebanyak 
12 orang. Hal tersebut disampaikan 
langsung Ustadz Mahyudi Kepala 
SMAIT Al Furqon kepada AsSajidin, 
Senin (24/10/2022).

Menurutnya, penghargaan ini 
merupakan salah satu bentu apresiasi 
lembaga pendikan dan dakwah Seko-
lah Islam Terpadu Al Furqon dalam 
mengentaskan buta aksara Al Quran 
di lingkungan pendidikan. 

“Alhamdulillah, SIT Al Furqon 
sudah menerapkan system pembela-
jaran Al Quran sejak dari level PG/TK, 
SD, SMP dan SMA. Sejauh ini, kita su-
dah mewisuda ratusan bahkan ribuan 
siswa yang hafal Al Quran,” katanya.

Untuk diketahui kata dia, 56 siswa 

56 Siswa SMAIT Al Furqon
Raih Penghargaan  
Bintang Tahfidz Qur’an

BerIKuT KAMI SAMpAIKAn nAMA-nAMA Ke 56 SISwA yAng MerAIh penghArgAAn 
BInTAng TAhFIDz Al QurAn  yAng DIrAngKuM ASSAjIDIn SeBAgAI BerIKuT :

yang masuk kategori “ Bintang 
Tahfidz Quran “ SMAIT Al Furqon 
ini telah dinyatalan lulus beberapa 
persyaratan.

“Jadi kita dalam menetapkan 
penghargaan ini, ada tahapan penilai-
annya. Seperti pengujian kelancaran 
bacaan, sambung ayat, hingga lulus 
ujian tes juz 28,29, dan 30 ,” ujarnya.

Dengan diselenggarakannya Bin-
tang Tahfidz Quran ini, kita berharap 
dapat memotivasi siswa yang lain. 
Sekaligus menjadi evaluasi para orang 
tua, untuk turut mendampingi putra-
putri nya agar lebih meningkatkan 
pembelajaran pemahaman Al Quran 
dirumah.

“ Peraih penghargaan ini juga 
kami sampaikan kepada para orang 
tua murid dengan harapan agar da-
pat diketahui sejauh mana pembeka-
lan Al Quran dari putra-purtinya, “ 
ungkapnya. 

n Jemmy Saputra

Alhamdulillah, SIT Al Furqon sudah menerapkan 
system pembelajaran Al Quran sejak dari level
PG/TK, SD, SMP dan SMA. Sejauh ini, kita sudah 

mewisuda ratusan bahkan ribuan siswa 
yang hafal Al Quran.”

“
ustadz Mahyudi

Ketua IGTKI Kecamatan Kemuning 
Palembang, periode 2022-2027 
Bunda Sartika, S.Pd  mengatakan, 
kegiatan ini selain menampilkan 
berbagai lomba juga melibatkan 
para pelaku UMKM yang ada di 

Palembang. Baik yang diselenggarakan oleh para 
suponsor kegiatan ini, maupun UMKM secara 
individu.

“ Kegiatan ini sendiri akan berlangsung se-
lama  4 hari, dimulai sejak, Senin (24/8/2022) 
hingga Jumat (28/10/2022). Selama kegiatan ini 
berlangsung, para peserta dan orang tua dapat 
pula mengunjungi bazar yang tersedia di halaman 
parkir Gedung Daarul Jannah, kompleks SDIT Al 
Furqon Palembang ini, “ katanya.

Sementara itu, Arnie salah seorang pelaku 
UMKM mengatakan jika dirinya sudah sejak be-
berapa tahun belakangan selalu mengikuti setiap 
bazar yang diadakan Sekolah Islam Terpadu (SIT) 
Al Furqon. Yang terbaru, ketika Sekolah bertagline 
ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar ini menggelar 
Entrepreneur Days  pada tanggal 14 hingga 18  
Februari 2022 lalu.

Menurutnya, serangkaian kegiatan bazar terse-
but sangat menguntungkan apalagi bisa dibuka di 

gebyar Sumpah 
Pemuda di PgTK IT
al Furqon libatkan 

Puluhan Pelaku UMKM

Diramaikan Bazar 
Kuliner dan Fashion

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94 
tahun yang di inisiasi Ikatan Guru Taman 
Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kecama-
tan Kemuning Palembang berkolaborasi 
dengan TKIT Al Furqon diramaikan Bazar 
Kuliner dan Fashion, dengan melibatkan 
puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM).

tempat yang ramai seperti ini.
“ Alhamdulillah, hari ini pengunjungnya luma-

yan ramai. Setidaknya, sudah ada sekitar 15 box 
makanan yang dapat saya jual hari ini, “ kata Arnie 
yang juga merupakan mahasiswi disalah satu per-
guruan tinggi negeri di Palembang ini.

Disinggung mengenai omset pendapatannya, 
Arnie mengatakan jika sejauh pengalamannya 
mengikuti bazar di SIT Al Furqon ini dirinya bisa 
mengantongi keuntungan hingga jutaan rupiah 
selama 4 hari pergelaran.

“ Ya, mudah-mudahan saja bisa ramai terus, “ 
katanya penuh harap.

Sementara itu, Dewi salah seorang pengunjung  
mengatakan, dirinya sangat menyukai makanan 
berbahan daging seperti bakso. Hanya saja diakui 
olehnya, dirinya tertarik pada pandangan pertama 
kala melihat bazar bertuliskan “Bakso Korea “ tepat 
disudut kanan pintu masuk Gedung Daarul Jannah 
tersebut.

“ Tadinya kan saya pikir Cuma jajanan bakso 
biasa, eh gak tahunya  bakso ala korea gitu. Jadi pe-
nasaran deh, ternyata enak. Harganya juga terbilang 
ekonomis,” katanya seraya meminta 3 bungkus lagi 
untuk dibawa pulang.

n Jemmy Saputera
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NAmUN ,  dari 
sekian banyak 
sisi positifnya, 
tentu tidak 

lepas pula dengan sisi 
negatifnya. Menurut 
Dokter Kejiwaan RSI 
Ar Rasyid Palembang, 
dr. Adhe Herawaty, SpKJ 
Bermain media sosial 
sebenarnya cukup mu-
dah dan dapat kita laku-
kan setiap saat. Hanya 
diperlukan perangkat 

komunikasi seperti telepon genggam dan koneksi 
jaringan internet yang baik, kita sudah dapat 
mengakses media sosial apapun. 

Tidak heran dimana-mana kita banyak me-
lihat orang asyik dengan telepon genggamnya. 
Baik orang tua maupun anak-anak, di kantor, di 
pusat perbelanjaan, maupun di tempat lain sibuk 
dengan aktivitas ini. Aktivitas yang mereka laku-
kan kebanyakan adalah mengakses media sosial 
tentunya dengan bermacam-macam tujuan.

“Aktivitas ini tentunya akan memberikan 
manfaat yang baik bila dilakukan dengan cara-
cara yang bijak dan santun,”ujar Anggota IAD 
Daerah Banyuasin.

Walaupun yang dihadapi adalah dunia maya 
dimana kita tidak secara langsung berhadapan 
muka dengan orang yang dituju, kita hendaknya 
tetap memegang norma baik norma kesopanan, 
susila, agama maupun hukum. 

“Tetap diperlukan kehati-hatian saat kita 
menggunakan media sosial misalnya saat men-
gunggah atau mengomentari suatu tulisan atau 
gambar,” ujar Alumni Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Sriwijaya Palembang.

Masing-masing individu memiliki sifat dan 
karakter yang berbeda-beda. Gabungan antara 
sifat seseorang yang diturunkan dari orangtua 
dengan karakter yang terbentuk karena pen-
garuh lingkungan, pola asuh serta peristiwa 
masa lalu akan membentuk berbagai macam 
kepribadian. 

Pada dasarnya masing-masing individu akan 
mempunyai gabungan ciri kepribadian tertentu 
walaupun tetap akan ada yang paling menonjol.   
Kepribadian inilah yang dapat memengaruhi cara 
seseorang dalam berpikir dan bertingkah laku.

Ciri kepribadian ini juga dapat dikaitkan den-
gan perilaku seseorang dalam bermedia sosial. 
Tidak jarang kita melihat aktivitas seseorang 
yang sangat aktif di dunia maya. 

“Setiap aktivitasnya dari bangun tidur 
sampai tidur kembali bahkan bisa kita ketahui 
lewat akun media sosialnya. Hal ini salah sa-
tunya dipengaruhi tipe kepribadian tertentu 
yang cenderung ingin menjadi pusat perhatian 
misalnya. Atau mungkin sebaliknya kita meli-
hat seseorang hanya menjadi penonton dalam 
media sosial tanpa ikut melibatkan diri secara 
aktif,”katanya.

Menurutnya, Poin paling penting yang perlu 
diperhatikan dalam bermedia sosial adalah jan-
gan sampai aktivitas yang diperbuat merugikan 
diri sendiri terlebih lagi orang lain. Bersikaplah 
bijak dan santun saat bermedia sosial.

Adapun Hal-hal yang bisa kita lakukan saat 
menggunakan sebuah media sosial antara lain:

1. Pahami maksud dan tujuan
Hal pertama -yang harus kita perhatikan ada-

lah kita harus memahami terlebih dahulu maksud 
dan tujuan kita dalam bermedia sosial. Jika kita 
paham maksud dan tujuan bermedia sosial maka 

Hadapi Gencarnya Informasi
dr. adhe herawaty, SpKj :
Perlu Mental yang Sehat

Saat ini media sosial tidak asing lagi 
telinga masyarakat, karena berkat media 
sosial sedikit banyaknya membuat hidup 
kita menjadi sangat terbantu.

itu dapat men-
jadi semacam 
r a m b u 
p e n g i n -
gat bagi 
kita. 

“Terka-
dang tujuan 
kita mengguna-
kan media sosial 
tidak hanya satu, 
misalnya selain kita 
ingin memperluas per-
gaulan kita juga ingin 
memperlihatkan eksis-
tensi kita. Hal ini sebenarnya 
wajar-wajar saja selagi tidak 
keluar dari norma-norma yang 
ada. Saat kita mulai melenceng 
mulailah untuk mengingat kembali 
tujuan awal kita,”jelasnya.

2. Berhati-hati dengan emosi.
Saat su-asana perasaan kita sedang tidak baik 

misalnya sedang sedih atau marah hendaknya kita 
membatasi diri dalam mengakses media sosial. 

Hal ini dikarenakan kita akan cenderung su-
lit mengontrol pikiran, perasaan dan perbuatan 
kita. Sering tanpa kita sadari kita meluapkan ke-
marahan kita, menyalahkan orang lain di media 
sosial yang pada akhirnya dapat menyinggung 
perasaan orang lain yang mungkin akan kita 
sesali di kemudian hari.

“Sangat tidak bijak bila kita memilih media 
sosial sebagai sarana kita berkeluh kesah. 
Sebaiknya saat suasana perasaan kurang baik, 
kurangilah mengakses media sosial terutama 
hal-hal yang dapat memperburuk suasana hati 
kita. Sebaiknya carilah orang lain yang dapat 
membuat kita nyaman untuk ceritakan per-
masalahan dan mencari jalan keluar. Apabila 
perlu lakukan relaksasi. Bila kondisinya cukup 
berat mintalah bantuan tenaga profesional 
seperti psikiater atau psikolog,”sarannya.

3. Hindari memuat tulisan atau gambar 
yang mengandung SArA.  

Hendaknya konten yang kita unggah dapat 
menjadi inspirasi dan memotivasi orang di seki-
tar kita. Pilihlah tulisan atau gambar yang dapat 
bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, Ingat-
lah bahwa jejak digital akan sulit dihapus.

4. Atur waktu dalam menggunakan me-
dia sosial.

Pengaturan ini tentunya harus kita patuhi 
agar kita tidak terjebak dalam ketergantungan 
dengan media sosial itu sendiri.  Saat men-
gakses media sosial, salah satu sirkuit peng-
aturan syaraf otak yang berperan adalah pusat 
rasa senang. 

Inilah yang membuat kita dapat berlama-
lama menggunakan media sosial karena kita 
menikmatinya dan muncul perasaan ingin 
mengulanginya. 

“Lama kelamaan dapat muncul ‘kecanduan’. 
Hal ini akan ditandai adanya peningkatan fre-
kwensi dan durasi seseorang menggunakan 
media sosial,”katanya.

Dapat juga timbul rasa tidak nyaman saat 
tidak mengaksesnya. Pada akhirnya dapat be-
rakhir pada pengabaian dalam aktivitas kita 
sehari-hari. Saat mulai muncul kondisi yang 
mengganggu dirinya maupun orang lain maka 

dapat dikata-
kan sudah terjadi gangguan ketergantungan.

5. Pilihlah akun-akun yang bermanfaat.
Dunia maya diibaratkan seperti hutan 

belantara dengan berbagai isi yang beraneka 
ragam. Perlu bagi kita untuk pandai memilah 
akun yang ada. Hindari akun-akun negatif yang 
bertujuan untuk menyebarkan kebencian atau 
berita-berita yang belum dapat dipertanggung-
jawabkan kebenarannya. Pilihlah akun-akun 
yang dapat memberikan kita inspirasi untuk 
pengembangan diri.

6. Batasi pertemanan.
Khusus untuk  akun media sosial yang bertu-

juan untuk menambah pertemanan hendaknya 
kita dapat menyaring orang-orang yang dapat 
mengkases akun kita. Banyaknya kejahatan yang 
terjadi di dunia maya membuat kita harus tetap 
waspada terhadap kemungkinan yag dapat mem-
bahayakan diri dan keluarga kita. 

Hindari memberikan informasi pribadi 
secara rinci seperti identitas kita atau anggota 
keluarga. Jangan mengundang orang lain untuk 
dapat berbuat hal kurang baik dikarenakan un-
ggahan kita. Kita tetap harus mengedepankan 
privacy kita. Media sosial bukanlah ajang untuk 
mempertontonkan diri, keluarga serta setiap 
kegiatan kita.

7. Tahu UU ITe.  
Kita perlu juga untuk mengetahui mengenai 

peraturan yang ada berkaitan dengan informasi 
dan teknologi. Hal ini berguna sebagai rambu 
peringatan saat kita akan mengunggah suatu 
tulisan, gambar atau memberikan komentar di 
media sosial.

Dengan bersikap santun dan bijak dalam 
bermedia sosial diharapkan kita akan terhindar 
dari hal-hal yang merugikan diri kita maupun 
keluarga. 

Kita akan melihat media sosial sebagai taman 
bunga indah yang diisi banyak bunga berwarna-
warni bukan sebagai hutan belantara yang me-
nakutkan dan akan menyesatkan kita. 

Ambilah sebanyak-banyaknya hal yang ber-
manfaat dari media sosial dan tinggalkanlah hal-
hal yang akan dapat menjerumuskan kita. Mari 
bermedia sosial dengan santun dan bijak. 

n Tri jumartini

dr. Adhe herawaty, SpKj
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DerAJAT ihsan merupakan tingkatan tertinggi 
keislaman seorang hamba. Tidak semua orang 
bisa meraih derajat yang mulia ini. Hanya hamba-

hamba Allah yang khusus saja yang bisa mencapai derajat 
mulia ini. Bila kita ingin meraihnya maka perbuatan baik 
dalam segala hal yang dapat mewujudkannya.” Seorang 
yang berada dalam kondisi marah, dengan sangat emosi, 
bahkan dendam yang membara dalam hatinya, namun 
bila dapat menahannya dan justru menunjukkan per-
buatan baik yang ikhlas dan sepenuh jiwa, maka itulah 
sesungguhnya ihsan yang dimaksud.

Ustads H Mugiono, M.Pdi, yang menyampaikan Ka-
jian Hadist, Pada Ahad awal November  lalu, di Masjid Al 
Furqon Palembang mengupas soal pengertian dan ba-
gaimana sebenarnya seseorang sampai pada taraf ihsan. 
Dijabarkan Mugiono, tingkatan agama yang paling tinggi 
adalah ihsan, kemudian iman, dan paling rendah adalah 
Islam. Kaum muhsinin (orang-orang yang memiliki sifat 
ihsan) merupakan hamba pilihan dari hamba-hamba 
Allah yang shalih. Oleh sebab itu, sebagian ulama men-
jelaskan jika ihsan sudah terwujud berarti iman dan islam 
juga sudah terwujud pada diri seorang hamba. 

Jadi, setiap muhsin pasti mukmin dan setiap mukmin 
pasti muslim. Namun tidak berlaku sebaliknya. Tidak 
setiap muslim itu mukmin dan tidak setiap mukmin itu 
mencapai derajat muhsin. Orang yang ihsan adalah hamba 
pilihan dari hamba-hamba Allah yang shalih. Oleh karena 
itu, di dalam al Quran disebutkan hak-hak mereka secara 
khusus tanpa menyebutkan hak yang lainnya. Digambar-
kan pula, bahwa mencintai orang lain laksana mencintai 
diri sendiri merupakan ajaran yang sangat mulia. Merasa 
tak pernah cukup dalam urusan materi kerap menjadi 
benteng kokoh, penghalang menebarkan kebaikan kepada 
sesama. Di situlah jihad besar dilakukan, mengendalikan 
hawa nafsu serakah yang tidaklah mudah.

Iman Itu Sempurna
Dalam menyempurnakan keimanan, antara kesale-

han individu dengan kesalehan sosial atau berbuat ke-
baikan yang ikhlas harus selaras. Akidah kokoh dalam 
jiwa harus dipancarkan dalam kebaikan yang nyata, 
sehingga bisa dirasakan sesama. Kesalehan sosial dan 
individual yang menyatu akan menjadi tameng tangguh 
dari godaan keserakahan. ”Jika anak Adam memiliki 

meninggikan 
derajat kemuliaan 
manusia

Ihsan
satu lembah emas, dia akan mencari agar menjadi dua 
lembah dan tidak ada yang akan menutup mulutnya 
melainkan tanah. Dan, Allah menerima tobat orang 
yang bertobat.” (HR Bukhari dan Muslim No 1049).

Kecenderungan kecintaan kepada tahta, harta, 
dan wanita sering kali membutakan mata hati. Belas 
kasih, kepedulian kepada sesama menjadi sirna. 
Berlomba-lomba mengumpulkan harta tiada batas, 
lalai pada ibadah, hingga akhir dari kehidupan. Ada 
sebuah kisah pada masanya yang diambil dari Kisah 
para Sahabat, Suatu hari keluarga Ali bin Abi Thalib 
RA dan Fatimah Az-Zahra kedatangan seorang fakir 
yang meminta makanan. Saat itu, keduanya sedang 
bersiap-siap untuk makan.  Dengan penuh kasih 
sayang, Ali dan Fatimah pun memberi makanan yang 
akan mereka santap dan memilih berpuasa.

Besoknya, kejadian itu berulang lagi, bahkan hingga 
tiga hari berturut-turut. Keluarga putri Rasulullah SAW 
tersebut akhirnya harus berpuasa., Begitulah teladan dari 
mukmin sejati. Ali dan Fatimah begitu peduli terhadap 
sesama. Tak harus menunggu lapang untuk peduli dan 
berbagi. Rasulullah SAW bersabda, ”Tidak sempurna 
iman seseorang di antara kalian, sehingga ia mencintai 
saudaranya dengan segala apa yang ia cintai untuk dirinya 
sendiri, berupa kebaikan.” (HR Bukhari-Muslim).

Dalam hidup ini,  kalaupun perbuatan kebaikan 
kepada seseorang malah dibalas dengan keburukan, 
berprasangka baiklah kepada Allah SWT, bahwa Al-
lah menyayangi dan akan membalas semua kebaikan 
dengan drajat kemuliaan dan ketenangan jiwa atau 
yang setimpal dengan itu. Tetaplah berbuat baik dan 
tak harus membalasnya. Percayalah, Allah SWT Yang 
Maharahman dan Rahim akan membalasnya. Tak 
akan pernah kebaikan bertukar dengan keburukan.  
Bila tidak besok, nanti atau anak cucu kita yang akan 
merasakan buahnya. Teruslah menebar peduli maka 
hidup ini akan merasakan bahagia tiada henti. 

Kisah Inspriratif
Kemudian lagi dalam kisah lain yang sering kita 

dengar di berbagai tempat, namun kiranya tidak 
bosan-bosannya untuk kita hikmahi. Alkisah, Nabi 
sedang bersama para sahabat, tiba-tiba mendadak 
kedatangan tamu yang bersih, memakai pakaian 

putih, tidak tampak jejak-jejak perjalanan. Orang itu 
tetiba duduk di depan Nabi dan menanyakan perihal 
iman, islam, ihsan, serta hari kiamat. Seperginya orang 
tersebut, Nabi berujar kepada para sahabat: “...(orang 
yang bertanya kepada Nabi) itu malaikat Jibril. Ia da-
tang untuk mengajar kepada kalian agama yang kalian 
anut (yaitu Islam).” Cerita populer ini dicatat oleh 
Imam an-Nawawi dalam kumpulan hadits Al Arba’in 
an-Nawawiyah. Hadits tersebut dinilai banyak ulama 
sebagai hadits yang mencakup keseluruhan pemba-
hasan tentang agama Islam. 

Melalui hadits tersebut, kita melihat bahwa Islam 
terkait dengan ritual ibadah yang mesti dipenuhi 
seorang Muslim, sedangkan iman adalah hal-hal yang 
mesti dipahamkan dan diyakini bagi setiap Muslim. 
Tulisan ini akan membahas bagian tentang ihsan – yang 
terkait dengan pengamalan ibadah dan juga keyakinan 
kepada Allah. Ihsan menurut jawaban Nabi kepada 
malaikat Jibril adalah  (Ihsan adalah) hendaknya engkau 
menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, 
sebab meski engkau tidak melihat-Nya, Dia meli-
hatmu...” Banyak ulama menjelaskan apa itu ihsan, dan 
pembahasan terkaitnya amat luas. Salah satunya, ihsan 
dipahami sebagai suatu derajat dalam ibadah yang sulit 
dicapai untuk kalangan awam. Namun belum tentu ia 
tidak bisa diupayakan dan dilatih. 

Pada satu tulisan seorang ulama, Muhammad Iqbal 
Syauqi, alumnus Darus-Sunnah International Institute 
for Hadith Sciences; mahasiswa Profesi Dokter UIN 
Jakarta, menggambarkan Syaikh Ahmad al-Fasyani 
yang mengulas perihal ihsan ini dalam karyanya Al-
Majalisus Saniyyah syarah dari kitab hadits Al Arba’in 
an Nawawiyah. Beliau mencatat bahwa seorang hamba 
dalam ibadahnya itu terdiri dari tiga macam. Pertama, 
adalah orang yang melakukan ibadah semata meng-
gugurkan kewajiban. Namun hal itu mesti dilakukan 
dengan terlebih dahulu mengetahui syarat dan rukun 
ibadah yang dilakukan. Seperti halnya mengetahui tata 
cara wudhu, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kedua, 
adalah derajat mukasyafah. Ia merasakan hingga seolah 
“melihat” dan “memperhatikan” oleh Allah. Derajat ini 
seperti yang dirasakan oleh Nabi dalam saat shalat, “…
dan dijadikan shalat itu sebagai kebahagiaan/pelipur 
laraku...” (Al Hadits) Ketiga, adalah ibadah dengan mera-
sakan ibadahnya diawasi oleh Allah. Derajat ini adalah 
derajat muraqabah, yaitu perasaan dilihat Allah. 

Jika mukasyafah adalah rasa mampu melihat-Nya, jika 
tak mampu, seorang mukmin mesti senantiasa merasa 
muraqabah, merasa diperhatikan dan dekat dengan-Nya. 
Seorang hamba mungkin tidak mampu mencapai derajat 
ru’yatullah (“melihat” Allah), namun ia bisa selalu berusaha 
mendekatkan diri dan diawasi oleh Allah, karena imannya 
meyakini bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Mengawasi. 
Keseluruhan derajat atau maqam tersebut adalah bentuk 
ihsan. Seperti disinggung di atas, untuk menempuh ihsan 
dalam ibadah terlebih dahulu dapat dengan mulai mema-
hami pengamalan syarat dan rukun ibadah. 

Tata cara ibadah atau syariat, sekurang-kurangnya 
untuk hal yang esensial atau ‘ilmul haal perlu dicermati. 
Sehingga dapat dipahami bahwa dalam menempuh dan 
menjalankan ihsan, langkah yang bisa dimulai adalah 
dengan mempelajari syariat Islam, utamanya yang terkait 
kebutuhan sehari-hari. Sedangkan derajat muraqabah dan 
mukasyafah mesti dilatih terus-menerus, salah satunya 
melalui pembelajaran dan pengamalan tasawuf. Kedua de-
rajat itu dimiliki oleh kalangan khawash. Kita semua yang 
awam perlu tetap belajar dan rendah hati, dan tentu saja 
dalam meniti proses itu dibutuhkan kesabaran. Semoga 
usaha dan kesabaran itu yang dicatat Allah sebagai amal 
baik dan diridhai-Nya.(*)

Oleh : h. Bangun lubis
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KomPeTISI Make Up Wed-
ding yang di selenggarakan 
oleh Shakilla Event Orga-
nizer tampak meriah dengan 
tema Flawless Wedding 

Make Up di Venue Little Town Opi Mall 
Palembang belum lama ini. 

Kompetisi menggandeng para pa-
kar kecantikan sebagai juri yang sudah 
berkompeten dan profesional dibidan-
gnya. Di antaranya Wiji Lestari, Nining 
Suryani, dan  Putri K Salsa.

Owner Shakilla Wedding and Event 
Organizer mengatakan kompetisi ini di 
gelar guna untuk terus mempertahankan 
semangat  para Make Up Artist (MUA) 
untuk terus berkarya dan mengasah 
kemampuan masing dalam merias agar 
MUA bisa terus berkembang, dan tidak 
terhenti dikemampuan yang dimiliki 
sekarang.

Menurut Wiji, Saat ini look atau 
tampilan ‘Flawless Wedding’ sangat di-
gemari oleh para calon pengantin karena 
Trend dengan riasan Flawless ini selalu 
abadi.

“Walaupun ada trend riasan baru 
setiap saatnya, tetapi flawless tetap tidak 
ada duanya,”katanya

Peserta lomba diikuti oleh 17 peserta 
Make Up Artist (MUA) sePalembang den-
gan membawa model atau muse masing-
masing. Tanyangan dalam kompetisi 
ini adalah, para MUA diberikan waktu 
selama satu jam untuk merias para model 
dan mempersiapkan aksesoris lainnya.

Para model MUA pun kompak meng-
gunakan busana pengantin bernuansa 
putih dengan hiasan aksesoris yang biasa 
di gunakan oleh pengantin tradisional 
maupun modern.

Kemudian, saat perlombaan ber-
langsung, para juri akan mendatangi 
setiap MUA yang sedang merias 
modelnya.

Setelah MakeUp sele-
sai, Para model me-
nampilkan hasil 
riasan mua 
dengan 

catwalk di atas panggung diiringi dengan 
irama musik.

Adapun penilaian Make Up dilihat 
dari kerapian, keselarasan tema, yang 
pastinya rapi dari semua bagian. Baik 
MakeUp, Gaun dan aksesoris yang di 
pakai.

“Penilaian berdasarkan kreatifitas 
peserta untuk membuat karya tampak 
sesuai dengan kriteria lomba yakni make 
up rapi, elegan, gaun dan aksesoris yang 
sesuai,”katanya. (Tri Jumartini)

Shakila event Organizer 
gelar Kompetisi Make up wedding

Jadi Trend 2022 
Flawless Makeup
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Padahal konflik dalam keluarga harus 
diselesaikan dengan cepat dan tepat 
agar tidak memicu keretakan dalam 
rumah tangga. 

Problema dalam keluarga merupakan situ-
asi yang harus dihadapi, bukan dihindari. Jika 
dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin 
masalah tersebut nantinya dapat berujung pada 
keretakan rumah tangga. Lantas, bagaimana 
cara menghadapi masalah keluarga dengan 
tepat?

Dalam menghadapi masalah keluarga, upaya 
penanganan tidak boleh dilakukan sembaran-
gan dan harus penuh pertimbangan.

Ketika tindakan yang Anda lakukan kurang 
tepat, hal tersebut malah berpotensi membuat 
masalah menjadi semakin besar dan runyam.

Berikut beberapa cara menghadapi masalah 
keluarga dengan benar.

1. melatih empati
Melatih empati merupakan salah satu solusi 

terbaik untuk anggota rumah tangga yang sering 
bertengkar.

Sikap ini membantu melatih Anda dalam me-
maafkan serta memahami alasan di balik tindakan 
pasangan atau anggota keluarga yang lain.

Sebagai contoh, mungkin pasangan Anda 
sering marah di rumah akibat besarnya tekanan 
yang diterima di tempat kerja.

Dengan empati, Anda akan lebih bisa me-
mahami apa yang dirasakan pasangan sehingga 
tidak balik membalasnya dengan amarah. 

 
2. Ajak pihak yang terlibat konflik untuk 

berdiskusi
Dalam studi yang dirilis Iowa State Uni-

versity pada 2017, berdiskusi secara terbuka 
antara pihak yang terlibat masalah merupakan 
salah satu cara menghadapi masalah keluarga 
dengan tepat.

Anda bisa memulai sesi diskusi dengan me-
minta masing-masing orang menyampaikan apa 
yang dirasakannya secara jujur.

Ketika berdiskusi, jaga pembicaraan agar 
tetap fokus pada masalah dan tidak merembet 
ke topik lain. Selain itu, pastikan setiap orang 
mendapatkan hak mereka untuk menyampaikan 
pendapat.

3. Dengarkan pendapat tiap anggota 

Cara Cepat 
Mengakhiri Konflik 
Rumah Tangga 

Kasus rumah tangga artis dan 
pejabat seringakli diumbar ke 
publik. Konflik keluarga men-
jadi viral di media sosial dan 
beragam komentar netizen 
berseliweran di jaga maya, 
ada yang prihatin, memberi 
nasehat, ada yang mengecam, 
ada juga yang memakluminya 
dan banyak lagi. Kasus rumah 
tangga artis Lesty dan pejabat 
Bupati Purwakarta yang meng-
gugat cerai suaminya Kang 
Dedy misalnya menjadi buah 
bibir masyarakat. 

keluarga
Konflik sering kali bertambah besar ketika 

pendapat Anda disepelekan. Maka dari itu, co-
balah untuk mendengarkan pendapat anggota 
keluarga dengan baik ketika mereka mencoba 
untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Beri kesempatan mereka untuk menyam-
paikan pendapatnya hingga selesai tanpa disela 
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ketika sedang berdiskusi untuk menghadapi 
masalah keluarga, Anda sebaiknya melakukan 
hal-hal berikut.

• Menjaga diri tetap tenang.
• Mengendalikan emosi dengan baik.
• Mendengarkan tiap poin yang disampai-

kan dengan baik.
• Menghargai perbedaan pendapat dalam 

keluarga.
• Menyampaikan pertanyaan di akhir apa-

bila ada poin yang belum jelas.
• Apabila ingin memberi tanggapan, utara-

kan cerita dari sudut pandang Anda 
secara jujur dan jelas.

• Menahan keinginan untuk mengungkit 
masalah lain yang belum terselesaikan, 
terlebih jika tidak berkaitan.

 
4. Mengakui kesalahan dan meminta maaf
Beberapa orang sering kali enggan men-

gakui kesalahan mereka dalam keluarga untuk 
menjaga gengsi atau harga diri, terlebih jika 
dilakukan oleh orangtua kepada anak.

Beberapa orangtua bahkan melakukan manip-
ulasi dengan menyalahkan balik anak mereka.

Sikap tersebut dapat membuat masalah da-
lam keluarga terus berkepanjangan. Selain itu, 
risiko renggangnya hubungan antara orangtua 
dan anak tentu akan semakin besar.

Cobalah untuk memahami seberapa besar 
tindakan Anda membuat orang lain sakit hati, 
marah, dan kecewa. Dengan begitu, Anda akan 
lebih mudah untuk mengakui kesalahan dan 
meminta maaf.

5. Sampaikan niat untuk memperbaiki 
situasi

Bagi beberapa orang, permintaan maaf 
mungkin tidak cukup untuk memperbaiki 
situasi.

Jika Anda berbuat salah, jangan lupa untuk 

menyampaikan niat Anda untuk memperbaiki 
situasi dan mencegah kejadian serupa terulang 
kembali.

Dengan menyampaikan niat tulus untuk 
memperbaiki situasi, keseriusan Anda dalam 
menyelesaikan masalah akan terlihat.

Hindari memberikan janji-janji yang tidak 
konkret karena ini dapat menjadi masalah 
baru ketika janji-janji tersebut tak terwujud di 
kemudian hari.

  
 6. Buat kesepakatan satu sama lain
Kesepakatan dapat membantu mencegah masalah 

keluarga yang sama kembali terulang di masa depan. 
Rundingkan konsekuensi apa saja yang akan diambil 
ketika masalah yang sama terjadi lagi.

Pastikan agar setiap pihak dalam keluarga 
yang terlibat masalah menyetujui kesepakatan 
tersebut. Jika ada hal yang masih belum disetujui, 
minta kembali usulan hingga akhirnya ditemukan 
jalan tengah terbaik untuk semua pihak.

7. Ikuti konseling
Konseling pernikahan atau keluaga merupa-

kan solusi terakhir yang bisa dijadikan pilihan 
ketika Anda benar-benar merasa sudah tidak 
mampu menyelesaikan masalah.

Tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater 
dapat menjadi pihak yang netral untuk mencari 
jalan tengah.

Dalam konseling, terapis umumnya akan 
mengajak Anda mempelajari sejumlah kemam-
puan, seperti penyelesaian masalah, komunikasi 
dengan pasangan, hingga perbedaan antarang-
gota keluarga.

Namun, keberhasilan konseling tetap ber-
gantung pada keinginan masing-masing indi-
vidu untuk menyelesaikan masalah.

Perlu diingat, sebagaimana dikutip dari hel-
losehat.com, keberhasilan dari cara menghadapi 
masalah di atas mungkin akan berbeda pada 
masing-masing keluarga.

Semua bergantung pada penyebab konflik, 
watak masing-masing individu, dan niat untuk 
menyelesaikan konflik.

Jika Anda mulai kewalahan untuk menyele-
saikan konflik dalam keluarga, jangan sungkan 
meminta bantuan psikolog atau psikiater untuk 
mencari jalan tengah. Penyelesaian masalah 
sedini mungkin dapat mencegah masalah Anda 
semakin besar. n Aye
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Bahan bahan resep empal gentong enak
1. Bahan utama yang dibutuhkan ada-

lah 250 gram daging sapi. Pilih bagian 
utamanya atau bagian bawak ketiak. 
Biasanya juga disebut daging sandung 
lamur.

2. Jeroan sapi (limpa dan hati sapi) kurang 
lebih sebanyak 100-200 gram. Cuci 
bersih sebelum digunakan. Apabila tidak 
ingin pakai jeroan, bisa diganti dengan 
daging lamur 100 gram.

3. Santan kelapa kental kurang lebih sekitar 
350-400 gram. Usahakan memakai 
perasan buah kelapa asli yang diparut. 
Kira kira butuh 1/4-1/2 buah kelapa 
utuh.

4. Daun salam cuci bersih sebanyak 1-2 lembar.
5. Lengkuas yang sudah dimemarkan dan 

dicuci bersih sepanjang 2-3 cm.
6. Jahe yang sudah dicuci dan dimemarkan 

sepanjang 3 cm.
7. Serai kurang lebih 1 batang.
8. Cengkih sebanyak 4 pcs.
9. Kayu Manis kurang lebih 2 cm.
10. Bawang putih ukuran sedang besar seba-

nyak 3 pcs.
11. Kunyit yang sudah dibersihkan dan diba-

kar kurang lebih sepanjang 3cm.

Khas Cirebon
Empal Gentong

Empal Gentong khas Cirebon ini 
merupakan salah satu variasi masakan 

soto yang menggunakan campuran 
daging sapi, babat, limpa sapi dan

 jeroan sapi yang lain sebagai isi 
utamanya. Tentu saja, seperti resep 

tongseng dan resep lainnya, empal gen-
tong cirebon juga cocok sekali 

disantap bersama nasi putih yang 
hangat atau lontong dan sangat pas 

menemani hidangan hari raya anda ! 

12. Bawang merah lokal kurang lebih 7 pcs. 
Kupas kulitnya.

13. Ketumbar di sangrai terlebih dahulu 
kurang lebih 1/2 sampai 3/4 sendok 
kecil.

14. Jinten kurang lebih setengah sendok 
kecil/sendok teh.

15. Kemiri yang sudah disangrai sebanyak 1 
pcs ukuran sedang besar.

16. Kunyit yang sudah dibakar dan dikupas 
kulitnya kurang lebih sepanjang 3cm.

17. Kapulaga kurang lebih 3 pcs.
18. Gula pasir putih secukupnya (kurang 

lebih sebanyak satu sendok teh).

19. Daun Kucai secukupnya untuk hiasan. 
Cuci bersi dan potong kecil kecil sebelum 
digunakan.

20. Garam dapur beryodium secukupnya 
sesuai selera.

21. Minyak Goreng baru secukupnya untuk 
menumis.

22. Air bersih secukupnya (kurang lebih 900-
1000 ml).

cara membuat resep masakan empal 
gentong cirebon
1. Potong daging sapinya sesuai selera. Jan-

gan terlalu kecil dan juga jangan terlalu 

besar supaya daging benar benar em-
puk. Untuk hasil sempurna, usahakan 
jangan cuci dagingnya.

2. Rebus daging sapi lemurnya dengan 
air kurang lebih 1100 ml sampai dag-
ing empuk. Kalau memakai jeroan, 
jeroan sapi juga direbus tetapi tem-
patnya beda. Setelah daging sapinya 
nanti empuk, ambil kuah kaldunya 
kurang lebih sebanyak 900-1000 ml.

3. Sambil menunggu daging empuk, 
teman teman bisa menyiapkan bum-
bunya.

4. Haluskan bawang putih, kapulaga, 
kemiri, kunyit bawang merah dan 
ketumbarnya.

5. Tumis bumbu bumbu yang sudah 
dihaluskan diatas dengan minyak 
sedikit sampai harum.

6. Tambahkan gula pasir, garam dan 
jinten. Aduk kembali sampai tercam-
pur rata.

7. Memarkan serai, lengkuas dan 
jahenya. Masukkan ke dalam bumbu 
bumbu diatas sambil tetap diaduk 
aduk.

8. Masukkan kayu manis, cengkeh, daun 
salam dan garam dapur lagi.

9. Masukkan santan kentalnya dan 
dagingnya. Aduk kembali sampai rata 
dan santan mendidih.

10. Masukkan kaldu daging yang sudah 
disisihkan di atas. Aduk aduk kembali 
sampai mendidih dan daging benar 
benar empuk.

11. Terakhir cicipi dahulu sebelum 
dimatikan. Kalau perlu tambahkan 
lagi garam dan gulanya sampai 
didapat rasa yang benar benar pas 
di lidah.(*)

Setelah puas menikmati aneka masakan bersantan 
dan pedas khas masakan Lebaran, sepertinya memang 
sudah saatnya untuk menyegarkan indra perasa den-
gan aneka masakan segar dan ringan di mulut seperti 
halnya Soto Kakap Kuah Kaldu berikut. 
Bahan-bahannya:
n 300 gram daging ikan kakap, potong dengan ben-

tuk dan ukuran sesuai selera.
n 250 gram udang, kupas, cincang kasar, sisihkan 

kulit dan bagian kepalanya.
n 2 liter kuah kaldu udang. Cara membuatnya, 

rebus kulit dan kelapa udang sampai berkaldu, 
kemudian saring.

n 3 sendok makan minyak sayur untuk menumis.

Bumbu untuk memasak soto kakap kuah kaldu:
n Garam, gula pasir, dan lada putih bubuk secukupnya.
n 2 lembar daun jeruk, singkirkan tulang daunnya.
n 1 batang serai, gunakan bagian putihnya saja, 

kemudian dimemarkan.

Bumbu yang dihaluskan untuk masak soto kakap 
kuah kaldu:
n 6 siung bawang putih.
n 12 siung bawang merah.
n 1 sendok teh ketumbar.
n Kunyit seukuran 2 sentimeter.
n Jahe seukuran 3 sentimeter.

cara memasak soto kakap kuah kaldu:
n Panaskan minyak sayur untuk menumis.
n Tumis bumbu yang sudah dihaluskan bersama daun jeruk dan 

serai sampai harum.
n Masukkan udang, tumis sampai berubah warna.
n Tuangkan air kaldu, masak sampai mendidih.
n Masukkan potongan daging ikan kakap, cabai rawit merah, 

garam, gula pasir, lada putih bubuk, tomat, dan daun bawang, 
masak sambil diaduk sampai matang, angkat.

n Pindah ke wadah saji, soto kakap kuah kaldu siap dinikmati..

SOTO KAKAP 
KUAH KALDU
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MAKLUMAT
KeTUA KPU Sumsel Amrah muslim beberapa waktu 

lalu mengungkapkan sebagai penyelenggara 
pemilu di Sumsel, pihaknya siap melaksanakan 
Pemilu raya 2024 mendatang yang tak dipungkiri 

akan semakin banyak tantangannya. 
“memang sesuai amanat undang-undang, kami ditu-

gaskan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, 
terutama untuk di tahun 2024 ini, kami akan mengulang 
kembali pemilu di 2019 yang serentak antara Presiden dan 
legislatif , yang insyaallah akan berjalan lancar,” katanya.

Di antara agenda-agenda Pemilu raya, pemilihan calon 
presiden menjadi yang paling dinanti masyarakat. Sejum-
lah nama bermunculan sebagai bakal calon presiden dan 
wakil presiden. Namun dari sejumlah nama tersebut ada 
tiga nama yang selalu masuk posisi tiga besar dalam setiap 
survei. Ketiga nama itu yakni ganjar Pranowo, Prabowo 
Subianto, dan Anies Baswedan. Tapi tidak menutup ke-
mungkinan nama-nama lain seiring waktu akan pula 
bermunculan. 

makin banyak nama tokoh yang muncul, 
makin bingung masyarakat, mau memilih 

yang mana. Betapa tidak, satu suara 
sangat berarti, salah memilih, lima 

tahun bakal jadi “penyesalan”.
Sebagai muslim tentu kita ingin 

mendapatkan pemimpin favorit 
y a n g  a m a - nah dan 

b i - jaksana, 
yang dapat 

m e m b a w a 
m a s ya ra k a t 

lebih sejahtera 
dan Indonesia 

yang bermartabat. 
Sebenarnya adakah 

kriteria dalam Is-
l a m ,  p e m i m p i n 
yang ideal itu sep-
erti apa? 

Tiga Syarat menjadi 
Pemimpin 
Ada t iga syarat  calon 

pemimpin yang ayat tersebut 
isyaratkan, yakni: Pertama, 

hafidzun. Yaitu orang yang 
pandai menjaga, orang 

yang punya integri-
tas dari empat sifat 
kepemimpinan ra-
sulullah yaitu sidiq 

(jujur), amanat (da-
pat dipercaya), ta-

bligh (menyam-
p a i -

Mencari Pemimpin 
yang Amanah 
Lagi Bijaksana

Pemilihan Umum (Pemilu) Raya yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pil-
pres), serta Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar tahun 2024 mendatang. 
Secara hitungan hari, pesta demokrasi rakyat itu terbilang masih lama dua tahun lagi. 
Tapi tidak demikian bagi kalangan elit politik dan para kandidat bakal calon (bacalon) 
legislatif, bacalon kepala daerah hingga bacalon presiden. Dua tahun bukan waktu yang 
lama, dua tahun menjadi waktu yang singkat untuk memikat hati rakyat agar cita-cita 
menjadi pemimpin dengan berbagai program yang ditawarkan terwujud. 

kan), dan fathonah (cerdas, cerdik, kreatif). 
Kedua, alim. Yaitu mempunyai ilmu dan wawasan, serta 

kebijakan yang kuat terhadap masyarakat yang akan dip-
impin, dan mempunyai cakrawala berfikir jauh ke depan. 
Sebagaimana Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi rajanya 
tentang tujuh ekor sapi gemuk dan tujuh sapi kurus, serta 
mimpi dua orang temannya dalam penjara. 

Ketiga, khazaini ardhi (bendaharawan negara). Artinya, 
sang calon pemimpin sanggup dan punya program memak-
murkan masyarakatnya, bukan memikirkan kesejahteraan 
diri dan keluarganya dan kepentingan lainnya. Program 
sang calon disinkronkan dengan program sang raja seba-
gai garis Besar yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Haluan Negara. Pemimpin terpilih melaksanan undang-
undang haluan tersebut. 

Ini adalah sikap negarawan, bukan sikap politikus. 
Pemimpin teladan yang islami adalah rasulullah, 

atau orang yang minimal mempunyai empat kriteria 
kepemimpinan beliau, yaitu: sidiq, amanah, tablig, dan fa-
thonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, 
amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung 
jawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebai-
kan kepada rakyatnya, dan fathonah berarti cerdas dalam 
mengelola masyarakat. 

Allah berfirman,

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-
Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sha-
lat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada 
Allah).” (QS. Al-maidah: 55) 

Pemimpin yang akan menolong kesuksesan kita adalah:  
Pertama, orang-orang yang beriman, yang benar-benar 
beriman kepada enam hal, yaitu: beriman kepada Al-
lah, kepada malaikat, beriman akan adanya hari kiamat, 
kepada kitib-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan 
rasulullah, serta beriman kepada takdir dan qadha-Nya. 

Kedua, orang yang mendirikan shalat, minimal shalat 
wajib lima waktu. Lebih utama yang menambah dengan shalat 
rawatib, shalat tahajud, shalat Jum’at, serta shalat ‘Idaini. 

Ketiga, menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan se-
bagian hartanya secara wajib berupa zakat maal dan 
zakat fitrah, serta shadaqah, infak, serta shadaqah tidak 
mengikat lainnya. 

Keempat, mempunyai sikap tunduk kepada Allah 
dengan ketaqwaan yang sebenar-benarnya (habblu minal-
lah).  Kelima, Tawadzu’ kepada sesama manusia (hablu 
minannas).  

Sungguh, menjadi pemimpin itu sangat berat. Terpe-
leset sedikit saja, maka Allah akan murka. maka siapkan 

akhlak, ilmu dan mental anda saat dipercaya menjadi 
pemimpin, di bidang apapun. 

Insyaa Allah dengan sama-sama tunduk patuh 
kepada aturan Allah, Allah akan memberkahi negeri 

ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur 
dan darul wahdi wa syahadah (negeri hasil kesepaka-

tan).  (Novi Amanah/berbagai sumber)

Wallahualambishawab.
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KITA memperingati Hari Sumpah Pemuda 
ke-94 tahun, 28 Oktober 1928 – 28 Oktober 
2022. Sumpah pemuda yang dirumuskan di 
Jakarta menandai kebangkitan para kaula 
muda menuju satu cita-cita bersama, yakni 

merdeka. 
Tak aneh, 17 tahun selepas itu dideklarasikan, bangsa 

kita bisa memproklamasikan diri sebagai entitas bangsa 
dan negara yang merdeka. 

Sebagaimana diketahui bersama, kawula muda saat 
itu bersumpah tiga hal, yakni (1) bertumpah darah yang 
satu, tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu, bangsa 
Indonesia; dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia. 

Meskipun belum ada pembicaraan mengenai bentuk 
kenegaraan, bangsa kita saat itu telah bersepakat mem-
beri nama Indonesia untuk negara yang kelak berdiri 
nanti. Bukan hanya itu, kesepakatan lain yang diusung 
bersama adalah bahasa persatuan dan kebangsaan. 

Kita tentu hafal betul, bahwa negara kita terdiri 
dari ratusan suku dengan ratusan bahasa daerah yang 
digunakan dalam lingkup lokal wilayah tertentu. Dengan 
adanya kesepakatan mengenai satu kebangsaan dan ba-
hasa persatuan tanpa menafikan entitas suku dan bahasa 
daerah masing-masing, Indonesia lekas terbangun dan 
merdeka. 

Ada satu kata kunci dalam Sumpah Pemuda yang 
dideklarasikan para pendahulu kita itu sehingga man-
faatnya dapat kita rasakan hingga saat ini, berupa ke-
merdekaan negara, bebas dari belenggu penjajahan.

Apa kata kunci tersebut? Tiada lain adalah persatuan. 
Dalam hal ini, Allah swt. telah mengingatkan kita untuk 
senantiasa bersatu dan jangan menjadi terpecah belah. 
Peringatan itu difirmankan dalam Al-Qur’an Surat Ali 
Imran ayat 105. 

Artinya: 
“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang 

yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai ke-
pada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah 
orang-orang yang mendapat azab yang berat.” (Q.S. Ali 
Imran: 105) 

Sumpah Pemuda dan Pengutamaan 
Persatuan diatas Segalanya 
Oleh : Muhammad Syakir nF 

Allah Swt secara jelas melarang kita untuk menjadi 
pecah belah. Bila kita lihat secara bahasa, pada kalimat 
tersebut, Allah swt menggunakan laa nahi, yang berarti 
larangan. 

Dalam satu kaidah disebutkan, bahwa larangan secara 
asalnya dihukumi haram. Artinya, jika kita melakukan 
tindakan yang membuat perpecahan, maka kita berdosa. 
Dalam pemahaman terbalik (mafhum mukhalafah)nya, 
kita diperintahkan untuk bersatu. 

Persatuan dapat mengokohkan persaudaraan. Beta-
papun kuatnya, jika persatuan tidak dipegang dengan baik 
oleh masing-masing individunya, tentu akan bangunan 
kelompok atau golongan akan mudah runtuh diterpa 
beragam hal. 

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat 
persatuan kita. Sebab, Rasulullah saw juga menjunjung 
persatuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan 
dalam menjalani kehidupan di Kota Madinah. Hal tersebut 
tertuang dalam sebuah Piagam Madinah. Dalam piagam 
tersebut, berbagai suku dengan latar belakang agama 
yang berbeda menandatangani kesepakatan damai, 
bersatu untuk tidak saling menyakiti satu sama lain. Hal 
ini sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah saw yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. 

Artinya: 
Dari An-Nu’man bin Basyir, ia berkata, Rasulullah 

saw. bersabda, “Kamu melihat orang-orang mukmin di 
dalam saling berkasih sayang, mencintai, dan bersim-
patnya seperti tubuh. Jika (sebagian) anggotanya sakit, 
maka sebagian tubuh lainnya akan tertatih-tatih (ikut 
merasakannya) sebab tidak bisa tidur dan demam.” (HR. 
Muslim). 

Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat 
menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita tercinta 
ini. Dengan begitu, semoga kita semua dapat menjalani 
kehidupan ini dengan lebih aman, nyaman, dan damai.

n Sumber :nu.or.id
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Namun, hal itu tidak dilakukan kar-
ena kita meyakini, walaupun dapat 
bersembunyi dari penglihatan dan 
pengawasan manusia, kita tidak akan 
mampu bersembunyi dari pengliha-

tan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-
pura menjalankan ibadah puasa di hadapan 
manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan 
hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari 
muraqabatullah.

Jelasnya, muraqabarullah itu adalah men-
gondisikan diri merasa diawasi oleh Allah di 
setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidu-
pan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, 
memperhatikan semua amal perbuatan, dan 
juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua 
jiwa. Allah berfirman, “Kamu tidak berada dalam 
suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat 
dari Alquran dan kamu tidak mengerjakan suatu 
pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu 
di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari 
pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar zarah 
(atom) di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang 
lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari 
itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang 
nyata.” (QS Yunus (10): 61)

Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupa-
kan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menye-
butkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan 
tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah 
seakan-akan melihat-Nya dan jika kita tak mampu 
melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat 
kita. (Muttafaq alaih). Sebagai seorang mukmin 
hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan 
muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai 
kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebai-
kan dan keutamaan akan kita dapatkan.

Di antaranya, kita akan merasakan keagungan 
Allah Ta’ala dan kesempurnaan-Nya, tenteram 
ketika ingat nama-Nya, merasakan ketentera-
man ketika taat kepada-Nya, ingin bertetanggaan 
dengan-Nya, datang menghadap kepada-Nya, dan 
berpaling dari selain-Nya. Akhirnya, mari kita 
merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Ab-
dullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk 
menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh 
Allah SWT.  Abdullah bin Dinar dalam dokumen 
republika, berkata, “Pada suatu hari, aku pergi ke 
Makkah bersama Umar bin Khaththab. Di salah 
satu jalan, kami berhenti untuk istirahat, tiba-
tiba salah seorang penggembala turun kepada 
kami dari gunung. Umar bin Khaththab bertanya 
kepada penggembala tersebut, ‘Hai penggembala, 
juallah seekor kambingmu kepada kami’.”

Penggembala tersebut berkata, “Kambing-
kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku.’’ 
Umar bin Khaththab berkata, “Katakan saja 
kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan 

Allah Setiap Saat 
Mengawasimu

Awas !

serigala.’’ Namun, penggembala yang budak tersebut 
berkata, “Kalau begitu, di mana Allah?” Umar bin 
Khaththab menangis, kemudian ia pergi kemajikan 
penggembala tersebut, lalu membeli budak tersebut 
dan memerdekakannya.” 

Bila kita sediakan waktu membaca dan men-
guak kisah-kisah masa para sahabat, maka banyak 
ikhtibar dan pedoman yang dapat dijadikan sebagai 
pegagangan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah itu 
menjadi pencerdasan dan inspirasi yang begitu besar 
dalam menata kehidupan selama waktu kehidupan 
di dunia ini.

Ustadz Drs. H. Umar Said, Ketua FUI (Forum 
Umat Islam), mengurai soal kisah-kisah yang baik 
untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menata 
hidup di dunia. Kisah itu adalah mana kala Khalifah 
Umar bin Khathab dalam perjalanan melewati gurun 
pasir, yang bertemu sekelompok kafilah. Saat itu 
malam begitu gelap. Masing-masing orang tidak sal-
ing mengenali. Shahabat Abdullah bi Mas’ud berada 
dalam kafilah itu. 

Khalifah Umar memerintahkan seeorang untuk ber-
tanya kepada kafilah yang berada di hadapan mereka. 
“Dari manakah kalian? Dan hendak kemana kalian? ” 
Abdullah menjawab “Min fajjin ‘amiq ila baitil atiq. Dari 
lembah yang dalam menuju baitullah al-atiq.”

Jawaban tersebut membuat Umar mengira ba-
hawa di rombongan kafilah pasti ada orang yang 
sangat alim. Kemudian diperintakannya pula untuk 
bertanya’ “Ayat Qur’an manakah yang paling agung? 
Ayat apakah yang paling kuat hukumnya? Dan ayat 
Qur’an manakah yang paling luas cakupannya?” 
Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh Ab-
dullah. Hingga tiba satu pertanyaan, “Kabar ayat 
Qur’an manakah yang paling menakutkan?” Abdullah 
menjawab,“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menu-
rut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) 
menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pem-
balasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat 
pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain 
dari Allah.”  (QS. An Nisaa’ ; 123)

Takut Kepada Allah
Abdullah bin Mas’ud menilai ayat ini memberikan 

kabar yang menakutkan. Pendapat itu disetujui oleh 
Umar. Kabar yang menakutkan yang pertama ada 
pada kalimat “pahala itu bukanlah seperti angan-
anganmu”.   Ayat ini menjadikan setiap orang harus-
lah takut kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allahlah 
yang mengatur kehidupan manusia.

Apalagi para ulama biasanya sangat takut kepada 
Allah, khawatir amal mereka tidak diterima. Sebab, 
semakin seseorang memiliki ilmu dan banyak amal, 
dia semakin takut kepada Alloh. Selama ini, boleh 
jadi kita sering mengingat kebaikan yang pernah kita 
lakukan, berbagai ibadah yangkita jalankan. Lalu kita 
mengkalkulasi, begitu banyak pahala yang menurut 

kita telah kita kumpulkan. Semestinya kita khawatir, 
jangan-jangan nilai disisi Alloh sebenarnya jauh dari 
angan-angan kita.

Kelak akan banyak orang yang celaka. Mereka 
merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, padahal apa 
yang dianggap baik, ternyata bukan kebaikan menurut 
Alloh,;“Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan-
nya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka 
menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” 
(QS. Alkahfi : 104) Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan 
maksud yang merugi dalam ayat ini, “inilah hasil amalan 
yang bukan diperuntukkna Allah, atau tidak mengikuti 
sunnah Rosululloh Shallalohu ‘alihi wa sallam.” 

Ikhlas
Maka selayaknya kita memperhatikan dan men-

gevaluasi amal kita, sebelum dan sesudahnya. Sebe-
lum beramal, selayaknya kita bertanya,” utuk siapa 
saya beramal? Dan bagaimana saya mesti beramal? 
“Jawaban yang pertama adalah dengan mewajibkan 
hati kita untuk ikhlas, yakni tidak beramal dan ber-
buat kecuali hanya karena Alloh semata.  Adapun 
pertanyaan kedua, “bagaimana saya mesti bramal?” 
Jawabannya haruslah dengan, mengikuti sunnah 
Rosululloh Shallalohu ‘alihi wa sallam. “Barangsiapa 
yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada 
perintah dariku, maka tertolak.” (HR. Bukhori)

Amal yang diterima oleh Allah, hanyalah amal 
yang ikhlas dan benar. Sementara kita tidak bisa men-
jamin, bahwa semua yang kita lakukan sudah ikhlas 
seperti yang diperintahkan, baik sebelum amal, tat-
kala beramal, dan ba’da amal. Tidak heran jika ulama 
salaf mengatakan, “ikhlas itu berat.” Sufyan ast-Tsauri 
juga berkata, ”Aku tidak pernah mengobati penyakit 
yang lebih berat dari mengobati niatku.” Orang yang 
beribadah tapi tidak ikhlas atau tidak benar, kelak 
akan tertipu oleh angan-angannya.   Nabi Shalallahu 
‘alaihi wa sallam barsabda,;“Sesungguhnya orang 
yang bangkrut dikalangan umatku adalah orang 
yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, 
sgaum, maupun zakat. Akan tetapi dia telah mencela 
ini, menuduh itu, memekan harta si anu, menumpah-
kan darah si anu, memukul si anu, lalu kebaikannya 
diberikan kepada si ini, kebaikan lain diberikan ke-
pada si itu, hingga kebaikannya telah habis sementara 
ke dzhalimannya belum terlunasi, maka dosa orang 
yang didzhalimi ditimpali kepadanya, lalu dia dilem-
parkan ke neraka.”  (HR. Muslim).

Dalam hadits tadi, terdapat ancaman mena-
kutkan. Namun juga ada hiburan yang melegakan. 
Dimana setiap kesusahan dan penderitaan sekecil 
apapun yang dialami oleh seorang muslim itu adalah 
kafarah (penebus) bagi dosa.

Pada akhirnya, kita berdo’a, semoga Alloh berkenan 
mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita 
dari siksa neraka. Semoga Allah memberikan kegembi-
raan berupa pengampunan atas dosa-dosa kita semua. 
Doa adalah senjata bagi umat yang beriman.(*)

SALAH satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa 
adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Al-
lah SWT. Betapa tidak, pada siang hari ketika kita sedang 
melaksanakan puasa, kita bisa saja makan dan minum di 
tempat yang tersembunyi.

Oleh : h. Djuliar rasyid
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PoNPeS Bait Al-Qur’an dan  Sekolah Islam Terpadu Bina Insani 
melakukan studi banding ke Sekolah Islam Terpadu (SIT)  Al 
Furqon,  Selasa (25/10/2022). Kedatangan pengurus dari Ponpes 
Ponpes Bait Al-Qur’an dan  Sekolah Islam Terpadu Bina Insani dis-
ambut langsung oleh Direktur Sekolah Islam Terpadu Al Furqon 

Drs H Emil Rosmali MM SH beserta jajarannya. 
Dalam kegiatan tersebut,  juga hadir pemilik Ponpes Bait Al-Qur’an dan  

Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Ir. H. Ishak Mekki, M.M beserta beberapa 
pengurus  Ponpes Bait Al Quran dan Sekolah Terpadu Bina Insani. 

Ishak Mekki mengatakan,  kedatangannya ke SIT Al Furqon hari diawali  
sebelumnya dengan surat mengirimkan surat ke Al Furqon meminta  untuk 
melakukan studi banding. 

“Saya menganggap SIT Al Furqon ini sudah maju dan sudah mapan serta 
sudah punya nama. Jadi harapan saya yayasan di bawah naungan saya bisa 
nanti mengadopsi sistem ilmu pengetahuan dan sistem yang diterapkan di 
SIT Al Furqon,” ukarnya. 

“Setelah ini harapannya Yayasan kita bisa maju, berkualitas dan bisa 
mandiri. Bahkan bisa berkembang dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” 
tambah Ishak Mekki. 

Lebih lanjut Ishak Mekki menuturkan, pihaknya memilih SIT Al Furqon 
untuk me jadi tujuan studi banding karena sudah lama mengenal Ketua 
Yayasan Al Furqon.  

“Jadi saya tidak canggung untuk bertanya sesuatu dan memberikan gam-
baran tentang sekolah kita. Dan dari SIT Al Furqon  mereka juga ingin support 
supaya yayasan kita bisa maju dan berkembang, “ katanya. 

Ishak Mekki mengungkapkan , untuk pembelajaran dan sistem pengelo-
laan di pondok pesantrennya  itu sudah berjalan baik. Tapi kedepan pihalnya 
ingin  lebih baik lagi dan lebih lebih maju.

“Kita ingin ponpes kita lebih berkualitas lebih dan mandiri. Kita ingin,  
walaupun sekolah kita berada di daerah tapi kualitasnya sama dengan di 
kota. Jadi kalau ada penerimaan PNS, kita berharap lulusan kita bisa bersa-
ing dengan lulusan dari kota. Kita ingin lulusan kita bisa mengabdian diri ke 
masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuannya sebaik mungkin dan 
maksimal. Jadi kita ingin lulusan ponpes kita tidak kalah ilmunya dengan 
lulusan dari kota, “ tandasnya. 

Sementara itu, Direktur Sekolah Islam Terpadu Al Furqon Drs H Emil 
Rosmali MM SH menuturkan, Ponpes Bait Al-Qur’an dan  Sekolah Islam 
Terpadu Bina Insani merupakan sekolah yang sudah lama berdiri.  Pemilik 
Ponpes Bait Al-Qur’an dan  Sekolah Islam Terpadu Bina Insani bapak Ishak 
Mekki melihat perlu ada perbaikan menejemen, SDM dan sebagainya. 

“Beliau melihat SIT Al Furqon sebagai rujukan untuk bisa bersama-sama 
bekerja sama untuk memperbaiki manajemen di sekolahnya. Karena sayang, 
lembaga yang sudah banyak siswanya,  sudah berjalan lama kalau tidak 
dikelolah dengan baik.  Karena yang rugi umat Islam. Pak Ishak Mekki ingin 
memperbaiki itu semua,  “kata Emil Rosmali.

Lebih lanjut, Emil Rosmali menuturkan,  pihaknya terbuka untuk seluruh 
apa yang ingin dipelajari. “Silahkan saja tapi belajarnya jangan singkat.  Bela-
jarnya cepat dan membutuhkan waktu. Kalau mau belajar keuangan masuk 
terlibat langsung,” pungkasnya. n Yanti

Silaruhaim ke SIT Al Furqon,  
Ponpes Bait Al- Qur’an dan  SIT Bina Insani 
Menggali Ilmu Pengetahuan

Saya menganggap SIT Al Furqon ini sudah maju dan sudah mapan 
serta sudah punya nama. Jadi harapan saya yayasan di bawah naungan 
saya bisa nanti mengadopsi sistem ilmu pengetahuan dan sistem yang 

diterapkan di SIT Al Furqon.”
”

Ir. h. Ishak Mekki, M.M
Pemilik Ponpes Bait Al-Qur’an dan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani

PEmIlIk Ponpes Bait Al-Qur’an dan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Ir. H. Ishak Mekki, M.M 
foto bersama Direktur Sekolah Islam Terpadu Al Furqon Drs H Emil Rosmali MM SH, dan pemimpin 
redaksi AsSajidin, H. Bangun Lubis.
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Atas kepercayaan itu, maka peran Allah SWT 
menyuluruh dalam kehidupan seorang 
manusia. Lantas mengapa  masih selalu 
kita merasa bahwa kita tidak perlu untuk 

mengabdi kepada Allah? Bukan kah Jin dan manusia 
diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah.? 
Hanya Allah-lah tumpuan kehidupan ini. “Semua yang 
ada dilangit dan di bumi selalu meminta kepada Nya. 
Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (QS: Ar Rahman: 
29). Begitulah kebesaran Allah. Tiada yang nyata 
maupun yang tak nyata kecuali seutuhnya dalam 
‘genggaman’ Allah.

Pengakuan atas kekuasaan Allah SWT, maka hen-
daklah pemahaman itu juga menjadi kepercayaan yang 
hakiki bagi umat Islam. Pemahaman yang kuat seba-
gaimana konsep pemikiran yang dalam ajaran Islam, 
percaya secara mutlak bahwa keberadaan Allah dalam 
mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan ini.

Atas kepercayaan itu, maka peran Allah SWT menyulu-
ruh dalam kehidupan seorang manusia. Lantas mengapa  
masih selalu kita merasa bahwa kita tidak perlu untuk 
mengabdi kepada Allah? Bukan kah Jin dan manusia dicip-
takan hanya untuk mengabdi kepada Allah.?

 Hanya Allah-lah tumpuan kehidupan ini. “Semua 
yang ada dilangit dan di bumi selalu meminta ke-
pada Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (QS: 
Ar Rahman: 29). Begitulah kebesaran Allah. Tiada 
yang nyata maupun yang tak nyata kecuali seutuhnya 
dalam ‘genggaman’ Allah. Menandakan kesemua ini, 
tercipta dengan sempurna dan terkendali sesuai den-
gan alurnya dan hukumnya.Hanya kepada Allah SWT 
sematalah penyerahan kewujudan itu berserah diri. 
Allah adalah Sang Penguasa atas seluruh seru seka-
lian alam termasuk alam akhir nanti. Ya Allah hanya 
kepadaMu kuserahkan semua yang meliputi diriku 
yang hanya sebagian kecil dari seluruh ciptaan Mu. 
Memang sebagaiman Firman Allah berkata,”Aku tidak 
menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku.” (QS: Az Zariyat (51): 56). Jelas 
sekali perintah itu.Maka dari itu pula berserah dirilah 
hanya kepada Allah. Allah adalah tempat perserahan 
diri saat gemuruh ombak yang menghempas, saat 
sebuah kapal terombang ambing, maka mereka me-
nyeru hanya kepada Allah.Ketika seorang musyafir 
kelana tersesat di gurun pasir yang luas, seperti tak 
berujung dan tandus , ia pun menyeru, bencana yang 
menimpa dunia ini membuat manusia kehilangan 
harta benda dan mereka menyeru, ”Ya Allah.”

Ketika ada sesuatu yang tak mampu diselesaikan 
dan masalah pun makin menjadi menyulitkan, orang-
orang akan memohon dan menyeru kepada Allah.

”Hujan dan gemuruh yang bertubi-tubi dan suar-
anya menggelegar menakutkan manusia, mereka pun 
menyeru, kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah 
dan semua menyebut nama Allah.Perlu kita pikir dan 

renungkan apa yang ada pada diri, keluarga, rumah, 
pekerjaan, kesehatan dan harta benda segala macam 
yang tersedia di sekelilingmu. Janganlah engkau ter-
masuk golongan dari “Mereka mengetahui nikmat 
Allah, kemudian mereka mengingkarinya…..”(QS 
An Nahl: 83).

Ingatlah Selalu Allah
Sebagaimana dalam surah Ar Rahman di atas , 

memberikan pengertian, alam seluruhnya ini tidak 
luput dari kesempurnaan Allah. Allah ciptakan 
matahari, bulan, bintang, pepohonan, langit yang 
tinggi, timbangan yang dipasang dan bumi berikut 
segala isinya untuk memenuhi keperluannya. Selu-
ruh makhluk dengan berbagai jenis dan spesiesnya 
yang berbeda-beda diciptakan dengan urusannya 
masing-masing sesuai dengan kehendak-Nya. Seba-
gaimana dalam surah Ar Rahman ini, memberikan 
pengertian, alam seluruhnya ini tidak luput dari kes-
empurnaan Allah. Allah ciptakan matahari, bulan, 
bintang, pepohonan, langit yang tinggi, timbangan 
yang dipasang dan bumi berikut segala isinya untuk 
memenuhi keperluannya. Seluruh makhluk dengan 
berbagai jenis dan spesiesnya yang berbeda-beda 
diciptakan dengan urusannya masing-masing sesuai 
dengan kehendak-Nya.

Menandakan kesemua ini, tercipta dengan sem-
purna dan terkendali sesuai dengan alurnya dan 
hukumnya.  Hanya kepada Allah SWT sematalah peny-
erahan kewujudan itu berserah diri. Allah adalah Sang 
Penguasa atas seluruh seru sekalian alam termasuk 
alam akhir nanti. Ya Allah hanya kepadaMu kuserahkan 
semua yang meliputi diriku yang hanya sebagian kecil 
dari seluruh ciptaan Mu. Memang sebagaiman Firman 
Allah berkata,”Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS: Az 
Zariyat (51): 56).Jelas sekali perintah itu.

Maka dari itu pula berserah dirilah hanya kepada 
Allah. Allah adalah tempat perserahan diri  saat ge-
muruh ombak yang menghempas, saat sebuah kapal 
terombang ambing, maka mereka menyeru hanya 
kepada Allah.   Ketika seorang musyafir kelana ters-
esat di gurun pasir yang luas, seperti tak berujung 
dan tandus , ia pun menyeru. bencana yang men-
impa dunia ini membuat manusia kehilangan harta 
benda dan mereka menyeru,”Ya Allah.” Ketika ada 
sesuatu yang tak mampu diselesaikan dan masalah 
pun makin menjadi menyulitkan, orang-orang akan 
memohon dan menyeru  kepada Allah.” Hujan dan 
gemuruh yang bertubi-tubi dan suaranya menggel-
egar menakutkan manusia, mereka pun menyeru, 
kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah dan 
semua menyebut nama Allah.

Perlu kita pikir dan renungkan apa yang ada 
pada diri, keluarga, rumah, pekerjaan, kesehatan 

dan harta benda segala macam yang tersedia di 
sekelilingmu. Janganlah engkau termasuk golongan 
dari “Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian 
mereka mengingkarinya.....”(QS An Nahl: 83).  Me-
mang pola pikir kita adakalanya selalu tertuju pada 
yang terlihat oleh mata, dan menangkap fenomena 
kehidupan materialistic saja.  Padahal, bukankah 
setiap hari, di setiap kali sholat, dan tiap raka’at kita 
selalu membaca ayat yang mulia, ‘Iyyaka na’budu 
wa iyyaka nasta’in’; hanya kepada-Mu ya Allah kami 
beribadah, dan hanya kepada-Mu kami meminta 
pertolongan.” Oleh sebab itu bagi seorang mukmin, 
tempat menggantungkan hati dan puncak harapan-
nya adalah Allah semata, bukan selain-Nya.“.............
Dan kepada Allah saja hendaknya kamu bertawakal, 
jika kalian benar-benar orang yang beriman.” (QS. 
al-Ma’idah: 23). 

Ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban 
menggantungkan hati semata-mata kepada Allah, 
bukan kepada selain-Nya. Tawakal adalah ibadah. 
Barangsiapa menujukan ibadah itu kepada selain Al-
lah maka dia telah melakukan kemusyrikan (lihat al-
Jadid fi Syarh Kitab at-Tauhid, hal. 256 dan 260). “..Dan 
barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia 
pasti akan mencukupkan (keperluan kamu)....” (QS. 
ath-Thalaq: 3). Ayat ini menunjukkan bahwasanya 
tawakal merupakan salah satu sebab utama untuk 
bisa mendapatkan kemanfaatan maupun menolak 
kemadharatan. Tawakal adalah kewajiban dan ibadah.  
“ Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang 
tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi 
mudharat kepadamu selain Allah. Bila kamu tetap 
melakukannya niscaya kamu termasuk golongan 
orang-orang yang zalim.” (QS. Yunus: 106).

Begitulah manusia ini hendaknya hanya berserah 
diri hanya kepada Allah semata saja. Tiada lain, karena 
Allah yang bisa memenuhi kebutuhan dan memberikan 
kemampuan. Barangsiapa yang bergantung kepada se-
lain Allah, niscaya dia akan ditelantarkan. Sebab hanya 
Allah satu-satunya tempat berlindung, meminta kesela-
matan, dan tumpuan harapan. Allah, Rabb yang mengua-
sai segenap langit dan bumi, tidak ada satupun makhluk 
yang luput dari kekuasaan dan ilmu-Nya. Segala manfaat 
dan madharat berada di tangan-Nya. Maka sungguh 
mengherankan apabila manusia yang lemah bersandar 
kepada sesama makhluk yang lemah pula.   Kalaulah Al-
lah yang menguasai hidup dan mati kita, lalu mengapa 
kita menggantungkan hati kita kepada selian Allah dan 
benda-benda mati yang tidak menguasai apa-apa?. “Al-
lah adalah Tuhan tempat meminta dan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatunya”.(QS: Al Ikhlas : 2).

Memang pola pikir kita adakalanya selalu tertuju 
pada yang terlihat oleh mata, dan menangkap fenom-
ena kehidupan materialistic saja.

Padahal, bukankah setiap hari, di setiap kali 
sholat, dan tiap raka’at kita selalu membaca ayat 
yang mulia, ‘Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in’; 
hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya 
kepada-Mu kami meminta pertolongan. ”Oleh sebab 
itu bagi seorang mukmin, tempat menggantungkan 
hati dan puncak harapannya adalah Allah semata, 
bukan selain-Nya.“.. Dan kepada Allah saja hendaknya 
kamu bertawakal, jika kalian benar-benar orang 
yang beriman.” (QS. al-Ma’idah: 23).Ayat yang mulia 
ini menunjukkan kewajiban menggantungkan hati 
semata-mata kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. 
Tawakal adalah ibadah.

Barangsiapa menujukan ibadah itu kepada selain 
Allah maka dia telah melakukan kemusyrikan (lihat 
al-Jadid fi Syarh Kitab at-Tauhid, hal. 256 dan 260).

“…..Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Al-
lah, maka Dia pasti akan mencukupkan (keperluan 
kamu)….” (QS. ath-Thalaq: 3).

Ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal meru-
pakan salah satu sebab utama untuk bisa mendapatkan 
kemanfaatan maupun menolak kemadharatan. Tawakal 
adalah kewajiban dan ibadah. “Dan janganlah kamu 
menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan 
tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah. 
Bila kamu tetap melakukannya niscaya kamu termasuk 
golongan orang-orang yang zalim.” (QS. Yunus: 106).

Begitulah manusia ini hendaknya hanya berserah 
diri hanya kepada Allah semata saja. Tiada lain, karena 
Allah yang bisa memenuhi kebutuhan dan memberikan 
kemampuan. Barangsiapa yang bergantung kepada se-
lain Allah, niscaya dia akan ditelantarkan. Sebab hanya 
Allah satu-satunya tempat berlindung, meminta ke-
selamatan, dan tumpuan harapan. Allah, Rabb yang 
menguasai segenap langit dan bumi, tidak ada satupun 
makhluk yang luput dari kekuasaan dan ilmu-Nya.

Segala manfaat dan madharat berada di tangan-
Nya. Maka sungguh mengherankan apabila manusia 
yang lemah bersandar kepada sesama makhluk yang 
lemah pula.

Kalaulah Allah yang menguasai hidup dan mati 
kita, lalu mengapa kita menggantungkan hati kita 
kepada selian Allah. (*)

Hidup Hanya 
Tergantung 
Kepada Allah

Oleh : h. emil rosmali

Betapa  kebesaran dan 
kekuasaan allah  demikian 

jelas dalam memberikan 
arah dan memenuhi  ke-
butuhan hidup manusia. 

pengakuan atas kekuasaan 
allah SWt, maka hendaklah 
pemahaman itu juga men-

jadi kepercayaan yang hakiki 
bagi umat Islam.  pemaha-

man yang kuat sebagaimana 
konsep pemikiran yang 

dalam ajaran Islam, per-
caya secara mutlak bahwa 

keberadaan allah dalam 
mengatur segala sesuatunya 

dalam kehidupan ini. 
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NILAI utama seorang manusia 
terletak pada konsistensinya 
menepati janji (jujur). Jika tidak, 
maka ia terkategori sebagai 
seorang yang munafik. Yaitu 

suatu karakter yang melekat pada diri ses-
eorang yang memang tidak punya komitmen 
terhadap kebenaran, ia bisa jadi pendusta. 
Pemimpin haruslah menepati janjinya. Hal 
ini sebagaimana disabdakan Nabi, “Tanda 
orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata ia 
dusta, apabila berjanji ia meningkari, apabila 
diberikan amanah (diberi kepercayaan) ia 
mengkhianati.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan, orang munafik seperti itu bukan saja 
merusak dirinya sendiri tetapi juga menebar 
bahaya pada orang lain, lebih-lebih jika sifat 
tercela itu ada pada diri seorang pemimpin. 
“Orang-orang munafik laki-laki dan perem-
puan. sebagian dengan sebagian yang lain 
adalah sama, mereka menyuruh membuat 
yang munkar dan melarang berbuat yang 
ma’ruf dan mereka menggenggamkan tan-
gannya. Mereka telah lupa kepada Allah, 
maka Allah melupakan mereka. Sesungguh-
nya orang-orang munafik itu adalah orang-
orang yang fasik.” (QS. At-Taubah [9]: 67).

Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama In-
donesia juga mengeluarkan fatwa tentang 
hukum berdosa bagi pemimpin yang tidak 
menepati janjinya saat kampanye, apalagi 
ketika dia telah memimpin. Ibnu Katsir men-
jelaskan bahwa orang munafik adalah orang 
yang telah keluar dari kebenaran dan secara 
sadar memasuki jalan kesesatan. Oleh karena 
itu, tempat bagi orang munafik adalah neraka 
Jahannam. (QS. At-Taubah [9]: 68).  Untuk itu, 
seorang pemimpin perlu senantiasa waspada 
terhadap segala kemungkinan yang menjadi-
kan hatinya lemah apalagi lengah, sehingga 
pelan namun pasti dirinya justru menjadi 

Dosa Besar 
Pemimpin 

Ingkar Janji

Seorang pemimpin sejati tidak 
akan pernah ingkar janji, baik pada janji 
yang diucapkannya secara  sadar kala 
menerima amanah jabatan (pelantikan) 
lebih-lebih janji yang dilontarkan kepada 
rakyat secara langsung lewat 
lisannya sendiri.

beban rakyat banyak karena sifat munafik 
di dalam dirinya sendiri.

Jujur adalah sifat luhur dan terpuji. 
Sifat ini sangatlah penting ada pada setiap 
individu, apakah ia rakyat biasa, lebih-lebih 
sebagai penguasa. Kejujuran seseorang, se-
lain akan mendatangkan ketentraman bagi 
dirinya, juga akan memberikan keadilan 
dan ketenangan bagi orang lain. Nabi Saw 
bersabda: “Maka sesungguhnya jujur adalah 
ketenangan dan bohong adalah keraguan. 
(HR. Tirmidzi).

Bertindak jujur memang tidaklah mu-
dah. Apalagi ketika ketamakan duniawi, 
yang meliputi gengsi, posisi, dan upeti, 
sudah merasuki diri. Orang seperti ini akan 
menghalalkan segala cara, termasuk berdu-
sta, demi tercapainya hasrat dan keinginan 
nafsunya. Demi untuk mendapatkan dunia, 
orang rela menukar-balikkan fakta. Menu-
kar kebenaran dengan kebohongan, begitu 
juga sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan prediksi Rasu-
lullah Saw.: “Akan datang kepada manusia 
tahun-tahun yang penuh tipu daya, di masa 
itu para pendusta dibenarkan omongannya 
sedangkan orang-orang jujur didustakan, 
di masa itu para pengkhianat dipercaya 
sedangkan orang yang terpercaya justru 
tidak dipercaya, dan pada masa itu muncul 
Ruwaibidlah, ditanyakan kepada beliau 
saw. apa itu Ruwaibidlah?  Rasul menjawab: 
Seorang yang bodoh (yang dipercaya berbi-
cara) tentang masalah rakyat/publik”. (HR. 
Ibnu Majah).

Kejujuran seorang pemimpin atau peja-
bat akan menjadi lebih urgen dari orang atau 
rakyat biasa karena kejujurannya secara 
positif akan berpengaruh besar terhadap 
orang banyak, seperti akan terealisasinya 
pemerataan pembangunan dan kesejahter-

aan ekonomi. Dan sebaliknya, kebohongan 
seorang penguasa akan berdampak besar bagi 
rakyat banyak, tentu dalam bentuknya yang 
negatif, seperti melonjaknya angka pengang-
guran dan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan 
sabda Nabi Saw.: “Senantiasalah kamu berlaku 
jujur, karena sesungguhnya kejujuran mem-
bawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya 
kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang 
senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu 
jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai 
seorang yang selalu jujur.

Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan 
itu membawa kepada kemaksiatan, dan ke-
maksiatan membawa ke neraka. Seseorang 
yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, 
hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai 
seorang pendusta.” (HR. Bukhari Muslim). 
Karena pentingnya nilai sebuah kejujuran 
ini, maka Imam Ibnul Qayyim berkata, “Iman 
asasnya adalah kejujuran dan nifaq asasnya 
adalah kedustaan.” Hal ini sesuai dengan 
sebuah hadits Nabi, di mana para sahabat 
pernah bertanya: “Ya Rasulullah, ‘Apakah 
ada orang beriman yang pendusta?’ Beliau 
menjawab, ‘Tidak.’ (HR. Malik). Dan hadits 
Nabi yang lain yang menyatakan bahwa dusta 
merupakan tanda dari kemunafikan. Rasu-
lullah bersabda, “Tanda-tanda orang munafik 
ada tiga perkara, yaitu apabila berbicara dia 
dusta, apabila berjanji dia memungkiri dan 
apabila diberi amanah dia mengkhianati.” 
(HR. Bukhari).

Agar terhindar dari ketidak jujuran, se-
orang pemimpin mestinya sudah tidak lagi 
memelihara impian untuk hidup dengan 
bergelimang kekayaan. Pemimpin seharusnya 
berpikir bagaimana berkarya dan bekerja 
untuk rakyatnya. Karena dengan itulah ia 
benar-benar akan bisa memberikan manfaat 
bagi kehidupan.(*)

ISLAMPOS

Oleh : Desmawati Djuliar
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Bercita-Cita Buka Prodi Strata 3

Sudah 32 tahun hidupnya dia 
habiskan untuk mengabdi seba-
gai dosen. Dimulai pada tahun 
1990, saat mengawali karir 

sebagai dosen biasa, hingga kini men-
duduki jabatan tertinggi di Fakultas 
Ekonomi sebagai Dekan.

Tahun 1995, Mikial melanjutkan pen-
didikan Strata 2 (S2) di Universitas Pad-
jadjaran (Unpad) Bandung Jurusan lmu 
Ekonomi dan Akuntansi. Pedidikan S2 dan 
gelar MSi, dia dapatkan di tahun 1998.

“Setelah tiga tahun menempuh pen-
didikan di Unpad Bandung, saya pulang 
lagi ke Palembang, untuk kembali meng-
abdi di Universitas Tridinanti,” ujar Mikial 
saat dibincangi, Selasa (1/11/2022).

Selepas menyelesaikan S2, karir 
Mikial melonjak tajam. Dimulai dengan 
menjabat Wakill Ketua Program Studi 
(Prodi) Akuntansi (1999-2004). Ketua 
Pelaksana Program Semique IV Prodi 
Akuntansi (2002-2003).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Prodi 
D3 Akuntansi (2003-2004), Wakil Dekan 
I (2004-2008), Ketua Pelaksana Program 
PHK A1 Prodi Manajemen (2006-2007), 
Wakil Dekan I (2008-2012) dan Asisten 
Direktur I (Asdir) Magister Manajemen 
(2013-2014).

“Pada tahun 2004 saya diminta menjadi 
Pembantu Dekan (Sekarang Wakil Dekan) 
1 dan 2  sampai tahun 2012. Selanjutnya, 
tahun 2013 saya diminta lagi bertugas di 
MM sebagai Asdir 1,” lanjut Mikial.

Usai menyelesaikan pendidikan 
S2, Mikial memutuskan melanjutkan 
pendidikan Strata 3 (S3) di Universitas 
Sriwijaya (Unsri) Palembang Jurusan 
Ilmu Ekonomi Kekhususan Akuntansi 
Keuangan tahun 2013. Gelar Doktor dia 
dapat di tahun 2018.

Setelah mendapat gelar Doktor, Mikial 
kembali menjabat Asdir Magister Manaje-
men (2018-201, Ketua Penjamin Mutu FE 
UTP (2014-Sekarang), Pjs Dekan FE UTP 
(2019-2020) dan Dekan (2020-2024).

“Selesai S3 saya diminta untuk ke 
sana lagi (Magister Manajemen) men-
jadi Asdir tahun 2019. Dilanjutkan PJs 
Dekan Fakultas Ekonomi sampai tahun 
2020 dan menjadi Dekan sampai 2024. 
Alhamdulillah sampai sekarang sudah 
berada di tahun kedua lebih,” ujar wanita 
kelahiran Palembang, 5 Februari 1964.

Selama menjadi Dekan, sudah ban-

yak yang program yang dia dijalankan 
dan mendukung program Kemente-
rian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemendikbudristek). 
Yakni, Kurikulum Merdeka Belajar 
Kampus Mereka (MBKM).   

“Kita juga ikut membuat program 
MBKM. Misalnya, merevisi kurikulum agar 
sesuai dengan Kurikulum MBKM. Jadi ma-
hasiswa bisa lebih merdeka. Mereka bisa 
kuliah tidak harus di satu Prodi, melainkan 
bisa ke Prodi lain, baik di Fakultas UTP 
atau di universitas lain. Bisa juga ke luar 
kampus,” Mikial menjelaskan.

Selain itu, lanjut Mikial, ada progam 
magang dan studi independen. Juga 
melakukan kerja sama dengan sejumlah 
perusahaan. Seperti kerja sama dengan 
PT Nutrifood dan Bank Mandiri.

“Mereka merekrut mahasiswa UTP 
untuk belajar menjadi pencari nasa-
bah. Jadi mereka diajak, dididik dan 
dilatih bagaimana mencari nasabah 
dari Bank Mandiri. Juga ada seminar 
dari Bank mandiri,” katanya. 

Sementara dengan PT Nutrifood, 
berinovasi denga produk Lokalate, 
ditambah dengan kegiatan seminar 
dan kewirausahaan. 

“Mereka menjadi pembicara dan 
sekarang masih menjalin kerja sama 
dengan mahasiswa untuk diajak serta 
mengikuti lomba dan berwirausaha,” 
lanjut Mikial.

“Jadi, mahasiswa Fakultas Ekonomi 
UTP diajari bagaimana membuat peren-
canaan bisnis, sampai dengan membuat 
produk Lokalate. Nanti akan dipasarkan 
dengan memasukkan produk dari Nutri-
food. Misalnya dia bikin makanan, tapi 
ada salah satu bahannya itu dari produk 
Nutrifood. Contoh, Lokalate kopi yang 
pakai rasa buah menjadi kopi dan ada 
rasa buahnya, seperti itu,” tambahnya.

Selain itu, juga ada kerja sama 
dengan PT Indosat untuk melatih maha-
siswa berwirausaha. Kemudian, kuliah 
online, kuliah kerja lapangan secara 
online dengan PT Amata Indah yang 
memproduksi produk Pocari Sweat. 

“Kita menggunakan aplikasi Zoom. 
Jadi mahasiswa bisa melihat proses 
produksi pemasaran dari Pocari Sweat 
di Jawa Timur (Jatim), tapi kita zoom 
dari Palembang,” tutur wanita berusia 
58 tahun itu.

FE UTP, kata Mikial, juga mengikuti bi-
dang profesi seperti Asosiasi Dosen Akun-
tansi Indonesia (IDAI) , Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dan Asosiasi Manajemen 
Indonesia (AMI). Dilanjutkan dengan 
melaksanakan Memorandum of Under-
standing (MoU) bersama Universitas 
Widyatama di Lumajang, Jatim. 

“Kerja sama ini misalnya nanti dosen-
nya bisa berkolaborasi untuk melakukan 
penelitian atau mahasiswa bisa kuliah 
di sana melalui pertukaran mahasiswa. 
Di bidang Bursa Efek, mahasiswa bisa 
mengambil data, bisa berinvestasi saham, 
meski banyak mahasiswa yang belum ter-
tarik untuk investasi saham,” katanya.

Untuk rencana ke depan, sebelum 
masa jabatannya berakhir, dia ingin 
mendirikan Prodi S3 di FE UTP. Alasan-
nya, karena sudah banyak dosen yang 
bergelar S3, ditambah 12 dosen yang 
sedang menyelesaikan pendidikan S3.

“Harapan saya bisa membuka 
Prodi S3 Akuntansi, paling tidak Prodi 
S2 Akuntansi, tapi masih menunggu 
dosen S3 Akuntansi menyelesaikan 
pendidikannya. Tapi itu masih ren-
cana. Namun saya berharap bisa 
terealisasi sebelum masa jabatan saya 
sebagai Dekan berakhir,” harap dia.

Saat ini, lanjut Mikial, keinginan itu baru 
sebatas merencanakan dan menyusun pro-
posal untuk diajukan ke Direktorat Jen-
deral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

“Insya Allah tidak terkendala sumber 
daya manusia (SDM),  karena FE UTP 
sudah memiliki 10 doktor. Mereka sudah 
mulai mengajar, melakukan penelitian 
dan lain sebagainya berdasarkan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. Ditambah 
12 dosen yang sedang S3 di berbagai 
universitas seperti di Unsri, Universitas 
Bengkulu (UI), Universitas Indonesia 
(UI), Universitas Brawijaya, Malang dan 
Universitas Jambi (Unja),” jelasnya.

Terkait kualitas lulusan UTP, Miki-
al berharap Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) sesuai dengan  dengan 
bidangnya masing-masing. Seperti 
di Jurusan Manajemen ada kon-
sentrasi Keuangan, SDM, Pe-
masaran dan Kewirausahaan. 
Sementara di Jurusan Akun-
tansi ada Akuntansi Mana-
jemen yang berhubungan 
dengan Akuntan Auditor, 
sehingga para mahasiwa 
lebih siap mengikuti pang-
sa kerja.

“Selain ijazah dan tran-
skrip, UTP sudah mener-
bitkan Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI). 
Jadi ketika mereka ikut Test 
of English as a Foreign 

Language (TOEFL) mereka ikut uji kom-
petensi. Ketika mereka menjadi panitia 
ataupun menjadi pengurus organisasi 
mahasiswa seperti BEM (Badan Eksekutif 
Mahasiswa) juga dimasukkan di dalam 
SKPI sebagai dasar kalau mereka mela-
mar bekerja dia sudah punya kinerja,” 
katanya. n Yanti

ADALAH Dr Msy Mikial, SE, MSi, AkCA, CSRS. Perempuan yang 
kini menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti 
Palembang (FE UTP) periode 2020-2024.
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MeLAwAn 
PUTUs AsA

SUATU ketika seorang sa-
habat bersedih, kemudian 
bergumam,”Bagaimana aku bisa 
menjadi seperti mereka ya,.” 

Gumama itu lahir dari sebuah peristiwa 
dimana seorang temannya berhasil da-
lam  pendidikan dan bahkan mendapat 
kemuliaan ilmu dan rezeki.

 Ia seperti putus asa tidak bisa seperti 
temannya itu. Hidupnya pesimis dan 
tidak punya gairah, seperti orang yang 
kalah, karena keberuntungan belum 
berpihak kepadanya.

 Penderitaan yang dirasakannya seba-
gai cobaan hidup, tak luput dari hatinya. 
Ia seperti didera oleh derita sepanjang 
masa. Seharian waktu dihabiskan den-
gan kesedihan bahkan tangisan yang 
membuat kesuntukan jiwa dan bagaikan 
hidup tanpa harapan lagi. Begitulah 
potret kehidupan yang dilingkupi kepu-
tus asaan.

 Dalam Islam putus asa adalah dosa. 
Tidak boleh begitu, karena Allah telah 
berjanji bahwa tiada boleh putus asa 
karena semua ujian dan cobaan akan 
berakhir. Jalan menuju kemenangan atau 
keberhasilan selalu ada.

  Dalam Islam ada anjuran untuk me-
mantapkan keimanan. Bahwa apa yang 
dikehendaki Allah pasti terjadi. Seba-
liknya, apabila Allah tidak menghendaki, 
pasti tidak akan terjadi. Allah telah 
menentukan takdir seluruh makhluk 
sejak lima puluh ribu tahun sebelum 
penciptaan langit dan bumi. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  
“Tiada satu pun bencana yang menimpa 
di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri, melainkan telah tertulis dalam 
kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami men-
ciptakannya…. [al Hadid : 22-23].  

Oleh karena itu, seorang muslim tidak 
boleh terus-menerus terbenam ke dalam 
kesedihan atas musibah, ataupun kega-
galan yang menimpanya. Mari kita simak 
firman Allah yang satu ini,

“Sehingga apabila para rasul tidak 
mempunyai harapan lagi tentang kei-
manan mereka dan telah meyakini bahwa 
mereka telah didustakan, datanglah 
kepada para rasul itu pertolongan Kami, 
lalu diselamatkanlah orang-orang yang 
Kami kehendaki.” (QS. Yusuf: 110)

“Maka, sesungguhnya bersama dengan 
kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguh-
nya bersama kesulitan itu ada kemuda-
han.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Dalam sebuah hadits shahih disebut-
kan: “Ketahuilah bahwa pertolongan itu 
ada bersama dengan kesabaran dan jalan 
keluar itu akan selalu beriringan dengan 
cobaan.”(*)

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

Oleh : Emil Rosmali

Santriwati Asrama SIT Al Furqon Palembang 

ALHAmDULILLAH, Halla 
Syaima Nabilah, 13 Tahun, 
yang merupakan santri-
wati Asrama SIT Al Furqon 
Palembang, telah berhasil 

menuntaskan hafalan Alquran-nya 
sebanyak 30 Juz.

Tepat 29 Oktober 2022, Halla Syaima 
Nabilah binti Hari Nugroho berhak 
menyandang gelar hafidzah, penghafal 
Alquran. Hafal 30 Juz Alquran ini meru-
pakan buah ketekunan yang tiada batas 
yang dilakoni oleh santriwati kelahiran 
Palembang, 6 April 2009 ini.

Ketika ditanya apa yang menjadi 
motivasinya dalam menghafal Alquran, 
putri dari pasangan Bapak Hari Nu-
groho dan Ibu Sakinah Dwi Gustina itu 
mengaku bahwa menghafal Alquran 
merupakan salah satu upayanya dalam 
mendapatkan ridho Allah SWT dan 
membahagiakan kedua orang tuanya.

Proses yang dilalui Halla—demikian 
panggilan akrabnya– dalam menye-
lesaikan hafalan 30 juz-nya tidaklah 
semudah yang dibayangkan. Seringkali 
ia harus merelakan waktu istirahat 
dan bermainnya digunakan untuk 
menambah, mengulang, dan menyetor-
kan hafalannya tersebut. Semua itu 
ia lakukan agar bisa menjadi seorang 
penghafal Alquran yang baik.

Berhasil Menghafal alquran 30 juz

Hallaa Syaima Nabilah

Hallaa Syaima Nabilah

Baginya untuk menyelesaikan hafalan 
Alquran 30 juz tidak bisa dicapai dengan 
hanya memiliki niat yang setengah-seten-
gah dan usaha yang minim.

“Kami sangat bersyukur usaha keras 
dan tekad kuat Halla dalam menghafal 
Alquran akhirnya membuahkan ha-
sil. Semoga ini bisa menjadi inspirasi 
dan motivasi bagi santri lainnya. Kami 
mendoakan Halla senantiasa istiqomah 
dalam menjaga Alquran dan mengamal-
kan isinya,” tutur Bunda Fadillah Tridianti 
Febrisia, S.IP., M.Pd, selaku kordinator 
program Tahfidz Takhosus Asrama SIT Al-
Furqon Palembang.

Sebagaimana yang telah diketahui, 
Program Tahfidz Takhosus merupakan 
salah satu program unggulan Asrama 
SIT Al-Furqon Palembang. Program ini 
bertujuan melahirkan generasi pencinta 
dan penghafal Alquran yang akan men-
jadi batu peradaban islam yang mulia. 
Selamat Halla, barokallah dan semoga 
istiqomah serta masuk kategori ahlul 
quran dan ahlullah (keluarga Allah) seba-
gaimana Sabda Rasulullah Saw, “ “Ses-
ungguhnya Allah mempunyai keluarga di 
antara manusia, para sahabat bertanya, 
“Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul 
menjawab, “Para ahli Alquran. Merekalah 
keluarga Allah dan hamba pilihanNya” 
(HR. Ahmad) (*)
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BANgSA Indonesia memiliki hari yang 
sangat bersejarah yakni Hari Sumpah 
Pemuda. Peran pemuda saat itu sangat 
berjasa dalam memerdekakan rakyat 

Indonesia dari belenggu penjajah. Momentum 
Sumpah Pemuda tahun 2022 ini, adanya baiknya 
kita panuti lima kreteria pemuda ideal dalam 
islam, yang kelak akan membawa Indonesia lebih 
maju, sejahtera, aman sentosa. 

Demikian intisari khotbah jumat di Masjid 
Kompleks SIT Al Furqon Palembang yang dis-
ampaikan Ustadz Mulya Sujana, SP.d, Jumat, 28 
Oktober 2022. 

Dihadapan para jamaah masjid yang terdiri 
dari para guru, siswa SIT Al Furqon Palembang 
dan masyarakat sekitar, Ustadz Mulya Sujana 
mengungkapkan dirinya sangat miris melihat 
masih adanya para pemuda atau remaja sekarang 
ini yang mencoreng ruh dan semangat Sumpah 
Pemuda. 

“Kita sekarang merasakan banyak pemuda 
yang berbuat begal, narkotika, kebut-kebutan, 
tawuran antar pelajar dan lainya,” ucap Ustadz 
Mulya yang juga Guru SD SIT Al Furqon Palem-
bang ini. 

Oleh sebab itu, kata Ustadz Mulya,  fenomena 
negatif yang dilakukan sebagian oknum pemuda 
tersebut harus kita carikan solusinya, setidaknya 
dengan memedomani lima ciri pemuda ideal da-
lam islam sebagaimana tertera dalam Alquran.  

DUA qari asal Indonesia kembali 
mengharumkan nama bangsa di ajang 
MTQ Internasional. Qari asal Kalimantan 
Selatan, Muhammad Rizqon dan Qariah 
asal NTB, Yuni Wulandari Hasim masing-
masing menyabet medali perunggu pada 
MTQ Internasional di Malaysia.

Dua pelantun ayat suci Alquran ini 
berhasil unggul atas 36 peserta dari 
28 negara. Musabaqah bertajuk Maje-
lis Tilawah dan Menghafal Al-Qur’an 
Antarbangsa tahun 2022 merupakan 
yang ke-62 sejak pertama kali dilak-
sanakan pada 1957.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira 
untuk kita semua. Menjadi sebuah ke-
syukuran dan oase bagi bangsa. Qari/
qariah, hafiz/hafizah kita terus berjaya 
di MTQ Internasional. Semoga menjadi 
inspirasi bagi generasi milenial untuk 
terus mengukir prestasi,” ungkap Dirjen 
Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin 
di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2022. 

Dirjen menambahkan, qari dan 
hafiz yang menjadi juara internasional 
umumnya juga menjadi influencer di 
komunitasnya dan media sosial. Dirjen 
optimis, kehadiran mereka menjadi 
instrumen yang efektif dalam mendes-
iminasikan nilai-nilai mulia Al-Qur’an.

“Mereka masih muda, produktif, 
kreatif, inovatif, dan moderat. Keme-
nag terus mendorong para juara untuk 
mengajak masyarakat belajar dan 

QaRIah Yuni Wulandari dan Qari Muhammad Rizqon

Dua Qari Indonesia Juara
mTQ Internasional malaysia  

mengamalkan Al-Qur’an yang penuh 
dengan ajaran toleransi, kerukunan, 
kedamaian, dan saling mencintai serta 
menghormati,” sambungnya.

Senada, Direktur Penerangan Agama 
Islam Kemenag, Ahmad Zayadi menambah-
kan, keikutsertaan Indonesia dalam berba-
gai MTQ Internasional merupakan bagian 
dari pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, 
langkah ini menjadi upaya meneguhkan 
komitmen Indonesia sebagai salah satu 
kiblat kajian keislaman di dunia.

“Target Kemenag bukan hanya men-
jadi juara, tetapi menyampaikan pesan 
kepada dunia bahwa Indonesia insyaallah 
siap menjadi salah satu kiblat perada-
ban dunia. Keikutsertaan dalam MTQ 
Internasional merupakan salah satu cara 
mengenalkan Indonesia sebagai kiblat 
peradaban dunia,” terang Zayadi.

Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musa-
baqah Al-Qur’an dan Al-Hadits Kemenag 
Rijal Ahmad Rangkuty mengimbuhkan, 
capaian dua medali pada MTQ Interna-
sional di Malaysia melengkapi capaian 
juara sebelumnya. Sepanjang 2022 ini, 
sambungnya, Indonesia telah menjadi 
juara MTQ Internasional di 6 negara.

“Kami sangat bersyukur atas capaian 2 
medali perunggu pada MTQ Internasional 
di Malaysia. Kado terindah untuk bangsa 
setelah delegasi Indonesia juara di Rusia, 
Amerika, Arab Saudi, Maroko, Kuwait, dan 
Malaysia,” pungkasnya. n Aye

Khotbah Jumat di masjid SIT Al Furqon Palembang : 
Lima Kreteria Pemuda Ideal dalam Islam

Pertama, memiliki keberanian (syaja’ah) dalam 
menyatakan yang haq (benar) itu haq (benar) dan 
yang batil (salah) itu batil (salah). Kemudian, siap 
bertanggung jawab serta menanggung risiko ketika 
mempertahankan keyakinannya. Contohnya kisah 
Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala di 
Ka’bah dan kisah masyhur Ashabul Kahfi. 

Kedua, pemuda hendaknya memiliki inovasi, 
pembaharuan dan memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi  untuk mencari dan menemukan kebenaran 
atas dasar ilmu pengetahuan dan keyakinan.   

Ketiga, selalu berusaha mencari komunitas 
dengan teman-temannya yang miliki akidah yang 
kuat, sebagaimana   pemuda-pemuda Ashabul 
Kahfi yang dikisahkan Allah SWT pada surah 
al-Kahfi (18) ayat 13-25. Pemuda memang lebih 
cenderung mencari teman, nongkrong, dan ber-
organisasi. Soliditas di kalangan pemuda bisa 
lebih erat karena dibangun di atas rasa senasib-
sepanggungan, bukan iming-iming harta, jabatan, 
dan lainnya.

Keempat, selalu berusaha untuk menjaga 
akhlak dan kepribadian sehingga tidak terjeru-
mus pada perbuatan asusila. Hal ini seperti kisah 
Nabi Yusuf dalam surah Yusuf (12) ayat 22-24.

Kelima, memiliki etos kerja pantang menyerah  
seperti dicontohkah pemuda Muhammad (Nabi Mu-
hammad SAW) yang menjadikan tantangan sebagai 
peluang hingga ia menjadi pemuda yang  bergelar 
al-amin (tepercaya) dari masyarakatnya. n Aye

Ustadz Mulya Sujana, SPd
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JEmAAH umroh berada di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al Munawwaroh yang nyaman dan sejuk.

PArA jamaah di Masjid Nabawi di Madinah memuji 
kerja keras Kerajaan Arab Saudi, untuk memastikan 
seluruh jamaah dapat melakukan rangkaian ibadah 
dengan mudah dan nyaman serta khusyuk.

Layanan terpadu dan kepedulian terhadap pengunjung 
menegaskan keinginan pemerintah Saudi untuk memberikan 
kenyamanan maksimal bagi para peziarah.

Jassim Mohammed Khalil, jamaah dari Irak,  mengatakan 
bahwa apa yang dia lihat dalam perjalanannya untuk melakukan 
shalat di masjid ini, mencerminkan citra cerah organisasi dan 
minat dalam melayani pengunjung.

Taher Issa, jamaah dari Aljazair, mengatakan bahwa Kera-
jaan telah menyediakan layanan dan fasilitas yang memung-
kinkan pengunjung Masjid Nabawi untuk melakukan ritual 
mereka dengan nyaman, tenang dan aman.

Iman Mahdi,  dari Irak, memuji upaya personel keamanan 
dan pekerja di masjid. Sementara Mohammed Ali dari Pakistan 
mengatakan, Kerajaan Arab berupaya keras untuk memberikan 
layanan dan fasilitas seluruh jamaah.

Jumlah jamaah umrah dan pengunjung yang tiba di Madi-
nah melalui pelabuhan udara, darat dan laut selama kuartal 
pertama tahun ini dan sejak awal musim umrah mencapai 
1.486.880, demikian Saudi Press Agency (SPA) melaporkan, 
Ahad 30 Oktober 2022. 

Menurut laporan dari sekretariat Kementerian Haji dan 
Umrah untuk urusan pengunjung di Madinah, jamaah umrah 
terkemuka di Madinah dalam hal kebangsaan adalah: Indonesia 
dengan 449.696 jamaah, diikuti oleh Pakistan dengan 287.793, 
India dengan 189.052, Irak dengan 122.557 dan Bangladesh 
dengan 76.946. n Aye

Layanan di masjid Nabawi Kian Nyaman dan mudah
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KaBar geMBIra
JeMaah UMrah IndonesIa 
Tak PerlU sUnTIk VaksIn 
MenIngITIs lagI
Kedatangan Menteri Haji dan 
Umrah Arab Saudi, Tawfiq F 
Ar Rabiah ke Indonesia mem-
bawa berkah tersendiri. Dia 
menegaskan negaranya telah 
mencabut berbagai syarat 
kesehatan bagi jemaah 
umrah  Indonesia, termasuk 
wajib vaksinasi  meningitis. 
Tawfiq menjelaskan ada 
sejumlah kemudahan yang 
akan diberikan kepada 
jemaah umrah Indonesia.

Kabar gembira tersebut disampai-
kannya ketika bertemu dengan  
Menteri agama (Menag) Yaqut 
Cholil Qoumas, Senin, 24 Oktober 

2022,  yang  berlangsung di auditorium HM 
rasjidi Kementerian agama, Jakarta.

Keduanya membahas terkait peningka-
tan kualitas layanan dan kemudahan dalam 
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 
bagi jemaah Indonesia.

“Siang hari ini, kami kedatangan tamu 
istimewa, Menteri Haji dan Umrah arab 
Saudi. Kami memperbincangkan beberapa 
hal terkait perhajian, mulai dari kuota haji, 
bagaimana peningkatan pelayanan terhadap 
jemaah haji perempuan karena jumlahnya 
lebih banyak, termasuk bagaimana Indonesia 
diberi kemudahan oleh Pemerintah arab Sau-
di dalam mengurus haji dan umrah,” terang 
Menag Yaqut usai pertemuan di Jakarta. 

“Sekarang visa umrah bisa berlaku 
hingga 90 hari dan jemaah bisa berkunjung 
ke seluruh wilayah Saudi. Ini informasi yang 
sangat menggembirakan, khususnya buat 
umat Islam yang ingin datang ke Tanah 
Suci,” sambungnya.

Khusus untuk ibadah umrah, Menteri 
Haji dan Umrah arab Saudi ini mengung-
kapkan, Pertama, pihaknya telah meng-
hapus syarat mahram bagi jemaah perem-
puan. Kedua, masa berlaku visa umrah 
diperpanjang hingga 90 hari. Ketiga, visa 
umrah bisa digunakan untuk mengunjungi 
seluruh wilayah Saudi, tidak hanya untuk 
ke Makkah dan Madinah saja.

Disinggung soal syarat vaksin meningi-
tis, Menteri Haji Tawfiq menegaskan bahwa 
tidak ada persyaratan kesehatan apa pun 
bagi jemaah umrah.

“Tidak ada syarat kesehatan dan tidak 
ada syarat umur,” tegas Tawfiq.

Pemerintah Saudi, lanjut Tawfiq, juga 
telah menyiapkan platform ‘Nusuk’. Den-
gan aplikasi ini, setiap orang bisa memilih 
paket yang ada.

“Visa akan keluar tidak lebih dari 24 
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jam. Kami terus berusaha memberikan kemu-
dahan,” papar Menteri Tawfiq. Hadir dalam 
pertemuan ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah Hilman Latief beserta jajarannya, 
para Staf Khusus Menteri agama, dan Dubes 
Indonesia untuk arab Saudi abdul aziz. Hadir 
juga Dubes Saudi di Indonesia Essam Al-Tsagafi 
dan jajaran Kementerian Haji dan Umrah.

Kepada Menag, Menteri Haji dan Umrah 
Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengaku senang 
bisa mengunjungi Indonesia, negara berpenduduk 
muslim terbesar di dunia. Ini merupakan kunjungan 
resmi pertama Menteri Haji Saudi ke Indonesia.

“Saya sangat gembira bisa bertemu sau-
dara saya, Menteri Yaqut. Kami juga sangat 
antusias untuk memberikan pelayanan terbaik 
untuk jemaah haji Indonesia,” terang Menteri 
Haji Tawfiq. 

Menurutnya, komunikasi dirinya dengan Men-
teri agama terus berjalan secara intensif dalam 
rangka meningkatkan kualitas layanan jemaah haji. 
“Ini adalah bagian terpenting dari upaya peningka-
tan pelayanan terbaik yang harus kami berikan ke 
jemaah haji dan umrah,” tegasnya.  

 
Kuota Haji 2023

Terkait haji, Menag Yaqut berharap Pe-
merintah arab Saudi dapat menambah kuota 
haji Indonesia. Menag juga meminta syarat 
pembatasan usia 65 tahun dihapus karena 
jumlah jemaah haji lansia sangat banyak. 

akan hal ini, Menteri Saudi mengatakan 
bahwa saat ini fokusnya adalah meningkatkan 
pelayanan. Menteri Tawfiq mengaku belum bisa 
memastikan jumlah kuota haji 2023. 

“Kami berharap setelah pandemi mem-

baik, 
k u o t a 
akan kem-
bali normal,” 
sebutnya. 

Merespons hara-
pan Menag Yaqut tentang 
penghapusan syarat usia 65 
tahun, Menteri Haji Tawfiq me-
nyampaikan bahwa pemberlakuan 
syarat itu dalam konteks kondisi pan-
demi Covid-19. Jika ada perbaikan keadaan, 
tentu akan ada perubahan kebijakan terkait 
pembatasan umur.

“Saya yakin kalau sudah normal kon-
disinya, maka akan ada kelonggaran. Kabar 
baiknya, pandemi Covid-19 sudah semakin 
mereda,” tandasnya.  l aye
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Mahasiswi Prodi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Kader Bangsa (UKB) Palem-
bang ini berhasil menggon-
dol  predikat lulusan terbaik 

tingkat Universitas. Dessy Oktavia Putri atau 
akrab disapa Ecy berhasil meraih IPK 3,89, 
nyaris menyentuh angka 4. Sebuah prestasi 
yang tentu tidak mudah menggapainya. 

Atas predikat tersebut, Ecy yang memang 
dikenal sebagai mahasiswi cerdas dan 

tekun ini, tapi justru dirinya merasa 
kaget   dan tidak menyangka 

menjadi lulusan terbaik 
tingkat universi-

tas dalam 

Wisuda 
Sarjana UKB 
Pa l e m b a n g  t a h u n 
2022 ini.

“Saya kira hanya mendapat 
predikat lulusan terbaik tingkat Fakultas, 
tapi ternyata tingkat Universitas. Tiba-tiba 
dipanggil dengan predikat dengan pujian 
dengan lulusan terbaik Alhamdulillah,” ucap 
Ecy usai Yudisium UKB ke XX, Sabtu, 22 Ok-
tober 2022. 

Dessy menuturkan, dia kebetulan juga 
sambil kerja. Jadi harus bisa membagi waktu 
agar kuliahnya tidak terbengkalai kuliah.

“Saya juga aktif di BEM dan masih menja-
bat gubernur mahasiswa Fakultas Ekonomi. 
Alhamdulillah insya Allah yang penting pem-
bagian waktunya saja ya pintar-pintar dibagi, 
agar waktunya belajar-belajar ,waktunya 
organisasi-organisasi dan waktunya bekerja 
ya bekerja, ” kata Ecy.

Setelah lulus kuliah, Dessy yang aktif 
di organisasi dan public speaking ini men-
gungkapkan, untuk kelanjutan lagi belum 
kepikiran ke sana. Tapi insya Allah pengen 
melanjutkan kerja dulu yang sekarang, sambil 
mencari yang lebih dari sekarang .

“Nanti Insya Allah kalau ada rezeki, pengen 
kuliah lulus melanjutkan S2 lagi,”tandasnya.

n Yanti

Dessy Oktavia Putri, Lulusan Terbaik UKB

Kuliah, Kerja 
dan Organisasi
Orangtua mana yang tidak bahagia 
tatkala buah hatinya mempersem-
bahkan sebuah prestasi akademik 
membanggakan. Dan itu sudah dibuk-
tikan oleh Dessy Oktavia Putri.


