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Assalammu’alaikum w.w. 
Pembaca yang beriman, kami  berdoa 

semoga kita semua selalu diberikan Allah 
Swt kesehatan lahir batin, kesejahteran 
dan keselamatan dunia akhirat. Kesehatan 
adalah perkara penting, dengan anugerah 
sehat itulah, maka sampai saat ini, kita 
semua masih diberikan kesempatan oleh 
Allah Swt merasakan udara dan menjalani 
hari-hari di bulan Jumadil Awal 144 H yang 
bertepatan pula dengan bulan akhir tahun 
2022 yakni desember. Tak terasa, tahun 
masehi akan berakhir dan tak lama lagi 
berganti tahun 2023. Dunia terus berpu-
tar, hari berganti pekan, pekan berganti 
bulan, bulan berganti tahun, dan makin 
mendekati akhir akhir, hari kiamat. Atas 
semua itu, maka tak ada ucapan lain ke-
cuali kita selalu memuji syukur kehadirat 
Allah Swt, alhamdulillah wa syukurillah, 
atas masih dihadirkan-Nya kita semua 
dalam bulan ini. 

Pembaca yang beriman sekalian, 

1. mardiana ST.,mT, 
    Politehnik Negeri Sriwijaya. 
2. drs. H. Imron Rosyidi, (0711-377022) 
    masjid Nurul Ikhwan PT. PlN WS2Jb.
3. H. Argindi Ismail, (081271732559) 
    koperasi PT. mesrania.

4. Ir.Pilosopis Rusli 
    (makasar) (081343925411)
5. Amiruddin, (085379019786)
    Prabumulih timur.
6. Nurlis Hamzah (buyung), (081373318020/
    0711-7000540 / 0711-312920) 

    masjid Nurul khair.
7. Shofwan  R. Tjatudjaya, (081273451924) 
    macan kumbang IX demang lebar daun
8. mufti Audha, S.Pd.I, (081278107817) 
    baturaja OkU-Sumsel
9. drs.H.Ridwan Nawawi.msi

    Jl.Yudo Atmojo Rt.03 Rw.01 
    Sembawa banyuasin
    Pangkalanbalai km.28 banyuasin 
      Jl.mandi Api kec.Alang-alang lebar Plg.
10. H. m. Yamin Jl. Opi III cendrawasih II blok 

H.50 - 62

11. Ikhsan Alian (Jakarta) (082187616161)
12. muhammad Aksa, Jl. demang lebar daun 
 lrg. Sei Sahang No. 21 Palembang 

081272323402)
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jalan dakwah Sepanjang 2022

MediA Islam As SAJIDIN memiliki 
motto : Menebar Ilmu Meraih Hikmah”. 
Tagline ini bernafaskan dakwah islamiyah. 
Alhamdulillah, semboyan media cetak 
yang terbit setiap bulan ini, terus dijaga 
secara istiqomah sampai saat ini, tatkala 
sudah berusia 8 tahun 3 bulan ini. Dengan 
kata lain, kami istiqamah di jalan dakwah 
seiring dengan berjalanlah waktu yang 
terasa begitu cepat. 

Kami menyadari tentu semua konten 
redaksional yang disajikan selama ini, sangat 
jauh dari syarat keilmuan islam kalau ditilik 
secara akademis. Kami hanya mengambil 
porsi yang terkecil dari dakwah bil hal den-
gan menyajikan fenomena islam dan umat-
nya di tengah masyarakat, yang dikaitkan 
dengan kaedah islam yang ada. 

Istiqamah di jalan  dakwah sejatinya 
adalah persis sama dengan kewajian set-
iap insan muslim mulai dari bangun tidur, 
beraktivitas, hingga tidur kembali. Setiap 
insan muslim harus berdakwah dengan 
cara, metode dan kebiasaannya sehari-
hari. Jadi dakwah itu melekat dengan diri 
setiap insan muslim. Sepanjang dia hidup 
di dunia ini, tentuk sepanjang itu pula ada 
misi dakwahnya. Hanya saja dalam setiap 
jejak perjalanannya, dakwah terkadang 
“on-off ”, tidak istiqamah. Nah, untuk 
tabloid islam As SAJIDIN yang dalam tiga 
tahun terakhir ini tersaji dalam format 
e-paper, telah berhasil sekuat daya dan 
upaya untuk beristiqamah dalam dakwah 
islamiyah.  

Kami juga menyadari bahwa ke-

Tajuk

istiqamah di jalan dakwah
istiqamah-an di jalan dakwah tersebut, 
tentu sangat tergantung dengan keistiqa-
mah-an para pembaca sekalian dalam 
membaca tabloid satu-satunya yang terbit 
istiqamah di kota ini. 

Kami juga menyadari bahwa tanpa 
ridho, pertolongan  dan kekuatan Allah 
Swt, maka tiadalah artinya tabloid As 
SAJIDIN ini. 

Dengan modal dan semangat yang te-
lah teruji selama 8 tahun 3 bulan tersebut, 
kami yakin As SAJIDIN ini ke depannya 
makin istiqamah di jalan dakwah. Tajuk 
ini sengaja ditampilkan untuk momentum 
pergantian tahun masehi 2022 ke 2023. 
Kami mengajak mari kita semua terutama 
umat islam tetap istiqamah di jalan dak-
wah bersama  As SAJIDIN. (*)

Media Islam As SAJIDIN pun makin me-
nambah usianya. Sepanjang tahun 2022, 
As SAJIDIN masih tetap tampil istiqomah 
selama 12 bulan mulai Januari 2022 
hingga Desember 2022 dalam format 
e-paper, 24 halaman warna, yang dapat 
diakses dengan men-down-load-link as-
sajidin.com. 

Pembaca yang beriman sekalian, se-
bagai rasa syukur kami yang masih Allah 
kuatkan untuk menjalankan hari-hari 
penerbitan selama 12 bulan di tahun 
2022 ini, maka dalam edisi 103 bulan Ju-
madil Awal atau Desember 2022 ini, kami 
sajikan parade cover selama 12 dalam 
dua halaman tambahan, sehingga jumlah 
26 halaman. Parade cover As SAJIDIN 
tersebut, kami beri judul “ Jalan Dakwah 
Sepanjang 2022”. Tak maksud apa-apa, 
penampilan 12 cover tabloid islam ini, 
selain ingin mengingatkan kembali ke-
pada pembaca, juga bermaksud untuk 
menginformasikan bahwa kami tetap 

terus berdakwah islamiyah yang dibukti-
kan dengan penerbitan setiap bulannya. 
Kami hadir dan tetap eksis serta tetap 
istiqomah dalam berdakwah. 

Pembaca yang beriman sekalian, de-
mikian salam dari kami di penghujung 
tahun 2022 ini. 

Alhamdulillah, selama tahun ini, kami 
masih mendapat perhatian dan respon 
dari para pembaca sekalian, serta yang 
membahagiakan Media Islam As SAJIDIN 
masih ada beberapa pemasang iklan sep-
erti iklan umroh. Terima kasih, jazakallah 
khoiron katsiron.   Sebelum menutup 
kabar redaksi kali ini, kami mengajak 
kita semua agar selalu mengumandang-
kan sholawat kepada Nabi Muhammad 
SAW, Allahumma Sholli Ala Muhammad 
wa Ala Ali Muhammad, semoga kita 
mendapat syafaat dari Beliau di hari 
akhir nanti, aamiin.  Hasbunallah wani’mal 
wakil, ni’mal maulah wani’mannasir. 
Wassalammu’alaikum w.w.(*)

Rapat proyeksi tim redaksi Assajidin.
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Allah Swt berfirman 
dalam QS an-Nahl 
ayat 125 yang artinya 
: “Serulah (manusia) 

kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk 

As SAJIDIN yang sudah hadir lebih dari 
8 tahun ini, mengambil porsi dakwah bil 
qolam yakni dakwah yang disampaikan 
melalui tulisan yang diterbitkan atau dipub-
likasikan melaui media massa, buku, bule-
tin, brosur, pamflet, dan sebagainya.Selain 
itu ada dakwah bil lisan, dakwah bil hal dan 
dakwah bil qudwah. As SAJIDIN memang 
bagian terkecil dari dakwah islam keselu-
ruhan. Misi ini merupakan sumbangsih dan 
kontribusi As SAJIDIN untuk pencerahan 
umat dengan bahasa populer, bahasa pers 
jurnalistik yang ngepop. 

Berbagai teori dakwah menyebutkan 
bahwa dakwah merupakan panggilan suci, 
karena sisi panggilan itu merupakan satu 

Dakwah  
Sepanjang Jalan

AlhAMdulillAh, sepanjang tahun 2022 yang barusas kita 
tinggalkan Media islam As SAJidiN masih eksis, konsisten 
dan istiqamah, di jalur dakwah. dan memang media cetak ini 
bermisikan dakwah islamiyah.  Mengapa harus berdakwah? 
Sebab, dakwah adalah bagian dari syiar islam yang intinya 
mengajak orang lain berbuat baik. 

rangkaian kesatuan pesan 
yang mengarahkan kepriba-
dian manusia dalam melaku-
kan hubungan dengan Tu-
han, alam dan lingkungan. 
Selanjutnya dakwah juga 
dapat dikatakan suatu proses 
mengubah atau menyeruh 
dari suatu keadaan, pindah 
ke keadaan tempat yang 

lebih baik sesuai ajaran agama Islam. Atau 
bisa juga suatu proses mengajak manusia 
ke jalan Allah yang tersusun sitematis 
dan logis.   Sedangkan dakwah menurut 
Ismail Al-Faruq dalam buku “Ilmu Dak-
wah” karangan Prof. Ali Aziz, menjelaskan 
bahwa terdapat tiga hal yang disebut       ke-
bebasan, rasionalitas dan universal.

Seterusnya dakwah juga memiliki 
makna kegiatan menyampaikan kebaikan 
dan mengikuti petunjuk agama, mence-
gah dari perbuatan mungkar menurut 
syariat Islam.Akhirnyua pada dasarnya 
setiap muslim dan muslimah mempu-
nyai kewajiban untuk berdakwah seperti 
dalam Alquran Surah Ali Imron (3) ayat 
104 yang artinya : “ Dan hendaklah ada 
diantara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebijakan, menyuruh 

kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 
yang munkar, mereka itulah orang-orang 
yang   beruntung”. 

Dalam sirah nabawwiyah, Rasulullah 
juga melakukan dakwah bil qolam, mela-
lui tulisan yang berisikan seruan, ajakan 
atau panggilan untuk menganut agama 
Islam kepada raja-raja dan kepala-kepala 
pemerintahan dari negara-negara yang 
bertetangga dengan negara Arab. Di antara 
raja-raja yang mendapat surat atau risalah 
Nabi SAW adalah Kaisar Heraklius dari 
Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dan 
Persia (Iran) dan Raja Najasyi dari Habasah 
(Ethiopia).

Alhamdulillah, dari tahun 2021 hingga 
2022, dakwah As SAJIDIN tak pernah 
berhenti. Setiap bulannya, pesan-pesan 
dakwah tercetak dan setia mengunjungi 
pembaca. As SAJIDIN memang bertekad 
untuk terus dan tiada henti untuk berdak-
wah. Sepanjang jalan dakwah.  

Dalam Surat Ali Imran ayat 104, disebut-
kan bahwa  “Dan hendaklah ada di antara 
kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
makruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.” 

n Aspani Yasland
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ApA yang dihadirkan dan disaji-
kan anak-anak Sekolah Penggerak 
di Palembang ini, ternyata mendapat 
apresiasi khusus dari orang nomor 

satu di Bumi Sriwijaya ini.
Pak Gub—demikian panggilan akrab 

Gubernur H.Herman Deru—tanpa basa-basi 
langsung menghampiri stand anak-anak yang 
menyajikan aneka makanan khas Palembang 
sekaligus bincang-bincang ringan dengan 
generasi penerus ini.

Acara yang bertemakan, “ Makananku Bu-
dayaku” yang berlangsung di Gedung Daarul 
Jannah SIT Al Furqon, Sekip Palembang, Rabu, 
9 November 2022, lalu, berlangsung semarak 
luar biasa spektakuler. Itu yang membuat 
kagum dan senyum sumringah dari Pak Gub.

Kemeriahan pun tampak ketika Ibu Hj.  
Febrita Lustia Herman Deru membuka resmi 
ajang karya P5 dalam rangkaian Kurikulum 

Semarak 
Gelar karya P5 
SDIT al Furqon 
PalembanG

Furqon Palembang, Rahma Ivani, Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Palembang, Ansori, Ketua KO-
RMI Provinsi Sumsel Samantha Tivani HD

Dilanjutkan dengan berbagai penampilan 
ekstrakulikuler SDIT Al Furqon seperti pem-
bacaan tilawah, penampilan tari, menyanyi-
kan lagu pempek lenjer, serta di tutup dengan 
penampilan marching band.

Kemudian di teruskan dengan presentasi 
siswa atas gelar karya P5 dan dilakukan pe-
nilaian oleh para guru.

Sebelumnya, Kepala SDITAl Furqon Zakiudin 
mengatakan beberapa tahapan demi tahapan 
mulai dari tahapan satu hingga kesepuluh sudah 
terlaksanakan dalam proyek P5 dengan baik.

“Maka, Tahapan proyek P5 ke 13 sampai 15 
memasuki tahapan aksi berupa Pameran yang 
akan dilaksanakan pada tanggal 09 November 
2022 di Aula Darul Jannah,”kata Zakiudin.

Pada kegiatan perdana ini, SDIT Al Furqon 
mengangkat tema ‘Makananku Budayaku’ 
dengan harapan pihak sekolah menginginkan 
anak didik mengenal kearifan lokal dan 
sisi kekhasan daerah Kota Palembang, juga 
mengenalkan peserta didik rasa kecintaan, 
kebanggaan terhadap makanan khas kita.

“Pembelajaran diferensiansi itu berkaitan 
dengan konten, strategi dan produk. Kita ke-
nalkan bahwa makanan khas di palembang 
ini rata-rata kontennya terdiri dari perpaduan 
antara ikan dan tepung. Lalu strateginya tadi 
ada yang digoreng, dikukus, direbus dan 
berkuah. Kemudian hasil atau produknya 
nanti bisa jadi kemplang, kerupuk, pempek 
atau tekwan,”jelasnya.(*)

LengkAP sudah keme-
riahan, keceriaan dan 

kesemarakan ajang gelar 
karya Proyek Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila (P5) 
yang dipersembahkan 

anak-anak pelajar Seko-
lah Dasar Islam Terpadu (SIT) 
Al Furqon Palembang, ketika 
gubernur Sumsel H.Herman 

Deru hadir langsung dan 
bercengkrama dengan 

anak-anak yang kreatif 
dan inovatif.

Merdeka tersebut. Didahului oleh berbagai 
penampilan kesenian anak-anak, permainan 
musik, tari dan seni bela diri, Istri Gubernur 
Herman Deru ini juga tampak ceria menyak-
sikan atraksi yang ditampilkan anak-anak.

Yang paling seru dan mengundang kece-
riaan adalah ketika Pak Gub yang didampingi 
Direktur SIT Al Furqon Palembang H. Emil 
Rosmali dan Kepada SDIT Al Furqon Ustadz 
Zakiudin, berbincang-bincang dengan anak-
anak seputar bagaimana membuat makanan 
yang disajikan tersebut, seperti makanan 
khas Palembang Rujak Mie, juga adonan 
tepung dan ikan seperti pempek kecil, pem-
pek besar, mie celor, tekwan, dan lainnya.

“Ini kamu buat apa?,”tanya Pak Gub  sem-
bari menunjuk hasil karya siswa yang ter-
pampang di meja. Kemudian, salah satu 
siswa kelas satu menjawab dengan antusias   
diantara kerumunan kelompoknya.

“Kita masak rujak mie pak,” katanya 
dengan nada lembut dan berpenampilan 
memakai busana adat Palembang.

Pak Gub pun tak kalah antusias mendengar 
jawaban siswa, ia pun menanyakan bagaimana 
proses pembuatan rujak mie agar bisa disantap.

“Kita siapkan mangkok, terus masukkan 
mie kuning, potongan kecil timun, potongan 
kecil tahu goreng, bihun lalu disiram dengan 
cuko,” jelas anak tersebut.

Menanggapi jawaban tersebut, Herman Deru 
pun langsung tersenyum sumringah atas kebera-
nian siswa berbicara di depan orang banyak.

Ia pun melanjutkan untuk mengelilingi set-
iap stand Gelar Karya P5 yang telah didekorasi 
oleh para siswa dengan dibantu para guru.

Semarak gelar karya P5 dibuka dengan 
ditandai pemukulan gong oleh Direktur SIT Al 
Furqon Palembang Emil Rosmali, Kepala SDIT 
Al Furqon Palembang, Ketua Komite SDIT Al 
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November Bersinar 
SDIT Al Furqon Palembang 

Borong Juara di Alifah Star 
Competition 2022

SekolAh Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al 
Furqon Palembang kembali bersinar usai 
menjuarai ajang perlombaan bergensi 
tingkat SD se Kota Palembang yang dinamai 

“ Alifah Star Competetion 2022 “ 
Kepala SDIT Al Furqon, Ustadz Zakiudin  

mengatakan, Alifah Star Competetion 2022 ini 
meliputi 12 cabang perlombaan diantaranya yaitu, 
Futsal, Mhq, Olimpiade Matematika dan Sains, 
Musikalisasi Puisi, Story Teling, Adzan, Da’I Daiyah, 
Mewarnai, Cerdas Cermat, Tari Kreasi, dan Vocal 
Group selama 3 hari penyelenggaraan.

“ Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah 
SWT menyematkan anugerah prestasi yang laur 
biasa untuk  SDIT Al Furqon dengan menyabet 
juara umum dengan sukses mendominasi 6 cabang 
lomba diantaranya : cerdas cermat, olimpiade 
matematika,olimpiade sains, da’i da’iyah, Vocal 
Group, dan terakhir lomba mewarnai,”katanya.

Melaui prestasi ini, Ustadz Zakiudin pun me-
nyampaikan apresiasinya kepada semua bunda 
dan ustadz yang telah turut ambil bagian dalam 
prestasi yang diraih anak-anak dalam ajang “  Alifah 
Star Competetion 2022 “ ini. Terimakasih kepada 
siswa yang telah sukses telah mengharumkan nama 
sekolah karena sudah membawa sekolah menjadi 
juara umum,” ujarnya. n Jemmy Saputera

Berikut nama-nama siswa dan siswi yang meraih 
juara dalam ajang “alifah star Competetion 2022 “ 

1. Hanin, Raisha dan Dinar : Juara II cabang lomba 
cerdas cermat 

2. Harith Athalah :  Juara 2 cabang lomba Olimpiade 
Matematika yang diraih oleh, kemudian Ahmad 
Fatih Nur Rizki : Juara Harapan 3 Olimpiade 
Matematika 

3. Alfy Fahmi Fiddin : Juara 2 cabang Olimpiade 
Sains 

4. Hasya Bilqisthi Muktiq : Juara 3 cabang lomba da’i 
da’iyah 

5. Alvaro, Fathar dan Faras Juara 2 Lomba Vocal 
Group

6. Innara Nazafarin :  Juara 1 Lomba Mewarnai 
  Selain event “ Alifah Star Competition 2022 “ khusus 

di bulan November 2022 ini, SDIT Al Furqon juga 
berhasil memperoleh prestasi membanggakan, 
salah satunya : 

1. Abyaz Althair Athalla peraih Juara I 
Olimpiade Matematika SD Pada acara 
Kumbang Fest di Sekolah Kusuma 
Bangsa, 

2.	Muhammad	Faqih	Hafizhun	 ‘Alim	
, peraih medali emas dalam Ke-
juaraan Nasional Taekwondo 
Wilayah Sumatera 2  mempere-
butkan “ Piala Gubernur Sumatera 
Selatan 2022”, kategori Kyorugi.

3.  Bintang Permana Putra peraih 
mendali emas untuk kategori 
Poomsae “ Piala Gubernur 
Sumatera Selatan 2022”. 

Ustadz Zakiudin  
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“Alhamdulillah, ini  bukan kunjungan per-
tama SMAI Al Furqon di UGM setelah 4 tahun 
yang lalu. Dan semoga pertemuan ini juga dapat 
membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-
anak untuk menyiapkan diri agar lebih baik. 
Apalagi kalau  memiliki niat untuk menimbah 
ilmu di UGM, sudah tentu pasti sangat ketat 
seleksinya. Oleh sebab itu, ya harus benar-benar 
giat mempersiapkan diri baik mental maupun 
spiritualnya, “pesan Ustadz Mahyudi, Kepala 
SMAIT Al Furqon untuk anak didiknya. 

Untuk diketahui sambungnya, dalam kesem-
patan melakukan penjajakan kemitraan dengan  
UGM ini, SMAIT Al Furqon berkesempatan men-
gunjungi dua fakultas berbeda yaitu Fakultas 
Ekonomi dan Fakultas Teknik. 

“Sebagai Universitas Riset Berkelas Dunia, 
anak-anak dibawa untuk merasakan atmosfir 
pendidikan yang luar biasa di UGM sebagai 
perguruan tinggi yang memberikan perhatian 
khusus terhadap kegiatan-kegiatan penelitian. 
Disini, mereka juga didorong untuk dapat 
melakukan dan mengembangkan berbagai pe-
nelitian yang berorientasi pada peningkatan 
kuantitas dan kualitasnya, “ ujarnya.

Kepada AsSajidin Ustadz Mahyudi  disela 
kegiatan Rihlah Tarbawiya mengatakan,  me-
mang pihaknya mengagendakan kembali ke 
UGM sebab banyak siswa yang berminat melan-
jutkan study di kampus peringkat ke 12  se- Asia 
Tenggara tersebut.

“Semoga dengan kunjungan ini, anak-anak 
dapat semakin berkualitas dan bermutu dalam 
mengembangkan dan menyalurkan potensinya 
dikampus super modern dengan segudang 

Jajaki program kemitraan,  
SMAiT AlFuRQoN kolaborasi 
Bersama uGM

dAlAM rangka mewujudkan peningkatan mutu lulusan peser-
ta didik, SMAIT Al Furqon Palembang berkolaborasi bersama 
Universitas Gajah Mada (UGM)  Yogyakarta, guna membuka 

peluang bagi anak didik untuk mengetahui lebih dekat program dan 
keunggulan yang dimiliki UGM sebagai salah satu perguruan tinggi 
terbaik nasional.

prestasi , “ katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Jaminan Mutu 

UGM, Prof. Indra Wijaya Kusuma. Mengatakan 
jika, UGM kembali naik peringkat dalam pemer-
ingkatan Quacquarelli Symonds Asia University 
Ranking (QS AUR) 2023. Dalam rilis yang dike-
luarkan pada 8 November 2022 tercatat UGM 
berada di peringkat 56 Asia, naik 3 peringkat 
dari tahun lalu yang ada di posisi 59.

“Pada QS AUR 2023 UGM berhasil naik di 
peringkat 56 Asia. Sementara di Asia Tenggara 
UGM berada di peringkat 12,” jelasnya seperti 
dilansir dari ugm.ac.id.

Indra menjelaskan bahwa pada QS AUR 
2023 ini UGM berhasil menjadi bagian dari 8% 
teratas di QS AUR. Tahun ini ada 760 perguruan 
tinggi di Asia yang mendapatkan penilaian.

Metodologi penilaian berdasar pada 11 
indikator yaitu Academic Reputation, Em-
ployer Reputation, Faculty Student, Staff 
with PhD, Citations per Paper, dan Papers per 
Faculty. Berikutnya, International Research 
Network, International Faculty, International 
Students, Inbound Exchange, serta Outbound 
Exchange.

Dari indikator tersebut, Academic Reputa-
tion menjadi indikator yang paling kuat pada 
peringkat 39. Lalu, disusul Employer Reputa-
tion di peringkat 47, International Faculty di 
peringkat 56, dan Inbound Exchange di per-
ingkat 69.

Lebih lanjut Indra menyampaikan kede-
pan UGM terus mendorong peningkatan pada 
sejumlah indikator lainnya. Misalnya, pada 
indikator Staff with PhD, untuk meningkatkan 

dosen berpendidikan doktor, UGM mengirimkan 
dosen untuk studi lanjut ke luar negeri dan 
rekrutmen dosen diarahkan pada yang telah 
menempuh pendidikan jenjang S3. Kemudian 
pada indikator Citations per Papper dan Papers 
per Faculty, UGM berusaha meningkatkan pub-
likasi dan sitasi para dosennya.

“UGM berkomitmen untuk terus berusaha 
meningkatakan visibilitas reputasi di level 
dunia dengan memperbaiki input dan proses 
pembelajaran,”tuturnya. n JeMMY SApuTeRA

Semoga dengan 
kunjungan ini, anak-
anak dapat semakin 

berkualitas dan 
bermutu dalam 

mengembangkan 
dan menyalurkan 

potensinya dikampus 
super modern dengan 
segudang prestasi.”

”

Ustadz Mahyudi
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Semenjak mewabahnya Covid 
19 dua tahun lalu, timbul 
kebiasaan-kebiasaan baru 
yang berdampak baik terh-

adap kesehatan maupun terhadap 
kehidupan manusia secara umum-
nya.

“Semoga masyarakat tetap mem-
pertahankan kebiasaan baik sep-
erti olahraga rutin, pola makan sehat, 
berpikiran positif, serta rajin sholat dan 
berdoa yang menjadi lebih diperhatikan 
oleh masyarakat ketika awal terjadinya 
Pandemi COVID-19,”kata dr. Alfredo Ar-
mando Farensyah, Direktur Operasional 
(Dirop) RS Islam Ar Rasyid, Palembang.

Meskipun Covid 19 merupakan isu 
bidang kesehatan, namun dampaknya 
terhadap sektor ekonomi sangat terasa, 
terutama bagi masyarakat menengah ke 
bawah. 

Dokter muda ini berharap agar pemer-
intah dapat berperan lebih aktif dalam 
membantu masyarakat kembali bangkit 
dari kondisi yang cukup terpuruk ini, baik 
dengan bantuan langsung, maupun berupa 
penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi 
masyarakat yang terkena PHK, atau pelati-
han dan permodalan untuk menciptakan 
usaha skala rumah tangga sehingga terjadi 
percepatan pemulihan bagi kehidupan so-
sial ekonomi masyarakat.

Regulasi Rumah sakit 
haRus sedeRhana 
namun PRofesional

dr. Alfredo Armando Parensyah, Dirop RS Islam Ar Rasyid : 

MeMpeRiNGATi Hari Kesehatan Nasional ke- 58 yang jatuh pada 12 
November 2022, ada beberapa hal yang dapat dipetik hikmah positif-
nya oleh masyarakat. Terutama kita yang telah melewati masa masa 
sulit menghadapi lonjakan Covid-19.

“Masyarakat yang telah terdampak 
ekonomi, sosial bahkan kesehatan da-

pat lebih mandiri dalam menghadapi 
tantangan pasca Covid-19 , pemer-
intah dan mayarakat perlu berker-
jasama dan saling mendukung dalam 
mempersiapkan kehidupan setelah 

pandemi,”kata Alfredo.  
Menyinggung pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit, ia mengatakan peran sebagai 
penyedia layanan kesehatan adalah salah 
satu tugas kami sebagai rumah sakit. 

“Harapan kami kesehatan masyarakat 
lebih meningkat dengan pelayanan kes-
ehatan yang terus dikembangkan. Regu-
lasi rumah sakit yang sederhana namun 
professional terus kami usahakan untuk 
dapat memberikan peningkatan kesehatan 
masyarakat saat ini,”ujar Dirop RS Islam Ar 
Rasyid Palembang ini. 

Alfredo meminta masyarakat harus tetap 
optimis ,jangan sampai berputus asa, baik 
menghadapi masalah ekonomi, sosial, mental 
bahkan kesehatan.

“Yakinlah Allah senantiasa akan memberi-
kan jalan keluar, selalu ikhtiar dan terus jaga 
kesehatan. Menjaga kesehatan bisa kita mulai 
dengan mengelola pikiran untuk selalu positif, 
tidak khawatir yang berlebihan akan suatu 
hal, dan ikuti aturan yang sudah ditetapkan 
pemerintah,”kata dr. Alfredo.  

n Trijumartini

Harapan kami 
kesehatan masyarakat 

lebih meningkat 
dengan pelayanan 

kesehatan yang terus 
dikembangkan. Regu-
lasi rumah sakit yang 

sederhana namun 
professional terus 

kami usahakan untuk 
dapat memberikan 

peningkatan 
kesehatan masyarakat 

saat ini.”

“

dr. Alfredo Armando Parensyah

dr. Alfredo Armando Parensyah
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“Semoga dari waktu ke waktu kita akan 
terus mengasah kemampuan kita demi 
anak bangsa. Supaya di masa depan 
mereka akan lebih pribadi yang lebih baik 

daripada daripada sekarang,” ujarnya saat diwawan-
carai diruang kerjanya, Senin (28/11/2022).

Mondyaboni menuturkan, pihaknya bersyukur 
pada  peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang 
jatuh pada tanggal 25 November, dia bersyukur  
pada tahun  SMK di Sumsel Kepala SMK Negeri 1 
Rambang Dangku berhasil meraih penghargaan 
Kepala Sekolah SMK Inspiratif 2022 Dari Direktorat 
Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga 
Kependidikan  Direktorat Jenderal  Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan 
,Riset dan Teknologi. 

“Alhamdulilah Kepala SMKN 1 Rambang Dangku 
Pak Junaidi berhasil meraih  terbaik satu  untuk 
kepala sekolah yaitu SMK Rambang Dangku yang 
di sini. Kemudian untuk guru juga menjadi 5 besar 
terbaik nasional berasal dari SMK 1 Suak Tapeh 
Kabupaten Banyuasin.  Alhamdulillah itu luar biasa 
bagi kami kabar bahagia di hari guru itu hadiah bagi 
kami bahwa kepala sekolah dan guru sudah diakui 

untuk di Sumsel,” bebernya.
“Artinya di tingkat nasional mereka adalah 

guru terbaik. Jadi selaras dengan apa yang sudah 
dilakukan oleh bidang SMK dari mulai perekrutan 
tenaga kerja sampai inovasi yang dicapai oleh 
SMK,” ucapnya.

Tahun lalu, sambung Mondyaboni, siswa SMK 
di Sumsel mendapat rekor MURI dengan produk 
terbanyak di Indonesia.

“Tentu saja begitu guru dan kepala sekolah juga 
mendapat penghargaan di tingkat nasional, itu 
atinya kita linier. Dengan kebangkitan guru-guru 
serta kepala sekolah itu juga membuat anak-anak 
menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif dalam 
membuat produk-produk yang berguna di suatu 
saat mereka sudah lulus, tidak hanya mereka untuk 
mencari pekerjaan tapi juga mereka bisa mencip-
takan lapangan kerja,” tuturnya.

Lebih lanjut Mondyaboni menerangkan, Dinas 
Pendidikan Provinsi Sumsel sangat mensuport 
dalam meningkatkan mutu guru, kepala sekolah 
hingga siswa.

“Support kita kita sering sekali mengadakan 
pelatihan untuk peningkatan mutu. Bahkan sudah 

berapa kali sudah mengadakan sosialisasi bimtek 
ataupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 
guru kepala sekolah dan bahkan siswa,” bebernya.

“Kedepan kita berharap kepala sekolah dan guru 
akan terus berprestasi pertahankan prestasi yang ada 
karena terbaik nasional 1. Kita berharap tahun depan 
kepala sekolah dan guru juga akan lebih banyak lagi 
yang berprestasi di tingkat nasional ataupun disampai 
dengan tingkat internasional. Kita harapkan sama-
sama karena dengan perbaikan mutu guru tentu akan 
selaras dengan perbaikan mutu siswa,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Rambang 
Dangku Kabupaten Muara Enim, Junaidi MPd 
menuturkan, jumlah peserta yang mengikuti Kepala 
Sekolah SMK Inspiratif 2022 Dari Direktorat Kepala 
Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidi-
kan  Direktorat Jenderal  Guru dan Tenaga Kepen-
didikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan ,Riset 
dan Teknologi mencapai 2.000 orang.

“Saya tidak menyangka bisa meraih terbaik perta-
ma. Yang pertama saya sudah menyiapkan diri selama 
1 tahun. Jadi selama 1 tahun sejak merdeka kurikulum 
merdeka belajar dilakukan, saya sangat fokus untuk 
melakukan pembelajaran berdiferensiasi.  Karena topik 
lomba tahun ini adalah pembelajaran berdiferensiasi 
dan saya mengambil judul sumber ilmu strategi pem-
belajaran berdiferensiasi,” bebernya.

“Maksudnya strategi yang saya lakukan, saya 
mendorong agar guru-guru melaksanakan banyak 
yang mengetahui tentang pembelajaran berdifer-
ensiasi dan mengimplementasikan dalam proses 
belajar mengajar belajar berdiferensiasi. Artinya kita 
mengajar tidak monoton tapi kita memberikan cara 
terbaru paradigma baru sesuai dengan kebutuhan 
siswa. Misalnya saya sering katakan kepada guru 
jangan lagi mengajar Bahasa Indonesia dengan teori-
teori. Kalau untuk vokasi misal pembelajaran pidato, 
ketika anak pidato maka harus dipraktekkan untuk 
tampil. Jadi kita akan menilai berbagai hal termasuk 
cara berbicara secara perform dan seandainya menu-
liskan pidato tadi kita bisa menilainya melalui tulisan 
siswa apakah tulisannya baik atau buruk bisa. Kita 
nilai juga, jadi langsung ada implementasi terhadap 
kurikulum merdeka,” tuturnya.

Junaidi menceritakan, tahun lalu dia belum dapat 
meraih juara tapi dia tidak putus semangat untuk 
belajar lagi.

“Saya menyiapkan rangkaian narasi dalam bentuk 
video itu harus hati-hati sekali karena satu kata saja 
dalam video itu akan gagal. Seperti saya tahun lalu sebe-
narnya juara 6,  tapi  saya gagal karena waktu itu saya 
menyebutkan kesalahan sekali dalam menyebutkan 
learning lose tapi saya sebutkan lose learning terbalik-
balik di video saya sebelumnya,” katanya.

Kemudian lanjut Junaidi,  selama setahun itu saya 
sudah mengisi konten video sebanyak 32 konten vid-
eo di YouTube saya sudah subscribenya 1,6 ribu.” Itu 
juga salah satu penilainya salah satu indikatornya itu 
kiat-kiatnya.  Kemudian penyajian ketika menyajikan 
di Jakarta kemarin saya berdiferensiasi izin kepada juri 
untuk perkenalkan diri dalam bahasa Prancis, jadi ada 
poin lebihnya. Saya ingin pengalaman saya sehingga 
berhasil menjadi juara ini bisa dibagi kepada Kepala 
SMK lainnya,” pungkasnya. n Yanti

Kepala SMKN 1 
Rambang Dangku 
Raih Juara I 
Guru Inspiratif 
Tahun 2022

Kepala SMK Negeri 1 Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim berhasil meraih 
penghargaan Kepala Sekolah SMK Inspiratif 2022 Dari Direktorat Kepala Sekolah, 
Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan  Direktorat Jenderal  Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan ,Riset dan Teknologi pada Sabtu 
26 November 2022 di Jakarta.Hal tersebut disampaikan,Kabid SMK Dinas Pendidi-
kan Provinsi Sumsel Mondyaboni, S.E S.Kom, M.Si.

KepAlA SMK Negeri 
1 Rambang Dangku 
Kabupaten Muara 
Enim berhasil meraih 
penghargaan Kepala 
Sekolah SMK 
Inspiratif 2022.
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BeRShAlAWAT  kepada Nabi Muhammad SAW merupakan 
salah satu ibadah yang sangat agung. Shalawat termasuk 
dalam amalan-amalan ringan yang sangat besar pahala 
dan keutamaannya.  Disebutkan beberapa keutamaan 
bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasal-

lam.  Barangsiapa bershalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, 
maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali shalawat. 
Hal ini berdasarkan hadits shohih berikut ini:  Dari Abu Hurairah 
Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu 
kali, maka Allah mengucapkan shalawat kepadanya 10 kali.” (HR. 
Muslim no. 408).

Bershalawat kepada Nabi satu kali akan menghapuskan 10 
kesalahan dan meninggikan 10 derajat. Hal ini berdasarkan hadits 
shohih berikut ini: Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 
yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah bershalawat ke-
padanya 10 kali shalawat, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan 
ditinggikan baginya 10 derajat.” (HR. an-Nasa’i, III/50 dan dinyata-
kan Shohih oleh Syaikh al-Albani). Barangsiapa bershalawat kepada 
Nabi sepuluh kali di pagi hari dan sepuluh kali di sore hari, maka 
ia berhak mendapatkan syafa’at Nabi Muhammad shallallahu alaihi 
wasallam pada hari kiamat.  Pada dasarnya, tujuan kita membaca 
shalawat yaitu agar di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat 
Nabi Muhammad SAW. Hukum untuk bershalawat telah secara 
jelas diterangkan dalam Alquran. Bahkan, sebetulnya tak hanya 
manusia saja, Allah SWT serta para malaikat juga ikut bershalawat, 
yang dapat dijelaskan dengan ayat berikut :” “Innallaha wamalaai-
katahu yusholluuna alannabi yaa ayyuhalladzina aamanu shollu 
alaihi wasallimuu tasliima.” Atau boleh kita membaca shalawat,: 
Allohummasholli’ala Muhammad, Wa’alaali Muhammad.

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” 
[QS Al-Ahzab (33): 56]. Shalawat Nabi Muhammad merupakan salah 
satu bacaan shalawat yang perlu kita pelajari dan lafalkan lebih da-
lam saat kita berdoa dan memohon ampunan kepada-Nya. Membaca 
shalawat Nabi Muhammad akan sangat dianjurkan bagi kita terlebih 
pada saat kita melaksanakan ibadah dan berdoa.  Membaca shalawat 
Nabi Muhammad akan dapat miliki banyak keutamaan, salah satunya 
adalah dapat menentramkan hati serta hilangkan kesedihan. Hal ini 
sebagaimana telah dituangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Mundah dan Jabir, mengemukakan sabda lain dari Rasulullah 
SAW, yang artinya: “Siapa membaca shalawat kepadaku sehari 100 
kali (dalam riwayat lain): Siapa membaca shalawat kepadaku 100 
kali maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya; 70 hajatnya di 
akhirat, dan 30 di dunia... Dan hadits Rasulullah yang mengatakan; 
Perbanyaklah shalawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah 
dan menghilangkan kesedihan.”“Sungguh Allah dan malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kalian untuk nabi. Ucapkanlah salam peng-
hormatan kepadanya.” (Surat Al-Ahzab ayat 56).

Bershalawat artinya, jika datang dari Allah berarti pemberian 
rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari 
orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Shalawat 
memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang 
mengamalkannya.”Apabila salah seorang di antara kamu membaca 
shalawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa 
Jalla dan memuji-Nya. Setelah itu, bacalah shalawat kepada Nabi. 
Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki.” (HR 
Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). Dari Abu Ad-Darda Radhiyallaahu 
‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ba-
rangsiapa yang bershalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore 
hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” 
(HR. ath-Thabrani dan dinyatakan Basan oleh Syaikh al-Albani dalam 

Allah pun 
Bershalawat  
Kepada 
Rasulullah SAW

kitab Shahihul Jami’). Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap doa ter-
tutup (terhalang dari pengabulannya) hingga ia bershalawat kepada 
Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam.” (HR. ad-Dailami dan dinyatakan 
Hasan oleh Syaikh al-Albani).

Dan juga Berdasarkan hadits Fadholah bin ‘Ubaid Radhiyallaahu 
‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam menden-
gar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya lalu tidak bershalawat 
kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, 
“Orang ini tergesa-gesa.” Kemudian beliau memanggil dan berkata 
kepadanya: “Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka hendak-
lah dia memulainya dengan memuji Allah dan mengagungkan-Nya, 
kemudian bershalawatlah kepada Nabi, lalu berdoa lah dengan 
apa yang dia kehendaki.” (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa’i). 
Makna shalawat Allah kepada Nabi dan hamba-Nya ialah pujian dan 
sanjungan Allah kepadanya di hadapan para malaikat yang mulia 
yang berada di sisi-Nya. Sedangkan makna shalawat Para malaikat 
kepada Nabi dan orang-orang yang beriman ialah Doa. Begitu besar 
fadhilah dan makna shalawat terhadap Rasulullah. Tentu kita tidak 
akan mengabaikan perintah Allah dan Rasulullah ini. (*)

Oleh : Hj Desmawati Djuliar
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peRNAh melihat seseorang yang ter-
lihat bahagia namun ketika sendirian 
kerapkali murung? Orang tersebut bisa 
jadi alami duck syndrome. Apalagi kini, 

hampir semua orang menampilkan sisi baik ke-
hidupan melalui media sosialnya. Sindrom yang 
satu ini tampaknya makin banyak dialami para 
penggunanya. Apa itu duck syndrome? Mengutip 
laman psychcentral, Duck syndrome atau sin-
drom bebek yang juga disebut sebagai sindrom 
itik jelek adalah ketika seseorang mencoba 
menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna 
dan bekerja keras untuk menutupi kekurangan 
semua hal itu.

Mengapa bebek diibaratkan hal ini? Medi-
cinenet menyebut, karena bebek terlihat sep-
erti meluncur dari permukaan air, sementara 
ketika dilihat dari bawah air, bebek tetaplah 
mendayung dengan kakinya. Istilah ini pertama 
kali dikenal di kalangan mahasiswa Universitas 
Stanford.

Apa saja gejala duck syndrome? Tanda dan 
gejala duck syndrome meliputi: 
1.  Membandingkan diri dengan orang lain
2.  Merasa orang lain lebih baik 
3.  Merasa dirinya memiliki tuntutan hidup
4. Takut mendapatkan kritik sehingga me-

nampilkan hal baik 
5.  Merasa orang lain memanipulasi situasi un-

tuk menguji kinerjanya 

  Sindrom ini dapat menyebabkan berkem-
bangnya kondisi kesehatan mental seperti 
depresi, kecemasan ataupun kondisi kesehatan 
lainnya. Orang yang dibesarkan di lingkungan 
keluarga yang menuntut dan overprotektif, bi-
asanya mengalami sindrom ini.

Bagaimana cara mengatasinya? Duck syn-
drome dapat diatasi dengan terapi oleh psikot-
erapi, pengobatan kondisi kesehatan mental 
lain seperti obat-obatan depresi dengan obat 
antidepresan ataupun anticemas.  Selain itu, 
pengobatan lain bagi duck syndrome adalah 
dengan perawatan diri yang meliputi dukungan 
dari orang lain, melatih kewaspadaan, mem-
pelajari manajemen waktu, menetapkan batasan 
diri, serta berbicara dengan orang yang dicintai. 
Beberapa hal ini mungkin bisa membantu ses-
eorang untuk mengatasi duck syndrome.(net)

Suka Pura-Pura baHagia
PadaHal berSediH, 
awaS iTu PenyakiT 
duck SyndroMe..?
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peRTANYAAN ini hampir selalu ditanyakan. Dan 
jawaban setiap ustadz, hampir semua berbeda. 
Mengapa? Sebab dalam hal ini, para ulama fiqih 

lintas madzhab memang berbeda pendapat.
Akar perbedaannya ada pada berbedanya ulama dari 

empat madzhab dalam menarik kesimpulan hukum dari 
QS. Al-Maidah ayat 6, yang bunyinya:

“...atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian 
kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu 
dengan tanah yang baik (suci)...”

Secara harfiyah, ayat tersebut menyatakan bahwa menyen-
tuh wanita menyebabkan batalnya wudhu’ sehingga ia diper-
intahkan mencari air untuk berwudhu’ kembali, dan jika tidak 
menemukan air maka diperintahkan untuk bertayammum.

Akan tetapi, ayat diatas tidak menjelaskan secara 
terperinci mengenai:

• Wanita manakah yang jika disentuh menjadikan wudhu’ 
seseorang menjadi batal? Wanita yang menjadi mahramnya atau 
bukan? Wanita yang sudah baligh ataukah yang belum?

• Siapakah yang jika menyentuh wanita bisa mem-
batalkan wudhu? Apakah semua gender, ataukah terbatas 
lelaki saja?

• Manakah anggota tubuh wanita yang membuat pe-
nyentuhnya jadi batal wudhu’nya? Kulitnya saja ataukah 
gigi dan rambutnya juga?

Hal-hal tersebut membuat para ulama menarik 
kesimpulan berbeda dari QS. Al-Maidah ayat 6 dia-
tas. Tentu dengan metode istimbath ahkam yang 
dimiliki oleh masing-masing madzhab. Berikut 
penjelasannya:

1. Batal Secara Mutlak
Para ulama fiqih dari madzhab Syafi’i 

memandang bahwa bersentuhan kulit secara 
langsung antara laki-laki  dan wanita yang 
bukan mahramnya dapat membatalkan wudhu’ 
jika sentuhan itu tidak dihalangi oleh apapun 
seperti kain, kertas, atau lainnya.

Parameter utama dalam madzhab Syafi’i adalah 
“mujarrad iltiqa’ al-basyaratain”. Artinya, sentuhan 
kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita dapat 
membatalkan wudhu’ walau tanpa syahwat, sengaja atau 
tidak sengaja.

Wanita yang menjadikan laki-laki batal wudhu’ saat 
menyentuhnya adalah ‘musytahah’, yakni wanita yang laz-
imnya memiliki peluang untuk membuat laki-laki tertarik 
kepadanya. Ciri-cirinya antara lain : wanita yang sudah 
baligh dan bukan mahramnya sendiri.

Isteri bukanlah mahram bagi suaminya. Maka dalam 
madzhab ini sentuhan kulit antara suami-isteri membatalkan 
wudhu. Sengaja atau tidak sengaja. Dengan atau tanpa syahwat. 
Menjadi pihak yang menyentuh, ataupun yang disentuh.[1]

Dalam kitab Raudhah at-Thalibin Bab Hal-Hal Yang Membatal-
kan Wudhu’, Imam Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

Pembatal (wudhu’) yang ketiga adalah menyentuh wanita 
musytahah. Jika ia menyentuh rambut, gigi, atau kuku wanita, 
atau menyentuh anak kecil yang tidak mengundang syahwat 
maka wudhunya tidak batal menurut pendapat yang shahih 
dalam madzhab ini (Syafi’i). Begitu juga menyentuh mahram, 
baik mahram karena nasab, sepersusuan atau mushaharah, 
maka wudhu’nya tidak batal. Adapun jika ia menyentuh 
wanita yang sudah meninggal atau wanita tua yang sudah 
tidak mengundang syahwat, atau anggota tubuh wanita yang 
cacat atau yang organ tambahan, atau ia sentuhan tanpa 
syahwat dan tidak disengaja maka wudhunya batal menurut 
pendapat yang shahih dalam madzhab, begitu juga batalnya 
wudhu orang yang disentuh.

2. Tidak Batal Secara Mutlak.
Berbeda dengan madzhab Syafi’i, para ulama dalam 

madzhab Hanafi cenderung memaknai kalimat  
  
  dengan makna majazi, yakni jima’ atau 

hubungan seksual.
Dalam madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari 

Bersentuhan 
Dengan Isteri, 

Batalkah 
Wudhu Suami?

Imam Ahmad, sentuhan kulit 
antara laki-laki dan wanita non-mah-
ram (termasuk isterinya) tidaklah membatalkan wudhu 
secara mutlak, walaupun sentuhan itu dilakukan dengan 
syahwat. Sebab yang menjadi patokan batalnya wudhu 
dalam hal ini adalah terjadinya jima’. Maka, sentuhan 
yang tidak sampai pada taraf hubungan seksual tidak 
membatalkan wudhu’.[2]

Namun ulama dalam madzhab Hanafi berbeda penda-
pat mengenai percumbuan antara laki-laki dan wanita 
dengan tanpa busana, yang menjadikan hampir seluruh 
tubuh mereka saling bersentuhan dengan syahwat. Tidak 
terjadi penetrasi, juga tidak sampai keluar air mani.

Abu Hanifah dan Yusuf memandangnya dengan 
kacamata istihsan yang menjadikan keduanya berha-
dats, sehingga otomatis membatalkan wudhu’. Berbeda 
dengan Muhammad Bin Hasan as-Syaibani  yang men-
ghukuminya dengan qiyas, perbuatan tersebut tidak 
membatalkan wudhu’ sebab tidak sampai terjadi pen-
etrasi atau jima’ yang sesunguhnya.[3]

Dalam kitab Fathul Qadir, Ibnul Humam menjelaskan 
sebagai berikut :

Tidak wajib berwudhu karena menyentuh wanita, 
sekalipun dengan adanya syahwat, sekalipun pada ke-
maluannya. Pendapat ini berbeda dengan Imam Syafi’i 
yang mengatakn bahwa menyentuh wanita mewajibkan 
wudhu secara mutlaq, dan Imam Malik yang berpendapat 
bahwa menyentuh wanita dnegan syahwat mewajibkan 
wudhu. Bagi kami (madzhab Hanafi) tidak ada dalil yang 
menegaskan bahwa menyentuh wanita membatalkan 
wudhu, baik dengan syahwat ataupun tidak. Adapun 
yang dimaksud dalam firman Allah:

   

adalah Jima’, dan ini adalah pendapat sebagian sa-
habat Rasulullah.

3. Batal Jika disertai Syahwat
Ulama dari madzhab Maliki dan Hambali sepakat bahwa 

yang membatalkan wudhu’ adalah sentuhan yang disertai 
syahwat. Maka, sekedar menyentuh saja tidak membatalkan 
wudhu’ jika tidak disertai adanya syahwat.

Akan tetapi ada beberapa perbedaan mendasar 
antara madzhab Maliki dan Hambali dalam masalah ini 
sebagaimana berikut:

a. Madzhab Maliki
Dari segi pelaku dan objeknya, madzhab ini menga-

takan bahwa yang membatalkan wudhu adalah sentuhan 
yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh terh-
adap orang lain sambil menikmati sentuhan tersebut, 
baik pihak yang disentuh itu:

• sudah baligh atau belum baligh,
• isterinya atau bukan,
• mahramnya sendiri atau bukan,
• sesama jenis atau lawan jenis,
• langsung pada kulitnya atau dengan adanya pen-

ghalang (kain) yang tipis.
Semuanya membatalkan wudhu’ jika sentuhan yang 

dilakukan itu disertai adanya syahwat. Maka, dalam mad-

zhab ini, laki-laki yang menyentuh sesama laki-laki 
dapat membatalkan wudhu jika sentuhan itu disertai 

dengan syahwat. Begitu juga jika itu terjadi antara 
wanita dengan sesama wanita.

Dari segi organ tubuh yang disentuh, 
madzhab ini tidak membedakan antara kulit 
atau bukan. Maka, menyentuh organ tubuh 
manapun jika disertai syahwat dapat 
membatalkan wudhu’, bahkan jika yang 
disentuh adalah kuku dan giginya.[4]

Dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli 
Al-Madinah, Ibnu Abdil Barr menjelaskan 

sebagai berikut :

Mulamasah adalah salah satu bentuk percumbuan yang 
dilakukan suami isteri tetapi tidak sampai kepada Jima’. 
Orang yang mencium perempuan disertai syahwat baik itu 
mahramnya ataupun bukan maka ia wajib berwudhu, baik 
ia menikmatinya atau tidak. Seseorang yang bermaksud 
menyentuh perempuan, kemudian ia menyentuhnya dengan 
tangannya maka wudhunya batal jika sentuhan itu disertai 
taladzdzudz (kenikmatan), baik sentuhan itu dilakukan di 
atas pakaian yang tipis (adanya penghalang tipis) atau dari 
bawahnya (secara langsung), baik yang ia sentuh itu -menu-
rut imam malik- rambutnya atau apapun dari anggota tubuh 
wanita tersebut jika disertai taladzdzudz.

Penjelasan senada diungkapkan oleh al-Qarafi dalam 
kitabnya Adz-Dzakhirah sebagaimana berikut :

Mulamasah adalah saling menyentuh antara suami 
dan isteri yang disertai ladzdzah (menikmati), baik dari 
atas pakaian (ada penghalang) atau dari bawahnya (se-
cara langsung), atau ciuman pada selain mulut, maka hal 
tersebut mewajibkan wudhu.

b. Madzhab hambali
Ketentuan sentuhan yang membatalkan wudhu da-

lam madzhab Hambali adalah jika yang disentuh dengan 
syahwat itu adalah:

• lawan jenis, • bukan mahramnya, baik itu isterinya 
atau bukan, • sudah baligh, • langsung pada kulitnya 

tanpa ada penghalang sama sekali,
Maka dalam madzhab Hambali, objek yang 

disentuh harusnya kulit lawan jenis non mahram 
(termasuk isteri) tepat pada kulitnya langsung. 

Sebab menyentuh gigi atau rambut tidak mem-
batalkan wudhu’.[5]

Pendapat madzhab Hambali sebenarnya 
sangat mirip dengan madzhab Syafii’i, hanya 
saja madzhab Hambali mensyaratkan adanya 

syahwat sedangkan madzhab Syafi’i tidak.
Dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu 

Qudamah menjelaskan sebagai berikut:

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad Bin 
Hambal Rahimahullah bahwa menyentuh wanita yang disertai 
syahwat membatalkan wudhu, namun tidak membatalkan 
wudhu jika tanpa syahwat. Dan riwayat kedua dari Imam 
Ahmad bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu 
secara muthlaq. Dan riwayat ketiga bahwa menyentuh wanita 
membatalkan wudhu secara muthlaq. Dan menurut pendapat 
yang kami pilih (mayoritas ulama madzhab Hambali) adalah 
keumuman nash, dan sentuhan yang membatalkan adalah 
sentuhan yang disertai syahwat, jika sentuhan terhadap wanita 
itu disertai syahwat maka tidak ada perbedaan antara mahram 
dan wanita ajnabiyah (non-mahram), wanita dewasa ataupun 
anak kecil. Dalam dzahir madzhab Syafi’i, menyentuh rambut 
wanita, kukunya atau giginya tidak membatalkan wudhu. Dan 
bagi kami (madzhab Hambali) hal demikian (menyentuh gigi 
dan kuku) tidak diaggap menyentuh tubuh wanita, sebagaimana 
menyentuh pakaiannya.

Ibnu Taimiyyah menuliskan dalam kitabnya Majmu’ 
Fatawa sebagai berikut :

Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad Bin Ham-
bal bahwa menyentuh wanita jika disertai syahwat maka 
membatalkan wudhu dan jika tidak disertai syahwat maka 
tidak membatalkan.
penutup

Demikian pendapat masing-masing madzhab yang cend-
erung berbeda satu sama lain.  Namun tidak untuk dijadikan 
ajang perselisihan di kalangan umat Islam. Sebab tiap pendapat 
para ulama madzhab tentu melalui proses ‘istimbath ahkam’ 
dengan metode Ushul Fiqh yang sudah dirumuskan oleh para 
mujtahid yang kompeten di bidangnya. Wallahu A’lam Bishsh-
swab. Aini Aryani, Lc. [Sumber : rumahfikih.com]
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Bahan:
l  1 ekor ayam kampung berat 1,5-2 kg (bisa utuh, bisa juga dipotong)
l	2 liter air/ secukupnya
l	Minyak untuk menumis bumbu

Bumbu kering:
l	1,5 sdm ketumbar halus
l	2 sdt lada halus
l  Garam, gula, kaldu bubuk secukupnya
l  Bumbu dicincang dengan dengan food prosessor:
l  25 siung bawang merah
l  12 siung bawang putih
l  40 cabe rawit merah
l  6 butir kemiri
l  8 cabe merah besar, dirajang dulu
l	5 serai besar, dirajang dulu
l	15 cm kunyit, dirajang dulu
l	7 cm jahe, dirajang dulu
l  7 cm lengkuas, dirajang dulu
l  7 cm kencur, dirajang dulu
l  10 lembar daun jeruk, dibuang uratnya, iris
l  1 sdm terasi

Cara MeMasak:

1.  Tumis bumbu cincang dengan minyak hingga matang. 
Masukkan air, didihkan;

2.  setelah air mendidih masukkan ayam, ketumbah halus, 
lada halus, garam, kaldu bubuk, dan gula. Pastikan ayam 
terendam air semua ketika merebus, bila menggunakan 
ayam utuh maka bolak-balik ayam sesekali agar bisa 
empuk merata;

3.  Masak ayam betutu hingga empuk dan bumbu mengental 
(sesuai selera berkuah atau agak kering). Cicipi dan kore-
ksi rasa, matikan api;

4.  ayam betutu khas nusantara siap disajikan. 

bahan :
l  500 gram daging sapi (campur dengan tulang).
l  2 liter air.
l  minyak goreng secukupnya.

bahan cemPlunG :
l  4 lembar daun jeruk.
l  3 lembar daun salam.
l  8 kelopak bunga lawang.
l  2 batang sereh digeprek.
l  2 batang daun bawang diiris.
l  5 buah kapulaga.
l  5 buah cengkeh.
l  4 cm kayu manis.

bumbu haluS :
l  6 buah bawang merah.
l  10 siung bawang putih.
l  1 ruas kunyi.
l  3 ruas lengkuas.
l  2 ruas jahe.
l  1 sdt pala bubuk.
l  2 sdt lada bubuk.
l  1 sdm ketumbar bubuk.
l  garam.

Soto Padang
bumbu PelenGkaP :
l Sohun siram dengan air panas, rendam sebentar, angkat dan 

tiriskan.
l  perkedel kentang.
l  kerupuk merah.
l  kecap.
l  cuka.
l  sambal.
l  seledri diiris halus.
l  bawang goreng.

cara memaSak :
a.  rebus daging sampai mendidih keluar buihnya, buah buih yang 

mengapung, masukkan semua bahan cemplung, lanjutkan 
merebus sampai daging empuk, masukan daun bawang, 
tunggu layu, matikan kompor, angkat daging, dan tunggu 
dingin.

b.  Panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus sampai wangi, 
campur bumbu yang sudah ditumis ke dalam air rebusan 
daging, masak sebentar sampai bumbu dan kaldu menyatu. 
koreksi rasa.

c.  Iris tipis daging yang sudah direbus, kemudian goreng sampai 
garing.

d.  Tata sohun, daging didalam mangkok, siram dengan kuah soto, 
beri kerupuk, perkedel, seledri dan sambal.

e.  Sajikan. 
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Sebagai umat muslim yang baik tentu kita meng-
inginkan memiliki sebuah keluarga yang islami 
penuh kebahagiaan,aman dan sejahtera yaitu 

keluarga yang di dalamnya terdapat penegakan adab-
adab mulia, dalam  menciptakan keluarga bahagia, 
aman tentram, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. 

 Itu adalah fitrah manusia yang memang ditakdir-
kan Allah diberi rasa senang dan bahagia bila hidupnya 
aman, tentram, sehat walafiat, anak, istri suami sukses 
dunia dan menuju akhirat. 

Tapi tidak semua orang bernasib sama sesuai yang 
diinginkan. Ada ujian, cobaan, onak dan duri mewujud-
kan cita-cita tersebut. Itulah yang dinamakan dinamika 
kehidupan.  Apakah manusia mampu melewatinya? 
Apakah sebuah keluarga mampu menghadapi cobaan 
itu? Semua tergantung Allah dan tergantung juga den-
gan perilaku serta bagaimana manusia atau sebuah 
keluarga menghadapinya. 

Tentunya masing-masing suami dan istri harus 
mamahami kedudukan, fungsi dan tugasnya. Suami 
harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi 
keluarganya, karena itu salah satu tugas utamanya. 

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al 
Baqarah 233: “… Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf “.

Allah memberikan rezeki pada tiap keluarga, 
terutama pada keluarga yang pandai bersyukur maka 
seorang istri harus bisa mensyukurinya dan merasa 
cukup. Tidak berkeluh kesah dan menggerutu, sekecil 
apapun nikmat yang mereka dapat. Mereka percaya 
bahwa Allah akan menambahkan nikmat pada hamba-
Nya yang pandai bersyukur dan merasa cukup.

“Secara teori memang gampang.  tapi praktiknya su-
sah lho, tidak semudah membalik tangan, membangun 
rumah tangga harmonis itu susah,” ujar Rina, ibu rumah 
tangga yang baru sekitar dua tahun menikah. 

Menurutnya, terkadang  suami istri sudah paham 
dengan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam 
keluarga. Tapi tetap saja, ada rasa sedih, marah, tidak 
suka ketika hal-hal yang terjadi tidak seperti yang di-
harapkan. “Hal itulah yang membuat kadang-kadang kita 
suka bertengkar, ribut, saling sedieman...hubungan jadi 
dingin. Kalau sudah begini pingin pulang saja ke rumah 
orangtua,” ujarnya. 

Rina tidak sendiri, banyak keluarga lain yang 
kondisinya mungkin seperti itu. Buktinya, makin 
hari makin banyak kasus berujung perceraian di 
kota pempek, Palembang.

Pengadilan Agama Kelas 1 Kota Palembang 
mencatat pengajuan perceraian dalam pernika-
han banyak diajukan oleh wanita (istri).

Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1 Palem-
bang, Annihir, mengatakan, pengajuan cerai gugat 
oleh wanita memang dominan, dibandingkan 
dengan cerai talak oleh pria (suami).

Latar belakangnya karena perselisihan, 
meninggalkan salah satu pihak (selingkuh), 
dan faktor ekonomi. 

data kasus perceraian untuk sepanjang 
tahun 2021, untuk pengajuan yang masuk 
ada sebanyak 617 kasus cerai talak, dan 
sebanyak 2.248 kasus gugat.

Sedangkan untuk tahun 2022 sampai 
21 Juni pengajuan yang sudah masuk ada 
sebanyak 319 talak, dan 1.193 gugat.

Menjaga kehangatan keluarga
Penting bagi setiap keluarga untuk 

terus menjaga kehangatan keluarga dari 

Menjaga Kehangatan 
Keluarga itu Gampang....
n Mengoptimalkan peran Suami-istri
PUNYA keluarga islami yang harmonis 
dan bahagia adalah cita-cita  semua orang 
yang membangun rumah tangga. 

hari ke hari hingga tahun ke tahun. Berikut ini 9 cara 
mewujudkannya. 

1. Terima kelebihan dan kekurangan pasangan
Tidak ada manusia yang sempurna, begitu pun 

diri kita dan pasangan kita. Alangkah tidak adilnya 
bila kita hanya menerima sisi positif pasangan dan 
menolak sisi negatifnya. Penerimaan kita terhadap 
kekurangan pasangan akan meredam ketegangan yang 
kerap muncul dalam pernikahan. Sering-seringlah 
mengingat kelebihan pasangan, agar kita bisa senan-
tiasa menghidupkan rasa cinta dalam hati dan memi-
nimalisir pertengkaran.

2. Memaafkan dan Melupakan Kesalahan Pasangan 
di Masa lalu

Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, 
baik kesalahan kecil maupun besar. Memaafkan dan 
melupakan kesalahan pasangan di masa lalu bukanlah 
hal yang mudah. Namun bila kita telah berkomitmen 
untuk mempertahankan pernikahan, maka memaafkan 
dan melupakan kesalahan pasangan merupakan salah 
satu jalan untuk membina keluarga bahagia, sejahtera 
dan harmonis.

3. Jalin komunikasi
Banyak sekali pernikahan yang berakhir hanya kar-

ena kita lalai menjaga kehangatan komunikasi. Di masa 
sekarang, fasilitas internet memudahkan kita berinter-
aksi dengan berbagai orang, termasuk dengan orang-
orang di masa lalu. Akibatnya, kita sering lupa menjalin 
komunikasi dengan pasangan. Tanpa komunikasi kita 
tak mungkin bisa memahami pasangan dengan baik. 
Akhirnya hubungan kita semakin renggang, bahkan 
menjadi asing satu sama lain. Maka bila ingin memban-
gun keluarga bahagia,aman dan h a r m o n i s , 
redamlah ego, selalu bertegur sapa. Ini 
memang berat pada mulan- y a , 
tetapi efektif untuk menyatukan 
hati. Tanpa komunikasi kita tak 
akan bisa menyentuh hatinya dan me-
mahami persoalan yang membelenggu 
dirinya.

4. Meminta Maaf Terlebih dahulu
Merasa diri paling benar dan 

sikap menyalahkan pasangan ada-
lah jalan termudah untuk men-
gakhiri sebuah pernikahan. Kita 
bisa merancang semua alasan 
untuk membenarkan sikap 
kita. Namun tahukah, si Dia 

pun memiliki sejuta alasan 
untuk mempertahankan 

egonya. Lantas, demi 

komitmen untuk menciptakan keluarga harmonis, men-
gapa tidak jika kita yang meminta maaf terlebih dahulu. 
Meminta maaf tidak membuat kedudukan kita menjadi 
rendah di matanya, sebaliknya, akan memecahkan ke-
bekuan yang telah terbentuk sebelumnya.

5. hindari Berburuk Sangka
Tuduhan yang tidak mendasar sering kali men-

jadi pemicu sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. 
Menghindari berburuk sangka pada pasangan akan mem-
buat kita rileks dalam menjalani kehidupan dan membuat 
kita fokus untuk membina keluarga harmonis.

6. Memperbaiki diri
Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah, 

tanpa terlebih dahulu kita yang mengubah diri sendiri. 
Sebagaimana pasangan kita yang tak sempurna, ses-
ungguhnya kita pun jauh dari sempurna. Boleh jadi 
sikap dan kebiasaan buruk yang kita miliki – dan 
sering tidak kita sadari-merupakan satu sebab yang 
memicu timbulnya perselisihan.

7. Jangan Menutup diri
Tidak ada pernikahan yang sempurna dan tanpa 

perselisihan. Ada kalanya perselisihan itu berujung 
pada pertengkaran-pertengkaran hebat yang mem-
buat kita berpikir untuk mengakhiri pernikahan. Jika 
hal itu yang terjadi pada pernikahan, tak ada salah-
nya membicarakan masalah yang kita hadapi pada 
pihak ketiga. Bicaralah pada orang yang kita percaya 
mampu bersikap adil dan bisa memberi solusi atas 
kondisi yang kita hadapi. Kita bisa menceritakan pada 
sahabat terdekat, atau konsultan pernikahan. Dengan 
melakukannya, beban yang kita rasakan akan terasa 
lebih ringan.

8. utamakan kebahagiaan Anak
Anak bisa sumber kebahagiaan, akan tetapi bisa 

juga menjadi sumber percekcokan bagi orangtuanya. 
Meskipun demikian, sudah menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban orangtua untuk memberikan kehidupan yang 
tenang, tentram dan menyenangkan bagi buah hatinya. 
Bila kata cerai sudah di ujung lidah, ada baiknya kita 
berpikir ulang demi masa depan anak-anak. Bukankah 
anak selalu menjadi korban dalam sebuah perceraian? 
Ingatlah dampak perceraian yang kerap menimbulkan 
masalah dalam proses tumbuh kembang anak.

9. ibadah, Sedekah, Berbuat Baik, Berkasih Sayang
Mendekatkan diri pada Sang Pencipta dengan 

beribadah, bersedekah, dan terus berbuat baik dan 
berkasih sayang, itulah cara untuk menyelamatkan 

sebuah pernikahan dan mem-
bentuk keluarga harmo-

nis. Hanya dengan memiliki 
keyakinan dan bersandar 

pada kekuatan Allah, kita 
mampu bertahan dan menjalani 

kehidupan pernikahan dengan baik.
Ustad Sukardi SThI, fasilitator pe-

mahaman Alquran tinggal di Palembang, 
dalam sebuah tausiah pernikahan pernah 

bertanya. “Pak, bu, membangun rumah 
tangga itu gampang atau susah?” 
Dijawab hadirin dengan satu suara 

“Susaaaahhh”. 
“Saya tanya sekali lagi, mem-

bangun rumah tangga itu gam-
pang atau gampang??” Dijawab 

audiens “Susaaaahhhh”.
Lho kenapaa?? 
“Membangun rumah 

tangga itu gampang buk, 
pakk.... Kalau istri sedang 

marah, bapak jangan ikut 
marah.  Kalau istri sedang 

malas nyuci piring, bapak yang 
cuci piring. Kalau bapaknya lagi 
pengen makan, ibu kasih makan.  
Gampang kan? Intinya mengalah, 
saling pengertian, kesampingkan 

ego, dan terus pupuk rasa kasih 
sayang dalam keluarga dengan ber-
buat baik kepada siapapun, teru-

tama orangtua, saudara, tetangga, 
dan sebagainya. Insyaallah, Allah 
akan ridho,” katanya. (novi ama-

nah/berbagai sumber)



assajidinOPini
EDISI 104, JUMADIL AWAL 1444 H / DESEMBER 2022 M

14

AdA banyak kisah orang-orang he-
bat yang patut kita jadikan teladan 
dalam kehidupan sehari-hari. Di 
antaranya adalah kisah Nabi Ayub 
dan Nabi Sulaiman. Kedua sosok ini 

merupakan panutan bagi siapa pun, utamanya 
bagi setiap umat beragama. 

Nabi Ayub merupakan personifikasi manusia 
ideal yang mampu bertahan dan sukses ketika 
ditimpa ujian yang bertubi-tubi. Mulai kehilan-
gan keluarga, harta kekayaan, hingga ditimpa 
musibah penyakit yang tiada tara. Musibah yang 
dialaminya direspon oleh Nabi Ayub dengan 
kesabaran dan ikhtiar sehingga ia menjadi tokoh 
yang mampu melampaui segala ujian itu dengan 
kesuksesan dan kemuliaan. 

Berbeda dengan Nabi Ayub, sosok Nabi Sulai-
man merupakan tokoh paripurna yang sukses 
ketika diberikan kemapanan harta kekayaan 
dan kekuasaan. Harta dan kekayaan sang Nabi 
Sulaiman demikian banyak sehingga kunci 
gudang tempat penyimpanan kekayaannya itu 
harus dipikul oleh beberapa orang pembantu-
nya. Demikian juga kekuasaan Nabi Sulaiman 
melampaui kekuasaan manusia biasa, sehingga 
ia mampu menaklukkan beberapa kerajaan yang 
dikuasai manusia hingga makhluk lainnya. 

Di antara keberhasilan sang Nabi Sulaiman 
adalah kesadaran bahwa harta kekayaan dan 
kekuasaan yang dimilikinya itu adalah titipan 
dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut disyu-
kuri dengan mentasharufkan dan mengguna-
kannya untuk kemakmuran masyarakat dan 
orang banyak. Dengan mensyukuri kenikmatan 
ini, Nabi Sulaiman adalah sosok ideal yang patut 
ditiru oleh semua orang.

Dua kisah di atas memberikan inspirasi bagi 
kita bahwa sesungguhnya Tuhan menilai sese-
orang itu bukan karena fakta atau kenyataan apa 
yang terjadi, tetapi bagaimana kita merespon 
atas fakta atau kenyataan itu dengan baik. Jika 
Nabi Ayub dihadapkan dengan fakta ditimpa 
musibah yang bertubi-tubi, maka Nabi Sulaiman 
justru dengan kondisi sebaliknya, kelapangan 
rizki dan kekuasaan yang melimpah. Musibah 
yang dialami Nabi Ayub direspon dengan sabar, 
sementara kelapangan yang diterima Nabi Sulai-
man direspon dengan syukur. Jadi, respon sabar 
dan syukur inilah yang menjadikan kedua sosok 
Nabi ini memiliki kemuliaannya tersendiri.

Dalam kaitan itu, benar adanya apa yang 
disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bersyukur 
dalam 

Musibah Oleh : Suwendi 
Kepala Subdit Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat 

“Sungguh menakjubkan yang dialami oleh 
orang mukmin. Sungguh, semua yang dilakukan-
nya menjadi kebaikan, dan itu hanya dialami 
oleh orang mukmin. Apabila mendapatkan 
kebahagian ia bersyukur, dan bersyukur itulah 
menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ia ter-
timba kesengsaraan ia bersabar, dan bersabar 
itulah menjadi kebagaiaan baginya”. (Hadits 
Riwayat Ahmad)

Syukur dan sabar merupakan kata kunci 
untuk meraih kemuliaan sebagaimana para nabi 
dan menjadi kebaikan sebagaimana dinyatakan 
oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits di atas. 
Merespon atas peristiwa dan fakta dengan sikap 
sabar dan syukur inilah yang akan dilihat oleh 
Tuhan yang tentu akan berpengaruh terhadap 
ketenangan batin, kematangan psikologis, dan 
diraihnya kebahagiaan.

Meski secara faktual diberikan kelapangan 
rizki dan kekuasaan oleh Tuhan, namun jika 
direspon dengan sikap tidak bersyukur, digu-
nakan tidak sesuai peruntukannya, maka nis-
caya kalapangan rizki dan kekuasaan tersebut 
malah menjadi sumber malapetaka. Demikian 
juga sebaliknya, jika saat diberikan musibah, 
keterbatasan rizki, dan ketiadaan kekuasaan 
kemudian direspon dengan sikap sabar dan di-
jadikan batu lompatan untuk perbaikan kualitas 
diri, maka musibah, keterbatasan rizki, dan ke-
tiadaan kekuasaan itu justeru menjadi sumber 
kebahagiaan yang tiada tara.

Dengan demikian, kondisi apapun yang 
diterima saat ini merupakan surat cinta Tuhan 
agar dapat direspon dengan baik sehingga 
menjadi sumber kemuliaan dan kebahagiaan. 
Kelapangan rizki, kekuasaan, kesehatan pada 
hakikatnya itu sama dengan musibah, keter-
batasan rizki, dan ketiadaan kekuasaan yang 
semuanya merupakan surat cinta Tuhan. Per-
spektif ini mengajarkan kepada kita agar kita 
dapat menerima kenyataan apapun dengan 
baik. Kita patut mensyukuri atas kenikmatan 
yang kita peroleh sebagaimana kita mensyukuri 
musibah yang dihadapi. Kita juga patut bersabar 
atas penderitaan yang dialami sebagaimana 
kita juga bersabar dengan kekuasaan yang 
kita miliki. Jka ini telah dapat difahami dan di-
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, 
niscaya engkau akan rasakan kedamaian dan 
kebahagiaan. Semoga.
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SeoRANG muslim, diajarkan bagaimana me-
melihara kebaikan dalam hati dan jiwanya. 
Merekapun dituntut untuk memiliki adab, 
akhlak yang bagus dan suka memberikan 

kebaikan kepada sesamanya.
Seorang muslim, diajarkan perkara hati – jiwa 

dan prilaku nyata. Sosok yang  lembut hatinya, 
tidak sombong dan tidak pula mencari popularitas 
untuk disebut sebagai seorang yang suka dipuji-
puji. Sangan sempurna.

Namun kalau kita menyaksikan kenyataan yang 
diharapkan itu, agaknya makin ke sini semakin jauh 
dari harapan. Diantara mereka suka berseberangan 
pandangan, mempertontonkan kehebatannya, 
tak mau mengalah dengan menhindari kebaikan 
kepada sahabat muslimnya, bahkan yang paling 
parah membunuh sesama pun kadang terjadi.

Belum lagi soal popularitas. Diantaranya, ingin 
dipuji dan ujub, ataupun angkuh dan sombong. 
Tidak mau memaafkan dan memberikan kebaikan 
kepada sahabat sesamanya. Sebuah sikap paradoks 
dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ia 
bermain-main dengan sikap dan kata, tetapi meny-
inggung hati sahabat muslimnya yang lain.

Jika kita jujur, tidak ada ajaran mengenai perkara 
seperti itu dalam ajaran Islam. Kalau, seorang Mus-
lim sudah mulai mendekatkan diri dengan ajaran 
agamanya, hendaklah tidak lagi memiliki pemikiran 
demikian yang justru dapat menggugurkan kebaikan 
yang dimilikinya. Imbalan kebaikan atasnya berupa 
pahala, gugur dengan berganti dosa.

Jangan Sakiti hatinya
Lihat saja dalil yang dibentangkan AlQuran 

dalam firman Allah. “Dan orang-orang yang 
menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 
(laki-laki dan perempuan) tanpa kesalahan yang 
mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”(QS.Al 
Ahzab (33): 58).

Sebuah larangan yang diperintahkan Allah un-
tuk tidak menyakiti saudara muslim. Berarti Allah 
meminta sebaliknya,  saling menyayangi, membela 
dan mencintai karena Allah.  Maafkan sekalipun 
mereka ada kesalahan, sepanjang kata maaf masih 
bisa berarti dalam sebuah ‘pertengkaran’ diantara 
kamu.Maaf itu lebih mulia.

Ingatlah dan sadarilah, bahkan belum tentu 
sahabatmu seiman itu, tidak menyukaimu, bisa 
jadi dia sangat menyayangimu. Jika hanya sebuah 
perkara kecil menyinggung hati, maka lupakanlah 
itu, biar semua baik-baik saja.

Firman Allah; “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela 
kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih 
baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan 
perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh 
jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang men-
gandung ejekan. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertau-

Belajar Memelihara 
Kebaikan Hati dan Jiwa

bat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim “ 
(QS. Al Hujuraat (49):11).

Pada ayat ini, Allah memanggil hamba-Nya 
sebagai “Hai Orang-Orang yang Beriman”. Sebuah 
panggilan yang begitu sangat baik dan memuliakan, 
yakni sebaik-baik panggilan. Orang yang Beriman. 
Lalu mengapa diantara mereka yang beriman malah 
justru saling mengejek dan memanggil dengan pang-
gilan yang buruk? Ini sebuah pengingkaran terhadap 
sifat Allah yang Maha Baik. Maha Penyayang, Maha 
Pengasih, Maha Mencintai hamba-Nya. ‘’Mari kita 
renungkan dengan mendalam, dan tidak hanya 
membaca kalimat itu selintas saja. Indah sekali dan 
begitu menyentuh,” kata dr. Adika Mianoki, dalam 
sebuah artikelnya diterbitkan muslim.or.id, 23 Sep-
tember 2021.

Rasulullah bersabda;” Mencela hanyalah dilaku-
kan oleh orang yang hatinya penuh dengan akhlak 
yang tercela dan hina serta kosong dari akhlak 
mulia. Oleh karena itu Sabda Nabi SAW:”Cukuplah 
seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan 
saudaranya sesama muslim” (HR Muslim) “ .

 Tinggikan derajatnya
Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelas-

kan, “Allah Ta’ala melarang dari perbuatan sikap 
merendahkan orang lain dan menghina mereka. 
Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadits 
Nabi dalam Sabdanya, ‘Sombong itu adalah meno-
lak kebenaran dan merendahkan orang lain’,

Yaitu menghina dan menganggap orang 
lain lebih rendah, dan ini adalah perbuatan 

haram. Boleh jadi orang 
yang dihina lebih 

tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih Allah 
cintai. Oleh karena itu Allah berfirman (QS. Al 
Hujuraat :11), ‘Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela 
kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu 
lebih baik dari mereka” (Tafsir Al Qur’an Al 
‘Adzim).

Iangatlah bahwa manusia yang paling dicintai 
Allah adalah sebagaimana Sabda Rasulullah, ada-
lah manusia yang saling mencintai karena Allah, 
dan bermanfaat pula bagi manusia lainnya.

Begitu banyak pelajaran yang disampaikan 
oleh Rasulullah kepada umatnya, agar selalu 
terjaga dari keburukan diri, dari dosa dan dari 
kehinaan. Hasan Al Bashri rahimahullah berkata;” 
Akhlak yang baik itu adalah gemar memberi, 
berbuat baik pada orang lain dan bersabar (ma-
maafkan) atas kesalahan orang. ( tulisan, Ustadz 
Maulana La Eda – Mahasiswa Pasca Sarjana, Prodi 
Ilmu Hadist-Universitas Islam Madina).

Kecuali memuliakan orang lain, sebenarnya 
sikap memuliakan diri sendiripun begitu dituntut 
dalam kehidupan sehari-hari. Memuliakan diri mis-
alnya, kita tak perlu menyombongkan diri, karena 
sifat sombong itu tidak disukai Allah,:”Tidak diragu-
kan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 
apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka 
lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong.”(QS. An Nahl : 23)

Begitu pun dengan riya, misalkan seorang ber-
buat kebaikan semacam seorang yang ahli ibadah, 
atau merasa bangga sekali dengan sedekah yang 
diberikannya kepada saudaranya yang membu-
tuhkan, maka batallah pahala sedekahnya itu. 
(Ramkuman dari tulisan Adika Mianoki)

Begitulah, kenyataan dalam kehidupan umat 
muslim yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah 
mengharapkan bagaimana harus berkehidupan 
sesuai dengan ajaran yang disampaikan Rasu-
lullah, jangan sampai ada bibit-bibit ketidakbai-
kan dalam hati dan jiwa maupun dalam prilaku 
sehari-hari umat muslim agar keridhoan Allah 
terus menyertai.(*)

Oleh: Bangun Lubis

Dan orang-orang yang menyakiti 
orang-orang mukmin dan mukminat 

(laki-laki dan perempuan) tanpa 
kesalahan yang mereka perbuat, 

maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang 

nyata.”(qS.al ahzab (33): 58).

“
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keNikMATAN yang Allah berikan kepada 
kita sangatlah banyak, tak bisa terhitung 
berapa nikmat tersebut diberikan Allah 

dalam menjalani  kehidupan ini. Agar kita tidak 
bersusah hati. firman Allah SWT, yang artinya: 
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat 
Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan 
jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs. 
An Nahl:18). Allah SWT, sesungguhnya telah 
memberikan manusia sebuah proses melatih 
tumbuhnya kesyukuran terhadap nikmat Allah 
melalui apa yang ada pada diri-nya, baik panca 
indera maupun organ tubuh lainnya

Bersyukur kadang menjadi hal yang sulit 
dilakukan. Tak jarang orang masih merasa 
kurang meski telah diberikan nikmat yang 
begitu besar dari Allah SWT. Ini adalah suatu 
kewajiban untuk kita mensyukuri kenikmatan 
tersebut agar jiwa kita menjadi tenang dan 
hidup kita akan menjadi berkah. Firman Al-
lah SWT:“Wahai orang-orang yang beriman, 
makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah 
kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya ka-
lian menyembah.” [QS Al Baqarah: 172].

Bersyukur dengan hati yaitu dengan menya-
dari sepenuhnya bahwa, segala nikmat dan rezeki 
yang didapatkan merupakan karunia yang diberi-
kan oleh Allah SWT. Dengan begitu, akan timbul 
sikap menerima karunia yang diberikan dengan 
penuh rasa ikhlas tanpa kecewa atau keberatan 
meskipun nikmatnya hanya sedikit. Saat kita 
sendiri, lalu ada yang datang memberikan kasih-
sayangnya dan kebaikan yang banyak kepada 
kita. Nikmat ini ketetap yang Allah berikan. Jika 
kita diberi kesehatan, kita mensyukurinya dengan 
menjaga agar tubuh tetap sehat dan dari hal-hal 
yang merugikan badan. Nikmat yang pantas un-
tuk kita syukuri sebagai berikut.

Nikmat yang terletak pada diri kita pribadi. 
Sang Pencipta memberikan kita mata dan tel-
inga, tangan, dan kaki serta anggota tubuh lain-
nya. Kita mensyukurinya dengan menggunakan 
semuanya untuk kebaikan.

Firman Allah yg artinya: “Dan pada harta-
harta mereka  hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak menda-
pat bagian.” (QS Adz-Dzariyat : 19). Coba kita 
simak, bagaimana firman Allah dalam Surat 
An Nahl ayat 18.“Dan jika kamu menghitung-
hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menentukan jumlahnya.” (Q.S. an-Nahl [16]: 
18). Tidak boleh bagi kita untuk sombong 
seandainya diberikan wajah yang rupawan 
maupun cantik. Mata juga dipakai untuk me-
lihat yang baik, telinga hanya mendengarkan 

KALIAN TAK AKAN 
BISA MeNGHITUNG 
NIKMAT ALLAH

yang bermanfaat. Semua kita gunakan untuk 
menuju ketaatan dan itulah sebaik-baik rasa 
syukur kita terhadap nikmat tersebut karena 
jika kita menggunakan semua anggota tubuh 
untuk kebaian  maka hati tenang.

Firman Allah Artinya: “Dan (ingatlah juga), 
tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesung-
guhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya 
azab-Ku sangat pedih.’” ( QS. Ibrahim : 7).

Nikmat yang Diperoleh dari Usaha Sendiri. 
Nikmat ini berupa harta yang banyak, jabatan, 
pangkat yang sekarang kita emban, ilmu yang 
banyak, mobil, rumah dan lain sebagainya. Itu 
semua sebagimana yang Allah firmankan :”Dan 
karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu 
malam dan siang, supaya kamu beristirahat 
pada malam itu dan supaya kamu mencari 
sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) 
dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. (QS. Al 
Qashash:73). Hasil sebagian dari semua apa 
yang kita usahakan tersebut cara mensyuku-
rinya adalah dengan bersedekah kepada orang-
orang yang tidak mampu, anak yatim, maupun 
janda miskin dan mereka yang fakir dan mem-
butuhkan. Dengan sedekah, Allah akan mem-
balas dengan melipatgandakan dari apa yang 
telah kita sedekahkan. Rasulullah SAW pernah 
bersabda: “Sedekah itu dapat menghapus dosa 
sebagaimana air itu memadamkan api.” (HR. 
At-Tirmidzi). Sudah banyak orang yang mera-
sakan manfaat sedekah dan ganjaran yang 
diberikan oleh sang Pencipta pun sangatlah 
besar. Allah firmankan yang artinya: “Jika kamu 
menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah 
baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan-
nya dan kamu berikan kepada orang-orang 
fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari 
kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan 
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS Al-Baqarah : 271).

Kemudian firman Allah juga disebutkan: 
”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada ke-
bajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cin-
tai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali 
Imran (43) : 92 ).  Pergunakan semua yang kita 
hasilkan dari usaha kita untuk jalan kebaikan 
dan jangan pernah kita salah gunakan. Jangan 
takut Allah akan mengembalikannya dengan 
yang lebih. Semua hanya titipan dan akan 
dipertanggung jawabkan di akhirat. Firman 
Allah:”Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkah-

kan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Al 
Baqarah(2): 245). Nikmat yang Ada di Alam 
Sekitar Allah memberikan kita air, tanah, udara 
yang segar kepada kita agar kita bisa selalu 
mengambil manfaat dari semua itu. Allah berfir-
man artinya: “Dan Dia (pula) yang menjadikan 
malam dan siang silih berganti bagi orang yang 
ingin mengambil pelajaran atau orang yang 
ingin bersyukur.” (QS. Al Furqan : 62 ). Cara 
mensyukuri nikmat ini adalah dengan menjaga 
semua yabg diciptakan. Allah, menciptakan  
bermanfaat. Lihatlah seisi  langit, bumi, bahwa 
semuanya diciptakan tidaklah sia-sia. 

Makanya Allah memberikan pemahaman agar 
kita mengatahui bahwa :”(yaitu) orang-orang 
yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk 
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Eng-
kau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 
Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”(QS.  
Ali Imran ayat 191).Sudah sepantasnya untuk kita 
selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan 
menjaga nikmat tersebut karena suatu saat akan 
dikembalikan kepada-Nya. Ingat ya, Allah SWT 
berfirman dalam Alquran surat An-Nahl, yang 
artinya: “Dan apa saja nikmat yang ada padamu 
dari Allah-lah datangnya.”  (QS. An Nahl. 53). 
Tidak sanggup kita menghitung ketetapan Allah 
atas nikmat yang diberikan kepada kita.  Allah 
berfirman artinya: “Dan jika kalian menghitung 
nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup 
menghitungnya.”(QS. An Nahl : 18).

Semua ini karena banyaknya nikmat Al-
lah. Jika kita bersyukur, maka nikmat itu akan 
ditambah, sementara hidup kita akan menjadi 
tenang dan berkah dikarenakan rasa syukur kita 
tersebut. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dalam 
kitabnya berjudul Minhaj al-Muslim menjelas-
kan, seorang Muslim hendaknya melihat segala 
sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya 
dengan tiada terhingga. Yakni berupa kenikmatan 
yang tiada terhitung, terlindungnya dia pada saat 
menempel di dalam rahim ibu, hidup di dunia, dan 
menentukan perjalanan hidupnya hingga menuju 
Allah SWT. Maka, perintah untuk bersyukur pun 
diikatkan pula dengan dalil. Seperti di dalam 
Alquran surat Al-Baqarah ayat 152 berbunyi:  
Yang artinya: “Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian. Dan bersyu-
kurlah kepada-Ku dan janganlah kalian mengingkari 
(nikmat)- Ku. ”Di dalam Surah Az-Zumar, Allah kem-
bali menegaskan perintah untuk bersyukur: yang 
artinya: “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Al-
lah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, 
Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
(QS. Az Zumar: 53).

Maka, beruntunglah orang-orang yang 
bersyukur dan dengan bahagian menerima 
nikmat Allah ini. Berfirman Allah artinya: “ 
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat 
kepada Luqman, yaitu: “Bersyukurlah kepada 
Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk 
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak 
bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji.” ( QS. Luqman : 12). 
Alhamdulillah ya Allah.(*)

Oleh : H. Djuliar Rasyid
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BukAN karena malas atau pelit 
bersedekah diantara kita, tapi saya 
yakin karena bisa saja lupa melaku-
kannya. Tapi perlu kita ingat bahwa 

bersedekah begitu besar manfaat atau faedah-
nya buat yang gemar melakukannya.

Sudah banyak ulama yang mengeten-
gahkan, baik dalam kajian maupun di kelas 
sekolah dan dipaparkan dalam buku dan ar-
tikel yang menyebutkan bagaimana besarnya 
manfaat atau faedah dari  bersedekah.

 Tertuang dalam firman Allah dalam  Surat 
An-Nisa Ayat 114 yang artinya : “Tidak ada 
kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mer-
eka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang me-
nyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, 
atau mendamaikan di antara manusia. Dan 
siapa yang berbuat demikian dengan maksud 
mencari keridhoan Allah, tentulah Kami akan 
memberi kepadanya pahala yang amat besar.”

Kalimat bisikan atau anjuran untuk 
bersedekah dijelaskan Allah sebagai suatu 
kebaikan yang nyata dan tiada bandingannya. 
Pahala sedekah sangat luar biasa besar jika 
dilakukan dengan ikhlas dan hanya meng-
harap rida dari Allah SWT.  Imbalan dari Allah 
yang begitu besar adalah untuk memotivasi 
kita bersedekah tentunya.

Allah berfirman yang 
artinya;”Perumpamaan (nafkah yang dikelu-
arkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

Jika ingin 
hiduP tenang

Bersedekahlah

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 
pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia ke-
hendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha Mengetahui.(QS. Al Baqarah (2) : 
261).

Demikian besar balan dari Allah bagi orang 
yang bersedekah – dalam konteks firman Al-
lah tersebut. Tentu banyak lagi manfaat dam 
faedah yang diperoleh seseorang jika dengan 
ikhlas bersedekan baik dalam masa sulit mau-
pun masa lapang.

Bersedekah bisa Menolak Munculnya penyakit
Bila kamu sakit, bersedekahlah. Ini meru-

pakan salah satu keajaiban sedekah kepada fa-
kir miskin anak yatim dan handaitolan. Ulama 
bilang, bila sudah bersedekah dan belum juga 
sembuh, maka perbanyaklah lagi sedekah. Bisa 
jadi, Allah sedang mendengarkan doa orang-
orang yang pernah kamu beri sedekah.

Keajaiban sedekah tidak hanya dapat mem-
buat kamu sembuh dari penyakit. Sedekah 
juga bisa mencegah penyakit. Bila ada orang 
bermaksud jahat atau penyakit menyerang, 
sedekah akan menangkal bala.

Dalam sebuah hadist, Nabi SAW berpe-
san: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Ada 
seseorang yang datang kepada Nabi SAW 
dan bertanya: “Wahai Rasulullah, sedekah 

apakah yang paling besar pahalanya?” Beliau 
menjawab” “Bersedekahlah sedangkan kamu 
masih sehat, suka harta, takut miskin dan 
masih berkeinginan kaya. Dan janganlah 
kamu menunda-nunda sehingga apabila 
nyawa sudah sampai tenggorokan, maka 
kamu baru berkata: “Untuk fulan sekian dan 
untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah 
menjadi hal si fulan (ahli warisnya),” (HR. 
Bukhari dan Muslim).

“Obatilah orang-orang sakit kalian dengan 
bersedekah.” (Hasan oleh Syekh Al-Albani 
dalam Shahih Al-Jami’ dan Shahih At-Targhib)
(Muslimah.or.id).

 Bila ingin Allah memberikan kehidupan 
yang berkah maka bersedekah juga adalah 
satu jalan yang sangat baik bagi seseorang. 
Firman Allah artinya.:” Dan belanjakanlah 
(harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan-
lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke da-
lam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik.(QS. Al Baqarah (2): 195).

Rezekipun Mengalir karena Bersedekah
Barang siapa yang bersedekah, maka bag-

inya adalah terbuka pintu-pintu rezeki. Janji 
Allah ini tercatat dalam banyak firman Al-
lah.:” Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkah-
kan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. 
Al Baqarah (2): 245)

 Sedekahpun membuat hati jadi ten-
ang dan karena terhapusnya kesalahan-
kesalahan. Terhapusnya kesalahan atau 
dosa, membuat hati jadi tenang. “Jika kamu 
menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah 
baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan-
nya dan kamu berikan kepada orang-orang 
fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari 
kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan 
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al Baqarah (2): 271).

 An Nawawi dalam Shahih Muslim di-
jelaskan, “Para ulama menyebutkan bahwa  
keberkahan harta bisa seseorang itu ber-
sedekah. Begitupun kebahagiaan bisa didap-
atkan dengan menyenangkan hati orang lain. 
Saat bersedekah kepada orang yang mem-
butuhkan, pasti mereka akan merasa senang 
karena telah mendapatkan bantuan. Inilah 
yang dapat menjadi sumber kebahagiaan 
bagi diri sendiri ketika dapat meringankan 
beban orang lain. (*)

Oleh : H. Emil Rosmali
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Penjelasan wanita haid terkandung dalam 
surat Al-Baqarah ayat 222 :

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Mu-
hammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah 
sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada 
waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka 
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, 
campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 
diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah me-
nyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang 
menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2] : 222)

Jangan khawatir, ada beberapa ibadah yang 
bisa dilakukan ketika seorang wanita sedang haid 
untuk tetap menjaga keimanan serta mendekat-
kan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala dan 
dapat dilakukan dengan mudah.

1. berzikir
Zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang 

diucapkan berulang-ulang. Dzikir merupakan 
amal ibadah yang dianjurkan untuk siapa pun 
dan bisa dilakukan kapan pun. Dalam Al-Qur’an 
surat Al-Ahzab ayat 41, Allah memerintahkan 
kita sebagai manusia untuk selalu memuji dan 
mengingat Allah. 

“Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah 
kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) 
sebanyak-banyaknya.” (QS. Al-Ahzab [33] : 41)

Ini juga bisa berlaku bagi perempuan yang 
sedang haid mengucapkan berbagai kalimah 
thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan 
lainnya sebagai amalan yang memberi keberka-
han.Para	fuqaha	(ahli	fiqih)	sepakat	bahwa	tiga	
poin ibadah, yaitu istigfar, zikir, dan doa tidak 
disyaratkan yang melakukannya harus dalam 
keadaan suci dari hadas baik hadas besar mau-
pun hadas kecil.

Oleh karena itu, ini bisa menjadi amalan ke-
tika haid yang dilakukan oleh kaum perempuan.
Walaupun tidak boleh melaksanakan salat wajib, 
tetapi zikir dan mengingat Allah sebanyak-ban-
yaknya tentu tidak dilarang.

2. berdoa
Sama dengan berdzikir, berdoa biasa dilaku-

kan siapa pun dan kapan pun. Doa bisa juga 
mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri 
pada Allah Swt. dan menjadi amalan ketika haid 

Tujuh Amalan 
yang Halal 
Dikerjakan 
Wanita Haid
Dalam Islam, haid adalah masa di mana seorang 
perempuan sedang dalam keadaan tidak suci 
sehingga diharamkan untuk melakukan sejumlah 
ibadah seperti shalat, puasa, berhaji, dan mem-
baca Al-Qur’an. 

yang mulia.
Perempuan yang sedang dalam keadaan 

junub diperbolehkan membaca doa apa saja, 
karena tidak masuk ke dalam larangan saat haid. 
Saat haid, perempuan masih bisa mengamalkan 
doa harian seperti al-Matsurat yang merupakan 
kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Ra-
sulullah.

3. mendengarkan Al-Qur’an
Amalan ketika haid yang penuh pahala 

selanjutnya adalah mendengarkan lantunan 
Al-Qur’an. Meski tidak diperbolehkan membaca 
Alquran, perempuan yang haid tetap dianjurkan 
untuk mendengarnya.

Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, 
hati akan merasa selalu dekat dengan Allah.

Terkait dengan ini, ada sebuah hadis dari 
Aisyah Radhiyallahu’anhu yang dia berkata, 
“Rasulullah Saw. meletakkan kepalanya di pang-
kuanku saat aku sedang haid, dan dia membaca 
Al-Qur’an.” (HR.Ibnu Majah).

Meski masih ada perdebatan antara boleh 
atau tidaknya memegang atau mendengarkan 
Al-Qur’an, ada baiknya untuk tidak meninggalkan 
seluruhnya.

Sebab, Al-Qur’an merupakan pegangan 
umat muslim yang tidak boleh dilupakan. Jadi 
jalan keluar yang baik adalah dengan menden-
garkannya.

4. menuntut Ilmu dan mendengarkan Tausiyah
Diperbolehkan perempuan yang sedang haid 

untuk mendatangi kajian-kajian keagamaan, 
baik untuk mendengarkan tausiyah, menambah 
keimanan, serta menuntut ilmu.

Seluruhnya akan menjadi amalan ketika 
haid yang selain mendatangkan pahala, juga 
menambah keilmuan bagi perempuan meski 
sedang haid.

Imam Muslim mencatat hadist tentang keu-
tamaan orang yang sedang mencari ilmu, yakni: 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk 
menuntut ilmu, niscaya Allah Swt. menunjukkan 
jalan menuju surga baginya.” (HR.Muslim).

Selain mendengarkan tausiyah secara lang-
sung ke majelis ilmu, mendengarkan tausiyah 
sebagai amalan ketika haid juga bisa dilakukan 

dengan mendengarkannya di radio, menonton-
nya di televisi, atau streaming di halaman internet 
tentang keilmuan yang luas, tanpa harus terpatok 
pada ilmu keagamaan.

5. bershodaqoh
Memperbanyak sedekah bisa dengan berba-

gai cara, mulai dari memberi santunan kepada 
fakir miskin, anak yatim hingga hanya menebar 
senyuman kebaikan kepada orang lain.

Dalam hal bersedekah, Rasulullah Saw. juga 
menyerukan dalam sebuah hadis.

Rasulullah bersabda: “Wahai kaum perem-
puan! Bersedekahlah kamu dan perbanyaklah 
istigfar. Karena, aku melihat kaum perempuanlah 
yang paling banyak menjadi penghuni neraka.” 
(HR.Muslim).

Allah Swt. juga berfirman: “Dan berikan-
lah infak di jalan Allah dan janganlah engkau 
menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah 
menyukai orang yang berbuat baik.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 195).

6. bersilaturahim 
Bersilaturahim menjadi salah satu amalan 

ketika haid yang yang paling mudah dilakukan. 
Melakukan silaturahim dengan mengunjungi sau-
dara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala 
dan membuka pintu rezeki sesama umat.

Dengan bersilaturahim, perempuan bisa se-
jenak meluangkan waktu bersama dengan orang 
lain dan melupakan sejenak keletihan yang akan 
terbayar dengan senyuman teman atau saudara 
tersebut.

7. berbuat baik kepada Suami
Selama bukan untuk berhubungan intim, istri 

yang sedang haid tetap dapat membantu meny-
iapkan keperluan suaminya sehari-hari.

Ini termasuk amalan ketika haid yang bagus, 
karena dapat mendatangkan pahala.

Istri yang baik dapat membantu memenuhi 
kebutuhan suaminya seperti misalnya menyiap-
kan makanan atau sekadar menyambut suami 
pulang dengan senyum.

Namun jika haid terlalu sakit, lakukan hal yang 
hanya bisa dilakukan sebisanya.(wilda/net)
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dAlAM buku berjudul, “ Hikmah kisah - ki-
sah dalam Al-qur’an” yang ditulis oleh Dr. 
Abdul Karim Zaidan, yang diterjemahkan 
oleh  M. Syuaib Al-Faiz, Lc, M.Si., Thoriq 

Abd. Aziz At-Tamimi, Lc., MA., Slamet Wahyudi, Lc, 
disebutkan bahwa kisah-kisah dalam Alquran adalah 
sebenar-benarnya kisah dan kisah-kisah terbaik. 
Di dalamnya mengandung nilai sastra yang sangat 
tinggi, makna yang sempurna, serta sangat besar 
hikmah dan manfaatnya. 

Kisah-kisah itu hadir dengan membawa pengar-
uhnya yang sangat kuat untuk memperbaiki hati, 
amal dan akhlak. Sebagaimana ditunjukan dalam 
firman-Nya, “Kami menceritakan kepadamu kisah 
yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini 
kepadamu.” (QS. Yusuf:3). 

Banyak sekali hikmah dibalik kisah-kisah di dalam 
Alquran tersebut, diantaranya: Penjelasan tentang 
kebijaksanaan dan kemahaadilan Allah, Penjelasan 
tentang karunia Allah terhadap orang-orang yang beri-
man, Hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
atas penderitaan yang beliau alami karena gangguan 
orang-orang yang mendustakan beliau, Motivasi bagi 
kaum mukminin agar istiqamah di atas keimanan, 
Ancaman bagi orang-orang kafir atas kekafirannya, 
dan sebagai bukti atas kebenaran risalah yang dibawa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.  

Berikut kisah beberapa kaum yang dibinasakan 
oleh Allah.  Banyak sekali pelajaran dan kisah yang 
bisa kita gali dari Alquran. Karena memang Alquran 
memuat kisah-kisah orang terdahulu, baik kisah baik 
atau kisah buruk. Diantara kisah-kisah yang ada 
dalam Alquran adalah kisah beberapa kaum  telah 
dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari 
utusan – Nya dan melakukan berbagai penyimpan-
gan yang telah dilarang. Berikut ini kisah 12 kaum 
yang telah dibinasakah Allah dengan dosa dan azab 
yang berbeda-beda:

1 . Kaum Nuh – Nuh berdakwah selama 950 ta-
hun , namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. 
Kaumnya mendustakan dan memperolok – olok Nuh 
. Lalu , Allah mendatangkan banjir yang besar , kemu-
dian menenggelamkan mereka yang ingkar , termasuk 
anak dan istri Nuh ( al – Ankabut : 14 ) .

2. Kaum Nabi Hud – Nabi Hud diutus untuk kaum 
‘Ad . Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud . Lalu 
Allah mendatangkan angin yang dahsyat disertai 
dengan suara guntur yang menggelegar sampai 
mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa ( at 
– Taubah : 70 , al – Qamar : 18 , Fushilat : 13 , an – 
Najm: 50 , Qaf : 13 ) .

kisah 12 kaum

3 . Kaum Nabi Saleh – Nabi Saleh diutus Allah 
kepada kaum Tsamud . Nabi Saleh diberi sebuah 
mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah 
batu . Namun , mereka membunuh unta betina 
tersebut sampai Allah menimpakan azab kepada 
mereka ( al – Hijr : 80 , Hud : 68 , Qaf : 12 ) .

4 . Kaum Nabi Luth – Umat Nabi Luth terkenal 
dengan perbuatan homoseksual dan lesbian , yaitu 
hanya ingin menikah dengan pasangan sesama jenis 
. Kendati pun sudah diberi peringatan , mereka tak 
mau bertobat . Allah akhirnya memberikan azab 
kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat 
disertai angin kencang dan hujan batu sehingga 
hancurlah rumah – rumah mereka . Kaum Nabi Luth 
ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah 
mereka sendiri ( al – Syu’ara : 160 , an – Naml : 54, 
al – Hijr : 67 , al – Furqan : 38 , Qaf : 12 ) .

5 . Kaum Syuaib – Syuaib diutus kepada kaum 
Madyan . Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Al-
lah karena mereka suka melakukan penipuan dan 
kecurangan dalam perdagangan . Ketika membeli , 
mereka minta dilebihkan dan ketika menjual selalu 
mengurangi . Allah pun mengazab mereka berupa 
udara panas yang teramat sangat . Kendatipun 
mereka berlindung di tempat yang teduh , hal itu 
tidak mampu melepaskan rasa panas . Akhirnya , 
mereka binasa . ( at – Taubah : 70 , al – Hijr : 78 , 

Thaaha : 40 , dan al – Hajj : 44 ) .
Selain kepada kaum Madyan , Syuaib juga diutus ke-

pada penduduk Aikah . Mereka menyembah sebidang 
lapangan tanah yang pepohonannya sangat rimbun . 
Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula 
dengan penyembah hutan lebat ( Aikah ) . ( al – Hijr : 
78 , al – Syu’ara : 176 , Shad : 13 , Qaf : 14 ) .

6 . Firaun – Kaum Bani Israel sering ditindas oleh 
Firaun . Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk 
memperingatkan Firaun akan azab Allah . Namun , 
Firaun malah mengaku sebagai tuhan . Firaun akhirnya 
maut di Laut Merah dan jasadnya tidak membusuk 
dan telah ditemukan oleh arkeolog modern . Hingga 
kini masih bisa disaksikan di museum mumi di Mesir 
( al – Baqarah : 50 dan Yunus : 92 ) .

7 . Ashab Al – Sabt – Mereka adalah segolongan fasik 
yang tinggal di Kota Eliah , Elat ( Palestina ) . Mereka 
melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari 
Sabtu . Allah menguji mereka dengan memberikan ikan 
yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari 
lainnya . Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat 
Allah menjadi kera yang hina ( al – A’raf : 163 ) .

8 . Ashab al – Rass – Rass adalah nama sebuah 
sumur yang kering airnya . Nama al – Rass ditujukan 
pada suatu kaum . Beberapa riwayat mengatakan , nabi 
yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh . Namun 
, ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib . Sementara 
itu , yang lainnya menyebutkan , utusan itu bernama 
Handzalah bin Shinwan ( ada pula yang menyebut bin 
Shofwan ) . Mereka menyembah patung . Ada pula 
yang menyebutkan , pelanggaran yang mereka lakukan 
karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada 
mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan 
Allah ( al – Furqan : 38 dan Qaf : 12 ) .

9 . Ashab al – Ukhdudd – Ashab al – Ukhdud adalah 
sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beri-
man kepada Allah , termasuk rajanya . Sementara itu 
, sekelompok orang yang beriman dilemparkan ke 
dalam parit yang telah dibakar , termasuk seorang 
wanita yang tengah menggendong seorang bayi . Mer-
eka dikutuk oleh Allah SWT ( al – Buruj : 4-9 ) .

10 . Ashab al – Qaryah – Menurut sebagian ahli tafsir, 
Ashab al – Qaryah ( suatu negeri ) adalah penduduk 
Antaqiyah . Mereka mendustakan rasul – rasul yang diu-
tus kepada mereka . Allah membinasakan mereka dengan 
sebuah suara yang sangat keras ( Yasin : 13 ) .

11 . Kaum Tubba – ‘ Tubaa ‘ adalah nama seorang 
raja bangsa Himyar yang beriman . Namun , kaumnya 
sangat ingkar kepada Allah sampai melampaui batas . 
Maka , Allah menimpakan azab kepada mereka sampai 
binasa . Peradaban mereka sangat maju . Salah satunya 
adalah bendungan air ( ad – Dukhan : 37 ) .

12 . Kaum Saba – Mereka diberi berbagai kenikma-
tan berupa kebun – kebun yang ditumbuhi pepohonan 
untuk kemakmuran rakyat . Karena mereka enggan 
beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan 
oleh Nabi Sulaiman , akhirnya Allah menghancurkan 
bendungan Ma’rib dengan banjir besar ( Al – Arim ) . 
(Saba: 15-19 )

Itulah kisah 12 kaum yang telah dibinasakan oleh 
Allah SWT karena dosa-dosa mereka. Kita lihat bahwa 
azab yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Hal ini bisa 
menjadi pelajaran kepada kita bahwa sangat mudah bagi 
Allah untuk membinasakan kita jika Allah menghendaki. 
Bisa dari atas, bawah, atau dari arah manapun. Mari kita 
renungkan bersama. (Berbagai sumber). n  Aye

yang Dibinasakan 
Allah Swt
yang Dibinasakan 
Allah Swt
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KeTeLAdAnAn 
yAng HiLAng

pAdA awal tahun ini, seorang pe-
neliti LIPI Siti Zuhro menyatakan 
Indonesia tengah menghadapi 
krisis keteladanan. Penyebabnya 
karena maraknya praktik korupsi 

dan merebaknya paham pragmatisme serta 
oportunistik.

 Selalu ada saja tokoh atau elite yang di-
tangkap dan diperiksa karena kasus korupsi. 
Di sisi lain, praktik kehidupan berbangsa 
saat ini didominasi oleh praktik pragma-
tisme dan oportunistik. Pragmatisme adalah 
paham yang merelatif kebenaran. Bagi pa-
ham ini, kebenaran tidak bersifat tetap dan 
pokok, tetapi bersifat relatif dan bergantung 
pada kebutuhan diri atau kelompok.

Sementara oportunistik adalah orang 
yang mau menerima atau mengejar keun-
tungan semata, saja. Oportunisme sebagai 
suatu aliran yang menghendaki pemaka-
ian kesempatan menguntungkan dengan 
sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, 
atau suatu tujuan tertentu. Oportunisme 
terutama oleh motivasi mementingkan diri 
sendiri.

Dalam Islam memiliki sifat sebaik-baik 
umat, sebagaimana yang disebut dalam Al 
Quran “Khaira ummah’ atau ummat ter-
baik. Benarlah, bahwa sifat keteladanan 
hendaknya dimiliki oleh kita. Tetapi seperti 
hilang pada masa kini.

Nafsu amarah dan prilaku yang menyim-
pang makin menjadi sebuah kebiasaan. Ra-
sulullah dengan para sahabat  sesungguhnya 
tidak pernah membuat hati ummat tergores 
dan amara hnya muncul. Mereka malah 
mendoakan orang lain dengan doa terbaik 
walaupun  orang lain itu mengkhianati. 

Para tokoh menyebut bahwa bangsa ini 
memiliki nilai yang santun dan suka saling 
menolong. Karena itulah agaknya sudah 
saatnya kita mengembalikan nilai-nilai yang 
baik terhadap bangsa ini. Masyarakat harus 
bisa memperoleh teladan yang baik. Jangan 
sampai nilai moral terrampas dari pribadi 
bangsa Indonesia. 

Keteladanan sangat erat kaitannya 
dengan komitmen, kejujuran dan integritas. 
Keteladanan berarti melakukan apa yang 
diucapkan dan mengucapkan apa yang su-
dah dilakukan. Seorang guru atau pendidik 
harus bisa menampilkan suri tauladan yang 
baik didepan anak-anak didiknya.

Keteladanan memang sangat berat, 
tetapi harus dilakukan. Betapa anak muda 
atau anak-anak kecil kita tidak mampu lagi 
menyayangi dan menghormati akibat mere-
ka tidak diberikan contoh yang baik. Itu pula 
tugas pemerintah untuk mengembalikan 
keteladanan moralitas sesuai dengan tradisi 
bangsa. Pemimpin bangsa harus menjadi 
contoh. Jangan sampai terlalu mengadopsi 
cultur bangsa lain, sehingga menggerus 
budaya dan moralitas negeri kita. (*)

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

NABi Muhammad Saw, Rasulullah shallallahu 
alaihi wa sallam pernah menegur seorang ibu 
yang membentak anaknya karena mengencingi 

Rasulullah saat sedang digendong. Anak tersebut sedang 
bermain dan digendong oleh Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam. Lalu dia pipis dan mengenai pakaian 
Rasul Shallallahu alaihi wa sallam. Kemudian anak kecil 
itu segera dimarahi dan direnggut dengan kasar oleh 
ibunya karena mengencingi Rasulullah.

Lalu Rasulullah menegur dan bertanya, “Mengapa 
engkau memarahi dan merenggutnya dengan kasar?” 
Ibu itu menjawab alasannya.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu bersabda, 
“Sesungguhnya baju yang kotor ini bisa dicuci dan dihi-
langkan kotorannya, namun siapa yang bisa menghilan-
gkan kekeruhan jiwa seorang anak atas bentakan dan 
renggutan yang kasar yang telah dilakukan kepadanya.” 
(HR. Muslim).

Masya Allah, coba perhatikan Ayah Bunda, Rasu-
lullah melarang kita untuk membentak anak. Rasulullah 
juga mengatakan bahwa bentakan kepada anak itu bisa 
melukai hati anak, yang luka itu entah sampai kapan 
bisa dihilangkan.

Sebagaimana dikutip dari ChanelMuslim.com, Moti-
vator Parenting dari Rumah Pintar Aisha Randy Ariyanto 
W. mengatakan bahwa mungkin Ayah Bunda bertanya, 
berarti kita tidak boleh marah?

Bukan tidak boleh marah, tetapi dikontrol marahnya 
agar tidak berdampak buruk. Kita marah boleh karena 
kita memang dianugerahi rasa marah. Akan tetapi, yang 
kita lakukan adalah mengontrol kemarahan kita agar 
tidak berdampak buruk bagi anak.

Ayah, Bunda, ayo kita sama-sama belajar untuk ber-
lemah lembut dengan anak-anak kita. Hargai anak kita 
dengan berlemah lembut kepada mereka.

Jika dengan tamu saja kita sangat menghormati, 
menghargai dan berlemah lembut maka dengan anak 
seharusnya kita juga memperlakukan mereka dengan 
lemah lembut.

Menghargai dan menghormati anak karena ia adalah 
tamu yang paling istimewa yang dihadirkan Allah untuk 
mengisi kehidupan kita sehari-hari.

Khususnya, pada usia golden age, berusahalah untuk 
tidak membentak anak atau melarang anak. Biarkan 
anak berekspresi, bermain tanpa banyak larangan dan 
kata jangan dan tidak.

Ayah bunda perlu melakukan sterilisasi terhadap 
benda-benda yang berbahaya agar tidak ada di area 
anak bermain seperti pisau, gunting, obeng atau yang 
lainnya.

Semakin banyak larangan juga akan menghambat 
kreativitas dan inisiatif anak. Tentunya akan mengham-
bat perkembangan otak anak.

Pada anak, usia 0-7 tahun atau sering disebut sebagai 
golden age, terutama anak usia 0-2 tahun, neuron otak 
belum banyak yang tersambung.

Nah, pada usia 0-7 tahun, dan paling pesat pada usia 
0-2 tahunlah neuron tersebut akan mulai tersambung. 
Jika jaringannya banyak yang tersambung maka perkem-
bangan otaknya akan lebih maksimal.

Anak akan semakin cerdas sebaliknya jika jaringan 
otaknya tidak banyak yang tersambung maka perkem-
bangan otaknya akan terkendala.

Salah satu yang mengakibatkan rusaknya jaringan 
otak pada anak adalah kemarahan yang diterima anak 
dari orang tuanya.

Jadi, hati-hati saat orang tua membentak anak sebab 
satu kali bentakan saja kepada anak akan menyebabkan 
1 milyar neuron rusak seketika.

Disadari memang sikap anak-anak seringkali sangat 
menguras emosi orangtua. Terutama saat mereka beru-
lah, tak mau mendengarkan atau tidak disiplin. Tanpa 
sadar kita sebagai orangtua menegurnya dengan suara 
tinggi, membentak, bahkan berteriak.

Hal tersebut sebaiknya dihindari. Dalam Islam, 
orangtua diajarkan untuk menjadi teladan yang baik 
bagi anak. Dikutip dari DalamIslam.com, Sebagaimana 
nasihat Luqman Al Hakim kepada anaknya yang diabadi-
kan dalam Alquran: A rtinya: Dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai,” 
(QS Luqman :19).

Maksudnya, janganlah berlebihan dalam berbicara 
dan janganlah meninggikan suara tanpa kebutuhan. Oleh 
karena itu, Allah berfirman (yang artinya): “ Sesungguh-
nya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Rasulullah 
Menegur Seorang 
ibu yang Membentak 
Anaknya

Berteriak pada anak menurut islam adalah dila-
rang. Diriwayatkan dalam hadits saat mengurus anak, 
orangtua seharusnya bisa bertindak seperti anak-anak 
ketika sedang bersama si kecil, orangtua harus lebih bisa 
memahami anak-anaknya dengan lebih baik.

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam juga bersab-
da: “ Kalau kalian mendengar ayam berteriak (berkokok) 
maka berdoalah meminta nikmat kepada Allah. Namun, 
jika kalian mendengar suara keledai berteriak (mering-
kik) maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena 
keledai tersebut sedang melihat setan,” tafsir Ibnu Katsir, 
3/711. 

Untuk menghindari membentak anak meski Moms 
dan Dads merasa kesal ketika mereka berulah, inilah 
beberapa cara yang bisa diterapkan:

1. istighfar
Ketika berteriak kepada anak, itu tandanya anda 

berada dalam keadaan marah yang disebabkan oleh 
bisikan setan. Oleh karena itu pentinh untuk mencari 
perlindungan dari setan, seperti mengucapkan istighfar 
“ Astagfirullahaladzim”. 

Agar di jauhkan dari godaan setan. Sebagaimana di 
riwayatkan oleh atiyyah sa’di Nabi berkata:

“ Kemarahan datang dari iblis, iblis dicipatakan dari 
api dan api padam hanya dengan air. Jadi ketika salah 
satu dari Kamu menjadi marah, dia harus melakukan 
wudhu,” (Abu Dawud).

2. Menjauh dari anak
Untuk sementara, jauhkan diri dari anak saat emosi 

sedang tinggi. Tenangkan diri lebih dulu, tarik napas pan-
jang. Setelah emosi menurun, baru kemudian bicaralah 
dengan anak secara baik-baik.

Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda,      
“ Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu ke-

cuali akan menghiasainya dan tidaklah dicabut darinya 
melainkan akan memperjeleknya ” (HR. Muslim 2594 
dari ‘Aisyah radhiallahu’anha)

3. duduklah saat berbicara
Faktanya saat berdiri membuat orangtua akan lebih 

mudah marah. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, se-
baiknya lekas duduk ketika berbicara kepada anak-anak, 
ini juga bagian dari sunnah.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) 
beliau bersabda dalam satu hadis:

“ La taghdob walakal Jannah (janganlah marah maka 
bagimu surga).”

Nah, coba kita refleksi diri, Bunda, Ayah, berapa kali 
dalam sehari kita membentak anak.

Berapa kali dalam seminggu, sebulan, setahun kita 
membentak anak trus kira-kira nih, berapa milyar jar-
ingan neuron yang rusak akibat bentakan kita dalam 
sehari, seminggu, sebulan bahkan setahun.

Nah, sekarang mulai sadarkan, jadi mari Bun, kita 
bersama-sama memperbaiki pola pengasuhan kita.

Memang kita tidak akan pernah sempurna namun 
minimal jika terus menyempurnakan diri kita dengan 
ilmu-ilmu parenting, agar kualitas anak kita kelak se-
makin baik.[Berbagai Sumber) n Aye
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Piala Dunia 2022 tahun ini akan digelar 
di negara Islam di Timur Tengah, yaitu 
Qatar. Maka, perhelatan sepakbola 
bertaraf internasional itu, tentunya 

tidak terlepas dari aturan Islam yang berlaku 
di negara tersebut.

Lalu apa saja syariat Islam yang diber-
lakukan pada ajang bergengsi Piala Dunia 
Qatar 2022?

Ajang sepakbola bergengsi di dunia ini, 
akan diselenggarakan pada November dan 
Desember 2022. 

Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qa-
tar memberlakukan beberapa peraturan yang 
ketat. Peraturan ini didasarkan kepada syariat 
Islam yang berlaku di negara itu.

Tak hanya itu, Qatar juga disebut-sebut 
tidak menolerir tindakan yang melanggar 
adat ketimuran. Hotel-hotel di Qatar bahkan 
telah memberlakukan peraturan super ketat, 
terkait hal-hal yang dilarang dilakukan selama 
perhelatan Piala Dunia 2022.

“Seks adalah hal yang sangat terlarang, 
kecuali Anda datang sebagai suami dan istri. 
Hubungan cinta semalam akan benar-benar 
dilarang selama turnamen,” kata sumber dari 
kepolisian setempat, seperti dikutip dari The 
Daily Star, Jumat, 11 Nivember 2022, seba-
gaimana dikutip MAKLUMATNEWS.com dari 
MoeslimChoice.com. 

Peraturan tersebut diberlakukan untuk 
semua tanpa kecuali, dan jika ada yang berani 
melanggar maka sanksi penjara minimal 7 

Qatar Terapkan 4  Syariat Islam 
di Gelaran Piala Dunia 2022

tahun akan diberlakukan.
Berikut Aturan Syariat Islam yang Diber-

lakukan di Gelaran Piala Dunia Qatar 2022, 
seperti dilansir dari islampos.com:

1. larangan Seks Bebas
Peraturan pertama adalah seks bebas, 

jika dilanggar maka akan dijatuhi hukuman 
penjara selama 7 tahun. Sebuah laporan 
menyebutkan, bahwa hanya pasangan suami 
istri sah saja yang boleh bermesraan, baik itu 
di hotel maupun di tempat publik.

“Seks boleh dalam aturan. Kecuali Anda 
berstatus pasangan suami istri,” tulis laporan 
Daily Star, “Tidak boleh ada cinta satu malam 
selama Piala Dunia 2022.”

2. larangan pesta Minuman keras
Bagi beberapa suporter, terutama dari 

Eropa, berkumpul di pub atau pusat kota 
sebelum pertandingan sembari meminum 
alkohol adalah hal biasa, bahkan mungkin 
suatu keharusan. Tapi di Qatar, mereka tidak 
boleh melakukannya.

“Tidak boleh ada pesta-pesta. Semua 
harus tunduk pada aturan, kecuali mau 
masuk penjara, ya silakan. Minum-minum 
khamr sangat dilarang,” bunyi peraturan itu 
selanjutnya.

3. larangan lGBT
Larangan yang ketiga adalah memper-

tontonkan atau mengibarkan bendera LGBT 

di depan umum. Bendera pelangi yang 
identik dengan komunitas LGBT dilarang 
dibawa selama berkunjung ke Qatar.

4. larangan Bermesraan di Tempat 
umum

Larangan terakhir adalah bermesraan 
di tempat umum, baik untuk pasangan 
yang sudah berstatus suami istri atau be-
lum. Sebab, aktivitas tersebut tidak sesuai 

dengan norma dan nilai ajaran Islam yang 
dipercaya masyarakat Qatar.

Itulah beberapa aturan yang diber-
lakukan di perhelatan Piala Dunia Qatar 
2022. Meski aturan tersebut dinilai kon-
troversial dan mungkin menyebabkan 
culture shock bagi sebagian pengunjung 
dari mancanegara, namun pihak tuan 
rumah, tetap menerap aturan tersebut 
dengan tegas. (*) n Aye

MARiNe El Himer, seorang 
model Prancis dan bintang 
reality TV, memposting di-
rinya mengucapkan syaha-

dat di hadapan saksi 
dan imam pada akun 
instagramnya pada 
hari Kamis, 3 Novem-
ber 2022. 

Dalam postingan 
tersebut ia mengatakan 
telah masuk Islam be-
berapa bulan yang lalu 
dan mengungkapkan 
bahwa ini adalah pilihan 
jiwa, hati, dan akalnya.

Dua hari setelah 
p e n g u m u m a n  i t u , 
Himer membagikan 
foto-fotonya berhijab 
di dekat Ka’bah di kota 
suci Mekkah.

Marine El Himer, Model 
Prancis Memeluk Islam

“There are no words strong enough 
to express the intensity of happiness 
and emotions experienced at this very 
moment. A spiritual journey that I hope 
will continue to uplift and guide me In-
shaallah,” postingnya di Instagram.

Dilansir dari About Islam, Himer tampil 
di acara televisi realitas Les Princes et les 
Princess de l’Amour (Pangeran dan putri 
cinta) di Prancis.

Influencer populer ini juga berterima 
kasih kepada jutaan followersnya di sosial 
media atas dukungan dan kebaikan mereka.

Bagi saat yang tak ternilai dan pal-
ing indah adalah saat ia mengucapkan 
syahadah dan melakukan perjalanan ke 
kota suci Mekkah.

Berdasarkan penelitan dari Pew 
Research Center, Islam adalah agama 
dengan pertumbuhan tercepat di dunia, 
dengan jumlah Muslim yang diperkirakan 
akan tumbuh lebih dari dua kali lipat jum-
lah populasi dunia secara keseluruhan 
antara tahun 2015 dan 2060. n  Aye

Marine El Himer
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MeNJAdi tamu Allah ke tanah 
suci adalah dambaan se-
mua muslim di dunia. Untuk 
mewujudkannya, banyak 

yang tak segan melakukan beragam cara 
mulai dari menabung sedikit demi sedikit 
selama puluhan tahun sampai membayar 
ratusan juta rupiah untuk bisa segera 
berangkat ke tanah suci.

Akan tetapi, ada juga orang-orang 
yang berkesempatan menjadi tamu Allah 
berpuluh kali atau malah ratusan kali, 
termasuk diantaranya adalah Hj. Jauharoh 
Said. Seorang jemaah dari kloter 33 asal 
Mojokerto. “Alhamdulillah hingga saat ini 
saya sudah berhaji sebanyak 20 kali dan 
berumrah ratusan kali,” tutur Jauharoh 
seperti dikutip dari kemenag.go.id.

Kesempatan berhaji berkali-kali ini 
karena Jauharoh menjadi pembimbing 

kisah Ibu Jauharoh, 
Sudah ratusan kali 
umrah dan haji 

ibadah di Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) yang ia miliki.

Ia menuturkan meskipun sudah berka-
li-kali menjadi tamu Allah namun dalam 
setiap keberangkatannya selalu saja ada 
ujian. “Kalau istilah jawanya, gak pinter-
pinter. Selalu saja ada masalah. Namanya 
saja mengharap surganya Gusti Allah. Pasti 
tidak mudah,” tutur wanita yang pernah 
mengajar di sebuah SMP Negeri ini.

Sebagai pembimbing di KBIH, Jau-
haroh punya tanggung jawab membimb-
ing semua jemaah baik laki-laki maupun 
perempuan. “Meskipun saya wanita, tapi 
saya membimbing semua jemaah saya 
tanpa membeda-bedakan,” ujarnya

Menurutnya keberadaan pembimbing 
wanita sangat bermanfaat bagi jemaah 
haji wanita. “Mungkin di sana nanti ada 
jemaah yang datang bulan, menjaga 

mahram, kita membimbing adab kesucian 
mereka,” terangnya.

Jauharoh menceritakan awal mula dia 
menjadi pembimbing haji. “Sebelum saya 
mulai menjadi pembimbing ibadah haji pada 
tahun 2001, saya sudah pernah berhaji dua 
kali. Saat itu KBIH masih sedikit sekali, belum 

seperti sekarang. Dari pengalaman saya, 
jumlah petugas dari pemerintah  dengan 
jumlah jemaah di tiap kloter sebenarnya 
masih sedikit jumlahnya. Butuh pembimb-
ing yang membantu jemaah selama prosesi 
rangkaian ibadah haji,” jelasnya. 

Dari pengalaman tersebut, wanita 
yang dulu berprofesi sebagai guru pen-
didikan Agama Islam ini ingin memberi-
kan ilmu yang ia miliki. “Yang berangkat 
haji itu macam-macam orangnya. Tidak 
semuanya bisa ngaji, tidak semuanya 
ngerti agama. Kami mengajarkan je-
maah haji yang mana rukun haji, yang 
mana sunnah yang mana wajib sehingga 
jemaah haji bisa melaksanakan rangka-
ian ibadah haji dengan baik dan benar,” 
terang wanita yang mulai merintis usaha 
KBIH nya ini dengan cara door to door.

Jauharoh pun akhirnya bersama al-
marhum suaminya bertekad memberikan 
bimbingan ibadah haji. Dia sendiri sangat 
menikmati tugasnya tersebut karena dia 
memang menyukai dunia pengajaran. 

Dari pengalamannya selama ini yang 
paling membutuhkan perjuangan adalah 
melayani jemaah yang sakit atau sudah 
tua tanpa pendamping. “Kalau musim haji 
sebelum-sebelumnya banyak jemaah usia 
70 tahun ke atas. Itu butuh layanan ekstra 
karena kita harus sabar dan perhatian 
penuh,” terangnya. (*) Aye

Hj. Jauharoh Said
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SeJAk beberapa tahun terakhir ini, disusul 
adanya musibah pandemi Covid-19 lalu, 
wisata religi ke kota Jeddah bagi jemaah 

haji dan umrah, sudah agak berkurang. Bi-
asanya jamaah berkunjung ke Masjid Terapung 
di Laut Merah, Masjid Qishas dan tentu wisata 
belanja di al Balad, Cornaise, kini gelombang 
kunjungan itu sudah tidak seramai dahulu. 

Sekarang banyak travel umrah mengarah-
kan jamaahnya untuk berwisata ke kota Thaif. 
Apa pula keistimewaan kota ini, sehingga seka-
rang ramai ditandangi para jamaah? 

Seperti kota lainnya di jazirah Arab Saudi, 
kota Thaif juga memiliki jejak dakwah Ra-
sulullah. Iklimnya agak beda dengan kota 
Madinah ataupun Mekkah, sejuk dan memiliki 
pesona alam yang indah. 

Kota yang dikenal memiliki sejarah per-
juangan syiar Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi Wasallam (SAW) ini berada di antara 
pegunungan Asir dan pegunungan al-Hada. 
Thaif berjarak sekitar 80 kilometer dari Mek-
kah dan bisa ditempuh selama 1,5 jam jika 
menggunakan kendaraan.

Kota Thaif diberkahi dengan tanah yang 
subur, walaupun komposisi bebatuan lebih 
mendominasi. 

Dengan kesuburan yang dimilikinya, maka 
kota Thaif terkenal dengan kekayaan produk 
pertanian. Berbagai jenis buah-buahan, seperti 
anggur, kurma, delima dan lain-lain dihasilkan 
oleh daerah yang subur ini.

Demikian juga beragam macam sayur-mayur 
dan bunga-bungaan.  Bunga-bungaan seperti am-
bar, misik, dan yasmin dijadikan sebagai bahan 
baku untuk membuat minyak wangi. Hasil tana-
man yang melimpah ruah tersebut sebagiannya 
diekspor ke berbagai negara.

Perjalanan menuju kota Thaif, khusus-
nya ketika melewati pegunungan Asir dan 
pegunungan al-Hada akan menemukan jalan 
yang berkelok-kelok, panjang dan menanjak 
hingga puncak. Tak seperti pegunungan pada 
umumnya, area pegunungan di sini nyaris tak 
ditumbuhi pepohonan, kawasan di sini nampak 
tandus, berbatu dan berpasir.

Akan tetapi sekarang ini, ada Perjalanan 
dari bawah kota menuju puncaknya menggu-
nakan kereta gantung Telefric Thaif yang diisi 
delapan orang per kereta. 

Namun saat memasuki kota Al-Hada 
sebelum Thaif, akan terlihat pemandangan 
sebaliknya. Di sepanjang jalan terlihat pe-

KOtA tHAiF, Kini jADi trenD 
wiSAtA jAMAAH UMrAH

mandangan yang sejuk, sejumlah pepohonan 
dan perkebunan kurma nampak tumbuh 
subur  dan tertata dengan rapi. Tampak pula 
beberapa rumah tradisional berdiri di tengah 
perkebunan itu yang membuat semakin indah 
pemandangan.

Di sekeliling kawasan ini juga dipenuhi 
tempat-tempat wisata yang disediakan bagi 
penduduk Arab Saudi. Jika ingin mampir sejenak, 
di kawasan ini terdapat pula tempat untuk miqat 
yakni Wadi Sair Kabir. Bahkan kabarnya, para 
raja Saudi dan kerabatnya banyak membangun 
tempat peristirahatan di kota Thaif, maka karena 
hal ini itu pula kota Thaif dijuluki Qaryah Al-Mulk 
yang berarti Desa Para Raja.

Kesejukan kota Thaif menyebabkan tempat ini 
kerap dijadikan sarana berwisata kala musim pa-
nas. Hal ini karena Thaif merupakan daerah dataran 
tinggi dengan ketinggian sampai 1.500 meter dari 
permukaan laut sehingga hawanya sejuk.

Selain hawa sejuk, satu hal yang membuat kota 
Thaif kian membuat para jamaah penasaran adalah 
keberadaan pohon-pohon Zaqqum. Pohon langka 
yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Pohon 
ini memiliki duri yang tajam dan besar. Pohon ini 
juga merupakan jenis pohon langka yang tak tum-
buh di Indonesia atau negara lainnya.

Menariknya lagi, kisah tentang pohon 
Zaqqum ini tertuang dalam Al-Quran Surat 
Al-Waqiah ayat 52-56. Dalam ayat tersebut 
diterangkan bahwa para penghuni neraka 
kelak akan diberikan makanan yang luar biasa 

pahitnya dari pohon Zaqqum.
Di jantung Kota Thaif, terdapat beberapa 

masjid, seperti Masjid Jami’ Khodimul Hara-
main Syarifain, Masjid Addas, Masjid Ku’ 
(ku’un), masjid tempat Rasulullah SAW dilem-
pari batu oleh penduduk Thaif, dan Masjid 
Jami’ Abdullah bin Abbas yang digunakan 
Rasulullah SAW untuk shalat Zhuhur dan Ashar 
di-jama’ taqdim qashar.

Di belakang Masjid Abdullah bin Abbas, 
persisnya di samping kanan lokasi shalat 
perempuan, sejarah mengatakan merupakan 
lokasi makam Ibnu Abbas Radhiallahu Anhu 
(RA). Ibnu Abbas RA adalah salah satu sahabat 
Rasulullah SAW yang berpengetahuan luas dan 
banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui 
dirinya. Ia jugalah yang menurunkan seluruh 
khalifah dari Bani Abbasiyah.

Setelah kota Thaif, sekitar 20 kilometer akan 
terlihat daerah As-Safa dengan pemandangan 
bukit yang menghijau. Untuk memasuki kota 
as-Shafa saat ini diperlukan izin khusus dan 
pemeriksaan yang cukup ketat hal ini karena di 
tempat ini terdapat sekolah militer dan gudang 
senjata pemerintahan Arab Saudi. Villa-villa milik 
para amir dan para konglomerat, juga banyak 
dibangun di daerah As-Safa ini.

Selain dikenal dengan keindahan dan kes-
ejukan alamnya, kota Thaif juga menyimpan 
sejarah perkembangan penyebaran agama 
Islam dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. 
Di kota inilah Rasulullah SAW pertama kali 

mendapat tantangan, cemoohan, pengusiran 
bahkan sempat dilempari batu oleh kabilah 
Tsaqif, kabilah terbesar di kota Thaif.

Untuk mengingatkan kembali, sejarah 
tersebut terjadi pada waktu tiga tahun sebelum 
hijrah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan 
ke Thaif untuk berdakwah. Perjalanan ini 
dilakukan tak lama setelah wafatnya sang 
istri, Khadijah RA serta sang paman sekaligus 
pelindung utama beliau, Abu Thalib.

Wafatnya kedua sosok yang disegani itu 
membuat kaum Quraisy semakin berani me-
nentang dan mengganggu Rasulullah SAW. 
Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir 
Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam 
Rasulullah SAW melakukan perjalanan syiar 
dengan berjalan kaki ke Thaif. Rasulullah SAW 
tinggal di Thaif selama 10 hari untuk berdak-
wah sekaligus meminta perlindungan.

Namun ternyata, penduduk kota itu 
melakukan penolakan dan memperlakukan 
Nabi Muhammad SAW dengan kasar. Bahkan 
mereka melempari Rasulullah SAW dengan 
batu hingga kakinya terluka. Tindakan brutal 
ini membuat sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin 
Haritsah RA ikut turun tangan membela dan 
melindungi beliau. Namun kepala sang sahabat 
juga terluka akibat lemparan batu.

Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah SAW 
kembali dari kota Thaif. Dalam perjalanan pu-
lang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa 
aman dari kejahatan orang-orang Thaif, maka 
Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT.

Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan 
oleh Rasulullah SAW sehingga Jibril AS datang 
dan memberi salam kepada beliau, dan berkata, 
“Allah SWT mengetahui apa yang terjadi dalam 
pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah 
mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan 
Dia telah mengutus satu malaikat yang ber-
tugas mengurusi gunung-gunung kepadamu 
untuk melaksanakan apa saja perintah yang 
diinginkan olehmu.”

Setelah malaikat itu datang dan memberi 
salam kepada Rasulullah SAW, ia berkata, “Apa 
yang engkau perintahkan akan saya lakukan. 
Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan 
kedua gunung di samping kota ini bertubrukan 
sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang 
tinggal di antara keduanya mati tertindih. 
Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau 
inginkan, saya siap melaksanakannya.”

Mendengar pernyataan malaikat Penunggu 
gunung itu, Rasulullah SAW pun berkata, 
“Tidak usah. Aku malah berharap mudah-mu-
dahan Allah SWT berkenan memunculkan dari 
kalangan mereka sendiri seseorang yang akan 
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-
Nya dengan sesuatu apapun.”

Betapa mulianya hati Rasulullah SAW, yang 
sudah disakiti namun masih saja berdoa untuk 
kebaikan mereka. Selain kisah penganiayaan 
yang dialami Rasulullah SAW pada masa awal 
dakwah Islam, di Thaif juga terjadi pertem-
puran dahsyat pasca perang Hunain.

Pertempuran Hunain adalah pertempuran 
antara pihak Rasulullah SAW dan para saha-
batnya, dengan kaum badui dari suku Hawazin 
dan Tsaqif pada tahun 630 M atau 8 H. Dalam 
pertempuran itu, pasukan Muslimin berhasil 
meraih kemenangan telak.

Namun, sebagian orang-orang Tsaqif, kemu-
dian memilih tidak menyerah, tapi melarikan diri 
ke Thaif. Di kota ini, mereka menutup pintu-pintu 
gerbang kota dan membuat sejumlah persiapan 
untuk perang. Setelah perang Hunain reda, Ra-
sulullah SAW berangkat ke Thaif.

Untuk mencapai kota itu, Rasulullah SAW 
berjalan melewati Nakhlah Al-Yamaniyah, 
Qarn, Al-Mulaih, dan Bahrah Ar-Rugha’ dari 
Liyyah. Di sana, Rasulullah SAW membangun 
masjid dan mengerjakan shalat di dalamnya.

Setelah mendekati tembok benteng Kota 
Thaif, Rasulullah SAW memerintahkan pasu-
kan kaum Muslimin untuk mendirikan markas. 
Namun di tempat ini, beberapa orang dari sa-
habat Rasulullah SAW terkena panah sehingga 
Rasulullah SAW  memindahkan markasnya 
ke masjid agar jauh dari benteng Thaif. Baru 
setelah itu, pasukan muslimin mengepung 
benteng selama lebih dari 20 malam.

Akhirnya, pertempuran pun terjadi den-
gan sangat sengit. Kaum Tsaqif menggunakan 
berbagai cara untuk melakukan perlawanan. 
Meskipun akhirnya pasukan muslimin berhasil 
menguasai kota Thaif, jumlah korban di pihak pa-
sukan muslimin pun cukup besar. Jumlah sahabat 
Rasulullah SAW yang gugur sebagai syuhada di 
perang Thaif ada 12 orang. Mereka terdiri atas 
tujuh orang dari kaum Muhajirin dan empat 
orang dari kaum Anshar. Seorang lagi berasal 
dari Bani Laits. n [Berbabagi Sumber]Aye

Para jamaah jaat berkunjung ke Masjid abdullah bin abbas di kota Thaif
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uNiT Pelaksanaan Teknis Badan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 
Palembang I (UPTB Samsat Palembang I)  berhasil meraih penghargaan 
sebagai pendukung pelaksana Gerakan Literasi Bahasa Isyarat Pertama 
di Indonesia dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID). 

Prestasi yang tidak hanya bernilai admistrasi, tapi juga sebuah prestasi kerja 
yang mulia. Betapa tidak, UPTB Samsat Palembang 1 telah berhasil melakukan 
pelayanan yang sama dan setara setiap warga negara, termasuk para penyan-
dang cacat (disabilitas). Prestasi ini juga membuktikan pegawai kantor ini     
bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui 

pajak, namun juga untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 
Ini juga sebagai bentuk pelayanan prima yang diberlakukan kepada 

penyandang disabilitas itu. 
Atas pencapaian tersebut, Kepala UPTB  Samsat Palembang 

I, Firnaz Lustian melalui Kasi Pendataan dan Penagihan UPTB 
Palembang I, Yani Rohayani mengatakan, sebelum mendapatkan 
pengahargaan pihaknya mengadakan pelatihan bahasa isyarat 
di tahun 2020 yang dilatih dari Gerakan Untuk Kesejahteraan 
Tunarungu Indonesia (Gerkatin) dan sampai ke level dua. 

“Melatih bahasa isyarat untuk teman-teman yang ada 
di loket, tata usaha maupun di penagihan jadi seluruhnya 
ikut bahasa isyarat bergantian,” ujar Yani Rohayani saat 
diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa, 8 November 
2022.  

Yani mengatakan,  sebelumnya Samsat Palembang I 
juga mendapatkan penghargaan atas prestasi mendu-
kung kegiatan bahasa isyarat di Sumsel yang diberi-
kan oleh Gerkatin untuk kesejahteraan tuna runggu 
indonesia.

“Di acara Hari Tuli International di bulan Septem-
ber 2022 lalu,” ucapnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan,  wajib pajak yang 
membayar pajak tidak hanya yang bisa mendengar 
namun juga wajib pajak yang tidak bisa menden-
gar atau tunarungu yang datang ke Samsat untuk 
membayar pajak, maka demi meningkatkan pe-
layanan dan mempermudah wajib pajak tersebut 
dalam melaksanakan pembayaran pajak, maka 

para pegawai Samsat Palembang I mengikuti 
pelatihan bahasa isyarat sampai mer-

ekrut pegawai tunarungu. 
“Samsat Palembang I mere-

krut pegawai penyandang dis-
abilitas bisu tuli sejak tahun 2021 
yang di tempatkan pada bagian 
informasi dan sangat membantu 
kami dalam melayani wajib pajak 

tuna runggu,” paparnya. 
Lebih lanjut dia mengungkap-

kan,  pihaknya akan terus melakukan 
inovasi dalam merangkul wajib pajak 

disabilitas, selain pelatihan bahasa isyarat 
juga memberikan sarana prasarana seperti 
kursi roda, toilet disabilitas, tempat parkir 

khusus disabilitas, dan rak pegangan.
“Ruang tunggu disabilitas dan 

loket khusus disabilitas juga ada. 
Mudah-mudahan tidak ada kesen-

jangan,” tandasnya. n Yanti

Yani Rohayani, Kasi Pendataan dan Penagihan 
UPTB Samsat Palembang I

Memfasilitasi 
Wajib pajak 

disabilitas

Yani Rohayani
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