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Assalammu’alaikum w.w. 
Pembaca yang beriman 

sekalian, bulan Jumadil Awal 
1444 H sudah tiba bersamaan 
dengan Desember 2022. Tak  
terasa. Dalam bulan Jumadil 
Awal atau Jumadil Ula yang 
sudah berjalan di penghujung 
ini, banyak kisah atau peristiwa 
bersejarah dalam sirah nabawi-
yyah. Kemudian kenapa dina-
makan bulan ini dengan nama 
Jumadil Awal karena disebab-
kan pada kondisi yang dialami 
masyarakat saat itu. Menurut 
Abu Sa‘id sebagaimana dikutip 
oleh Ibnu Manzhur dalam kitab 
Lisanul ‘Arab, penamaan bulan 
Jumadal Ula dilatarbelakangi 
oleh musim yang terjadi pada 
bulan tersebut, yaitu musim 
dingin (syita). Jumada sendiri 
berasal dari kata jamada, yang 
artinya ‘beku’. Hal ini menanda-
kan cuaca yang teramat dingin sehingga air 
pun menjadi beku.

Adapuan peristiwa penting yang ter-
jadi dalam bulan tersebut antara lain lahirnya 
Sayyidah Zainab putri Ali bin Abi Thalib dan 
Fathimah Az-Zahra. Ia lahir tanggal 5 Jumadil 
Awwal 5 H dan wafat pada Bulan yang sama 
tanggal 13 Jumadal Awwal 11 H dengan Fati-
mah Az-Zahrah wafat. Ia adalah putri bungsu 
Rasulullah saw. yang menyaksikan perjuangan 
berat orang tuanya mendakwahkan agama 
Allah Swt. Kemudian ada peristiwa Pertem-
puran Moota. Namun Nabi Muhammad SAW 
tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. 
Sahabat Khalid bin Walid ditunjuk oleh Nabi 
Muhammad sebagai jenderal keempat dari 
pertempuran Moota. Khalid bin Walid juga 
dijuluki sebagai “salah satu pedang Allah”. 
Moota adalah nama sebuah kota di Suriah 
yang menjadi tempat pertempuran ini. Selan-
jutnya adalah peristiwa sakral yakni pernikahan 
Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti 
Khuwailid. Khadijah menjadi wanita yang pal-
ing dicintai nabi Muhammad. Khadijah adalah 
satu-satunya orang yang diberi salam oleh Allah 
SWT melalui jibril ketika jibril menemui Muham-
mad. Terakhir adalah peristiwa wafatnya sahabat 
nabi yaitu: - Zaid bin Haritsah, sahabatNnabi 
Muhammad dan pemeluk Islam paling awal dari 
kalangan bekas budak Nabi Muhammad. - Ja’far 

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)

No Rekening As SAJIDIN - Bank Syariah mandiri a.n: PT Al mudatsir media Komunikasi : 7891011223, Bank SumselBabel Nomor Rekening: 1400991888 Alamat Agen As SAJIDIN

Penerbit: PT AL-MUDATSIR MEDIA KOMUNIKASI 
Percetakan: CV. LINNGA JATI 

isi di luar tanggung jawab percetakan

PT Al mudatsir media Komunikasi
Komisaris/ Pendiri : H.Djuliar Rasyid

direktur : H. Emil Rosmali

dewan Syariah: 
H. Arfan M.Alwy

H. Umar Said, Amran Anwar, 
Reza Esfan, Bangun Lubis 

dewan Redaksi : 
H. Djuliar Rasyid (Ketua), H. Arfan M. Alwy, H. Emil Rosmali,  

Amran Anwar, Aspani Yasland, Bangun Lubis

Alamat iklan & Redaksi:
Jl.R.Sukamto No.1332 Sekip Ujung Palembang 30127  

Telp.(0711) 824936 -Fax.(0711) 825361 
Iklan & Sirkulasi:  - (0711)  819339

No Rekening As SAJIDIN 
a.n: PT Al mudatsir media Komunikasi 

7891011223
Bank SumselBabel

Nomor Rekening: 1400991888

As SAJIDIN
The Moslem News Leader

Pemimpin Perusahaan: H. Emil Rosmali 

 manager Bisnis: Hj.Desmawati  Djuliar

manager litbang: Ir. Salamah, MP 

manager Iklan :Chairil Abdillah  
Bagian Pemasaran : Dwi Murni  

manager Sirkulasi : H.R. Muhammad Ibrahim 

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi 
& Penanggungjawab:  Bangun Lubis 

Wakil Pemimpin Redaksi : Agus Priyatmono 

Redaktur Pelaksana : Aspani Yasland 

Sekretaris Redaksi : Jemmy Saputra

Sekretaris Perusahaan: Wilda Awwaliyyah

Staf Redaksi: Jemmy Saputra, Wilda Awwaliyah, 

Salamah, Dwi Murni, Tri Jumartini, Zahid,

Khoiri Susanto, Dadang Al Akrom, Pitria, 

Ikhsan Ibnu Ali (Perwakilan Jakarta), Mufti Auda (Baturaja)  

Koresponden di Frankfurt, german: Hamzah Hasyim, 

Bambang Sutanto (OKU,OKUT, dan OKUS) 

  Bagian Iklan: Wilda Awwaliyah

 Sirkulasi :  Fina  

Bagian IT: Jaka Pratama, M. Rangga Farhan 
Desain Grafis & Layout : Surya

Wartawan As SAJIDIN selalu dibekali press card ( kartu pers ) 
Wartawan As SAJIDIN tidak boleh menerima/meminta apa pun 

dari nara sumber

0895 6004 27723
0811 715 752

Hp:

koran boleh Tutup,  Semangat dakwah Tetap berkobar  

Mengejutkan sekaligus miris ada 
pemberitaan yang viral dan heboh tentang 
seorang bujang tiba-tiba menggagalkan 
rencana pernikahannya dengan seorang 
gadis gara-gara kekurangan uang ma-
har sebesar Rp 700 Ribu. Pemuda yang 
bernama Anjas tersebut mengurungkan 
pernikahannya H-1 dari 18 Desember 
2022. Anjas sangat tersinggung gara-
gara calon istrinya itu berani membentak 
ibunya soal adanya kekurangan uang 
mahar Rp 700 ribu, padahal dirinya sudah 
memberi uang sebesar Rp 35 Juta kepada 
keluarga gadis tersebut untuk memenuhi 
segala kebutuhan pernikahannya dan 13 
gram emas.

Kalau ditelaah dari peristiwa tersebut 
sebenarnya hal itu tak perlu terjadi, apa-
bila kedua belah pihak saling nasehat me-
nasehati dari persfektif islam. Sebab, se-
jatinya, pernikahan itu bukanlah jual beli 
seorang pria kepada seorang wanita. Tapi 
pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah 
Muhammad SAW. Pernikahan bagian dari  
menjalankan ibadah. Kalau saja disana ada 

uang yang disepakati harus diberikan dan 
mahar atau mas kawin, maka itu adalah 
sebagai bentuk penghargaan seorang pria 
kepada kemuliaan dari seorang wanita 
dan keluarganya. Namun jumlah tidak 
ada patokan. Artinya sesuai kesepakatan 
dan kesanggupan calon pengantin laki-
laki yang disetujui keluarga wanita. Jadi 
mahar dan pemberian itu, sama sekali 
tidak menjadi alasan untuk pembatalan 
perkawinan.   

Islam sama sekali tidak menganjur-
kan bermewah-mewahan dalam rese-
psi pernikahan. Mudahkanlah mahar 
dan sederhanakan resepsi pernikahan 
sewajarnya sesuai keadaan. Janganlah 
dipaksakan padahal tidak mampu, kar-
ena ini untuk kebaikan anak-anak calon 
pengantin dunia-akhirat.

Pernikahan islam bertujuan mencari 
berkah bukan gengsi. Pernikahan dan 
walimatul ursy adalah untuk mencari 
ridha Allah bukan ridha manusia. Al-
lah yang menghidupi, bukan kenyang 
dengan gengsi. Jika dijelaskan baik-baik 

Tajuk

nikah Mabuk Gengsi 
kepada keluarga, mereka akan paham 
bahwa dana lebih baik dialokasikan 
untuk membangun rumah tangga di  
awal-awal pernikahan.

Umumnya calon pengantin ingin 
segera menikah dan mereka mencari cara 
yang termudah, akan tetapi tidak sedikit 
para orang tua dan calon mertua yang 
membuatnya menjadi tertunda bahkan 
gagal hanya karena mahar atau acara 
resepsi yang megah dan mewah

Semoga bisa segera sadar karena ini 
semua untuk kebaikan dan berkah anak-
anak mereka sendiri. Kasus batalnya nikah 
hanya kekurangan dana yang sedikit itu, 
tak perlu terjadi bilamana kedua keluarga 
pengantin tidak mabuk gengsi.

Pernikahan yang disusupi mabuk 
gengsi seperti mewah, makanannya, 
pelaminan, acara hiburannya dan lain 
sebagainya, maka bukanlah penikahan itu 
akan membaca keberkahan namun justru 
bakal mendatangkan kemudharatan, baik 
bagi kedua mempelai maupun kedua 
keluarga. (*)

bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib, sepupu nabi 
Muhammad dan kakak dari Khalifah ke-4, Ali bin 
Abi Thalib. - Abdullah Ibn Rawaahah, salah satu 
sahabat nabi Muhammad SAW. Ada juga Perang 
Al-Ashirah yang terjadi pada tahun kedua hijriah, 
dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ter-
jadi pertempuran disebabkan perjanjian damai 
yang diantara Rasulullah SAW dengan Bani 
Mudlij dan penyokong mereka Bani Hamzah. 
Dalam bulan Jumadil Awwal juga merupakan 
bulan kelahiran beberapa ulama dan awliya’ 
besar, seperti Imam al Ghazali dan Imam Ali 
Zainal Abidin. 

Datangnya Jumadil Awal tentu patut disyu-
kuri karena Allah masih memberikan kesempa-
tan umur untuk menjalaninya. 

Pembaca yang beriman sekalian, 
Media Islam As SAJIDIN kali ini masih 

tetap dalam e-paper. Formatnya tetap dalam 
bentuk media cetak atau koran, tabloid um-
umnya, tapi disajikan dalam bentuk online, 
tidak dicetak di kertas. 

Di penghujung  tahun 2022 ini, ada kabar 
duka menyusul kematian sebuah harian islam 
terbesar di negeri muslim ini, REPUBLIKA. Koran 
bernuansa islam ini harus tutup alias gulung 
tikar lantaran bisnis koran cetak tidak bisa 
diharapkan seperti dulu dan mereka beralih ke 
bisnis media online.   Namun demikian, biarpun 
koran tidak terbit lagi, namun semangat dak-

wah tetap berkobar dengan 
media online. 

Oleh sebab itu, As SA-
JIDIN tampaknya akan kon-
sisten menyajikan menu 
pemberitaan dalam format 
e-paper, ini merupakan jawa-
ban dan solusi jitu dari makin 
tergerusnya media cetak di 
pasaran publik.  

Pembaca yang beriman 
sekalian, dalam bulan Desem-
ber 2022 ini juga dikenal 
dengan adanya Hari Ibu. Kami 
juga menyajikan pemberitaan 
seputar apa makna hari Ibu itu 
sendiri. Islam sendiri melalui 
Nabi Muhammad  SAW sudah 
jauh-jauh hari memerintahkan 
umatnya untuk selalu meng-
hormati seorang ibu sepan-
jang hidupnya, tidak sebatas 
dengan satu hari di Hari Ibu 
seperti sekarang ini.  Ibu harus 

dimuliakan. 
Pembaca yang beriman sekalian, kami 

sekuat tenaga untuk selalu hadir setiap bulan-
nya menemui pembaca sekalian, meski dalam 
format e-paper. Sebab, kehadirin As SAJIDIN ini 
bukanlah dilatar-belakangi oleh ikut-ikutan bisnis 
pers, namun dibalik itu tersirat dan tersurat bah-
wa media ini adalah bermisikan dakwah islami-
yah. As SAJIDIN adalah dakwah islamiyah. Jadi 
sepanjang misi dakwah itu terus berkembang 
maka sepanjang itu  pula As SAJIDIN sedapat 
mungkin menjadi bayangan dakwah itu sendiri. 
Dakwah Islamiyah tidak boleh berhenti di dunia 
pers. Kami berharap para pembaca sekalian da-
pat memaklumi kondisi seperti uraian diatas. 

Pembaca yang beriman sekalian,  akhirnya 
terimalah salam kami ini. Semoga bermanfaat. 
Sebelum menutup kabar redaksi kali ini, kami 
mengajak kita semua agar selalu menguman-
dangkan sholawat kepada Nabi Muhammad 
SAW, Allahumma Sholli Ala Muhammad wa Ala 
Ali Muhammad, semoga kita mendapat syafaat 
dari Beliau di hari akhir nanti, aamiin.  

Pembaca yang beriman sekalian, akhirnya 
kami berharap  semoga semua sajian, konten 
yang ada di terbitan ini dapat dipetik hikmah 
dan manfaat dalam upaya kita semua ketak-
waan kepada Allah Swt, aamiin. Hasbunallah 
wani’mal wakil, ni’mal maulah wani’mannasir. 
Wassalammu’alaikum w.w.(*)

salam
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Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru 
mengaku dirinya merasa bangga, karena  masyarakat 
provinsi Sumsel khususnya di Kota Palembang ani-
monya lebih banyak bersyukur dan berdoa dalam 

menyambut pergantian tahun dari 2022 ke 2023. 
“Lebih dari  5.000 jamaah mengikuti tabligh akbar yang 

diadakan di Benteng Kuto Besak (BKB), dan 143 gereja yang 
melakukan doa bersama menyambut malam tahun baru,” 
ungkap Herman Deru. 

Dia juga mengapresiasi atas kerjasama semua pihak baik 
TNI maupun Polri dan semua unsur elemen masyarakat 
yang menjadikan malam tahun baru itu tidak ada laporan 
negatif yang terjadi, semua berjalan dengan kondusif dan 
baik hingga saat ini.

“Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan kedisi-
plinannya kepada semua jajaran yang ikut berkontribusi 
untuk menjaga kondusivitas malam pergantian tahun baru 
2023,” ucap Herman Deru dihadapan ribuan jamaah tabligh 
akbar di BKB, Sabtu malam 31 Desember 2022. 

Bersama warga kota Palembang, Gubernur Herman 
Deru pun ikut berzikir dan bersholawat bersama para 
ulama, ustadz dan da’i dari pengurus Forum Ukhuwah 
Ulama dan Umaro Sumsel. Sejak pukul 19.30 WIB, BKB 
sudah penuh dipadati oleh para jamaah juga masyarakat 
umum yang ingin zikir dan shalawat bersama-sama.

Asma Allah, dan shalawat sebagai rasa syukur atas 
rahmat-Nya terdengar begitu menyentuh kalbu kaum mus-
limin yang mendengar dan ikut melafalkannya.

Terlebih cuaca malam pergantian tahun ini sangat cerah. 
Tidak ada gerimis apalagi hujan. Kegiatan di BKB berjalan 
dengan tertib.

Zikir dan shalawat bersama ini, munajat untuk negeri 
ini dimeriahkan dengan Hadroh Asyiqul Musthofa dan 
Munsyid Internasional KH Mansyur Idris Asmawi.

Walikota Palembang H. Harnojoyo mengatakan, dengan 
menggemakan asma-asma Allah, diharapkan rahmat dan karunia-
Nya selalu terlimpah untuk Kota Palembang pada umumnya.

Selain itu juga sebagai salah satu upaya pengingat agar 
menjadi pribadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang. “Ini 
sebagai salah satu upaya untuk merenungkan dan mengevalu-
asi diri agar menjadi lebih baik pada tahun 2023,” kata  

Salah seorang Warga Plaju, Ahmad mengatakan, dia 
beserta rombongan datang dari Plaju untuk mengikuti zikir 
dan shalawat bersama ini.

“Apalagi agendanya ada Hadroh Asyiqul Musthofa dan 
Munsyid Internasional KH Mansyur Idris Asmawi, sangat 
sayang dilewatkan,” katanya.

Dia mengaku setuju dengan diadakannya kegiatan 
islami di tempat terbuka seperti ini. Hal ini termasuk men-
gajak banyak orang untuk mengingat Allah.

“Mengajak satu persatu orang itu kan sulit, mungkin 

Warga Palembang  awali Tahun baru 
Dengan bersyukur, 
berdoa dan bershalawat 
dengan ini akan lebih baik, dilakukan di tempat umum 
dan terbuka,” katanya.

Sementara itu, melalui moment ini,  Gubernur Herman 
Deru berharap agar semua masyarakat Sumsel menjadikan 
ini kesempatan untuk bersyukur. Baik itu bersyukur atas 
nikmat yang telah dikaruniakan Allah sepanjang tahun 
2022 juga bersukur karena terhindari dari berbagai ben-
cana seperti beberapa daerah lainnya.  

“Selain itu yang harus kita syukuri juga adalah 2 
tahun ini Alhamdulillah adalah tidak ada lagi asap yang 
mengganggu kita dan Sumsel juga terhindar dari ber-
bagai bencana. Termasuk juga yang menggembirakan 
adalah Covid yang turun  dan pencabutan PPKM oleh 
Presiden,” tutur Bapak Rumah Tahfidz Sumsel ini. 

Masih mengenai pergantian tahun 2022 ke tahun 
2023, menurutnya kemeriahan menyambut tahun baru 
2023 harus terus dijaga. Caranya dengan bersyukur dan 
melakukan evaluasi sehingga apa saja yang perlu diper-
baiki segera di perbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan 
dapat ditingkatkan lagi. 

“Dan yang penting juga harus  bersemangat apalagi 
PPKM sudah dicabut, mudah-mudahan ekonomi kita 
segera bangkit dan pulih kembali,” tuturnya. 

Selain harapan-harapan di atas, di tahun yang baru 
ini Herman Deru juga berharap agar kesatuan dan per-
satuan antar warga Sumsel semakin kuat dan terjaga se-
hingga Sumsel dapat terus mempertahankan statusnya 
sebagai Provinsi yang Zero Conflict di Indonesia.  

“Besar harapan kita semua tentunya, dijauhkan dari 
segala bala bencana yang akan menimpa bangsa Indone-
sia  pada umumnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada 

khususnya. Dengan kesatuan dan persatuan yang terus kita 
tingkatkan semoga Sumsel dapat terus mempertahankan  
statusnya sebagai daerah yang zero konflik,” ujarnya.  

Saat menyampaikan sambutannya, Gubernur Herman 
Deru mengungkapkan dirinya sangat menyambut baik dan 
gembira atas pelaksanaan Dzikir Sholawat dan Munajat ini. 
Selain meningkatkan kesatuan dan persatuan, melalui keg-
iatan ini Ia juga mengajak untuk meningkatkan Ukhuwwah 
Islamiyah sesama muslim khususnya Ulama dan Umaro serta 
menjadikan generasi muda cinta Al-Qur’an dan Assunnah.  Ia 
juga mengatakan penyelenggaraan rutin Dzikir Sholawat dan 
Munajat adalah salah satu upaya agar semua mendapatkan 
Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.  Dalam kesempatan itu 
Gubernur Herman Deru juga mengajak untuk senantiasa ber-
munajat kepada Allah SWT, bersholawat kepada Rasulullah 
SAW, yang telah dianjurkan dalam Haditsnya.  

Lebih jauh Ia mengatakan bahwa acara Dzikir Sholawat 
dan Munajat ini dapat membentuk  hubungan

hablumminnas yakni Silaturahmi antara sesama umat 
muslim serta Habluminallah hubungan seorang Hamba 
langsung kepada Allah Swt.

Sehingga dengan berdzikir hati akan menjadi tentram 
dan damai karena dengan berdzikir kita dapat mengingat 
sang pencipta seperti di dalam Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat ke 
28 yang artinya ”Yaitu orang-orang yang beriman dan hati 
mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Palembang H. 
Harnojoyo, Ketua FU3SS Ustad H. Solihin Hasibuan, Ustad 
Kemas Moh Ali, Ustad Habib Umar Abdul Aziz dan para 
ustadz Maspuro yang sempat hadir. n Pitria dan aspani

Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) 
Palembang menjadi saksi ribuan umat 
islam menyatakan puji syukur kepada 

hadirat Allah Swt, berdoa dan bershalawat 
kepada junjungan Nabi Muhammad Saw 

dalam menyambut datangnya tahun 2023 
Masehi. Pemandangan yang sama juga 

dilakukan jamaah di masjid-masjid yang 
ada di kota Palembang Darussalam ini. 

Gubernur Herman Deru bersanam Kapolda Sumsel Irjen Rachmat dan Pangdam II/Sriwijaya.

Gubernur Sumsel H.Herman 
Deru ikut berzikir, bersholawat 
dan berdoa dengan ribuan 
jamaah di Plaza bKb Palembang, 
Sabtu malam, 31 Desember 2022.
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Sementara dalam riwayat Ahmad, Rasulullah juga 
bersabda, “pernikahan yang paling besar keberka-
hannya ialah yang paling mudah maharnya.”

Amirul Mukminin, ‘Umar radhiallahu anhu per-
nah berkata, “Janganlah kalian meninggikan mahar wanita. 
Jika mahar termasuk kemuliaan di dunia atau ketakwaan 
di akhirat, tentulah Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam pal-
ing pertama melaksanakannya.” (HR. At-Tirmidzi, shahih 
Ibni Majah).

Jelas sudah bahwa pernikahan islam itu mudah dan 
sederhana. Maksudnya, semuanya tergantung kepada 
kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang 
berlandaskan ajaran islam. 

Para orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perem-
puan, haruslah memudahkan proses pernikahan  seperti 
pemberian mahar dan menyederhanakan resepsi pernika-
han yang wajar sesuai keadaan dan tentu juga kesepakatan 
bersama. Janganlah dipaksakan padahal tidak mampu, 
karena ini untuk kebaikan anak-anak calon pengantin 
dunia-akhirat.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan tentu mencari 
berkah bukan gengsi, mencari ridha Allah bukan ridha 
manusia. Allah yang menghidupi, bukan kenyang dengan 
gengsi. Jika dijelaskan baik-baik kepada keluarga, mereka 
akan paham bahwa dana lebih baik dialokasikan untuk 
membangun rumah tangga di awal-awal pernikahan. Bu-
kankah keberkahan itu terkandung dalam doa-doa yang 
disampaikan para undangan yakni : 

“Barakallahu laka wabaraka ‘alaika wajama’a baina-
kuma fii khoir.”

Artinya: ”Semoga Allah memberikan berkah untukmu, 
semoga Allah memberi berkah kepadamu dan menghimpun 
kalian berdua (sebagai suami istri) dalam kebaikan”.

Itulah doa-doa yang terbaik buat kedua mempelai. 
Doa untuk pengantin baru sangat perlu dipanjatkan oleh 
orang-orang yang menyaksikannya. Dengan membaca doa 
untuk pengantin baru, berarti kita turut mendoakan agar 
rumah tangga sang pengantin menjadi sakinah, mawadah 
dan warahmah.

Orang tua memang sangat berperan menentukan proses 
pernikahannya anaknya. Umumnya calon pengantin ingin 
segera menikah dan mereka mencari cara yang termudah, 

Wahai Para Orang tua :

Mudahkanlah 
Anakmu Menikah 
akan tetapi tidak sedikit para orang tua dan calon mer-
tua yang membuatnya menjadi tertunda bahkan gagal 
hanya karena mahar atau acara resepsi yang megah dan 
mewah. Itu tidak lain atas nafsu dan syahwat oknum-
oknum orang tua yang tidak bisa merasakan kondisi 
mental anaknya, terutama anak gadisnya yang gagal 
menikah.     

Pernikahan adalah ibadah yang mulia dan suci. Islam 
juga telah mengatur secara detail bagaimana proses 
pernikahan yang benar sesuai syariat agama. Pernikahan 
dalam Islam dipercaya sebagai penyempurna agama.

Menikah dianggap sebagai ibadah seumur hidup 
yang bernilai pahala. Tentu saja apabila pernikahan 
dilakukan dengan cara yang sah sesuai syariat. Selain 
itu, pasangan yang sudah menikah sudah seharusnya 
bersama membangun kehidupan rumah tangga yang 
harmonis tanpa kekerasan baik fisik maupun mental. 
Itulah definisi ibadah seumur hidup yang dimaksud 
dalam agama Islam.

Pernikahan merupakan fase kehidupan yang sangat 
membahagiakan, apalagi jika menikah dengan sang pu-
jaan hati. Perjuangan yang berakhir di pelaminan adalah 
impian bagi banyak orang. Ketika menyaksikan sahabat, 
keluarga, atau kerabat menjadi pengantin, kadang kita 
turut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan.

Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan 
bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-
laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan 
menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat 
janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk mem-
bangun rumah tangga.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh se-
orang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan 
bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang 
dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan den-
gan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam 
merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga 
yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ket-
aqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercan-
tum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem-
bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa 
dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang 
baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia 
menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik 
juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih 

harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. 
Dengan mulia dan sakralnya pernikahan tersebut, 

maka wahai orang tua sadarilah bahwa pernikahan 
putra putri Anda adalah merupakan syariat agama 
dan harus dilakukan dengan mudah, sederhana dan 
sama sekali tidak memberatkan dalam nilai-nilai 
kebendaan, yang justru akan mendatangkan kemud-
haratan pernikahan.

Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Swt berfirman 
yang artinya sebagai berikut:

“Dan nikah kan lah orang-orang yang masih mem-
bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang 
layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 
akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), 
Maha Mengetahui.”

Kiranya, kasus pembatalan pernikahan seperti yang 
terjadi akhir-akhir ini, kiranya tak perlu terjadi lagi 
jikalau para orang tua menyadari pernikahan itu bagian 
dari ibadah dan bukan masalah gengsi pesta atau besar 
dan mewahnya walima urs. l aspani Yasland

KASuS batalnya pernikahan Anjas 
gara-gara kekurangan dana mahar 
Rp 700 Ribu tak perlu terjadi bila-

mana kedua orang tua masing-masing 
menyadari bahwa islam sama sekali 

tidak mempersulit para pemuda untuk 
melangsungkan pernikahan.  

Nabi Muhammad SAW bersabda, 
“sebaik-baik pernikahan ialah 

yang paling mudah”’ 
(HR. Abu Dawud, Al-Irwaa’ (VI/345)

“Dan nikah kan lah 
orang-orang yang masih 

membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang 

layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. 
Jika mereka miskin, Allah 

akan memberi kemampuan 
kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya), 
Maha Mengetahui.” 

QS: An-Nur ayat 32



Kepada AsSajidin Ustadz Mahyudi mengatakan , prestasi ini 
Ia hadiahkan untuk SMAIT Al Furqon dalam memperingati 
hari guru tahun 2022. 

“ Barokallah setiap akhir tahun SMAIT Al Furqon Palem-
bang selalu menutup raihan demi raihan prestasi dari Gu-
bernur Sumatera Selatan. Seperti tahun lalu, Kepsek SMAIT 

Al Furqon dianugrahi Inovasi Goverment Award. Tahun ini, Alhamdulillah 
kita kembali menjadi Juara 2 Apresiasi Kepsek berdedikasi, kretaif, inovatif, 
dan Inspiratif, “ ujarnya.

Menurut Ustadz Mahyudi, pencapaian prestasi bagi insan inovatif di 
Sumater Selatan yang diterimanya tidak lepas dari program pendidikan 
“One Day With Profesor” yang menjadi program unggulan pendidikan 
SMAIT Al Furqom yang harus diakui telah banyak menelurkan para juara 
karya tulis ilmiah baik bagi siswa maupun guru di tingkat provinsi, na-
sional, dan inernational. 

  “  Sebenarnya one day with Profesor adalah bagian dari konsep 
pendidikan school by research yang dibuat oleh Tim pengembang mutu 
pendidikan SMAIT Al Furqon. Pada tahun ini program ini menjadi pro-
gram yang diapresiasi dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan den-
gan mengadakan lomba karya ilmiah  bagi Kepsek se- Sumatera Selatan 
(Sumsel). Oleh karenanya, kami menjadikan gagasan pendidikan School 
by reserch sebagai ideologi pendidikan berbasis penelitian bagi sekolah. 
Sehingga, Alhadmulillah, program ini pun mendapat perhatian khsusus 

empat dewan juri yang bergelar Doktor untuk membedah 
konsep pendidikan abad 21 dengan hasil menjadikan 

siswa lebih kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, 
dan kolaboratif,” ungkap kepsek peraih 29 
prestasi nasional dan internasional ini.

   Disinggung mengenai catatan 
prestasi diakhir tahun ini, Ustadz Mahyu-
di mengatakan jika prestasi yg di dapat 
ini sebagai motivasi bagi seluruh siswa 
SMAIT Al Furqon Palembang, khusunya 
kelas 12 yang 3 bulan lagi menuntaskan 
pendidikannya di lembaga Ahli Fikir Ahli 

Dzikir Ahli Iktiar ini.
Menurut Ustadz Mahyudi, mutu lulusan SMAIT 

Al Furqon Palembang terus membuktikan diri sebagai lulusan 
terbaik dan berkulitas yang mampu mencatatkan nama di Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) nasional maupun Internasional dengan capaian 
angka diatas 97 persen.

“ Kami menyadari dan harus mengakui bahwa, kunci kesuksesan 
selama ini tentunya dengan ridho Allah SWT yang senantiasa merahmati 
SMAIT Al furqon dengan segudang prestasi. Yang terpenting dari itu se-
mua, Kami selalu menterdepankan pengamalan Al quran dan Hadist dihati 
sanubari warga sekolah mulai dari ustadz, bunda, siswa, orang tua, dan 
semua yang terlibat dalam proses pendidikan agar apa yang sudah diraih 
ini mendapatkan keberkahan di sisiNya, “ ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel  H Herman Deru dalam kesempatanya 
mengatakan, pemberian penghargaan ini adalah bentuk apresiasinya atas 
dedikasi guru dan kepala sekolah di Sumsel.

“Penghargaan ini dari berbagai aspek penilaian . Jadi ini energi baru 
sekaligus spirit baru bagi seluruh guru dan kepala sekolah. Karena kinerja 
mereka dinilai baik secara formal dan dinilai oleh masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahl-
evi mengatakan, penghargaan ini membuktikan kinerja guru dan kepala 
sekolah yang tulus dan ikhlas. Sehingga kerjanya meraih prestasi.

“Penilaian itu ada timnya yang betul-betul nyata. Di Palembang tidak 
banyak yang muncul guru dan kepala sekolah berprestasi itu mungkin mer-
eka kena star syndrome atau segalanya yang berkecukupan. Kalau di daerah 
mereka memberikan banyak pemikiran yang tentunya memberikan inovasi 

yang menjadi tantangan bagi mer-
eka untuk bisa dikenal,” katanya.

“Disini ada 15 guru dan 
kepala sekolah yang kita beri 
penghargaan. Ada kepala seko-
lah berprestasi tingkat nasional 
yang berasal dari SMK Negeri 1 
Rambang Dangku Muara Enim 
yang memperoleh juara pertama 
Kepala SMK Inspiratif 2022, dan 
SMAIT Al Furqon,” tambah Riza.

Lebih lanjut Riza menuturkan, 
dengan adanya penghargaan ini 
bagi kepala sekolah di kota yang 
di star syndrome, pihaknya akan 
melakukan evaluasi.

“Kita akan melakukan evalua-
si atau penyegaran dengan roling 
kalau itu untuk memacu mereka 

agar lebih baik lagi,” katanya.
editor : jemmy Saputera

SIT ALFURQON
P A L E M B A N G

TuTup Akhir TAhun DengAn presTAsi :
Kepsek SMAIT Al Furqon 
Kembali Dinobatkan 
Sebagai Guru Berdedikasi, 
Kretaif, Inovatif, 
dan Inspiratif 2022

“Alhamdulillah, puji syukur atas kar-
unia Allah SWT dan Sholawat bagi 

Nabi Muhammad SAW. Sekolah Me-
nengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) 

Al Furqon kembali berhasil men-
catatkan prestasi akhir tahun dengan 

catatan yang begitu manis, “kata 
Ustadz Mahyudi, kepsek SMAIT Al 

Furqon , Senin (5/12/2022).

Ustadz Mahyudi
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PReStaSI menggembirakan kembali di ukir Sekolah Menengah 
Atas Islam Terpadu (SMAIT) Al Furqon Palembang menyong-
song awal tahun 2023. Pasalnya, Sekolah bertagline Ahli Zikir, 
Ahli Fikir, Ahli Ikhtiar ini sukses membukukan nama men-
jadi salah satu kandidat peraih beasiwa  yang dikelola oleh 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia yang disebut Beasiswa Indonesia Maju (BIM).   

“Alhamdulillah empat siswa SMAIT Al Furqon Palembang tembus 
beasiswa Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Alhamdulillah, kita ter-
masuk satu dari tiga sekolah yang ada di Sumatera Selatan  (Sumsel) 
yang berhasil menyingkirkan sekolah lainnya secara nasional. Program 
Persiapan S1 Luar Negeri ini juga dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Na-
sionaSeleksi dan diikuti oleh 1358 siswa se-Indonesia yang kemudian 
diambil sebanyak 410 siswa. Dan empat siswa kita beruntung atas izin 
Allah SWT, “ ujar Ustadz Muhammad Arwan, S.Pd.I selaku Koordinator 
bidang penyaluran kuliah ke luar negeri SMAIT Al Furqon kepada As-
Sajidin belum lama ini.

Menurutnya ini adalah program beasiswa yang  diberikan kepada 
peserta didik/lulusan yang berprestasi pada  bidang akademik dan non-
akademik. BIM terdiri dari program beasiswa bergelar dan beasiswa non 
gelar. Program beasiswa bergelar jenjang S1 dan S2 dilaksanakan oleh 
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sedangkan program  beasiswa 
nongelar, yaitu Pada kesempatan ini empat siswa SMAIT Al Furqon 
Palembang dinyatakan lolos diantaranya Meyraldo yang konsentrasi  
pendidikannya mengambil studi di Jepoang, Imam yang  konsentrasi 
pendidikan ke Negara Kanada, Fathiyah berkonsentrasi pendidikan ke 
Australia, dan Ananda Dio berkeinginan kuliah di Korea Selatan. 

“ Selain konsen pada ilmu berbasis Al Quran dan Hadist, SMAIT Al 
Furqon juga menterdepankan semangat program persiapan beasiswa 
kuliah ke luar Negeri dan menjadi salah satu Program Pendidikan ung-
gulan. Program ini mempersiapkan siswa untuk  mampu berbahasa 
asing serta menyiapkan siswa yang ingin kuliah ke luar negeri. Hal ini 
juga tidak terlepas dari peran serta Bimbingan Konseling Bunda Mela , 
dan rekan-rekan lainnya. 

Sementara itu Bunda Mela dalam kesempatannya mengatakan jika 
syarat mengikuti Seleksi  BIM haruslah siswa kelas 11 SMA, karena set-
elah dinyatakan lulus maka siswa tersebut akan diberikan pembinaan 
oleh LPDP dalam persiapan kemampuan berbahasa dan persiapan studi 
selama di negara tujuan. 

Selain itu ditambahkan olehnya bahwa, BIM Program Persiapan S1 
Luar Negeri Angkatan 3 diberikan kepada peserta didik kelas XI Semester 
1 tahun pelajaran 2022-2023 pada jenjang  SMA/SMK/MA/ sederajat 
yang berprestasi di tingkat nasional dan/atau internasional pada ajang 
olimpiade/ lomba/ kompetisi/festival pada bidang: a). Sains, Riset, 
Teknologi dan Inovasi, b). Bidang Seni, Budaya, dan Bahasa, c). Bidang 
Olahraga dan Kesehatan Jasmani, d). Bidang Vokasi dan Kewirausa-
haan. 

Empat Siswa SMAIT Al Furqon 
RAIh BEASISWA
INDONESIA MAJU 
kE LUAR NEgERI 2023

“ Persiapan yang matang sejak siswa masuk SMAIT Al Furqon 
Palembang ditambah lagi seleksi pleacment tes yang ketat oleh Tim 
Akademik Kurikulum SMAIT Al Furqon Palembang menjadikan 
program international yang dirintis oleh Kepsek SMAIT Al Furqon 
Palembang Ustadz Mahyudi, M.Pd ini tergolong sukses, “ katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ustadz Mahyudi Kepsek SMAIT Al 
Furqon Palembang mengatakan, Program International yang meru-
pakan satu dari enam program ungulan ini telah didesign sejak tahun 
2018 lalu atas mandat Direktur SIT Al Furqon Palembang Ustadz Drs. 
Emil Rosmali, M.M., M.H. 

“ Siswa disiapkan untuk terbiasa berbahasa asing, mampu me-
mahami tantangan global, dan mempersiapkan studi keluar negeri 
salah satunya melalui BIM, “ kata  Ustadz peraih penghargaan Inovasi 
Goverment Award dan Kepsek Berdedikasi dan berpretasi Tingkat 
Provinsi tahun 2022 ini.

Lebih jauh, Ustadz Mahyudi menjelaskan jika beliau membentuk 
tim khusus untuk mengurusi International program yang terdiri 
dari Koordinator Luar negeri ustadz Arwan, bimbingan konseleing 
Bunda Mela, Operator Sekolah Ustadz Desrianna, Kurikulum bunda 
Noralisama, dan tim kesiswaan ustadz Dafit Sahri. Ada banyak sekali 
beasiswa untuk ke luar negeri namun khusus Beasiswa Indonesia 
Maju menjadi program beasiswa yang khusus diselenggarakan Pe-
merintah Republik Indonesia. Adapun seleksi yang diikuti oleh siswa 
yakni 1) Seleksi Administrasi, 2) Seleksi substansi dan wawancara. 
BIM Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 3 (Reguler) meng-
gunakan kriteria penilaian sebagai berikut: 1. Transkrip Nilai Rapor, 
2. Prestasi, 3. Penilaian Substansi dan Wawancara. Khusus keempat 
siswa tersebut telah menyelesaikan tahap administrasi plus uji ke-
mampuan berbahasa asing sehingga saat ini telah menyelesaikan tes 
substansi dan wawancara selama 45 menit yang dilakukan secara 
daring oleh Tim dari LPDP. Hasilnya akan diakumulasikan dengan nilai 
dari tes sebelumnya dan diumumkan melalui email ke calon peserta 
Beasiswa Indonesia Maju angkatan 3 pda bulan Januari 2023. 

“ Untuk kedepannya SMAIT Al Furqon Palembang tengah mem-
persiapkan siswa-siswi terbaik yang akan mengikuti seleksi masuk 
PTN dalam dan luar negeri. Apalagi di tengah persaingan dan perkem-
bangan dunia yang begitu luar biasa tentu diperlukan juga sumber 
daya manusia yang memiliki kompetensi global agar mampu berdaya 
saing, “ tuturnya. ( jemmy Saputera)

Meyraldo Ardian
Dyo Nabel Kosyah

Imam Firdaus Pratama

Fatyah Sinaga
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Saat tengah hamil, ibu disarankan untuk mengon-
sumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk mem-
bantu perkembangan bayi di dalam kandungan agar 

lahir dengan selamat dan sehat walafiat.
Di antara makanan tersebut adalah bu ah-buahan 

yang dapat memberikan asupan serat, vitamin dan min-
eral yang penting bagi kesehatan ibu dan janin.

Melansir dari Halodoc.com, selain dapat dipercaya 
membantu penyembuhan pen derita Demam Berdarah 
Dengue, ternyata baik dikonsumsi oleh ibu hamil.

Selain rasanya yang enak, buah jambu biji mengand-
ung banyak vitamin dan serat sehingga cocok dikonsumsi 
untuk menjaga kesehatan.

Kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata dan anti-
oksidan. Namun, ibu hamil harus memastikan jambu biji 
yang dikonsumsi sudah matang dan dipotong kecil-kecil 

Ternyata, Jambu Biji Matang
baiK untuK 
DiKonSumSi 
ibu Hamil

untuk menghindari resiko kesehatan.
Hindari mengonsumksi terlalu banyak, batasi 

hanya sekitar 100-125 gram saja.
Jambu biji kaya akan vitamin C dapat berperan 

dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh selama 
kehamilan sehingga melindungi tubuh dari berbagai 
penyakit dan infeksi.

Vitamin C juga dapat membantu penyerapan zat besi 
dalam tubuh sehingga ibu hamil terhindar dari anemia.

Diabetes gestasional juga merupakan salah satu 
kondisi medis yang umum terjadi selama kehamilan, 
terutama pada minggu ke-24.

Nah, jambu biji berpotensi untuk mengontrol kadar 
gula darah karena kandungan seratnya yang tinggi dan 
adanya karbohidrat kompleks sehingga bisa mencegah 
diabetes gestasional.

Berkat kandungan asam folat, kalsium dan 
vitamin B9 yang tinggi , manfaat jambu biji untuk 
ibu hamil juga membantu perkembangan otak dan 
tulang pada bayi.

Akan tetapi, harus di ingat bagi ibu hamil bahwa 
mengonsumsi jambu biji mentah atau setengah 
matang harus dihindari.

Selain yang sudah masak alias matang, jambu 
biji terlebih dahulu dicuci dan di kupas agar tidak 
mengandung infeksi yang menyebabkan listeriosis 
dan sejenisnya.(tri)

SebagaI layanan kesehatan masyarakat, Rumah 
Sakit Islam Ar Rasyid Kota Palembang terus berupaya 
memberikan pelayanan juga informasi kesehatan kepada 
masyarakat. Salah satunya dengan penyuluhan kader – 
kader puskesmas Sukarami tahun 2022. 

RSI Ar Rasyid menjadi salah satu pemateri dalam 
penyuluhan tersebut. Adapun materi yang disampaikan 
seputar informasi mengenai Diabetes Melitus pada Lansia 
dan Pra Lansia yang disampaikan oleh dr. Putri Ayu Helni 
Lestari pada Rabu (21/12/22). 

“Kami hadir untuk mengedukasi kader tentang apa itu 
diabetes, apa yang harus dikenali, bagaimana perawatan jika 
terjadi luka pada pasien diabetes, komplikasi, dan pencega-
han diabetes pada pasien pra-ansia dan lansia,”kata dr. Putri 
saat ditemui di ruang kerja RSI Ar Rasyid. 

Diabetes Melitus merupakan Hiperglikemia yang 
kadar gula darah melebihi batas normal yaitu di atas 
126 mg/dl jika seseorang berpuasa. Namun jika pasien 

Mengenal Diabetes Melitus 
Pada Pra-Lansia dan Lansia

tidak berpuasa atau biasa disebut gula darah sewaktu yaitu 
melebihi 200 mg/dl. 

Usia pra-lansia merupakan usia yang lebih dari 45 tahun 
sampai 59 tahun, sedangkan usia lansia memasuki usia lebih 
dari 60 tahun ke atas.  Untuk gejala klasik terkena Diabetes Meli-
tus, seseorang tersebut akan merasa mudah haus, sering buang 
air kecil, mudah lapar dan berat badan turun. Keluhan lainnya 
seperti lemas, kesemutan, gatal serta pandangan kabur. 

Akan tetapi ada beberapa pasien yang tidak memiliki gelaja klasik, 
maka harus dilakukan screening individu tanpa gejala klasik. 

Misalnya, pasien yang berusia lebih dari 45 tahun atau 
pasien dengan overweight atau obesitas perlu dicari lagi adakah 
faktor risiko diabetes melitus seperti aktivitas fisik yang kurang, 
faktor keturunan, kelompok ras/etnis tertentu, perempuan 
yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan BBL > 4 Kg 
atau mempunyai riwayat Diabetes melitus gestasional (DMG), 
Hipertensi (TD < 35 mg/dl dan atau trigliserida > 250 mg/dl, 
wanita dengan sindrom polikistik ovarium, riwayat prediabe-

tes, obesitas berat, akantosis nigrikans, riwayat penyakit 
kardiovaskular dan usia 45 tahun tanpa faktor resiko. 

dr. Putri mengatakan penyuluhan lebih kepada pem-
berian edukasi pencegahannya baik pencegahan primer, 
sekunder dan tresier. 

Pada pencegahan primer, kita mencegah agar tidak 
terkena penyakitnya, mulai dari meperbaiki pola makan, 
gaya hidup sehat, serta aktivitas fisik yang cukup. 

Pola makan sebaiknya diperlukan pula koordinasi dengan 
puskesmas atau rumah sakit untuk pemberian gizi seimbang. 
Terapi nutrisi medis meliputi aturan pemberian karbohidrat 
(45-60% dari total energi dan berserat tinggi), Protein (sep-
erti ikan, udang,cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, 
produk susu rendah lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan) 
dan Lemak ( 20-25% dari total enegi, batasi lemak jenuh dan 
trans seperti daging berlemak dan susu full cream). 

Selanjutnya, pada latihan fisik, dr. putri menyarankan un-
tuk melakukan jalan cepat, jogging, renang, atau sepeda santai 
dan dapat dilakukan 3-5 hari perminggu dengan durasi 30-45 
menit perkali dengan jeda dua hari berturut-turut. 

“Diabetes umumnya bisa terjadi pada segala usia. 
Hanya saja seringkali terdeteksinya rata-rata pada usia 
pra lasia hingga lansia dikarenakan jarang adanya ge-
jala. Biasanya juga pra ataupun lansia sudah terkena 
komplikasi,”ucapnya. 

Seperti komplikasi kronik makroangiopati dan mikroan-
giopati. Jika terkena otak dapat terjadi stroke, jika terkena 
jantung dapat terjadi serangan jantung (penyakit jantung 
koroner), jika terkena mata dapat terjadi retinopati, atau 
jika terkena ginjal dapat terjadi nefropati. 

Adapun pencegahan primer yang dapat diubah berupa 
berat badan berlebih, kurangnya ktivitas fisik, hipertensi, 
merokok, diet tidak sehat, dislipidemia. Pencegahan 
Sekunder seperti pengendalian kadar gula darah dan pen-
gendalian faktor risiko penyulit. Sedangkan pencegahan 
Tersier mencegah kecacatan lebih lanjut dan berupaya 
meningkatkan kualitas hidup. 

Menurut dr.Putri, Kader merupakan garda terdepan 
dari masyarakat sebelum ke puskesmas, dengan adanya 
edukasi pada kader ini harapannya para kader mulai bisa 
menscreening terlebih dahulu para pasien. 

“misalkan menemukan pasien dengan faktor resiko 
obesitas, berarti wajib dilakukan cek gula darah. Jika gulah 
darah melebih batasan tadi bisa di arahkan ke puskesmas 
atau rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan jika 
menjumpai pasien diatas 45 tahun harus tetap di cek gula 
darah karena tetap berisiko,”ucapnya. n tri jumartini
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DInaS Pendidikan Pro-
vinsi Sumsel sejak Ok-
tober 2022 membuat 
aplikasi Sistem Infor-
masi Menejemen Gaji 

dan Tunjangan (SIM JITU). Dengan 
aplikasi tersebut, seluruh ASN dil-
ingkungan Diknas Sumsel baik guru 
SMA,SMK, SLB, pegawai TU dan ASN 
dilingkungan Diknas Sumsel dapat 
melakukan perubahan gaji berkala 
mulai dari naik pangkat dan perubah-
an tunjangan dikirim secara online.

Hal tersebut diungkapkan Sek-
retaris Dinas Pendidikan Sumsel, 
Awaludin SPd MSi melalui Kasu-
bag Keuangan  Jhon Warner Tu-
manggor saat diwawancarai, Senin 
(26/12/2022).

Jhon Warner Tumanggor menga-
takan, dengan aplikasi tersebut maka 
guru dan TU dan ASN dilingkungan 
Diknas tidak perlu lagi mengantarkan 
hard Copi berkas yang dibutuhkan. 

Kasubag Keuangan Jhon Warner Tumanggor saat menunjukkan stand layanan SIM JITU

Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel 
Buat Layanan SIM JITU
l Dinilai Lebih Efisien Bagi Guru di Daerah

“Jadi data diisi secara online dan 
dikirim melalui online tidak perlu 
harus ke sini lagi. Sudah dikirim mela-
lui online itu pasti kita proses. Untuk 
data-datanya di scan dan di-upload ke 
aplikasi SIM JITU, itu kita bisa pantau di 
sini,” ujarnya.

“Bagi yang sudah terlanjur ke Palem-
bang atau tetap ingin ke Palembang kita 
menyediakan stand layanan mandiri. Jadi 
mereka masing-masing yang scan yang men-
gupload, kita hanya mendampingi saja tidak 
menerima hardcopy. Kedepan kita secara 
bertahap mengurangi sedikit demi sedikit 
yang namanya hardcopy,” tambah Jhon.

Lebih lanjut Jhon menuturkan, ka-
lau dibagian keuangan ini kalau untuk 
mengumpulkan berkas setahun itu perlu 
gudang yang luar biasa besar. 

“Kalau sudah di sistem digital di-
manapun dan kapanpun teman kita di 
dinas keuangan kalau ingin melihat pe-
rubahan bisa dipantau. Karena datanya 
sudah ada itu sudah bisa kita lihat siapa 

dan setiap bulan berapa ada perubahan, itu 
bisa dicek setiap saat,” bebernya.

“Kadang-kadang teman-teman ada 
dinas luar atau sedang cuti. Kalau ditanya 
pimpinan berapa orang yang sudah sudah 
bergala karena sudah terdata secara online 
kita bisa melihatnya bisa mengeceknya 
kapanpun jadi tempat dan waktu itu sudah 
tidak ada lagi masalah,” tambah Jhon. 

Lebih lanjut dia menerangkan, terobo-
san mungkin ke depan ada pengembangan 
yang lebih lanjut.” Tapi yang terpenting 
harus dimulai dari sekarang kalau tidak 
dimulai dari sekarang kapan lagi dan kalau 
tidak dimulai kita tidak bisa mengevaluasi 
kurang apa,” ucapnya.

Sejauh ini, sambung Jhon, selama satu 
bulan lebih ini penerapan SIM JITU ada 
evaluasinya. “Memang kadang-kadang di 
kabupaten kota ada lokasi tertentu yang 
terkendala sinyal. Tapi sekarang dengan 
banyaknya provider sampai ke daerah dan 
pelosok mudah-mudahan harusnya tidak 
ada halangan lagi,” paparnya.

“Jika masih ada halangan kita ada 
surat edaran. Kita sudah memberi-
kan kontak person kalau ada masalah 
bisa menghubungi nama dan kontak 
person yang diberikan yakni ke 
Ridwan 082179040046, atau Arief 
nomor 085357296000 atau Kusyair-
isyah nomor 085758345987. Jika 
tidak puas bisa datang ke sini karena 
ada tempat layanannya. Disini juga 
ada teman-teman yang kita siapkan 
untuk melayani,” tuturnya.

Jhon menjelaskan, dengan adanya 
aplikasi SIM JITU imbasnya ini luar 
biasa. Karena menolong pegawai 
11.000 orang. 

“Jadi yang harusnya datang ke 
sini diknas Sumsel. Tapi tidak harus 
ke sini tidak harus meninggalkan 
sekolahnya atau keluarganya. Dengan 
ada aplikasi ini maka guru dari daerah 
tidak harus ke Diknas Sumsel sehingga 
mereka bisa lebih hemat dan lebih 
efisien,” tandasnya. (Yanti)
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SETIAP orang punya cara dalam mewujudkan cita-cita. Set-
iap orang juga punya jalan menuju jalan berhijrah. Ada yang 
melalui kesenangan, ada pula melalui kesulitan.  Semua 
itu adalah cara Allah untuk menunjukkan jalan bertaubat 

dan berhijrah kepada jalan yang benar. Adalah suatu hal yang gam-
blang bagi kaum beriman, bahwa tujuan hidup setiap insan adalah 
mewujudkan penghambaan kepada Allah Rabb seru sekalian alam. 
Penghambaan kepada Allah tegak di atas dua pilar, yaitu puncak 
perendahan diri dan puncak kecintaan. Orang yang merendahkan 
diri kepada Allah dan mencintai-Nya akan tunduk kepada perintah 
dan larangan-Nya. 

Dia akan melakukan apa-apa yang Allah cintai dan meninggal-
kan apa-apa yang Allah benci. Oleh sebab itu ibadah meliputi segala 
hal yang membuat Allah ridha, berupa keyakinan, perkataan, dan 
amal perbuatan dengan anggota badan. Inilah hakikat keimanan.  
Pokok-pokok keimanan adalah amalan-amalan hati, karena tidaklah 
bermanfaat amalan lahiriah tanpa dilandasi keyakinan dan keikhla-
san dari dalam hati. Oleh sebab itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk 
manusia lalu menanyakan tentang iman, beliau menjawab bahwa 
iman itu adalah, “Kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, 
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman 
kepada takdir yang baik dan yang buruk.” (HR. Muslim). Para 
ulama salaf menegaskan bahwa iman itu mencakup ucapan dan 
amalan. ucapan hati dan ucapan lisan serta amalan hati dan amal 
anggota badan. Iman bertambah dengan amal salih dan ketaatan 
serta berkurang akibat maksiat dan kedurhakaan. Allah berfirman, 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 
yang apabila disebutkan nama Allah takutlah hati mereka, apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah imannya, 
dan kepada Rabbnya mereka bertawakal.” (QS. Al-Anfal: 2) Iman 
itu sendiri adalah amal dengan makna yang luas. 

Oleh sebab itu ketika ditanya oleh sebagian sahabatnya 
mengenai amal apakah yang paling utama, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Iman kepada Allah dan rasul-Nya.” 
(HR. Bukhari).  

HIDAyAH HARuS DIRAIH
Sebagaimana amal anggota badan adalah bagian dari iman 

secara syar’i. Oleh sebab itu di dalam al-Qur’an Allah menyebut 
sholat dengan iman. Allah berfirman, “Dan Allah sama sekali tidak 
akan menyia-nyiakan iman kalian.” (QS. Al-Baqarah : 143). Para 
ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud ‘iman’ dalam ayat 
ini adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum per-
pindahan kiblat. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal 
sholat mereka.  Tapi, jangan langsung berpikir, hanya menunggu 
Allah memberikan jalan (huidayah) itu, baru taubat (hijrah). Jika 
engkau tak raih manalah datang begitu saja. Raihlah, dengan 
mendekati hidayahmu. Seperti tadi disinggung, saat senang ingat-
lah Allah. Dial ah yang memberimu kesenangan (kekayaan). Saat 
kesulitan, ingatlah Allah bahwa ini merupakan teguran agar kita 
lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam hadits Qudsi yang sha-
hih, Allah Ta’ala berfirman (yang artinya): “Wahai hamba-hamba-Ku, 
kalian semua tersesat kecuali orang yang Aku beri petunjuk, maka 
mintalah petunjuk kepada-Ku niscaya Aku akan berikan petunjuk 
kepada kalian”1. Oleh karena itu, Allah Ta’ala yang maha sempurna 
rahmat dan kebaikannya, memerintahkan kepada hamba-hamba-
Nya untuk selalu berdoa memohon hidayah taufik kepada-Nya, 
yaitu dalam surah al-Fatihah: “Berikanlah kepada kami hidayah 
ke jalan yang lurus”.

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di berkata: “Doa (dalam ayat ini) 
termasuk doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi manu-

Menuju 
jalan HijraH

Ikrarkan Hati 
Oleh : Hj. Desmawati Djuliar Rasyid

sia, oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepada-Nya 
dengan doa ini di setiap rakaat dalam shalatnya, karena kebutuhannya 
yang sangat besar terhadap hal tersebut”2.

Aku Berhijrah
Bida (32), seorang wanita yang bekerja sebagai professional, ke-

marin dalam sebuah acara diskusi online tentang bagaimana mengelola 
uang secara syariah, Bida  mengenakan jilbab dan begitu tertib dalam 
mengucapkan setiap kalimat. Tidak seperti biasanya yang begitu meriah 
jika dalam acara-acara tertentu. Ia memang sering memberikan pandan-
gan pada diskusi soal keuangan dan perdagangan karena keahliannya. 
Ketika dalam satu pertanyaa, soal dirinya berjilbab, dia mengakui, 
semua ini adalah kondisi yang sekarang dihadapi oleh masyarakat luas. 
“Saya harus menuju jalan yang syar’i. Saya takut sama Allah.” katanya 
dengan nada lirih. Suasana dengan munculnya wabah virus yang bela-
kangan ini meluas di seluruh dunia membuat dirinya makin menguatkan 
untuk berhijrah.”Saya mau bertaubat. Kita tidak tahu entah kapan kita 
dijemput Allah. Sekarang suasana sangat memprihatinkan,:ujarnya 
menceritakan dengan keinginan untuk memulai lebih baik menjalani 
agamanya Islam.

Seorang sahabat bernama yunyung (27), berkegiatan sehari-hari 
sebagai pebisnis alat-alat elektronik, mengatakan dirinya juga ber-
hijrah dari kondisi yang serampangan kepada kondisi yang lebih baik 
sesuai ajaran Islam, karena merasakan kekayaannya ternyata malah 
membuatnya banyak masalah.  “Sayanya, kurang bersyukur sepertinya. 
Saya akan melakukan kegiatan amal dari sejumlah kegiatan yang saya 
lakukan sehari-hari. Kita tidak ada ketenangan hati, kalau begini begini 
terus,”ujarnya. Ia yakin ia banyak lupa bersedekah. Ia juga melihat 
seorang kaya muallaf yang menjual rumah di Jawa Timur, miliaran 
rupiah, demi membantu masyarakat miskin. “Saya cemburu,”katanya 
ketika ditanya mengapa dirinya sekarang lebih banyak menuntut ilmu 
agama.

Banyak orang menemui jalan karean sadar setelah banyak melaku-
kan dosa dengan tidak menjalankan ibadah secara rutin, mereka ter-
sadar kemudian kembali kejalan Allah, bertaubat dan berhijrah lebih 
istiqomah menjalankan ibadah.

 Firman Allah dalam Q.S. Al Insyirah ayat 5-6;’Karena sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan”.  Bida dan yungyung, menyiratkan bahwa walaupun 
mereka sungguh dalam soal ekonomi mampu, namun selalu ada kesu-
litan dan ketidak senangan. yakin Allah akan memberikan kemudahan 
dan kegembiraan yang hakiki, bila menekuni agama Islam dengan baik. 
Berhijrah, taubat dengan benar.

Allah. Allah yang Maharahman dan Maharahim, memberi peluang 
kepada manusia untuk taubat atau berhijrah. Maka kita yang sering 

berbuat dosa terhadap diri sendiri, keluarga, kerabat, umat Islam, 
supaya menggunakan peluang tersebut. Dengan rahmat Allah 
memberikan kita jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan 
rahmat-Nya. Seperti firman-Nya (Q.S,Al-Baqarah:160) “Dan Akulah 
yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”  Islam tidak 
membiarkan manusia berputusasa, namun kesalahan yang dilaku-
kan karena keadaan Imannya sendiri yang bersifat yazid wa yanqus 
(suatu saat ia bertambah, pada saat yang lain justru berkurang). Di 
sinilah perlunya taubat agar bisa membawanya kepada rahmat Allah. 
Bahwa tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Selalu saja 
ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya, terleka-
tnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu 
sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutup hampir seluruh 
tubuh. Itulah keadaan yang kerap melekat pada diri manusia. 

TAuBAT DAN RASA SyKuR
Karena itu, segeralah insafi dan bertaubat. Dan harus bersyukur 

kepada Allah, karena memberi peluang taubat setiap saat. Begi-
tupun, tentu tidak bermanka dapat melakukan lagi, lalu kembali 
bertaubat. Taubat adalah kewajiban kaum beriman. Allah swt ber-
firman (Q.S, An Nuur: 31), “Dan bertaubatlah kalian semua wahai 
orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung.” Patut kita 
camkan, Allah swt sangat mencintai orang-orang yang bertaubat 
dan mensucikan diri. Firman-Nya (Q.S, Al-Baqarah: 222), “Sesung-
guhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 
orang-orang yang mensucikan diri.” Dalam ayat lain Allah berfirman, 
“Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat 
sesudahnya dan beriman maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Mahapengampun dan Penyayang.” (Q.S, Al-Araaf:153). Sebagai 
manusia berakal, sepantasnya bersegera menggapai keutamaan 
hijrah atau taubat. 

Agar taubat diterima, Imam Nawawi (dalam Riyadhusshalihin), 
menyebutkan tiga syarat. Pertama, menyesal. Karena taubat tidak 
akan diterima bila sipendosa tidak menyesali kesalahan atau 
dosanya. Jika tidak adanya penyesalan, menunjukkan bahwa ia 
senang dengan perbuatan tersebut. Logikanya, bisakah seseorang 
itu dipercaya telah bertaubat sementara dia terus melakukan 
perbuatan dosa tersebut?   Maka, harus ada tekad yang kuat, 
keikhlasan, kesungguhan niat dalam bertaubat. Raihlah taubat 
mu.  Jangan sedikit rezeki langsung taubat. Banyak rezeki kembali 
maksiat. Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah 
yang ikhlas yaitu bila tidak separuh ia bertaubat. Itu yang disebut 
sebagai taubat nasuha, yaitu benar-benar dan sungguh-sungguh 
dengan kesadaran yang maksimal.(*)



KeluarGa
A S S A J I D I N 10
EDISI 105, JUMADIL AKHIR 1444 H / JANUARI 2023 M

Menurutnya, biaya nikah apabila 
pelaksanaannya dilakukan di kan-
tor urusan agama maka tidak 
dipungut biaya atau gratis. Hal 

ini mengacu pada keputusan Kementerian 
Agama No 24 Tahun 2014.

Disinggung mengenai bagaiamana jika 
pernihakan tersebut dilaksanakan di luar 
kantor urusan agama atau balai nikah, dirinya 
mengatakan hal ini akan dikenakan biaya 
sebesar Rp 600 ribu. Biaya tersebut masuk 
ke kas negara sebagai Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama.

Untuk pendaftaran menikah di KUA, 
Abudul Rosyid menyebut sebaiknya kedua 
calon mempelai didaftarkan paling lambat 10 
hari sebelum tanggal nikah. Apabila kurang 
dari 10 hari kerja, maka KUA biasanya akan 
meminta calon mempelai untuk menyertakan 
surat dispensasi yang dikeluarkan kantor 
kecamatan.

“Kami akan berikan sanksi sesuai dengan 
aturan yang berlaku, dan tentunya kita akan 
proses sesuai dengan tingkat kesalahan-
nya. Sejauh ini Alhamdulillah, sepengeta-
huan kita dilapangan tidak ada ditemukan 
adanya pungli baik berdasarkan laporan 
yang kami terima dari personil kita maupun 
dari masyarakat. tidak ada pungli terkait 
biaya nikah seperti yang di sebutkan,” ujar 
Abdul Rosyid.

” Apabila masyarakat memberikan 
sesuatu diluar ketentuan walaupun mem-
berikan secara ikhlas, tetapi pihak– pihak 
yang lain juga menyoroti. Jadi saya berharap 
masyarakat juga teredukasi dengan aturan 
ini dan saya telah menginstruksikan kepada 
seluruh kepala kantor urusan agama untuk 
tidak melakukan pungli di tengah – tengah 
masyarakat,” pintanya seperti dilansir dari 
sindosumsel.com, Selasa (3/1/2023).

Sementara itu, Yessi salah seorang 
warga menuturkan jika memang biaya 
pernikahan di luar KUA akan dikenakan biaya 
tambahan. Namun dirinya memastikan saat 
melangsungkan pernikahan beberapa bulan 
lalu dirinya dan suami memberikan uang 
diatas Rp 600 ribu rupiah.

“Saya rasa hal itu masih terbilang wa-
jar, apalagi tempat domisili kami jauh. Lagi 
pula,menurut suami biaya tambahan itu juga 
untuk moda transportasi petugas. Kalau tidak 
salah kami serahkan uang sebesar Rp 750 
ribu, ” ujarnya.

Kepada media ini Yessi pun menyebut, jika 
permintaanya masih bisa di tolelir mungkin tak 
jadi masalah. Yang jadi persoalan jika biaya 
yang diminta tersebut diatas nilai kewajaran.
Bahkan menurut dia, ada beberapa sahabat 
yang juga mengeluhkan  biaya pernikahan 
sampai Rp `1,2 juta hinga Rp 1,4 juta.

” Mungkin juga karena ketidaktahuan 
masyarakat akan kisaran biaya yang sebe-
narnya menjadikan hal tersebut ada. Oleh 
sebab itu, sangatlah elok juga jika hal ini 
dipertegas kembali. Saya rasa, masyarakat 
kita juga tidak  mungkin melupakan jasa se-
hingga jika memberi lebih itu bisa diartikan 
sebagai uang tips. Saran saya sih, untuk 
menghindari tanda-tanya memang seharus-
nya dilaksanakan di KUA saja, lebih praktis 
dan gratis,” katanya. ” Apabila masyarakat 
memberikan sesuatu diluar ketentuan walau-
pun memberikan secara ikhlas, tetapi pihak 
– pihak yang lain juga menyoroti. Jadi saya 
berharap masyarakat juga teredukasi dengan 
aturan ini dan saya telah menginstruksikan 
kepada seluruh kepala kantor urusan agama 

untuk tidak melakukan pungli di tengah – tengah 
masyarakat,” pintanya seperti dilansir dari sindo-
sumsel.com, Selasa (3/1/2023).

Sementara itu, Yessi salah seorang warga 
menuturkan jika memang biaya pernikahan di 
luar KUA akan dikenakan biaya tambahan. Na-
mun dirinya memastikan saat melangsungkan 
pernikahan beberapa bulan lalu dirinya dan suami 
memberikan uang diatas Rp 600 ribu rupiah.

“Saya rasa hal itu masih terbilang wajar, apal-
agi tempat domisili kami jauh. Lagi pula,menurut 
suami biaya tambahan itu juga untuk moda trans-
portasi petugas. Kalau tidak salah kami serahkan 
uang sebesar Rp 750 ribu, ” ujarnya.

Kepada media ini Yessi pun menyebut, jika 
permintaanya masih bisa di tolelir mungkin tak 
jadi masalah. Yang jadi persoalan jika biaya yang 
diminta tersebut diatas nilai kewajaran.Bahkan 
menurut dia, ada beberapa sahabat yang juga 
mengeluhkan  biaya pernikahan sampai Rp `1,2 
juta hinga Rp 1,4 juta.

”Mungkin juga karena ket idaktahuan 
masyarakat akan kisaran biaya yang sebenarnya 
menjadikan hal tersebut ada. Oleh sebab itu, 
sangatlah elok juga jika hal ini dipertegas kembali. 
Saya rasa, masyarakat kita juga tidak  mungkin 
melupakan jasa sehingga jika memberi lebih itu 
bisa diartikan sebagai uang tips. Saran saya sih, 
untuk menghindari tanda-tanya memang sehar-
usnya dilaksanakan di KUA saja, lebih praktis dan 
gratis,” katanya.

Berikut prosedur dan dokumen syarat nikah 
di KUA bagi mempelai pria dan wanita:

Surat keterangan untuk nikah (model N1) 
Surat keterangan asal-usul (model N2)

Surat persetujuan mempelai (model N3)
Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
Surat Kematian Istri (N6) bagi duda yang istri 

meninggal dunia 
Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi duda 

cerai
Surat pemberitahuan kehendak nikah (model 

N7) apabila calon pengantin berhalangan, pem-
beritahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau 
wakilnya.

Fotocopy KTP Akta kelahiran Kartu keluarga 
Pas foto ukuran 3×2 sebanyak 5 lembar jika calon 
istri berbeda daerah (latar belakang biru) Pas foto 
ukuran 3×2 sebanyak 3 lembar jika calon istri dari 
daerah yang sama (latar belakang biru)

Dispensasi Pengadilan Agama apabila usia 
kurang dari 19 tahun

Dispensasi Camat apabila kurang dari 10 hari

Surat izin atasan bagi anggota TNI/Polri
Surat keterangan KUA sesuai KTP jika 

lokasi akad nikah di tempat istri yang berbeda 
kecamatan

Surat izin Pengadilan bagi suami yang hen-
dak beristri lebih dari seorang (poligami)

Surat rekomendasi dari KUA sesuai KTP jika 
calon istri berbeda alamat domisili. Sibernas.
com, Palembang— Isu dugaan adanya pungli 
oleh oknum tertentu terkait biaya pernikahan 
yang mahal. Bahkan ada yang menyentuh 
angka Rp 1,2 juta atau lebih bukan kali ini saja 
terjadi.  Beredarnya isu miring terkait biaya 
nikah dan dugaan pungli ini pun ditanggapi 
serius oleh Kepala Kemenag Kota Palembang, 
H Abdul Rosyid.

Menurutnya, biaya nikah apabila pelaksan-
aannya dilakukan di kantor urusan agama maka 
tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini mengacu 
pada keputusan Kementerian Agama No 24 
Tahun 2014.

Disinggung mengenai bagaiamana jika perni-
hakan tersebut dilaksanakan di luar kantor urusan 
agama atau balai nikah, dirinya mengatakan hal 
ini akan dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu. 
Biaya tersebut masuk ke kas negara sebagai 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke-
menterian Agama.

Untuk pendaftaran menikah di KUA, Abudul 
Rosyid menyebut sebaiknya kedua calon mem-
pelai didaftarkan paling lambat 10 hari sebelum 
tanggal nikah. Apabila kurang dari 10 hari kerja, 
maka KUA biasanya akan meminta calon mem-
pelai untuk menyertakan surat dispensasi yang 
dikeluarkan kantor kecamatan.

“Kami akan berikan sanksi sesuai dengan 
aturan yang berlaku, dan tentunya kita akan 
proses sesuai dengan tingkat kesalahannya. 
Sejauh ini Alhamdulillah, sepengetahuan kita 
dilapangan tidak ada ditemukan adanya pungli 
baik berdasarkan laporan yang kami terima dari 
personil kita maupun dari masyarakat. tidak ada 
pungli terkait biaya nikah seperti yang di sebut-
kan,” ujar Abdul Rosyid.

” Apabila masyarakat memberikan sesuatu 
diluar ketentuan walaupun memberikan secara 
ikhlas, tetapi pihak– pihak yang lain juga me-
nyoroti. Jadi saya berharap masyarakat juga 
teredukasi dengan aturan ini dan saya telah 
menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor 
urusan agama untuk tidak melakukan pungli di 
tengah – tengah masyarakat,” pintanya seperti di-
lansir dari sindosumsel.com, Selasa (3/1/2023).

Sementara itu, Yessi salah seorang warga 
menuturkan jika memang biaya pernikahan di 
luar KUA akan dikenakan biaya tambahan. Na-
mun dirinya memastikan saat melangsungkan 
pernikahan beberapa bulan lalu dirinya dan suami 
memberikan uang diatas Rp 600 ribu rupiah.

“Saya rasa hal itu masih terbilang wa-
jar, apalagi tempat domisili kami jauh. Lagi 
pula,menurut suami biaya tambahan itu juga 
untuk moda transportasi petugas. Kalau tidak 
salah kami serahkan uang sebesar Rp 750 
ribu, ” ujarnya.

Kepada media ini Yessi pun menyebut, 
jika permintaanya masih bisa di tolelir mung-
kin tak jadi masalah. Yang jadi persoalan 
jika biaya yang diminta tersebut diatas 
nilai kewajaran.Bahkan menurut dia, ada 
beberapa sahabat yang juga mengeluhkan  
biaya pernikahan sampai Rp `1,2 juta hinga 
Rp 1,4 juta.

” Mungkin juga karena ketidaktahuan 
masyarakat akan kisaran biaya yang sebe-
narnya menjadikan hal tersebut ada. Oleh 
sebab itu, sangatlah elok juga jika hal ini 
dipertegas kembali. Saya rasa, masyarakat 
kita juga tidak  mungkin melupakan jasa se-
hingga jika memberi lebih itu bisa diartikan 
sebagai uang tips. Saran saya sih, untuk 
menghindari tanda-tanya memang seharus-
nya dilaksanakan di KUA saja, lebih praktis 
dan gratis,” katanya. ” Apabila masyarakat 
memberikan sesuatu diluar ketentuan walau-
pun memberikan secara ikhlas, tetapi pihak– 
pihak yang lain juga menyoroti. Jadi saya 
berharap masyarakat juga teredukasi dengan 
aturan ini dan saya telah menginstruksikan 
kepada seluruh kepala kantor urusan agama 
untuk tidak melakukan pungli di tengah – ten-
gah masyarakat,” pintanya seperti dilansir dari 
sindosumsel.com, Selasa (3/1/2023).

Sementara itu, Yessi salah seorang warga 
menuturkan jika memang biaya pernikahan di 
luar KUA akan dikenakan biaya tambahan. Na-
mun dirinya memastikan saat melangsungkan 
pernikahan beberapa bulan lalu dirinya dan suami 
memberikan uang diatas Rp 600 ribu rupiah.

“Saya rasa hal itu masih terbilang wa-
jar, apalagi tempat domisili kami jauh. Lagi 
pula,menurut suami biaya tambahan itu juga 
untuk moda transportasi petugas. Kalau tidak 
salah kami serahkan uang sebesar Rp 750 
ribu, ” ujarnya.

Kepada media ini Yessi pun menyebut, jika 
permintaanya masih bisa di tolelir mungkin tak 
jadi masalah. Yang jadi persoalan jika biaya 
yang diminta tersebut diatas nilai kewajaran.
Bahkan menurut dia, ada beberapa sahabat 
yang juga mengeluhkan  biaya pernikahan 
sampai Rp `1,2 juta hinga Rp 1,4 juta.

” Mungkin juga karena ketidaktahuan 
masyarakat akan kisaran biaya yang sebe-
narnya menjadikan hal tersebut ada. Oleh 
sebab itu, sangatlah elok juga jika hal ini 
dipertegas kembali. Saya rasa, masyarakat 
kita juga tidak  mungkin melupakan jasa se-
hingga jika memberi lebih itu bisa diartikan 
sebagai uang tips. Saran saya sih, untuk 
menghindari tanda-tanya memang seharus-
nya dilaksanakan di KUA saja, lebih praktis 
dan gratis,” katanya.

Berikut prosedur dan dokumen syarat 
nikah di KUA bagi mempelai pria dan 
wanita:

Surat keterangan untuk nikah (model N1) 
Surat keterangan asal-usul (model N2)

Surat persetujuan mempelai (model N3)
Surat keterangan tentang orang tua 

(model N4)
Surat Kematian Istri (N6) bagi duda yang 

istri meninggal dunia
Akta Cerai dari Pengadilan Agama bagi 

duda cerai
Surat pemberitahuan kehendak nikah 

(model N7) apabila calon pengantin berha-
langan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan 
oleh wali atau wakilnya.

Fotocopy KTP Akta kelahiran Kartu kelu-
arga Pas foto ukuran 3×2 sebanyak 5 lembar 
jika calon istri berbeda daerah (latar belakang 
biru) Pas foto ukuran 3×2 sebanyak 3 lembar 
jika calon istri dari daerah yang sama (latar 
belakang biru)

Dispensasi Pengadilan Agama apabila 
usia kurang dari 19 tahun

Dispensasi Camat apabila kurang dari 
10 hari

Surat izin atasan bagi anggota TNI/Polri
Surat keterangan KUA sesuai KTP jika 

lokasi akad nikah di tempat istri yang berbeda 
kecamatan

Surat izin Pengadilan bagi suami yang 
hendak beristri lebih dari seorang (poligami)

Surat rekomendasi dari KUA sesuai KTP 
jika calon istri berbeda alamat domisili. 

n (jemmy saputra)

Fenomena biaya 
PerniKaHan DiataS 600 ribu 
DiKeluHKan maSyaraKat
n begini tanggapan Kemenag Palembang..!
Isu dugaan adanya pungli oleh oknum tertentu terkait biaya pernikahan yang mahal. Bahkan 
ada yang menyentuh angka Rp 1,2 juta atau lebih bukan kali ini saja terjadi.  Beredarnya isu mir-
ing terkait biaya nikah dan dugaan pungli ini pun ditanggapi serius oleh Kepala Kemenag Kota 
Palembang, H Abdul Rosyid.
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Kuliner

Nasi minyak 
khas Palembang

BaHan:
l  1 kg beras
l  1 buah nanas ukuran sedang, diblender
l  8 butir bawang putih, dihaluskan
l  3/4 gayung air
l  135 ml saus tomat
l  1 butir bawang bombay, dipotong kecil-kecil
l  8 butir bawang merah, dihaluskan
l  1 ons mentega, dicairkan
l  500 ml susu UHT
l  200 ml kental manis
l  1 bungkus bumbu kari
l  garam secukupnya

CaRa mEmaSaK:
a.  Tumis bawang bombay. masukkan 

bawang merah dan bawang putih 
halus. Tunggu sampai agak kering.

b.  masukkan nanas, tuang susu UHT, 
kental manis, dan mentega. aduk 
rata.

c.  Tambahkan saus tomat dan air. 
masak sampai mendidih.

d.  masukkan beras. Tunggu hingga air 
surut.

e.  Panaskan kukusan. masak nasi di 
kukusan sampai matang sekitar 60 
menit.

f.  Sajikan nasi minyak dengan taburan 
bawang goreng, acar mentimun, dan 
ayam goreng sesuai selera.

Godo-Godo 
PalembanG

Kue Mento

bahan:
l 250 gram tepung terigu
l  air secukupnya
l  garam secukupnya
l  1 butir telur
l  3 batang daun bawang

CaRa MeMaSak:
a.  Kocok telur, beri garam. Masukkan tepung 

terigu, aduk rata.
b.  Tuang air, aduk rata.
c.  Masukkan irisan daun bawang. Aduk rata 

adonan. Bentuk bulat-bulat atau sesuai 
selera.

d.  Goreng hingga kuning keemasan.

BaHan UTama:
n 250 gram tepung terigu
n 500 ml santan cair dari 1/4 butir kelapa
n 2 butir telur, kocok lepas
n 1/4 sendok teh garam

Bahan isian:
n 100 ml santan kental
n300 gram daging cincang

Bumbu halus:
n 2 buah bawang putih
n 5 buah bawang merah
n 1/4 sendok teh jintan, sangrai
n 1/2 sendok teh ketumbar, sangrai
n 1/2 sendok teh merica bulat, sangrai

Bahan saus:
n 1 sendok makan tepung beras/terigu
n 500 ml santan kental
n 1 sendok teh garam

Kulit kue mentu:
n daun pisang untuk membungkus

n 10 lembar daun salam atau daun 
pandan

CaRa mEmBUaT:
a.  Campur rata semua bahan utama, 

tuang santan sampai menjadi 
adonan yang licin. Tuang 1 sendok 
makan minyak goreng, margarin 
cair, aduk rata. Buat dadar tipis, 
bergaris tengah kurang lebih 8 
cm. Sisihkan.

b.  Untuk isiannya, tumis bumbu 
halus. angkat. Tuang santan, ma-
sukkan daging cincang, garam, 
dan gula. aduk rata.

c.  Beri 1-2 sendok makan adonan isi 
di tengah selembar dadar, bung-
kus. Letakkan di atas 2 lembar 
daun pisang, beri sepotong daun 
pandan atau salam. Beri 2 sendok 
makan saus santan, bungkus, dan 
semat dengan lidi.

d.  Kukus sampai matang kurang 
lebih 45 menit.
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akhIR tahun 2022, diwarnai 
dengan kasus-kasus orang yang 
gagal menikah yang kemudian 
viral di media sosial dan heboh 

di jagat raya Tanah Air. 
Sedikitnya ada dua fenomena calon 

pengantin gagal menikah di latar be-
lakangi pasal mahar atau mas kawin. 
Seperti kisah Ryan Dono dan Yessy. Viral 
kisah pilu Ryan Dono batal nikah lantaran 
calon mempelai wanita meminta mahar 
sertifikat rumah jadi perbincangan. Ryan 
Dono batal karena pihak wanita meminta 
mahar sertifikat rumah saat H-3 akad 
nikah dilaksanakan.

Hal ini berawal dari pernyataan Yessy 
yang bercerita pengalaman pahitnya 
ditinggalkan sang kekasih yang menikah 
dengan wanita lain. Padahal segala per-
siapan telah rampung.

Yessy dan calon suaminya sudah fit-
ting baju pernikahan hingga menyebar 
undangan dan seragam bridesmaid. Na-
mun, H-3 pernikahan itu digelar, calon 
suami Yessy ternyata menikah dengan 
perempuan lain.

Namun faktanya berbeda versi Ryan 
Dono. Diketahui Ryan Dono dan perem-
puan tersebut sudah menjalani hubungan 
selama satu tahun.  Mengenai tuduhan 
Yessi, ia menikah dengan perempuan lain 
juga dijelaskan olehnya.

Ryan Dono mengatakan bahwa ia 
tidak dijodohkan dengan perempuan 
lain oleh orang tuanya. Ia pun membuat 
pesta pernikahan palsu. Ia tetap meng-
gelar pesta atau hajatan tersebut agar 
bisa menghindari pertanyaan para tamu 
undangan mengenai kepergian calon 
pengantin perempuan. Akhirnya acara 
hajatan tersebut tetap dilaksanakan untuk 
menghargai tamu undangan yang sudah 
datang dari jauh.

Namun belakangan kisah itu berakhir 
dengan damai meskipun telah melibatkan 
sejumlah pihak. Ada lagi kisah Anjas Pria 
Asal Palembang dan DN, seorang pria asal 
Palembang, Sumatera Selatan bak berna-
sib sama dengan Ryan Dono membatalkan 
nikah dengan calon wanitanya.

Bedanya, Ryan Dono batal karena 
pihak wanita meminta mahar sertifikat 
rumah saat H-3 akad, sementara pria asal 
Palembang batal karena uang tambahan 
di luar kesepakatan yang kurang Rp700 
ribu saat H-1 pernikahan.

 Anjas terpaksa membatalkan pernika-
hannya sehari sebelum acara digelar 
lantaran sakit hati melihat ibunya diben-
tak oleh calon istri gara-gara meminta 
kekurangan uang Rp 700 ribu.

 Kerabat mengungkap alasan  pria di 
Palembang batal nikah karena kurang 
uang Rp 700 ribu, sebut si wanita sampai 
banting pintu karena uang kesepakatan 
yang kurang.

Kerabat mengungkap alasan pria di 
Palembang batal nikah karena kurang 
uang Rp 700 ribu, sebut si wanita sampai 
banting pintu karena uang kesepakatan 
yang kurang. (Tiktok/Elsawd7795)

 Diketahui, pernikahan itu harusnya akan 
digelar pada 18 Desember 2022, namun batal 
pada 17 Desember 2022 malam.

Padahal, uang mahar Rp 35 juta dan 

PermuDaHlaH
JanGan 

DiPerSulit
Fenomena Gagal Nikah Gara-gara Mahar

emas 2 suku itu telah diberikan kepada calon 
pengantin wanitanya. Tak hanya uang, undangan 
dan juga hantaran barang sudah disiapkan oleh 
mempelai pria.

Sesuai kesepakatan, uang Rp35 juta sudah 
diberikan ke pihak perempuan, namun ada 
yang membuat kaget usai lamaran tersebut. 
Usut punya usut, wanita tersebut belum 
mendaftarkan pernikahannya lantaran men-
gaku kurang Rp 5 juta untuk orang tuanya.

 Uang Rp5 juta yang diminta bukanlah 
uang mahar, melainkan uang hadiah untuk 
ibunya. Sang kakak pun mmembagikan foto 
seserahan di rumah perempuan tersebut saat 
lamaran digelar 17 November 2022 lewat ung-
gahan Tiktok @Elsawd7795.

Kedatangan keluarga calon pria tersebut 
justru tak mendapat respon baik dari pihak 
wanitanya. Tepat pada H-1 pernikahan, pihak 
keluarga wanita kembali menagih kekurangan 
uang sebesar Rp 700 ribu dari uang Rp 6,7 
juta.

Merasa tak terima dengan kesepakatan itu, 
calon mempelai wanita itu membanting pintu. 
Adanya perlakuan itu membuat keluarga pria 
keluar dari rumah wanita itu karena merasa 
sakit hati.  Sayangnya rencana menikah hingga 
ngunduh mantu yang akan digelar bulan Janu-
ari mendatang terpaksa harus dibatalkan.

 Terbaru, Eli ibunda Anjas kini meminta 

kembali uang mahar yang telah diberikannya 
kepada pihak keluarga DN sebesar Rp 35 juta. 
Namun, diketahui saat ini DN beserta keluarga 
seolah kabur dari rumah yang ditempatinya 
di di Desa Belambangan, Kecamatan Pengan-
donan, Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera 
Selatan.

Namun menurut informasi yang beredar, 
rumah dari calon mempelai wanita itu sempat 
ramai setelah batal menikah dengan Anjas. 
Hingga akhirnya acara resepsi Anjas yang 
batal digantikan dengan acara akikah kepona-
kan calon mempelai wanita.

 
Mahar yang Paling baik

Mahar adalah kewajiban yang wajib dise-
rahkan suami kepada istrinya ketika akan 
menikah dan menjadi harta milik istri. Hal ini 
merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. 
Allah berfirman,

 “Berikanlah mahar kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 
penuh kerelaan. Kemudian jika mereka meny-
erahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu 
dengan senang hati, maka makanlah (ambil-
lah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 
sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa: 4)

 Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak 
memiliki harga yang tinggi. Sebagaimana ki-
sah seorang sahabat yang akan menikah tapi 
tidak memiliki harta, akan tetapi Nabi shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam tetap memerintahkan 
sahabat tersebut untuk mencari mahar yang 
memiliki nilai dan harga walaupun hanya 
cincin besi.

 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda kepada sahabat tersebut,

 

“Carilah walaupun hanya berupa cincin 
besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 
Besaran nilai mahar tidak ditetapkan oleh 

syariat. Mahar boleh saja bernilai rendah 
dan boleh saja bernilai tinggi asalkan sa-
ling ridha. An-Nawawi menjelaskan,

 

“Hadits ini menunjukkan bahwa ma-
har itu boleh sedikit (bernilai rendah) 
dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) 
apabila kedua pasangan saling ridha, 
karena cincin dari besi menunjukkan nilai 
mahar yang murah. Inilah pendapat dalam 
madzhab Syafi’i dan juga pendapat jumhur 
ulama dari salaf dan khalaf.” (Syarh Shahih 
Muslim 9/190)

 Akan tetapi hendaknya mahar itu 
adalah mahar yang mudah akan membuat 
pernikahan berkah. Berkah itu adalah 
bahagia dunia-akhirat baik kaya maupun 
miskin. Tidak sedikit orang kaya tetapi 
rumah tangga tidak bahagia dan tidak 
berkah

 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sal-

lam bersabda,
 

‘Sebaik-baik pernikahan ialah yang 
paling mudah.’ (HR. Abu Dawud)

 
Dalam riwayat Ahmad,
 

“Pernikahan yang paling besar ke-
berkahannya ialah yang paling mudah 
maharnya.”

 
Amirul Mukminin, ‘Umar radhiallahu 

anhu pernah berkata,
“Janganlah kalian meninggikan mahar 

wanita. Jika mahar termasuk kemuliaan 
di dunia atau ketakwaan di akhirat, ten-
tulah Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam 
paling pertama melaksanakannya.” (HR. 
At-Tirmidzi, shahih Ibni Majah)

 
Sebaliknya apabila mahar terlalu ma-

hal dan membebankan bagi calon suami 
(apalagi sampai berhutang untuk menikah 
karena tabungan tidak cukup), tentu akan 
mengurangi keberkahan pernikahan. Ibnu 
Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan,

 

“Berlebihan-lebihan dalam mahar hu-
kumnya makruh (dibenci) pada pernika-
han. Hal ini menunjukkan sedikitnya ba-
rakah dan sulitnya pernikahan tersebut.” 
(Zaadul Ma’ad, 5/187)

Semoga kaum muslimin memudahkan 
dalam urusan mahar dan tidak mematok 
mahar yang tinggi yang menyusahkan dan 
membebani calon suami. Mudahkanlah 
jangan dipersulit. Wallahualam bishawabi.
(novi amanah/berbagai sumber)

Berlebihan-lebihan 
dalam mahar 

hukumnya makruh 
(dibenci) pada 

pernikahan. Hal ini 
menunjukkan sedikitnya 

barakah dan sulitnya 
pernikahan tersebut.” 

(Zaadul Ma’ad, 5/187)

“
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PaDa zaman dahulu, ada se-
orang saleh ahli ibadah dari 
kalangan Bani Israil. Namanya 
Juraij. Sayangnya, Juraij pernah 

membuat ibunya kesal. Kesal sebab 
sang ibu sudah tiga kali datang men-
jenguk Juraij, tetapi keinginannya untuk 
bertemu selalu gagal. Pasalnya, Juraij 
sibuk terus dengan ibadahnya. Ini  kisah 
menarik yang bisa diambil pelajaran 
akan ampuhnya doa jelek seorang ibu 
pada anaknya. 

Akhirnya sang ibunda berdoa se-
suatu dan doanya dikabulkan Allah. 
Dalam doanya, ia memohon agar Al-
lah tidak mencabut ajal Juraij sebe-
lum diperlihatkan kepadanya wajah 
wanita pezina. Tuhan berkehendak 
memperkenankan doa sang ibunda. 
Juraij kemudian difitnah telah berbuat 
keji oleh seorang wanita pezina. Bahkan 
wanita tersebut mengaku jika dirinya 
hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil 
hubungan gelapnya dengan Juraij.  

Namun berkat kesalehan dan ketak-
waannya, Juraij diselamatkan. Allah 
membuat bayi yang dilahirkan si wanita 
itu bisa bicara dan memberi tahu siapa 
ayah yang sebenarnya. Rupanya, Allah 
telah mengabulkan doa ibunda Juraij, 
dan pada saat yang sama Dia juga me-
nyelematkan Juraij dari fitnah wanita 
pezina. 

Kisah itu terekam dalam hadits ri-
wayat al-Bukhari dari Abu Hurairah ra. 

Dalam riwayat tersebut, Nabi saw 
menceritakan yang artinya: “Tidak ada 
yang berbicara pada saat dalam buaian 
kecuali ada tiga. Pertama adalah Isa a.s. 
Kedua adalah bayi dalam kisah seorang 
pria dari Bani Israil bernama Juraij. Saat 
Juraij sedang shalat, ibunya datang me-
manggil. Dalam hatinya, Juraij berkata, 
‘Apakah menjawab ibuku atau aku tetap 
shalat?’ Maka ibunya pun berdoa, ‘Ya Al-
lah, jangan matikan dia sebelum melihat 
wajah wanita pezina.’ Kala itu Juraij se-
dang berada di tempat ibadahnya. Suatu 
ketika, seorang wanita menawarkan 
dirinya. Ia mencoba menggoda. Namun, 
Juraij menolaknya. Akhirnya, wanita 
itu tidur dengan seorang pengembala 
kambing dan melampiaskan nafsu den-
gannya. Lahirlah seorang bayi. Saat 
ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita 
pun menjawab, ‘Dari Juraij.’ Akibatnya, 
orang-orang pun mendatangi Juraij dan 
menghancurkan tempat ibadahnya. 
Mereka memerintah Juraij turun dan 
mencaci makinya. Melihat demikian, 
Juraij pun mengambil wudhu lalu sha-
lat. Usai shalat, ia menemui sang bayi 
lantas bertanya, ‘Siapakah ayahmu, hai 
bayi?’ Tak dikira, bayi pun bisa men-
jawab, ‘Pengambala kambing.’ Karena 
merasa salah tuduh, orang-orang Bani 
Israil berkata kepada Juraij, ‘Kami akan 
membangun tempat ibadahmu lagi dari 
emas.’ Namun, Juraij menolak, ‘Jangan, 
dari tanah saja.’” 

Dalam riwayat lain disebutkan, sang 
ibu datang menemui Juraij hingga tiga 
kali. Setiap kali datang dan memang-
gilnya, Juraij pasti sedang shalat dan 
beribadah. Alih-alih menjawab pang-
gilan sang ibu, Juraij meneruskan sha-
latnya. Padahal, jika ibunya memanggil, 
Juraij mestinya menghentikan dahulu 
shalatnya. Sebab, menjawab panggilan 
ibu lebih utama daripada shalat sunat. 
Kendati shalatnya wajib, maka Juraij 
boleh mempersingkat shalat itu agar 
bisa menjawab panggilan ibunya. Na-
mun, ia lebih mementingkan shalatnya 
ketimbang menjawab sang ibu. Seperti-
nya, Juraij telah merasakan bagaimana 
manis dan lezatnya bermunajat. Hingga 
ia tak mau melepaskan shalat untuk 

KiSaH JuraiJ, 
aHli ibaDaH 

yang Justru Durhaka 
kepaDa IBunya 

perkara apa pun. 
Pada hari kedua dan hari ketiganya, 

ibunda Juraij kembali mendatanginya. Na-
mun, hasilnya sama seperti hari pertama. 
Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraij. 
Akhirnya, ia berdoa sesuatu yang kurang 
baik kepada Allah dan doanya terkabul-
kan. Seperti dikabarkan Rasulullah Saw, 
walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu 
kepada anaknya kurang baik, tetapi ia akan 
terkabulkan. Sebab, ketika Allah mengh-
endaki sesuatu, maka sesuatu itu akan ter-
jadi. Apa pun sebabnya. Saat itu pun Allah 
menciptakan sebabnya dengan mengirim 
seorang wanita pezina untuk menggoda Ju-
raij. Cara itu diciptakan karena orang-orang 
Bani Israil selalu membicarakan kesalehan 
dan ibadah Juraij. Sang wanita ingin meng-
hancurkan kasalehan dan ketakwaannya. 
Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij, 
pasti Juraij akan tergoda. Akibatnya, harga 
dirinya terjatuh seperti juga yang dialami 
orang saleh yang lain. Ia menggoda Juraij 
dengan nafsu dan kecantikannya. 

Hadits yang lain menggambarkan ba-
gaimana keindahan dan kecantikan wanita 
itu. Meski terus digoda wanita cantik, Juraij 
tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak ter-
goda. Ia asyik dalam shalat dan ibadahnya. 
Seakan-akan ia tak melihat wanita itu. Tidak 
pula ingin menyaksikannya. Akhirnya, si 
wanita melampiaskan nafsunya dengan 
seorang pengembala kambing dan hamil 
hingga melahirkan seorang bayi. 

Disana Allah hendak menunjukkan 
kebesaran dan kekuasan-Nya. Bayi yang 
ditanya Juraij bisa menjawab dengan suara 
jelas dan bisa dipahami. “Ayahku adalah 
penggembala kambing,” ucapnya. 

Dari jawaban itu, orang-orang pun tahu 

betapa besarnya kejahatan yang dilakukan 
sang wanita terhadap Juraij, seorang hamba 
yang saleh dan ahli ibadah. Ternyata Juraij 
tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan 
orang yang riya dan menipu. Ia bersungguh-
sungguh dalam ibadah.

Sementara wanita itu adalah pembo-
hong ulung yang telah menuduh keji kepada 
Juraij. Mereka sadar terlalu terburu-buru 
membenarkan tuduhan itu. Gegabah telah 
melukai perasaan Juraij dan mengancurkan 
bangunan tapanya. Mereka pun ingin men-
ebus apa yang telah mereka lakukan. Kar-
enanya, mereka menawarkan kepada Juraij 
untuk membangun kembali pertapaannya 
dengan emas atau perak. Tapi Juraij meno-
lak tawaran itu. Ia memilih membangunnya 
kembali dari tanah seperti semula.  Allah 
pun mengabulkan doa ibunda Juraij. Dia 
mewujudkan keinginannya. Pada saat yang 
sama, Allah pun menyelamatkan Juraij ber-

kat kesalahan dan ketakwaannya. (Lihat: 
Umar Sulaiman, Shahih al-Qashash an-
Nabawi,  Terbitan: Darun-Nafais, tahun 
1997, halaman 271).  

Dari kisah di atas, ada banyak pelaja-
ran berharga yang dapat kita petik.   

1. Betapa bahayanya durhaka kepada 
kedua orang tua dan menyakiti 
perasaan keduanya. Doa keduanya 
mustajab meskipun isinya kurang 
baik. 

2. Allah senantiasa menyelamatkan 
seorang hamba saleh dan ber-
takwa.

3. Allah maha kuasa untuk membuat 
bayi baru lahir bisa bicara. 

4. Orang yang sedang shalat sunat 
diwajibkan membatalkan shalatnya 
ketika salah seorang kedua orang 
tuanya memanggil. 

5. Di balik ujian seorang hamba pasti yang 
ada kebaikan selama ia tetap bersabar 
dan bertakwa kepada Allah.

6. Hati orang-orang yang saleh tetap 
teguh, yakin, dan berprasangka baik 
kepada Allah.

7. Kisah di atas menetapkan adanya 
karamah para wali atau kekasih Allah. 

8.  Wudhu juga sudah disyariatkan 
pada umat-umat terdahulu.

9.  Orang-orang saleh segera menunai-
kan shalat tatkala datang musibah 
atau ujian. 

10. Orang-orang jahat tak henti-henti-
nya berusaha mencemarkan nama 
baik orang-orang saleh. 

11. Tidak boleh terburu-buru membe-
narkan tuduhan tanpa bukti.  

12. Kisah menunjukkan keutamaan 
orang berilmu dibanding ahli 
ibadah. Seandainya Juraij seorang 
alim (yang berilmu), maka tentu 
ia akan lebih memilih untuk men-
jawab panggilan ibunya dibanding 
melanjutkan shalat. 

13. Berbakti pada orang tua adalah 
akhlak mulia, lebih-lebih lagi ber-
bakti pada ibu.

14. Juraij menunjukkan sikap yang benar 
ketika menghadapi masalah yaitu 
harus yakin akan pertolongan Allah.

15.  Zuhudnya Juraij karena hanya me-
minta tempat ibadahnya dibangun 
seperti sedia kala. Ia tidak minta 
diganti dengan emas atau perak.  

 16. Tawakkal dan keyakinan yang 
tinggi pada Allah akan membuat 
seseorang keluar dari musibah.

17. Jika ada dua perkara yang sama-sama 
penting bertabrakan, maka dahu-
lukan perkara yang paling penting. 
Seperti ketika bertabrakan antara 
memenuhi panggilan ibu ataukah 
shalat sunnah, maka jawabnya, me-
menuhi panggilan ibu.

18.  Allah selalu memberikan jalan keluar 
(jalan kemudahan)  bagi para wali-Nya da-
lam kesulitan mereka. Wallahu’alam.
[berbagai sumber] aye

NU ONLINE
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aWaL Desember 2022, The 
Diplomat menerbitkan 
artikel tentang sisi gelap 
K-pop bahwa di bawah 
citra permukaan yang 

berkilauan dari idola K-pop, terda-
pat jantung industri—semisal Dorian 
Grey—yang menyalahgunakan dan 
membuang peserta pelatihan dan 
bintangnya. 

Sementara itu, K-wave Korea Se-
latan menarik perhatian dunia dan 
menawarkan posisi pengaruh budaya 
global. Perhatian ini diwarnai dengan 
sejumlah tragedi. Penganiayaan, bunuh 
diri, kontrak kerja paksa, jadwal pelati-
han yang melelahkan, klausul “dilarang 
berkencan”, pelecehan seksual, dan 
seksualisasi anak di bawah umur oleh 
agensi K-pop, seluruhnya tidak bisa 
luput dari perhatian.

Skandal sering terjadi di dunia K-
pop. November lalu, artis populer Lee 
Seung-gi menemukan agensinya (Hook 
Entertainment) menahan semua ke-
untungan untuk streaming digital dan 
mengunduh lagu-lagunya selama peri-
ode 20 tahun. Omega X, boy band yang 
terdiri dari 11 bintang kesempatan 
kedua, tercatat menerima perlakuan 
kasar dari manajemennya. Belakangan, 
muncul dugaan bahwa agensi membuat 
grup tersebut tetap tampil saat dites 
positif Covid-19.

Hallyu—atau K-wave—berada di 
garis depan revolusi “soft power” Korea 
Selatan dan sering dipasangkan dengan 
paksaan. Soft power atau daya tarik dan 
pengaruh budaya merupakan alat ber-
bahaya dan rumit untuk digunakan. 

Selama lebih dari dua dekade, Ko-
rea Selatan secara aktif mendukung 
industri hiburannya sebagai mesin “soft 
power” dan pertumbuhan ekonomi. 
Namun, ketika sampai pada tugasnya 
untuk melindungi hak asasi manusia, ia 
gagal memenuhinya. Industri ini hanya 
melihat untung dalam memperluas 
pengaruhnya di Timur Tengah, Cina, 
bahkan Amerika Utara.

Justru hal yang lebih gelap dari 
skandal eksploitasi artis K-pop adalah 
eksploitasi terhadap fandom seba-
gai penggemar sekaligus pasar yang 
berjumlah jutaan. Sedihnya, di antara 
mereka, banyak pemuda muslim yang 
menjadi korban. Sisi gelap yang satu ini 
tampaknya sering luput dari observasi 
para pengamat industri K-pop. 

Sebagai contoh, pada November 

SISI GELAP K-POP,  
MESIN EKSPLOITASI 

PASAR PEMuDA 
MuSLIM DI ASIA

OLEH : DR. FIKA KOMARA

lalu, grup K-pop NCT 127 terpaksa men-
gakhiri konser pertama mereka di Indo-
nesia lebih awal setelah 30 remaja putri 
pingsan karena berdesak-desakan. Konser 
telah berlangsung selama dua jam ketika 
para penggemar mulai merangsek ke depan 
untuk mendekat ke panggung.

Bahaya K-pop sebagai “soft power” 
adalah racun nilai dan gaya hidup kar-
ena K-pop berhasil memasarkan nilai-nilai 
liberal, hedonis dan pemujaan idola ala 
Barat dengan kemasan budaya Korea yang 
ketimuran. Apalagi fandom K-pop fanatik 
biasanya dibangun di atas dedikasi patolo-
gis, yakni mereka dipenuhi oleh jutaan fans 
yang menderita delusi dan pemujaan yang 
berlebihan. 

Ini berdampak langsung bagi umat 
Islam karena banyak negara muslim diang-
gap sebagai pasar terbesar untuk industri 
K-pop. Kaum mudanya tereksploitasi se-
bagai fandom untuk lagu dan film mereka. 

Berdasarkan laporan Twitter pada Januari 
2022, Indonesia menempati urutan teratas 
untuk jumlah twit K-pop terbanyak selama 
dua tahun berturut-turut, sedangkan Ma-
laysia di posisi ke-8.

Perusahaan agensi boy band Korea 
bahkan tidak segan melakukan “eksploitasi 
finansial” terhadap pasar. BTS Army, basis 
fandom global sensasi K-pop, awal tahun 
ini telah mengungkapkan kemarahannya 
kepada perusahaan hiburan tersebut atas 
ekspansi agresifnya. Banyak fan mengeluh 
bahwa agensi cenderung menghasilkan uang 
dengan menjual merchandise kepada fan 
dengan harga tinggi. Harga produknya sung-
guh membuat gempar. Satu set piama (dua 
potong) dan bantal masing-masing dihargai 
119.000 won ($99,70) dan 69.000 won.

Begitu pula dengan tur konser musik 
K-pop yang berlangsung lintas negara, 
pasar fannya sangat besar. Menurut riset 
Hyundai Motor Securities, lebih dari 2,85 

juta orang diproyeksikan akan meng-
hadiri konser K-pop di negara lain pada 
2022 karena dunia beralih dari pandemi 
menjadi endemi. Konser konser ini bah-
kan memunculkan fenomena “ticket 
war”. Banyaknya jadwal konser K-pop 
di Indonesia—tepatnya pada 2022 di 
Jakarta—membuat penjualan tiket di-
perebutkan anak-anak muda. 

Konser Blackpink yang terjadwal 
2023 saja, tiketnya sudah mulai direbut-
kan sejak beberapa bulan lalu. Selama 
ini, harga tiket konser K-pop dijual 
berkisar USD50—350, sungguh bukan 
harga yang murah bagi kantong remaja 
Indonesia.

Dampak langsung dari merebaknya 
K-pop sebagai industri budaya pop-
uler adalah perusakan dan pelemahan 
generasi muslim. Kaum muda muslim 
hanya menjadi generasi imma’ah yang 
tidak punya pendirian, hanya senang 
ikut-ikutan tren dan vibe (atmosfer) 
gaya hidup hedonistik. Imma’ah adalah 
sifat labil yang mengikuti arus, tren, 
dan mayoritas. Tidak berprinsip, krisis 
identitas, dan berjiwa pembebek. 

Dari Hudzaifah berkata bahwa Rasu-
lullah saw. bersabda, “Janganlah kalian 
menjadi imma’ah, (yakni) kalian ber-
kata, ‘Jika orang-orang baik, kami pun 
ikut baik. Dan jika mereka zalim, kami 
pun ikut zalim.’ Akan tetapi, siapkan diri 
kalian (untuk menerima kebenaran dan 
kebaikan), (yakni) jika orang-orang baik, 
kalian harus baik; dan jika mereka rusak 
kalian, jangan menjadi orang zalim.” (HR 
Tirmidzi dan berkata, “Ini hadis hasan 
gharib.“).

K-pop tidak lebih sekadar alat penja-
jahan Barat berkedok wajah ketimuran; 
penjajahan yang berlangsung lebih 
halus, mengeksploitasi kelabilan jiwa 
anak muda, menguras kantong mereka, 
dan membuat mereka memiliki loyalitas 
patologis pada “berhala-berhala” idola 
mereka.

Inilah model penjajahan dengan 
pendekatan “soft power” yang lebih 
berbahaya karena bersifat laten dan 
banyak bermain di area syubhat yang sa-
mar, kabur, dan tidak jelas. Arus ini juga 
didampingi dengan wabah berbagai nilai 
pluralisme sekuler, seperti moderasi 
beragama dan program deradikalisasi 
yang terus dikampanyekan di tengah 
pelajar muslim. Pemuda muslim akh-
irnya makin mudah menjadi mangsa 
bagi kapitalisme! [Dikutip Muslimah 
Sriwijaya/ Mnews/gz]
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HuKum menGelola 
SawaH GaDaian

Di beberapa desa di Provinsi Sumatera 
Selatan sudah menjadi kebiasaan dimana 
seseorang meminjam uang dengan men-
jaminkan sebidang tanah sawah. Selama 
belum dibayar utangnya, tanah tersebut 

akan dikelola oleh pemilik uang. Utang dengan gadai 
adalah dua hal yang saling berkait erat. Umumnya utang 
dalam jumlah besar tentu disertai dengan barang se-
bagai jaminan (gadai). Utang sendiri dalam pandangan 
syariat bukan akad yang bernilai profit namun bernu-
ansa tolong-menolong. Karena itu, pengembalian dalam 
utang sesuai nominal yang diutang.
 Mensyaratkan membayar lebih termasuk riba yang 
disebut riba qardh. Sedangkan gadai atau dalam istilah 
fiqih disebut rahn, didefinisikan dengan ja’lu ainin ya-
juzu bai’uha watsiqatan bidain yustaufa minha ‘inda 
ta’adzuri wafa’ihi, yaitu menjadikan komoditas yang sah 
diperjualbelikan sebagai jaminan atas utang. Manfaat 
dari akad gadai adalah bila sampai waktunya utang tak 
terbayarkan, barang gadaian tersebut bisa dijual seizin 
pemilik kemudian hasil penjualan digunakan untuk 
melunasi utang. 
 Bila ada sisa maka dikembalikan kepada pemilik 
barang. Dari keterangan di atas dapat dimengerti bahwa 
meski barang jaminan berada di tangan penerima gadai, 
barang jaminan tersebut tetap berstatus milik yang 
menggadaikan.     
 Ia boleh menggunakan barang tersebut selama 
bukan penggunaan yang menghilangkan kepemilikan; 
seperti menjual; penggunaan yang bisa mengurangi 
minat calon pembeli; atau penggunaan yang berpotensi 
menimbulkan sengketa di masa depan, seperti meng-
gadaikan lagi barang tersebut kepada orang lain. 
 Ia juga berkewajiban penuh atas perawatan barang 
tersebut. Satu-satunya manfaat dari gadai adalah ada 
jaminan jalan bagi kreditur untuk mendapatkan kem-
bali uangnya ketika utang jatuh tempo.   
 Dengan demikian, mensyaratkan dalam akad gadai 
agar barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh penerima 
gadai selama utang belum terbayar menyalahi hakikat 
dari akad gadai itu sendiri, sehingga menyebabkan akad 

gadainya tidak sah. 

Hal ini seperti keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain:

Artinya :
”Tidak sah akad gadai bila disertai syarat yang merugi-
kan penggadai dan menguntungkan penerima gadai. 
Semisal syarat manfaat barang gadaian menjadi milik 
penerima gadai tanpa ada batasan waktu. Maka syarat 
tersebut batal. Begitu juga akad gadainya batal menu-
rut qaul adhhar karena mengubah ketentuan akad.” 
(Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain, [Beirut, Darul 
Fikr], halaman 244). 

 Begitu juga bila pemanfaatan tersebut disebutkan 
dalam akad utang piutang. Semisal memberikan utang 
dengan syarat ada jaminan yang berhak dimanfaatkan 
pihak kreditur selama utang belum terbayarkan. 
 Hal ini tidak sah dan masuk dalam kategori riba 
yaitu setiap utang yang mendatangkan keuntungan 
bagi pemberi utang dengan disebutkan dalam akad. 
Sedangkan bila pemanfaatan tersebut tidak disebutkan 
dalam klausul akad, namun hanya kesepakatan awal 
pra akad atau berdasarkan kebiasaan, hal ini telah 
diputuskan dalam Muktamar NU ke-2 di Surabaya pada 
12 Rabiuts Tsani 1346 H/ 9 Oktober 1927 M. 
 Secara lengkap salah satu keputusannya sebagai 
berikut: S. Bagaimana hukum orang yang menerima ga-
dai dengan mengambil manfaatnya misalnya sebidang 
tanah yang digadaikan kemudian diambil hasilnya den-
gan tanpa syarat pada waktu akad diadakan demikian 
itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum akad 
memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis tetapi 
tidak dibaca pada waktu akad. Hal demikian itu apakah 

termasuk riba yang terlarang atau tidak? 
 Jawaban: Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat 
dari para ahli hukum (ulama) : haram sebab termasuk 
utang yang dipungut manfaatnya; halal sebab tidak ada 
syarat pada waktu akad sebab menurut ahli hukum 
yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak ter-
masuk syarat; syubhat (tidak tentu jelas halal haram-
nya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat.  
  Adapun Muktamar memutuskan bahwa yang lebih 
berhati-hati ialah pendapat yang pertama (haram). 
Dengan demikian, pemanfaatan lahan sebagaimana 
disampaikan penanya, bila berdasarkan kebiasaaan 
tanpa disebutkan dalam akad menurut rekomen-
dasi Muktamar NU, hukumnya haram sebab termasuk 
riba. 
 Walau begitu, Muktamar NU juga mengakui ada 
ulama yang memperbolehkan memandangnya sebagai 
adat saja. Bila tidak disebutkan dalam akad, maka tidak 
bisa dianggap sebagai syarat yang mengikat.
  Hal ini sebagaimana dalam kitab Al-Asybah wan 
Nazha’ir: 

Artinya, “Di antara persoalan kaidah Al-’Adatul 
Muhakkamah adalah bila sudah umum di kalangan 
masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan ba-
rang gadaian oleh penerima gadai. Apakah kebiasaan 
tersebut sama dengan pensyaratan dalam akad, seh-
ingga menyebabkan akad gadai tidak sah? Mayoritas 
ulama Syafi’iyah mengatakan tidak sama; sedangkan 
Imam Al-Qaffal mengatakan sama.” (Jalaluddin As-
Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha’ir, [Beirut, Darul Kutub 
‘Ilmiyah, halaman 96). 
 Dalam permasalahan ini, sebaiknya mengikuti hasil 
muktamar. Bila memang sulit dihindari, silahkan mengi-
kuti yang memperbolehkan asal tidak disebutkan dalam 
akad. Semoga bermanfaat.[Sumber: nu.or.id]

KOMPAS.COM

”Tidak sah akad gadai 
bila disertai syarat yang 

merugikan penggadai dan 
menguntungkan penerima 
gadai. Semisal syarat man-
faat barang gadaian men-
jadi milik penerima gadai 
tanpa ada batasan waktu. 

Maka syarat tersebut batal. 
Begitu juga akad gadainya 
batal menurut qaul adhhar 

karena mengubah 
ketentuan akad.” (Nawawi 

Al-Bantani, Nihayatuz Zain, 
[Beirut, Darul Fikr],

halaman 244). 
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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 menen-
tukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”(Qs. An Nahl:18). Allah SWT, 
sesungguhnya telah memberikan manusia 
sebuah proses melatih tumbuhnya kesyu-
kuran 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 
kalian menyembah.” [QS Al Baqarah: 172].

Bersyukur dengan hati yaitu dengan 
menyadari sepenuhnya bahwa, segala 
nikmat dan rezeki yang didapatkan meru-
pakan karunia yang diberikan oleh Allah 
SWT. Dengan begitu, akan timbul sikap 
menerima karunia yang diberikan dengan 
penuh rasa ikhlas tanpa kecewa atau ke-
beratan meskipun nikmatnya hanya sedikit. 
Saat kita sendiri, lalu ada yang datang mem-
berikan 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 untuk kita syu-
kuri sebagai berikut.

Nikmat yang terletak pada diri kita 
pribadi. Sang Pencipta memberikan kita 
mata dan telinga, tangan, dan kaki serta 
anggota tubuh lainnya. Kita mensyuku-
rinya 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 mendapat bagian.” (QS Adz-

Kalian tak Akan Bisa 
Menghitung Nikmat Allah

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 melihat yang baik, telinga 
hanya mendengarkan yang bermanfaat. 
Semua kita gunakan untuk menuju ket-
aatan 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; 
‘Sesungguhnya 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 ban-
yak, jabatan, pangkat yang sekarang kita 
emban, ilmu yang banyak, mobil, rumah 
dan lain sebagainya. Itu semua sebagi-
mana yang Allah firmankan :”Dan karena 
rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam 
dan siang, supaya kamu beristirahat 
pada malam itu dan supaya kamu men-
cari sebahagian dari karunia-Nya (pada 
siang hari) dan agar kamu bersyukur 
kepada-Nya. (QS. Al Qashash:73). Hasil 
sebagian dari semua apa yang kita usaha-
kan tersebut cara mensyukurinya adalah 
dengan bersedekah kepada orang-orang 
yang tidak mampu, anak yatim, maupun 
janda miskin dan mereka yang fakir dan 
membutuhkan. Dengan sedekah, Allah 
akan membalas dengan melipatgandakan 
dari apa yang telah kita sedekahkan. Rasu-
lullah SAW pernah bersabda: “Sedekah itu 
dapat menghapus dosa sebagaimana air 
itu memadamkan api.” (HR. At-Tirmidzi). 
Sudah banyak orang yang merasakan 
manfaat sedekah dan ganjaran yang 
diberikan oleh sang Pencipta pun sangat-
lah besar. Allah firmankan yang artinya: 
“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), 
maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu 
menyembunyikannya dan kamu berikan 
kepada orang-orang fakir, maka menyem-
bunyikan 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 dis-
ebutkan :”Kamu sekali-kali tidak sampai 
kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian 
harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan maka sesungguhnya Al-
lah 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, pinja-
man yang baik (menafkahkan hartanya di 
jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya den-
gan 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 berfirman artinya: “Dan 
Dia (pula) yang menjadikan malam dan 
siang silih berganti bagi orang yang ingin 
mengambil pelajaran atau orang yang in-
gin 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 Engkau 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 datang-
nya.”  (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 
Allah. 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 menjelaskan, seorang 
Muslim hendaknya melihat segala sesuatu 
yang telah diberikan Allah kepadanya 
dengan tiada terhingga. Yakni berupa ken-
ikmatan 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 bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah 
kalian mengingkari (nikmat)- Ku.”  Di dalam 
Surah Az-Zumar, Allah kembali menegaskan 
perintah untuk bersyukur: yang artinya: “Wa-
hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
Allah 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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entah siapa yang memulainya, tiba-tiba 
permainan anak-anak tempo dulu kem-
bali menjadi populer dan dimainkan oleh 
anak-anak milenial sekarang ini. Ya per-
mainan Latto-latto. Ini permainan klasik 

yang kembali populer. Tidak saja viral di dunia maya, 
Latto-latto digandrungi masyarakat di dunia nyata. 
Sejak akhir November 2022, Latto-Latto populer di 
berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya anak-anak, 
Latto-latto dimainkan remaja, dewasa hingga orang-
orang tua.

 Dilansir muhammadiyah.or.id, Rabu (4/1/2023), 
Latto-Latto (bahasa Makassar) atau Etek-etek (ba-
hasa Jawa) adalah sebuah permainan dua bola clakers 
(bola keras berbahan plastik) seukuran bakso yang 
digantung oleh dua utas tali.

Cara memainkannya adalah dengan mengayunk-
an tali itu sehingga dua bola berbenturan dan 

mengeluarkan suara ketukan.
Meski nampak mudah, permainan ini 

butuh keahlian dan konsentrasi tinggi 
untuk mempertemukan kedua bola 

plastik tersebut. Selain itu, tidak 
mudah pula untuk mempertah-
ankannya.

asal Mula Latto-Latto
Berbagai sumber mencatat 

bahwa Latto-Latto pertama 
kali lahir pada tahun 1960-an 
di Amerika Serikat. Awalnya 
permainan ini menggunakan 
kaca berbentuk bulat yang 

dibenturkan dan menimbulkan 
bunyi. Karena berbahaya ketika 

pecah, maka bola kaca diganti 
dengan bola plastik.

Di Indonesia, Latto-latto sempat 
populer pada tahun 1970-an dan tahun 

HuKum main

1990-an. Kini, di berbagai daerah Latto-latto bahkan 
diperlombakan karena dianggap menantang.

Meski populer, namun tidak sedikit keluhan 
terhadap permainan ini. Pasalnya, suara ketukan 
yang ditimbulkan Latto-latto cukup nyaring dan 
kadang muncul di waktu-waktu beristirahat. 
Lantas bagaimanakah hukumnya menurut Mu-
hammadiyah?

Mubah, Sepanjang tidak Mafsadat dan 
tidak Mengandung unsur Perjudian

Dalam wawancara pada Selasa (3/1/2023), 
Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah Agus Tri Sundani menjelas-
kan bahwa permainan Latto-Latto tidak haram 
sepanjang tidak melalaikan, tidak membahayakan, 
dan tidak mengandung unsur judi.

“Semua permainan itu sebenarnya pada hukum 
asalnya adalah mubah. Tapi akan bisa menjadi 
haram kalau memang mengandung unsur perju-
dian atau hal yang membahayakan bagi si pemain 
sendiri. Jadi kalau dilihat dari hukum asalnya, jelas 
permainan itu adalah mubah atau boleh. Tidak ada 
dalil yang mengharamkan,” jelasnya.

Namun, Agus berpesan bahwa orangtua perlu 
mengimbau anak-anak mereka yang memainkan 
Latto-latto untuk tidak larut dalam keasyikan 
hingga lalai beribadah dan belajar. Termasuk tidak 
memainkannya di jam-jam ketika orang beristira-
hat, misalkan di tengah malam.

“Pertama, memang permainan itu jangan sampai 
melalaikan dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau sudah 
waktu-waktu kosong boleh dimainkan,” kata dia 
sebagaiaman dikutip dari MoeslimChoice.com.

“Imbauan orangtua juga perlu. Kita kecil dulu 
kan juga sering bermain. Tapi memang harus di-
arahkan jangan sampai melalaikan ibadah, mela-
laikan belajar, dan lain sebagainya. Waktu bermain 
juga perlu diperhatikan,” tegasnya. n aye

FOTO:IST
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SeMua negara di dunia sudah pasti 
akan mempersiapkan generasinya 
untuk memperoleh pendidikan 
yang baik lagi mampu mendukung 
nilai-nilai akhlak bagi masyarakatnya 

terutama generasi muda. Indonesia tentu de-
mikian juga. Entah membuat sistem yang lebih 
baik dari hari ke hari, atau sekadar membuat 
proyek ‘ajar anak-anak’ bukanlah soal.

Tetapi diantara sistem yang terprogram 
untuk memberikan pendidikan kepada anak 
bangsa ini, yang tak kalah hebatnya adalah 
kaum ibu dan kaum ayah yang sadar un-
tuk memberikan pendidikan agama bagi 
anak-anak mereka setidaknya dalam kurun 
waktu masa play group, TK dan tingkat SD di 
sekolah-sekolah Islam.  Ini merupakan sebuah 
kesadaran yang amat tinggi yang dimiliki ibu 
dan ayah Indonesia saat ini. Lihatlah di semua 
daerah, baik kota maupun desa, seperti men-
jadi sebuah kesepakatan, anak usia sekolah 
hingga menamatkan SD tersebut memilih seko-
lah Islam. Sehingga sekolah Islam pun makin 
bertambah jumlahnya, hingga yang ditujukan 
kepada anak yang dari kalangan menengah 
ke bawah sampai kalangan mampu sekolah di 
Sekolah Islam Terpadu (SIT) . 

Tentu sebagai sekolah Islam yang mem-
berikan pendidikan Islam, tujuannya mem-
berikan bimbingan jasmani dan rohani menuju 
terbentuknya kepribadian utama menurut 
ukuran-ukuran Islam.  Kepribadian yang 
memiliki nilai-nilai agama Islam memilih 
dan memutuskan serta berbuat berdasarkan 
nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai 
dengan nilai-nilai Islam yang berkalitas.  Pendidi-
kan Islam merupakan pendidikan yg bertujuan 
membentuk individu menjadi makhluk yg bercorak 
diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan 
isi pendidikan adalah mewujudkan tujuan ajaran 
Allah (Djamaluddin 1999: 9). Menurut Hasan 
Langgulung yg dikutip oleh Djamaluddin (1999) 
Pendidikan Islam ialah pendidikan yg memiliki 
empat macam fungsi yaitu :Menyiapkan generasi 
muda yang dapat memegang peranan-peranan 
tertentu dalam masyarakat pada masa datang, 
yang erat kaitannya dengan kelanjutan hidup 
masyarakat sendiri. Memindahkan ilmu penge-
tahuan dari generasi tua kepada generasi muda.
Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memi-
lihara keutuhan dan kesatuan masyarakaant yg 
menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup 
suatu masyarakat yang memiliki peradaban dan 
moralitas tinggi.Mendidik anak agar beramal di 
dunia ini utk memetik hasil di akhirat kelak.

Mukhtar Bukhari yg dikutip oleh Halim 
Soebahar dalam sebuah buku soal pendidikan 
Islam, mengatakan pendidikan Ialam adalah 
seganap kegiatan yg dilakukan seseorang atau 
suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai 
Islam dalam diri sejumlah siswa dan kes-
eluruhan lembaga-lembaga pendidikan yang 
mendasarkan program pendidikan atau pan-
dangan dan nilai-nilai Islam (2002: 12). Lalu, 
As-Sunnah ialah perkataan perbuatan ataupun 
pengakuan Rasulullah, merupakan sumber aja-
ran kedua sesudah Al-Qur’an yang juga sama 
berisi pedoman untuk kemaslahatan hidup 
manusia dalam segala aspek untuk membina 
umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim 
yang bertaqwa.  Setelah memahami tujuan 
pendidikan Islam ini, tentu demikian besarnya 
permahaman dan perhatian kalangan ibu dan 
ayah Indonesia untuk memberikan kesempa-
tan yang luas bagi anak-anak Indonesia untuk 
memberikan pendidikan agama Islam dengan 
harapan akan menjadikan generasi Islam tidak 
terputus hanya sampai hari ini saja.

Adanya harapan untuk menggapai wujud 
nyata  bagi terciptanya anak-anak Indonesia 
yang beragama dan memiliki nilai akhlak 
serta moralitas yang tinggi diantara peradaban 
yang makin rendah belakangan ini. Dan juga – 
anak-anak- akan dapat mempertahankan diri 
dari godaan gilasan budaya barat yang terus 
ditransformasikan oleh kalangan liberalis 
yang tak pernah mengabaikan dampak buruk 
terhadap bangsa-bangsa. 

 
Keluarga Sebuah Contoh Pendidikan
Sebuah renungan untuk dijadikan sebagai 

bahan dalam Pendidikan, contoh Keluarga 
yang merupakan pendidikan yang pertama 
yang didapat oleh anak. Lingkungan pendidi-
kan yang pertama membawa pengaruh terh-
adap anak untuk melanjutkan pendidikan yang 
akan dialaminya di sekolah dan di masyarakat, 
dengan kata lain bahwa peran keluarga adalah 

suatu kewajiban yang harus diberikan kepada 
anaknya untuk membentuk kepribadian bagi 
anaknya, baik di lingkungan sekolah maupun 
diluar lingkungan sekolah. Motivasi pendidi-
kan keluarga semata-mata demi cinta kasih 
sayang, dimana di dalamnya terdapat suasana 
cinta. Inilah proses pendidikan berlangsung 
selama anak-anak itu dalam tanggung jawab 
orang tua/ keluarga. Mereka tidak hanya 
berkewajiban mendidik atau menyekolahkan 
anaknya ke sebuah lembaga Pendidikan.  

Akan tetapi mereka juga diamati Allah Swt 
untuk menjadikan anak- anaknya bertaqwa 
serta taat beribadah sesuai dengan ketentuan 
yang telah diatur dalam Al- Qur’an dan Hadits.
Allah Swt berfiman dalam Al-Qur’an surat 
At-Tahrim ayat 6: “Wahai orang-orang yang 
beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malai-
kat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang dia perintah-
kan kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan. Keluarga adalah 
suatu institusi yang terbentuk karena suatu 
ikatan perkawinan antara sepasang suami 
istri untuk hidup bersama dalam membina 
mahligai rumah tangga untuk mencapai kelu-
arga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah 
SWT. Keluarga merupakan lembaga pendidi-
kan yang bersifat informal, yaitu pendidikan 
yang tidak mempunyai program yang jelas 
dan resmi, selain itu keluarga juga merupakan 
lembaga yang bersifat kodrati, karena terda-
patnya hubungan darah.Keluarga merupakan 
persekutuan hidup terkecil dari masyarakat 
yang luas. Keluarga merupakan ladang terbaik 
dalam penyemaian nilai-nilai agama. Pendidi-
kan dan penanaman nilai-nilai agama harus 
diberikan kepada anak sedini mungkin, salah 
satunya melalui keluarga sebagai tempat pen-
didikan pertama yang dikenal oleh anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak 
tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. 
Allah Swt berfiman dalam Al-Qur’an surat Al-
Kahfi ayat 46 : “Harta dan anak-anak adalah per-
hiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan 
yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya 
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. Dalam hal ini orang tua adalah pendidik 
pertama dan utama dalam keluarga sesuai sabda 
Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda : 
Setiap bayi yang lahir adalah fitrah maka kedua 
orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi dan 
Nashrani. (HR. Bukhari). Orang tua seharusnya 
tidak hanya menyerahkan sepenuhnya pendidi-
kan anak mereka kepada pihak lembaga pendidi-
kan atau sekolah, akan tetapi mereka harus lebih 
memperhatikan pendidikan anak-anak mereka 
di lingkungan keluarga mereka, karena keluarga 
merupakan faktor yang utama di dalam proses 
pembentukan kepribadian sang anak.

Orang tua merupakan pribadi yang sering 
ditiru anak-anaknya, kalau prilaku orang tua 
baik. Dengan demikian keteladanan yang baik 
merupakan salah satu kiat yang harus diterap-
kan dalam mendidik anak. Anak yang sholeh 
bukan hanya anak yang berdo’a untuk orang 
tuanya saja, akan tetapi anak sholeh adalah anak 
yang berusaha secara maksimal melaksanakan 
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan ajaran Islam, se-
orang anak harus dilatih sejak dini dalam 
praktik pelaksanaan ajaran Islam seperti : 
shalat, puasa, dan menutup aurat bagi wanita. 
Dari sini jelas bahwa perkembangan kepriba-
dian anak bermula dari keluarga, dengan cara 
anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan 
orang tua baik secara sadar maupun tidak 
sadar. Begitupun dengan pemakaian jilbab 
bagi sang anak kalau tidak ada dorongan dari 

orang tua anak tersebut akan sedih, maka 
peran keluargalah yang harus memberikan 
masukan, motivasi dan bimbingan kepada 
anak. Orang tua memberikan masukan kepada 
anak-anaknya agar kalau keluar rumah harus 
memakai jilbab, karena Islam menganjurkan 
sebaiknya bagi perempuan harus memakai 
jilbab. Allah Swt berfiman dalam Al-Qur’an 
surat Al-Furqan ayat 74: “Dan Orang-orang 
yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkan-
lah kepada kami pasangan kami dan ketu-
runan kami sebagai penyenang hati kami, dan 
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang bertaqwa.’’

Pelaksanaan pendidikan agama dalam 
lingkungan keluarga kaitannya dengan pem-
bentukan akhlak adalah dengan melaksana-
kan pendidikan agama yang disesuaikan den-
gan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 
si anak. Dalam sebuah tulisan ,: Amirul Hasan, 
S.Ag, seorangPenghulu Muda dan Kepala KUA 
Kecamatan Simeulu Tengah Kabupaten Sim-
eulu, Aceh, mengetengahkan, 

bentuk pelaksanaan pendidikan selain 
dengan memberikan secara teoritis tentang 
akhlak juga harus disertai dengan contoh 
tauladan kepada anak oleh orangtua, maka 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksan-
aan pendidikan agama dalam keluarga terdiri 
dari faktor internal yaitu faktor yang berasal 
dari lingkungan keluarga itu sendiri seperti 
kondisi keluarga yang harmonis atau tidak, 
tidak berjalannya fungsi dan peran masing-
masing anggota keluarga, baik ayah, ibu dan 
anak, tingkat ekonomi keluarga yang rendah 
dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal 
adalah faktor yang berasal dari luar lingkun-
gan keluarga yaitu masyarakat, lingkungan 
sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan. 
Secara umum prinsip pendidikan mempunyai 
pengertian suatu haluan untuk bertindak 
dalam usaha mencapai sasaran yang telah 
ditentukan. Dihubungkan dengan pendidikan 
keluarga, strategi dapat diartikan sebagai 
pola-pola kegiatan ayah-anak dalam perwuju-
dan pendidikan agama untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.

Allah Swt berfiman dalam Al-Qur’an surat 
Al-Baqarah ayat 83 : “Dan ingatlah ketika 
kami mengambil janji dari Bani Israil,” Jan-
ganlah kamu menyembah selain Allah dan 
berbuat baiklah kepada kedua orang tua, 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 
miskin. Dan bertutur katalah yang baik 
kepada manusia, laksanakanlah sholat dan 
tunaikanlah zakat,” Tetapi kemudian kamu 
berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil 
dari kamu dan kamu masih menjadi pem-
bangkang. Fungsi pendidikan Islam dalam 
membina keluarga merupakan suatu proses 
untuk membimbing anak menjadi orang yang 
berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh 
karena itu, manusia membutuhkan pendidi-
kan secara optimal agar mampu mencapai 
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akan 
tetapi, kegiatan pengajaran tersebut mempu-
nyai prinsip tersendiri dalam usaha mencapai 
tujuan pengajaran. Namun demikian, prinsip-
prinsip pendidikan semua pendidikan sama 
saja, termasuk terhadap prinsip pendidikan 
anak. Hal tersebut dikarenakan belajar men-
gajar adalah suatu kondisi yang dengan sen-
gaja diciptakan. Orang tua yang menciptakan 
guna membelajarkan anak didik. Orang tua 
yang mengajar dan anak didik yang belajar. 
Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini 
lahirlah interaksi edukatif dengan meman-
faatkan keluarga sebagai mediumnya. Di sana 
semua bentuk pendidikan diperankan secara 
optimal guna mencapai tujuan pengetahuan 
yang telah ditetapkan sebelum pengajaran 

dilaksanakan.

Kesdaran Orangtua yang Tinggi
Sebagai orang tua tentunya sudah me-

nyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk 
mencapai kondisi belajar mengajar yang dapat 
mengantarkan anak-anak kepada kebaikan. 
Di sini tentu saja tugas orang tua berusaha 
menciptakan suasana yang menggairahkan 
dan menyenangkan bagi anaknya. Oleh kar-
ena itu, memberikan pengetahuan agama 
bagi seorang anak menghendaki hadirnya 
sejumlah prinsip pendidikan. Sebab belajar 
tidak selamanya memerlukan seorang guru. 
Cukup banyak aktifitas yang dilakukan seorang 
anak di luar dari keterlibatan guru. Belajar di 
rumah cenderung menyendiri dan tidak terlalu 
banyak mengharapkan bantuan dari orang 
lain, apalagi aktifitas itu berkenaan dengan 
kegiatan membaca sebuah buku.Sebenarnya 
menyangkut dengan memberikan pendidikan 
kepada anak pada hakikatnya merupakan 
suatu proses yaitu mengatur, mengorganisasi 
lingkungan yang ada di sekitar anak-anak, se-
hingga dapat menumbuhkan dan mendorong 
anak-anak melakukan belajar. 

DR. Zakiyah Daradjat, Dosen Universitas 
Indonesia (UI), merumuskan prinsip-prinsip 
pendidikan anak sebagai berikut: Pertama, 
Memelihara dan membesarkan anak. Inilah 
prinsip paling sederhana dan merupakan 
dorongan alami untuk mempertahankan ke-
langsungan hidup manusia.Kedua, Melindungi 
dan menjamin kesamaan, baik jasmani mau-
pun rohani, dari berbagai penyakit dan dari 
penyelewengan kehidupan dan dari tujuan 
hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan 
agama yang dianutnya. Ketiga, Memberikan 
pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak 
memperoleh peluang untuk memiliki penge-
tahuan dan kecakapan seluas dan setinggi 
mungkin yang dapat dicapainya.Keempat, 
Membahagiakan anak baik dunia maupun 
akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan 
hidup muslim.

Dari uraian di atas dapat digambarkan 
bahwa, dalam menerapkan pendidikan Islam 
juga harus menggunakan prinsip yang sama 
dengan pendidikan lainnya. Oleh karena itu 
untuk mencapai tujuan pendidikan, maka 
digunakan prinsip pendidikan yang berlaku 
secara umum guna tercapainya tujuan pendidi-
kan tersebut. Keluarga mempunyai peranan 
penting dalam pendidikan, baik dalam ling-
kungan masyarakat Muslim. Karena keluarga 
merupakan tempat pertumbuhan anak yang 
pertama di mana dia mendapatkan pengaruh 
dari keluarga itu sendiri.

Sebab pada masa tersebut apa yang ditana-
mkan dalam diri anak akan sangat membekas 
sehingga tak mudah hilang atau berubah. 
Dari sini keluarga mempunyai peranan besar 
dalam pembangunan masyarakat.Pendidikan 
keluarga ialah suatu usaha seseorang atau 
orang tua kepada orang lain dalam membimb-
ing agar seseorang itu berkembang secara 
maksimal. Baik yang diselenggarakan oleh 
keluarga, sekolah dan masyarakat yang men-
cakup pembinaan aspek jasmani maupun ro-
hani. Pendidikan agama ialah pendidikan yang 
mencakup penanaman nilai-nilai keagamaan 
dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-
masing. Pendidikan agama harus ditanamkan 
pada anak sedini mungkin, bahkan saat anak 
masih dalam kandungan. Dalam pandangan 
Islam, manusia lahir dengan membawa fitrah 
keagamaan yang harus dikembangkan lebih 
optimal yaitu oleh orang tua sebagai pendidik 
pertama dan utama, agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Allah 
SWT.(*)

Kesadaran 
Orang tua 
aKan PendidiKan 
islam

OleH : H. eMIl ROSMAlI
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aDa kalanya kehidupan  keluarga diterpa 
prahara, namun tidak selamanya harus 
menjadi masalah jika istri dan suami memi-
liki kesabaran dan pemahaman dalam men-
gelola rumahtangga. Saat memasuki bahtera 

pernikahan, pasangan Istri dan suami tentu memiliki hak 
dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peran-
nya. Mereka harus patuh kepada norma dan aturan yang 
dalam Islam telah tertera dalam AlQuran dan Sunnah 
Rasulullah.

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

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

Senantiasa Taat Atas Perintahnya. Salah satu kewa-
jiban istri adalah taap pada suami, selam tidak berten-
tangan dengan syariat. Saat hal tersebut terjadi, istri 
bisa mengajukan keberatan dengan sopan atau menolak 
dengan cara halus, dan mengajukan alternatif lain dari 
perintah suami. Diam saat Suami Sedang Berbicara. Istri 
yang diam saat suami berbicara lebih kepada cara lain 
menghormati suami. Jika bermaksud memotong pem-

menelisiK 
haK dan Kewajiban 
istri-suami

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

Apalagi dengan sengaja menyakiti perasaan suami dengan 
hinaan yang merendahkan perasaan suami apapun kondisinya. 
Sikap belas kasih ini adalah adab istri terhadap suami yang 
harus dimiliki setiap saat. Haruslah  saling mencintai.  Allah 
Berfirman: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian 
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 
jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar,” (An-Nisa: 34).

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

kewajiban Suami terhadap Istri
Berkeluarga ada juga hak Istri.  Hak dan kewajiban 

menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Masing-masing 
dari istri dan suami memiliki kewajiban satu sama lain. Apa 
saja kewajiban suami dalam Islam? Setelah menikah, suami 
dan istri mengikatkan diri. Di dalamnya ada hak dan kewa-
jiban yang harus sama-sama diberikan seimbang agar saling 
dapat menghargai. Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 
228 berfirman yang artinya: “Dan para wanita mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu ting-
katan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. ”Istri Berhak Memperoleh Maskawin 
dan Nafkah. Di dalam Al Qur’an sudah disebutkan kewa-
jiban seorang suami. Antara lain memberi mas kawin dan 
nafkah. Dalam Al Qur’an Surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT 
berfirman: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” 
[QS. An-Nisa: 4].

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

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

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

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah, 
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir-

kan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,” (An-Nisa: 34).

Oleh : hj. Desmawati Djuliar, m.Si
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“INGATLAH bahwa di dalam jasad itu ada 
segumpal daging. Jika ia baik, maka baik 
pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka 

rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia 
adalah hati (jantung).”(HR. Bukhari no. 52 dan 
Muslim no. 1599).

Hati adalah bagian paling mulia dan murni 
dari seluruh bagian tubuh manusia, sehingga 
benarlah kiranya sabda Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam dalam hadits di atas. Dan hati 
juga merupakan bagian tubuh manusia yang pal-
ing rawan terkena fitnah syubhat dan syahwat, 
sehingga mudah terbolak-balikkan.

 “Sesungguhnya hati semua manusia itu be-
rada di antara dua jari dari sekian jari Allah Yang 
Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta’ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-
Nya.” Setelah itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam berdoa; “Allahumma mushorrifal quluub 
shorrif quluubanaa ‘ala tho’atik” [Ya Allah, Dzat 
yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami 
kepada ketaatan beribadah kepada-Mu] (HR. 
Muslim no. 2654).

  Kebahagiaan letaknya di dalam hati, dan setiap 
manusia memiliki hati. Sehingga kebahagiaan itu 
milik semua orang, baik si kaya maupun si miskin, 
asalkan ia mampu menata dan membersihkan hat-
inya dari karat-karat yang mematikan hati.

Allah Ta’ala berfirman, “(Yaitu) pada hari 
harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, ke-
cuali orang-orang yang menghadap Allah dengan 
hati yang bersih.” (QS. asy-Syu’ara: 88-89).

 Imam Asy-Syaukani berkata, “Harta dan 
kerabat tidak bisa memberikan manfaat kepada 
seseorang pada hari kiamat. Yang bisa mem-
berikan manfaat kepadanya hanyalah hati yang 
selamat. Dan hati yang selamat dan sehat adalah 
hati seorang mukmin yang sejati.”

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
pernah ditanya: ‘Siapakah orang yang paling 
utama?’ Beliau menjawab, ‘Setiap orang yang ber-
sih hatinya dan benar ucapannya.’ Para sahabat 
berkata, ‘Orang yang benar ucapannya telah kami 
pahami maksudnya. 

Lantas apakah yang dimaksud dengan 
orang yang bersih hatinya?’ Rasulullah men-
jawab, ‘Dia adalah orang yang bertakwa (takut) 
kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa 
dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada 
pula dendam dan hasad.’ (Ibnu Majah dan At 
Thobari- Al Albani)

 Maka, selayaknya kita sebagai makhluk 
yang lemah selalu memohon kepada Rabb 
penguasa hati, agar hati kita selalu dibimb-
ing untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan 
ditetapkan di atas agama-Nya. Salah satu doa 
yang diajarkan Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wa sallam telah kami sebutkan di atas. 
Namun, berdoa saja tidak cukup. Doa harus 
diiringi dengan usaha dan perjuangan, karena 
membersihkan hati juga merupakan ibadah, 
ibadah mentauhidkan Allah dalam perkara 
‘ubudiyyah dan ‘uluhiyyah.

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS. 
Al-Ankabut : 69, “Dan orang-orang yang berjihad 
untuk (mencari) keridhaan) Kami, benar-benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 
Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar be-
serta orang-orang yang berbuat baik.”

 Perbuatan baik adalah jalan memperoleh 
ketenangan jiwa. Lakukanlah itu, karena Allah 
sangat menyayangi mereka yang selalu mengelu-
arkan orang dari masalahnya.(*)

UNDANGAN KAJIAN
Yayasan Dakwah dan Pendidikan 
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Mengajak Masyarakat untuk mengikuti 
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Tempat Penyelenggaraan: 
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Komplek Perguruan SIT Al Furqon
Sekip Ujung - Palembang 30127

Telp. (0711) 824945

Oleh : Emil Rosmali

SeORang yang berada dalam 
kondisi marah, dengan sangat 
emosi, bahkan dendam yang 
membara dalam hatinya, na-

mun bila dapat menahannya dan justru 
menunjukkan perbuatan baik yang 
ikhlas dan sepenuh jiwa, maka itulah 
sesungguhnya ihsan yang dimaksud.

Assajidin.com – “Derajat ihsan 
merupakan tingkatan tertinggi keis-
laman seorang hamba. Tidak semua 
orang bisa meraih derajat yang mulia 
ini. Hanya hamba-hamba Allah yang 
khusus saja yang bisa mencapai dera-
jat mulia ini. Bila kita ingin meraihnya 
maka perbuatan baik dalam segala hal 
yang dapat mewujudkannya.”

Seorang yang berada dalam kondisi 
marah, dengan sangat emosi, bahkan 
dendam yang membara dalam hatinya, 
namun bila dapat menahannya dan jus-
tru menunjukkan perbuatan baik yang 
ikhlas dan sepenuh jiwa, maka itulah 
sesungguhnya ihsan yang dimaksud.

Ustads H Mugiono, M.Pdi, yang me-
nyampaikan Kajian Hadist, Pada Ahad 
lalu, di Masjid Al Furqon Palembang 
mengupas soal pengertian dan ba-
gaimana sebenarnya seseorang sampai 
pada derajat ihsan.

Dijabarkan Mugiono, tingkatan 
agama yang paling tinggi adalah ihsan, 
kemudian iman, dan paling rendah ada-
lah Islam. Kaum muhsinin (orang-orang 
yang memiliki sifat ihsan) merupakan 
hamba pilihan dari hamba-hamba Allah 
yang shalih. Oleh sebab itu, sebagian 
ulama menjelaskan jika ihsan sudah 
terwujud berarti iman dan islam juga 
sudah terwujud pada diri seorang 
hamba.

Jadi, setiap muhsin pasti mukmin 
dan setiap mukmin pasti muslim. 
Namun tidak berlaku sebaliknya. 
Tidak setiap muslim itu mukmin dan 
tidak setiap mukmin itu mencapai de-
rajat muhsin. Orang yang ihsan adalah 
hamba pilihan dari hamba-hamba Allah 
yang shalih. Oleh karena itu, di dalam 
al Quran disebutkan hak-hak mereka 
secara khusus tanpa menyebutkan hak 
yang lainnya.

Digambarkan pula, bahwa mencin-
tai orang lain laksana mencintai diri 
sendiri merupakan ajaran yang sangat 
mulia. Merasa tak pernah cukup dalam 
urusan materi kerap menjadi benteng 
kokoh, penghalang menebarkan ke-
baikan kepada sesama. Di situlah jihad 
besar dilakukan, mengendalikan hawa 
nafsu serakah yang tidaklah mudah.

Iman yang Sempurna
Dalam menyempurnakan keiman-

an, antara kesalehan individu dengan 
kesalehan sosial atau berbuat kebaikan 
yang ikhlas harus selaras. Akidah kokoh 
dalam jiwa harus dipancarkan dalam 
kebaikan yang nyata, sehingga bisa 
dirasakan sesama.

Kesalehan sosial dan individual 
yang menyatu akan menjadi tameng 
tangguh dari godaan keserakahan. ”Jika 
anak Adam memiliki satu lembah emas, 
dia akan mencari agar menjadi dua lem-
bah dan tidak ada yang akan menutup 
mulutnya melainkan tanah. Dan, Allah 
menerima tobat orang yang bertobat.” 
(HR Bukhari dan Muslim No 1049).

Kecenderungan kecintaan kepada 
tahta, harta, dan wanita sering kali 
membutakan mata hati. Belas kasih, 
kepedulian kepada sesama menjadi 
sirna. Berlomba-lomba mengumpulkan 
harta tiada batas, lalai pada ibadah, 
hingga akhir dari kehidupan.

Ada sebuah kisah pada masanya 
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Ihsan itu akan Meninggikan 
Derajat kemuliaan Diri

yang diambil dari Kisah para Sahabat, 
Suatu hari keluarga Ali bin Abi Thalib 
RA dan Fatimah Az-Zahra kedatangan 
seorang fakir yang meminta makanan. 
Saat itu, keduanya sedang bersiap-siap 
untuk makan.  Dengan penuh kasih 
sayang, Ali dan Fatimah pun memberi 
makanan yang akan mereka santap dan 
memilih berpuasa.

Besoknya, kejadian itu berulang 
lagi, bahkan hingga tiga hari berturut-
turut. Keluarga putri Rasulullah SAW 
tersebut akhirnya harus berpuasa.,   
Begitulah teladan dari mukmin sejati. 
Ali dan Fatimah begitu peduli terhadap 
sesama. Tak harus menunggu lapang 
untuk peduli dan berbagi.

Rasulullah SAW bersabda, ”Tidak 
sempurna iman seseorang di antara ka-
lian, sehingga ia mencintai saudaranya 
dengan segala apa yang ia cintai untuk 
dirinya sendiri, berupa kebaikan.” (HR 
Bukhari-Muslim).

Dalam hidup ini, ujar Ustadz Mu-
giono, kalaupun perbuatan kebaikan 
kepada seseorang malah dibalas dengan 
keburukan, berprasangka baiklah kepada 
Allah SWT, bahwa Allah menyayangi dan 
akan membalas semua kebaikan dengan 
drajat kemuliaan dan ketenangan jiwa 
atau yang setimpal dengan itu.

Tetaplah berbuat baik dan tak 
harus membalasnya. Percayalah, Allah 
SWT Yang Maharahman dan Rahim 
akan membalasnya. Tak akan pernah 
kebaikan bertukar dengan keburukan.  
Bila tidak besok, nanti atau anak cucu 
kita yang akan merasakan buahnya. 
Teruslah menebar peduli maka hidup 
ini akan merasakan bahagia tiada 
henti.

Dalam al-Qur`an, disebutkan, “Maka 
barangsiapa mengerjakan kebaikan 
seberat zarrah, niscaya dia akan me-
lihat (balasan)nya, dan barangsiapa 
mengerjakan kejahatan seberat zarrah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya” 
(Qs. al-Zalzalah: 7-8).  Dua ayat terakhir 
persisnya adalah “penutup/ lanjutan 
yang berisi kesimpulan” (disebut den-
gan tafrî’ al-fadzlakah), untuk memberi 
motivasi atau dorongan agar orang 
berbuat kebaikan (targhîb) dan anca-
man agar orang tidak berbuat kejahatan 
(tarhîb).

Ayat –karena merupakan prinsip–dis-
ebut oleh Nabi Muhammad sebagai “un-
gkapan ringkas, padat, dan satu-satunya” 
(al-jâmi’ah al-fâdzdzah). ‘Abdullâh ibn 
Mas’ûd menyebut bahwa ayat ini adalah 
ayat paling tegas/ jelas keberlakuannya 
(ahkam âyah) dalam al-Qur`an. Suatu 
ketika Sha’sha’ah bin Nâjiyah, kakek 
al-Farazdaq, datang kepada Nabi Mu-
hammad meminta untuk dibacakan ayat 
al-Qur`an.  “jika kalian berbuat baik, maka 
berarti kalian berbuat baik untuk diri ka-
lian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, 
maka untuk diri kalian sendiri (juga)” (Qs. 
al-Isrâ`: 7).

Kita hidup di dunia ini hanya semen-
tara. Karena sifatnya yang sementara 
itu, maka kita pun perlu memilih laku 
hidup yang tepat. Salah satunya adalah 
dengan berbuat baik di situasi apa pun, 
kapan pun, dan di mana pun. Berbuat 
baik bisa mendatangkan ketenan-
gan dan kenyamanan untuk hidupmu 
sendiri. Tak perlu mencemaskan atau 
mengkhawatirkan penilaian orang lain, 
sebab tidak semua orang perlu paham 
akan situasi.  Wallahu’alam.(*)

IDN TIMES
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MaSYa Allah, alangkah megah 
dan mewahnya Masjid Raya 
Al Jabbar di Kota Bandung, 
Jawa Barat dan alhamdulil-
lah pembangunan masjid 

ini segera rampung dan  akan segera dir-
esmikan dengan dihadiri sedikitnya 7.000 
undangan.

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat 
sekaligus sang arsitek Mochammad Ridwan 
Kamil saat melakukan peninjauan ke lokasi 
kemarin, Senin, 26 Desember 2022, di mana 
ia menyebutkan bahwa Masjid Al Jabbar 
berkapasitas 20.000 jamaah.

Pria yang karib disapa Kang Emil itu me-
nyebut, kapasitas masjid ini berjumlah 20.000 
orang. Terdiri dari dua lantai, masjid tersebut 
begitu megah dengan teknik arsitektur yang 
cukup rumit.

Dirancang langsung Kang Emil ketika 
menjabat sebagai Wali Kota Bandung, pem-
bangunan masjid memakan waktu lima 
tahun.

“Di area ini kapasitas 20.000 orang. Kemu-
dian di lantai atas, biasanya mayoritas jamaah 
perempuan di sana, berkisar 2.000 – 3.000 
orang. Di luar, alun-alun kalau luber di dalam 
itu bisa digunakan shalat sudah dikasih garis 
shaf juga, kapasitasnya 20.000 jamaah,” kata 
Kang Emil. 

 “Keliling sana sini kalau dipakai salat 
kapasitas sebenarnya masjid ini sekitar 
50.000 jemaah, sudah seperti stadion,” sam-
bungnya.

Menurut Kang Emil, di samping dipakai 
sebagai tempat ibadah, masjid ini juga di-
lengkapi dengan area Museum Rasulullah 
SAW dan Sejarah Islam Nusantara serta Jawa 
Barat. Museum akan dibuka untuk umum 
pada Februari 2023.

Ia mengungkap bahwa ada danau yang 

Megahnya 
Masjid 
al jabbar

mengelilingi Masjid Al Jabbar, yang mempu-
nyai fungsi penting. Danau ini bisa dipakai 
sebagai kolam retensi atau pengendali banjir 
di area Gedebage.

“Proyek ketiga adalah danaunya, danau 
pengendali banjir Gedebage, biar banjirnya 
terbagi-bagi ke banyak tempat,” jelasnya.

Mengenai pemilihan nama masjid yaitu 
Al Jabbar, dikatakan Kang Emil, mengand-
ung beberapa arti. Emil menjelaskan, rumus 
matematika identik dengan Aljabar, kemudi-
an dalam Asmaul Husna, Al Jabbar bermakna 
Yang Maha Kuasa.

“Ilmuan matematika terkenal sedunia 
namanya Aljabar. Kemudian, Al Jabbar Nama 
Asmaul Husna yang kami tuliskan di mihrab 
itu artinya agung. Kebetulan juga Aljabar juga 
singkatan Jawa Barat, Jadi sudah takdirnya 
namanya berjodoh,” terangnya.

Di dalam masjid ini pun dipasang belasan 
pilar yang terinspirasi dari Masjid Nabawi. 
Pilar-pilar itu berfungsi sebagai pendingin 
udara yang mana di bawahnya dipasang eta-
lase untuk menyimpan Al-Quran.

“Ini gabungan masjid tanpa kolom, ma-
kanya bentuknya sangat megah, kita (jemaah) 
menjadi kecil, dan tentunya kita beribadah 
kepada Allah,”  ujarnya.

Selain itu, di ujung-ujung bagian dalam 
masjid, terdapat ornamen seperti pintu 
sebanyak 27 buah. Jumlah ini diambil dari 
27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, leng-
kap dengan corak batik di masing-masing 
wilayah.

“Karena ini masjid Jabar dikonsepkan 
agar ada pintu atau tempat 27 kota ka-
bupaten. Jadi kalau di zoom (ornamen) 
membentuk batik yang berbeda, pokoknya 
pintu Majalengka, Ciamis, Garut sehingga 27 
wilayah ini terwakili ke-Jawa Baratannya,” 
jelas Kang Emil.(*) aye

maSJiD al Jabbar Bandung karya Kang Emil



JAMAAH haji dan umrah dapat dipastikan 
akan berkunjung ke masjid yang memiliki seja-
rah dan keistimewaan tersendiri, sebab sholat 
di masjid yang pertama dibangun Rasulullah ini 
akan bernilai ibadah umrah. Itulah  Masjid Quba. 
Masjid ini  sangat lekat dengan Nabi Muhammad 
SAW, sebab, masjid ini dibangun sendiri oleh 
Rasulullah SAW.

Masjid Quba terletak di sebuah desa dengan 
nama yang sama di 6 kilometer kota Madinah 
yang saat ini masjid dan desa tersebut telah 
menjadi bagian dari kota Madinah. Alasan pe-
namaan masjid ini dengan nama Masjiq Quba 
disebutkan karena masjid ini dibangun di samp-
ing desa Quba. Penamaan desa ini juga dikar-
enakan memiliki sumur yang terkenal dengan 
nama sumur Quba.

Menurut beberapa riwayat, Masjid Quba 
Madinah merupakan masjid yang pertama kali 
dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah 
ke kota Madinah. 

Masjid Quba Madinah merupakan bangunan 
yang di dirikan atas dasar taqwa, sebab menurut 

Sholat di Masjid Quba Madinah
berpahala umrah 

catatan sejarah masjid ini didirikan Rasulullah 
SAW pada saat unta yang di tungganginya 
berhenti dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke 
Madinah, dan merupakan masjid pertama yang 
didirikan Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah 
sebelum Masjid Nabawi. 

Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah 
atas perintah Allah untuk menghindari kekeja-
man kaum kafir Quraisy, yang bertepatan pada 
Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 
Masehi.

Dalam upaya hijrah itu, lokasi pertama 
yang disinggahi Rasulullah SAW adalah Gua 
Jabal Tsur. Di dalam gua ini, Rasulullah SAW 
bersembunyi bersama Abu Bakar dari kejaran 
kaum kafir Quraisy.

Setelah kondisinya dirasa aman, Rasulullah 
SAW kemudian melanjutkan perjalanan menuju 
Madinah. Beliau memilih jalan yang berbeda 
dari jalan umum. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari pertemuan secara langsung den-
gan orang-orang kafir Quraisy.

Dan sebelum tiba di Madinah, Rasulullah 

SAW sempat singgah di beberapa tempat dan 
salah satunya adalah Quba bersama Bani ‘Amru 
bin Auf di rumah Kalthum bin Al-Hadm.

Hanafi al-Malawi dalam bukunya Tempat 
Bersejarah yang dikunjungi Rasulullah SAW 
menjelaskan, Rasulullah SAW tinggal di desa 
Quba selama empat hari dan kemudian mem-
bangun sebuah masjid yang sekarang dikenal 
dengan nama Masjid Quba.

Inilah masjid yang dibangun dengan dasar 
ketaatan dan ketaqwaan Rasulullah SAW ke-
pada Allah Subhanahu wa ta’ala.

”Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas 
dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama 
adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di 
dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-
orang yang bersih.” (QS At-Taubah [9]: 108).

Setelah masjid berdiri, Rasulullah SAW 
menjadi imam ketika melaksanakan shalat ber-
jamaah secara terbuka bersama para sahabat 
di Masjid Quba yang kiblatnya yang pada saat 
itu mengarah ke Masjid Al-Aqsha. 

Masjid Quba bukan hanya memiliki nilai 
sejarah saja, akan tetapi ada keistimewaan dan 
keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk 
menambah keimanan kita kepada Allah Azza 
wa jalla.

Setelah berada di Madinah, Nabi Muham-
mad SAW selalu menyempatkan diri mendatangi 
Masjid Quba untuk melakukan salat dua rakaat. 
Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah 
bin Umar, dia berkata; 

“Dahulu Nabi Muhammad SAW  mendatangi 
Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan 
kaki atau berkendaraan kemudian melaksana-
kan salat dua rekaat.”

Melalui hadis ini, Imam Nawawi dalam kitab-
nya Almajmu menganjurkan untuk senantiasa 

mengunjungi dan salat di Masjid Quba terutama 
pada hari Sabtu. 

“Sangat disunahkan untuk mendatangi 
Masjid Quba terutama pada hari Sabtu dengan 
niat mendekatkan diri kepada Allah dan salat di 
dalamnya.”

Mengunjungi dan shalat di Masjid Quba 
terdapat keutamaan yang sangat agung, di 
antaranya salat di dalamnya bernilai seperti 
pahala umrah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu 
Majah dari Sahl bin Hunaif disebutkan, bahwa 
Nabi Muhammad SAW bersabda; 

“Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu da-
tang ke Masjid Quba’, kemudian dia mendirikan 
salat di sana, maka dia mendapatkan pahala 
umroh.”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam 
Tirmidzi dari Usaid bin Alhudhair, Nabi Saw. 
bersabda;   

“Salat di Masjid Quba seperti melakukan 
umrah.”

Allah SWT dalam Quran surat At Taubah  
ayat 108 juga berfirman mengenai keistimewaan 
Masjid Quba, sebagai berikut :  

Artinya: “Janganlah engkau melaksanakan 
salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sung-
guh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, 
sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau 
melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya 
ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. 
Allah menyukai orang-orang yang bersih”

Oleh karena itu, ketika kita berada di Madi-
nah, kita sangat dianjurkan untuk bersuci dengan 
wudhu dari hotel kemudian mendatangi Masjid 
Quba dan shalat di dalamnya, baik salat wajib 
atau sunah. Selain untuk mengikuti sunah Nabi 
Muhammad, mendatangi Masjid Quba dan salat 
di dalamnya memiliki keutamaan yang besar, 
yaitu bernilai seperti pahala umroh. n Aye

haji & umroh
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DIRektuR Bina Umrah 
dan Haji Khusus Kemen-
terian Agama (Kemenag)  
Nur Arifin menegaskan, 
bilamana  potensi ekonomi 
haji dan umrah Indonesia 
dimaksimalkan, maka tidak 
pantas ada orang miskin di 
tanah air ini.

“Mari kita ubah cara 
berpikir kita, bagaimana 
ekosisten haji dan umrah 
ini harus kita gerakkan. 
Semoga kita bisa menjadi 
bagian dari solusi memban-
gun perekonomian umat 
dari pintu haji dan umrah,” 
ujar Nur Arifin. 

Dia sedikit menyayangkan karena hingga 
saat ini umrah masih dipandang sebagai ritual 
ibadah semata.

Dikatakan, tingginya animo umat Islam Indo-
nesia untuk berangkat ke Tanah Suci seharusnya 
dapat menjadi potensi besar dalam menggerak-
kan ekonomi umat di dalam negeri.

Ia mengungkapkan, setiap tahun, jumlah 
jemaah umrah di Indonesia rata-rata mencapai 
1 juta orang. Bahkan di tahun 2018 mencapai 
1,2 juta jemaah.

“Begitupun tahun ini, sudah 900 ribu je-
maah yang berangkat, padahal masih dalam 
masa pandemi, dan musim umrah masih 
panjang. Artinya kemungkinan besar jumlah 
jemaahnya akan lebih dari 1 juta,” kata Nur 
Arifin dalam acara Serial Webinar Inspirasi 
Binis Haji Umrah yang diselenggarakan Haji-
umrahnews.com dan Indonesia -Saudi Arabia 
Business Council, Selasa, 20 Desember 2022. 

Nur Arifin menyebut, seandainya setiap 

jemaah umrah itu infaq mas-
ing-masing Rp1 juta, maka 
akan terkumpul dana sebesar 
Rp100 miliar per tahun.

“Dari dana Rp100 miliar 
itu kita bisa bangun misalnya 
ritel Umrah Mart. Berdasar-
kan kajian kami, satu ritel itu 
kurang lebih butuh Rp500 
juta. Artinya kita bisa bangun 
20 ritel Umrah Mart per ta-
hun,” jelas Nur Arifin.

“Kalau konsep ini kita 
laksanakan, maka dalam 10 
tahun ekonomi Indonesia 
bisa diguyur dikuasai oleh 
umat Islam hanya melalui satu 

pintu yaitu umrah. Dari Umrah Mart kalau itu 
diwakafkan ke produktif maka hasilnya ibarat 
saham ditujukan ke dakwah-dakwah Islam 
misalnya menggaji Imam Masjid, membiayai 
pendidikan anak-anak miskin. Ini sunggu luar 
biasa dahsyatnya,” sambung Nur Arifin.

Ia menuturkan, bahwa konsep ini sekali-
gus menjadi media bagi jemaah umrah untuk 
mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muham-
mad SAW yaitu berdagang (tijarah).

Dia berharap, jika Umrah Mart terbangun 
maka itu bisa menjadi penyuplai bagi ket-
ersediaan berbagai kebutuhan jemaah umrah 
maupun haji Indonesia di Arab Saudi.

“Kami sempat melakukan survei ringan 
ketika di Saudi. Kami tanya makanan yang 
dimakan oleh jemaah Indonesia baik umrah 
maupun haji. Pisang dari Ekuador, beras rata-
rata dari Thailand, ayam dari Brazil. Kemudian 
saya tanya terus yang dari Indonesia yang 
mana, itu pak tukang masaknya dari Cianjur. 
Ini fakta,” ungkap Nur Arifin. n aye
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FaDLuL Imansyah resmi menjabat 
sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan 
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk 

periode 2022-2027 dengan Keppres 
Nomor 117/P/Tahun 2022.

Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., 
AAK  bukanlah orang baru di bidang 
manajemen keuangan dan investasi. 

Aktivis Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Indonesia, ini te-

lah berkarir selama lebih dari dua puluh 
tahun dengan latar belakang pendidikan 

Ekonomi dari Universitas Indonesia.
 Di tahun 2007-2010, Fadlul pernah 

menjabat sebagai Deputy Head of Invest-
ment Management PT PNM.

Ia kemudian melanjutkan karier 
sebagai Investment Group Head hingga 
menjadi Deputy Director, Treasury and 
Investment di BPJS Kesehatan. Ia aktif 

dalam perencanaan dan pengembangan 
bisnis serta sempat menjabat sebagai 

Kepala Departemen Pendanaan II.n aye

Fadlul imansyah Jabat
Kepala badan Pelaksana 
bPKH 2022-2027

Fadlul Imansyah, S.e., M.M., CIFP., AAK

tidak Pantas ada 
orang miskin di indonesia,
bila Potensi ekonomi Haji 

dan umrah Dimaksimalkan 

Nur Arifin
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meDia Sosial (medsos) sudah menjadi ruang 
aktivitas keseharian para netizen. Tidak 
sedikit orang meng-upload- kegiatan rutinnya 
di facebook, instagram misalnya, sehingga se-
tiap langkahnya dapat diketahui para netizen, 

publik. namun demikian, Dokter ahli Kejiwaan rumah Sakit 
islam (rSi) ar rasyid Palembang, dr adhe herawaty, SpKJ 
mengingatkan janganlah berkeluh kesah di medsos. 

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

menurut ahli Kejiwaan rSi 
ar rasyid Palembang ini, 
keluh kesah adalah perso-
alan pribadi dan luapan 
emosi yang sebenarnya 
bisa dikendalikan 
dan dicari  jalan 
keluarnya dengan 

dr adhe herawaty, SpKJ 
(Dokter Kejiwaan rSi ar rasyid Palembang)

JanGan berKeluH 
KeSaH Di meDSoS

cara berbicara langsung kepada teman misalnya, bukan melalui 
medsos.

Kemudian pula, lanjut dr adhe, bermedsos juga boleh meng-
publish kemarahan dan emosi yang tak terkendali. Orang marah 
cenderung akan sulit mengontrol pikiran, perasaan dan perbuatan 
kita. Sering tanpa kita sadari kita meluapkan kemarahan kita, 
menyalahkan orang lain di media sosial yang pada akhirnya dapat 
menyinggung perasaan orang lain yang mungkin akan kita sesali di 
kemudian hari.

menurut dr adhe herawaty, SpKJ, main medsos sebenarnya cukup 
mudah dan dapat kita lakukan setiap saat. Kita dapat mengakses 
media sosial apapun.

Tidak heran di mana-mana kita banyak melihat orang asyik 
dengan telepon genggamnya. baik orang tua maupun anak-anak, di 
kantor, di pusat perbelanjaan, maupun di tempat lain sibuk dengan 

aktivitas ini. 
aktivitas yang mereka lakukan kebanyakan 

adalah mengakses media sosial tentunya 
dengan bermacam-macam tujuan.

“aktivitas ini tentunya akan mem-
berikan manfaat yang baik bila dilaku-

kan dengan cara-cara yang bijak dan 
santun,” ujar anggota iaD Daerah 

banyuasin.
Walaupun yang dihadapi 

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

“Tetap diperlukan ke-
hati-hatian saat kita meng-
gunakan media sosial misal-
nya saat mengunggah atau 

mengomentari suatu tulisan 
atau gambar,” ujar alumni 

Fakultas Kedokteran universi-
tas Sriwijaya Palembang.

masing-masing individu 
memiliki sifat dan karakter yang 

berbeda-beda. gabungan antara 
sifat seseorang yang diturunkan 

dari orangtua dengan karakter yang 
terbentuk karena pengaruh lingkungan, 

pola asuh serta peristiwa masa lalu akan 
membentuk berbagai macam 

kepribadian.
Pada dasarnya masing-

masing individu akan 
mempunyai gabungan 

ciri kepribadian ter-
tentu walaupun tetap 
akan ada yang paling 
menonjol. Kepriba-

dian inilah yang da-
pat memengaruhi 

cara seseorang 
dalam berpikir 

dan bertingkah laku.
Ciri kepribadian ini juga dapat dikaitkan dengan perilaku ses-

eorang dalam bermedia sosial. Tidak jarang kita melihat aktivitas 
seseorang yang sangat aktif di dunia maya.

“Setiap aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur kembali 
bahkan bisa kita ketahui lewat akun media sosialnya. hal ini 
salah satunya dipengaruhi tipe kepribadian tertentu yang cend-
erung ingin menjadi pusat perhatian misalnya. atau mungkin 
sebaliknya kita melihat seseorang hanya menjadi penonton 
dalam media sosial tanpa ikut melibatkan diri secara aktif,” 
katanya.

menurutnya, poin paling penting yang perlu diperhatikan 
dalam bermedia sosial adalah jangan sampai aktivitas yang 
diperbuat merugikan diri sendiri terlebih lagi orang lain. ber-
sikaplah bijak dan santun saat bermedia sosial.

adapun hal-hal yang bisa kita lakukan saat menggunakan 
sebuah medsos antara lain:

1. Pahami maksud dan tujuan
hal pertama -yang harus kita perhatikan adalah kita harus 

memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan kita dalam ber-
media sosial. Jika kita paham maksud dan tujuan bermedia 
sosial maka itu dapat menjadi semacam rambu pengingat bagi 
kita.

“Terkadang tujuan kita menggunakan media sosial tidak 
hanya satu, misalnya selain kita ingin memperluas pergaulan 
kita juga ingin memperlihatkan eksistensi kita. hal ini sebe-
narnya wajar-wajar saja selagi tidak keluar dari norma-norma 
yang ada. Saat kita mulai melenceng mulailah untuk mengingat 
kembali tujuan awal kita,”jelasnya.

2. berhati-hati dengan emosi. 
Saat suasana perasaan kita sedang tidak baik misalnya 

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

3. hindari memuat tulisan atau gambar yang mengandung 
Sara. 

hendaknya konten yang kita unggah dapat menjadi inspirasi 
dan memotivasi orang di sekitar kita. Pilihlah tulisan atau gambar 
yang dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, ingatlah bahwa 
jejak digital akan sulit dihapus.

4. atur waktu dalam menggunakan media sosial.
Pengaturan ini tentunya harus kita patuhi agar kita tidak terjebak 

dalam ketergantungan dengan media sosial itu sendiri. Saat men-
gakses media sosial, salah satu sirkuit pengaturan syaraf otak yang 
berperan adalah pusat rasa senang.

inilah yang membuat kita dapat berlama-lama meng-
gunakan media sosial karena kita menikmatinya dan muncul 
perasaan ingin mengulanginya.

“lama kelamaan dapat muncul ‘kecanduan’. hal ini akan 
ditandai adanya peningkatan frekwensi dan durasi seseorang 
menggunakan media sosial,”katanya.

Dapat juga timbul rasa tidak nyaman saat tidak mengak-
sesnya. Pada akhirnya dapat berakhir pada pengabaian dalam 
aktivitas kita sehari-hari. Saat mulai muncul kondisi yang meng-
ganggu dirinya maupun orang lain maka dapat dikatakan sudah 
terjadi gangguan ketergantungan.

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

berbagai isi yang beraneka ragam. Perlu bagi kita untuk pan-
dai memilah akun yang ada. hindari akun-akun negatif yang 
bertujuan untuk menyebarkan kebencian atau berita-berita 
yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pi-
lihlah akun-akun yang dapat memberikan kita inspirasi untuk 
pengembangan diri.

6. batasi pertemanan.
Khusus untuk  akun media sosial yang bertujuan untuk 

menambah pertemanan hendaknya kita dapat menyaring orang-
orang yang dapat mengkases akun kita. banyaknya kejahatan 
yang terjadi di dunia maya membuat kita harus tetap waspada 
terhadap kemungkinan yag dapat membahayakan diri dan ke-
luarga kita.

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

7. Tahu uu iTe.
Kita perlu juga untuk mengetahui mengenai peraturan yang 

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

Dengan bersikap santun dan bijak dalam bermedsos di-
harapkan kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri 
kita maupun keluarga.

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

ambilah sebanyak-banyaknya hal yang bermanfaat dari med-
sos dan tinggalkanlah hal-hal yang akan dapat menjerumuskan 
kita. mari bermedsos dengan santun dan bijak. n Trijumartini

dr adhe herawaty, SpKJ 


