Majalah Yatim Mandiri | Juni 2018 / Ramadhan - Syawal 1439 H

Ramadhan Melahirkan
Generasi Amanah
Changemaker Family

Pentingnya Vaksin
Serviks

147.834

C2. IKLAN
Periode: September 2017 - Agustus 2018

“

Sucikan Harta Bersihkan Diri
Barang siapa membayar zakat hartanya maka kejelekannya
akan hilang dari dirinya
(HR. Al-Haitsami)”

		
		

										

Juni 2018

1

SALAM REDAKSI

LAZNAS YATIM MANDIRI
S.K. Menteri Agama No. 185/2016
VISI
Menjadi Lembaga Terpercaya Dalam Membangun
Kemandirian Yatim
MISI
1. Membangun Nilai-Nilai Kemandirian Yatim Dhuafa
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan
Dukungan Sumberdaya untuk Kemandirian Yatim
dan Dhuafa
3. Meningkatkan Capacity Building Organisasi
Pembina H. Nur Hidayat, S.Pd, M.M
Prof. Dr. Moh. Nasih. Ak
Moch. Hasyim
Pengawas Ir. Bimo Wahyu Wardoyo
Drs. H. Abdul Rokib
Yusuf Zain, S.Pd, MM
Ketua Achmad Zaini Faisol, S.M
Sekretaris H. Mutrofin, SE
Bendahara Bagus Sumbodo, ST
Dewan Pengawas Syariah Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
Prof. Dr. HM. Roem Rowi, MA
Drs. Agustianto, MA
KH. Abdurahman Navis, Lc., MHI
Direktur Lembaga Pend. Drs. Sumarno
Operasional Ach. Zaini Faisol, SE
Ketua STAINIM Drs. Sodikin, M.Pd
Direktur ICMBS Dr. Margono, M.Pd
Direktur MEC Mukhlis, ST
Manager Lembaga Kes. drg. Aditya Tri Nugraha Putra
GM Regional Office I Imam Fahrudin
GM Regional Office II Agus Budiarto
GM Regional Office III Achmad Zaini Faisol, S.M
Penasehat Dr. Zaim Uchrowi
Ir. H. Jamil Azzaini, MM
Dr. Muhammad Nafik
Penasehat Hukum H. Mahfud, SH

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT,
shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan
kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.
Masih dalam suasana bulan Ramadhan
yang penuh keberkahan di awal bulan ini. Dan
keberkahan bulan Ramadhan akan segera kita
petik di pertengahan bulan ini dalam momen Idul
Fitri.
Bulan Ramadhan adalah kesempatan yang
diberikan Allah SWT untuk kita mengembangkan
karakter mulia. Amanah adalah karakter
utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim,
sebagaimana Rasulullah bahkan telah bergelar
Al Amin (yang dapat dipercaya. Ada tiga
aspek kehidupan yang sangat rentan terhadap
pelangggaran sikap amanah, yaitu amanah dalam
kekuasaan, amanah dalam kehormatan dan
amanah dalam rahasia.
Allah berfirman dalam Alqur’an Surat Al-Ahzab
ayat 72 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah
menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk
memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak
akan melaksanakannya (berat). Lalu dipikullah
amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu
sangat zalim dan sangat bodoh”.
Berdasarkan ayat tersebut, maka manusia
adalah makhluk yang memikul beban (mukallaf).
pembebanan (taklif) meliputi hak dan kewajiban.
Setiap beban yang diterima manusia harus
dilaksanakan sebagai amanah.
Itulah sedikit bahasan dari rubrik Bekal
Hidup edisi kali ini. Dalam rubrik Muslimah akan
dibahs tentang tren busana pengantin muslimah .
Sedangkan dalam rubrik Kuliner akan membahas
berbagai menu dengan olahan saus telur asin
yang sedang tren didunia kuliner.
Semoga bahasan dan rubrik-rubrik bulan ini
bisa menjadi referensi bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Ramadhan Melahirkan
Generasi Amanah
Setiap pengabaian terhadap amanah dalam urusan apapun, pasti
akan menghasilkan kehancuran. Karena Setiap beban yang
diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah
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Alhamdulillahirabbilalamin, kembali kita telah
menjalani ibadah di bulan suci ramadhan yang
selalu ditunggu kehadirannya. Bahkan seringkali
secara tidak disadari hampir semua yang kita
lakukan khususnya dalam mencari nafkah lebih
diprioritaskan untuk menyambut bulan suci
ramadhan dan merayakan kemenangan di Hari
Raya Idul Fitri.
Dengan ramadhan pula telah mampu
menunjukkan tentang hak dan kewajiban
kita sebagai muslim untuk secara jujur dan
bertanggung jawab melaksanakan ibadah
puasa demi memperoleh ridlo Allah. Orang
yang tidak mengerti bagaimana ketentuan Allah
dalam mengatur urusannya tidak akan mampu
menjalankan amanah dengan baik dalam urusan
tersebut, sebaliknya hanya akan merusak dan
menghancurkan urusan itu. Bagaimana mungkin
dia bisa menjalankan ketentuan Allah kalau dia
tidak mengerti? Sedangkan yang mengerti saja
bisa jadi dia abai terhadap ketentuan yang dia
ketahui?.
Amânah berasal dari kata a-mu-na –
ya‘munu – amn[an] wa amânat[an] yang artinya
jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa,
amânah (amanah) dapat diartikan sesuatu yang
dipercayakan atau kepercayaan. Amânah juga
berarti titipan (al-wadî‘ah). (Kamus Al-Munawwir,
hal 41- 42). Amanah adalah lawan dari khianat.
Amanah terjadi dalam ketaatan, ibadah, Alwadî’ah (titipan), dan Ats-tsiqah (kepercayaan).
Oleh karena itu, sikap amanah dapat terjadi
dalam lapangan yang sangat luas, mulai dari
urusan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat
dan bahkan bernegara. Setiap pengabaian
terhadap amanah, dalam urusan apapun, pasti
akan menghasilkan kehancuran.
Dalam hal jual beli, sewa-menyewa, maupun
masalah bisnis lainnya, orang yang tidak mengerti
hukum Allah dalam hal tersebut, lalu nekat
menggeluti dunia bisnis, dia bisa saja melakukan
transaksi haram namun dianggapnya baik,
sehingga tidak hanya membahayakan dirinya,
namun juga mencelakakan orang lain yang
bertransaksi dengannya, bahkan masyarakat
umum. Oleh karena itu Umar bin Khattab r.a
pernah berkata:
“Jangan ada yang bertransaksi di pasar
kami kecuali orang yang telah paham agama.”
(Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad
hasan).
Allah berfirman dalam Alqur’an Surat Al-Ahzab
ayat 72 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah
menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk

memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak
akan melaksanakannya (berat). Lalu dipikullah
amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu
sangat zalim dan sangat bodoh”.
Berdasarkan ayat tersebut, maka manusia
adalah makhluk yang memikul beban (mukallaf).
pembebanan (taklif) meliputi hak dan kewajiban.
Setiap beban yang diterima manusia harus
dilaksanakan sebagai amanah.
Bulan Ramadhan adalah kesempatan yang
diberikan Allah SWT untuk kita mengembangkan
karakter mulia. Amanah adalah karakter
utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim,
sebagaimana Rasulullah bahkan telah bergelar
Al Amin (yang dapat dipercaya) sejak belum
diangkat sebagai Nabi. Begitu pula kita sebagai
umatnya, seyogyanya telah belajar menerapkan
karakter amanah dalam berbagai aspek
kehidupan. Ada tiga aspek kehidupan yang
sangat rentan terhadap pelangggaran sikap
amanah, yaitu:
1. Amanah dalam kekuasaan
Di antara amanah dalam kekuasaan ialah
seseorang tidak menggunakan kekuasaan
yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi atau keluarganya. Ia tidak
boleh mengambil tambahan dari gaji yang telah
ditentukan untuknya dengan cara yang tidak
benar, seperti menerima suap, atau menerima
suap dengan nama hadiah, korupsi, kolusi,
nepotisme dan sebagainya, karena semua itu
adalah merupakan bentuk pengkhianatan dan
penipuan yang akan membahayakan umat
keseluruhan, yang jelas-jelas diharamkan oleh
Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda,
“Barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja
untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah
menurut semestinya, maka apa yang ia ambil
lebih dari dari upah yang semestinya, maka itu
adalah korupsi.” (HR. Abu Dawud).
Di antara amanah dalam kekuasaan adalah
memberikan suatu tugas atau jabatan kepada

“

Sesungguhnya kami telah
menawarkan amanah kepada
langit, bumi, dan gununggunung, tetapi semuanya enggan
untuk memikul amanah itu dan
mereka khawatir tidak akan
melaksanakannya (berat). Lalu
dipikullah amanah itu oleh
manusia.
Juni 2018
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orang yang paling memiliki kapabilitas dalam
tugas dan jabatan tersebut, sebagaimana Hadist
Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : “Apabila
suatu urusan diserahkan kepada orang yang
bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya
kehancuran.” (HR. Al-Bukhari)
2. Amanah dalam Kehormatan
Termasuk amanah terhadap orang lain
adalah menjaga nama baik atau kehormatan
orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau
merusak kehormatannya. Di antara perbuatan
yang dilarang berkenaan dengan amanah ini
adalah berghibah, mengadu domba, menuduh
orang lain berzina, dan semacamnya. Oleh
karena itu bekerja saling menghormati dan saling
membantu serta berupaya terus membangun
hubungan kerja antar jabatan dan antar unit kerja
yang harmonis adalah bagian dari amanah.
3. Amanah dalam Rahasia
Apabila seseorang menyampaikan sesuatu
yang penting dan rahasia kepada kita, itulah
amanah yang harus dijaga. Rasulullah bersabda
“Apabila seseorang membicarakan sesuatu
kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan
ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia)
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maka itulah amanah (yang harus dijaga). (HR.
Abu Dawud)
Begitu juga pembicaraan dalam sebuah
pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan
rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada orang
lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal
ini Rasulullah bersabda, “Majelis pertemuan itu
harus dengan amanah kecuali pada tiga majelis:
Di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di
tempat perzinahan, dan di tempat perampokan.”
(HR. Abu Dawud).
Perlu kita dapat memilah dan memilih serta
menempatkannya tentang data dan informasi
yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan
secara tepat dan terkendali penyebarannya.
Lebih lanjut Amanah yang kita miliki dapat
dijalankan semakin baik dengan bersikap secara
Tumaninah, yaitu bersikap tenang atau tidak
tergesa-gesa dalam memutuskan tindakan
sehingga hasilnya sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.
Tumaninah sebagai salah satu rukun sholat
yang juga sebagai sarana mencapai tingkat
kesempurnaan shalat guna membangkitkan
kesadaran diri, bahwa kita sedang berhadapan

bekalhidup
dengan Allah. Tumaninah dapat dicapai dengan
cara rileks dan tidak tergesa-gesa dan fikiran
hanya terfokus pada pekerjaan.
Ada sebuah kisah terkait amanah dalam
fragmen kehidupan sahabat Umar bin Khattab.
Suatu ketika putra Umar bernama Abdullah
bin Umar memelihara kambing. Kebetulan,
ia menggembalakan kambing-kambingnya di
halaman istana Khalifah Umar. Pada suatu saat,
Umar bertanya kepada anaknya, “Kambingmu
itu gemuk-gemuk, di mana kamu gembalakan
kambing itu?” Abdullah menjawab, “Aku
gembalakan di sekitar rumput halaman istana.”
Mendengar jawaban sang anak, Umar
langsung berkata, “Jual kambing itu! Dan
kelebihan daging sebelum digembalakan di
sekitar istana dan sesudahnya diberikan pada
baitul mal. Karena, kambing itu telah memakan
rumput sekitar istana dan rumput di sekitar
istana itu adalah milik negara.”
Umar bin Khattab adalah seorang yang
wajahnya terdapat dua garis hitam akibat
air mata karena sering menangis. Ia merasa
takut akan azab Allah SWT yang disebabkan
melanggar amanah yang dibebankan kepadanya.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya
kepemimpinan itu adalah amanah, dan
sesungguhnya pada hari kiamat kepemimpinan
itu merupakan kehinaan dan penyesalan,
kecuali orang yang mengambilnya secara hak
dan melaksanakan tugas kewajibannya.” (HR
Muslim).
Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya
melaksanakan amanah bagi seorang pemimpin
dan memperoleh kepemimpinan dengan cara
yang benar. Kita merasa prihatin dengan kondisi
bangsa saat ini. Kita menyaksikan maraknya
pelanggaran hukum yang terjadi di mana-mana
sehingga mencederai amanah yang diembannya,
baik dilakukan masyarakat biasa maupun para
pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi
teladan rakyatnya.
Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita
laksanakan pada bulan Ramadhan ini dapat
menjadi sarana terapi untuk mewujudkan
amanah dengan sebaik-baiknya, di mana pun
kita berada dan pada saat nanti kita menjumpai
hari kemenangan, kita benar-benar terlahir
menjadi pribadi baru. Pribadi muslim yang
amanah. Wallahu a’lam.
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Menjadi Masyarakat
Amanah

ifat amanah merupakan salah satu
sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.
Amanah yang berarti dapat dipercaya ini
merupakan sifat terpuji yang jarang ditemukan di
zaman modern saat ini. Banyaknya kasus korupsi
contohnya. Mengemban amanah uang rakyat
bukan perkara mudah ternyata. Milyaran dana
dibawa kabur demi memuaskan diri semata. Lalu,
darimana rakyat bisa mencari contoh teladan?
Akhir-akhir ini, baik di kota-kota besar maupun
jalan-jalan desa, mulai dipenuhi baliho-baliho
dengan wajah yang asing kita kenal. Baliho
dengan wajah-wajah baru tersebut didampingi
dengan nomor-nomor keramat yang berharap
akan dicoblos rakyat. Ya, menjelang tahun-tahun
politik seperti saat ini makin banyak kita jumpai
calon-calon wakil rakyat ini menebar janji manis.
Kadang, janji-janji manis ini bisa ditelan mentahmentah oleh rakyat. Tapi, apakah bisa mereka
yang terpilih mengemban amanah sesuai janji
yang terlanjur disampaikan?
Jika ditilik dari zaman keemasan islam pada
era pemerintahan para sahabat Rasul, para
pemimpin sangatlah menjaga amanah rakyatnya.
Begitu pula dengan rakyat dan diberi amanah
oleh pemerintah. Rakyat yang amanah merupakan
langkah awal untuk membangun negara hebat.
Menjadi rakyat yang amanah sebenarnya tidak
sulit. Langkah kecil ini bisa dimulai dari diri kita
sendiri. Amanah tidak harus dimulai dari hal
8
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besar seperti menjaga uang rakyat. Tapi, bisa dari
menjaga lingkungan.
Banyak masyarakat yang berkoar-koar
“pemerintah gagal menyelamatkan kota dari
banjir”, tapi rakyatnya sendiri tidak amanah.
Masih membuang sampah sembarangan,
membuang barang-barang bekas ke sungai,
mengotori laut dengan sampah plastik, sampai
dengan mendirikan bangunan di pinggiran sungai.
Bagaimana pemerintah bisa menanggulangi banjir
jika masyarakatnya saja tidak amanah alias tidak
mendukung. Sebesar apapun usaha pemerintah,
jika tidak didukung oleh rakyat, akan terasa
percuma.
Hal lain yang bisa mencermikan kita sebagai
warga negara yang amanah adalah bijak dalam
menggunakan media sosial. Masyarakat modern
“diamanahi” media sosial bukanlah untuk saling
melempar cacian dan berita hoax. Bukan pula
untuk menyebarkan kebencian pada pemerintah.
Siapapun pemimpinnya, sebagai rakyat wajib
mendoakan. Seperti yang dikatakan oleh Imam
Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah, “Seandainya
aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab
(yang dikabulkan), maka aku akan gunakan untuk
mendoakan penguasa.”
Jadi, tak ada salahnya kan untuk menjadi
rakyat yang amanah dulu sebelum menuntut
pemimpin yang sempurna? Semoga kita selalu
dalam lindungan Allah SWT.

Kenikmatan dan Suasana
Idul Fitri
Drs. H. Usman Daud, MA.

I

dul Fitri itu suatu moment yang luar biasa
bagi orang yang memahami dan memaknai
dengan hati yang tulus. Kadar dan nilai
kesadaran itu diukur dari tingkat kepekaan dalam
membangun kesadaran spiritual dan tauhid sosial.
Inipun belum maksimal kalau momen itu berlalu
tanpa ada wujud rasa kasih melalui kemampuan
membangun ekonomi. Kepekaan sosial biasanya
lahir dari mereka yang memaknai Idul Fitri sebagai
bagian dari social control dan ingin berbagi.
Kenikmatan suasana Idul Fitri hari ini sedikit
memberi harapan, ada rasa haru, ada rasa
gembira dan bahagia. Ini adalah merupakan hasil
perjuangan melaksanakan tugas suci selama
bulan Ramadhan. Ada rasa puas dan bangga
menghiasi hati kita masing-masing karena
keberhasilan memenangkan pertarungan di bulan
suci ini, yang diukur dari wujud kepatuhan dan
ketaatan kita kepada Allah.
Alangkah nikmatnya suasana kehidupan yang
dialami manusia di dunia setiap datangnya hari
raya. Semua serempak menjadi dermawan dan
senyumnya disetiap pelosok kota dan desa tanpa
diminta, yang nampak dan terasa adalah tidak
ada dendam yang tersisa, semuanya pupus dan
terhapus, luluh dan tuntas.
Sungguh begitu halus daya sentuh logika
yang digunakan Allah dalam menggugah kita
menjadi umat pemaaf sebagai bentuk kepribadian
dan warna sifat perwatakan kita. Tidak sedikit
kasus yang terjadi dibelahan dunia kita ini

akibat dari manusia memendam rasa dendam
dan kebencian, kata maaf terasa sangat mahal
harganya sehingga sulit diucapkan oleh orang.
Pelaku-pelaku penyelewangan tingkat rendah
sampai tingkat tinggi, para rakyat jelata sampai
pejabat tinggi, merupakan satu fenomena dan
gejala kehidupan di abad ini yang tidak bisa
dianggap sepele, sebab dengan membiarkan hal
itu berkembang, berarti kehidupan makin tidak
aman, semua orang menjadi cemas dan khawatir,
kalau dianggap berbahaya karena menegakkan
kebenaran, yang kesemuanya akan melahirkan
kemiskinan structural yang. Itulah sebabnya
jauh-jauh hari kita diminta oleh Allah SWT untuk
melakukan tiga hal penting paling mendasar
mewujudkan kepedulian sosial dengan firmanNya:

“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah
kamu Berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap
orang yang minta-minta, janganlah kamu
menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu,
Maka hendaklah kamu siarkan. (QS Dhuha ayat
9-11)
Kalau ketiga hal ini tidak dilaksanakan
akan terjadi keresahan, yang suatu ketika akan
muncul ke permukaan sebagai ledakan yang
mengagetkan semua pihak. Perintah Allah
tersebut adalah untuk meredakan keresahan yang
menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan
masyarakat, Bangsa, dan Negara.
Juni 2018
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Ramadhan Yes : Berbagi, Peduli,
dan Harmonis
“ Ramadhan adalah moment yang dinanti-nantikan oleh umat
Islam di seantero penjuru dunia.“

A

lhamdulillah, rasa syukur atas kita yang
masih diberikan kesempatan untuk
mendulang pahala dibulan Ramadhan
1439 Hijriyah. Ramadhan adalah moment yang
dinanti-nantikan oleh umat Islam di seantero
penjuru dunia. Segala ibadah yang dikerjakan
dibulan yang mulia ini, nilai pahalanya akan dilipat
gandakan. Jadi, jangan kita sia-siakan moment
ini.
Yatim Mandiri memberi tajuk menambah
semangat ekstra untuk kita semua dalam
menjalani ibadah. Ramadhan Yes, itulah temanya.
Yes dalam hal ini diartikan, agar tetap semangat.
Yes dalam bersedakah, Yes dalam sholat sunnah,
Yes dalam menahan emosi, Yes tetap semangat
dalam bekerja,Yes membayar zakat dan Yes yakin
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meraih kemenangan dan tetap beristiqomah
setelah Ramadhan berlalu, dan menjadi insan
yang baru.
Ramadhan Yes adalah program ramadhan
Yatim Mandiri. Dengan adanya program ini,
kita bisa saling berbagi, peduli, dan harmonis
terhadap anak-anak yatim dhuafa. Ada 3 program
utama dalam Ramadhan Yes, yakni Berbagi buka
puasa bersama anak yatim, Pesantren keluarga
harmonis, dan Bingkisan lebaran anak yatim.
Mari kita bersama-sama berbagi, peduli,
memberikan kecerian kepada anak-anak yatim
di bulan Ramadhan ini. Mari kita bersama-sama
menciptkan moment keharmonisan untuk mereka
anak yatim dihari kemenangan nan fitri.(irs)

Menjadi Teladan Dengan Perbuatan
Oleh: Jamil Azzaini
Inspirator Sukses Mulia

S

uatu hari ada seorang ayah sedang
memarahi anaknya yang baru berusia 10
tahun. Apa pasalnya? Sang anak yang
baru kelas 4 SD itu ternyata berani merokok saat
di jalan sepulang sekolah. Kabar itu diketahui oleh
orang tuanya dan sontak membuat mereka marah
besar pada sang anak. Tidak hanya omelan dan
kata-kata keras, sang anak bahkan kerap kena
tamparan tangan sang ayah. Sang anak hanya
terdiam dan menangis.
Disaat sang ayah sudah berhenti ngomel dan
marah-marah, anak itu lalu berujar, “Pak, saya
tahu saya salah. Tapi kenapa Bapak kok marah
banget saat saya merokok? Saya kan belajar
merokok dari Bapak!” Sang ayah hanya terdiam.
Ternyata, anak itu belajar merokok dari ayahnya
sendiri yang juga perokok berat.
Bagaimana bisa sang ayah melarang anaknya
merokok sementara dia sendiri selalu memberi
contoh merokok. Bagaimana bisa sang Ayah
menjaga anaknya dari perilaku perokok, sementara
dia sendiri memberi contoh bagaimana jadi
perokok.
Itulah keteladanan. Ternyata, untuk mengubah
seseorang tidak cukup hanya dengan memberi
nasihat, teguran atau bahkan hukuman. Hal
lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa
seseorang untuk melakukan perubahan memerlukan
keteladanan. Ya, contoh yang baik seperti apa dan
bagaimana melakukan kebaikan itu sendiri.
Sayangnya, hari ini kita menjumpai dari
keseharian tidaklah mudah untuk menemukan
keteladanan. Di kantor, di rumah, di masyarakat
bahkan dalam kehidupan bernegara sekalipun.

Namun, sangat disayangkan, banyak juga yang
berututur kebaikan itu tidak berhasil memberikan
contoh keteladanan bagaimana melakukan kebaikan.
“Stop Korupsi!” Eh, yang terjadi malah makin marak.
Bagaimana rakyat akan percaya pada mereka yang
mengatakan hentikan koruptor, sementara dia sendiri
melakukannya.
Sangatlah wajar ketika Allah SWT berpesan
kepada kita, “Hai orang-orang yang beriman,
mengapa kamu mengatakan apa yang tidak
kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah
karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu
kerjakan!” (QS. Ash-Shaaf 61: 23)
Apa pun profesi Anda, ketika Anda berkomunikasi
berhati-hatilah. Anda yang jadi pemimpin, jangan
hanya belajar menyuruh dan memerintah. Belajarlah
juga untuk bisa memberi contoh dan teladan
terbaik. Anda yang jadi karyawan, jangan hanya bisa
berbicara hujat sini hujat sana.
Belajarlah untuk memberi contoh terbaik bagi
karyawan yang lain atau bahkan pada pimpinan
Anda sekalipun. Anda sebagai orang tua, jangan
hanya pandai berpesan dan memberi nasihat. Jadilah
Anda orang tua yang juga pandai memberi contoh
terbaik bagi putra-putri kita. Karena ternyata contoh
keteladan akan jauh lebih berkesan dibandingkan
dengan hanya kata-kata saja.
Apakah kita hanya pandai berututur, atau
kah pandai juga memberi keteladanan. Dan
keteladanan itu akan besar pengaruhnya
dibandingkan jika hanya kata-kata saja.
Semoga perubahan terjadi di sekitar kita
karena kita tak hanya berkata-kata saja tapi
memberikan contoh keteladan terbaik. Setuju?
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Dari Yatim Untuk
Kemandirian Yatim
Ahmad Mukhlis
Alumni MEC angkatan X

M

enjadi seorang aktivis ? sebelumnya
tidak terpikir di benak dan pikiran
Ahmad Mukhlis. Bukan tidak
mau, tapi baginya itu tidaklah keren. Dia lebih
mendambakan menjadi seorang pilot, polisi
dengan pangkat tinggi, atau bahkan presiden,
baginya adalah profesi keren. Setidaknya itulah
impian dan cita-cita pemuda yang akrab disapa
Mukhlis.

menghidupi keluarganya. Jauh dari kata lebih,
bisa berkecukupan itupun sang ibu juga turut
membantu bekerja sebagai buruh tani. Tapi,
keluarga ini selalu bersyukur atas nikmat yang
diberikan.

Namun, semua itu bah, mission imposibble
dalam hidupnya. Mana mungkin dengan segala
keterbatasan dirinya dan garis kehidupan
keluarganya seolah tembok besar penghalang
impiannya. Meski begitu, Mukhlis tetap berusaha.
Untuk hasil dirinya pasrahkan kepada Allah.

Masa sulit dirasakan oleh keluarga Mukhlis
saat sang ayah telah meninggal dunia. Karena
sang tulang punggung keluarga sebagai
penyambung hidup telah tiada. Sang ibu berperan
sebagai penjemput rezeki dengan menjadi
buruh tani. Meski mempunyai lahan sawah,
tapi hasilnya hanya mampu untuk mencukupi
kehidupan sehari-hari. “Kami ada sawah, tapi itu
di garap oleh orang lain dan dibagi 2 dengan yang
menggarap sawah,” ungkap Mukhlis.

Pemuda ini lahir pada 19 April 1996 di Desa
Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Madiun. Asli
orang desa, peringainya juga, kalem, sopan, dan
santun, serta humoris. Dirinya tinggal bersama
seorang ibu, dan kakak yang bernama Amirudin.
Sang ayah telah meninngal dunia lama saat dia
berusia 3 tahun. “Bapak meninggal karena sakit
paru-paru,” jelas Mukhlis.

Tempat tinggalnya pun dulu sudah terlalu tua
dan tak layak. Sehingga pemerintah Kabupaten
Madiun dan warga sekitar gotong royong untuk
membangun kembali tempat tinggal keluarga
Mukhlis. Hidup dalam ekonomi kebawah tidak
membuat mereka pasrah, dan bergantung pada
uluran tangan orang lain. Rezeki yang didapat
entah itu besar, kecil, selalu disyukuri.

Ayahnya dulu seorang pedagang bakso
keliling, dan tukang rombeng barang bekas untuk

Untuk meringankan beban sang ibu, Mukhlis
dan sang kakak mau untuk tinggal dipondok
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pesantren Minhajut Thullab. Berada dipondok
pesantren Mukhlis mendapat beasiswa mulai SD
hingga SMK karena prestasinya. Sejak SD sampai
SMK ia selalu masuk peringkat 5 besar. Terlintas
dalam benaknya, saat lulus SMK dia ingin
melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan.
Alhamdulillah, saat itu dari pihak pondok
pesantren memberikan informasi tentang kuliah
gratis beasiswa Yatim Mandiri. Ada kesempatan
tersebut ia tidak menyia-nyiakannya. Dengan
diantar sang kakak, ia berangkat ke Yatim Mandiri
Madiun. “Pas sampai di Yatim Mandiri Madiun
seleksinya sudah selesai, dan hanya tersisa
seleksi di Surabaya. Keesokan saya langsung ke
Surabaya untuk ikut seleksi,” katanya.
Setalah mengikuti tes seleksi, akhirnya ia
diterima di Mandiri Enterpreneur Center (MEC)
dijurusan Teknik Komputer dan Jaringan.
Selama 8 bulan, dirinya belajar di MEC. Banyak
ilmu yang didapatkan oleh Mukhlis. “Pelajaran
akademik, pengetahuan umum, agama, bisnis,
dan management diajarkan semua. Sungguh ini
tempat belajar yang komplit,” ucapnya dengan
bangga.

anak- anak yatim. Semua jerih payah tersebut
tidaklah sia-sia. Pada tahun 2017, dirinya masuk
dalam nominasi staf program terbaik Yatim
Mandiri tingkat Nasional. “Sebenarnya merasa
tidak mungkin bagi saya yang masih anak baru ini,
tapi malah saya terpilih jadi staf program terbaik
Yatim Mandiri,” katanya.
Baginya, menjadi staf program adalah aktivis
bagi kemandirian anak-anak yatim. Dirinya dulu
juga anak yatim. Merasakan getirnya dunia. Harus
berjuang sekuat tenaga, harus bisa bersyukur
atas nikmat yang diberikan. Ia ingin memberikan
semangat kepada anak-anak yatim untuk tidak
minder didalam kehidupannya. “Saya anak yatim,
dan saya siap ikut andil dalam memandirikan
yatim,” pungkasnya.(irs)

Setelah menyelesaikan pendidikannya,
Mukhlis memilih berkarir di Yatim Mandiri. Tidak
ingin menjadi seorang teknisi, pilot, atau bahkan
presiden, tapi memilih menjadi aktivis untuk
kemandirian anak yatim. Aktivis kemandirian
yatim juga sangatlah keren. Ia mengawali karir
di Yatim Mandiri Kediri sebagai staf program.
Dia menjalankan segala program-program untuk
kemandirian anak yatim. “Waktu saya lebih
banyak bertemu dengan anak-anak yatim secara
langsung. Rasanya saya sangatlah nyaman.
Bermain, bercanda, belajar bersama mereka,”
ungkapnya sembari tersenyum.
Selama 2 tahun di Yatim Mandiri Kediri,
akhirnya di tahun 2017 ia dipindah tugaskan di
Yatim Mandiri Ponorogo. Saat ditanya, apakah
capek menjadi seorang aktivis ? Ia jawab,
memang butuh tenaga ekstra. Apalagi banyak
sekali tipikal anak-anak yatim itu. Ada yang
pendiam, pemalu, atraktif, nakal, caper, manja
dan lain-lain. Tapi semua itu menjadi semangat
tersendiri bagi Mukhlis. “Ada yang sering curhat,
ada yang tiba-tiba datang dan memeluk dan
menangis, dan juga yang setiap ketemu cuma
minta jajan juga ada, hehehe,” ujarya sambil
tertawa.
Segala inovasi dan kreatifitas diberikan
Mukhlis untuk menjalan program-program Yatim
Mandiri. Khususnya program Sanggar Genius.
Dirinya selalu membuat sebuah program yang
beda dengan yang lain. Tapi, tetap have fun bagi
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Memaknai Idul Fitri
KH. Abdullah Gymnastiar

I

dul Fitri, ya suatu hari raya yang dirayakan
setelah umat Islam melaksanakan ibadah
puasa Ramadhan satu bulan penuh.
Dinamakan Idul Fitri karena manusia pada hari
itu laksana seorang bayi yang baru keluar dari
dalam kandungan yang tidak mempunyai dosa
dan salah. Idul Fitri menandai puasa telah selesai
dan kembali diperbolehkan makan minum di siang
hari. Artinya kata fitri di sini diartikan “berbuka”
atau “berhenti puasa” yang identik dengan
makan minum. Maka tidak salah apabila Idul Fitri
disambut dengan makan-makan dan minumminum yang tak jarang terkesan diada-adakan
oleh sebagian keluarga.
Rasulullah SAW bersabda “Puasa dan
Al-Qur’an akan memberi syafaat bagi hamba
pada hari kiamat. Puasa berkata, ‘Ya Rabbi, aku
mencegahnya makanan dan syahwat, maka berilah
aku syafaat karenanya.’ Al-Qur’an berkata, ‘Aku
mencegahnya tidur pada malam hari, maka berilah
aku syafaat karenanya’. Beliau bersabda, ‘Maka
keduanya diberi syafaat’,” (Diriwayatkan Ahmad)
Idul Fitri juga diartikan dengan kembali ke
fitrah (awal kejadian). Dalam arti mulai hari itu
dan seterusnya, diharapkan kita semua kembali
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pada fitrah. Di mana pada awal kejadian, semua
manusia dalam keadaan mengakui bahwa Allah
adalah satu-satunya Tuhan. Dalam istilah sekarang
ini dikenal dengan ”Perjanjian Primordial” sebuah
perjanjian antara manusia dengan Allah yang berisi
pengakuan ke Tuhan-an.
Allah SWT berfirman “Dan (ingatlah), ketika
Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?”
Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami),
kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian
itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan
Tuhan)”)”. (al-A’raf 7 :172)
Dalam Idul Fitri juga ditandai dengan adanya
mudik (pulang kampung) yang notabene hanya ada
di Indonesia. Selain itu, hari raya Idul Fitri juga kerap
ditandai dengan hampir 90% mereka memakai
sesuatu yang baru, mulai dari pakaian baru, sepatu
baru, sepeda baru, mobil baru, atau bahkan istri
baru (bagi yang baru menikah tentunya…). Maklum
saja karena perputaran uang terbesar ada pada

“..merayakan Idul

Fitri tidak harus
dengan baju baru, tapi
jadikanlah Idul fitri
ajang tasyakur, refleksi
diri untuk kembali
mendekatkan diri pada
Alah Swt.
saat Lebaran. Kalau sudah demikian, bagaimana
sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sendiri. Apakah
Idul Fitri cukup ditandai dengan sesuatu yang baru,
atau dengan mudik untuk bersilaturrahim kepada
sanak saudara dan kerabat?
Ketika merayakan Idul Fitri setidaknya ada tiga
sikap yang harus kitapunyai, yaitu:
1.

Rasa penuh harap kepada AllahSWT (Raja’).
Harap akan diampuni dosa-dosa yang
berlalu. Janji Allah SWT akan ampunan itu
sebagai buah dari “kerja keras” sebulan
lamanya menahan hawa nafsu dengan
berpuasa.

penyejukhati

2.

Melakukan evaluasi diri pada ibadah puasa
yang telah dikerjakan. Apakah puasa yang
kita lakukan telah sarat dengan makna,
atau hanya puasa menahan lapar dan
dahaga saja Di siang bulan Ramadhan kita
berpuasa, tetapi hati kita, lidah kita tidak bisa
ditahan dari perbuatan atau perkataari yang
menyakitkan orang lain. Kita harus terhindar
dari sabda Nabi SAW yang mengatakan
banyak orang yang hanya sekedar berpuasa
saja: “Banyak sekali orang yang berpuasa,
yang hanya puasanya sekedar menahan lapar
dan dahaga“.

3.

Mempertahankan nilai kesucian yang baru
saja diraih. Tidak kehilangan semangat dalam
ibadah karena lewatnya bulan Ramadhan,
karena predikat taqwa seharusnya
berkelanjutan hingga akhir hayat. Firman
Allah SWT: “Hai orang yang beriman,
bertagwalah kepada Allah sebenar-benar
taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kati
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam ” (QS. Ali Imran: 102).

Syeikh Abdul Qadir al-Jailany dalam alGunyah-nya berpendapat, merayakan Idul Fitri tidak
harus dengan baju baru, tapi jadikanlah Idul fitri ajang
tasyakur, refleksi diri untuk kembali mendekatkan diri
pada Alah Swt. Momen mengasah kepekaan sosial
kita. Ada pemandangan lain yang harus kita cermati,
betapa disaat kita berbahagia , saudara-saudara
kita di tempat-tempat lain masih banyak menangis
menahan lapar. Bersyukurlah kita!
Wallahu A’lam
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Zakat Profesi Raih
Berkah Dunia Akhirat
Oleh: KH. Abdurrahman Navis, Lc MHI
Ketua Bidang Dakwah MUI Jawa Timur
Assalammualaikum w. w.

Jawaban :

Ustadz yang saya Hormati,

Akhi pembaca yang saya hormati. Zakat
profesi merupakan ijtihad para ulama di masa
kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup
memiliki alasan dan dasar yang kuat. Di antara
ulama kontemporer yang berpendapat adanya
zakat profesi ialah Syaikh Abdur Rahman
Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah,
Syaikh Abdul Wahab Khalaf, dan Syaikh Yusuf
Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua
penghasilan melalui kegiatan profesi seperti
dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris,
dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab,
wajib dikenakan zakatnya.

Saya ingin bertanya mengenai zakat profesi.
Setelah mendengarkan kajian disebuah acara
televisi. Sekilas saya mendengar, bahwa harta
kita, gaji, tabungan, perhiasan harus dikeluarkan
zakatnya. untuk mensucikannya. Dan yang saya
ketahui zakat yang saya laksanakan hanya zakat
fitrah.
Pertanyaannya adalah :
1.

Apakah zakat itu wajib dikeluarkan saat baru
gajian atau menunggu saat haulnya (1 tahun)?
Saya memiliki gaji sejumlah 7 juta Rupiah.

2.

Saya juga memiliki tabungan dengan jumlah
18 juta rupiah sudah selama 2 tahun.
Tabungan tersebut untuk biaya saya menikah.
Apakah tabungan saya tersebut juga wajib
dikelurkan zakatnya?

3.

Lalu bagaimana perhitungan zakatnya?

atas jawaban dan bimbingannya saya ucapkan
terima kasih.
Abraham Pratama
Bandung
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Para Peserta Muktamar Internasional
Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab
1404 H/30 April 1984 M juga sepakat tentang
wajibnya zakat profesi bila mencapai nisab
meskipun mereka berbeda pendapat dalam
cara mengeluarkannya.
Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang
beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan
dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267).

problematika
Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan
bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib
dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk
juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai
dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris,
dan sebagainya.

bonus sejumlah Rp. 20.000.000. Saat ditotal
seluruhnya penghasilan akhi selama setahun
sudah melebihi dari nishab, sehingga wajib
membayar zakat. Berikut adalah perhitungan
zakat profesi yang dikenakan :

Adapun nishabya ada yg menyamakan
dengan pertanian ada juga dengan harta
simpanan. Jadi kalau disamakan dengan harta
simpanan maka nisabnya 20 miskol atau 85
gram x 500. 000 = 42500.000 / thn ÷ 12 = 3.600
. 000 an . Jadi anda yang gaji tiap bulan 7 juta
sudah wajib zakat 2.5%, boleh tiap bulan boleh
juga tiap tahun. Adapun harta simpanan jika
saldo setahun 42500.000 juga wajib zakat 2.5
% jadi saldo di bank cuma 18 juta belum wajib
zakat. semoga dg zakat harta anda menjadi
barokah. aamiin

Penghasilan dalam 1 tahun :

Contoh Perhitungan Zakat Profesi :

Zakat profesi, seluruh penghasilan yang
didapatkan oleh kita wajib dihitung, termasuk jika
ada Bonus, THR, dan dana-dana lainnya.(*)

Akhi Abraham Pratama memiliki pendapatan
selama setahun sebesar Rp 180.000.000,(misal gaji/bulan Rp. 15.000.000,-) dengan

Gaji : Rp. 180.000.000,Bonus/pendapatan sampingan : Rp. 20.000.000,Jumlah keseluruhan : Rp. 200.000.000,Zakatnya :
2,5% x Jumlah Keseluruhan Penghasilan.
2,5% x 200.000.000,- = 5.000.000
Sehingga Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar :
Rp. 5.000.000,-
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Changemakers Family
(disarikan dari Kulwapp Institut Ibu Profesional)

B

erbicara mengenai perubahan, kita telah
menyaksikan berbagai perubahan yang
terjadi pada abad ini. Kita ambil contoh
tukang ojek, sebuah pekerjaan yang 5-10 tahun lalu
dipandang sebelah mata bahkan diremehkan, justru
saat ini sangat digandrungi. Saat ini banyak yang
berbondong-bondong menjadi tukang ojek online.
Salah satu perusahaan ojek online pernah dalam
satu minggu mendapat tambahan driver sebanyak
3000 orang. Di Surabaya, rata-rata pertambahan
driver ojek online dalam sehari mencapai 15-20
orang.
Mari kita perhatikan pula perubahan ini:
• Perusahaan taksi terbesar di dunia , tidak memiliki
armada sendiri (UBER)
• Media paling terkenal di dunia, tidak memiliki
konten sendiri (FACEBOOK)
• Provider akomodasi terbesar di dunia, tidak
memiliki real estate sendiri (TRAVELOKA)
Kondisi ini tidak bisa kita prediksi beberapa tahun
lalu. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita
menjadi user bukan innovator?
• Terlalu nyaman
• Curiosity/ rasa ingin tahu yang tidak jalan
• Kebutuhan yang pemenuhannya ingin instan
• Mental block (berpikiran sempit/ membatasi
kemampuan diri)
• Lebih memiliki sifat menerima bukan menerobos
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Kebanyakan dari kita bermental menunggu
bukti bukan menjadi bukti. Kebanyakan dari kita
bermental penumpang bukan sopir. JIka ingin
bermental sopir yang notabene bisa menjadi
Changemaker, maka kita harus memenuhi kualifikasi
berikut:
• Berani keluar dari zona nyaman
• Berani memulai perubahan
• Focus pada tujuan dan disiplin
• Anti mainstream
• Mampu mengontrol diri dan lingkungan
• Tidak cepat puas dengan pencapaian
• Jangan bosan upgrade diri
• Dan lain-lain
Sudah berapa poin yang kita miliki dari kualifikasi
di atas? Berapapun poin yang kita miliki, azzamkan
bahwa kita merupakan pribadi yang tidak bosan
untuk meng-upgrade diri. Karena pada dasarnya
perubahan itu hanya bisa dimulai ketika kita mau
berubah.
Memulai Perubahan
Bagaimana cara memulai perubahan? Mulailah
dari diri sendiri. Buat daftar hal-hal yang akan
kita ubah, dan lakukan selama 40 hari. Sambil
melakukan perubahan pada diri kita buatlah proyek
keluarga. Family Project (proyek keluarga) adalah
aktivitas yang secara sadar dibicarakan bersama,
dikerjakan bersama oleh seluruh atau sebagian
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anggota keluarga dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan bersama.
Manfaat dari family project:
• Sarana pendidikan bagi seluruh anggota keluarga
• Salah satu sarana membangun ‘bonding’
(keterikatan) di dalam keluarga.
• Sarana cek temperatur keluarga
• Sarana menguatkan core value keluarga
Dua hal yang penting dalam membangun dan
membesarkan family project:
A. KONSISTENSI
Konsistensi bergantung pada family project yang
dijalani,
1. Apakah family project yang dilakukan
membahagiakan bagi keluarga?
2. Apakah family project sejalan dengan value yang
sedang diperjuangkan di dalam keluarga kita?
3. Seberapa unik family project anda dibandingkan
dengan family project yang lain?
4. Apa alasan kuat dari salah satu, sebagian atau
seluruh anggota keluarga untuk menjalankan
family project?
B. KOMUNIKASI
1. Internal
Komunikasi internal dapat dilakukan melalui
family forum, yaitu ngobrol dengan anggota
keluarga yang dibangun untuk mengetahui hobi
anak-anak, aktivitas harian, tren pengetahuan dan
berita terkini serta kebutuhan dan tantangan yang
dihadapi anggota keluarga. Yang perlu ditekankan
disini adalah bahwa anak-anak belum memerlukan
evaluasi. Jika ada yang diperbaiki catat saja dan
simpan untuk dibuka kembali ketika melakukan
proyek berikutnya. Bentuk family forum ini antara
lain adalah tea time, coffee break, play on, snack

time ect.
2. Eksternal
Family project yang dilakukan sebaiknyal
disampaikan ke ahli atau komunitas yang sesuai
dengan proyek keluarga dan juga media sosial.
Proses berbagi mimpi dan inspirasi ini sangat
bermanfaat untuk membesarkan family project kita
dan proses bertemunya anak-anak dengan sang
maestro
Nah, dari family project inilah cikal bakal dari
Change Maker Family. Bagaimana proyek keluaraga
ini bisa merubah keluarga dan bisa berdampak
pada komunitas dan lingkungan sekitar kita. Prinsip
dari Change Maker Family adalah Dream it, Share
It dan Grow it. Kalau kita bermimpi saja tidak berani
bagaimana kita bisa jadi agen perubahan. JIka
sudah berani bermimpi tapi tidak berani membagi
mimpinya, pasti tidak akan pernah berjalan dan
hanya akan terbuai oleh mimpinya sendiri. Dan
perlu kita ingat, changemaker family dimulai dari
tantangan yang kita alami sendiri. Dan yang perlu
kita yakini bahwa tidak hanya kita sendiri yang
mengalami tantangan tersebut, sehingga andaikata
bisa menyelesaikan tantangan diri kita, Insya Allah
kita bisa membantu banyak orang menyelesaikan
tantangan hidupnya. Sekali lagi, mari lakukan
perubahan pada diri dan hadapi tantangan. Itulah
modal awal menjadi Agen Perubahan.

“

Bagaimana cara memulai
perubahan? Mulailah dari
diri sendiri. Buat daftar halhal yang akan kita ubah, dan
lakukan selama 40 hari..
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Doa Bertemu Hari Raya Idul Fitri

َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ
 جعلنا هللا و ِإ ياك ِمن.تقبل هللا ِمنا و ِمنكم
َ ْ ُ ْ َ َ ٍّ َ ُّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
�ٍ الع ِائ ِدين والف ِائ ِزين كل عام وأنتم ِبخ ي
Artinya: “Semoga Allah merima amal kita semua
dan semoga Alloh menjadikan kita orang-orang
yang kembali suci dan bahagia. Semoga setiap
tahun kamu dalam kebaikan..”
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Pentingnya Vaksin Serviks
Oleh : dr. Irmayanti Soeratmi
Dokter Klinik Rumah Sehat Mandiri
Assalamualaikum w.w.
Pada tahun 2017 Indonesia adalah negara
penderita kanker serviks tertinggi no 2 di
dunia. Ditiap tahunnya tidak kurang dari 21 ribu
kasus kanker serviks. Tingginya jumlah kasus
kanker serviks adalah kurangnya pemantauan
sejak dini. Kanker serviks disebabkan oleh
human papillomavirus (HPV). Sebagai langkah
pencegahan dengan vaksin serviks.
Yang ingin saya tanyakan adalah :
1.

Apa saja jenis vaksin serviks ?

2.

Kapan waktu yang tepat seorang
perempuan harus diberi vaksin serviks ?
apakah ada aturasn tertentu ?

3.

Manfaat apa yang ada pada vaksin serviks ?

Demikan pertanyaan yang saya sampaikan.
Semoga jawaban dan penjelasan bermanfaat
bagi pembaca, khususnya untuk perempuan
Indonesia.(*)
Faudliyah, Yogyakarta
Jawaban :
Wassalamu’alaikum wr wb,
HPV (Human Papilloma Virus), dikenal
sebagai salah satu pemicu kanker serviks
(mulut rahim) pada wanita khususnya pada
wanita yang telah aktif secara seksual. Virus ini
menyebabkan sel sel mulut rahim wanita menjadi
sel sel yang tidak normal. Virus HPV yang dapat
menyebabkan kanker adalah HPV 16 dan HPV
18. Sedangkab tipe HPV 6 dan HPV 11 dapat
menyebabkab penyakit kutil kelamin.

Vaksinasi HPV bertujuan untuk memberi
perlindungan terhadap infeksi virus HPV. Terdapat
beragam jenis virys HPV. Karena itu terdapat
beberapa jenis vaksin sesuai dengan jenis
virusnya. Ada dua (2) jenis vaksin HPV yakni :
1.

Vaksin Bivalen (mengandung 2 tipe unsur
virus HPV yakni tipe 16 dan 18). Umumnya
untuk mencegah kanker serviks dan
prakanker.

2.

Vaksin Tetravalen (mengandung 4 tipe
unsur virus HPV yakni tipe 6,11,16 dan 18).
Umumnya untuk mencegah kanker serviks
dan prakanker juga untuk menangkal kutil
kelamin.

Saat ini di Indonesia, pemberian vaksin HPV
disarankan mulai usia 10 tahun ke atas. Untuk
usia 10 sampai 13 tahun, pemberian vaksin
cukup membutuhkan 2 dosis. Sedangkan usia
16-18 tqhun atau remaja akhir, diberikan dalam
3 dosis. Dengan jarak 1-6 bulan antara masing
masing dosis penyuntikan. Bila sudah menikah
atau telah melakukan hubungan seksual, harus
melakukan pap smear dahulu, jija hasilnya
negatif HPV maka boleh mendapatkan vaksinasi
HPV. Pap smear sendiri untuk memastikan
apakah sudah ada infeksi HPV atau belum,
sehingga vaksin yang diberikan tidak menjadi sia
sia.
Manfaat vaksinasi HPV adalah untuk
mencegah infeksi dari HPV, namun bukan berati
kebal terhadap infeksi HPV tersebut, namun
hanya untuk mengurangi angka penularan infeksi
HPV.
Semoga bermanfaat, salam sehat.
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P

Olahan Kekinian
Bikin Salthings

ada pertengahan 2017 lalu, olahan saus
telur asin sedang tren di Indonesia.
Berbagai olahan kuliner dipasukan
dengan saus yang terbuat dari kuning telur
asin itu. Mulai dari ayam goreng saus telur asin
sampai mie instan yang dipadukan dengan saus
telur asin pula. Peluang inilah yang dilirik oleh
Ryan Arifianto, seorang entertainer yang berubah
halauan menjadi seorang entrepreneur. “Olahan
kuliner dengan saus telur asin sebenarnya sudah
ada sejak lama. Tapi, biasanya ada di restoranrestoran besar. Biasanya dipadukan dengan
kepiting atau cumi,” ujar pria lulusan Institut
Teknologi 10 Nopember ini.
Ryan pun ingin membuat olahan kuliner
dengan saus telur asin yang lebih merakyat
dan bisa dinikmati kapan saja. Akhirnya pada
Agustus 2018, lahirlah Salthings. Pada awalnya,
Salthings hanya melayani pesan antar yang bisa
dikirim dengan layanan ojek online. “Makin kesini
ternyata banyak penikmatnya yang masih remaja
usia SMA sampai kuliah. Dengan harga per kotak
mulai dari Rp 30.000,- Salthings worth it buat
pilihan makan siang maupun makan malam,”
papar Ryan.
Dengan harga yang cukup terjangkau,
Salthings tetap menggunakan bahanbahan pilihan. Seperti telur asin merah yang
menghasilkan rasa lebih creamy, tekstur masir
dan warna lebih terang sehingga tidak perlu
memakai pewarna makanan. “Lalu dicampur
dengan susu cair murni sehingga makin creamy.
Tak lupa rempah-rempah khas masakan Indonesia
agar lebih cocok dilidah dan tidak bikin eneg,”
jelasnya.
Setelah melalui berbagai trial and error, Ryan
berhasil menemukan cita rasa saus telur asin
yang bisa diterima lidah warga Surabaya. “Kami
tambahkan sedikit potongan cabai sehingga
lebih kaya rasa. Saat dipadukan dengan nasi, mie
instan, maupun kentang goreng, rasanya tetap
menggugah selera,” paparnya.
Salthings bisa disajikan dengan nasi, mie
instan, maupun kentang goreng. Tersedia juga
pilihan fillet ayam, sayap ayam maupun kulit
ayam yang digoreng kering. Ketiganya samasama cocok bepadu dengan saus telur asin. Tak
ketinggalan, telur goreng setengah matang juga
melengkapi satu porsi Salthings.
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Pindai Untuk Versi
Video

Salthings Surabaya
The Market lantai 2, Jl. Slamet No. 12, Surabaya
ig: @salthingssby
phone: 081234306342

Bahan Salted Egg Chicken
•
•
•
•
•
•
•
•

Fillet ayam
Tepung bumbu
Kuning telur asin
Susu cair
Garam
Merica
Cabai
Daun Bawang

Cara Membuat:
•
•
•
•

Balur fillet ayam dengan tepung bumbu, lalu
goreng. Tiriskan.
Hancurkan kuning telur asin dengan blender
hingga lembut.Tambahkan susu cair dan
bumbu.
Masak saus telur asin dengan api kecil
sambil diaduk. Masukkan potongan cabai
dan daun bawang.
Sajikan dengan nasi hangat atau mie instan.
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Cantik dan Syar’I
di Hari Pernikahan

P

ada bulan Juni 2018 ini terasa special.
Sebab, pada awal bulan ini kita masih
menjalankan ibadah puasa Ramadhan
dan dipertengahan bulan ini akan merayakan Idul
Fitri. Datangnya Hari Raya Idul Fitri berarti sebagai
penanda pula datangnya bulan Syawal. Bulan ini
diawali dengan dua hari awal sebagai hari raya,
dan bisa dilanjutkan dengan puasa sunah enam
hari selanjutnya. Tapi, ada anjuran baik lainnya
yang bisa dilakukan pada bulan Syawal ini. Yakni
menikah.
Ya, Rasulullah dulu menikahi ‘Aisyah pada
bulan Syawal untuk menepis anggapan bahwa
menikah di bulan Syawal akan mendatangkan
kesialan.’Aisyah radiallahu ‘anha pun menceritakan
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku
di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga
denganku pada bulan syawal pula. Maka istriistri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam yang
manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?”
(Perawi) berkata, “Aisyah Radiyallahu ‘anhaa
dahulu suka menikahkan para wanita di bulan
Syawal” (HR. Muslim).
Jika ditilik dari hadits tersebut, maka dianjurkan
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bagi kita yang telah mampu untuk menikah dan
sangat baik jika dilaksanakan pada bulan Syawal.
Dalam mempersiapkan pernikahan, banyak sekali
hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah
busana akad maupun resepsi. Pernikahan yang
insya Allah dilangsungkan sekali seumur hidup ini
tentu menjadi hari yang sangat special bagi kedua
mempelai sehingga harus tampil menggunakan
busana terbaiknya.
Sayangnya, di Indonesia masih jarang
perancang busana yang mengerti standarisasi
busana pernikahan yang syar’i, khususnya untuk
pengantin perempuan. Masih banyak perancang
busana yang membuat gaun pengantin dengan
bahan yang tipis dan transparan hingga sangat
membentuk tubuh. Kegundahan para muslimah
yang ingin menikah memakai gaun syar’i inilah
yang dilirik peluangnya oleh beberapa desainer
gaun pengantin. Seperti Afada Wedding Gown,
Laksmi Kebaya Muslimah, hingga Hijab Salaam.
Ketiganya punya ciri khas berbeda-beda.
Mulai dari cutting, style, hingga detail pada tiap
gaunnya. Contohnya saja gaun rancangan dari
Afada Wedding Gown. Afada pada awalnya adalah
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wedding organizer yang expert pada pelayanan
wedding syar’i. Seiring berjalannya waktu, wedding
organizer yang sudah berdiri sejak sebelum tahun
2000 ini juga merambah pada persewaan gaun
pengantin.
Tentunya masih dengan pakem syar’i. Afada
bekerjasama dengan beberapa perancang asli
Surabaya membuat gaun pengantin yang tetap
cantik tanpa perlu membuka aurat. “Kalau pakaian
pernikahan adat biasanya banyak yang membuka
aurat. Jadi kami merancangnya lebih ke muslim
modern. Disesuaikan dengan tren warna yang
hype,” ujar Tutus Wahyu Widagdo, Manager dari
Afada Wedding.
Tutus pun menambahkan bahwa dalam
merancang gaun pernikahan muslimah susahsusah gampang. “Karena kita tetap harus menjaga
aurat pengantin. Seperti menggunakan hijab yang
menutup hingga dada, cutting yang tidak terlalu
ketat, hingga bahan yang tidak transparan atau
menerawang,” paparnya.
Selain itu, Afada juga tetap memperhatikan
sisi estetika dari pengantin. “Meski tidak ketat,
pengantin tetap harus cantik. Kami tidak
menggunakan bustier agar tubuh pengantin tidak
terlihat besar,” jelasnya. Dalam pemilihan bahan pun
Tutus menggunakan bahan-bahan premium yang
tidak membuat pengantin gerah meski dipakai lama.
“Bahan kami usahakan pakai yang tidak panas dan
jatuh. Sehingga lebih manis,” tambah Tutus.

Tak hanya menyewakan gaun pengantin, Afada
juga menawarkan gaun pengantin sewa perdana.
Yaitu jasa sewa yang gaunnya khusus dibuatkan
sesuai dengan request pengantin. “Gaun pengantin
sewa perdana ini biasanya buat mereka yang tidak
menemukan ukurannya pada gaun yang kami
sediakan. Atau bahkan ada yang memang khusus
request maunya gaun baru. Tapi ada juga gaun
kami yang sudah jadi langganan meski sudah
dipakai berkali-kali karena modelnya jadi favorit,”
papar Tutus.
Selain memperhatikan dari segi busana, Afada
juga memperhatikan dari sisi make up pengantin.
“Make up kami tentu juga tidak melanggar syariah
insya Allah. Seperti tidak mencukur alis atau
menggunakan bulu mata palsu. Make up dari kami
hasilnya pun flawless,” pungkasnya.
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Usaha Makin Lancar
Setelah Besedekah
Rindu Cell Plaza Jambu Dua, Bogor

U

jian dalam hidup selalu ada. Baik ujian
dalam keluarga maupun dalam usaha.
Itulah yang sempat dialami oleh Een
Herdiana. Pria yang akrab disapa Een ini adalah
pemilik Rindu Cell Plaza Jambu Dua, Bogor. Pria
yang akrab disapa Een ini sudah akrab dengan
dunia servis handphone serta jual beli handphone
baru dan bekas sejak 2005. Saat itu, dirinya masih
bekerja sebagai karyawan salah satu konter
handphone di Plaza Jambu Dua.
Sebelumnya, Een bekerja disebuah wartel.
Lalu saat pindah ke konter handphone ini lah
Een banyak mendapat ilmu tentang jual beli
handphone. “Selama tiga tahun, saya dipercaya
untuk mengelola toko ini. Mulai dari operasional,
memeriksa barang, lihat harga dipasaran, belajar
servis handphone sampai administrasinya,” papar

26 Majalah Yatim Mandiri

pria berusia 34 tahun ini. Meski saat itu Een sudah
merasa sangat nyaman, selalu ada keinginan untuk
membuka usaha sendiri.
Selama beberapa waktu, keinginan itu tertunda.
Sampai akhirnya, terjadi kesalahpahaman yang
membuat Een resign mendadak. “Saat ada salah
paham itu, saya memutuskan untuk resign hari
itu juga. Saya nekat karena kalau sudah salah
paham begitu kerja tidak akan enak,” kenangnya.
Tahun 2008 menjadi titik balik Een. Dirinya yang
nekat resign hanya punya uang sisa sebanyak Rp
4.000.000,-.
“Kalau saya kerja ikut orang lagi sudah
tidak mungkin bagi saya punya atasan sebaik
atasan saya dulu meski ada salah paham. Saya
menganggur dua minggu sampai akhirnya tahu ada
stan di Plaza Jambu Dua juga yang disewakan,”
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papar pria asli Ciamis ini. Tanpa pikir panjang, Een
lalu menyewa stan dengan harga Rp 1.500.000,tersebut. Modal sisanya dia gunakan untuk mengisi
toko dan membeli beberapa handphone bekas
untuk dijual. “Modal pertama beli handphone bekas
dengan harga Rp 200.000 sampai Rp 500.000,lalu saya perbaiki dan jual lagi,” paparnya.
Dengan modal minim tersebut, Een tetap
optimis menjalankan bisnisnya karena baginya
kompor dapur harus tetap menyala. Meski banyak
konter handphone lain, tapi pelanggan lamanya
banyak yang mempercayakan servis dan jual beli
handphonenya di Rindu Cell. “Pelanggan lama
saya banyak yang masih menghubungi saya. Jadi
beralih ke konter saya. Alhamdulillah, saya jadi
punya banyak pelanggan baru dan ramai. Belum
lama saya bisa merekrut dua pegawai,” jelas Een.
Namun, ujian selalu datang. Ditengah puncak
kesuksesannya saat itu, Een banyak tergoda
oleh tawaran rekannya yang ingin tanam modal.
“Ada yang minta keuntungan 5% sampai 10%.
Tapi ternyata saya rugi karena saya yang kerja
keras,” ungkapnya. Een juga mengakui sempat
terlilit hutang dengan bank konvensional sehingga
usahanya makin susah. “Ujian dari Allah itu datang
mungkin karena saya makan uang yang ada
ribanya. Dan saya belum bersedekah,” kenangnya.
Hutang yang menumpuk dan usaha yang

bangkrut membuat Een dan sang istri drop saat
itu. Namun, ditengah kesusahannya, Een tetap
yakin bisa bangkit dan mendapat pertolongan Allah
SWT. Perlahan, istrinya yang sakit usus buntu bisa
sembuh dengan bantuan pengobatan alternatif.
Een juga sembuh dari sakit typhus. “Setelah
sembuh dan bangkit perlahan membuka konter
lagi, saya lihat ada selebaran Yatim Mandiri. Saya
merasa terketuk untuk sedekah. Tidak pakai lama,
saya SMS nomor yang tercantum disana,” kenang
Een.
Een mengatakan bahwa sejak pertama
dirinya sudah terkesan dengan Yatim Mandiri.
“Lembaganya professional. Sedekah Rp 50.000,saja bisa dijemput donasi. Majalahnya ilmu
semua isinya. Saya jadi banyak belajar juga dari
situ,” jelasnya. Een pun merasa banyak manfaat
sedekah. Hartanya seakan dibersihkan. Meski
hutang-hutang belum sepenuhnya lunas, hatinya
tetap merasa tenang. Karena Een yakin Allah SWT
akan menolong hambanya.
Perlahan usahanya bangkit lagi. Een pun
berusaha menjauhi riba dan hutang piutang.
“Allah selalu lipat gandakan rezeki kita setelah kita
bersedekah,” ujarnya. Saat ini, usaha Een terus
berkembang. Namun, kali ini dirinya langsung
turun sendiri menangani segala bentuk pelayanan
termasuk servis handphone bersama sang istri.
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Membantu Anak Yatim Jadi
Kewajiban

Tertarik Program
Pemberdayaan Anak Yatim

Universitas Potensi Utama, Medan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus

B

agi Fina Nasari, membantu sesama sudah
menjadi salah satu tujuan hidupnya.
Berbagi bukanlah hal yang sulit.
Perempuan yang akrab disapa Fina ini mengaku
perkenalannya dengan Yatim Mandiri terjadi karena
cerita dari seorang temannya. Cerita dari mulut
ke mulut inilah yang membuat Fina percaya pada
Yatim Mandiri. “Kalau tahu dari teman saya memang
lebih percaya. Tapi lebih percaya lagi waktu baca
majalahnya lebih yakin lagi,” papar Fina.
Saat itu, tahun 2017 Fina berniat dengan
sepenuh hati untuk menjadi donatur. Bagi Fina,
berbagi dengan mereka yang membutuhkan
khususnya untuk keperluan sekolah adalah sebuah
kewajiban. “Karena dulu saya pernah sama seperti
di posisi adik-adik binaan Yatim Mandiri. Sekolah
saya dulu dibantu orang juga. Saya merasa ini
saatnya saya membalas kebaikan orang dengan
membantu orang yang membutuhkan juga,” papar
dosen Program Studi Sistem Informasi ini.
Tergeraknya hati Fina ini ternyata juga
menggerakkan hati rekan-rekannya. Sampai saat ini
ada 12 orang yang menjadi donatur. Tentu karena
mereka juga merasakan manfaat dari sedekah
ini. Tiap bulan, dengan otomatis, Fina dan rekanrekannya menyisihkan sebagian rezekinya. “Adanya
jemput donasi ini seperti jadi alarm otomatis buat
kami. Kalau dulu uang selalu habis sebelum bisa
sedekah, sekarang jadi mengutamakan sedekah
dulu,” tambah perempuan berusia 28 tahun ini.
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P

ara karyawan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kudus yang biasa mengadakan
bina keagamaan tiap hari Kamis, tanpa
disangka berkenalan dengan Yatim Mandiri melalui
seorang ustaz yang mengisi ceramah hari itu. “Saat
itu Ustaz Achmad yang mengisi, mengenalkan Yatim
Mandiri pada kami. Beliau menjelaskan semua
program Yatim Mandiri,” kenang Kusnanto, salah
seorang koordinator donatur.
Kusnanto saat itu langsung tertarik dengan
berbagai program Yatim Mandiri. Terutama
programnya yang fokus pada kemandirian anak
yatim dhuafa. “Sebelumnya kami sudah cari-cari
lembaga yang pas untuk menyalurkan zakat, infak,
dan sedekah kita. Alhamdulillah bertemu Yatim
Mandiri disaat yang tepat,” uajr staf bagian OPT
Perparkiran Dishub Kabupaten Kudus ini.
Sejak pertengahan 2017, Kusnanto resmi
menjadi donatur rutin Yatim Mandiri. Dirinya lalu
mengajak rekan-rekannya yang lain. Tanpa ada
paksaan, perlahan mulai banyak yang menjadi
donatur mengikuti jejak Kusnanto “Biasanya setelah
baca-baca majalah banyak yang terketuk pintu
hatinya untuk mulai sedekah dan membantu anak
yatim, papar pria yang sudah sejak tahun 1990
bekerja di Dishub Kabupaten Kudus ini.
Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 20 orang
dari Dishub Kabupaten Kudus yang menjadi donatur
rutin. “Semoga makin banyak yang menjadi donatur
dan konsisten,” pungkasnya.
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Konsisten Menjadi Donatur
Kejaksaan Negeri Kota Batu

M

encari lembaga yang terpercaya untuk
menyalurkan zakat, infak dan sedekah
merupakan sebuah kewajiban. Sebab,
dengan begitu, sebagian rezeki yang disalurkan
jelas arah dan manfaatnya. Itulah yang dirasakan
oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Sejak 2007, para
karyawan menjadi donatur Yatim Mandiri. Dan sejak
setahun lalu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu,
Nur Chusniah, juga turut serta menjadi donatur.
Diakui oleh perempuan yang akrab disapa Nur
ini dirinya mengetahui Yatim Mandiri dari rekanrekan di kantor. “Kami percaya karena Yatim Mandiri
adalah lembaga yang profesional. Semua dananya
ada laporan keuangannya dan laporan penyaluran di
majalah,” ujar perempuan berusia 51 tahun ini. Nur
mengungkapkan bahwa pada awalnya hanya ada
sekitar 3 hingga 4 orang karyawan yang menjadi
donatur.
Namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya
pun makin bertambah. “Dalam berbuat kebaikan
sama sekali tidak ada kesulitan untuk mengajak
rekan-rekan. Karena kami semua sadar bahwa
dalam setiap rezeki yang diberikan oleh Allah ada
hak fakir miskin dan anak yatim,” papar Nur. Sampai
saat ini sudah ada 22 karyawan di Kejaksaan
Negeri Kota Batu yang menjadi donatur tetap Yatim
Mandiri. “Tentu ada naik turunnya jumlah donatur.
Tapi kebanyakan karena mutasi. Banyak juga yang
mengajak anak, istri, dan keluarga di rumah untuk
jadi donatur,” jelasnya

Konsisten Bersinergi di
Berbagai Kesempatan
Graha Bukopin Surabaya

S

ejak 2013, Graha Bukopin Surabaya
mengenal Yatim Mandiri. Selama lima
tahun ini setia menjadi donatur Yatim
Mandiri. Perkenalan Graha Bukopin Surabaya
dengan Yatim mandiri bermula dari salah seorang
koordinator donatur, yaitu Mei Dwi Purwanti.
“Awalnya kami kenal dengan salah seorang zisco
Yatim Mandiri. Setelah melihat programnya sangat
baik akhirnya saya tertarik bergabung,” kenang
perempuan yanhg akrab disapa Mei ini.
Namun, pada tahun-tahun awal Mei sangat
kesusahan untuk mengaja rekan-rekannya
menyisihkan sedikit rezekinya. Hanya dua hingga
tiga orang saja yang ikut. “Saya sempat merasa
susah ya ternyata mengajak berbuat baik. Tapi,
akhirnya banyak juga yang tertarik ikut karena
terbiasa lihat rekan-rekan lainnya jadi donatur,”
papar perempuan yang menjabat sebagai Badan
Pengelola Building Management ini.
Meski naik turun jumlahnya, namun Mei dan
rekan-rekannya optimis tetap konsisten bersinergi
dengan Yatim Mandiri. Selain bersinergi dengan
menjadi donatur rutin, Graha Bukopin Surabaya
juga senantiasa mendukung berbagai program
Yatim Mandiri. Seperti yang sudah berjalan selama
dua tahun ini dengan memasang gerai sedekah
Yatim Mandiri di lobby Graha Bukopin Surabaya.
“Selain itu kami juga rutin mengadakan buka puasa
bersama adik-adik yatim binaan Yatim Mandiri,”
tutupnya.
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Masuk 10 Besar Esai Terbaik Nasional
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri

T

im mahasiswa STAI An-Najah Indonesia
Mandiri (STAINIM) Program Studi
Ekonomi Syariah, pada 14 April 2018,
berhasil masuk 10 besar esai terbaik nasional
dalam kegiatan National Islamic Economic Debate
Competition di Economic And Islamic Business
Festival, bertempat di Kampus STAIN Pamekasan
Madura.
Dalam kompetisi debat dengan tema Sinergitas
Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
Dalam Mengembangkan Islamic Economic
Creative di Indonesia, STAINIM diwakili oleh 3
mahasiswa, yakni Alifian Bayu Nurdianto, Eko
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Susanto dan Masrufi Nizar.
Keseluruhan peserta dari berbagai kampus
di Indonesia ada 31 tim. Syaratnya semua tim
harus mengumpulkan esai. Lalu diseleksi 10 esai
terbaik untuk mengikuti debat. Dan dari 10 esai
terbaik termasuk di dalamnya STAINIM.
Acara bertajuk National Islamic Economic
Debat Competition (Nisedco) ini merupakan
rangkaian acara Festival Ekonomi Bisnis (Ebis)
yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa
Jurusan (HMJ) Ebis STAIN Pamekasan, sekaligus
memperingati ulang tahun jurusan Ebis yang
ke-4.(*)

Tes Seleksi PPDB MEC
di Berbagai Cabang
Mandiri Enterpreneur Center

M

emasuki tahun ajaran baru 2018/2019,
Mandiri Entrepreneur Center (MEC) mulai
mengadakan seleksi calon peserta didik
baru. Calon peserta didik tahun ajaran 2018/2019
ini akan menjadi peserta didik MEC angkatan ke 14.
Pada awal bulan Mei lalu, beberapa kota cabang
Yatim Mandiri, baik di Regional Office 1, Regional
Office 2 dan Regional Office 3 sudah melaksanakan
seleksi calon peserta didik baru ini.
Antusiasme para calon peserta didik ini bisa
dirasakan diberbagai kota. Di Solo misalnya yang
menjadi pusat tempat seleksi dari cabang Solo,
Yogyakarta serta Sragen. Sebelumnya, Agus
Budiarto, general manager Regional Office 2 Yatim
Mandiri, memberi nasehat dan motivasi pada
peserta tes agar mereka lebih bersemangat.
Selain itu juga diberikan kembali informasi
perkembangan kampus pencetak generasi yang
hebat ini oleh Dedih Kurniawan, manager MEC
Pesantren Kemandirian Sragen. Harapannya
program beasiswa MEC bisa memberikan
kemanfaatan mandiri kepada anak-anak penerima
manfaat.
Sedangkan tes yang berlangsung di Lampung,
langsung diawasi oleh Muklis, selaku direktur
MEC. Tes di Lampung diikuti oleh 8 orang yang
sebenarnya jumlah awal peserta 12 orang. Namun
keseluruhan tes diberbagai kota berjalan dengan
lancar.(*)
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Munaqosah SMA ICMBS

Insan Cendekia Mandiri Boarding School

M

unaqasah Tahfidzul Quran adalah
ujian yang bertujuan untuk menguji
kemampuan siswa dalam menghafal
ayat-ayat Al-Qur’an. Sebagai tolok ukur keberhasilan
dalam pembelajaran Al-Quran yang selama ini
dilakukan di sekolah. Munaqasah juga sebagai syarat
kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya
di sekolah ICMBS. Dalam Munaqasah, para siswa
diwajibkan untuk menghafal 6 Juz yang terdiri dariJuz
30 serta Juz 1 sampai 5.
Munaqasah Quran kali ini diselenggarakan pada
Rabu, 2 Mei 2018 dan ditunjuk beberapa Munaqish
atau penguji diantaranya yaitu Ust. H. Muhibbuddin,
M.H.I Al Hafidz (Pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran
Porong Sidoarjo), Ust. H. Ahmad Qushoy. S.Q
Al Hafidz (Imam Besar Masjid Muhajirin Pemkot
Surabaya), Ust. H. Thoyyib, S.Q Al Hafidz (Pengasuh
Ponpes Tahfidzul Quran Sholihuddin Sidosermo
Surabaya).
Adapun teknis dalam pengujian atau tes ini
dilakukan dengan cara siswa mengambil kode
yang telah diacak. Setelah itu, penguji melakukan
serangkaian tes secara personal kepada peserta
munaqosah, yaitu sambung ayat. Siswa diminta
melanjutkan ayat yang telah dibaca oleh penguji pada
masing-masing surat dan juz yang dihafalkan.
Dari jumlah keseluruhan siswa SMA ICMBS
didapat angka yang menyatakan bahwa 90% siswa
sudah mencapai target hafalan dengan baik.(*)
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Milad bersama 243 Yatim
Batam. Pada Minggu, 8 April 2018 lalu, Yatim
Mandiri cabang Batam sukses melangsungkan
acara peringatan Milad Yatim Mandiri ke 24. Acara
ini dilangsungka di Sun Bread, Sei Harapan,
Sekupang, Batam. Bersinergi dengan Badan Kontak
Majlis Taklim (BKMT) Kecamatan Sekupang yang
membawahi 7 majlis taklim.
Dimeriahkan kompang gabungan Majlis Taklim
setempat. Menyenangkan karena adanya pembagian
doorprize bagi peserta dan lomba masak menghias
nasi goreng dari anggota majlis taklim Kecamatan
Sekupang.
Acara yang berlangsung sampai siang ini diikuti
oleh 243 Yatim dan sekitar 150 bunda yatim dengan
agenda, baksos, cek kesehatan umum, pemeriksaan
gigi, pembagian doorprize dan uang saku.

Kesling di SDN Sedarpurkelagen
Gresik. Hafsah Azzahra merupakan anak yatim
siswa Sanggar Genius Desa Kedanyang binaan
Yatim Mandiri Gresik. Ibunya pergi dari rumah sejak
ayahnya meninggal. Sehingga ibunya meninggalkan
dua kakaknya dan Hafsah yang masih bayi. Karena
ditinggal oleh orang tua mereka. Akhirnya kakakkakak Hafsah rela meninggalkan sekolah demi
menghidupi kebutuhan hidup mereka sendiri.
Baru sekitar 1 tahun ibu Hafsah kembali
pulang ke rumah dan tidak bekerja. Alhamdulillah,
pada Rabu 2 Mei 2018 lalu bersamaan dengan
pelaksanaan Ujian Nasional untuk SD Kelas 6,
Hafsah sudah bisa merasakan kebebasan dari biaya
tunggakan di sekolahnya yang sejak kelas 5 SD
belum terlunasi sebesar Rp. 1.550.000

Rayakan Milad bersama PKMB
Bekasi. Dalam rangka memperingati milad
Yatim Mandiri yang jatuh pada bulan April lalu,
Yatim Mandiri cabang Bekasi menggelar acara
dengan tajuk “Semarak 24 Tahun Mengabdi
Indonesia Peduli Kesehatan Yatim Dhuafa”.
Tepatnya pada 29 April 2018 lalu, acara ini diawali
dengan jalan sehat. Jalan sehat ini disambut
antusias oleh masyarakat. Semuanya terlihat
semangat. Hadir pula teman-teman dari PKMB
( Paguyuban Komunitas Mobil Bekasi ) bersama
anak yatim binaan Yatim Mandiri.
Acara simbolis penyerahan Beasiswa Yatim
Prestasi (BESTARI) Nasional senilai 9,7 Milyar ini
untuk 16.200 penerima manfaat, dan pemeriksaan
kesehatan gratis.
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Penyuluhan Bahaya Narkoba
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Balikpapan. Dalam rangka merayakan milad
Yatim Mandiri yang ke 24, Yatim Mandiri cabang
Balikpapan mengadakan pemeriksaan kesehatan
serta konseling tentang bahaya narkoba dan
pergaulan bebas gratis untuk 100 anak yatim yang
berkerja sama dengan Klinik Ibnu Sina dan AKBID.
Acara yang berlangsung pada 22 April 2018 lalu
ini berjalan lancar. Selain mendapatkan pemeriksaan
kesehatan secara gratis dan juga mendapatkan
beberapa ilmu penting untuk menjauh segala bentuk
pergaulan yang tidak baik.
Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai, mereka
diajak senam sehat dan memainkan beberapa
permainan oleh para kakak-kakak dari mahasiswi
AKBID agar mereka tidak bosen saat menunggu
pemeriksaan kesehatan.

Bantuan Untuk Bu Ita
Lumajang. Ita Sari Prihatini adalah bunda
yatim yang tinggal di Desa Wonokerto, Kecamatan
Tekung, Kabupaten Lumajang. Dirinya baru ditinggal
meninggal dunia oleh suami tercinta 2,5 bulan yang
lalu karena kanker kelenjar getah bening. Beliau harus
menghidupi ke 4 buah hatinya dan tinggal bersama
budenya.
Semenjak ditinggal suami ibu ita merasa
bingung harus bagaimana menjalani hari-harinya.
Alhamdulillah sahabat ibu Ita yakni ibu Nur melakukan
pengajuan kepada Yatim Mandiri, dan Ibu Ita
langsung mendapat bantuan berupa motivasi serta
santunan pemenuhan gizi dengan memberikan sosis
dan kare. Insya Allah untuk putra pertamanya akan
disekolahkan di ICMBS (Insan Cendekia Mandiri
Boarding School) Sarirogo, Sidoarjo.

Bantuan Pendidikan Andini
Maros. Tim Yatim Mandiri Maros kali ini
berkunjung ke rumah Andini Ardiani Sunardi atau
yang akrab disapa Andini. Salah satu mahasiswa dari
kampus STAI Andi Matappa Pangkep. Mahasiswa
yang hampir tidak bisa mengikuti ujian skripsi karena
tidak mampu membayar biaya penyelesaian study
sebesar Rp. 8.500.000,-.
Dengan usaha Andini dan tim Yatim Mandiri
Maros menyebarkan proposal, kegiatan kreatif lainnya
juga bantuan dari Yatim Mandiri pusat sebesar Rp.
2.000.000. Untuk melunasinya, rencana Andini akan
bergabung di Yatim Mandiri Maros sebagai Relawan
Ramadhan. Staff Kampus STAI Andi Matappa
mengaku sangat bersyukur dengan adanya Yatim
Mandiri yang peduli terhadap anak seperti Andini.
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Bantu Korban Gempa Bumi
Banjarnegara
Purwokerto. Rabu, 18 April 2018 lalu Kecamatan
Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dilanda
bencana gempa bumi berkekuatan 4,4 SR. Gempa
tersebut mengakibatkan 316 unit rumah rusak.
Jumlah pengungsi dari 4 desa tersebut mencapai 526
kepala keluarga atau sebanyak 2.104 jiwa
Yatim Mandiri cabang Purwokerto memberikan
bantuan yang dibutuhkan para korban bencana
diantaranya menyalurkan bantuan berupa 100
kilogram beras, 10 karton mie instan, 50 kaleng susu,
serta 144 kaleng olahan daging sapi SGQ. Selain
menyalurkan kebutuhan makanan pokok untuk
pengungsi, Yatim Mandiri juga mengadakan kegiatan
Trauma Healing untuk para korban bencana.

Indonesia Sehat Bersama Yatim
Mandiri
Semarang. Dalam rangka milad ke 24, Yatim
Mandiri cabang Semarang menggelar berbagai
macam kegiatan bersama dengan 200 adikadik yatim Kelurahan Bandarharjo, dengan tema
“Indonesia Sehat Bersama Yatim Mandiri”. Acara
ini diawali dengan kegiatan senam sehat, cek
kesehatan, pengobatan, serta pembagian paket gizi.
Milad kali ini terasa meriah dengan adanya
support dari Komunitas Doodle Art, dan Opera Van
SC, Lam Herbal, dan beberapa pihak pendukung
lainnya. Dalam acara yang dihadiri oleh Muspida
dan Muspika Kecamatan Semarang Utara, turut
dilaksanakan pemberian simbolis BLM kepada
keluarga di Kelurahan Bandarharjo yang mengidap
penyakit lepra.

Jalan Sehat bersama 180 Yatim
Sidoarjo. Minggu, 8 April 2018 Yatim Mandiri
cabang Sidoarjo telah melaksanakan event Milad
Yatim Mandiri Ke-24 dengan bentuk acara jalan sehat
bersama 180 anak yatim, cek kesehatan umum dan
gigi secara gratis yang bekerjasama dengan RSM
(Rumah Sehat Mandiri) Surabaya. Serta donor darah
yang bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sidoarjo.
Acara ini di mulai dengan kegiatan jalan sehat
bersama 180 anak yatim yang di buka langsung oleh
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Saifudin pada
pukul 07.00 WIB. Di tengah-tengah acara ini juga
diadakan simbolis BESTARI 34 secara nasional Rp.
9.782 Milyar yang disalurkan kepada 16.200 Anak
yatim, simbolis pemberian sepatu dan alat tulis dari
BAZ Kabupaten Sidoarjo dan komunitas TEOCHEW
Sidoarjo.
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Cantik Mulia di Era Millenial
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Malang. Bertempat di aula Sarwakirti Universitas
Kanjuruhan Malang terlaksana kegiatan seminar
untuk para ibu, calon ibu dan ibu guru dalam rangka
memperingati hari Kartini. Acara yang digelar pada
22 April 2018t ersebut langsung diisi oleh Bunda
Kastini Kaspan.
Sebanyak 150 peserta sangat antusias
mengikuti seminar tersebut karena materi yang
disampaikan sangatlah cocok dengan keadaan
sekarang terutama yg berhubungan dengan gadget.
Di sesi akhir acara Yatim Mandiri Malang
juga memilih perempuan perempuan hebat yg
mempunyai loyalitas tinggi terhadap Yatim Mandiri
dan diberikan penghargaan. Ibu Rumini dari Pujon
Lor dan Bu Ribut dari Dampit, beliau dipilih sebagai
kartini jaman now.

KISMIS Layanan Donatur
Lampung. Pada 17 April 2018 lalu, Yatim
Mandiri cabang Lampung berhasil menggandeng
Cito Cafe Plaza Lotus sukses menggelar Kajian
Islam Muslimah Istimewa (KISMIS) khusus
Muslimah Jaman Now. Mengusung tema
“Muslimah Baperan VS Muslimah Berperan”
sebanyak kurang lebih 40 peserta khusuk
mendengarkan materi yang disampaikan oleh
Ustadzah Detti Febrina, S.P. Penyampaian yang
ringan namun syarat makna ini membuat peserta
menikmati sajian indah ilmu yang berlangsung
kurang lebih satu setengah jam.
Semoga dengan KISMIS ini para
muslimah jadi semakin kokoh imannya dalam
mengistiqomahkan identitas dirinya bahwa
muslimah itu boleh baperan asal yang positif.

Gelar Baksos Saat Milad
Pekalongan. Meski milad Yatim Mandiri yang
ke-24 dirayakan pada Maret lalu, namun manfaat
dan berkahnya masih bisa dirasakan sampai
sekarang. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh
para penerima manfaat Bakti Sosial Indonesia
Peduli Kesehatan Yatim Dhuafa.
Bakti sosial ini berhasil digelar dengan lancar
pada Minggu, 1 April 2018 lalu. Dalam rangkaian
acara tersebut meliputi senam sehat, pemberian
simbolis paket gizi, serta pemotongan tumpeng
milad. Tak ketinggalan rangkaian acara penuh
manfaat lainnya seperti pemeriksaan kesehatan
dan donor darah. Acara ini juga dimeriahkan
dengan penampilan adik-adik binaan sanggar
genius dan dihadiri 100 anak yatim.
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Laporan
Laporan
Penerimaan
Penerimaan
D
Periode
Periode2017
2017(Da
(D
SALDO DANA
Jumlah Aset lancar
Jumlah Aset Tidak Lancar
Jumlah Aset
DANA ZAKAT
Jumlah penerimaan
dana zakat setelah bagian amil
Penyaluran
Zakat Fakir Miskin
Zakat Fi Sabilillah
Lain Lain
Jumlah penyaluran
Surplus (deﬁsit)
Saldo awal
Saldo akhir

2017

Tahun Fiskal
30,194,950,552
115,254,475,803
145,449,426,355

28,283,928,112
98,108,183,747
126,392,111,859

9,078,367,021

8,821,571,764

9,532,157,378
318,127,287
1,111,032
9,851,395,697
(773,028,676)
773,028,676
-

8,561,224,170
265,518,230
8,826,742,400
(5,170,636)
778,199,312
773,028,676

DANA INFAQ DAN SHODAQOH
62,486,355,742
Jumlah penerimaan
Penyaluran
3,845,139,958
Program ramadhan (terikat)
3,416,635,150
Program qurban (terikat)
3,416,635,150
Program pendidikan tidak terikat
23,703,960,937
Kesehatan / kemanusiaan
3,408,884,933
Beban operasional penyaluran
3,221,496,376
Beban penyusutan aset kelolaan
2,560,328,800
Beban amortisasi kantor
19,250,000
dan rumah dinas
5,753,268,032
Beban syiar & dakwah
35,204,500
Beban riset &
3,275,586
pengembangan program
Beban lain lain
45,967,444,272
Jumlah penyaluran
16,518,911,470
Surplus (deﬁsit)
112,309,189,174
Saldo awal
Koreksi saldo,
54,275,000
dana infaq dan shodaqoh
128,882,375,644
Saldo akhir
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2016

58,056,043,220
4,498,557,358
4,611,872,913
4,611,872,913
22,545,210,782
1,156,272,445
3,122,778,903
3,554,463,672
5,849,088,904
45,338,244,977
12,717,798,243
99,619,426,878
(28,035,947)
112,309,189,174

dan
n Penyaluran
PenyaluranDana
Dana
alam
am Rupiah)
Rupiah)
DANA WAKAF
Jumlah penerimaan

2017

TAHUN FISKAL
2016

1,575,505,612

1,829,751,215

DANA AMIL
Jumlah penerimaan
Jumlah penyaluran
Surplus (deﬁsit)
Saldo awal
Koreksi saldo
Saldo akhir

24,747,964,919
23,032,908,860
1,715,056,059
5,191,142,672
6,906,198,731

21,929,230,276
19,523,057,055
2,406,173,221
2,783,993,318
976,133
5,191,142,672

JUMLAH SALDO DANA ZAKAT,
DANA INFAQ/SHODAQOH,
DANA WAQAF, DANA AMIL,
DAN DANA NONHALAL

145,056,167,982

126,029,016,252

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Yayasan Yatim Mandiri tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
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dataprogram
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KELUARGA BESAR YATIM MANDIRI
Mengucapkan:

selamat
idulFitri
Selamat
Idul
fitri

1 Syawal 1439 Hijriyah

Minal Aidzin Wal Faidzin
Taqaballahu Minna Wa Minkum
Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang
telah membantu kesuksesan program-program
yatim mandiri
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@yatimmandiri

www.yatimmandiri.org

laporankeuangan
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C3. IKLAN

C4. IKLAN
Bandung
Ust. Bobby Heriwibowo, LC
Hotel Cihampelas
Jl. Cihampelas No.125 Bandung

Sidoarjo
KH. Imam Mawardi
Host: Tomi Kurniawan
Kampus Kemandirian
Graha Yatim Mandiri
Jl. Raya Sarirogo Sidoarjo

Madiun
Salman Al Jugjawy
(Sakti eks Gitaris Sheila On 7)
Hotel Setia Budi Madiun
Jl. Mangga No.4 Madiun

UNTUK INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI
KANTOR CABANG TERDEKAT DI KOTA ANDA
@yatimmandiri

www.yatimmandiri.org

