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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Islam, adalah agama yang sempurna. Menjadi 

jalan hidup para umat Nabi Muhammad SAW. 
Dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul sebagai 
pedoman yang tak pernah lekang dimakan jaman. 
Agar kita selalu terlindung dari bahaya dosa dan 
godaan setan yang membayang. Namun, setan 
dan iblis selalu punya jalan untuk menyesatkan 
anak Adam.

Bagai “penantang” tuntunan al-Qur’an 
yang tak pernah usang, variasi “dosa” pun ikut 
berkembang. Sejak dulu kala, berhala sudah ada 
dan berbagai macam bentuknya. Akhir-akhir ini, 
berhala “kembali tren” dalam bentuk spirit doll. 
Ya, berhala bukan lagi dalam bentuk patung besar 
yang diletakkan di pusat kota, tapi dalam bentuk 
yang lebih handy dan modern.

Kegelisahan inilah yang ingin kami kupas 
dalam majalah Yatim Mandiri edisi Maret 2022. 

salam

Dosa yang Mengikuti Zaman
Dari berbagai sudut pandang, bagaimana islam 
memandang spirit doll. Lalu apa yang membuat 
spirit doll ini menjadi tren dikalangan anak muda 
dan selebritas. Dalam rubrik Oase akan dibahas 
bagaimana peradaban umat manusia mulai 
mengenal berhala.

Baca halaman Fenomena agar kita tetap 
waspada pada bentuk dosa-dosa yang terus 
mengikuti jaman ini, kita harus paham betul 
bagaimana dosa, syirik misalnya, bisa di 
modernisasi. Lalu terus meyakini bahwa Allah 
adalah satu-satunya tempat meminta dalam 
halaman Hikmah.

Masih banyak bahasan seputar spirit doll yang 
belum bisa kami tampung dalam majalah edisi 
kali ini. Anda bisa melihat bahasan selengkapnya 
dalam kanal Youtube Yatim Mandiri Channel. 
Semoga Allah SWT selalu melindungi kita.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Zaman berganti, namun dosa selalu 
mengikuti. Bentuknya pun tak kalah 
mengikuti jaman. Sejak zaman batu 

dengan patung, hingga kini berhala berganti 
menjadi lebih “handy”. Ya, salah satu tren 
belakangan ini, spirit doll, tak lain adalah bentuk 
dari modernisasi berhala. Modernisasi kesyirikan.

Dikutip dari halal corner, spirit doll berasal dari 
negara Thailand pada tahun 2014 lalu. Boneka 
yang biasa disebut look thep atau dewa kecil ini 
“dipercaya” bisa mendatangkan keberuntungan. 
Mulai dari kenyamanan, ketenangan, sampai 
kekayaan. Karena boneka ini berisi roh yang 
membawa keberuntungan. Tak heran jika banyak 
orang yang termakan hasut tersebut. Mulai dari 
kalangan biasa hingga para pesohor memilikinya. 
Bukan sekadar jadi koleksi, tapi juga teman yang 
senantiasa menenangkan hati.

Dalam praktiknya, spirit doll melalui berbagai 
ritual sebelum sampai ke tangan “orang tuanya”. 
Mulai dari ritual pemujaan terhadap dewa dewi 
tertentu, hingga ritual pemanggilan roh anak 
kecil untuk menguasai tubuh boneka tersebut. 
Jika benar semua ritual itu dijalankan, menurut 
Ustaz Heru Kusumahadi, founder albynaproject 
dan Pembina Surabaya Hijrah, maka jelas Islam 
sangat melarangnya. Karena hal tersebut sudah 
termasuk kategori syirik. Bahkan jika pemiliknya 
mempercayai bahwa dengan adanya boneka 

tersebut bisa mendatangkan keberuntungan.
Seperti kutipan firman Allah SWT dalam 

al-Qur’an surah an Nisa ayat 48 yang artinya 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni 
(dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan 
Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu 
bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barangsiapa 
mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah 
berbuat dosa yang besar.”

Ustaz Heru masih menjelaskan bahwa ruh 
yang ada di dalam spirit doll ini ada di tempat 
yang salah. Karena menempati jasad yang 
bukan ciptaan Allah. Sejatinya, ruh yang sudah 
meninggalkan jasad ciptaan Allah, adanya di alam 
barzah. Sedangkan ruh yang ada dalam spirit doll 
bukanlah ruh “manusia”. Tapi makhluk gaib atau 
jin yang ingin mengganggu wilayah keimanan 
manusia.

Islam adalah agama yang menarik karena 
selalu diikuti dengan zaman. Islam juga 
merupakan agama yang selalu update. Karena 
bukan islam yang mengikuti jaman. Tapi, jamanlah 
yang mengikuti islam. Seperti kembali munculnya 
berhala-berhala ini. “Spirit doll ini memang salah 
satu bentuk modernisasi kesyirikan. Istilahnya jadi 
berhala gaul dan viral. Karena adanya jin yang 
menghasut agar kita meminta pada boneka ini, 
jadinya syirik dan merusak keimanan. Berhala ini 
menjadi lebih simple dan efisien,” jelasnya.

Modernisasi Kesyirikan 
Berbalut Hasut

bekalhidup
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bekalhidup
Ustaz Heru memberi contoh, ketika salah 

seorang artis diwawancarai ia menyebutkan “I 
treat him like a baby”. “dari kalimat itu sudah 
menyiratkan bahwa ini adalah boneka. Karena ada 
kata like a baby yang berarti seperti bayi. Bukan 
bayi sesungguhnya,” jelasnya.Sehingga pada 
wilayah ini banyak orang yang merasa spirit doll 
memberi kepuasan, kelapangan, sampai rezeki 
karena merawat boneka tersebut seperti anak 
sungguhan.

Dikutip dari Republika, tren mengadopsi spirit 
doll ini membuat Majelis Ulama Indonesia turun 
tangan. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, 
KH Muhammad Cholil Nafis menyebutkan bahwa 
manusia tidak boleh memelihara makhluk halus. 
Selain itu, jika boneka tersebut sampai disembah, 
maka hukumnya musyrik dan dosanya tidak akan 
diampuni oleh Allah SWT.

Hal ini tentu saja harus dipahami oleh 
seluruh umat muslim. Dipercaya membawa 
keberuntungan, tren spirit doll ini memang bisa 
menjadi awal dari kegiatan yang termasuk musyrik 
menurut kacamata Islam.

Dalam buku Harta Haram Muamalat 
Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi 
disebutkan, Islam melarang jual beli barang 
yang menjadi sarana kesyirikan seperti jimat 
atau benda-benda yang dikeramatkan. Dilarang 

juga jual beli barang dianggap mendatangkan 
keberkahan termasuk juga menjual buku-buku 
yang berisi pemikiran kesyirikan, atheis, animis, 
paganis yang merusak akidah seorang muslim.

Psikolog Universitas Airlangga (Unair) Nurul 
Hartini melihat fenomena yang dipopulerkan oleh 
sejumlah selebritas tersebut sebagai hal yang 
perlu menjadi perhatian karena dapat mengarah 
kepada perilaku yang tidak wajar. Menurut Nurul, 
ketika seseorang menganggap boneka tersebut 
hidup dan percaya bahwa bonekanya akan 
bertumbuh besar, maka hal itu telah keluar dari 
batas akal sehat.

Salah satu faktor yang dapat menjadi 
penyebab orang melakukannya adalah mengikuti 
tren di kalangan selebritis. Padahal, menurut 
Nurul, bisa jadi para selebritis tersebut hanya 
mencari sensasi agar popularitasnya naik. Kondisi 
kesehatan mental seseorang dapat berdampak 
apabila perilaku tersebut dibiarkan terjadi secara 
terus-menerus. Jika ketidakwajaran itu tidak 
segera dihentikan, maka berisiko pada keadaan 
psikopatologinya yang meliputi ketidakstabilan 
fungsi kejiwaan seperti indra, kognisi, dan emosi.

"Secara psikologis, boneka juga bisa menjadi 
sarana penyegaran pikiran bagi individu, selama 
tidak berlebihan dan harus tetap di bawah 
pendampingan dari psikolog atau psikiater," 
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kata Nurul. Terlepas dari manfaat tersebut, Nurul 
mengingatkan bahwa sejatinya boneka hanyalah 
benda mati. Boneka hanyalah benda yang tidak 
memiliki hal-hal khusus, kecuali hanya pengaruh 
dari perlakuan sang pemilik.

Selain efek secara psikologis, adanya spirit 
doll ini juga memberi efek secara tidak langsung 
umat muslim. Khususnya generasi muda. “Hal 
pertama yang akan merasakan efek dari adanya 
spirit doll ini adalah akidah. Karena akidah yang 
mengikat nantinya pada tauhid, mengesakan 
Allah, beribadah pada Allah sampai ketaatan kita 
pada aturan Allah,” ujar Ustaz Heru.

“Lalu yang kedua adalah iman. Dengan 
adanya iman kita termotivasi untuk bertindak 
benar, serta tenang dalam menghadapi hidup,” 
tambahnya. Tapi ketika akidah terputus dan 
bermasalah karena adanya kesyirikan, maka 
akidah akan sedikit demi sedikit tergerus. Saat 
akidah hilang, efek besarnya adalah orang itu 
tidak akan mengakui adanya aturan kehidupan, 
aturan Allah.

 Padahal aturan Allah SWT yang membuat 
hidup ini nyaman, tenang, dan proporsional. Saat 
seseorang tidak yakin pada Allah, maka aturan 
hidup akan hancur. Karena terlalu bebas. “Seperti 
yang banyak terjadi pada anak muda saat ini. 
Mereka terlalu bebas. Ini tubuhku, terserah mau 

ngapain. Begitu katanya. Padahal anak muda 
dalam islam itu memang bisa bebas, bebas 
memilih dan sebagainya. Tapi terbatas. Terbatas 
dengan aturan Allah,” papar Ustaz Heru,

Ustaz Heru menambahkan, bahwa dengan 
semakin “modernnya” segala bentuk dosa dan 
kesyirikan, kita juga harus makin mempertebal 
akidah. Salah satunya dengan meyakini bahwa 
Allah satu-satunya nya tempat meminta. “Adanya 
spirit doll ini merupakan “copy paste” dari aturan 
islam. Seperti janjinya Allah mengatakan salah 
satu pintu rezeki adalah dengan kepemilikan 
anak. Mereka meniru dan memodifikasi janji Allah 
tersebut dengan bentuk spirit doll,” paparnya.

Namun, kita manusia ini selalu diuji oleh 
Allah. Kesesatan selalu menjadi tandingan dari 
ujian Allah. Janji Allah itu memang pasti, tapi 
tidak instan. Sayangnya, anak muda jaman 
sekarang memang mudah judging. Ketika doanya 
tidak segera dikabulkan merasa diabaikan oleh 
Allah. “Dalam surah at-Taubah ayat 42, Allah 
telah menjelaskan. Kalau seandainya yang 
Nabi Muhammad lakukan selalu instan, kalau 
perjalannya tidak jauh yang mana sampai nanti 
di surga, maka orang kafir akan dengan mudah 
mengikuti Nabi Muhammad. Karena kita diuji 
dengan keimanan dan yakin pada janji Allah yang 
gaib itu,” paparnya. (grc)
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Sepeninggal Nabi Adam, sebagian anak 
cucunya menginisiasi pembuatan patung 
adam. Patung ini dibuat semirip mungkin 

dengan sosok Nabi Adam. Tujuannya bukan untuk 
disembah tapi sekedar mengenang sosok Nabi 
Adam. Mereka merawat patung tersebut untuk 
memuliakan Nabi Adam. Dengan begitu, rasa cinta 
terhadap Nabi Adam akan tetap terjaga di hati 
mereka dengan senantiasa melihat sosok Nabi 
Adam dalam wujud patung. Dengan merawat 
patung Adam, mereka meyakini akan semakin dekat 
dengan Allah sebagaimana dulu saat melayani Nabi 
Adam semasa hidupnya mereka telah memperoleh 
kedekatan dengan Allah.

Waktu berlalu, generasi berganti. Bak sebuah 
informasi, ketika sudah melewati beberapa orang, 
informasi yang diterima orang terakhir acapkali 
berbeda dengan informasi awal yang dibagikan 
oleh sumber pertama. Begitulah yang terjadi 
dengan patung Adam. Pada mulanya dibuat untuk 
mengenang sosok Nabi Adam tetapi setelah 
melewati beberapa generasi fungsinya tidak lagi 
sebagai media untuk mengenang, tapi menjadi 
media peribadatan. Patung itu kini telah menjadi 
sesembahan bagi sebagian keturunannya. Mereka 
para penyembah patung Adam inilah cikal bakal 
penyembah berhala.

Mereka yang terjebak pengkultusan terhadap 
berhala tidak saja berasal dari orang awam. Tapi 
menimpa pula berbagai macam kalangan, mulai 

dari yang terdidik sampai para bangsawan kerajaan. 
Alkisah, ketika raja Namrud mengajak kaumnya 
melakukan perjalanan jauh, tinggallah Nabi Ibrahim 
yang sengaja tidak ikut demi bisa menghancurkan 
berhala-berhala yang disembah oleh raja dan 
kaumnya. Diceritakan ada sekitar 72 berhala yang 
dihancurkan Nabi Ibrahim dan hanya menyisakan 
satu berhala yang paling besar. 

Kemudian beliau tempatkan kapak di leher 
berhala tersebut. Mendengar kabar penghancuran 
berhala-berhala itu, raja Namrud naik pitam dan 
langsung mencari nabi Ibrahim yang diyakini sebagai 
dalang dibalik aksi tersebut.

Setelah ditemukannya Nabi Ibrahim, Raja 
Namrud bertanya "Wahai Ibrahim, bukankah kamu 
yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?". 
Nabi Ibrahim menjawab “bukan”. Raja Namrud 
semakin naik pitam, bertanya kembali "Siapa lagi 
kalau bukan kamu, bukankah kamu yang berada 
disini saat kami pergi dan bukankah kamu membenci 
berhala-berhala ini?". Kemudian Nabi Ibrahim pun 
membalas “Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan 
berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah 
yang menghancurkannya, bukankah kapaknya 
masih berada di lehernya?".

Saat itulah Raja Namrud menyergah dengan 
berkata “Mana mungkin patung berhala dapat 
berbuat semacam itu!". Demi mendengar jawaban 
raja Namrud tersebut, dengan tegas Nabi Ibrahim 
berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah 

oase

Berhala,
Latah yang Membahayakan Akidah

Oleh: Imam Buhari Muslim
Alumni Pondok Pesantren Wushlatul Mustafidin, Sampang
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berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" 
Jawaban Nabi Ibrahim sejatinya mampu menghentak 
akal sehat raja Namrud dan kaumnya. Kalau bukan 
karena kesombongan yang begitu kuat bersemayam 
di kepala mereka, hampir saja mereka tersadar atas 
kekeliruan yang selama ini mereka lakukan.

Jauh setelah masa Nabi Ibrahim, kepercayaan 
terhadap berhala-berhala marak pula di Jazirah 
Arab. Dalam buku Sejarah Islam yang Hilang, karya 
Firas Al-Khateeb disebutkan bahwa menjelang 
kedatangan Nabi Muhammad SAW, terdapat 360 
berhala yang dipertuhankan oleh masyarakat Arab 
Makkah di Ka’bah. Orang musyrik saat itu biasa 
berpamitan dan melakukan ritual penyembahan 
atas berhala-berhala mereka saat mereka hendak 
bepergian, dengan harapan akan mendapatkan 
banyak keberkahan dan keberuntungan serta 
dihindarkan dari kemalangan.

Di era modern, ketika teknologi sudah sangat 
canggih, pamor berhala yang diyakini dapat 
mendatangkan manfaat secara magis justru semakin 
populer di sebagian masyarakat. Berhala-berhala 
itu dibuat semakin menarik dan lucu. Tentu saja 
dengan basic keyakinan yang masih sama, yaitu 
‘mendatangkan’ manfaat dan ‘menolak’ kemalangan.

Dikutip dari www.rri.co.id, di Thailand pada 2016, 
ramai orang mengadopsi boneka arwah (spirit doll). 
Boneka arwah ini memiliki  sebutan yakni 'luk thep' 
yang berarti malaikat anak. Mereka percaya bahwa 
boneka ini membawa keberuntungan. Tidak heran 
jika boneka ini dimanjakan oleh pemiliknya seolah-
olah anaknya sendiri.

Belakangan, fenomena spirit doll mewabah 
juga di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka 
yang mengadopsi spirit doll itu banyak dari 
kalangan artis. Tak pelak, hal itu membuat spirit 
doll cepat digandrungi masyarakat lainnya. Mereka 
berdalih, mengadopsi spirit doll dapat membawa 
keberuntungan, menemani kesepian, dan alasan-

alasan mistis lainnya.
Jika benar yang diyakini pengadopsi bahwa 

spirit doll memiliki arwah dan dapat mendatangkan 
keberuntungan secara magis maka itu adalah bentuk 
kesesatan yang sangat nyata. Dimana hal itu telah 
menimpa raja namrud dan rakyatnya serta kaum 
musyrikin di Jazirah Arab seperti telah diuraikan 
diatas.  

Dalam QS. az-Zumar Ayat 42, Allah berfirman 
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan 
(memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu 
tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah 
Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 
yang lain sampai waktu yang ditetapkan….”

Menurut ulama, yang dimaksud dengan 
jiwa pada firman Allah diatas adalah ruh (arwah) 
manusia. Dari ayat diatas, jelas bahwa ruh itu 
sepeninggalnya dari jasad, ia berada dalam 
genggaman (kekuasaan) Allah. Tidak ada ruh 
(arwah) yang masuk atau bisa dimasukkan ke dalam 
benda-benda tertentu. Adapun keyakinan bahwa 
selain Allah dapat memberikan pertolongan secara 
hakiki, mendatangkan keberuntungan dan menolak 
kemalangan maka keyakinan itu adalah bentuk 
kesyirikan yang nyata.

Lalu bagaimana dengan memiliki boneka, 
dimana si pemilik tidak memiliki keyakinan tertentu 
seperti digambarkan diatas? Tentu saja hal itu 
dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Aisyah 
pernah bermain boneka disaksikan Rasulullah saw 
dan beliau tidak melarangnya.

Aisyah berkata “Aku dahulu pernah bermain 
boneka di sisi Nabi Saw. Aku memiliki beberapa 
sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika 
Rasulullah Saw masuk dalam rumah, mereka pun 
bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan 
mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun 
bermain bersamaku” (HR. Bukhari).

oase
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Fenomena spirit doll memang cukup 
meresahkan. Bagi kaum muslim tentunya. 
Bagaimana tidak, spirit doll yang 

dikenalkan oleh mereka yang memiliki nama, 
memiliki dampak yang beragam. Kebanyakan 
dari dampak itu adalah dampak negative. Salah 
satunya adalah menjadikan spirit doll tempat 
untuk meminta. Ya, baik itu meminta rezeki, 
ketenaran, kenyamanan, sampai cinta. Padahal 
seperti yang kita tahu, bahwa bagi umat islam, 
Allah SWT adalah satu-satunya tempat meminta.

Mari kita tengok arti dari surat al Baqarah ayat 
186 “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku.” Dari ayat ini dapat kita 
pahami bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-
Nya. Sehingga tak perlu lagi kita mencari tempat 
untuk meminta dan berkeluh kesah.

Manusia adalah tipikal makhluk yang tak akan 
menampakkan kelemahannya pada makhluk yang 
sama-sama lemah. Sebab, jika kita menampakkan 
kekurangan pada sesama manusia, bukannya 
masalah tersebut akan selesai. Malah menjadi 
aib. Sehingga mau sebesar atau sekecil apapun 
masalah, cukup pada Allah SWT kita mengadu 
dan meminta. Seperti arti pada surah al-Ikhlas 
ayat kedua “Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu.”

Sama seperti kasus spirit doll. Tak seharusnya 
kita menjadikan spirit doll teat meminta. Karena 

dengan mempercayai sesuatu memiliki kuasa 
seperti Allah, dalam memberikan sesuatu, itu 
sama dengan syirik. Ustaz Heru Kusumahadi, 
founder albynaproject dan Pembina Surabaya 
Hijrah, mengatakan, bahwa sesungguhnya janji 
Allah itu pasti. “Janji Allah itu pasti. Namun tidak 
instan,” ujarnya.

Mengapa tidak instan. Karena jika segala 
sesuatu Allah berikan instan, manusia tidak 
akan berusaha. Tidak akan ada orang miskin, 
semua orang sehat, tidak ada lagi orang yang 
memerlukan zakat. Sehingga akan rusak sistem 
kehidupan. Usaha dan doa harus selalu dilakukan. 
Karena Allah tempat meminta, maka manusia 
tidak pula boleh berputus asa untuk meminta dan 
berprasangka baik lah selalu kepada Allah Swt.

Allah berfirman, “Aku berdasar kan prasangka 
hamba-Ku kepada-Ku. Apabila ia berbaik 
sangka, maka ia akan mendapatkan kebai kan. 
Jika berprasangka buruk, maka ia mendapatkan 
keburukan.” (HR. Ahmad).

Agar mendapat kebaikan dari Allah SWT, 
maka hendaklah berbaik sangka kepada-Nya. 
Jika berbaik sangka kepada Allah, maka kebaikan 
akan datang. Namun  sebaliknya jika selalu 
berburuk sangka kepada Allah, menyalahkan 
semua musibah pada Allah, maka hanya 
keburukan lah yang akan datang. “Sesungguhnya 
Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka mengubah keada an yang ada 
pada diri mereka sendiri.” (QS ar-Ra’du ayat 11). 
Wallahu ‘alam bishawab

hikmah

Jadikan Allah
Satu-satunya Tempat Meminta
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Sahabatku yang baik hati, semoga 
Allah mengaruniakan kepada kita 
kawan-kawan yang baik. “Dan 

bersabarlah kamu bersama dengan orang-
orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja 
dengan mengharap Ridha-Nya. Dan janganlah 
kedua matamu berpaling dari mereka karena 
mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. 
Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya 
telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta 
menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya 
itu melewati batas” (QS. al-Kahfi: 28).

Dari ibnu Abbas r.a. Menceritakan bahwa 
Rasulullah pernah ditanya, Wahai Rasulullah 
manakah diantara kawan-kawan kami yang 
terbaik? Beliau menjawab, “Seseorang yang 
dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada 
Allah, Dengan perkataannya bertambah amal 
kebaikan kalian, Dan amal-amalnya mengingatkan 
kalian kepada akhirat” (HR. Abu Ya’la).

Dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam menjelaskan tentang peran dan 
dampak seorang teman dalam sabda beliau: 
“Permisalan teman yang baik dan teman yang 
buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan 

seorang pandai besi. Penjual minyak wangi 
mungkin akan memberimu minyak wangi, atau 
engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan 
kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau 
harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa 
jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan 
kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau 
asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan 
Muslim 2628)

Mari kita tafakur siapa sahabat terdekat kita, 
karena akan sangat mempengaruhi hati dan 
perilaku kita.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjadikan teman sebagai patokan terhadap 
baik dan buruknya agama seseorang. Oleh 
sebab itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
memerintahkan kepada kita agar memilih teman 
dalam bergaul. Dalam sebuah hadits Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Agama 
Seseorang sesuai dengan agama teman 
dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang 
menjadi teman dekatnya.” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam 
Silsilah Ash-Shahihah, no. 927). Semoga setiap 
detik yang kita jalani menjadi amal soleh, aamiin.

Siapa Sahabat Terbaik Kita?
Oleh: KH. Abdullah Gymnastiar

penyejukhati
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Meningkatkan Perasaan Bahagia
Oleh: Jamil Azzaini

Inspirator Sukses Mulia

Hidup ini singkat, rugi bila kita tidak 
bahagia. Ada yang berkata kepada saya 
“saya pasti bahagia bila sudah sukses 

seperti pak Jamil,” Saya pun membalas singkat 
“bahagiakan diri Anda maka Anda bisa sukses.”

Jawaban saya tersebut bukan tanpa alasan, 
itu merujuk kepada hasil riset Shawn Anchor yang 
dituangkan dalam bukunya Happiness Advantage: 
“Kondisi bahagia mengantarkan kepada 
tercapainya kesuksesan demi kesuksesan.”

Bagaimana agar kita selalu bahagia? Anchor 
merekomendasikan agar kita mudah berucap 
terima kasih kepada orang-orang yang berbuat 
baik kepada kita. Mensyukuri berbagai kebaikan 
yang kita terima. Memberi makna kepada 
setiap apa yang kita kerjakan. Anchor pun 
menambahkan : olah raga ringan dan merenung 
atau muhasabah (introspeksi) sejenak juga 
membuncahkan kebahagiaan.

Untuk bahagia, kita tidak harus melakukan 
hal-hal yang besar. Momen kecil yang disyukuri 
pun meningkatkan kebahagiaan. Barbara 
Fredrickson, seorang Profesor di bidang  Psikologi 

mengatakan: “jika kebahagiaan adalah sesuatu 
yang Anda inginkan dalam hidup, maka fokus 
setiap hari pada momen-momen kecil dan 
menumbuhkan emosi positif adalah jalan yang 
perlu Anda ditempuh.”

Hal yang paling mendasar untuk meningkatkan 
kebahagiaan adalah acceptance. Atau dalam 
bahasa agamanya ridho atas semua yang terjadi 
dalam hidup kita. Tugas kita dalam hidup adalah 
menjalankan proses yang terbaik, hasilnya 
serahkan kepada Sang Maha Tahu (Allah SWT). 
Kita perlu punya keyakinan bahwa Allah swt 
memutuskan segala sesuatu dengan Ilmu dan 
rasa cinta-Nya yang dalam kepada kita. Kejadian 
yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik. 
Maka tidak ada alasan untuk tidak bahagia. 
Setuju?

Saat ini apakah Anda sedang bahagia? Bila 
jawabannya, Ya, Mari tularkan rasa bahagia Anda 
dengan membagikan tulisan ini kepada orang-
orang yang juga ingin bahagia.

Salam SuksesMulia

moveon
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Zaman yang semakin modern, tentu 
membawa masalah yang modern juga. 
Namun, islam adalah agama yang selalu 

up to date. Islam adalah agama yang selalu “cocok” 
pada zaman apa saja. Bahkan selalu memiliki solusi 
untuk setiap masalah. Begitu sempurnanya agama 
Allah SWT ini. Jika pada jaman Nabi Ibrahim as, 
berhala atau kesyirikan itu berupa patung, di masa 
kini, kesyirikan lebih beragam jenisnya.

Kesyirikan tak lagi dalam bentuk nyata, spirit doll 
misalnya. Bisa juga dalam bentuk perkataan, sampai 
hal yang tak terlihat seperti kepercayaan. Percaya 
pada ramalan bintang merupakan salah satu bentuk 
kesyirikan. Karena mempercayai apa yang bukan 
atas firman Allah SWT. Ramalan bintang, bisa saja 
hanya buatan manusia belaka untuk kesenangan.

Tak hanya ramalan bintang, perilaku syirik 
lainnya adalah percaya dengan hal berbau 
horoskop, shio, dan undian. Dalam Islam sudah 
jelas hal ini dilarang dan sebaiknya dihindari. 
“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang 
ramal, lalu ia membenarkannya, makai a berarti telah 
kufur pada al-Qur’an yang telah diturunkan pada 
Muhammad.” (HR. Ahmad).

Pada salah satu hadis, Rasulullah menjelaskan 
bahwasanya mereka yang mendatangi peramal 
dan percaya terhadap apa yang dikatakan peramal 
tersebut, maka salatnya tidak diterima selama 40 
hari. “Barangsiapa yang datang kepada tukang 
ramal, kemudian percaya apa yang dikatakan, maka 
salatnya tidak diterima selama 40 hari.” (HR. Muslim)

Pernahkah kita membuka media sosial lalu 
mendapati unggahan dengan ada seperti ini “Like 
postingan ini, maka anda akan mendapat uang Rp 
100 Juta”. Pasti tidak asing lagi bagi kita melihat 
unggahan seperti itu. Mungkin, tujuan sang pembuat 
unggahan hanya untuk kesenangan. Atau untuk 
menaikkan interaksi pada media sosialnya. Namun, 
hanya dengan membuat unggahan tersebut, sudah 
termasuk syirik. Karena hanya Allah SWT yang tahu 
tentang rezeki kita. Begitu juga dengan orang yang 
sengaja menyukai unggahan karena ingin mendapat 
uang RP 100 Juta. 

Berhati-hati dalam ucapan merupakan salah 
satu bentuk menghindari syirik pada Allah SWT. 
Karena saat ini antara bercanda, berucap dengan 
sungguh-sungguh, maupun bersumpah sudah 
seperti tidak ada batasnya lagi. Pernahkah kita 
mendengar sebuah candaan “Langit bisakah kau 
turunkan hujan?” seakan hanya bercanda. Namun, 
kita harus berhati-hati karena seharusnya pada 
Allah-lah kita memohon rezeki, salah satunya hujan. 

Namun, jika kita terlanjur pernah melakukan 
berbagai kesyirikan modern ini, tak ada salahnya 
untuk bertobat. Karena rahmat Allah itu luas. Seperti 
arti dari surah az-Zumar ayat 53 “Katakanlah: “Hai 
hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni 
dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Wallahu 
‘alam bishawab.

Berhati-hati pada Kesyirikan Modern

fenomena
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Malaikat dan jin merupakan makhluk ghaib, 
namun karakteristiknya kontradiktif, 
malaikat “…tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” 
(QS. at-Tahrim: 6). Sedangkan jin memiliki kemiripan 
dengan manusia; ada yang muslim, fasiq, kafir dan 
lainnya. Interaksi malaikat dengan manusia dari luar 
diri manusia, karena malaikat menjaga. Sedangkan 
jin saat berinteraksi dengan manusia, masuk 
kedalam tubuh manusia tersebut, tujuannya untuk 
mengganggu.

Realitanya benar, beberapa dalil menyebutkan 
Malaikat ikut hadir di suatu aktivitas manusia, semisal; 
Malaikat menaungi para pencari ilmu, “wahfadz 
humul malaikah; Malaikat menjaga mereka”. Ataukah 
malaikat hadir ikut mendengarkan bacaan al-Qur’an 
dari sahabat Usaid bin Hudhair. Berbeda dengan 
jin, banyak ditemukan kasus, sesaat proses ruqyah 
syar’iyyah hal yang irrasional tampak secara empirik, 
dan hal ini dipastikan berasal dari gangguan jin. Iya, 
gangguan!. Karena begitu jelasnya visi dan misinya jin 
saat berinteraksi dengan manusia.

 “…maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia 
adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai 
perintah Tuhannya….” (QS. al-Kahf: 50). Bahkan 
secara detail Rasulullah sudah menginformasikan 
tujuan jin saat berinteraksi dengan manusia, 
sebagaimana dikisahkan Jabir bin Abdillah, Iblis 
memiliki tentara yang bertujuan mengganggu 
manusia, setiap jin berhasil mengganggu manusia 
mereka melaporkan kepada iblis, “Aku telah 
melakukan ini dan itu”, ucap jin melaporkan. Iblis 
menjawab, “kamu tidak melakukan apa-apa”. Dan 
tetiba datang jin melaporkan, “Maa taraktuhu hatta 
farraqtu bainahu wa baina imra atihi; Aku terus 
menggodanya hingga aku berhasil memisahkan 
antara dia dan istrinya”. Dan jawaban iblis cukup 

menarik, “Ni’ma anta; sungguh hebat jin yang seperti 
kamu” (HR. Muslim). Jadi, inilah tujuan jin saat 
berinteraksi dengan manusia.

Lalu bagaimana dengan jin muslim yang 
terkisahkan di surat ke tujuh puluh dua?. Sebakda 
Nabi Sulaiman, “jasa” jin sudah tidak diperlukan 
lagi, karena manusia tidak memiliki kekuatan 
sebagaimana yang dimiliki Nabi Sulaiman (QS. al-
Anbiya’: 82). Pun juga Rasulullah jika mendapatkan 
bantuan, bukan dari jin, tapi malaikat (QS. at-Taubah: 
26). Jin muslim ada, tapi bisa jadi hanya pengakuan, 
dan belum tentu kualitas keislamannya baik. Jin 
sebagaimana manusia, ada yang fasik, jahil, ingkar 
dan lainnya. Maka, Islam memposisikan kita kepada 
jin bukan sebagai teman, tapi kita diminta berlindung 
dari gangguan dan penyesatan jin. Inilah konsep 
kehati-hatian berinteraksi dengan jin.

Memang ada realitas di masyarakat, mereka yang 
berinteraksi dengan jin mendapatkan “kebaikan”, 
tapi apakah kita menggunakan standar penilaian 
berdasar realita?. Tentunya tidak!. Kita gunakan 
tolak ukur aturan Allah dulu, “Dan kembalilah kamu 
kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya” 
(QS. az-Zumar: 54. Nah, apakah realitas itu sesuai 
atau menabrak aturan Allah?. Jika kontradiktif ya kita 
tinggalkan. Dan kenyataannya juga banyak diantara 
mereka yang berinteraksi dan melakukan kontrak 
dengan dunia jin, senang di awal, kemudian hidupnya 
tidak tenang. Maka fahamilah firman Allah ini. “Dan 
bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara 
manusia meminta perlindungan kepada beberapa 
laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah 
bagi mereka dosa dan kesalahan”. Dan menariknya 
diksi al-jin di ayat ini bermakna istighraq al jinsi; 
menunjukkan keumuman bangsa jin.

Semoga Allah mampukan dan maukan kita untuk 
terjauh dan menjauh dari tipu daya dan gangguan jin. 
Bitaufiqillah waLlahu a’lam bish shawab. 

Kontrak dengan Jin
Oleh: Ust. Heru Kusumahadi, Lc. M.Pd.I.

Pembina Komunitas @surabayahijrah

solusiislam
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solusisehat

Imunisasi BCG terbuat dari bakteri Tuberkulosis 
yang telah dilemahkan sehingga tidak akan 
menyebabkan penerima vaksin menderita 

penyakit tuberkulosis atau TB. Bakteri yang 
digunakan untuk menghasilkan vaksin BCG 
biasanya adalah mycobacterium bovis.

Pemberian vaksin BCG akan memicu sistem 
imun untuk menghasilkan sel-sel penghasil antibodi 
agar bisa melindungi tubuh dari bakteri tuberkulosis. 
Imunisasi BCG berperan penting dalam mencegah 
terjadinya tuberkulosis berat, termasuk meningitis 
TB pada anak.

Tuberkulosis tidak hanya berisiko menyebabkan 
infeksi paru-paru, tapi juga dapat menyerang 
bagian tubuh lain, seperti sendi, tulang, selaput otak 
(meningen), kulit, kelenjar getah bening, dan ginjal.

Tuberkulosis merupakan penyakit yang 
berbahaya dan mudah menular melalui cipratan air 
liur (droplet). Ketika pasien TB batuk atau bersin, 
kuman penyebab TB menyebar dan menular ke 
orang lain yang menghirup droplet tersebut.

Meski hampir serupa dengan cara penyebaran 
pilek atau flu, tuberkulosis umumnya memerlukan 
waktu kontak lebih lama sebelum seseorang dapat 
tertular.Oleh karena itu, anggota keluarga yang 
tinggal serumah dengan penderita TB memiliki 
peluang lebih tinggi untuk tertular penyakit TB, 
terlebih jika pasien tidak mendapatkan pengobatan 
TB atau tidak berobat hingga tuntas.

Setelah bayi mendapatkan imunisasi BCG, 
tidak perlu panik apabila muncul luka melepuh di 

area suntikan. Tidak jarang, luka tersebut terasa 
sakit dan lebam selama beberapa hari. Setelah 2–6 
minggu, titik suntikan tersebut dapat membesar 
hingga berukuran hampir 1 cm dan mengeras, lalu 
meninggalkan bekas luka yang kecil. Sebagian bayi 
mungkin akan mengalami bekas luka yang lebih 
berat, tapi umumnya akan sembuh setelah beberapa 
minggu. Bekas luka ini dinamakan skar BCG.

Walau sangat jarang terjadi, terkadang 
vaksin BCG bisa menyebabkan efek samping 
yang berbahaya, yaitu reaksi anafilaktik. Untuk 
mewaspadai dan mencegah efek samping vaksin 
yang berbahaya, proses vaksinasi harus dilakukan 
oleh dokter atau petugas medis yang telah terlatih.

Dosis imunisasi BCG adalah 0,05 ml untuk bayi 
di bawah usia satu tahun. Umumnya penyuntikan 
imunisasi BCG dilakukan pada lengan bagian 
atas. Lengan bagian tersebut tidak boleh diberikan 
imunisasi lain, minimal selama 3 bulan. Meski 
tergolong imunisasi wajib, ada beberapa kondisi 
bayi yang membuat pemberian imunisasi BCG perlu 
ditunda, seperti demam dan infeksi kulit.

Imunisasi BCG merupakan tindakan yang 
penting untuk melindungi kesehatan anak dari 
penyakit tuberkulosis. Namun, pastikan bayi dalam 
keadaan sehat sebelum mendapatkan vaksin 
BCG, ya. Bila ingin memastikan apakah Si Kecil 
bisa mendapatkan vaksin BCG atau tidak, Bunda 
bisa berkonsultasi dengan dokter. Dokter juga bisa 
memberikan rekomendasi jadwal terbaik bagi Si 
Kecil untuk imunisasi BCG.

Imunisasi BCG untuk Mencegah 
Penyakit Tuberkulosis

Disunting dari Halaman Alodokter
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Dalam Islam amalan manusia yang 
tidak akan terputus pahalanya 
sampai meninggal yaitu amal jariyah. 

Mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah SWT 
merupakan amalan yang paling besar pahalanya 
dan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Amal 

jariyah tersebut yaitu sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan doa anak yang sholeh. Sedekah 
jariyah umumnya yang diketahui oleh sebagian 
orang adalah hanya sebatas memberikan uang 
untuk membangun masjid di sekitarnya. Padahal 
sedekah jariyah bukan hanya berupa uang saja, 

ziswaf

Wakaf al-Qur'an Pahala Mengalir Terus
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melainkan banyak amalan lainnya yang lebih 
besar manfaatnya. Sedekah jariyah bisa diartikan 
dengan memberikan harta yang dicintainya untuk 
kebermanfaatan umat dan pahalanya mengalir 
terus menerus tiada henti,serta semata-mata 
ikhlas karena Allah SWT. Seperti firman Allah SWT: 
“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan 
sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja 
yang kalian nafkahkan,maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.” (QS. ali-Imran 92).

Harta yang paling dicintai terkadang sulit 
untuk dilepaskan, kecuali orang-orang yang 
memiliki niat dan berkeinginan besar untuk 
mendapatkan ridho serta ampunan dari Allah 
SWT.

Wakaf merupakan amalan jariyah yang 
memiliki keutamaan dari amalan lainnya. 
Keistimewaan wakaf jika dibandingkan dengan 
sedekah dan hibah adalah pahalanya akan terus 
mengalir sampai keturunan berikutnya hingga 
meninggal. Sejatinya apa yang mereka wakafkan 
akan menguntungkan baginya di dunia maupun 
akhirat. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif 
untuk memisahkan dan atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 
sesuai syariah. Wakaf adalah ibadah mulia yang 
bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin, terlebih 
jika yang mendapatkan manfaatnya adalah orang-
orang muslim yang kemudian mendoakan para 
pemberinya mulai dari fakir miskin, janda, anak 
yatim piatu, musafir dan masyarakat lainnya. 
Wakaf tidak hanya bermanfaat untuk individu 
saja, melainkan juga kemaslahatan umat. Dapat 
bermanfaat pada berbagai aspek sosial, ekonomi, 
agama dan lain sebagainya. Sebab wakaf sangat 
membantu permasalahan sosial dan ekonomi 
masyarakat. Sejatinya harta wakaf akan dibawa ke 
liang lahat dalam bentuk pahala dari para wakif. 
Betapa besar pahala yang didapat yaitu 700 kali 
lipat, jika semua orang mengetahuinya maka akan 
berbondong-bondong untuk berwakaf.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh butir,pada tiap tiap butir 
tumbuh seratus biji.Allah melipatgandakan 
(ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, 
Dan Allah Maha Kuasa (Karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 261).

Saat ini banyak orang yang berwakaf tanah 
maupun bangunan untuk didirikannya rumah 
tahfidz dan asrama yatim. Sebab setiap kegiatan 
menghafal para santri, InsyaAllah wakif akan 
mendapat pahala yang serupa dengan para 
santri. Juga mewakafkan al-Qur'an untuk para 
penghafal-Qur'an di pondok pesantren maupun 
rumah tahfidz yatim. Doanya para penghafal-

Qur'an termasuk anak yatim insyaAllah akan 
dikabulkan.Sebab mereka dekat dengan Allah 
SWT dan selalu berinteraksi dengan al-Qur'an. 
Berwakaf tidak ada ruginya di dunia maupun di 
akhirat, justru mendatangkan kebaikan kebaikan 
yang tidak terduga dan ridho dari Allah SWT.

Salah satu wakaf yang ringan dan bisa 
ditunaikan oleh umat muslim adalah wakaf al-
Qur'an untuk anak yatim dhuafa maupun para 
dhuafa. Siapa sih yang tidak menginginkan pahala 
yang terus mengalir tanpa henti, bahkan mengalir 
terus meskipun kita sudah meninggal dunia 
nantinya.Semua orang tentu mengharapkan hal 
tersebut, karena itulah salah satu pahala yang 
nantinya akan membantu manusia mendapatkan 
pertolongan dari Allah SWT saat hidup di dunia 
maupun di akhirat kelak. Salah satu cara untuk 
mendapatkan hal tersebut adalah dengan cara 
berwakaf. Wakaf al-Qur'an merupakan salah satu 
amal jariyah dan akan menjadi sumber pahala 
yang insyaAllah terus mengalir bagi orang-orang 
yang melaksanakannya. Hanya dengan wakaf 
al-Qur'an untuk anak yatim dhuafa maupun kaum 
dhuafa dan diniatkan karena Allah SWT, selama 
masih ada orang yang membacanya,maka setiap 
bacaan juga akan menjadi pahala yang terus 
mengalir bagi orang-orang yang mewakafkan al-
Qur'an tersebut.

Berdasar data dari Menteri Agama pada Juli 
2020 sebanyak 65% muslim Indonesia masih 
buta aksara al-Qur'an. Sebagai salah satu negara 
dengan populasi muslim terbesar di dunia angka 
tersebut tergolong sangat tinggi.Ketersediaan 
al-Qur'an layak di Indonesia juga masih jauh dari 
kata cukup. Pertumbuhan musholla dan masjid-
masjid di pelosok negeri nyatanya tak sebanding 
dengan kebutuhan al-Qur'an layak di pelosok 
negeri yang baru terpenuhi sekitar 2% dari total 
kebutuhan yang mencapai 5 juta al-Qur'an setiap 
tahunnya (Sumber: Menteri Agama).

Tidak meratanya penyaluran al-Qur'an 
khususnya untuk yatim dhuafa serta kaum dhuafa 
di Indonesia membuat mereka tertinggal, bukan 
tidak ingin belajar,namun tidak ada al-Qur'an yang 
layak di lingkungannya. Padahal anak-anak yatim 
dhuafa dan dhuafa ingin sekali melantunkan ayat-
ayat suci al-Qur'an sampai tuntas tanpa ada yang 
tertinggal akibat al-Qur'an yang mereka gunakan 
sudah lusuh, robek dan tidak utuh lagi.

Yatim Mandiri sebagai salah satu Lembaga 
Amil Zakat Nasional yang konsentrasi kepada 
adik adik yatim dhuafa serta kaum dhuafa 
tentunya tidak tinggal diam untuk meluncurkan 
program “5.000 al-Qur’an untuk yatim dhuafa 
dan kaum dhuafa Indonesia” Alirkan Pahala 
Ribuan Kebaikan. Semoga program ini bisa 
didukung oleh banyak elemen masyarakat 
baik pemerintah,perusahaan swasta,BUMN, 
masyarakat umum maupun perorangan dan bisa 
menjadi solusi  untuk mengurangi buta aksara al-
Qur'an di Indonesia khususnya kaum dhuafa.

ziswaf
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smartparenting

Beberapa waktu terakhir ini ramai 
dibicarakan tentang spirit doll. 
Bagaimanakah sebenarnya hukum 

bermain boneka? Adakah manfaat bermain 
boneka pada anak? Bermain boneka sejatinya 
diperbolehkan justru dianjurkan. Karena bermain 
boneka memiliki manfaat yang cukup banyak. 
Tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki 
pun diperbolehkan bermain boneka. Nah ketika 
berbicara boneka yang berarwah, itu berbeda lagi 
ya pembahasannya. 

Yang kita bicarakan di sini adalah boneka 
biasa yang dimiliki dan dimainkan anak-anak. 
Dalam hadis riwayat Bukhori No. 6130 dan Muslim 
No. 2440, Aisyah radhiyallahu ‘anha yang tidak 
lain adalah istri Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassallam 
menuturkan perlakuan Rasulullah terhadapnya 
ketika bermain boneka: Aku dahulu pernah 
bermain boneka di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa 
bermain bersamaku. Ketika Rasululah shallallahu 
‘alaihi wa sallam masuk dalam rumah, mereka pun 
bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan 
mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun 
bermain bersamaku. (HR. Muslim, No. 2440)

Melalui hadis di atas, mayoritas ulama 
berpendapat bahwa boneka selama dijadikan 
media untuk bermain anak-anak hukumnya 
adalah dibolehkan.

Boneka dapat digunakan sebagai sarana 
bermain peran. Menurut para ahli, bermain peran 
dengan boneka dapat membantu anak-anak 
mengembangkan kematanganan emosional, 
kemampuan bersosialisasi, eksplorasi hobi,  
imajinasi, tanggung jawab, dan  empati. Selain 
itu memiliki akses ke berbagai jenis mainan 
terlepas dari jenis kelamin (baik laki-laki maupun 
perempuan) dinilai para ahli sangatlah baik untuk 

Boneka dan Segudang Manfaatnya
Oleh: Bunda Hemima
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smartparenting
anak-anak dan melindungi mereka dari dunia 
yang mendiskriminasi gender.

Berikut adalah beberapa manfaat dari bermain 
menggunakan boneka seperti dilansir Times of 
India:

Pertama, kematangan emosional. Berdasarkan 
penelitian, anak-anak yang bermain dengan 
boneka ternyata tumbuh dengan pengertian 
yang baik mengenai dunia di sekitar mereka. 
Anak-anak cenderung mengubah dunia tempat 
mereka tinggal menjadi dunia yang lebih kecil 
dan dapat dikelola di mana mereka dapat 
bereksperimen dengan masalah sehari-hari dan 
belajar bagaimana menghadapi situasi pada 
tingkat mereka sendiri. Mereka mengembangkan 
kedewasaan emosional saat mereka merawat 
boneka, terhubung dengan mainannya itu dan 
menghadapi situasi dalam pikiran mereka.

Kedua, kemampuan bersosialisasi. Pada 
umumnya anak-anak bermain boneka bersama 
dengan teman dan keluarga. Oleh sebab boneka 
sangat dapat menjadi alat yang tepat untuk 
membantu mereka mengembangkan keterampilan 
sosial dan membuat mereka sadar bagaimana 
mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain. 
Anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan 
orang lain dan bagaimana menghadapi hal-hal di 
dunia nyata. Boneka-boneka ini kemudian bersifat 
interaktif dan mendorong untuk membantu dan 
berbagi dalam pikiran si anak. Anak-anak baik 
lelaki maupun perempuan juga akan belajar 
bagaimana merawat orang lain.

Ketiga, eksplorasi hobi. Boneka satu dengan 
yang lain biasanya datang dengan latar belakang 
yang berbeda. Anak bisa belajar tentang 
berbagai kegiatan dan hobi yang menunggu 
untuk dieksplorasi menggunakan permainan 
peran dengan boneka. Secara tidak langsung 
anak-anak memiliki kebebasan tersendiri untuk 
mengeksplorasi hobi atau kesukaan mereka 
dalam skala yang lebih kecil, bahkan dapat 
menentukan rasa suka dan tidak suka. Boneka 
dapat menjadi media yang sangat baik untuk 
pengembangan anak-anak secara keseluruhan 
dalam menjelajahi berbagai bidang dan area. Anak 
tidak harus terpaku pada satu hobi melainkan 
menjelajahi banyak aktivitas bersama bonekanya, 
sambil bermain peran.

Keempat, mengembangkan imajinasi. Bermain 
dengan boneka serta permainan pura-pura atau 
bermain peran dapat merangsang imajinasi 
anak. Anda pasti pernah mendengar ketika si 
kecil mengatakan bahwa boneka mereka sakit 
dan dia hanya akan sembuh ketika mereka 
menyelamatkan boneka dari naga. Menurut Anda, 
bagaimana mereka bisa membuat cerita ini hanya 

dengan boneka? Boneka berinteraksi dengan 
pikiran mereka dan mendorong mereka untuk 
berpikir tentang berbagai situasi dan memperluas 
imajinasi mereka.

Kelima, melatih sifat tanggung jawab. Ketika 
bermain boneka, misalnya boneka bayi, anak 
memainkan peran sebagai ibu. Mereka belajar 
dan mempraktikkan kembali apa yang mereka 
lihat dari kebiasaan ibu mereka. Hal ini dapat 
mengembangkan sifat tanggung jawab anak. Dari 
permainan ini, anak-anak lebih mudah mengetahui 
bagaimana caranya merawat hewan peliharaan 
atau adik/saudara mereka yang lebih muda.

Keenam, mengembangkan belas kasih 
dan empati. Bermain boneka membantu anak 
mengelola emosinya, seperti rasa empati dan 
kasih sayang. Ini bisa dilihat dari cara anak 
memperlakukan boneka yang menjadi latihan bagi 
anak untuk meningkatkan kepeduliannya kepada 
orang-orang di sekitar.

Hal yang perlu diperhatikan oleh orangtua
Walaupun ada banyak manfaat bermain 

boneka untuk perkembangan anak, orangtua 
tidak boleh asal memilih boneka untuk anak. 
Maksudnya, anak tetap boleh memilih boneka 
yang mereka sukai tapi orang tetap harus 
mengarahkan anak dalam boneka yang mereka 
mainkan. Berikut tips memilih boneka untuk anak, 
seperti:

Pertama, memilih boneka sesuai dengan 
umurnya. Ada banyak ukuran dan bahan pembuat 
boneka. Pilih boneka yang sesuai dengan usia, 
yaitu yang tidak terlalu besar dan ringan sehingga 
anak bisa lebih mudah membawanya kemana-
mana. Ukuran boneka yang sesuai memudahkan 
anak untuk mengajaknya bermain.Pilih boneka 
yang mudah dirapikan atau dimasukkan ke dalam 
kotak mainan.

Kedua, berikan tanggung jawab anak untuk 
merapikan kembali boneka. Saat anak bermain, 
mereka tidak peduli dengan mainannya yang 
berantakan di mana-mana. Ajari anak bagaimana 
merapihkan kembali mainannya, misal boneka 
A harus ditempatkan kembali di atas kereta 
dorongnya dan letakkan di kamar, kemudian 
boneka B letakkan di atas atas tempat tidur, dan 
lain sebagainya.

Ketiga, pertimbangkan boneka untuk anak 
laki-laki. Walaupun jarang, ada alternatif untuk 
anak laki-laki untuk bisa bermain boneka, yaitu 
dengan action figure atau miniatur.Meskipun tidak 
harus memberikan perawatan seperti boneka 
bayi untuk anak perempuan, mainan tersebut 
tetap bisa mengembangkan kemampuan anak, 
terutama dalam bahasa atau imajinasi.
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muslimah

Beberapa waktu lalu, spirit doll atau boneka 
arwah menjadi perbincangan hangat di 
masyarakat kita. Ada beberapa publik 

figur ataupun kalangan biasa yang mengadopsi 
boneka arwah yang diperlakukan layaknya seorang 
anak manusia. Bahkan ada waktu khusus untuk 
memandikannya, mengajak jalan-jalan, mengajak 
bermain, ataupun mengganti bajunya dengan baju-
baju branded. Bahkan sampai memiliki pengasuh 
khusus boneka arwah dan pengasuhnya dibayar 
dengan harga yang cukup fantastis. 

Dari sisi Psikologi,  setiap manusia sebagai 
makhluk sosial memiliki kebutuhan psikologis 
tertentu yang berkaitan dengan relasinya dengan 
orang lain. Menurut Maslow, dalam 5 hirarki 
kebutuhan dasar manusia, kebutuhan ke 3 adalah 
kebutuhan kasih sayang. Orang-orang yang 
mengadopsi boneka arwah tersebut kemungkinan 
karena merasa kesepian, tidak memiliki teman 
untuk bercerita, atau memiliki kebutuhan untuk 
menyalurkan kasih sayang. Namun tidak bisa 
terpenuhi karena ada hambatan tertentu.

Misalnya saja, memiliki kesulitan untuk 
menjalin kedekatan dengan seseorang secara 
mendalam sehingga tidak bisa menceritakan 
permasalahannya kepada orang lain. Atau 
mungkin tidak memiliki anak padahal sangat 

menginginkannya sehingga kebutuhan untuk 
menyalurkan rasa kasih sayang dan merawat 
orang lain tidak terpenuhi. Jika semua kebutuhan 
psikologis ini bisa terpenuhi, maka seseorang 
biasanya tidak akan mencari sosok lain sebagai 
pengganti.

Munculnya rasa kesepian ini dipengaruhi 
pengasuhan dan pengalaman masa lalunya. Ada 
sebagian orang tidak memperoleh kasih sayang 
yang diharapkan, dan sebaliknya tidak mampu 
memberikan kasih sayang kepada orang lain. 
Orang tua yang cuek, teman-teman yang menjaga 
jarak, pasangan yang memberikan cinta bersyarat, 
serta budaya ketimuran yang tak jarang membuat 
kita kurang ‘lepas’ ketika mengungkapkan 
perasaan menjadi tembok untuk saling bertukar 
kasih. Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa 
kesepian.

 Ada pula orang yang sudah berusaha untuk 
menyayangi seseorang dengan sepenuh hati dan 
jiwa, namun tidak mendapat balasan dan bahkan 
mungkin memperoleh penolakan. Untuk sebagian 
orang yang mengalami hal ini, penolakan menjadi 
pengalaman yang menyakitkan. Banyak yang 
memutuskan untuk menarik diri, tapi perasaan 
ingin disayang dan menyayangi yang secara 
naluriah dimiliki setiap manusia tetap ada.

Fenomena Spirit Doll
dan Kebutuhan Kasih Sayang
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 Fenomena adopsi boneka arwah ini mirip 

dengan orang yang memilih memelihara dan 
menjalin kelekatan dengan hewan peliharaan. 
Hanya saja objek yang dipilih berbeda.  
Pengadopsi boneka arwah tidak bisa dikatakan 
mengalami kelainan mental sepanjang fungsi-
fungsi psikologisnya masih berjalan normal. 
Begitupun dengan proses pikir yang masih 
wajar dan tidak mengganggu perannya dalam 
menjalani kehidupan. Dalam mendiagnosis 
apakah seseorang memiliki masalah mental 
perlu melihat banyak faktor. Salah satunya 
melalui gejala-gejala yang tidak normal. Tidak 
hanya seberapa banyak jumlah gejala, namun 
juga melihat intensitas dari gejala-gejala 
tersebut. 

Bisa jadi para pengadopsi boneka arwah 
hanya sekedar ikut-ikutan. Trend spirit doll juga 
bisa menjadi pemenuhan kebutuhan psikologis 
yang tidak dapat dipenuhi karena adanya 
hambatan tertentu. Yang terpenting adalah 
bagaimana mengatasi hambatan-hambatan 
psikologis itu. Sehingga dapat menyalurkan 
kebutuhan psikologis dengan cara yang lazim.

Labeling negatif yang diberikan masyarakat 
dapat juga menyebabkan para pengadopsi 
boneka arwah menjadi tertekan. Akan lebih 
bijak kalau lingkungan sekitar mencoba 
memahami alasan atau penyebab mengapa 
orang tersebut memilih untuk mengadopsi 
spirit doll. Itulah yang dinamakan empati. Kita 
berusaha menempatkan diri kita di posisi orang 
lain, sehingga memahami pemikiran orang lain.

Ibroh yang bisa diambil 
Fenomena adopsi spirit doll ini sebenarnya bisa 

menjadi pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan 
kualitas batin kita. Kita tidak bisa melihat dengan 
jelas batin orang lain seperti mengetahui sejelas-
jelasnya motivasi seseorang dalam mengadopsi 
spirit doll.  Meskipun kita tidak bisa melihat batin 
orang lain, kita bisa dengan jelas melihat batin kita. 
Fenomena ini justru jadi penanda bagi kita untuk 
kembali bermuhasabah:

1. Apakah saat ini kasih sayang yang kita 
berikan kepada orang lain masih bersifat 
pamrih?

2. Apakah ego kita takut disalahkan ketika 
kasih sayang kita disalah artikan oleh orang 
lain?

3. Apakah saat ini masih sulit bagi kita untuk 
meruntuhkan ego ketika kasih sayang yang 
diberikan tidak berbalas?

4. Apa yang masih menghalangi kita dari 
melatih kepedulian terhadap orang lain?

Fenomena spirit doll ini mungkin bisa juga jadi 
pengingat bagi kita untuk berupaya belajar menerima 
hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. 
Misalnya, belajar menerima penolakan atau menerima 
kesalahan yang pernah diperbuat kepada orang lain 
ketika kita berusaha peduli. Kita bisa perlahan berlatih 
untuk berempati kepada orang di sekitar kita. Misalnya, 
mendengarkan ketika pihak lain tengah berbicara.

 Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang 
gemar belajar dan menemukan pembelajaran dari 
fenomena dan perjalanan hidup yang kita lalui. Amin. 
(he-3)
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kuliner

Solo, terkenal dengan beberapa kuliner 
khasnya. Seperti timlo dan selat Solo 
yang banyak menjamur di sudut kota. 

Juga selalu menjadi jujugan para wisatawan saat 
berkunjung ke Solo. Masih ada beberapa kuliner 
khas Solo lainnya yang patut untuk dicoba. Salah 
satunya adalah tengkleng. Ya, masakan berbahan 
dasar kambing ini tak kalah menggugah selera. 
Tak ada salahnya untuk mampir ke Warung 
Tengkleng Mbak Diah untuk mencoba beberapa 
menu olahan kambing lainnya juga.

Tengkleng terbuat dari sup tulang kambing 
dengan berbagai bumbu dan rempah. Rasanya 
segar. Tidak ada “aroma kambing” sama sekali. 
Perpaduan kuah yang kaya rempah, cocok 
dimakan bersama sepiring nasi hangat. Untuk 
menemani tengkleng, tak ada salahnya untuk 
memesan sate lilit kambing yang penuh daging. 
Cocok menjadi lauk tengkleng bagi anda yang 
menyukai daging kambing. Selain itu, tengkleng 
juga cocok dimakan bersama sate kambing. 

Satu mangkuk tengkleng hadir dengan satu 
tusuk sate babat yang cukup menggugah selera. 
Selain itu, ada juga tengkleng sumsum. Rasanya 
tentu lebih “creamy” karena mengandung 
sumsum. Semuanya cocok dihidangkan bersama 
segarnya es jeruk manis maupun es kelapa muda.

Tengkleng Kambing Khas Solo



23Maret 2022

kuliner



24 Majalah Yatim Mandiri



25Maret 2022



26 Majalah Yatim Mandiri

pinturezeki

Allah “Membuka Jalan”
untuk Datangnya Rezeki

Kripik Halawa dan Toko Pusat Oleh-Oleh Haykrip Sragen

Mencari jalan rezeki, memang tak mudah. 
Meski sulit, namun jika yakin Allah akan 
bantu, Allah akan membukakan jalan 

rezeki itu dari arah yang tak disangka-sangka. 
Seperti yang dialami oleh Tri Wulan Agustina. 
Perempuan yang akrab disapa Wulan ini bercerita, 
pada 2013 dirinya baru saja menikah. Karena tetap 
ingin produktif, sang suami pun menyarankan 
dirinya untuk usaha roti. “Sampai dibelikan buku 
tentang baking. Tapi ternyata bukan itu jalan saya,” 
kenangnya.

Tak lama setelah ada keinginan untuk membuka 
usaha itu, Wulan mendapat sebuah pesanan keripik 
tempe. Orang tuanya memang memiliki usaha 
sampingan menjual keripik tempe. Pesanan saat 
itu mencapai 20 kilogram. Sayangnya, pesanan 
keripik tempe itu tidak jadi diambil. “Saya memutar 
otak. Bagaimana gara keripik ini tetap laku. Akhirnya 
keripik tempe itu saya kemas dalam ukuran plastic 
kecil. Dengan harga jual Rp 1000,- saya titipkan ke 
warung-warung,” jelasnya.

Siapa sangka, meski niatnya hanya untuk 
menghabiskan pesanan yang tak diambil, banyak 
yang suka dengan keripik tempe buatan orang tua 
Wulan. “Tiga hari kemudian banyak yang repeat 
order. Akhirnya kami produksi lebih banyak dan 
mulai titipkan dengan serius di warung-warung 
tersebut,” tambahnya.

Karena banyaknya pesanan, Wulan akhirnya 
fokus untuk melanjutkan usaha orang tuanya 
tersebut. Meski harus melakukan proses produksi, 
pengemasan, sampai distribusi sendiri. saat 
itu, Wulan belum memikirkan tentang branding 
produknya. “Mulai fokus tentang branding dan 
marketingnya pada 2016,” ujarnya. Dirinya pun 
mengembangkan berbagai varian. Seperti keripik 
tempe, keripik tempe sagu, keripik bayam, dan 
keripik pare.

Semua jnis keripik dijual dalam bentuk curah 
dengan berat minimal 2 kilogram. Mulai dari harga 
Rp 37.000,-  per kilogram. “Salah satu yang best 
seller adalah keripik pare. Kalau harga curah mulai 
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dari harga Rp 90.000,- per dua kilogram,” ujarnya. 
Karena cukup banyak peminatnya, Wulan mulai 
menjual keripik pare dalam kemasan yang lebih kecil.

Keripik pare yang menjadi andalan pun mulai 
dibranding dan masuk di swalayan kelas nasional. 
“Salah satu keunggulan keripik pare kami adalah 
warnanya yang masih hijau. Meski begitu, sama 
sekali tidak pahit dan cocok untuk di makan siapa 
saja,” jelas Wulan. Keripik pare ini dikemas dalam 
pouch yang menarik dan mudah untuk dibawa.

Wulan menceritakan bahwa dalam sehari dirinya 
dan tim bisa memproduksi sampai 2 kwintal keripik 
matang. “Kalau mentahnya lebih banyak karena 
seperti pare dan tempe ini mengalami penyusutan. 
Sedangkan kalau bayam mengembang,” paparnya. 
Sebelum pandemi, dirinya dibantu oleh 24 orang. 
“Karena pandemic, terpaksa mengurangi pegawai. 
Sekarang tinggal 16 orang,” tambahnya.

Menjalani usaha keripik ini pun tak selamanya 
mudah. Terutama saat pandemi seperti ini. 
Ditambah dengan meroketnya harga bahan baku. 
Namun Wulan tetap semangat. Karena baginya, 
hidup ini bukan tentang dirinya saja, tapi dari usaha 
ini juga untuk hidup para karyawannya. “Mereka 
juga tulang punggung keluarganya,” ujarnya.

Untuk pemasaran, Wulan baru memasarkan 
produknya di sekitar Sragen saja. Seperti Kudus, 
Solo, dan Magetan. Dirinya menitipkan kripik 
di pusat oleh-oleh di kota-kota tersebut. “Jadi 

kami mengenalkan produk di kota tersebut dan 
mendapat barter oleh-oleh khasnya. Jadi tidak 
rugi,” paparnya.

Sambil terus menjalankan usaha keripiknya, 
Wulan juga membuka usaha Toko Pusat Oleh-oleh 
Haykrip Sragen. “Toko ini dibuka di depan rumah 
kecil kami. Awalnya sangat kecil. Bahkan jalan 
depan rumah kami dulunya adalah hanya jalan 
menuju sawah,” kenangnya. Siapa sangka, Allah 
“membuka jalan” untuk usaha Wulan. “Tak lama 
setelah itu, jalan kecil depan rumah ini menjadi 
jalan tembus Jawa Timur-Jawa Tengah. Jadi 
banyak kendaraan lewat. Alhamdulillah,” paparnya.

Usaha toko oleh-oleh pun lebih ramai dan 
Wulan bisa lebih mengembangkan usahanya. 
Di tengah kesuksesannya, Wulan tak lupa untuk 
berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. 
Salah satunya dengan anak-anak yatim binaan 
Yatim Mandiri. “Dulu mengenal Yatim Mandiri dari 
salah satu rekan di sekolah bisnis. Karenanya saya 
percaya dengan Yatim Mandiri,” ujarnya.

Selain itu, Wulan makin percaya pada Yatim 
Mandiri setelah melihat sendiri boarding school 
yang dibangun Yatim Mandiri, Insan Cendekia 
Mandiri Boarding School di Sidoarjo. “MasyaAllah 
ternyata donasi kami selama ini benar-benar 
disalurkan untuk pendidikan adik-adik yatim. 
Semoga Yatim Mandiri bisa makin berkembang,” 
tutup Wulan. (grc)
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silaturahim

Manfaatkan Kemudahan 
Bersedekah

DPM-PTSP Kota Kediri

Awal mula Molin Adiyanto mengenal 
Yatim Mandiri adalah saat dirinya baru 
menikah pada 2012 lalu. Saat itu, sang 

istri ternyata sudah lebih dulu mengenal Yatim 
Mandiri. Sang istri sering bercerita tentang sang 
istri pada pria yang bekerja di DPM-PTSP Kota 
Kediri ini. “Dari situ saya tertarik dan juga sempat 
baca majalahnya. Akhirnya saya memutuskan 
untuk menjadi donatur juga sekitar 10 tahun lalu,” 
kenangnya.

Sejak saat itu, Molin memanfaatkan kemudahan 
bersedekah dengan layanan jemput donasi. Dirinya 
pun meminta untuk dijemput donasi di kantornya. 
Karena rutin setiap bulan petugas dari Yatim 
Mandiri bersilaturahmi padanya, banyak teman-
teman Molin yang penasaran. “Mereka akhirnya 
tanya, apa itu Yatim Mandiri. Alhamdulillah perlahan 
banyak yang menjadi donatur,” ujarnya. 

Molin menambahkan, bahwa rekan kerjanya ikut 
menjadi donatur tanpa paksaan. “Semua benar-
benar atas keinginan masing-masing,” tambahnya. 
Sampai saat ini, sudah ada sembilan orang rekan 
kerjanya yang menjadi donatur tetap Yatim Mandiri. 
Karena cukup banyak, akhirnya Molin berinisiatif 
untuk mengumpulkan donasi secara kolektif.

“Setiap bulan diberikan pada saya. Saat 
pandemi kemarin pun tetap mudah mengumpulkan 
donasi karena bisa langsung transfer ke Yatim 
Mandiri,” jelasnya. Dengan adanya kemudahan 
sedekah ini, Molin merasa lebih semangat untuk 
terus membantu sesama, “Banyak juga manfaat 
sedekah yang saya rasakan. Seperti rezeki yang 
selalu cukup,” tutupnya. (grc)

20 Tahun
Memandirikan Anak Yatim

Linde Group Gresik

Pada 2001 lalu menjadi awal mula Heru 
Setiono mengenal Yatim Mandiri. Bahkan 
saat itu Yatim Mandiri masih bernama 

YP3IS. Saat itu Heru yang sedang bermain ke rumah 
sang kakak, dikenalkan dengan salah satu petugas 
Yatim Mandiri. “Saat itu juga saya daftar sebagai 
donatur. Karena saya ingin membantu anak-anak 
yatim,” kenangnya.

Heru ingin agar semua kebaikan yang ia kerjakan 
menjadi amal jariyah. “Apalagi itu semua donasi 
untuk program pendidikan anak yatim. Agar mereka 
bisa sekolah dengan lebih baik,” ujar pria yang 
bekerja sebagai Warehouse Clerk ini. Heru pun 
ingin mengajak rekan-rekan kerjanya untuk turut 
membantu anak-anak yatim. 

“Memang mengajak untuk kebaikan ini susah-
susah gampang. Tapi karena dibantu majalah Yatim 
Mandiri, jadi lebih mudah untuk menjelaskan. Tapi 
saya bilang ini tidak memaksa. Jika tidak mau tidak 
masalah, dan jika ingin join, alhamdulillah,” jelas Heru. 
Alhamdulillah dalam beberapa tahun, jumlah rekan 
kerjanya yang menjadi donatur sempat sampai 25 
orang.

Namun, karena ada yang pensiun atau pindah 
kerja, sekarang ada 15 donatur di Linde Group 
Gresik. “Agar mudah saya kumpulkan secara kolektif. 
Baik dijemput maupun transfer nantinya,” tambahnya.

Heru mengatakan bahwa dirinya sudah cukup 
akrab dengan Yatim Mandiri. Beberapa kali dirinya 
hadir langsung di momen silaturahim Yatim Mandiri. 
Selain itu, selama pandemi, dirinya juga ikut berbagai 
acara yang digelar secara daring. “Agar silaturahim 
dengan Yatim Mandiri tidak terputus,” tutupnya. (grc)
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catatan

Tidak terasa Bulan Maret kembali hadir. 
Maret ke-28 bagi Yatim Mandiri sejak 
didirikan pada 31 Maret 1994 silam. 

Didirikan oleh beberapa orang aktivis remaja masjid 
dan panti asuhan di Surabaya. Alm.Ustadz Sahid 
Has, Alm.Ustadz Hasan Sadzili, Alm.Ustadz Moch. 
Hasyim, Ustadz Sumarno, dan Syarif Mukhodam 
adalah sosok-sosok pejuang kemanusiaan yang 
hidup dalam kebersahajaan namun memiliki cita-
cita yang besar untuk membantu anak-anak yatim 
dhuafa.

28 tahun Yatim Mandiri hadir untuk jutaan 
yatim dhuafa. Dulu yang hanya berbekal ketulusan 
cita-cita perjuangan sosial-keagamaan, sekarang 
menjelma menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. 
Hadir dari kontrakan rumah kecil hingga sekarang 
memiliki bangunan lantai 7 lengkap dengan masjid, 
klinik kesehatan, laboratorium, dan komplek 
sekolah megah untuk jenjang SMP, SMA, dan 
Perguruan Tinggi gratis bagi yatim dhuafa. Hadir 
dari selembar buletin hitam putih sekarang memiliki 
majalah elegan lengkap dengan e-magazine-nya. 
Hadir dari segelintir pekerja sosial hingga memiliki 
ribuan tenaga sosial-profesional.

Dahulu orang mau bergabung dengan Yatim 
Mandiri saja sudah syukur alhamdulilah. Tak perlu 
seleksi rumit, asal beragama Islam, mau berjuang, 
dan setuju dengan “kondisi” seadanya. Tidak 
memandang tua atau muda, cantik atau jelek, sehat 
atau sakit-sakitan, bahkan mungkin punya ijazah 
atau tidak pun tak menjadi soal untuk menjadi Amil 
Yatim Mandiri. Kira-kira seperti itu gambarannya, 
“mumpung ada yang mau… hehehe”.

Sekarang untuk bergabung menjadi Amil 
(pekerja) Yatim Mandiri orang harus bersaing 
mengalahkan puluhan pelamar lain. Harus good 
looking untuk posisi tertentu, tidak punya riwayat 
sakit berat, diutamakan yang muda dan energic, 
pendidikan berkesesuaian dengan bidang yang 
dilamar, punya skill bahkan pengalaman. Demikian 
sekilas gambaran dari sisi rekrutmen SDM. Dulu 
untuk mau bergabung orang musti dirayu-rayu, tapi 
sekarang ditolak-tolak. 

Ada satu hal yang akan tetap dipertahankan 
sampai kapan pun. Penguatan aspek mental-
spiritual SDM di samping peningkatan skill dan 
profesionalisme kerja. Amil Yatim Mandiri selain 
harus memiliki kepribadian yang baik, juga harus 
bisa membaca al-Qur’an dengan benar, tertib 
ibadah, dan taat syariah. Upaya pemeliharaan dan 
peningkatan keimanan pun senantiasa dilakukan 
dengan ngaji dan doa harian setiap pagi secara 
jama’i dan pembinaan fikih bulanan.

Upaya upgrading skill disamping training dan 
pelatihan yang sudah terprogram, saat ini Yatim 
Mandiri bahkan telah memberikan beasiswa 
jenjang S2 dan S3 untuk beberapa SDM-nya.  
Upaya penyempurnaan spiritual diberikan dalam 
bentuk hadiah umrah untuk puluhan amilnya 
dengan dukungan dari laba unit usaha PT. Mitra 
Yatim Mandiri dan PT. Nur Dhuha Wisata. Program 
kesehatan dan jaminan hari tua serta upaya 
peningkatan kesejahteraan SDM juga terus dan 
akan terus ditingkatkan seiring dengan tumbuh dan 
berkembangnya Yatim Mandiri.

Refleksi 28 Tahun Yatim Mandiri
dan Peningkatan Kualitas SDM

Oleh: Heni Setiawan, S.H
Direktur SDM Laznas Yatim Mandiri
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Pembangunan yang berjalan tidak 
bisa dilepaskan juga dengan terus 
munculnya masalah seperti kemiskinan, 

pengangguran, serta urbanisasi. Masalah ini yang 
kemudian menyebabkan adanya ketimpangan 
antara perkotaan dan pedesaan yang kemudian 
hal ini membuat berbagai pihak termotivasi untuk 
melakukan percepatan pembangunan. Fakta 
menunjukkan bahwasanya area pedesaan masih 
memiliki potensi yang belum dikelola secara 
maksimal. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa 
peningkatan nilai tambah produk pertanian primer 
di berbagai negara dipercaya berhasil mengurangi 
kemiskinan, terutama kemisikinan di sector 
pertanian dan pedesaan. Sementara itu masih 
banyak hasil penelitian seputar teknologi pertanian 
yang belum diimplementasikan.

Kampung Mandiri merupakan program 
pemberdayaan ekonomi yang dirancang agar 
masyarakat sebuah desa mampu mandiri dari 
segala aspek baik ibadah, pendidikan, maupun 
ekonominya. Jargon “Berkah Kampungnya, 
Mandiri Warganya” menjadi semangat bagi seluruh 
stakeholder yang berperan dalam program ini 
mulai dari manajemen sampai pelaksana teknis di 
lapangan. Berkah kampungnya mengandung pesan 
bahwa dengan pembinaan berkala, masyarakat 
setempat perlahan mampu mengamalkan nilai-
nilai religius atau ketuhanan sehingga berdampak 

bagi kondusifnya kondisi sekitar. Mandiri warganya 
menjadi motivasi di mana dengan mengandalkan 
komoditas lokal yang belum dimanfaatkan secara 
optimal mampu menjadi penopang ekonomi 
masyarakat. 

Semangat ini pula yang saat ini terus 
diupayakan oleh komunitas Kampung Mandiri 
yang berlokasi di Desa Pagerjurang, Kecamatan 
Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 
Pada program yang berada di bawang naungan 
Yatim Mandiri Solo ini , sebanyak 15 orang 
bunda dari Kelompok Wanita Tani (KWT) diajak 
mengenali potensi sekitar yang belum maksimal 
agar dimanfaatkan menjadi komoditas yang bernilai 
ekonomi. Masyarakat sekitar dikenal memiliki 
komoditas lokal berupa pepaya. Namun, saat 
panen harga pepaya sangat rendah bahkan tidak 
memiliki harga sama sekali dan tidak jarang papaya 
diberikan begitu saja untuk pakan ternak.

Setelah melalui berbagai tahapan dan 
percobaan, akhirnya kelompok ini menemukan 
bentuk olahan berupa kremesan dan permen 
berbahan dasar papaya dan diberi brand “OPPA” 
singkatan dari Olahan Pepaya. Produk “OPPA” ini 
terus bergeliat dan mencoba menembus pangsa 
pasar lokal maupun nasional. Jerih payah kelompok 
dan didukung berbagai stakeholder termasuk 
fasilitator dan kader lokal perlahan membuahkan 
hasil. Pesanan yang terus berdatangan ini membuat 

jendela

Giat Bunda KWT
Produksi “Oppa-Oppa” Halal

Program Kampung Mandiri Boyolali
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komunitas memproduksi hampir 100 pcs OPPA 
setiap bulannya. Selain itu brand “OPPA” ini juga 
sudah masuk hampers UMKM lokal Kabupaten 
Boyolali dan mendapat endorse dari influencer lokal 
Boyolali.  Seiring dengan naiknya permintaan maka 
kelompok terus mengikhtiarkan perbaikan produk 
yaitu dengan mengurus izin edar berupa PIRT dan 
Halal LPPOM-MUI. Berkat dukungan berbagai 
pihak saat ini OPPA sudah memiliki izin edar berupa 
PIRT dan Halal LPPOM-MUI.

Setelah diresmikan pada medio awal 2020 
lalu, di akhir tahun 2021 ini dilakukan proses Exit 
Program yang artinya intervensi program disudahi 
dan kelompok siap untuk mandiri dan berkembang 
bersama stakeholder lain lebih lanjut lagi.  Dalam 
proses Exit Program ini Bapak Amir selaku Kades 
Pagerjurang menyampaikan apresiasinya kepada 
Yatim Mandiri yang sudah melakukan intervensi 
kepada salah satu anggota masyarakatnya. 
Lebih lanjut lagi, beliau juga bersyukur asbab 
ada produk olahan berbasis komoditas lokal 
ini Desa Pagerjurang mendapat apresiasi dari 
Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pemenang 
Desa Germas. Selain itu Desa Pagerjurang juga 
mendapat kesempatan menjadi Desa Percontohan 
dan mendapat pendampingan dari Kementerian 
Desa. Selanjutnya beliau juga siap terus 
mengaktivasi komunitas yang sudah terbentuk 
ini mengingat ada kewajiban Dana Desa yang 
sekian persennya wajib digunakan untuk program 
pemberdayaan.
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Muhammad Amien Hendra Nurwachid 
adalah nama lengkapku. Hendra, 
begitu saya biasa disapa. Saya 

merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya 
ditinggal ayah saat baru masuk kelas VII SMP. 
Sedangkan kakak kelas XII SMA, dan adik baru 
masuk kelas TK kecil.

Saat itu Ibu saya menjadi tulang punggung 
keluarga. Tetapi dari hal itu saya berfikir dan 
akhirnya inisiatif untuk belajar menganyam keset 
kain di tetangga. Pastinya untuk membantu ibu 
membayar sekolah dan kebutuhan sehari-hari. 
Saat kelas IX SMP saya bekerja di sebuah toko 
dengan sistem shift. Masuk jam 13.00 WIB 
setelah sekolah selesai sampai jam 21.00 WIB. 
Saya harus membagi waktu agar semuanya bisa 
teratur tanpa mengorbankan hal penting seperti 

sekolah.
Kebetulan ketika sudah memasuki akhir 

semester kelas IX saya mendaftar di SMA ICMBS 
(Insan Cendekia Mandiri Boarding School). 
Sekolah tersebut dalam naungan Yatim Mandiri 
sehingga tidak membayar sepeserpun untuk 
sekolah. Hal itu sangat saya syukuri. Setiap 
sore saya bisa jualan makanan di asrama untuk 
pegangan atau tabungan. Karena itu juga bisa 
membantu meringankan beban ibu dan kakak 
yang setelah SMA merantau di Kalimantan untuk 
bekerja.

Saya bisa mengenal MEC ketika bersekolah 
di SMA ICMBS. Jujur, saya dulu tidak ada pikiran 
sama sekali untuk masuk MEC. Karena dulu 
saya ingin kuliah di STAN jurusan perpajakan. 
Juga daftar di beberapa PTN. Tapi mungkin 

naikkelas

Berjiwa Entrepreneur Sejak Dini
Muhammad Amien Hendra Nurwachid (Owner degan.ah Tulungagung)

Mandiri Entrepreneur Center Angkatan XV
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bukan takdir saya untuk menimba ilmu di sana. 
Di kemudian hari saya mendapat tawaran untuk 
masuk MEC.

Awalnya saya bingung harus mengambil 
tawaran di MEC atau bagaimana. Sampai rumah 
saya konsultasi dengan ibu. Dan mungkin inilah 
jalan saya untuk menimba ilmu. Karena diri saya 
yakin bahwa rencana Allah lebih baik daripada 
rencana hambanya

Di MEC Sragen saya mengambil jurusan 
agroindustri tepatnya angkatan 15. Kurang lebih 
1 tahun dengan suka duka yang cukup banyak. 
Yang saya suka di MEC bisa melatih mental 
dengan setiap minggu kita berkeliling untuk 
menjual barang dengan door to door. Hasilnya 
untuk tabungan kita sendiri di akhir program dan 
pembelajarannya sangat enjoy.

Pelajaran yang saya ambil dari MEC 
adalah pelajaran mental. Kita diwajibkan untuk 
berkeliling setiap minggunya untuk berjualan 
door to door. Pelajaran sabar karena kita di 
sana susah sinyal dan saat waktu pegang 
hp pun terkadang diundur karena sinyal lagi 
error. Pelajaran disana juga berbasis boarding. 
Seimbang antara pembelajaran akademik kuliah 
dan asrama. Tak lupa juga dengan pelajaran 
internet marketing yang sampai sekarang masih 
saya tekuni.

Awal mula saya merintis degan.ah,memang 
sebelum sebelumnya ingin mempunyai bisnis 
offline dan menciptakan lapangan kerja untuk 
masyarakat. Saya inisiatif dengan kakak untuk 
merintis usaha minuman coklat. Tetapi di 
pertengahan jalan saya dikenalkan teman di MEC 
dengan guru kuliner. 

Saya diajari tentang bermain bisnis offline 
di bidang kuliner. Akhirnya menemukan degan.
ah.  Sebuah inovasi es kelapa muda yang dibuat 
lebih modern untuk menarik perhatian dikalangan 
remaja. Karena es kelapa muda itu salah satu 
bisnis minuman dari dulu yang sampai sekarang 
tidak ada matinya, tinggal kita poles untuk lebih 
kekinian saja.

Banyak pelajaran pelajaran baru saat merintis 
degan.ah ini. Salah satu adalah mental. Karena 
banyak lika-likunya. Apalagi ketika beli booth 
perhitungan saya salah. Karena kebesaran alhasil 
beli lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Menurut 
saya ketika merintis degan.ah ini masih banyak 
kekurangan dimana H-1 masih banyak peralatan 
dan bahan yang belum ready tapi dari semua hal 
itu jadi pembelajaran buat diri saya pribadi untuk 
kedepan nya. 

Degan.ah saat ini memiliki puluhan rasa. 
Selain rasa original yang menyegarkan, ada 
banyak rasa kekinian yang patut untuk dicoba 
juga. Seperti coklat, tiramisu, green tea, red 
velvet, dan banyak lainnya. 

Karena merintis usaha kuliner ini saya sangat 
awam, saya belum paham tentang kuliner tapi 
saya buka bisnis kuliner. Mungkin menurut orang 

lain aneh tapi kalau saya tidak. Karena pada hal 
lain orang punya rumah sakit tidak harus menjadi 
dokter dan paham masalah obat terlebih dahulu. 
Orang punya restoran tidak harus menjadi koki 
dan paham tentang masakan terlebih dahulu. 
Begitu juga saya yang dipentingkan adalah 
mental untuk bergerak tidak hanya diam. Tapi 
action, action, dan action.
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Kompetisi merupakan sebuah proses untuk 
memperoleh apresiasi atau juara. Berani 
mengikuti kompetisi bukan hanya berani 

bertanding soal kecerdasan, ketangguhan dan 
kebolehan.  Akan tetapi, berani berkompetisi juga 
membuat kita menjadi selangkah lebih maju untuk 
masa depan yang lebih baik.   

Rupanya awal tahun 2022 menjadi awal para 
santri ICM kembali membakar semangatnya untuk 
menorehkan prestasi. Hal ini dibuktikan dengan 
perolehan piala dan penghargaan oleh para santri 
ICM dari pelbagai kompetisi yang diikuti. Yang 
pertama ada Arsya Fernando (SMP ICM) yang sukses 
membawa pulang piala kejuaraan putra dalam 
Scout Competition. Mewakili Kepanduan Sekolah 
ICM dalam Scout Competition. Kompetisi tersebut 
diselenggarakan oleh SMA Al-Islam Krian, dengan 
peserta SMP/MTs Se-Kabupaten Sidoarjo. 

Kerja keras dan kegigihan Arsya terlihat sejak ia 
melakukan persiapan. Sebagai bentuk persiapannya 
Arsaya melakukan latihan setiap hari. Latihan 
dilakukan setiap malam selepas kegiatan diniyah. 
“Alhamdulillah kak kemarin bisa bawa pulang piala, 
walaupun baru Juara Harapan II. Setidaknya kerja 
keras saya selama ini, yang rela tetap latihan dibawah 
hujan, tetap latihan meski panas! Ya Alhamdulillah 
membuahkan hasil kak, tidak sia-sia,” ujar Arsya 
ketika ditemui selepas mengikuti lomba.

Selain itu, disela hari libur pun ternyata ia juga 
rela menghabiskan waktunya untuk tetap terus 
melakukan latihan. Agar harapannya memberikan 

hasil yang terbaik dapat tercapai. Alhamdulillah 
usahanya tidak sia-sia, Arsya berhasil meraih juara 
Harapan II SSC WARIOR. 

Begitupun dengan Fauzan, santri asal Maros 
ini juga meraih juara Harapan 2 di bidang Hafidz 
Quran. Motivasi Fauzan mengikuti kompetisi ini 
awalnya hanya untuk melatih hafalan dan menambah 
pengalaman saja, bukan untuk menjadi juaranya.

Bukan hal yang mudah tentunya untuk mengikuti 
kompetisi ini, pasalnya untuk tingkat SMA hafalan 
minimumnya setidaknya 15 juz. Fauzan sendiri juga 
menjelaskan untuk persiapannya sendiri iya hampir 
setiap hari muraja’ah hafalan, mulai dari pagi, siang 
sampe sore. Ketika ditanya apa muraja’ah sampai 
malam juga, Fauzan menegaskan bahwa ia ingin 
juga muraja’ah sampai malam, namun ia skip untuk 
kegiatan lainya dan istirahat juga.

Kerja kerasnya pun membuahkan hasil, Fauzan 
berhasil meraih juara harapan 2, tingkat nasional. 
Sebuah hasil yang tak pernah terlintas oleh Fauzan.

Jika dua santri di atas meraih juara secara 
individu, berbeda cerita dengan beberapa santri 
berikut. Mereka meraih juara secara team dan 
berkolaborasi dengan Ustadznya. Yakni, M. Andy 
Arifin, Moch. Udhay Yunussabil dan Ust. Irwan 
Maulana Hidayat, M.Pd.

Mereka berhasil menyabet 1st Place dan 
mengalahkan team dari sekolah lain se-Indonesia 
dalam kompetisi  Call for Paper Surat Cinta Untuk 
Kanjeng Nabi yang diselenggarakan oleh SMAN 1 
Yosowilangun Lumajang.

Insan Cendekia Mandiri Boarding School
Berhasil Meraih Juara di Awal Tahun 2022
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Outbound merupakan program rutin yang 
dilaksanakan oleh Kampus Kemandirian 
Mandiri Entrepreneur Center. Kali ini outbound 

bertempat di Ubaya Training Center Trawas, Mojokerto 
pada tanggal 20 – 22 Desember 2021. Dengan 
mengusung tema “Grow and Success in Society 5.0 Era”.

Selama 3 hari 2 malam, sebanyak 81 peserta didik 
MEC Surabaya diajarkan tentang 5 hal yaitu Ketahanan, 
Disiplin, Self Awareness, Teamwork, dan Leadership. 
Pada hari pertama peserta didik MEC memulai kegiatan 
Outbound dengan upacara pembukaan sekaligus serah 
terima program dari MEC ke Tim Sina Sinu Indonesia yang 
dihadiri oleh tim manajemen MEC, para dosen, Mentor, 
dan Tim Sina Sinu Indonesia. 

Selain itu, peserta didik diajak bermain game yang 
menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, mendirikan 
tenda, dan memasak untuk makan malam. Keseruan, 
kebersamaan, dan kepemimpinan mereka pun sudah 
terlihat di hari pertama ini.

Pada hari kedua adik-adik MEC diajak oleh Tim Sina 
Sinu untuk bermain game yang lebih seru lagi dan juga 
mengasah kemampuan, kekompakan, kepemimpinan, 
dan cara mereka menyelesaikan masalah. Total ada 
7 permainan yang harus mereka selesaikan sebelum 
kembali ke camp masing-masing. 

Di malam hari, kegiatan dilaksanakan di tenda 
masing-masing yang dikemas dengan nama ASTOR 
(Asyik Bareng Mentor). Adik-adik MEC bersenang-
senang dengan para mentornya masing-masing dengan 
melakukan beberapa permainan sederhana.

Puncak acara terjadi pada hari ketiga, dimana 
adik-adik MEC harus menempuh perjalanan menuju 
Candi Selokelir yang jalurnya terletak di lereng Gunung 
Penanggungan. Jalurnya yang cukup ekstrem. Semua 
rasa lelah sekejap hilang saat tiba di Candi Selokelir dan 
juga melihat pemandangan yang sangat indah. Acara 
penutupan pun dilakukan di Candi Selokelir, yang mana 
pada acara tersebut juga diumumkan juara favorit pada 
kegiatan outbound. 

Walaupun dipenuhi dengan kegiatan yang menguras 
tenaga, adik-adik MEC tetap menjalankan rutinitasnya 
saat di asrama seperti sholat wajib tepat waktu dan juga 
membaca al-matsurat. Harapannya dengan diadakannya 
kegiatan ini yaitu bisa menjadikan peserta didik sesuai 
dengan Tagline MEC yaitu Bertaqwa, Bernyali, dan Kreatif. 

Mandiri Entrepreneur Center

Outbound Grow and Success
in Society 5.0 Era

Kegiatan Pengabdian Mahasiswa
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri

Ada yang berbeda dalam liburan semester 
gasal kali ini. Mahasiswa STAINIM 
menghabiskan waktu liburan mereka dengan 

kegiatan yang bermanfaat, mengabdi.
Seluruh mahasiswa mulai dari angkatan 2019-2021 

melakukan kegiatan pengabdian yang dilakukan di 10 
kantor layanan Yatim Mandiri Jawa Timur. Di antaranya 
kantor layanan Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Malang, 
Banyuwangi, Jember, Tulungagung, Kediri, Lamongan, 
Gresik dan Tuban. Kegiatan ini sendiri berlangsung dari 
tanggal 17 sampai 31 Januari 2022.

Ani Faujiah, salah satu dosen STAINIM sekaligus 
Ketua LPPPM menjelaskan bahwa kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih mahasiswa agar bisa terlibat 
langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Serta 
mendekatkan mahasiswa kepada Yatim Mandiri. 
Terutama dari kota asal dan mensinergikan program-
program STAINIM dengan program-program yang 
ada di Yatim Mandiri. Dalam kegiatan pengabdian 
ini mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan 

kemandirian

fundraising, menjadi relawan event, membantu 
pelaksanaan kegiatan Duta Guru (Sanggar Genius) dan 
sebagainya.

Harapan dari kegiatan pengabdian ini agar 
mahasiswa STAINIM bisa semakin mengenal Yatim 
Mandiri lebih dekat. Serta STAINIM bisa melahirkan 
kader-kader SDM yang nantinya bisa dibutuhkan oleh 
Yatim Mandiri maupun masyarakat luas.
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Bupati Bantul Resmikan Sanggar Genius
Yatim Mandiri Yogyakarta

Yogyakarta. Sanggar Genius merupakan 
program pembinaan dan pendampingan 
belajar gratis untuk anak-anak yatim dan 
dhuafa khususnya bidang Matematika dan 
pembinaan akhlaq. Pada Sabtu 05 Februari 
2022 telah diresmikan Sanggar Genius Nakula 
oleh Bupati Bantul, H.Abdul Halim Muslih, 
didampingi oleh Panewu Kapanewon Kasihan, 
Danramil, Kapolsek, Lurah beserta jajarannya.

Sanggar Genius ini berlokasi di Jln. Nakula 
No.E.17 Perum Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, 
Kab. Bantul. Selain kegiatan peresmian 
Sanggar Genius, juga memberikan program 
layanan sehat mandiri yang bekerjasama 
dengan Dental Emergency Fak.Kedokteran 
Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Tak lupa Yatim Mandiri Yogyakarta juga 
memberikan paket sembako dan gizi untuk 
keluarga yatim dhuafa dan penyerahan 
simbolis bantuan modal UMKM yang 
bekerjasama dengan YBM PLN. (*)

Pindai untuk Melihat 
Berita Lainnya
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Konsultasi Syariah bersama DPS

Yatim mandiri sebagai Lembaga Amil 
Zakat Nasional berusaha menjaga amanah 
yang diberikan oleh masyarakat yang telah 
menyalurkan zakat, infak, sedekah dan 
wakafnya. Di antara upaya untuk konsisten 
berpegang terhadap kepatuhan syariah, baik 
dalam penghimpunan, penyaluran maupun 
operasional, Yatim Mandiri melakukan konsultasi 
kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk 
memastikan setiap yang akan dilakukan dan yang 
sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. 

DPS terdiri dari tiga orang, yaitu KH. 
Abdurrahman nafis, LC., M.HI, Drs. Agustianto, 
M.A, Prof. Dr. H. Roem rowi, M.A. Mereka telah 
direkomendasikan oleh komisi fatwa Pimpinan 
pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai DPS 
Yatim Mandiri. Mengawali program tahun 2022 
telah dilaksanakan konsultasi syariah Bersama 
DPS pada tanggal 22 januari 2022 bertempat di 
Graha Yatim Mandiri Surabaya. 

Dalam kegiatan ini diikuti oleh pembina, 
pengawas, pengurus dan jajaran direksi. Kegiatan 
diskusi berlangsung dengan penuh semangat 
sejak dibuka hingga selesai acara. Ada lima 
belas materi yang dibahas seputar strategi 

penghimpunan dana ziswaf, proses dan bentuk 
program penyaluran bantuan serta pengelolaan 
dana operasional. 

Dalam kesempatan ini DPS yang terdiri 
dari tiga orang secara bergantian memberikan 
pendapatnya dari setiap pertanyaan. Kemudian 
peserta diberi waktu untuk bertanya dan 
memberikan penjelasan pengalaman di lapangan. 
Pada akhir kegiatan dibuat kesimpulan dan 
selanjutnya dijadikan opini yang disahkan 
oleh DPS untuk dijadikan pedoman dalam 
penyelenggaraan aktivitas Yatim Mandiri. (*)
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Penerimaan dan Penyaluran
Bulan Desember 2021

Penerimaan
Penerimaan Dana Zakat
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Penerimaan Dana Terikat
Penerimaan Dana Wakaf
Total Penerimaan
Saldo Bulan Lalu
Dana Tersedia

          1.136.815.294
8.869.121.807

127.101.000
304.626.251

10.437.664.352
1.022.050.109

11.459.714.461

Pemanfaatan Program
Bulan Desember 2021

PROGRAM DAKWAH
 100.823 

Penerima Manfaat

PROGRAM EKONOMI
45

Penerima Manfaat

PROGRAM KESEHATAN
3.170

Penerima Manfaat

PROGRAM LPICM
663

Penerima Manfaat

PROGRAM KEMANUSIAAN
10.705

Penerima Manfaat

PROGRAM PENDIDIKAN
14.046

Penerima Manfaat

PROGRAM SUPERGIZIQURBAN
6.494

Penerima Manfaat

Penyaluran
Program Pendidikan
Program Kesehatan & Gizi
Program Dakwah
Program Kemanusiaan                  
Program Ekonomi
Jumlah Penyaluran
Sisa Saldo

7.633.682.915
 1.688.988.932

 588.518.539
 323.757.742
 386.118.511

10.621.066.639
838.647.822
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Buka Puasa Ceria
untuk keluarga yatim dan dhuafa

THR
untuk ya�m dan dhuafa

Paket Lebaran
untuk keluarga yatim, lansia dhuafa, 
difabel, mualaf & yatim penghafal Qur’an

Zakat Fitrah

Tebus Fidyah Lansia Dhuafa

Ramadhan Peduli Mualaf

Modal Usaha 
UMKM Ramadhan

Mudik Santri 
Penghafal Al-Qur’an

Dakwah Ramadhan
Pesantrean Keluarga Harmonis dan 
Indonesia Gemar Mengaji 

THR Guru
Pengajar yatim dan dhuafa

Pesantren Ramadhan
Kreatif untuk yatim dan dhuafa

ramadhan.yatimmandiri.org

Program-program Ramadhan Yatim Mandiri

Rp 25.000/anak

Rp 50.000/anak

Rp 220.000/paket

Rp 40.000/orang

Rp 45.000/hari

Rp 300.000/paket

Rp 1.000.000/pm

Rp 250.000/paket

tentatif

Rp 300.000/orang

Rp 200.000/anak


