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“
Barang siapa membayar zakat hartanya maka kejelekannya 

akan hilang dari dirinya 
(HR. Al-Haitsami)”

Sucikan Harta Bersihkan Diri
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SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, 

shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan 
kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Di era modern ini sukses selalu identik 
dengan kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. 
Sudah tidak begitu banyak lagi orang yang 
beranggapan terpeliharanya iman, akhlak, 
bahkan ketekunan dalam hal ibadah sebagai 
prestasi. Itu mengapa tidak banyak orang yang 
benar-benar serius memelihara imannya. Agama 
tidak lebih dari ritual dan seremonial belaka.

Padahal hakikat kesuksesan itu terletak pada 
kuatnya iman, kokohnya akidah, dan tegaknya 
amal ibadah dalam diri setiap muslim. Dengan 
hal itulah seorang muslim tidak akan tersesat 
lagi menderita. Apabila iman terpelihara, akidah 
terjaga, dan ibadah terlaksana dengan baik, 
maka akan terbangun mental kerja yang lebih 
kuat dari pada mereka yang tidak terpelihara 
imannya. Bahkan orang beriman siap ‘bekerja’ 
lebih hebat tanpa imbalan apapun dari manusia. 
Baginya, hasbiyallah wani’mal wakil. Ia yakin 
benar dengan firman Allah:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu 
berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 
berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri.” (QS. Al Isra: 7).

Itulah sedikit bahasan dari rubrik Bekal 
Hidup edisi kali ini. Dalam rubrik Muslimah akan 
dibahas tentang pentingnya wedding organizer 
dalam pernikahan. Sedangkan dalam rubrik 
Kuliner akan membahas menu ala Italia hingga 
Timur Tengah ala Assalam Food.

Semoga bahasan dan rubrik-rubrik bulan ini 
bisa menjadi referensi bagi pembaca.

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Akselerasi Sukses 
dengan Ibadah

“...Padahal hakikat kesuksesan itu 
terletak pada kuatnya iman, kokohnya 

akidah, dan tegaknya amal ibadah dalam 
diri setiap muslim. Dengan hal itulah 

seorang muslim tidak akan tersesat lagi 
menderita.”
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Dan carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi” (QS Al Qashash : 77) 

Siapa yang tidak ingin menjadi orang sukses? 
Tentu semua orang menginginkannya. Meraih 
kesuksesan adalah fitrah manusia. Oleh karena 
itu kita lihat setiap orang punya cita-cita, harapan, 
kesibukan dan beragam rupa kegiatan. Setiap 
anak dimotivasi untuk rajin belajar. Setiap remaja 
diarahkan untuk cerdas dalam bergaul. Dan, 
setiap pemuda dibimbing untuk memiliki jiwa 
kepemimpinan. Semua itu terjadi karena fitrahnya 
setiap orang pasti ingin meraih sukses.

Sayangnya, di era modern ini sukses selalu 
identik dengan kekayaan, kedudukan, dan 
kekuasaan. Sudah tidak begitu banyak lagi orang 
yang beranggapan terpeliharanya iman, akhlak, 
bahkan ketekunan dalam hal ibadah sebagai 
prestasi. Itu mengapa tidak banyak orang yang 
benar-benar serius memelihara imannya. Agama 
tidak lebih dari ritual dan seremonial belaka.

Kondisi tersebut mengantarkan sebagian 
besar umat Islam pada cara berpikir pragmatis 
atau cara berpikir instan. Akibatnya mereka tak 
mampu memahami hakikat kebahagiaan. Hanya 
kesenangan-kesenangan berupa materi-jasadiah 
saja yang mampu membuat mereka tersenyum.

Padahal hakikat kesuksesan itu terletak pada 
kuatnya iman, kokohnya akidah, dan tegaknya 
amal ibadah dalam diri setiap muslim. Dengan 
hal itulah seorang muslim tidak akan tersesat lagi 
menderita. Jika demikian, hal utama yang mesti 
dilakukan ialah bermujahadah dalam memelihara 
iman, memurnikan akidah, dan menegakkan amal 
ibadah.

Apabila iman terpelihara, akidah terjaga, 
dan ibadah terlaksana dengan baik, maka akan 
terbangun mental kerja yang lebih kuat dari pada 
mereka yang tidak terpelihara imannya. Dalam 
bahasa Inggris dikenal motto, “Doing the best 
what can I do.”

Bahkan orang beriman siap ‘bekerja’ lebih 
hebat tanpa imbalan apapun dari manusia. 
Baginya, hasbiyallah wani’mal wakil. Ia yakin 
benar dengan firman Allah:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat 
baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 
jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” 
(QS. Al Isra’: 7).

Itulah keyakinan para nabi dan rasul yang 
karenanya mereka dikenang dan dijadikan 
tauladan oleh Allah bagi kita semua. Bukan karena 
atribut, kekeayaan, kedudukan, kekuasaan, atau 

apapun, nabi dan rasul itu harus diteladani. Tetapi 
karena keimanannya yang teguh kepada Allah 
SWT. Serta mujahadah mereka yang sangat luar 
biasa untuk meraih keridhoan Allah SWT.

Jika dilihat dari sudut pandang keduniaan 
(materi), hampir semua nabi dan rasul hidup serba 
kekurangan bahkan sengsara. Kesabaran mereka 
benar-benar ditempa hingga sampai pada derajat 
sempurna. Dengan demikian tidak ada prototype 
manusia paling sukses bagi seorang muslim 
selain para nabi dan rasul.

Sukses Hakiki

Apa yang dimaksud sukses hakiki bagi 
seorang muslim? Tentu tiada lain adalah 
keridhoan Allah SWT. Dengan ridho-Nya kita 
akan menerima pembalasan terbaik dari-Nya 
berupa surga. Sebuah tempat penuh kenikmatan, 
kesenangan, dan kebahagiaan yang dihadiahkan 
Allah kepada hamba-hamba-Nya yang diridhoi.

Mungkinkah kita mendapatkan keridhoan 
Allah? Keridhoan Allah itu akan diberikan 
kepada siapa saja yang bermujahadah ingin 
mendapatkannya. Tidak peduli orang miskin, 
kaya, tampan, cantik, besar, kecil, putih, hitam, 
tinggi, pendek, pejabat atau rakyat sekalipun. 
Semua berpeluang sama untuk mendapat 
keridhoan Allah SWT. Tinggal mujahadah masing-
masing untuk mendapatkannya.

 “Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencari keridhoan) Kami, benar- benar akan 
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan 
Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al 
‘Ankabuut : 69).

Tidak ada jalan bagus dan mulus untuk 
menuju puncak, bahkan sering kali jurang 
setia menunggu di kejauhan. Tetapi, selalu ada 
keindahan yang dapat dilihat dari atas puncak 
yang kita tuju. Dalam pendakiannya, tidak semua 

“ Barang siapa berdoa 
kepada-Ku, niscaya akan 

Aku kabulkan, barang 
siapa meminta kepada-Ku, 
niscaya akan Aku berikan, 

dan barang siapa memohon 
ampun kepada-Ku, niscaya 

akan Aku ampuni”
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orang memiliki kesulitan yang sama meskipun 

mengambil jalan yang benar-benar sama. 
Begitulah dalam memperjuangkan kesuksesan.

Sahabat, banyak sekali cara kita meraih 
kesuksesan. Tetapi, ternyata ada formula ibadah 
yang bisa kita lakukan untuk menunjang sebuah 
kesuksesan. Menentukan tujuan. Disetiap 
pencapaian pasti ada tujuan yang mengiringi. Ya 
tentu saja kita membutuhkan itu, bagaimana bisa 
sampai jika tujuan saja kita tidak punya tujuan itu 
sendiri. Lalu, sebenarnya apa yang menjadi tujuan 
hidup kita? Sahabat moslem, buatlah tujuan kita 
hanya untuk mendapat ridho Allah. Karena, jika 
kita hanya bertuju pada dunia saja dan tanpa 
berharap ridho Allah kita hanya akan mendapat 
kepuasaan dunia saja tanpa menerima balasan 
akhirat.

Tujuan untuk mencari Ridho Allah itu 
contohnya seperti: Ingin bekerja keras dan 
mendapatkan penghasilan yang banyak untuk 
membahagiakan orang tua, ingin menjadi 

pengusaha agar bisa berbagi rezeki dengan 
orang lain, ingin membeli kendaraan untuk 
mempermudah kehidupan anak dan istri. Bentuk 
duniawi yang diniatkan untuk beribadah, hasilnya 
juga akan menjadi ibadah.

Berdzikir. Dengan menyisipkan dzikir disetiap 
aktivitas yang kita lakukan pertanda bahwa kita 
selalu mengkaitkan Allah pada setiap urusan 
yang kita miliki, Allah pasti mendengar dan akan 
mengiringi setiap langkah kita. Ini terjadi karena 
Allah akan selalu dekat dengan hambaNya yang 
selalu mendekatkan diri kepadaNya pula.

Melaksanakan sholat dhuha. Pasti diantara 
kita tidak sedikit yang tahu tentang ke istimewan 
sholat dhuha, ini adalah solat yang dilaksanakan 
pada pagi hari. Sahabat moslem, sholat dhuha 
ini adalah sholat yang dianjurkan utuk mengawali 
pagi hari sebelum aktifitas dengan bermaksud 
untuk mengetuk pintu rezeki.

Berdoa di sepertiga malam. Siapa yang 
tidak tahu sholat pada malam hari ini, sholat 
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ini adalah sholat tahajud yang dilaksakan pada 
sepertiga malam sekitar pukul 00.00 hingga 
menjelang subuh. Sahabat muslim, sholat ini 
sangat istimewa karena Allah turun dari Arsy’ -Nya 
(singgasanaNYA) dan turun langsung ke langit 
bumi paling bawah, kemudian Allah berfirman 
“Barang siapa berdoa kepada-Ku, niscaya akan 
Aku kabulkan, barang siapa meminta kepada-
Ku, niscaya akan Aku berikan, dan barang siapa 
memohon ampun kepada-Ku, niscaya akan Aku 
ampuni”

Coba bayangkan Sahabat, setiap sepertiga 
malam Allah “mampir” ke bumi. Allah berada 
di atas kepala kita secara langsung untuk 
mendengarkan doa-doa kita. Tapi apa yang kita 
lakukan? Kita masih asyik tidur kan? 

Imbangi dengan sedekah. Masih banyak 
diantara kita yang masih takut untuk memberi, 
karena merasa takut kehilangan hartanya. 
Metode itu 100% salah! Sahabat muslim, ada 
hak mereka disebagian harta kita. Yakin saja jika 

kita memberi maka Allah yang akan mengganti. 
Karena memang sedekah adalah kunci utama 
memperlancar rezeki.

Punya hajat, maka shalat hajat. Meskipun ini 
sunnah, tetapi sangat besar manfaatnya. Shalat 
hajat ibarat merengek, bila kita meminta sesuatu 
kepada orang tua kita.. pasti akan lebih cepat 
diberi bila kita merengek, atau memohon dengan 
sangat. Itulah shalat hajat, merengek kepada Allah 
untuk sesuatu yang kita inginkan.

Bertawakal. Jika kita sudah berusaha dengan 
baik, serahkanlah segala sesuatunya kepada 
Allah. Karena, segala sesuatu yang kita capai 
dan yang kita harapkan sebenarnya hanyalah 
milik Allah yang telah di percayakan kepada kita. 
Sehingga sewaktu-waktu jika Allah mengambilnya 
kita tidak akan merasa kecewa.

Percayakan segalanya kepada Allah, dan 
semoga Allah memberi kita jalan yang selalu baik 
untuk mencapai kesuksesan. Aamiin
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Sukses karena Ibadah yang 
Mempesona

Siapa yang tidak kenal dengan Albert 
Enstein, wajahnya menjadi lambang 
kejeniusan. Namanya pun digunakan 

menjadi nama unsur kimia, Enstenium yang 
termasuk nama sebuah asteroid. Michael H. Hart 
dalam penelitiannya meletakkan ia dalam jajaran 
orang paling berpengaruh di nomor 10. Kalau kita 
lihat, kebanyakan orang yang berada di jajaran 
atas Enstein, menurut Michael H. Hart adalah 
orang-orang yang meletakkan spiritualitas sebagai 
dasar kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, 
Nabi Isa AS, Budha, Confucius. Artinya orang 
yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai 
spiritual punya pengaruh lebih besar dibandingkan 
orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada 
nilai-nilai intelektual semata.

Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau 
berpesan “Saya diberikan kenikmatan oleh Allah 
ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat 
pesawat terbang, tapi sekarang saya tahu bahwa 
ilmu agama lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau 
saya disuruh memilih antara keduanya maka saya 
akan memilih ilmu agama.”

Warren Buffet terkenal di tahun 2010 yang 
lalu karena berhasil mengalahkan Bill Gates 
yang sudah 10 tahun menjadi orang terkaya di 

dunia. Tidak banyak orang yang tahu, 2 tahun 
sebelum Warren Buffet menjadi orang terkaya, 
ia menyumbangkan 80 persen kekayaannya 
untuk sosial, sekitar 300 triliun atau setengah 
APBN kita pada saat itu. Ada sosok yang lebih 
hebat lagi, yaitu Abu Bakar As-Shidiq di mana 
ia menyerahkan 100 persen hartanya untuk 
agamanya. Apa yang bisa dipelajari dari orang-
orang ini? Bahwasanya orang yang mendasarkan 
hidupnya pada nilai-nilai kebaikan bukan hanya 
punya pengaruh lebih besar, tapi juga rela 
berkorban lebih besar.

Orang yang membuat mata kita basah, “Kok 
ada orang sebaik ini? Kok ada orang sehebat 
ini?” adalah orang-orang yang melakukan sesuatu 
yang sebenarnya kita pun bisa melakukannya. 
Persoalannya ini ternyata bukan tentang 
kemampuan, melainkan tentang kemauan, ini 
tentang kesediaan.

Ternyata kebesaran, kemuliaan, kesuksesan 
tak hanya diraih dengan modal kecerdasan dan 
kerja keras semata. Melainkan dengan ketulusan 
hati untuk mengetuk pintu langit, sebab di balik 
kesuksesan orang-orang besar, senantiasa ada 
amal ibadah yang mempesona.
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Islam Mendorong Kemajuan 
Ekonomi

Oleh :Drs. Usman Daud, M. A.
Konsultan Hukum Islam dan Keluarga

Prinsip dasar dari usaha dan bisnis yang 
berkembang dikalangan umat Islam 
terutama di zaman nabi kita Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, para sahabatnya, 
dan masa sesudah sahabat merupakan masa 
yang sangat cemerlang dan memiliki legalitas yang 
dilandasi oleh beberapa pokok pikiran dalam syari’at 
yaitu :

1. “…dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” ( QS. 
al-Maidah/5 :2 )

2. “…mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” ( 
QS. al-Baqarah/2 :275 )

3. Rasulullah bersabda : “…dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
melarang jual beli yang mengandung unsur 
penipuan dan jual beli menggunakan kerikil.” HR. 
Tirmidzi no. 1151; Muslim no. 2783; Abu Daud. 
No. 2530,2932. 

Prinsip dasar dan landasan di atas secara 
psikologis memberikan pengaruh yang sangat kuat 
bagi mereka di dalam menjalankan pergerakan roda 
ekonomi. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
dan para sahabatnya telah meletakkan beberapa 
prinsip dasar dalam menjalankan roda ekonomi dan 
bisnis yang bertumpu pada :

Jujur

Saat berdagang Nabi Muhammad Shallallahu 
‘Alaihi wa Sallam muda dikenal dengan julukan 

Al Amin (yang terpercaya). Sikap ini tercermin 
saat dia berhubungan dengan customer maupun 
pemasoknya. Bagi Rasulullah kejujuran adalah 
brand-nya yang utama dalam menjaga kredibilitas 
dan kepercayaan. 

Penuhi Janji

Aqad menjadi titik sentral dalam pergerakan 
transaksi bisnis yang mencakup: janji prasetia 
hamba kepada Allah dan Perjanjian  yang dibuat 
oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.  

Dalam dunia pemasaran, ini berarti Rasulullah 
selalu memberikan value produknya seperti yang 
diiklankan atau dijanjikan. Dan untuk itu butuh 
upaya yang tidak kecil.  Di Indonesia misalnya 
mobil-mobil Toyota berjaya di pasar. Salah satu 
kiat pemasarannya adalah memberikan kepuasan 
pelanggan. Salah satu ukurannya adalah Call Centre 
Toyota dinobatkan sebagai call centre terbaik, 
mengalahkan Honda dan industri otomotif lainnya.

Memastikan Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan

“Tidak akan ada merugikan dan tidak ada 
yang dirugikan,” dianggap di antara prinsip-
prinsip dasar yang paling penting di mana aturan 
Islam bergantung dan yang berfungsi untuk 
melarang setiap bahaya yang mungkin diarahkan 
terhadap kepentingan public. Ada banyak prinsip 
hukum Islam yang serupa  yang digunakan untuk 
membatasi individualisme yang tidak terbatas jika 
menghasilkan kerugian bagi masyarakat. 

Untuk alasan ini, Islam tidak mengamanatkan 
pengeluaran untuk orang miskin yang 
mampu bekerja, sehingga tidak menimbulkan 
ketergantungan pada amal dan kemalasan. Wallahu 
a’lam.
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jendela

Raih Penghargaan Padmamitra 
Award, Wujud Kepercayaan 

Masyarakat
“Alhamdulillah Yatim Mandiri Palembang menerima Padmamitra Award 

atas kegiatan CSR bidang Kesejahteraan Sosial dari Gubernur Sumatera 
Selatan... “

Yatim Mandiri meraih penghargaan 
Padmamitra Award Forum Corporate 
Social Responsibility Kesejahteraan 

Sosial (CSR Kessos) Sumatera Selatan di Griya 
Agung, Senin (9/4).

Penghargaan diserahkan langsung Gubernur 
Sumatera Selatan H Alex Noerdin kepada Direktur 
Yatim Mandiri Achmad Zaini Faisol. “Alhamdulillah 
Yatim Mandiri Palembang menerima Padmamitra 
Award atas kegiatan CSR bidang Kesejahteraan 
Sosial dari Gubernur Sumatera Selatan. 
Terimakasih kepada masyarakat yang telah 
memberi kepercayaan kepada kami dalam 
pengelolaan zakat,infak, sedekah dan wakaf. 
Semoga kami lebih baik lagi dalam memberikan 
pelayanan kepada para donatur dan penerima 
manfaat,” Ungkap Achmad Zaini Faisol.

Padmamitra Award merupakan apresiasi 
tertinggi yang diberikan kepada dunia usaha 

yang telah melaksanakan kegiatan CSR di bidang 
kesejahteraan sosial di Sumatera Selatan. Dan 
untuk kali pertamnya Yatim Mandiri menerima 
Penghargaan tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin 
mengapresiasi atas digelarnya Padmamitra 
Award. Melalui kegiatan ini bisa terlihat dunia 
usaha yang telah melaksanakan kegiatan CSR 
sangat banyak dan baik melalui forum ini. “CSR 
saat ini dikoordinasikan sehingga tidak jalan 
sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri tak 
terlihat dan tak terdengar,” ujarnya

Ketua Pelaksana Padmamitra Award, Dr Hj 
Sri Rahayu SE MSi mengatakan sasaran strategis 
dari Padmamitra Award adalah untuk mengatasi 
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan 
sosial dan penyimpangan prilaku, korban 
bencana, korban tidak kekerasan, eksploitasi dan 
diskriminasi.(*)
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Percepatan Sukses Dengan Ibadah
Oleh: Jamil Azzaini

Inspirator Sukses Mulia

Guru kehidupan saya pernah berpesan, 
“cobalah secara berkala melakukan 
kebaikan yang baru. Meski terlihat 

sederhana tetapi akan membuatmu semakin 
bahagia”

Dalam perjalanan ibadah umroh Jakarta -Jedah, 
28 Januari 2018. Saya mencoba hal yang baru, saya 
meminta izin kepada yang berwenang di Pesawat 
Garuda dengan nomor penerbangan GA 982 agar 
saya diperbolehkan memberikan Inspirasi bagi 
penumpang pesawat itu.

Alhamdulillah permohonan saya diizinkan. Saya 
membuka acara itu dengan meminta maaf kepada 
penumpang apabila ada yang terganggu. Setelah 
itu saya bercerita bahwa ketika buyut saya pergi ke 
tanah suci beberapa tahun setelah kemerdekaan RI, 
ia memerlukan waktu enam bulan. Sekarang kita ke 
tanah suci menjalankan ibadah umroh atau haji bisa 
kurang dari 10 hari. Dunia semakin cepat.

Mari kita berusaha menjadi orang yang cepat saat 
dipanggil oleh Allah. Apabila ada seruan dari Allah 
SWT, segera laksanakan, bukan entar…entar…tetapi 
segera enter (masuk atau kerjakan).

Saat dipanggil Allah untuk sholat, cepatlah 
lakukan. Saat dianjurkan untuk peduli dengan 
sesama, cepatlah ikut berpartisipasi. Jangan hanya 
sibuk mengkritisi, menjadi penonton dan komentator.

Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan kepada 
penumpang pesawat GA 982 yang sebagian besar 
adalah jamaah umroh Arminareka, “Adakah yang 
punya warung Indomie? Atau punya toko sembako 
di Indonesia? Kalau ada yang punya, kira-kira berapa 
omsetnya setiap bulan?

Di Indonesia, kita punya banyak contoh, jualan 
Indomie dan sembako omsetnya bisa miliaran rupiah 
per bulan. Warunk Upnormal, yang berjualan Indomie 
total omsetnya mencapai miliaran setiap bulan, Alfa 

Mart dan Indomaret yang jualan sembako omsetnya 
juga miliaran bahkan mungkin trilyunan per bulan.

Mengapa omsetnya bisa mencapai miliaran atau 
lebih? Mereka punya banyak outlet yang tersebar di 
berbagai kota. Itulah yang namanya PERCEPATAN. 
Dalam ibadah pun ada percepatan. Misalnya, sholat 
di masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat sholat 
di masjid di Indonesia. Sementara sholat di Masjidil 
Haram, pahalanya 100.000 kalilipat.

Apabila kita menggunakan hitungan Matematika, 
maka bila selama 3 hari di Madinah kita sholat wajib 
selalu di Masjid Nabawi, hal itu setara dengan ibadah 
sholat kita selama 8 tahun di masjid di Indonesia.

Sementara bila kita di Mekah selalu sholat 
berjamaah di Masjidil Haram selama 3 hari maka 
hal itu setara dengan sholat 822 tahun di masjid di 
indonesia, itulah percepatan dalam Ibadah. Luar 
biasa bukan?

Untuk itu, cepat-cepatlah bersegera ibadah 
kepada Allah dalam segala aspek kehidupan dan 
lakukanlah banyak percepatan maka kita akan 
menuai “omset” pahala berlipat ganda dari Allah 
SWT. Maka cepat dan percepatan beribadah adalah 
cara terbaik agar kita semakin dekat dengan-Nya. 
Menjalani hidup penuh kenikmatan, ketenangan dan 
diliput keberkahan yang semakin melimpah ruah.

Anda tahu kan tenyata banyak sekali percepatan 
dalam ibadah? Apabila belum tahu, tanyalah kepada 
ustaz Anda. Kalau jawaban ingin instan, tanyalah 
kepada “Mbah” Google, mesin pencari itu pun tahu 
jawabannya.

Saya sangat berharap, pengalaman baru pertama 
kali memberikan inspirasi di dalam pesawat ini, 
menjadi percepatan bagi saya dan para penumpang 
yang mendengarkannya, termasuk anda yang 
membacanya, Semoga . Doakan saya.
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naikkelas

Sore itu di Desa Betek, Kecamatan 
Mojoagung, Kabupaten Jombang 
cuaca sangatlah cerah. Langit biru, 

dengan awan yang tipis serasa selembut kapas, 
dan teriknya sinar matahari tak begitu terasa 
menyengat kulit. Disebuah rumah dipakai untuk 
sarana belajar-mengajar Sanggar Genius binaan 
Yatim Mandiri. Sanggar Genius di Betek ini 
adalah tempat belajar gratis untuk anak-anak 
yatim. Ada beberapa anak sedang mengerjakan 
tugas sekolah dan beberapa sedang latihan 
hafalan surat-surat pendek juz amma. 

Salah satu anak yatim yang belajar di 
Sanggar genius Betek ini, ada yang memiliki 
prestasi yang spektakuler. Dari pertama ia aktif 
di Sanggar hingga kini, perkembangannya 
begitu pesat. Anak itu ialah Jesisca Ari Ardiana 
Saputri atau akrab disapa Jesisca.

Gadis imut kelahiran di Jombang pada 
tanggal 8 Maret 2006. Jesisca merupakan 
anak kedua dari pasangan (Alm) Saiful Mahfud 
dan Aryeakris Setyaning Hardyanti. Ayahnya 
telah meninggal sejak usianya belum genap 
satu tahun, sedangkan ibunya harus bekerja 
menjadi Tenaga Kerja Wanita  di Hongkong 
untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selama 

ini Jesisca tinggal bersama dengan budhe 
dan pakdhe nya di desa Plemahan Kecamatan 
Sumobito Kabupaten Jombang. 

Saat ini Jesisca adalah siswa kelas 6 di SDN 
Betek 2. Sejak Jesisca aktif di sanggar Genius 
Betek, Jesisca sudah menampakkan bakat dan 
minatnya di bidang matematika. Hal tersebut 
ditunjukkan dari hasil tes awal saat akan 
memulai kegiatan belajar di sanggar. Hasil tes 
menujukkan saat itu Jesisca langsung memulai 
pada level B1, sedangkan untuk teman-teman 
yang lain hampir rata-rata memulai di level A.

Selama di sanggar genius, Jesisca 
tergolong anak yang mudah bergaul dengan 
temannya. Gaya belajarnya pun tidak terlalu 
serius, bahkan dia termasuk anak yang sering 
menggoda temannya yang sedang aktif 
mengerjakan tugas maupun belajar. Meskipun 
jarak rumahnya dengan Sanggar Genius cukup 
jauh, Jesisca selalu semangat bila datang ke 
Sanggar. Biasanya ia diantar oleh pakdhenya 
dengan menggunakan sepeda motor kuno 
tahun 90-an.

Kondisi keluarga budhe dan pakdhe nya 
juga jauh dari kata lebih. Kehidupan mereka 
sangat sederhana dan tercukupi. Sang pakdhe 

Si Genius Matematika 
Dari Jombang

Jesisca Ari Ardiana Saputri  
Anak Binaan Sanggar Genius Yatim Mandiri
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setiap harinya bekerja sebagai tukang becak. 
Sedangkan budhenya menjadi asisten rumah 
tangga.  

Meskipun kehidupan Jesisca berbeda 
seperti anak-anak pada umumnya, ia tidak 
patah semangat. Meski terkadang tersirat 
sebuah rasa iri setiap melihat teman-temannya 
disekolah yang masih memiliki ayah, dan ibu 
yang sentiasa ada disetiap waktu. Tetapi jika 
terus menerus bersedih meratapi nasib tidak 
akan berubah. 

Disekolahnya, Jesisca adalah anak yang 
memiliki kecerdasan lebih dibanding dengan 
anak seusianya. Dirinya sangat tertarik 
dengan pelajaran matematika, dan IPA. Untuk 
prestasinya itu ditunjukan kalau ia sering 
menjadi juara kelas. Tidak hanya di sekolah, 
Jesisca juga mengukir namanya di berbagai 
kompetisi olimpiade matematika. Berbagai 
perlombaan olimpiade telah ia ikuti. Dan 
Prestasi tertinggi yang ia torehkan adalah 
menjadi juara harapan 1 pada Omatiq  2017 
tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh 
Yatim Mandiri.

Lalu pada Februari 2018, Jesisca juga 
berhasil menorehkan prestasi di Olimpiade 
Matematika (OLMAT) Yatim Piatu dan Dhuafa 
yang diselegarakan oleh yayasan Sabilillah An 
Nahdliyah bekerja sama dengan Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo. Pada OLMAT ini, Jesisca 
meraih juara ke 3 tingkat provinsi Jawa Timur.

Tak cukup berhenti sampai disitu prestasi 
yang digapai oleh putri semata wayang 
Aryeakris Setyaning Hardyanti. Jesisca 
mendapat penghargaan berupa tiket Bronze 
dalam kompetisi AIMO (Asian International 
Mathematical Olympiad) Trial 2018 dan 
berhak mengikuti babak final yang akan 
diselenggarakan di Thailand pada Agustus 
mendatang. Nama Jesisca terdaftar di 
penghargaan tiket Bronze menempati peringkat 
ke 84 dari 420 peserta di seluruh Indonesia. 
Sungguh prestasi yang memukau untuk anak 
yatim seusia Jesisca.

Namun impiannya ini masih terhalang 
dinding raksasa. Yakni untuk biaya ke 
berangkatannya ke Thailand membutuhkan 
biaya yang tak sedikit. Besar biaya yang harus 
dibayar agar Jesisca bisa berangkat ke meraih 
impiannya sebesar Rp 15.000.000,-. Saat 
ditanya oleh guru Sanggar Geniusnya mengenai 
hal tersebut Jesisca hanya bisa menjawab. 
“Semua rencanakan ada pada Allah mbak.. 
Jadi Allah pasti memberikan hasil terbaik untuk 
saya,” pungkas Jesisca.(*)
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Iman Sebagai 
Landasan Kesuksesan

Allah berfirman bahwa kita diciptakan 
didunia ini untuk satu hikmah yang agung 
dan bukan hanya untuk bersenang-senang 

dan bermain-main. Tujuan dan hikmah penciptaan ini 
telah dijelaskan dalam firman-Nya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku 
tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku 
makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi 
rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat 
Kokoh” (QS. Adz Dzariyat: 56-58)

Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat ini 
bahwa tujuan asasi dari penciptaan manusia adalah 
ibadah kepadaNya saja tanpa berbuat syirik. 
Sehingga Allah pun menjelaskan salahnya dugaan 
dan keyakinan sekelompok manusia yang belum 
mengetahui hikmah tersebut dengan menyakini 
mereka diciptakan tanpa satu tujuan tertentu dalam 
firmanNya :

“Maka apakah kamu mengira, bahwa 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara 
main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan 
dikembalikan kepada Kami” (QS. Al Mu’minun:115)

Allah tidak menjadikan manusia hanya untuk 
makan, minum dan bersenang-senang dengan 

perhiasan dunia, serta tidak dimintai pertanggung 
jawaban atas semua perilakunya di dunia ini. Tentu 
saja jawabannya adalah kita semua diciptakan untuk 
satu hikmah dan tujuan yang agung dan dibebani 
perintah dan larangan, kewajiban dan pengharaman, 
untuk kemudian dibalas dengan pahala atas 
kebaikan dan disiksa atas keburukan (yang dia 
amalkan) serta (mendapatkan) surga atau neraka.

Demikianlah seorang manusia yang ingin 
sukses harus dapat bersikap profesional dan 
proporsional dalam mencapai tujuan tersebut, sebab 
sesungguhnya tujuan akhir seorang manusia adalah 
mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan iman 
dan taqwa. Oleh karena itu orang yang paling sukses 
dan paling mulia disisi Allah adalah yang paling 
taqwa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

 “Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujurat:13)

Namun untuk mencapai kemulian tersebut 
membutuhkan dua hal:

1. I’tisham bihablillah. Hal ini dengan komitmen 
terhadap syariat Allah dan berusaha 
merealisasikannya dalam semua sisi 
kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita 
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penyejukhati

“ “Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling 
bertaqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha 
Mengenal” 
(QS. Al Hujurat:13)

selamat dari kesesatan. Namun hal inipun 
tidak cukup tanpa perkara yang berikutnya, 
yaitu;

2. I’tisham billah. Hal ini diwujudkan dalam 
tawakkal dan berserah diri serta memohon 
pertolongan kepada Allah dari seluruh rintangan 
dan halangan mewujudkan yang pertama 
tersebut. Sehingga dengannya kita selamat 
dari rintangan mengamalkannya. Sebab 
seorang bila ingin mencapai satu tujuan tertentu 
membutuhkan pengetahuan tentang tujuan 
tersebut dan bagaimana cara mencapainya. 
Serta selamat dari rintangan yang menghalangi 
terwujudnya tujuan tersebut.

Imam Ibnu Al Qayyim menyatakan: “Poros 

kebahagian duniawi dan ukhrawi ada pada i’tisham 
billahi dan i’tisham bihablillah. Tidak ada kesuksesan 
kecuali bagi orang yang komitmen dengan dua 
hal ini. Sedangkan i’tisham bihablillah melindungi 
seseorang dari kesesatan dan i’tisham billahi 
melindungi seseorang dari kehancuran. Sebab orang 
yang berjalan mencapai (keridhaan) Allah seperti 
seorang yang berjalan diatas satu jalanan menuju 
tujuannya. Ia pasti membutuhkan petunjuk jalan dan 
selamat dalam perjalanan, sehingga tidak mencapai 
tujuan tersebut kecuali setelah memiliki dua hal ini. 

Dalil (petunjuk) menjadi penjamin perlindungan 
dari kesesatan dan menunjukinya ke jalan (yang 
benar) dan persiapan, kekuatan dan senjata menjadi 
alat keselamatan dari para perampok dan halangan 
perjalanan. i’tisham bihablillah memberikan hidayah 
petunjuk dan mengikuti dalil sedang i’tisham billahi 
memberikan kesiapan, kekuatan dan senjata yang 
menjadi penyebab keselamatannya di perjalanan” 
(Bada’i Al Tafasir Al Jaami’ Litafsir Imam Ibni Qayyim 
Al Jauziyah, karya Yasri Al Sayyid Muhammad, 
terbitan Dar Ibnul Jauzi 1/506-507).

Oleh karena itu hendaknya kita menekuni bidang 
kita masing-masing sehingga menjadi ahlinya 
tanpa meninggalkan upaya mengenal, mengetahui 
dan mengamalkan ajaran islam yang merupakan 
satu kewajiban. Agar dapat mencapai tujuan 
penciptaan tersebut dengan menjadikan keahlian 
dan kemampuan kita sebagai sarana ibadah dan 
peningkatan iman dan takwa kita semua.

Tentu saja hal ini menuntut kita untuk dapat 
mengambil faedah dan pengetahuan tantang 
syariat sebagai wujud syukur kita atas nikmat 
yang Allah anugerahkan. Wallahu ‘alam.



16 Majalah Yatim Mandiri

problematika

Hukum Dana Asuransi 
Konvensional
Oleh: KH. Abdurrahman Navis, Lc MHI
Ketua Bidang Dakwah MUI Jawa Timur

Assalammualaikum w. w
Yang terhormat ustaz Abdurrahman Navis, 

saya ingin menanyakan hukum dana kematian 
atau tunjangan kematian bagi karyawan 
perusahaan, dimana dalam kontrak kerja 
dicantumkan sebagai fasilitas yang akan diperoleh 
apabila karyawan meninggal atau kecelakaan 
permanen. 

pertanyaan saya :
1. Apakah haram dana hasil santunan kematian 

atau kecelakaan yang merupakan fasilitas 
dari perusahaan yang dikelola oleh asuransi 
konvensional?

2. Bagaiman pembagian hasil dana santunan 
kematian bagi ahli waris?

3. Jika pewaris masih meninggalkan hutang, 
apakah boleh dana santunan untuk 
membayar hutang, atau ahli waris yang wajib 

membayarnya.
Demikan, atas jawaban dan bimbingan dari 

ustaz Abdurrahman Navis saya ucapkan terima 
kasih.
Iman,Surabaya.

Jawaban :
Walaikumsalam w. w.

Pak Iman yang saya hormati, sebelumnya 
saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan 
yang dikirim di rubrik solusi agama majalah 
Yatim Mandiri. 

Pak Iman untuk jawaban yang pertama :
Jika Santunan asuransi yang anda dapatkan 

dari perusahaan yang mewajibkannya itu dari 
hasil kerja anda dengan cara memotong dari 
gaji anda, maka hal itu hak anda dan itu halal. 
Karena itu sudah milik anda, hanya saja oleh 
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problematika

perusahaan mewajibkan ke pihak ketiga yaitu 
perusahaan asuransi.

Memang hukun tentang asuransi berbeda 
pendapat ualam, ada yang mengharamkan 
dan ada yang memghalalkan. Pada dasarnya 
Al Qur’an sama sekali tidak menyebut-nyebut 
hukum asuransi. Sehingga hukumnya tidak 
bisa diharamkan begitu saja. Karena semua 
perkara muamalat punya hukum dasar yang 
memperbolehkan, kecuali bila ada hal-hal yang 
dianggap bertentangan. 

Karena pada kenyataannya, sistem asuransi 
dianggap dapat menanggulangi kepentingan 
umum, sebab premi-premi yang terkumpul 
dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang 
produktif dan pembangunan.

Asuransi telah nyata menyantuni korban 
kecelakaan atau kemantian dalam banyak 
kasus, termasuk juga pada kerusakan atau 
kehilangan harta benda. Sehingga secara 
darurat asuransi memang dibutuhkan.

Namun para ulama yang menghalalkan 
mensyaratkan agar pengeloalannya 
menggunakan metode sistem akad syariah 
( DR Wahbah Azzuhaili. Al fiqh Al Islami wa 
Adillatuh).

Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, 
yakni semua harta peninggalan almarhum 
baik yang bergerak dan yang tidak bergerak 

itu adalah harta waris, termasuk uana santunan 
asuransi. Jadi harus dikumpulkam dengan harta 
yang lain dan dibagi sesuai pembagian warisan 
menurut syariat.

Dan jawaban yang ketiga, ialah harta waris 
dibagi setelah dikurangi kewajiban almarhum, 
baik itu nadzar, hutang piutang, dan lainnya. Baru 
setelah itu dibagi kepada ahli waris.

Hal in sesuai firman Allah SWT dalam Q.S 
An-Nisa’ 4:11, yang artinya : “... harta waris dibagi 
setelah dikeluarkan untuk wasiat dan hutang.”

Apabila tidak memiliki peninggalan, maka 
ahli warisnya tidak wajib melunasi hutangnya. 
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni mengatakan : 
“Apabila mayit atau orang yang meninggal tidak 
meninggalkan warisan, amak ahli waris tidak 
berkewajiban apapun, karena membayar hutang 
mayit itu tidak wajib bagi ahli waris saat si mayit 
masih hidup. Begitu juga tidak wajib saat sudah 
mati.”

Dalam Kasus yang anda sebutkan, dia hanya 
punya peninggalan rumah, sedang tanahnya  milik 
ayah almarhum (kecuali kalau sudah diberikan 
pada almarhum). Kalau memang rumah itu hasil 
pribadi, maka rumah dapat dijual dan hartanya 
untunk membayar hutang. Sedang apabila rumah 
itu berasal dari suami-istri, maka hanya hak suami 
yang dapat dipakai untuk membayar hutang. 
Wallahu a’alam bisshawab.(*)
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smartparenting

Melatih Kemandirian Anak

Sering kita dengar orang tua yang curhat 
tentang anaknya. Anak saya lho masih 
ga mau makan sendiri. Anak saya masih 

belum bisa pakai baju sendiri. Anak saya masih 
dipakaiin sepatu kalau mau berangkat sekolah. 

Nah, kenapa ini bisa terjadi? Anak yang 
pada usia tertentu harusnya sudah bisa mandiri 
melakukan sesuatu, kenapa kemudian ada 
hambatan? Kita sebagai orang tua perlu flashback 
apakah yang kita lakukan sudah membantu 
kemandirian anak atau justru memanjakannya. 
Dengan dalih kasihan, kita bantu ketika anak 
merengek. 

Sebenarnya apa itu kemandirian? Kemandirian 
merupakan sikap yang memungkinkan seseorang 
untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 
dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri 
sendiri, sehingga dapat menyelesaikan sendiri 
masalah-masalah yang dihadapi tanpa minta 
bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat 
bertanggung jawab terhadap segala keputusan 
yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan 
sebelumnya.   

Anak dikatakan mandiri apabila ia mampu 
mengambil keputusan untuk bertindak, memiliki 
tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang 

lain, melainkan percaya pada diri sendiri.

Kemandirian dalam diri seorang anak dapat 
dilihat dari sisi:
1)   Mampu mengambil keputusan
2)   Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya
3)   Bertanggungjawab terhadap apa yang 

dilakukannya.

Kapan kemandirian mulai bisa dilatih?

Kemandirian mulai bisa dilatih pada anak, sejak 
mereka sudah tidak bayi lagi baik secara usia 
kronologis maupun psikologis. Scara kronologis, 
seseorang dikatakan bayi pada usia 0-12 bulan.

Usia 0-12 bulan kehidupannya masih sangat 
tergantung pada orang lain. Sehingga apabila kita 
masih selalu menolong anak-anak di usia 1 tahun 
ke atas, artinya secara psikologis/mental kita 
mengkerdilkannya agar tetap menjadi bayi terus.

Tolok ukur kemandirian anak

Usia 1-5 tahun

Pada tahap ini anak-anak berlatih 
mengontrol dirinya sendiri. Maka sudah saatnya 
kita melatih anak-anak untuk bisa setahap demi 
setahap menyelesaikan urusan untuk dirinya 
sendiri.

“Anak dikatakan mandiri apabila ia mampu mengambil keputusan untuk 
bertindak, memiliki tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain, 

melainkan percaya pada diri sendiri.”
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“ Kemandirian mulai bisa 
dilatih pada anak, sejak 

mereka sudah tidak bayi lagi 
baik secara usia kronologis 

maupun psikologis. Yakni usia 
0-12 bulan.

Contoh : 

• Toilet Training

• Makan sendiri

• Membersihkan mainannya.

• Anak-anak lebih suka mencontoh perilaku 
orang dewasa.

• Ingin melakukan semua kegiatan yang 
dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya

Kunci Orangtua dalam melatih kemandirian 
anak-anak di usia 1-5 th :

• Membersamai anak-anak dalam proses 
latihan kemandirian

• Mau repot di 6 bulan pertama

• Komitmen dan konsisten dengan aturan.

• Hargai keinginan anak-anak

• Jangan buru-buru memberikan pertolongan

• Terima ketidaksempurnaan

• Hargai proses, jangan permasalahkan hasil

• Berbagi peran bersama anak

• Lakukan dengan proses bermain bersama 
anak

Contoh Aturan bermain :

Di rumah ini boleh bermain apa saja, dengan 
syarat kembalikan mainan yang sudah tidak 
dipakai, baru ambil mainan yang lain.

Maka tempatkanlah mainan-mainan dalam 
tempat yang mudah diambil anak, klasifikasikan 
sesuai kelompoknya. Kemudian ajarilah anak-
anak, ambil mainan di tempat A, mainkan, 
kembalikan ke tempatnya, baru ambil mainan di 
tempat B. Latih terus menerus dan bermainlah 
bersama anak-anak.

Anak-anak usia sekolah

Apabila dari usia 1 tahun kita sudah 
menstimulus kemandirian anak, maka saat 
anak-anak memasuki usia sekolah, dia akan 
menjadi pembelajar mandiri. Sudah muncul 
internal motivation dari dalam dirinya tentang 
apa saja yang dia perlukan untuk dipelajari 
dalam kehidupan ini. Kesalahan fatal orangtua 
di usia ini adalah terlalu fokus pada tugas-tugas 
sekolah anak, seperti PR sekolah, les pelajaran 
dan lain-lain. Sehingga kemandirian anak justru 
kadang mengalami penurunan dibandingkan usia 
sebelumnya.

3 Hal yang diperlukan secara mutlak oleh 
orangtua dalam melatih kemandirian anak adalah :

1. Konsistensi

2. Motivasi

3. Teladan

Membangun dan mendidik kemandirian 
anak bukanlah pekerjaan yang mudah terutama 
melatih anak mandiri ketika masih usia dini.  
Semakin cepat anak mandiri dan bertanggung 
jawab dengan dirinya, maka akan lebih cepat 
selesai dengan dirinya sehingga ia dapat berbuat 
banyak untuk orang lain. 
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Karyaku

Mau karyamu dimuat di sini ?
Yuk kirimkan karya adik-adik ke Kantor Redaksi kami,

Alamat : Graha Yatim Mandiri Jl. Raya Jambangan No. 135-17 Surabaya

atau melalui email media@yatimmandiri.org

Bunga
SDN Curug Kulon, 

Tangerang

Damar 

Arundaya 

Danastri
SD Bhayangkari 

Balikpapan 

Salma Syifa P

MI KH.Abu Mansur

Wiyung Surabaya

Salwa Nafisyah P
MI KH.Abu Mansur

Wiyung Surabaya
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Artinya: Maha suci Allah yang memudahkan ini 
(kendaraan) bagi kami dan tiada kami mempersekutukan 
bagi-Nya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada 

Tuhan kami.

Doa Naik Kendaraan
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Disabilitas Bukan Batas
“Kami ini juga orang normal kok. Kita semua berpotensi juga jadi 

disable. Disabilitas bukan hanya mereka yang disable sejak lahir ...”

Menjadi orang yang mempunyai 
kekurangan atau yang sering disebut 
disabilitas, ternyata tak menjadi 

halangan untuk tetap berkarya dan menunjukkan 
eksistensi. Seperti yang ditunjukkan oleh Alfian 
Andhika dan Fikri Muhandis. Mereka berdua 
menjadi pengisi dalam acara “Tiada Batas 
Bagi Disabilitas” yang digelar di Tanak Melayu 
Surabaya pada 21 April 2018 lalu. Acara ini digelar 
dalam rangka memberi insight lebih dalam pada 
masyarakat umum tentang para penyandang 
disabilitas.

Sebanyak lebih dari 40 peserta hadir dan 
didominasi oleh penyandang disabilitas dengan 
semangat mendengarkan cerita dari Alfian 
Andhika, seorang mahasiswa buta total dari 
Universitas Airlangga Surabaya. “Menjadi seorang 
yang disabilitas itu tentu bukan menjadi halangan. 
Saat pertama kali saya mendaftar sempat 
pesimis, tapi saya yakin selalu ada jalan,” ujar 
Alfian. Dalam sesi sharing ini Alfian memberikan 
penjelasan bagaimana menyikapi dan cara 
berkomunikasi dengan mereka yang disabilitas.

“Kami ini juga orang normal kok. Kita semua 
berpotensi juga jadi disable. Disabilitas bukan 
hanya mereka yang disable sejak lahir, tapi 
ada juga yang karena sakit atau kecelakaan. 

Panggilnya kami sebagai orang disabilitas, dan 
anda non-disabilitas. Bukan dengan menyebut 
kami orang cacat dan anda orang normal,” 
tegasnya.

Selain Alfian, hadir juga Fikri Muhandis, 
seorang influencer Tuli. Fikri yang berdomisili 
di Malang ini juga turut hadir memberi insight 
lebih dalam tentang apa itu Tuli. Dengan dibantu 
oleh seorang penerjemah bahasa isyarat, Fikri 
menjelaskan apa itu bedanya tuli dan Tuli (tuli 
dengan huruf t kecil dan t besar).

Dalam bahasa isyaratnya Fikri menjelaskan, 
“Tuli yang anda tulis dengan huruf kecil itu berarti 
tuli dalam arti yang biasanya terdengar kasar. 
Seperti budge dalam bahasa jawa. Contohnya 
saat anda dipanggil oleh seorang teman, tapi 
anda pakai headset. Itu tuli. Kalau Tuli dengan 
huruf T besar adalah sebutan untuk kami para 
disabilitas, yang punya komunitas. Jadi jangan 
salah tulis ya,”

Ditengah-tengah acara hadir juga perwakilan 
dari Kerjabilitas.com. Sebuah platform penyedia 
lowongan pekerjaan untuk para penyandang 
disabilitas. “Rekan-rekan kita yang disabilitas 
juga berhak untuk mendapat pekerjaan. Dalam 
website Kerjabilitas.com ada berbagai lowongan 
pekerjaan,” ujar Billy, perwakilan Kerjabilitas.
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solusisehat

Mengatasi Insomnia Pada Anak
Oleh : dr. Irmayanti Soeratmi

Dokter Klinik Rumah Sehat Mandiri

Assalammualaikum Wr.Wb

Saya mempunyai seorang anak dengan usia 
balita, namanya Silvia. Sudah hampir 1 bulan ini, 
Silvia mengalami gangguan tidur. Ia sering kali 
rewel karena susah untuk tidur atau memejamkan 
mata. Bahkan pernah, ia hanya tertidur malam 
selama 2 jam saja. Dan paginya, anak saya jadi 
terlihat pucat. Saya pun jadi khawatir dengan 
kondisi anak saya.

Yang ingin saya tanyakan :

1.    Apakah anak saya mengidap insomnia?

2.    Bagaimana cara mengobati penyakit 
insomnia pada anak?

Demikian, atas perhatian dan jawabannya, 
saya mengucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ayunda, Bogor

Jawaban:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Terima kasih ibu Ayunda atas pertanyaannya. 
Insomnia adalah suatu kelainan dalam tidur berupa 
kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan 
tidur (bila sudah tertidur akan mudah terbangun, 
setelah itu susah untuk tidur kembali), dan akan 
diikuti oleh gangguan fungsional tubuh saat bangun 
akibat kurangnya istirahat. 

Insomnia bisa disebakan oleh gangguan 
psikologis ataupun karena penyakit tertentu. 
Penyebab gangguan tidur pada anak bisa 
bervariasi penyebabnya, antara lain:

1.    Kebiasaan tidur yang jelek. 

Penyebab susah tidur dapat diakibatkan karena 
waktu tidur yang tidak teratur, terlalu lama tidur siang, 

terlalu banyak makan makanan yang mengandung 
gula atau lemak sebelum tidur. Pada anak yang 
lebih besar gangguan tidur dapat terjadi bila terbiasa 
mengerjakan PR hingga terlalu larut malam.

2.    Akibat faktor emosi dan fisik: bila anak 
mengalami gangguan mood, memiliki masalah 
dengan teman sebaya, cemas terhadap sesuatu 
merupakan penyebab susah tidur. Sementara itu 
dari segi fisik bisa karena sedang pilek, perut tidak 
nyaman, alergi, sedang tumbuh gigi pada bayi 
ataupun sering menderita asma saat malam hari.

3.    Keadaan lingkungan sekitar: Seperti suhu 
kamar terlalu panas atau terlalu dingin, suasana 
bising, baju tidur tidak nyaman atau popok basah.

Cara mengatasi susah tidur pada anak dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperbaiki pola tidur: ajari anak untuk 
tidur dengan waktu yang teratur tiap 
malam. Aktivitas atau kegiatan belajar harus 
didahulukan agar tidak menganggu waktu 
tidur. Serta usahakan jangan tidur siang 
terlalu lama.

2. Perbaiki masalah kesehatan

3. Untuk anak yang sudah bisa diajak berbicara, 
cobalah untuk menanyakan apakah ada 
suatu masalah yang menyebabkan susah 
tidur, seperti apakah ada masalah dengan 
teman atau guru. 

4. Buat suasana tidur senyaman mungkin 
dengan pengaturan suhu dan baju tidur yang 
nyaman.

5. Bila cara ini sudah dilakukan tetapi masih 
mengalami kesulitan tidur, ada baiknya 
Ibu memeriksakan si kecil ke Dokter Anak 
terdekat. Demikian, semoga bermanfaat.(*)
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kuliner

Sajikan Olahan Khas Italia 
hingga Timur Tengah

Punya latar belakang sebagi ibu 
rumah tangga ternyata tak membuat 
Pristy Pemilda kehilangan ide untuk 

membuka usaha. Berangkat dari hobi memasak, 
Pristy yang dulunya berdomisili di Semarang ini 
mulai mencoba berbagai resep makanan. Salah 
satu makanan favoritnya adalah lasagna, olahan 
lembaran pasta dengan lapisan daging dan keju 
khas Italia. “Saya suka banget lasagna. Tiap 
restoran dan hotel yang ada menu lasagna pasti 
saya coba selama itu halal,” kenang Pristy.

Lalu Pristy pun mencoba berbagai resep 
lasagna. Mulai dari resep umum sampai resep 
yang konon katanya resep asli lasagna dari Italia. 
“Sayangnya belum ada rasa yang pas. Kadang 
terlalu eneg. Atau malah tidak ada gurihnya 
karena tidak pakai keju,” ujar ibu dua orang putra 
ini. Lalu Pristy pun mengutak-atik resep lasagna 
hingga ditemukan resep yang pas dengan lidah 
orang Indonesia. 

“Pada awalnya banyak yang bilang kalau 
lasagna tidak seperti ini. Ini tidak enak. Tapi 
Alhamdulillah lebih banyak lagi yang suka dan 
menjadi langganan,” papar ibu rumah tangga yang 
juga hobi fotografi ini. Pristy pun memulai usahanya 
ini di Instagram dengan akun @cucinaricca. 

Dengan komposisi susu, keju, dan daging 
yang pas, lasagna ala Assalam Food ini menjadi 
salah satu favorit dan paling banyak dipesan. 
Dalam sehari, Pristy bisa menerima order hingga 
lebih dari 30 buah lasagna. “Tersedia dalam 
ukuran kecil dengan harga Rp 30.000,- dan 
besar Rp 75.000,- untuk ukuran besar,” jelasnya.

 Selain membuat lasagna, Pristy juga menerima 
pesanan masakan khas timur tengah seperti nasi 
rempah. Nasi rempah dengan daging kambing khas 
Assalam Food ini juga menjadi salah satu favorit. 
Karena menggunakan daging kambing muda yang 
empuk dan tidak berbau. Serta tidak menggunakan 
santan. Namun, soal rasa jangan ditanya. Cocok 
untuk menu makan malam bersama keluarga saat 
hari raya kurban nanti.

Resep Nasi Rempah
• Beras Basmati (beras bulir panjang)
• Bumbu Rempah
• bawang bombay, cincang atau butir bawang merah
• bawang putih, cincang halus
• butir cardamon (kapulaga), geprek
• butir cengkeh
• batang kayumanis
• daun salam
• jinten hitam
• secukupnya garam
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Pindai Untuk Versi 
Video

• minyak
• daging kambing muda (rebus)

Cara Memasak:
• Tumis bumbu-bumbu jadi satu dalam panic.
• Setelah harum, masak beras hingga menjadi 

nasi bersama dengan bumbu.
• Masukkan daging kambing.
• Masak hingga daging kambing empuk.
• Siap disajikan bersama bawang goreng dan 

acar.

Assalam Food
  @cucinaricca

     085291506668
  CucinaRicca

LENGKAP: 
(Atas) Nasi Rempah khas Assalam Food 
diolah tanpa santan sehingga lebih aman 
untuk penderita kolesterol. Cocok sebagai 
inspirasi ide menu olahan kambing. (Kiri) 
Beef Lasagna menjadi pilihan tepat untuk 
camilan bersama keluarga karena porsinya 
cukup besar.
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muslimah 

Persiapan Maksimal 
di Hari Pernikahan

Awal bulan Juli ini masih dalam suasana 
bulan syawal. Berarti tandanya masih 
ada kesempatan untuk anda yang 

ingin segera melangsungkan pernikahan sesuai 
dengan anjuran Rasulullah SAW. Namun, persiapan 
pernikahan biasanya memakan waktu yang lama. 
Apalagi jika dari pihak keluarga menginginkan 
pernikahan dengan walimatul atau resepsi yang 
meriah. Berbagai persiapan harus dipikirkan mulai 
dari pemilihan venue pernikahan, dekorasi, katering 
hingga rundown acara.

Karena terlalu pusing memikirkan berbagai 
hal tersebut, banyak calon pengantin yang malah 
stress menjelang hari pernikahannya. Hadirnya jasa 
wedding organizer tentu sangat membantu para 
calon pengantin mempersiapkan hari bahagianya 
tersebut. Sayangnya, masih banyak wedding 
organizer yang merancang acara pernikahan lebih 
berkiblat pada budaya barat dan banyak rangkaian 
acara yang sia-sia atau tidak membawa manfaat.

Berangkat dari berbagai kegelisahan calon 
pengantin muslim itulah Afada Wedding Organizer  
membentuk sebuah wedding organizer yang 
lebih mengutamakan pernikahan sesuai syariah. 
Wedding organizer yang sudah berdiri sejak tahun 
2000 ini, sejak 2014 lalu lebih memperkuat layanan 

wedding organizer yang ditawarkan. “Pernikahan 
yang tidak disiapkan dengan baik itu ngeri banget. 
Bahkan sampai hal sekecil pundi-pundi uang, itu 
harus sangat diperhatikan,” ujar Tutus Widagdo, 
manager Afada Wedding Organizer.

Sejak awal, Afada berprinsip pada pernikahan 
syar’i. Pernikahan yang tidak banyak menggunakan 
adat dan tetap sesuai dengan tuntunan ajaran 
islam. “Kami melayani segala bentuk perikahan, 
mulai dari moderen sampai militer. Tapi maaf jika 
mulai menyangkut dengan prosesi adat, kami tidak 
bisa. Unsur adat bisa dimasukkan dalam dekorasi,” 
papar Tutus. Sehingga, Afada lebih berkiblat 
pada wedding organizer dengan nuansa dekorasi 
modern muslim.

Tak hanya menyangkut soal dekorasi, Afada 
juga menekankan pada pelayanan profesional. 
Salah satu bentu profesionalitasnya terlihat dari 
semua crew yang energik, multitalent dan sigap. 
“Crew kami yang berjumlah 15 orang ini rata-rata 
usianya masih 20 sampai 25 tahun. Standarnya 
adalah agamanya kuat, good looking serta good 
attitude. Sehinggasigap dan siap menghadapi 
segala bentuk event dan masalah,” papar Tutus.

Bagi Afada, pelayanan pada pelanggannya 
yang rata-rata adalah muslimah muda menengah 
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ke atas ini harus detail dan maksimal. Misalnya saja 
mulai dari pembagian job para crew. “Kami punya 
crew bagian checker hingga stopper. Sehingga 
alur pernikahan berjalan lancar sesuai rundown,” 
tambahnya. Bahkan, sebelum hari pernikahan, para 
calon pengantin akan diajak meeting sebanyak 2 
hingga 3 kali. Mulai dari sharing keinginan calon 
pegantin, orang tua, dan berbagai keperluan lain 
mulai dari souvenir, gedung, gaun, hingga katering.

“Hal yang tidak kalah penting adalah 
memikirkan tentang akomodasi keluarga dan 
rundown. Kami pun pasti membuatkan rundown 
minute to minute dan buku panduan,” jelasnya.

Karena lebih mengandalkan wedding 
organizernya, Afada tak main-main dalam 
merancang dekorasi venue pernikahan. Tutus dan 
tim selalu memperbarui dekorasi yang mereka 
siapkan dan update dengan berkiblat pada tren 
dekorasi Malaysia. “Tren dekorasi dari Malaysia 
itu lebih soft dan elegan. Hanya main kain dan 
berbagai bunga segar,” papar Tutus. 

Dirinya juga menambahkan bahwa dari seluruh 
dekorasinya didominasi menggunakan lampu 
dengan tone putih agar lebih cerah dan segar. 
Afada tak hanya melayani pernikahan dalam 
ruangan saja. Tapi juga pernikahan outdoor. 
“Pernikahan outdoor juga bisa jadi pilihan karena 
lebih simple dekorasinya. Suasananya pun lebih 
santai,” tambah Tutus.  

Dalam merancang pernikahan, Afada pun tak 
sembarangan dan tetap memperhatikan jam shalat 

para mempelai, tamu undangan dan juga crew. 
“Jadi meski ini acara yang cukup panjang, kita 
tetap tidak boleh meninggalkan shalat. Biasanya 
kami sarankan untuk acara malam. Bahkan untuk 
akad nikah malam juga tidak apa-apa. Karena 
waktunya lebih panjang dan nyaman,” tutupnya.(*) 
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Perjuangan Usaha 
from Zero to Hero

PT. Surya Jaya Land Real Estate & Developer

Perjalanan hidup ini tidak ada yang tahu. 
Namun, semua rezeki, jodoh dan kematian 
sudah pasti ditetapkan oleh Allah SWT. 

Begitu pula yang dirasakan oleh Hj. Ida Solfiah, 
S.E., M.Si. Pada masa kecilnya, perempuan yang 
akrab disapa Fifi ini sudah makan banyak asam 
garam kehidupan yang menempanya hingga bisa 
sukses seperti saat ini. Perjalanan hidupnya tak 
pernah ia sangka sama sekali.

Fifi yang masih SMA harus tegar saat sang ayah 
dipanggil oleh yang Maha Kuasa. Dirinya yang saat 
itu berdomisili di Bandung akhirnya harus tinggal 
sendiri karena sang ibu dan adik kembali ke kota 
asalnya, Jember. “Kisah perjuangan saya dimulai 
dari situ. Saat bapak meninggal saya terpaksa kos 
sendiri di Bandung untuk menyelesaikan sekolah,” 
kenang Fifi. Fifi pun harus memenuhi segala 
kebutuhan hidupnya sendiri.

Mulai dari bayar kos, beli buku, bayar SPP, 
hingga uang makan harus ditanggung sendiri 
olehnya. “Saya berusaha bekerja keras saat itu. 
Mulai dari jualan kue saat pagi, lalu sekolah. Saat 
jam istirahat pun saya lebih memilih untuk main 
di ruang guru. Menawarkan baju dan daster, juga 
produk-produk kosmetik,” kenang perempuan yang 
menjabat sebagai direktris PT. Surya Jaya Land 
Real Estate & Developer ini.

Tak hanya itu, Fifi pun masih harus menjaga 
toko buku setelah pulang sekolah. Terbiasa dekat 
dengan buku ternyata membuat Fifi jadi hobi 
membaca. Berbagai bacaan ia lahap, sehingga 
meski kekurangan, Fifi tak kekurangan ilmu sama 
sekali. “Rasanya saat itu memang lelah. Sangat 
lelah. Tapi saya selalu yakin Allah akan memberi 
yang terbaik setelah perjuangan ini,” kenang 
perempuan asli Jember ini.
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Segala usaha Fifi pun tak sia-sia. Sejak lulus 

SMA dirinya bekerja disebuah perusahaan ekspor 
impor asal Hongkong. Fifi pun tak merasa iri pada 
teman-temannya yang bisa langsung berkuliah. 
Karena prestasinya yang baik, Fifi pun akhirnya 
bisa kuliah di Malang. Tak lama setelah itu, Fifi 
menikah pada 2003. “Perkenalan saya dengan 
dunia perumahan berawal dari sini. Suami lulusan 
sipil dan saya saat itu sudah cukup punya ilmu 
marketing. Saya yakinkan pada suami saya bisa 
buka perumahan. Meski awalnya juga pelan-
pelan cari tanah sedikit demi sedikit dulu,” papar 
perempuan yang hobi membaca ini.

Sejak 2010, Fifi sudah melihat perkembangan 
kebutuhan perumahan di Jember yang makin pesat. 
Meski banyak halangan dan rintangan, namun Fifi 
terus berjuang. “Kadang ada masalah-masalah 
seperti saat beli tanah dan proses pembayaran dari 
customer, namun Allah selalu memberi jalan,” ujar 
Fifi penuh keyakinan.

Sampai saat ini, Fifi sudah mempunyai tujuh 
perumahan dibawah PT. Surya Jaya Land Real 
Estate & Developer. Mulai dari luas perumahan 2 
hektar, hingga yang terbaru adalah Perumahan 
Queen Gardenia seluas 20 hektar. “Insya Allah 
akan ada 1500 unit rumah, dan Alhamdulillah 
sudah 750 unit jadi,” ujarnya. Dalam membangun 
perumahan, Fifi pun juga memikirkan berbagai 

fasilitas penunjang kehidupan warganya. “Saya juga 
ingin warga sehat jadi saya juga bangun tempat 
senam dan apotek. Agar tidak terlalu jauh kalau ada 
kebutuhan mendadak,” paparnya.

Pekerjaannya sebagai direktris PT. Surya 
Jaya Land Real Estate & Developer ternyata tak 
membuat Fifi mengesampingkan kewajibannya 
sebagai ibu rumah tangga. “Justru dengan bekerja 
seperti ini saya tetap bisa mengurus rumah dan 
anak. Sehingga kewajiban tidak terlewatkan,” 
jelasnya.

Dalam kesuksesannya pun Fifi tak melupakan 
kewajibannya untuk menyisihkan sebagian 
rezekinya. Fifi mengenal Yatim Mandiri sejak 2010. 
“Niatnya untuk bantu anak-anak yatim karena 
saya pernah merasakan seperti mereka,” ujarnya. 
Menurut Fifi, dirinya sangat terbantu dengan adanya 
Yatim Mandiri. “Pada jaman dulu belum ada yayasan 
yang fokus pada anak yatim seperti ini. Untuk 
berbagi juga kami jadi lebih mudah karena jelas 
tujuannya dan manfaatnya untuk apa,” paparnya.

Karena konsistensinya dalam berbagi rezeki 
ini, Fifi pun merasa banyak dimudahkan oleh Allah 
segala urusannya. “Dulu kantor baru kontrak ukuran 
kecil sekali sampai searang sudah punya rumah 
dan membangun perumahan tentu karena balasan 
kebaikan dari Allah,” tutupnya.
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Bersedekah untuk Tabungan 
Akhirat

PT. PLN (Persero) Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara

Sejak tahun 2015, PT. PLN (Persero) 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 
sudah menjadi donatur rutin Yatim Mandiri.  

“Saat itu saya juga tertarik karena bisa jemput 
donasi. Sehingga banyak teman-teman lain yang 
tergerak hatinya untuk ikut menjadi donatur,” jelas 
pria yang akrab disapa Sholeh ini.

Selama tiga tahun bersinergi, menurut Sholeh 
sudah puluhan rekan kerjanya yang menjadi 
donatur rutin. “Kalau dari bagian saya sekitar 
ada lima orang. Kalau diruangan lain juga sudah 
banyak,” papar pria yang menjabat sebagai Deputi 
Manager Administrasi SDM ini. Meski tidak tahu 
jumlah pasti seluruh donatur dari PT. PLN (Persero) 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, namun 
Sholeh mengakui bahwa rekan-rekannya ini sangat 
kompak.

“Kami biasanya langsung mengumpulkan 
donasinya. Tapi kadanga kalau ada yang lupa atau 
terlewat selalu ada yang mengingatkan dan bisa 
dititipkan,” papar pria berusia 50 tahun ini. Sholeh 
mengaku cukup mudah untuk mengajak rekan-
rekannya dalam berbuat kebaikan ini. 

Sholeh dan rekan-rekannya mengaku senang 
dengan program-program Yatim Mandiri yang fokus 
pada pendidikan. “Harapan kami, Yatim Mandiri 
bisa membina adik-adik yatim dengan baik dan 
meningkatkan kualitas pendidikan mereka,” tutup 
Sholeh.

Ingin Belajar 
Mencintai Yatim

PT Madu Nusantara, Bandung

Februari 2017 lalu menjadi awal perkenalan 
PT Madu Nusantara Bandung dengan Yatim 
Mandiri. Saat itu, Rini Nur Aini berkenalan 

dengan kepala cabang Yatim Mandiri Bandung. 
“Saat itu baru saya sendiri yang menjadi donatur. 
Baru beberapa bulan kemudian pelan-pelan ada 
rekan yang ikut,” kenang perempuan yang menjabat 
sebagai supervisor promo ini.

Diakui oleh Rini, bahwa banyak rekan-rekannya 
yang tergerak karena melihat konsistensi Rini 
dalam bersedekah. “Mereka seperti diingatkan oleh 
layanan jemput donasi. Selain praktis, kami jadi 
seperti diingatkan kalau sudah saatnya sedekah,” 
ujar perempuan berusia 33 tahun ini. 

Salah satu hal yang membuat Rini konsisten 
bersedekah adalah motivasinya untuk belajar 
mencintai anak yatim. “Dari dulu saya ingin belajar 
mencintai anak yatim. Dengan cara bersedekah 
pada Yatim Mandiri rasanya jadi lebih mudah,” 
ungkapnya.

Selain rutin bersedekah, Rini dan rekan-rekannya 
juga mendukung program kesehatan keliling yang 
rutin diadakan Yatim Mandiri. Bentuk dukungannya 
adalah memberikan paket kesehatan selama satu 
tahun kedepan. “Sejak bulan Februari 2018 lalu 
kami sudah rutin memberi 50 paket kesehatan untuk 
kesling. Dan pada Milad Yatim Mandiri lalu, kami 
beri kado special sebanyal 150 paket,” tutupnya.
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Selalu Ingat Yatim Mandiri 
Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI), 

Jombang

Konsisten Bersinergi 
di Berbagai Event
Ito Creative, Purwokerto

Perkenalan Ikatan Istri Doketr Indonesia (IIDI) 
Jombang dengan Yatim Mandiri berawal 
dari salah seorang anggotanya, Hesti 

Kholifah. Hesti yang juga mempunyai sebuah klinik 
kecantikan di Jombang ini tertarik dengan program-
program Yatim Mandiri yang dijelaskan oleh seorang 
zisco. “Saat itu saya langsung konsultasi dengan 
suami, sepertinya ini sudah waktunya juga untuk 
fokus membantu anak yatim. Karena masih jarang 
juga lembaga yang fokus seperti Yatim Mandiri,” 
jelas Hesti.

Setelah beberapa tahun merasakan sendiri 
banyak manfaat dari bersedekah, Hesti pun mulai 
mengajak rekan-rekannya di IIDI. “Zakat mal ini 
dari sekitar 25 anggota IIDI, Insya Allah akan terus 
berlanjut,” tambahnya. 

Bagi Hesti dan rekan-rekannya di IIDI, salah satu 
program Yatim Mandiri yang paling menarik dan 
punya dampak besar adalah program pendidikan. 
“Program pendidikan Yatim Mandiri ini sangat 
konsisten. Mulai dari jenjang SD sampai perguruan 
tinggi. Semoga bisa maksimal dalam memberi 
pendidikan pada anak yatim,” paparnya. Bentuk 
dukungan lain dari Hesti untuk program pendidikan 
Yatim Mandiri adalah dengan ikut berwakaf untuk 
kampus STAINIM.

Secara pribadi dan kelompok, Hesti mengaku 
selalu ingat dengan Yatim Mandiri. “Saya selalu 
ingat dan selalu ingin membantu. Misalnya untuk 
program Ramadan.

Belum lama percetakan Ito Creative 
bersinergi dengan Yatim Mandiri. Tepatnya 
baru sejak pertengahan 2015. Saat itu, 

Wisma Fitrianurrokhmah Wahda bertemu dengan 
salah satu staf Yatim Mandiri yang sedang mencetak 
kalender di percetakannya. “ Waktu itu, saya juga 
dijelaskan mau tidak untuk menjadi donatur dan 
dijelaskan berbagai program-programnya,” kenang 
perempuan yang akrab disapa Isma ini.

Isma pun langsung berkonsultasi dengan sang 
suami. Setelah disetujui oleh sang suami, Isma pun 
resmi menjadi donatur rutin Yatim Mandiri. Bersama 
sang suami, Isma menjalankan usaha percetakan 
ini. Karena dirasa sudah punya keuntungan yang 
cukup dari Ito Creative, Isma dan suaminya pun 
memutuskan untuk menyisihkan keuntungan dari 
usahanya ini untuk memandirikan anaki-anak yatim 
binaan Yatim Mandiri. “Selain pribadi, kami juga 
memberikan dana perusahaan. Semoga selalu 
bermanfaat,” ujar owner dengan enam pegawai ini.

Isma mengaku kalau dirinya sangat senang bisa 
turut memantu program-program Yatim Mandiri. 
“Semoga kami bisa selalu konsisten membantu 
dan bersinergi dnegan Yatim Mandiri. Tidak hanya 
sebagai donatur rutin tapi juga membantu event 
yang lain,” ujar perempuan berusia 28 tahun ini. 
Ito Creative sudah beberapa kali mendukung 
program-program Yatim Mandiri. Seperti pada event 
Muharam, buka puasa bersama dan berbagai event 
insidentil lainnya.
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Seminar Nasional “Strategi Peningkatan Rangking dan 

Clustering Perguruan Tinggi di Indonesia”
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri

Pada Senin (14/5), Yatim Mandiri 
bekerjasama dengan BPPTSI (Asosiasi 
Badan Penyelenggara PTS Indonesia) 

menggelar Seminar Nasional dengan tema Strategi 
Peningkatan Rangking dan Clustering Perguruan 
Tinggi di Indonesia, bertempat di Graha Yatim 
Mandiri, Kampus STAINIM lantai 3, Jalan Raya 
Sarirogo No.1 Sidoarjo.

Seminar nasional tersebut mengundang pemateri 
Dirjen Kelembagaan IPTEK DIKTI, Dr. Ir. Patdono 
Suwignjo, M.Eng. Sc dan Ketua Umum Asosiasi 
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta 

Indonesia (BPPTSI), Prof. Dr. Thomas Suyatno, serta 
dihadiri Ketua Pembina Yatim Mandiri H. Nur Hidayat, 
S.Pd, M.M, jajaran Pengawas dan Pengurus Yatim 
Mandiri, Ketua STAINIM Drs. H. Sodikin, M.Pd. dan 
sejumlah rektor se-Jawa Timur.

Dalam materinya menurut Thomas Suyatno, 
pengelompokan dan pemeringkatan perguruan 
tinggi bertujuan untuk merumuskan penciri klaster 
perguruan tinggi yang telah terdokumentasi di PDPT, 
“Kemudian masyarakat dapat mengetahui peringkat 
Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir, progres 
perbaikan terus menerus dapat diketahui,” tegasnya.
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Workshop Pengembangan 

Kurikulum
Purnawiyata Keempat 

SMP ICMBS
Mandiri Enterpreneur Center Insan Cendekia Mandiri Boarding School

Pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2018 lalu, 
Mandiri Entrepreneur Center (MEC) 
mengadakan Workshop Pengembangan 

Kurikulum. Workshop ini diadakan oleh manajemen 
MEC di Villa Arca Trawas, Mojokerto. Kegiatan 
yang bertujuan untuk meningkatkan mutu program 
pendidikan MEC dalam membentuk kemandirian 
generasi muda ini diikuti oleh seluruh manajemen 
MEC, kepala asrama, juga para mentor MEC.

Workshop pengembangan kurikulum pendidikan 
MEC ini mengupas tentang konsep BLP (Building 
Learning Power), Learning Style dan Thinking Skill. 
Building Learning Power dikemas untuk adik-adik 
generasi muda dalam membangun pembiasaan 
diri yang positif, visi hidup yang kuat dan bersyukur. 
Sedangkan mentor akan berperan aktif dalam 
pendampingan mereka.

Sedangkan Learning Style dikemas untuk 
para pendidik yaitu dosen, kepala asrama atupun 
manajemen dalam menyajikan pembelajaran yang 
efektif. Learning style membangun keaktifan peserta 
didik dalam mencari sendiri ilmu pengetahuannya 
dan mengembangakannya. Sedangkan pendidik 
hanya sebagai fasilitator saja. 

Dan yang terakhir adalah Thinking skill. Thinking 
skill dibutuhkan untuk melatih proses berpikir tingkat 
tinggi peserta didik dalam memberikan inovasi-
inovasi baru yang sesuai dengan perkembangan 
zaman.

Kesuksesan adalah impian semua insan di 
dunia, kesuksesan tidak harus menjadi 
seorang yang kaya raya tetapi mampu 

mengamanahkan ilmu yang telah dimiliki sesuai 
bidangnya. Hal tersebut sesuai dengan visi yang 
dicanangkan sekolah ICMBS yaitu Mencetak Calon 
Pemimpin Dunia.

Para siswa SMP ICMBS dinyatakan lulus 100% 
pada kesempatan dan hari yang cerah yakni Sabtu, 
5 Mei 2018 bertempat di Masjid Ulul Albab Sekolah 
ICMBS, kegiatan pelepasan Purnawiyata ke-4 
bertema Menapak Jejak, Meneguhkan Asa, Demi 
Menggapai Cita-Cita berlangsung dengan hikmat 
dan penuh rasa bahagia.

Rangkaian acara Purnawiyata SMP ICMBS 
ke-4 dimulai Ba’da Subuh dengan kegiatan Qotmil 
Quran kelas IX, pemotretan bersama wali santri, 
banjari, hingga puncak acara pada pukul 19.45 
WIB. Perwakilan Yayasan YM, Acara diakhiri 
dengan renungan diantaranya berupa refleksi, salat 
hajat berjamaah, dan sungkeman.

Penghargaan diberikan kepada siswa yang 
memiliki prestasi dengan kategori prestasi Hafidz 
13 Juz diraih oleh Dhiyaul Javier Prakasa Putra, 
prestasi siswa akademis terbaik diraih oleh M. 
Reza Habieb, prestasi siswa non-akademis terbaik 
diraih oleh M. Raditya Axelle, dan prestasi siswa 
teladan diraih oleh M. Nurriyanto 
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Beri Layanan Kesehatan 
di Pelosok Desa

Ponorogo. Bulan April lalu, Yatim Mandiri 
cabang Ponorogo menggelar acara kesehatan di 
pelosok Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo. Cek 
kesehatan dan sosialisasi kesehatan di isi oleh dr. 
Denok Anggi dari Rumah Sakit Darmayu Ponorogo. 
Juga bekerjasama dengan Puskesmas Jambon dan 
mahasiswa Akper Pemkab Ponorogo.

Selian itu Yatim Mandiri Juga memberikan secara 
simbolis dana bantuan kesehatan dan bantuan 
langsung mustahik di Indonesia dengan total Rp. 
2.638.730.000. Sedangkan pada Senin 14 Mei 2018, 
Yatim Mandiri mengadakan acara tarhib ramadhan.

Kali ini bekerjasama dengan Kemenag Ponorogo 
dan MI Ma’arif Ngrupit untuk mengisi pawai 
drumband

Kunjungan Meteri BUMN
Palembang. Pada Jumat, 11 Mei 2018 lalu, 

Menteri BUMN Republik Indonesia, Rini Soemarno 
bersama tim PT. PUSRI, sempat menyambangi 
Yayasan Yatim Mandiri di Jl R Sukamto Lorong 
Pancasila Palembang

Dalam setengah jam kunjungan, Bu Menteri 
berpesan jadilah ahli matematika biar bisa jadi 
Direktur langsung dihadapan 50 yatim binaan Yatim 
Mandiri. Khadirannya di Yatim Mandiri dalam rangka 
menengok Lembaga yang diberi bantuan oleh PT 
PUSRI sekaligus menengok anak-anak yatim binaan 
lembaga. 

Cerita ini berawal dikarenakan beberapa pegawai 
PT PUSRI merupakan donatur dari Yatim Mandiri. 
Dan memberikan kepercayaan pada Yatim Mandiri 
dengan memberikan beberapa bantuan.

Silaturahmi dan Buka Puasa 
Dengan Anak Yatim

Jakarta Barat. Yatim Mandiri Jakarta Barat 
menggelar serangkaian acara dalam program 
ramadhan 1439 H. Salah satunya buka puasa 
bersama dengan 100 anak yatim, yang diadakan 
selama dua hari.

Pertama di adakan pada hari Minggu, 20 Mei 
2018 di CLC COLLAGE Kebon Jeruk. Dan yang 
kedua diadakan buka bersama dengan anak yatim 
di kantor Yatim Mandiri Cabang Jakarta Barat. Kali 
ini juga bekerjasama dengan Universitas Binus 
(Bina Nusantara). Mahasiswa Binus menghadiri 
dan  memberikan Materi tentang Hidup Toleransi 
Ciptakan Hidup Damai. Alhamdulillah Anak-anak 
Yatim mengerti apa itu hidup bertoleransi.
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Modal usaha untuk Ibu 
Sri Handayani

Blitar. Beratnya memenuhi kebutuhan hidup 2 
orang anak tanpa suami. Itulah yang dirasakan oleh 
Sri Handayani. Beliau adalah salah satu binaan BISA 
(Bunda Mandiri Sejahtera) kelompok Udanawu yang 
beralamatkan di Desa Karang Gondang, Udanawu, 
Kabupaten Blitar.

Di kesempatan ini Yatim Mandiri Blitar 
memberikan permodalan usaha kepada Ibu Sri 
berupa gerobak dan modal awal Rp 1.000.000. 
Usaha dibuka diawal puasa dengan menjual 
berbagai makanan seperti pecel, lauk pauk, dan 
lain-lain. Karena di wilayah sekitar rumah beliau 
banyak penduduk tidak sempat memasak di rumah 
sebab kesibukannya sehingga memilih membeli 
masakan matang. 

Buka Sanggar Bimbingan Belajar 
Gratis untuk Yatim

Banten. Pelajaran matematika, kadang menjadi 
pelajaran yang cukup sulit bagi anak-anak usia 
sekolah dasar. Banyaknya rumus sering membuat 
mereka bingung. Sehingga nilainya sering jatuh. 
Pada 16 Mei 2018 lalu, adik-adik yatim sekitaran 
kantor Yatim Mandiri Serang bersama mengikuti 
bimbingan belajar matematika, agama dan 
kreatifitas gratis.

Kegiatan bimbingan belajar ini diadakan intens 
setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Setelah 
pulang sekolah biasanya anak-anak ini semangat 
untuk belajar. Menurut Ibu Tri Ayuningsih salah 
satu ibu dari anak yatim sanggar, beliau merasa 
terbantu dengan adanya kegiatan sanggar belajar 
ini.

Pelatihan Membuat Aneka Snack

Sragen. SrTelah terlaksana pembinaan Bunda 
Yatim Sejahtera (BISA) Yatim Mandiri Sragen pada 
hari Ahad, 20 Mei 2018 dari jam 09.00 - 15.30. 
Pembinaan ini diikuti oleh bunda yatim dari Sanggar 
Genius Desa Karanganyar, Sambungmacan, Sragen.

 Pembinaan tersebut diisi dengan membuat 
aneka snack seperti  donat, bronis, dadar gulung, 
lumpia dan pastel yang langsung dikomandani oleh 
Ibu Jumani selaku Koordinator BISA Sragen. Acara 
tersebut berlangsung dirumah Ibu Puji, Dukuh Mah 
Bang, Desa Karanganyar, Sambungmacan, Sragen. 

Ibu-ibu semua mendapat tugas untuk membuat 
aneka snack. Semoga pelatihan ini menambah ilmu 
bagi ibu-ibu dibidang kuliner dan menambah tali 
ukhuwah dan silaturahmi diantara anggota. Aamiin.
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kabarnusantara
Buka Konter Zakat di 
Bulan Ramadhan

Tulungagung. Untuk lebih mendekatkan diri 
dengan masyarakat di bulan Ramadhan 1439 H, 
Yatim Mandiri Tulungagung membuka layanan 
konter zakat. Ada dua tempat yang dijadikan lokasi 
konter zakat, yakni di swalayan Belga Mart & kantor 
KPP Pratama Tulungagung.

Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para 
muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat 
dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan 
zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar 
ZIS serta informasi lengkap mengenai program 
Laznas Yatim Mandiri.   Dengan layanan konter 
zakat, semoga Laznas Yatim Mandiri lebih dikenal 
masyarakat, sehingga masyarakat mengerti tempat 
yang tepat untuk menyalurkan Ziswafnya.

Layanan Ceramah Dampak 
Zakat, Infaq dan Sedekah

Mojokerto. Bertempat di Matahari Department 
Store Sunrise Mall Kota Mojokerto, terlaksana 
kegiatan layanan ceramah untuk para karyawan 
dan karyawati Matahari. Acara yang digelar pada 27 
april 2018 ini langsung diisi oleh ust Achmad Zaini 
Faisol,S.M direktur Laznas Yatim Mandiri. Tema dari 
layanan ceramah kali ini yakni mengenai dampak 
zakat, infaq dan sedekah. 

Sebanyak kurang lebih 70 peserta sangat 
antusias mengikuti layanan ceramah sehingga 
bisa menggugah para karyawan untuk semangat 
bersedekah.  Acara Ini adalah acara rutinan tiap 
bulan yg diagendakan oleh Matahari Department 
Store setiap Jumat untuk memberikan pencerahan 
kepada karyawannya.

Sambut Bulan Suci Ramadhan

Pasuruan. Pada 17 Mei 2018, menjadi hari 
yang dinanti oleh seluruh umat islam sedunia, tidak 
mau ketinggalan juga para  karyawan Yatim Mandiri 
Pasuruan. Pada pagi hari itu sangat antusias sekali 
dalam menyambut bulan suci ramadhan tahun ini. 

Yang mana kegiatan ini dikemas dengan bagi-
bagi brosur Yatim Mandiri dan doa-doa harian 
serta ajakan untuk menunaikan ibadah puasa 
Ramadhan. Alhamdulillah, acara berjalan dengan 
lancar yang bertempat di perempatan Lembaga 
Pemasyarakatan Kota Pasuruan (Jl. Panglima 
Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Wahid Hasyim). 

Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan 
seperti ini, Yatim Mandiri lebih dikenal dikalangan 
masyarakat luas.
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Kesling di Sukilo Jiwan

Madiun. Pada Senin, 14 Mei 2018, Yatim 
Mandiri Madiun bekerja sama dengan Puskesmas 
Jiwan Madiun, mengadakan aksi Kesling (Kesehatan 
Keliling) di Rumah Kemandirian Sukilo Jiwan binaan 
Yatim Mandiri Madiun. 

Diawali dengan pemeriksaan cek tensi, 
lanjut ke pemeriksaan gula darah dan asam urat. 
Pemeriksaan ini ditujukam untuk lansia sekitar 
Rumah Kemandirian dengan total peserta 30 lansia. 
Sedangkan untuk anak-anak hadir 25 anak yatim 
dhuafa.Selain itu dalam kegiatan ini juga diberikan 
penyuluhan oleh dokter Partini terkait bagaimana 
pola hidup yang sehat. Tak lupa paket sembako 
(untuk lansia) dan bingkisan gizi (untuk anak yatim 
dhuafa) dibagikan.

Rapat Koordinasi Duta Guru
Tengerang. Pada Jumat 4 Mei 2018 lalu, 

Yatim Mandiri cabang Tangerang melakukan rapat 
kordinasi terkait sanggar duta guru. Rapat ini juga 
dihadiri bunda-bunda dari adik-adik yatim sanggar 
duta guru dan Ketua RW 02 Cimone Jaya sebagai 
kordinator Yatim untuk sanggar duta guru yang 
bersinergi dengan Kantor JNE Cimone Tangerang. 
Juga disosialisasikan program-program Yatim 
Mandiri seperti Bestari, Sanggar Genius, BLM, dan 
Kesehatan Keliling.

Selain itu, pada bulan Maret lalu, adik-adik 
binaan Sanggar Genius Curug mengadakan 
kegiatan kreatifitas dengan menghias meja belajar. 
Sehingga kali ini muncul ide untuk memperindah 
semua meja belajar agar terlihat sama baru. 

Buka Puasa Bersama 100 Yatim

Bulan Ramadhan selalu menjadi bulan 
penuh berkah. Itu pula yang dirasakan 
oleh 100 penerima manfaat yang terdiri 

dari anak yatim dan dhuafa di Probolinggo. Pada 
22 Mei 2018 laluy, Yatim Mandiri Probolinggo 
mengadakan buka puasa bersama. Bekerjasama 
dengan PT. Sasa Inti Tbk. Peduli. Sebelum acara 
dimulai, ada sambutan dari Kabag Personalia PT. 
Sasa Inti Tbk. Peduli, Supriyanto. 

Acara ini diisi juga dengan tausiyah dari 
ustaz Hasan. Suasana makin meriah dan 
menyenangkan karena dipandu oleh MC Dimas 
dari Radio Angkasa Jaya yang mengajak adik-
adik untuk bermain beberapa games. Setelah 
buka puasa, para penerima manfaat menerima 
uang saku sebesar Rp 100.000,-.



Kinerja Penerimaan dan Penyaluran Dana
Periode Januari, Februari, Maret 2018 

(Dalam Rupiah)

Periode: September 2017 - Agustus 2018
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laporankeuangan



C3. IKLAN



C4. IKLAN

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

Bandung
Ust. Bobby Heriwibowo, LC

Hotel Cihampelas
Jl. Cihampelas No.125 Bandung 

@yatimmandiri    www.yatimmandiri.org

UNTUK INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI 
KANTOR CABANG TERDEKAT DI KOTA ANDA


