Majalah Yatim Mandiri | April 2018 / Rajab - Sya’ban 1439 H

Langit Adalah
Batasnya
147.650

Berdamai dengan
Inner Child

Peran Perempuan
dan Dakwah

C2. IKLAN

“

Cinta Yatim di Cinta Nabi

“Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim
itu dalam surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk
dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.”
(HR. Bukhari)

		
		

										

April 2018

1

SALAM REDAKSI
Assalamualaikum Wr. Wb.
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Masyarakat Indonesia terbiasa merayakan hari
Kartini tiap tanggal 21 April. Ya, Kartini menjadi
sosok panutan perempuan Indonesia selama ini
karena jasanya mengembalikan hak perempuan
Indonesia untuk belajar. Namun, masyarakat
Indonesia khususnya umat Islam banyak yang lupa
bahkan tak mengetahui jasa-jasa muslimah lainnya.
Seperti Mariam Al Astrulabi, seorang astronom
legendaris yang menemukan instrumen astronomi
Astrolabe. Hadirnya ilmuwan Islam perempuan
seperti Mariam al Astrulabi menjadi bukti bahwa
Allah tidak pernah membatasi hamba-Nya untuk
mencari, mempelajari maupun mengkaji ilmu
pengetahuan, terlebih bagi perempuan.
Firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 33 yang
berbunyi “Hai golongan jin dan manusia jika kamu
sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan
bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu
menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari) Allah”
menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah melarang
umatnya untuk mengembangkan segenap potensi
dirinya agar dapat “menembus” batas-batas langit.
Namun harus diingat, bahwa potensi diri itu akan
berkembang jika dibarengi dengan modal kekuatan
iman dan ketakwaan pada Allah SWT.
Itulah sedikit cuplikan dari rubrik Bekal Hidup
edisi kali ini. Dalam Rubrik Fenomena dan Muslimah,
akan dibahas tren salon khusus muslimah dan
bagaimana cara merawat tubuh dengan baik. Mama
Bento Surabaya akan hadir dalam rubrik Kuliner
dengan menyajikan bento yang lezat. Semoga
bahasan dan rubrik-rubrik bulan ini bisa menjadi
referensi bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Langit Adalah Batasnya
“Hadirnya ilmuwan Islam perempuan seperti Mariam al
Astrulabi seakan menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah
membatasi hamba-Nya untuk mencari...”
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“Hai golongan jin dan manusia jika kamu
sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan
bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu
menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari)
ALLAH” (QS Al-Rahman : 33)
Anak muda zaman now berbeda dengan
generasi Dilan dan Milea di tahun 90-an.
Permasalahan yang mereka hadapi lebih kompleks.
Tantangan sebagai orang tua juga semakin
berat. Jika dua hingga tiga dasawarsa yang lalu
pengaruh buruk mungkin hanya datang dari
“salah pergaulan”, televisi dan buku tidak bermutu
kini dunia digital dan internet bisa menimbulkan
dampak buruk jika tidak diantisipasi. Informasi
demikian cepatnya menyebar, seakan menembus
batas ruang dan waktu yang seringkali justru
diterima dengan nyaris tanpa filter.
Orang tua zaman millenial pun wajib menguasai
teknologi sekaligus mampu menjaga komunikasi
dan memahami isi htati si remaja zaman now. Jika
bentuk perhatian orang tua hanya diwujudkan
dengan memberikan anak-anak mereka fasilitas
gadget canggih dan kuota internet tanpa batas
maka tunggu saja efek dari mencairnya gunung
es. Perlahan tapi pasti menimbulkan bahaya yang
tak mudah diatasi. Sosok anak membutuhkan
komunikasi dari hati ke hati, jika orang tua lalai
terhadap kebutuhan psikologis dan kasih sayang
maka tidak mengherankan jika muncul generasi
millennial yang cenderung melawan norma sosial
yang sudah ada.
Komunikasi adalah kunci utama terwujudnya
harmonisasi. Kalau yang lebih tua hanya bisa
menyalahkan darimana yang muda akan
mendapatkan tuntunan? Dan sebaliknya yang lebih
muda hobinya membangkang, bagaimana tercipta
keluarga harmonis penuh kasih sayang? Solusinya
adalah membangun jembatan agar tak terjadi
miskomunikasi.
Fenomena ini mengingatkan saya pada
kenyataan pahit yang beberapa waktu lalu
ditemui pakar ilmu parenting Elly Risman. Beliau
mengisahkan betapa mirisnya ketika ia berada
dalam satu program konseling setelah dimintai
tolong seorang kepala sekolah. Salah seorang
Kepala Sekolah Menengah Umum di suatu kota
menghubungi ibu Elly untuk “meluruskan kembali”
satu geng anak sekolahan di sekolah yang
dipimpinnya. Sekolah ini bukan sekolah abalabal namun sekolah favorit dan saringan menjadi
siswanya melalui tes cukup ketat. Sang kepala
sekolah sempat menghubungi bu Elly dan meminta
bantuan beliau untuk mengarahkan anak-anak
yang ditengarai terlibat dalam perkelahian ala
gladiator agar kembali ke jalan yang benar.

Bu Elly berbicara dari hati ke hati dan
menempatkan diri sebagai nenek di antara ABG ini.
Fakta yang mengejutkan muncul ketika akhirnya
ditemukan bahwa pemimpin dari kelompok anakanak ini adalah sosok yang paling pendiam dan
paling mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
bu Elly dengan penuturan yang santun dan cerdas.
Ketika ditanya mengapa ia tertarik menjadi ketua
event organizer gladiator si ABG menjawab “aku
capek Nek, ingin mendapatkan pengalaman baru.
Aku lelah sejak duduk di bangku SD hidupku selalu
dipenuhi jadwal ketat untuk les ini itu..”
Siapapun yang mendengar penuturan Bu Elly
tercengang dengan jawaban si ABG. Mencelos hati
ini dan merasa sedih sekali. Ternyata anak-anak
yang tampak cerdas, pendiam, santun, sopan pun
memendam masalah besar. Secara psikologis si
ketua geng tersebut tertekan oleh beban untuk
meraih prestasi terbaik, tertekan oleh kewajiban
menguasai semua mata pelajaran.

OMG! Ternyata seringkali orang tua tidak
menyadari bahwa ada keterpaksaan dalam diri si
anak yang harus mematuhi ego mereka agar sang
anak jago di segala bidang, memahami setiap
mata pelajaran. Akibatnya waktu si anak habis
untuk les dan kursus. Tanpa disadari ternyata hal
ini menjadi salah satu penyebab anak-anak merasa
tertekan. Sebenarnya tak ada yang salah dengan
keinginan orang tua untuk memfasilitasi anak-anak
dengan les dan kursus. Yang kurang tepat adalah
di balik segala les tersebut terdapat niat agar si
anak meraih prestasi tertinggi. Diperparah lagi jika
les dan kursus terlalu menyita waktu sehingga
sang anak seolah merasa sedang berada di
dalam penjara tanpa pernah memiliki kesempatan
mengembangkan bakat dan minatnya.
Umat Islam memang ditantang oleh Allah
SWT untuk mengembangkan segenap potensi
dirinya agar dapat “menembus” batas-batas langit.

“

Umat Islam memang
ditantang oleh Allah SWT
untuk mengembangkan
segenap potensi dirinya
agar dapat “menembus”
batas-batas langit.
April 2018
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Namun harus diingat, bahwa potensi diri itu akan
berkembang jika dibarengi dengan modal kekuatan
iman dan ketakwaan pada Allah SWT sebagaimana
disebutkan dalam ayat diatas. Jadi bukan hanya
dengan semata memberikan pendidikan, kursus
dan les yang menguras otak dan tenaga anak
namun kering hatinya dari sentuhan iman. Hal
semacam inilah yang sering kali tidak disadari
oleh orang tua, entah karena ketidaktahuannya
atau karena kesibukannya di zaman yang serba
digital ini.
Agama Islam sejatinya telah memberikan
pedoman bagaimana menyelenggarakan
Pendidikan yang baik bagi generasi penerusnya,
yaitu pendidikan yang berbasis pada keteladanan
kesalehan orang terdahulu dengan tetap mendorong
perbaikan dalam bidang duniawi. Figur kesalehan
awal yang perlu diperkenalkan pada anak dalam
model pendidikan Islam adalah kedua orang tua,
khususnya ibu. Ibu memegang peranan vital dalam
fase awal pendidikan generasi penerus, bukan baby
sitter atau guru les semahal apapun bayarannya.
Karena itu perempuan muslim hakekatnya adalah
pilar umat yang menentukan masa depan generasi.
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Jika kita lihat dalam sejarah peradaban umat
Islam yang telah membentang 14 abad dapat kita
temui berbagai tokoh perempuan muslim antara
lain tentu saja Khadijah r.a., Fatimah r.a. dan
Aisyah r.a. yang sudah sangat jamak kita temui
kisah keteladanannya. Namun tidak banyak yang
tahu bahwa pada beberapa abad belakangan ada
seorang perempuan muslim yang menjadi tokoh
berpengaruh dalam dunia navigasi. Bahkan formula
dasar yang ditetapkannya dalam dunia navigasi
digunakan sebagai dasar dari Global Positioning
System (GPS) sebuah sistem navigasi dengan
menggunakan satelit.
Astronomi adalah salah satu disiplin ilmu
yang sangat berpengaruh bagi peradaban umat
manusia. Dari sekian banyak astronom, terdapat
astronom perempuan yang dianggap sangat
revolusioner pada masanya. Perempuan tersebut
bernama Mariam Al Ijliya, seorang astronom
legendaris yang menemukan instrumen astronomi
Astrolabe. Hingga kini, alat ciptaannya masih
bermanfaat bagi ilmu astronomi.
Hadirnya ilmuwan Islam perempuan seperti
Mariam al Astrulabi seakan menjadi bukti bahwa
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Allah tidak pernah membatasi hamba-Nya untuk
mencari, mempelajari maupun mengkaji ilmu
pengetahuan, terlebih bagi perempuan. Mariam al
Astrulabi, ia mempunyai nama lengkap Mariam
al Ijliya al Astrulabi.
Dalam sejarah astronomi, astronomi Islam atau
astronomi Arab mengacu pada perkembangan
astronomi yang dibuat di dunia Islam, khususnya
selama Masa Keemasan Islam (antara 8-15 abad),
dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab.
Perkembangan ini sebagian besar terjadi di Timur
Tengah, Asia Tengah, Al-Andalus, Afrika Utara, di
Timur Jauh dan di India. Astronomi Islam kemudian
memiliki pengaruh yang signifikan pada astronomi
India, Bizantium dan Eropa serta astronomi Cina
dan astronomi Mali. Semasa hidupnya, Mariam
al Astrulabi juga menjadi murid ayahnya. Ia
bekerja membangun Astrolabe di sebuah daerah
bernama Aleppo, Suriah utara. Al-Dawlah,
penguasa yang bertanggung jawab memimpin
negeri tersebut dari tahun 944 M sampai 967 M,
mempekerjakannya pada saat itu.
Mariam al-Astrulabi kemudian menyempurnakan
Astrolabe yang telah ada dengan memberikan

kompleksitas penggunaan, ia membuatnya
seperti GPS. Dengan alat tersebut, kita dapat
menentukan arah kiblat yang benar, membantu
dalam navigasi, ketepatan waktu dan astronomi.
Eropa menggunakan Astrolabe ini sampai abad 18.
Dengan Astrolabe, Eropa terbantu dalam penemuan
geografis di renaisans tersebut.
Mariam al Astrulabi merupakan kasus
langka, tidak banyak literatur yang menceritakan
tentangnya, selain itu tidak banyak pula seorang
wanita yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan
saat awal peradaban muslim dan kisahnya
merupakan teladan bagi muslimah untuk terus
selalu mencari, mempelajari dan mengkaji ilmu
pengetahuan serta mempraktekannya.
Jika pada masa lampau telah muncul ilmuwan
muslim sekaliber Mariam al Astrulabi, bagaimana
dengan masa sekarang? Mampukah generasi
zaman now memunculkan tokoh-tokoh muslim
baru yang mewarnai peradaban? Kembali
tantangan Allah SWT pada QS Ar-Rahman ayat
33, terbuka untuk kita jawab. Wallahu ‘alam
bishowwab.

April 2018
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Peran Perempuan Dalam
Dakwah
“Sesungguhnya Kalian adalah ummat
yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyeru kepada yang Ma’ruf (dakwah), dan
mecegah yang mungkar, dan beriman kepada
Allah…” (QS Ali Imran 3 :111)
Allah Swt berikan pujian ini bukan hanya
untuk laki-laki saja, bukan hanya untuk Abu
Bakar ra, Umar ra, Utsman ra, Ali ra, tidak,
tetapi juga untuk, Aisyah ra, Hafsah ra, Khadijah
ra, Fathimah ra dan yang lainnya, laki-laki dan
perempuan. Mereka para sahabat dipuji oleh
Allah Swt, sebagai umat terbaik, ini sebab
kerja sama mereka dalam dakwah baik lakilaki, maupun perempuan. Jadi tanggung jawab
agama ini bukanlah untuk laki-laki saja tetapi
untuk kaum perempuannya juga.
Pujian ini membuktikan bahwa perempuan
pun merupakan bagian yang penting dalam
kehidupan manusia dan agama. Jumlah
perempuan saat ini lebih banyak dari jumlah
laki-laki. Suasana agama di rumah akan
terbentuk apabila fikir perempuan sudah
berubah menjadi fikir agama. Begitu juga anakanak kecil akan terdidik dengan agama sebab
perempuan di rumah yaitu ibunya. Madrasah
pertama bagi anak-anak ini ada di pangkuan
ibunya. Jika perempuan-perempuan ini tidak
dididik agama, maka suasana agama tidak akan
ada dalam rumah tersebut. Bahkan anak-anak
8
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kecil pun nanti akan jauh dari kehidupan agama.
Banyak orang jahil mempunyai konsep atau
pengertian yang salah mengenai Islam. Mereka
tidak mengerti Islam. Dan mereka berpikir
bahwa Islam sangat merendahkan perempuan,
tidak memberikan kesempatan kepada
perempuan, mengekang perempuan dengan
tidak membolehkan bercampur dan sebagainya.
Padahal agama adalah tanggung jawab
perempuan dan lelaki, kita semua bersamasama. Kita dapat melihat ini melalui sejarah
Islam, saat tersebarnya Islam.
Khadijah RA, adalah contoh, teladan untuk kita
ikuti, perhatikan, dan mengerti bagaimana peranan
perempuan. Saat Rasulullah SAW menerima
wahyu pertama dari Allah SWT, saat itu Rasulullah
SAW dalam keadaan ketakutan, karena ini adalah
saat pertama Beliau berjumpa dengan Jibril as.
Khadijahlah orang pertama yang menenangkan
Beliau, Khadijah lah orang yang meneduhkan
Nabi SAW. Karena Khadijah tahu betul bagaimana
akhlaq mulia suaminya tidak mungkin Allah akan
menyusahkan Beliau. Khadijahlah orang pertama
yang masuk Islam. Inilah peran perempuan
dalam Islam yang telah dicatat sejarah. Dia bukan
perempuan yang hanya tinggal di rumah, tidur, rehat.
Tapi dia langsung berfikir bagaimana menolong
suaminya yang kelak akan kita kenal sebagai nabi
akhir zaman, Muhammad SAW.

oase

Wasiat Sang Imam
Oleh: Drs. Usman Daud, M.A.
Konsultan Hukum Islam dan Keluarga
Pintu rumah suatu kaum adalah “Berdzikirlah
kepada Allah dengan dzikir yang banyak, dan
bertasbilah kepadaNya di waktu pagi dan
petang”, Tengahnya adalah “Dialah yang memberi
rahmat kepadamu dan malaikatNya memohon
ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan
kamu dari segala kegelapan kepada cahaya yang
terang”, Sedangkan akhirnya adalah “Salam
penghormatan kepada mereka (orang-orang
mukmin itu) pada hari mereka menemuiNya ialah
“Salam”. (QS. Al-Ahzab: 41-43)
Kembalilah kepada Allah dan memohonlah
dengan mata, telinga, hati dan lidahmu. Janganlah
kamu berpaling dariNya dengan keempatnya.
Orang tidak bisa kembali kepadaNya untuk
mendapatkan hidayahNya kecuali dengan
keempatnya, dan seseorang tidak bisa melarikan diri
sehingga menjadi hina kecuali dengan keempatnya.
Hati seluas samudera yang tak bertepi terkadang
tenang terkadang beriak, terkadang keruh terkadang
jernih menjadi tempat kembali sebuah kerinduan
surgawi. Demikian imam Ibnu Qayyim rahimahullah
dalam al-Fawaaid.
Sekarang coba kita praktikkan wasiat ini,
pejamkan mata Anda, kemudian putarlah
ingatan ke masa lalu, ingatlah mayat yang Anda
kenal yang terakhir kali Anda jumpai, kemudian
tanyakanlah pada diri Anda, “Dimanakah kita akan
bertemu setelah hari ini?” Sekarang, setelah bisa
mengingat orang yang telah pergi mendahului,
membayangkan sosoknya dalam benak Anda,
yakinkan diri bahwa Anda tidak akan berjumpa
dengannya kecuali di Jannah.
Allah berfirman, “…sedang malaikat-malaikat
masuk ke tempat-tempat mereka dari semua
pintu (sambil mengucapkan), “Salamun ‘alaikum

bima shabartum.”Maka alangkah baiknya tempat
kesudahan itu.” (QS. ar-Ra’du: 23-24).
Neraka. Neraka adalah seburuk-buruk tempat
kembali, didalamnya hanya ada celaan, kehinaan
dan siksa yang keras yang selalu mendampingi.
Di sana penghuninya akan menyesal dengan
penyesalan yang dalam, pada hari yang tidak lagi
bermanfaat segala penyesalan (dari dalam hati).
Jika kita di Jannah dan dia di neraka. Anda
menyaksikan dan melihat keadaannya, Anda begitu
heran dan bergetar melihat keadaannya, Allah
telah menyingkap hijab antara Anda dengannya.
Namun seandainya Allah tidak memperkenalkannya
kepadamu, niscaya Anda tidak akan mengenalnya
karena keadaannya sungguh telah berubah.
Tetapi perhatikanalah para malaikat penjaga
neraka dari pinggiran jahanam juga bertanya:
“Apakah kamu telah mendapatkan apa yang
tuhan (berhala) kamu menjanjikannya kepadamu”?
Sungguh suatu pertemuan yang sangat tidak
diharapkan karena akan membawa malapetaka
yang sangat besar.
Jika Anda berada di Neraka, sementara
teman-teman Anda masuk Jannah. Sungguh
sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dalam hati,
sementara gejolak dan kecamuk akan keberadaan
ini suatu pilihan yang sangat sulit. Anda bisa
melihat mereka dengan nikmat yang mereka
peroleh, keridhaan Allah yang juga sebenarnya
Anda harapkan hilang begitu saja. Allah telah
mengharamkan sesuatu kepadamu yang telah
dihalalkan pada para penghuni surga. Ingatlah
akan datang seruan kepadamu “..yaitu di hari
harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orangorang yang menghadap kepada Allah dengan hati
yang bersih.” Wallahau a’lam. (*)
April 2018
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Bantuan Air Bersih
Untuk Anak Negeri Diatas
Lumpur
“Kondisi daerah pinggiran yang tersisih membuat mereka seolah-olah
tidak terjamah secara sempurna...”

B

encana gizi buruk dan campak telah
merenggut puluhan nyawa anak-anak
dari suku Asmat. Sejak 8 Januari lalu
telah di tetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa
(KLB). tercatat pada 1 Februari sebanyak 72
jiwa meninggal dunia.
Kondisi daerah pinggiran yang tersisih
membuat mereka seolah-olah tidak terjamah
secara sempurna oleh upaya program
kesehetan dari pemerintah. Oleh Karena itu,
sebagai wujud membantu pemerintahan, Yatim
Mandiri bersama dengan lembaga LAZ yang
ada di Jawa Timur bersinergi memberikan
bantuan untuk korban gizi buruk dan campak di
Asmat.
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Yatim Mandiri memberikan bantuan berupa
fasilitas air bersih. Satu buah tandon dengan
daya tampung 1000 liter air dibangun di distrik
Atsy, kampung Ambisu. Selain Yatim Mandiri,
LAZ lainnya turut memberikan bantuan logistik.
Hendy Nurrochmansyah, Manager Program
Yatim Mandiri mengungkapkan, dengan adanya
bantuan air bersih tersebut diharapkan bisa
bermanfaat untuk memasak dan kegiatan MCK.
“Yatim Mandiri berupaya memberikan bantuan
semaksimal mungkin. Salah satu nya adalah
memberikan fasilitas air bersih. Setidaknya kita
bisa mencegah terjadinya penularan campak,”
kata Hendy.(*)

moveon

Mendoakan Orang Lain:
One Day Ten Person
Oleh: Jamil Azzaini
Inspirator Sukses Mulia

M

enurut saya, rasa cinta adalah sumber
bahagia, sumber rasa syukur, sumber
kenikmatan dan sumber hal-hal positif
lainnya. Dan kecintaan kita kepada sesama, bisa
diawali dengan membiasakan diri mendoakan
orang lain. Dari mendoakan orang yang sangat
kita cintai hingga mendoakan orang yang sangat
membenci kita.

Suatu energi kebaikan akan muncul jika
kita selalu menanamkan dalam sugesti kita.
Dan dalam Agama Islam, sugesti tersebut bisa
kita wujudkan lebih baik lagi dengan berbagi
kebaikan kepada sesama, yakni dengan saling
mendoakan.
Salam SuksesMulia

Melatih diri untuk selalu mendoakan
orang lain, menurut sahabat saya Ahmad Faiz
Zaenuddin adalah salah satu cara untuk melatih
Abundance Mentality. Sikap mental yang sangat
diperlukan di era saat ini dan masa mendatang.
Saat kita terbiasa mendoakan orang lain, Allah
SWT dan alam akan menjadikan kita sebagai
“magnet kebaikan.”
Mari kita budayakan: One Day Ten Person,
setiap hari mendoakan sepuluh orang dengan
menyebut namanya. Pada 28 Januari hingga
05 Februari 2018 lalu, saya dan keluarga
menunaikan ibadah Umroh bersama 2.000
jamaah. Pada umroh itu, saya berkomitmen
membiasakan diri untuk mendoakan sepuluh
orang setiap hari di tempat tempat mustajab
berdoa.
Ketika kita menginginkan sesuatu, berdoalah.
Berdoa dengan menuliskan doa tersebut dalam
sebuah kertas, tujukanlah satu doa tersebut
untuk seseorang. Karena jika kita mengharapkan
sesuatu, itu bisa dimulai dengan mendoakan
orang lain terlebih dahulu. Bersiaplah untuk
mendoakan kebaikan sesama
April 2018 11
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Berhasil Sukses Setelah
Hidayah Datang di MEC
Agung Setianto
Alumni MEC Bisnis Management

M

ulai lagi dari nol. Itulah ungkapan
pertama Agung Tri Budi Setianto
mengawali kisah hidupnya. Bagaimana
tidak, sebelum mengenal Mandiri Enterpreneur
Center (MEC) Agung sudah bisa dikatakan mentas
untuk anak lulusan SMA. Suara hati nya tak kuasa
terhenti, dan seakan membisikan kepadanya
untuk menuntut ilmu di MEC.
Ayahnya Didin Soekamto meninggal dunia
saat ia masih duduk dikelas 2 SMP. Sejak lama
sang ayah menderita gagal ginjal. Sehingga
mengharuskan setiap minggunya untuk cuci
darah. Saat itulah Agung harus merawat ayahnya
di rumah. Sementara sang ibu bekerja untuk
mencari biaya penyembuhan suaminya. “Sejak
kelas 5 SD saya sudah di minta ayah untuk
bolak balik rumah sakit, untuk nebus obat, dan
mengurus arsip-arsip untuk keperluan membuat
askes,” ucap Agung.
Kondisi tersebut berlangsung hingga ia di
SMP. Selepas kepergian sang ayah, Agung tinggal
bersama sang ibu Nunung Purwati. Setelah
menyelesaikan pendidikan di bangku SMP Agung,
melanjutkan ke SMA Antartika di Sidoarjo.
Ada ungkapan kalau masa SMA adalah masa
yang indah. Tapi keindahan tersebut diartikan
oleh agung sebagai masa suram yang ia miliki.
Bagaimana tidak begitu, hampir setiap kenakalan
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remaja pernah dilakukannya. “Dulu waktu SMA
saya bisa dikatakan preman. Mungkin hampir
sama seperti seorang Dilan,” celatuknya sambil
tertawa.
Singkat cerita, selepas lulus dari SMA,
agung berkeinginan untuk kuliah. Saat itu
dirinya menerima pendaftaran Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) melalui jalur undangan. Setelah
mengikuti tes, dia masuk di PTN ternama di
Surabaya. Namun, kendalanya adalah biaya
perkuliahan yang cukup mahal. “Akhirnya ada
tetangga nih, yang kebetulan donatur di Yatim
Mandiri. Dia kasih tahu informasi kalau Yatim
Mandiri ada kuliah gratis ke ibu saya. Namun,
saat saya datangi ke lokasi ternyata tidak sesuai
ekspetasi saya. Akhirnya saya bilang ke ibu kalau
pendaftarannya sudah tutup,” ulasnya.
Agung pun memilih untuk bekerja terlebih
dahulu. Dia bekerja untuk mengumpulkan uang
untuk biaya kuliah tahun depan. Dan setidaknya,
dirinya tidak meminta ke ibunya. Dia pernah
bekerja sebagai tukang cuci piring di salah satu
restoran cepat saji di Surabaya. “Saya cuma
bertahan selama 3 bulan saja, karena tidak kuat.
Berangkat jam 2 siang dan pulangnya jam 3 pagi,”
ujarnya.
Akhirnya Pemuda asli Tanggulangin, Sidoarjo
ini resign dari pekerjaannya. Selang beberapa
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waktu agung kembali bekerja sebagai sales.
Diawal bekerja sales, dirinya merasa kesulitan.
Hampir putus asa kembali, namun ada seseorang
senior rekan kerjanya yang memberikan
motivasi kepadanya. “Jadi dia bilang gini mas
ke saya, Agung apa sih kesulitan kamu ? Aku
lihat kamu mampu. Tapi kamu nya saja yang
merasa tak mampu. Anggaplah kesulitan mu
itu sebuah tembok yang tinggi, dan kamu harus
bisa melewati tembok itu. Ketika kamu berhasil
melewatinya dengan segala kemampuan dan
usahamu itu adalah hasilnya,” Kata Agung
menirukan kata-kata rekannya.
Kata - kata itu seakan menampar keras di
benaknya Ada benarnya juga yang dikata oleh
seniornya itu. Jika ia tak mencoba tidak akan
tahu kemampuannya. Hingga akhirnya Agung
membuat komitmen bahwa dia Agung harus
bisa, bisa melebihi kemampuan yang lainnya.
“Saya benar-benar berubah mas. Setiap kerja
saya merasa bersemangat. saya selalu minta
bagaiman cara atau tips dari rekan kerja yang lain.
Tidak butuh waktu lama, saya menjadi seorang
supervisor mas,” cetusnya.

Sukma Lubis.
Kini kesibukan Agung adalah road show di
kota-kota besar di Indonesia untuk memberikan
pelatihan Design Presentasi. Pada bulan Januari
lalu, dirinya telah menjalankan ibadah Umrah
di tanah suci. Selain itu, dirinya kini diamanahi
sebagai kepala cabang Jelas Sejahtera Abadi Tour
and Travel di Sidoarjo.
Agung Stianto berpesan kepada alumni
MEC untuk terus berkarya dengan memberikan
manfaat. “Mari kita buat kisah sukses kita. Sukses
dan memberikan manfaat untuk orang lain,”
pungkasnya mengakhiri.(*)

Saat sudah berada di puncak, impian nya
yang dulu ingin kuliah muncul kembali. Dilema
benar-benar mengguncang dihati nya. Akhirnya
dia pelajari kembali brosur MEC. Ia meminta
pertimbangan ditempat ia kerjanya. Ternyata,
banyak yang kurang mendukung. “Alah Gung,
ngapain kamu ikut program gitu-gitu. Kamu lho
udah punya penghasilan. itu kata-kata meraka
mas,” ulas Agung.
Namun Allah memantapkan hati Agung. Di
momen hari Raya Idul Fitri. Selepas sholat ied,
saat salam kedua berakhir, ada sebuah bisikan
yang menguatkannya untuk masuk di MEC.
Akhirnya Agung memberi tahu ibunya akan masuk
di MEC tahun 2015 dan akan meninggalkan
pekerjaannya. Sang ibu menyambut baik dan
mendukung keputusan anaknya.
Agung mendaftar di MEC dan diterima
jurusan Bisnis Management yang ada di Bogor.
Pengalaman laur biasa dirasakan Agung saat
belajar di MEC Bogor. Di sana dirinya dan 10
teman-temannya lainya dibina langsung oleh
motivator terkenal yakni, Jamil Azzaini. Ilmu
bisnis, manajemen, agama, dan umum diberikan
MEC selama 6 bulan dan 4 bulan magang, hingga
total durasi semua nya genap 1 tahun.
1 tahun berlalu Agung bekerja di bawah
kepemimpinan ibu Sofie Beatrix sebagai designer
slide dan marketing. Sambil bekerja dengan
ibu Sofie Beatrix, Agung mengasah skill lainnya
sebagai event fasilitator dan bermitra dengan Andi
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Sabar Dalam Menjauhi Dosa
KH. Abdullah Gymnastiar

D

an dari Wabishah bin Ma’bad
radhiyallahu anhu, ia berkata : “Aku
telah datang kepada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda
: ‘Apakah engkau datang untuk bertanya tentang
kebajikan ?’ Aku menjawab : ‘Benar’. Beliau
bersabda : ‘Mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan
itu adalah apa-apa yang menentramkan jiwa
dan menenangkan hati dan dosa itu adalah
apa-apa yang meragukan jiwa dan meresahkan
hati, walaupun orang-orang memberikan fatwa
kepadamu dan mereka membenarkannya”. (HR.
Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi, Hadits
hasan)
Al-Quran banyak sekali menyampaikan kisahkisah umat terdahulu yang binasa disebabkan
kemaksiatan yang mereka lakukan terhadap
Allah. Bukan tidak ada peringatan kepada
mereka, justru peringatan dari Allah SWT sudah
bertubi-tubi datang kepada mereka melalui
ajakan dari para nabi dan rasul-Nya. Tetapi,
mereka tidak bisa bersabar dalam menjauhi
maksiat. Mereka pun menjadi orang-orang yang
bebal dari nasihat, dan hatinya buta dari hidayah,
sehingga akhirnya mereka binasa ditelan adab. v.
Kita berlindung kepada Allah dari kepedihan azab
yang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan.
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Saudaraku, sesungguhnya tiap satu kali
kita melakukan maksiat, maka ketika itu juga
kita sedang menanam paku, duri, pecahan
kaca, bayonet atau bambu runcing, persis di
jalanan yang akan kita lalui. Dan, kita pasti akan
menginjaknya, tidak mungkin meleset. Jadi,
semakin kita banyak maksiat, maka semakin
banyak kita menebar ranjau berbahaya yang pasti
mencelakai diri kita sendiri.
Oleh karenanya, jangan menyalahkan
orang lain ketika kita merasakan penderitaan.
Penderitaan tersebut datang pasti karena
diundang oleh kezaliman diri kita sendiri.
Masalahnya kita suka lupa akan hal ini.
Setiap kali merasakan penderitaan, kita sibuk
mencari kambing hitam, sibuk menyalahkan
orang lain dan berat mengakui kesalahan diri
sendiri. Padahal Allah sudah sangat gamblang
mengingatkan jika keburukan yang kita lakukan
akan kembali pada kita.
Artinya, langkah terbaik ketika kita merasa
menderita adalah segera introspeksi diri dan
bertobat. Jangan pernah merasa suci dari dosa
karena manusia memang tempatnya salah dan
khilaf. Boleh jadi ada dosa yang lupa kita tobati,
atau boleh jadi ada orang lain yang terzalimi oleh
kita tanpa disadari.
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“

langkah terbaik ketika kita
merasa menderita adalah segera
introspeksi diri dan bertobat.
Jangan pernah merasa suci dari
dosa karena manusia memang
tempatnya salah dan khilaf.
Boleh jadi ada dosa yang lupa
kita tobati, atau boleh jadi ada
orang lain yang terzalimi oleh
kita tanpa disadari.
Kemudian, iringi setiap tobat dengan
berbaik sangka kepada Allah. Yakini setiap
kemalangan yang menimpa kita itu, tiada
lain adalah bentuk kasih sayang-Nya kepada
kita. Agar kita senantiasa ingat kepada-Nya,
memohon perlindungan-Nya dan memperbaiki
kualitas diri. Ketika kita bermaksiat, tak ada satu
pun yang meleset untuk dicatat oleh malaikat.

Setiap bagiannya diperhitungkan dan diberikan
balasannya kepada kita.
Allah SWT berfirman, “Dan jika syaitan
mengganggumu dengan suatu gangguan,
maka mohonlah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar
lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Anfal 41: 36)
Banyak kemaksiatan yang terjadi disebabkan
seseorang tidak bersabar menghadapi godaan
syaitan. Padahal jalan menuju neraka senantiasa
dibuat indah oleh syaitan, sehingga bisa menjerat
manusia yang tergoda. Sebagaimana Rasulullah
saw bersabda, “Surga itu diliputi dengan perkaraperkara yang dibenci (oleh jiwa), sedangkan
neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang
disukai oleh syahwat.” (HR. Muslim)
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa
melatih diri bersabar dalam menghadapi berbagai
keindahan dunia yang menyeret kita pada
kemaksiatan dan dosa. Kesabaran mengantarkan
kita pada keselamatan dan pertolongan Allah
SWT.(*)
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“

Celakalah orang yang
berbohong (berdusta)
untuk membuat orang
lain tertawa, celakalah
ia dan celakalah ia”.
(HR. Abu Dawud dan
at-Tirmidzi)
16 Majalah Yatim Mandiri
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April Mop,
Lelucon Penuh Dusta
Oleh: KH. Abdurrahman Navis, Lc, MHI
Ketua Bidang Dakwah MUI Jawa Timur
Assalamualaikum w. w.
Ustadz Abdurrahman Navis yang saya
Hormati.
Pada bulan April di beberapa negara
di Eropa maupun Amerika ada sebuah
perayaan yakni, April Mop. Perayaan ini
adalah memperbolehkan berbohong untuk
sebuah guyonan.
Yang ingin saya tanyakan :
1. Bagaimana pandangan dalam hukum
Islam tentang perayaan April Mop ?
2. Kita tahu kalau berbohong itu dosa,
lalu bagaimana jika kita berbohong
untuk hiburan, atau guyonan ?
3. Apakah ada berbohong yang boleh
dilakukan dalam agama Islam ?
Demikian pertanyaan yang saya
sampaikan. Atas jawaban dan bimbingan
nya saya ucapkan terimakasih banyak.
Indah Yani, Surabaya
Waalaikumussalam warahmatullahi
wabarkatuh.
Ukhti yang saya hormati pertanyaan anda
tentang april mop baiklah pengasuh jawab:
1. Perayaan april mop itu budaya non
muslim jadi tidak boleh ikut-ikutan
karena menyerupai non kegiatan non
muslim termasuk bagian dari mereka.
Hal ini sesuai sabda nabi ;
“Barangsiapa menyerupai suatu
kaum maka ia termasuk bagian dari
mereka” (HR Abu Dawud, hasan)
2. Berbohong itu dosa walau itu
bergurau karena nabi juga pernah
bergurau tapi tidak dengan
kebohongan.

3.

Artinya: “Celakalah orang yang
berbohong (berdusta) untuk
membuat orang lain tertawa,
celakalah ia dan celakalah ia“. (HR.
Abu Dawud dan at-Tirmidzi)
Asalnya memang berbohong itu
terlarang dikecualikan dalam tiga hal.
Ketika itu berbohong jadi rukhsoh
atau keringanan karena ada maslahat
yang besar.

Ada hadits yang menyebutkan hal
ini, Ummu Kultsum binti ‘Uqbah bin
‘Abi Mu’aythin, ia di antara para wanita
yang berhijrah pertama kali yang telah
membaiat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Ia mengabarkan bahwa ia mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Tidak disebut pembohong jika
bertujuan untuk mendamaikan dia antara
pihak yang berselisih di mana ia berkata
yang baik atau mengatakan yang baik (demi
mendamaikan pihak yang berselisih, -pen).”
Ibnu Syihab berkata, “Aku tidaklah
mendengar sesuatu yang diberi keringanan
untuk berdusta di dalamnya kecuali pada
tiga perkara, “Peperangan, mendamaikan
yang berselisih, dan perkataan suami pada
istri atau istri pada suami (dengan tujuan
untuk membawa kebaikan rumah tangga).”
(HR. Bukhari no. 2692 dan Muslim no. 2605)
lafazh.
Ukhti yang saya hormati. Kaum muslimin
tidak usah ikut-ikutan perayaan non muslim
apa lagi berbohong walau itu bergurau. wa
Allahu a’lam bisshawab.(*)
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Berdamai Dengan Inner Child
Disarikan dari berbagai sumber oleh Bunda Hemi Ma
“Penilaian-penilaian masa kecil menjadi sebuah kekuatan dinamis yang
mempengaruhi kehidupan masa dewasa kita...”

A

pa yang terlintas dibenak ayah bunda
ketika pertama kali mendengar kata inner
child? Mungkin ada ayah bunda yang
sudah familiar dengan istilah tersebut atau mungkin
baru mendengarnya??? Mari kita belajar bersama
tentang apa itu inner child dan bagaimana kita
berdamai dengannya.

Inner Child adalah sosok anak kecil yang
berada di dalam diri kita (Ego Personality). Inner
Child yang kita miliki ada yang dalam kondisi
baik dan ada pula yang bermasalah, atau bisa
di katakan dalam kondisi trauma. Lebih jauh lagi
tentang Inner Child, yakni suatu entitas besar yang
biasa kita sebut “DIRI” dan sudah terbentuk sejak
kita dalam kandungan. DIRI inilah yang dengan
bertambahnya usia dapat di kategorikan sebagai
Inner Child- Adult - Parent.
Inner Child dalam diri kita sebenarnya
bisa tumbuh dewasa sesuai dengan usia kita.
Namun bila kita mengalami trauma saat masa
kecil, maka Inner Child kita akan stuck di usia
saat kita mendapat trauma atau pengalaman
buruk, sehingga tidak akan tumbuh. Inner Child
yang mengalami pengalaman baik akan terus
berkembang seiring bertambahnya usia. Semakin
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banyak Inner Child dengan pengalaman baik,
akan semakin banyak pula energi positif yang
diberikan untuk jiwa kita. Namun sebaliknya,
jika di dalam DIRI kita terlalu banyak Inner Child
dengan pengalaman traumatik, maka banyak pula
memberikan energi negatif untuk kejiwaan dan
bisa berdampak buruk terhadap kita sehingga ada
hambatan dalam perkembangan fitrah manusia.
Jika kita dibesarkan dengan sikap konsisten,
kita menyimpulkan bahwa kehidupan ini penuh
arti dan bahwa orang-orang bisa dipercaya.
Jika kita dibesarkan oleh orang tua yang
mempunyai masalah masa lalu yang belum
diselesaikan, kita menetapkan bahwa kehidupan
ini menakutkan dan chaos - bahwa kita tidak
pantas untuk kegembiraan.
Penilaian-penilaian masa kecil menjadi sebuah
kekuatan dinamis yang memengaruhi kehidupan
masa dewasa kita. Ketika kebutuhan-kebutuhan
masa kecil tidak terpenuhi, yang mungkin
disebabkan oleh kekerasan atau pengabaian, kita
menghabiskan waktu dengan melihat dunia melalui
persepsi yang menyimpang dari seorang bayi
yang memerlukan perhatian (needy infant) atau
kemarahan seorang anak remaja.

smartparenting

Untuk memutuskan siklus yang menghambat
fitrah ini, kita harus merangkul inner child diri
kita di usia dan tahapan mana pun yang muncul
pada diri kita.
Siapakah inner child yang ada di dalam diri kita?
Mereka adalah suara-suara di dalam diri kita
yang membawa perasaan masa kecil, dimana kita
tidak bisa mengekspresikannya dahulu. Mereka
membawa ketakutan, kemarahan, rasa malu dan
putus asa. Mereka juga membawa kegairahan,
kegembiraan, kesenangan, dan cinta, tapi banyak
dari kita telah menyangkal perasaan tersebut.
Apakah kita diabaikan, diremehkan, atau mendapat
kekerasan, kita telah belajar sejak dini tentang
hal yang tidak nyaman untuk dirasakan. Merasa
menjadi lemah artinya mungkin kita tidak akan
bertahan, dan karena ingin bertahan kita belajar
untuk tidak merasakan.
Dari hal tersebut kemudian kita belajar
bagaimana menjalin hubungan dengan orang
lain, bagaimana mendapatkan cinta dan
persetujuan dari mereka. Jika pondasi kita
adalah rasa bersalah, maka struktur kehidupan
kita akan menjadi lemah dan cenderung akan
menciptakan kembali pola masa lalu dan
membangkitkan pengalaman masa kecil di masa
dewasa kita. Dan hal itu akan terus berulang bila
kita tidak menyadarinya.
Re-parenting
Kenapa re-parenting? Untuk mengumpulkan
semua Inner Child yang ada di dalam diri, baik
dalam kondisi yang baik ataupun bermasalah kita
membutuhkan sosok orang tua. Oleh karena itu,
kita harus menjadi orang tua untuk diri kita sendiri.
Dengan menjadi orang tua bagi diri sendiri, kita
bisa memberikan pengasuhan serta kasih sayang

yang dibutuhkan oleh Inner Child kita. Terutama
Inner Child dengan kondisi bermasalah.
Kita dapat memberikan petunjuk, arah serta
disiplin diri yang diperlukan guna pengendalian
diri kita agar bisa menerima tanggung jawab
pribadi untuk kehidupan kita. Dengan melakukan
re-parenting, kita bisa menciptakan pertalian jiwa
dewasa kita saat ini dengan Inner Child untuk
memberikan rasa aman dan percaya diri.
Poin penting dalam melakukan re-parenting
adalah kita bisa menerima diri kita apa adanya
tanpa syarat, tidak ada penyesalan atau kebencian
diri atas apa yang sudah “seharusnya” terjadi.
Untuk itu, berdamai dengan inner child sangat
diperlukan agar kita bisa menjadi orang tua yang
seutuhnya dan menumbuhkan anak istimewa
yang sesuai dengan fitrahnya. Orang tua yang
tidak selesai & tidak bahagia dengan dirinya akan
membesarkan anak yang kelak juga sama dengan
dirinya. Orang tua yang tidak selesai dengan
fitrahnya cenderung mengabaikan untuk mendidik
anaknya, selingkuh, mencari kesenangan semu
dan lain sebagianya. Jadi, mari berdamai dengan
inner child kita sebelum mendidik anak.

“

Mereka adalah suara-suara
di dalam diri kita yang
membawa perasaan masa
kecil, dimana kita tidak
bisa mengekspresikannya
dahulu.
April 2018 19

Karyaku
Aleesya Rahman Az-Zahira
SD Hidayatul Mubtadiin
Pasuruan

Ravina Putri Larasati
SDN Kenanten, Puri,
Mojokerto.

Mau karyamu dimuat disini?
Yuk kirimkan karya adik-adik ke Kantor redaksi kami,
Alamat : Graha Yatim Mandiri Jl. Raya Jambangan No. 135-137 Surabaya
atau melalui email media@yatimmandiri.org
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Doa Sebelum Belajar

ْ ِالل َربًّا َوب
َّ ح
ُ ض ْي
ُ ِِسال َ ِم ِد ْي ًنا َوب
ْ ال
ِ ّٰ ِت ب
َ م
م ٍد نَّ ِبيًّا
ِ َر
ُ َو َر
ً ما َو ْر ُز ْق ِني َف ْه
ً ع ْل
ما
ِ ب ِز ْدنِى
ِ ّ س ْو ًل َر
Radliitu billaahi Rabban, wa bil Islaami diinan, wa bi Muhammadin
Nabiyyan wa Rasuulan. Rabbi zidnii ilman warzuqnii fahman
Artinya: “Kami ridho Allah Swt sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan
Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku
ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik”
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Tren Rawat Diri di Kalangan
Muslimah

A

liya Salon dan Spa Muslimah merupakan
salah satu salon spa untunk muslimah
yang pertama kali hadir di Surabaya.
Tepatnya, Aliya hadir melayani kebutuhan
kecantikan muslimah sejak akhir tahun 2010.
“Awalnya Aliya berdiri karena bu Elisa, pemilik
salon merasa risih kalau harus potong rambut di
salon konvensional,” papar Atik Ekosulistya, staf
admin Aliya Salon.
Menurut Atik, jumlah pelanggannya selalu
meningkat tiap saat. Terutama saat weekend. “Saat
weekend banyak muslimah yang meluangkan
waktunya buat merawat diri. Bahkan dengan paket
perawatan yang lengkap. Biasanya durasinya 2
sampai 2,5 jam,” tambah perempuan berusia 37
tahun ini.
Atik menambahkan, sejak berdirinya Aliya,
pelanggannya tak hanya perempuan berhijab.
Banyak juga yang tak berhijab karena mereka
merasa privasinya lebih terjaga. “Selain itu, disini
juga biasanya customer request perawatan sendiri
sesuai keinginan, seperti pewarnaan rambut,”
tambahnya.
Hal ini juga yang dilirik peluangnya oleh Anisa
Febria. Saat itu, dirinya baru lulus dari Jurusan
Kecantikan di Universitas Negeri Surabaya.
“Niat awal sebenarnya ingin membuka wedding
organizer syar’i. Tapi, akhirnya saya memutuskan
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untuk buka salon saja karena banyak salon yang
belum paham tentang perawatan sesuai Syariah itu
bagaimana,” paparnya.
Tahun 2013 menjadi awal salon muslimah ini
berdiri dengan nama Nayyara. Meski bertempat
di Surabaya Pusat dan dekat dengan keramaian
kota, namun Nayyara juga harus merasakan naik
turunnya pelanggan. “Tidak semua orang bisa
menerima apa itu salon muslimah. Dan kami juga
termasuk yang sangat strict dalam menyaring
pelanggan. Itu semua agar privasi dan aurat
pelanggan tetap terjaga,” ujar perempuan yang
sudah memiliki dua putra ini.
Sejak awal, Anisa berusaha maksimal dalam
memberi pelayanan. Semua perawatan kecantikan
tubuh muslimah berusaha dia sajikan dalam daftar
pilihan perawatan “Mulai perawatan rambut, wajah,
dan tubuh. Kami niatkan ini untuk merawat, bukan
untuk tabarruj. Karena sebagai muslimah kita tetap
harus merawat diri sebagai salah satu bentuk rasa
syukur pada Allah,” jelasnya.
Pada Maret lalu, Nayyara melakukan rebranding
dengan mengubah nama menjadi Nurayya.
Nurayya pun pindah lokasi ke Surabaya Barat.
“Setelah kami survey ternyata banyak pelanggan
kita yang dari kalangan middle up, sehingga kami
perlu rebranding dan pindah ke lokasi yang lebih
nyaman,” pungkas Anisa.

solusisehat

Diseksi Aorta
Oleh : dr. Irmayanti Soeratmi
Dokter Klinik Rumah Sehat Mandiri
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Pada awal bulan Februari, ada berita tentang
sakit yang diderita oleh pak Dahlan Iskan. Beliau
menyampaikan melalui akun resmi di twitter
bahwa ia menderita sakit Aorta Dissection. Dalam
kicauan beliau, menulis sakit yang diderita sangat
berbahaya dan mengancam kematiannya.
Yang ingin saya tanyakan adalah :
1. Apakah sakit Aorta Dissection tersebut ?
2. Apa penyebab dari sakit Aorta Dissection ?
3. Bagaimana proses penyembuhan nya ?
Demikan pertanyaan yang saya sampaikan.
Atas jawaban dan penjelasannya saya ucapkan
terima kasih.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Basofi Trian - Surabaya
Wa’alaikumssalaam Wr. Wb,
Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang
mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Diseksi aorta merupakan kondisi darurat medis
dimana terjadi robekan pada lapisan dinding dalam
aorta. Diseksi aorta menyebabkan lapisan dinding
aorta menjadi terpisah saat darah mengalir diantara
lapisan. Diseksi aorta sering berakibat fatal jika
saluran berisi darah pecah hingga bagian luar
aorta.
Gejala diseksi aorta meliputi :
1. Mendadak nyeri dada hebat seperti dirobek
atau dicabik. Nyeri juga dirasakan di punggung
diantara kedua bahu;
2. Sesak nafas;
3. Hilangnya kesadaran;
4. Denyut nadi di satu tangan lebih lemah
dibandingkan sisi sebelahnya.
5. Gejala mirip stroke seperti kelemahan atau

kelumpuhan sebagian sisi tubuh, mendadak
sulit bicara, kehilangan penglihatan.
Penyebab :
1. Pada umumnya dikaitkan dengan tekanan darah
tinggi yang tidak terkendali (hipertensi kronis)
yang menekan jaringan aorta yang membuatnya
lebih mudah robek;
2. Kelainan kongenital (bawaan sejak lahir) seperti
Sindroma Marfan, Ehlers Danlos, Sindroma
Turner;
3. Kelainan bawaan pada jantung (kelainan katub
aorta bikuspid);
4. Faktor risiko lain : usia (40-70 tahun), laki
laki lebih rentan dibanding wanita, merokok,
arteriosclerosis;
Pengobatan :
Penderita dirawat di ICU dimana tanda-tanda
vital diawasi secara ketat. Kematian bisa terjadi
dalan beberapa jam setelah terjadi diseksi aorta.
Karena itu segera diberikan obat-obatan untuk
menurunkan denyut jantung dan tekanan darah
untuk mempertahankan pasokan darah yang
cukup untuk otak, jantung dan ginjal. Segera
setelah diberikan obat-obatan diputuskan apakah
perlu dilakukan tindakan medis (pembedahan) atau
cukup melanjutkan dengan obat-obatan.
Jika lokasi robekan diatas jantung (ascenden),
maka pasien harus mendapat tindakan medis
dalam 1x24 jam. Namun jika lokasi robekan
dibagian aorta yang bergerak ke bawah
(descenden) dapat diberikan obat berupa beta
blocker dan gliseril trinitrat, tapi hal ini tidak berlaku
mutlak jika lokasi robek di descenden namun
pasien mengalami nyeri dada terus menerus
dan tekanan darah tidak terkontrol, maka perlu
dilakukan tindakan medis.
Demikian informasi yang dapat disampaikan,
semoga bermanfaat. Salam sehat
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Tingkatkan Nafsu Makan
dengan Bento

T

ak semua anak punya nafsu makan yang
tinggi. Banyak diantaranya malas makan
bahkan menjadi picky atau pilih-pilih
makanan sehingga membuat orang tua bingung.
Hal ini lah yang dirasakan oleh Emmy Pawahyu.
Anaknya yang saat itu masih berusia balita
susah makan dan bahkan sampai masuk rumah
sakit karena terlalu banyak memakan makanan
berbahan pengawet. “Itu rasanya bagai pukulan
besar buat saya. Dari situ, lalu saya mulai belajar
bikin bento. Cari resep di internet dan baca-baca
buku,” cerita Emmy.
Tak disangka, banyak rekan dan saudara
Emmy yang tertarik dengan bento lucu buatannya.
Jadilah Mama Bento Surabaya pada tahun 2013.
Menu bento yang dibuat Emmy sederhana.
Namun, perpaduan warna bahan makanan yang
eyecatching membuat bento ini menarik. Tentunya
meningkatkan nafsu makan anak. “Tiap satu kotak
bento tentu lengkap kandungan gizinya. Mulai
dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineralnya,”
papar perempuan yang sudah memiliki dua orang
anak ini. Sejak saat itu, sang anak mulai gemar
makan. Bahkan, banyak teman-teman anaknya
yang penasaran dan pesan bento pada Emmy.
Untuk menyiasati anak-anak yang tidak suka
sayur, Emmy mencampur sayuran seperti brokoli
dan wortel dalam berbagai olahan. “Misalnya
dalam telur gulung dan juga nugget ayam. Kami
membuat nugget ayam sendiri,” ujar Emmy. Untuk
karakter bento, Emmy pun berusaha membuatnya
dari bahan-bahan alami. Seperti membuat baju
karakter bento dari telur dadar.
Mama Bento Surabaya pun kini sudah
menerima pesanan unutk berbagai acara. Dengan
range harga mulai dari Rp 20.000,-.

Karakter Bento
Bahan:
•
Nasi dari beras punel
•
Saus tomat
•
Nori
•
Dadar telur dengan warna sesuai selera
Alat:
•
Gunting dengan ujung runcing dan tajam
•
Plastik
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Mama Bento Surabaya

Instagram: @mamabento_surabaya
WA: 085776313289

PRAKTIS:
Mama Bento Surabaya menawarkan
bento yang bergizi dan juga praktis.
Dalam satu paket bento juga tersaji
buah yang dikemas lebih menarik
sehingga lebih menarik perhatian si
kecil.
Cara Membuat:
•
Campur nasi punel dengan saus secukupnya.
Saus akan memberi waran merah sehingga
karakter tidak pucat.
•
Bentuk wajah, badan, tangan dan kaki
karakter dengan plastik.
•
Gunting nori sesuai keinginan untuk
membentuk mata, bibir dan rambut.
•
Gunting dadar telur untuk membentuk baju
dan aksesori.
•
Sajikan selagi hangat bersama lauk pauk.

Pindai Untuk Versi
Video
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Tampil Cantik
dengan Merawat Diri

M

uslimah pada dasarnya selalu memiliki
rasa untuk tampil cantik. Namun,
dalam syariah islam, tentu tampil
cantik ada batasnya. Misal, tidak ber-tabarruj atau
berdandan berlebihan. Belakangan ini, muslimah
sudah mulai sadar bahwa merawat tubuh tetap
diperlukan. Salah satunya sebagai rasa syukur
pada Allah karena sudah diberi tubuh dan wajah
yang sempurna. Namun, para muslimah muda ini
gundah karena belum banyak salon kecantikan
yang menawarkan perawatan yang sesuai Syariah.
Hadirnya Nurayya Salon Muslimah ternyata
menjadi solusi yang pas untuk menjawab
kegundahan ini. Meski begitu, masih banyak
muslimah yang meremehkan pentingnya
perawatan tubuh. Bahkan saking parnonya
dengan istilah “salon” mereka rela menahan
diri untuk tidak merawat diri. Mari simak
beberapa perawatan tubuh seperti yang d untuk
muslimah yang perlu diperhatikan. Mulai dari
cara perawatan dan jangka waktu terbaik untuk
melakukannya.
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Creambath
Perawatan rambut ini jarang diperhatikan oleh
muslimah. Bagi sebagian besar orang, mencuci
rambut dua hari sekali sudah cukup untuk
membersihkan rambut. Tapi, mencuci rambut atau
kramas tidak cukup memberi nutrisi pada rambut.
Dengan creambath, rambut akan ternutrisi
dengan baik karena pori-pori kulit kepala terbuka.
Lalu, rambut di beri krim dengan kandungankandungan sesuai dengan masalah rambut.
Tentunya, pijatan ringan saat creambath akan
memberi sensasi nyaman. Paling tidak lakukan
creambath sebulan sekali.

Hair Mask dan Hair Spa
Meski jenis perawatan ini hamper mirip
dengan creambath, tapi hair mask dan hair spa
diperlukan bagi muslimah yang mempunyai
masalah rambut. Seperti rambut rontok, rambut
patah dan berketombe. Perawatan dengan hair
mask sangat dibutuhkan. Masalah-masalah
rambut itu muncul karena ikatan rambut atau
pemakaian hijab terlalu ketat. Sedangkan hair

muslimah

“

Hadirnya salon-salon dan spa
muslimah ternyata menjadi
solusi yang pas untuk menjawab
kegundahan ini...”

spa dibutuhkan bagi muslimah yang rambutnya
diwarnai. Karena, zat kimia dari pewarna rambut
bisa membuat rambut kering. Terutama rambut
bleaching yang kehilangan pigmen hitam rambut.
Perawatan ini harus rutin dilakukan sebulan sekali.

Facial
Facial biasanya identik untuk mereka yang
mempunyai kulit kusam atau berjerawat. Tapi,
jangan salah. Muslimah dengan kulit mulus
pun tak boleh melupakan perawatan satu ini.
Tidak bisa dipungkiri, pori-pori wajah kita selalu
mengeluarkan sebum atau minyak. Sebum ini
akan menyumbat pori-pori, apalagi jika banyak
sisa-sisa make up dan cream wajah yang tidak
bersih. Dalam kurun waktu dua minggu saja,
pori-pori wajah akan tersumbat oleh komedo.
Jadi, lakukan facial dengan rutin tiap dua minggu
sekali untuk menjamin kulit wajah kita bersih dan
sehat.

Manicure dan Pedicure
Tangan dan kaki adalah anngota gerak
tubuh yang selalu aktif dalam kegiatan seharihari. Maka, perawatan untuk relaksasi dengan
rangkaian massage, scrub dan masker untuk
tangan dan kaki ini perlu dilakukan. Manicure
akan menghilangkan kutikula yang biasanya
mengelupas dan mengganggu. Sedangkan
pedicure bisa menghilangan kulit kaki yang
pecah-pecah dan menghaluskannya. Lakukan
rutin untuk mendapat hasil yang terbaik.
Pembersihan Kutu
Memang tak semua muslimah punya masalah
yang satu ini. Tapi, cukup banyak juga yang punya
masalah kutu namun malu untuk mengungkapkan
atau mencari solusinya di salon. Tapi, Nurayya
Salon Muslimah memberi solusi ini sehingga
muslimah tak perlu lagi malu. Pengobatan rutin
akan mematikan kutu secara perlahan.

Body Massage
Dengan body massage, tubuh akan lebih rileks
karena aliran darah lebih lancar. Body scrub dan
body mask juga merupakan rangkain perawatan
yang tidak boleh terlewat. Karena dengan mandi
biasa, tubuh belum tentu bersih darti kotoran dan
daki. Dengan body scrub dan body mask, tubuh
akan lebih bersih dan cerah. Lakukan rangkaian
perawatan ini dua minggu sekali agar kulit tetap
bersih.
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Bangun Bengkel
Hingga Dirikan TK
Rahmat AC Mobil, Semarang

B

erbuat baik pada sesama sepertinya
sudah menjadi kebiasaan baik
dalam diri H. R. Rahmat sejak muda.
Sebelum mendirikan bengkel AC mobil,
Rahmat sudah bekerja dibengkel selama 10
tahun. Banyaknya ilmu yang dia dapatkan,
ternyata tak mau disimpannya sendiri. Rahmat
ingin membagi ilmunya dan memberi manfaat
pada orang lain. “Memberi manfaat yang paling
dekat adalah pada keluarga. Saat itu, awal
tahun 2000, ada adik-adik yang sudah lulus
sekolah tapi belum bekerja. Dari situ saya
terinspirasi untuk membuka usaha sendiri,”
papar pria berusia 49 tahun ini.
Rahmat melirik usaha bengkel AC mobil
karena masih sangat jarang yang mempunyai
usaha serupa di Semarang. “Persaingan saat
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itu masih sangat kecil. Tapi juga saat itu belum
banyak juga mobil yang pakai AC. Jadi, tiga
bulan pertama buka menjadi masa-masa yang
sulit bagi kami,” kenang Rahmat. Untuk tetap
bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, Rahmat juga menekuni usaha jasa
membuat stiker mobil.
Ya, saat itu, Rahmat dan dibantu adikadiknya hanya mengerjakan satu mobil dalam
sehari. Bahkan terkadang tidak ada pelanggan
sama sekali. Tapi, berkat kegigihan dan
kejujurannya dalam melayani pelanggan, makin
lama jumlah pelanggannya makin banyak.
Bahkan, pada awal usaha ini berdiri, Rahmat
tidak libur sama sekali.
“Dulu buka dari Senin sampai Minggu. Dan
saya sendiri juga turun tangan,” ujar Rahmat.

pinturezeki
Tapi, sekarang karena sudah punya pelanggan
tetap dan tiap hari selalu padat, Rahmat
memberlakukan hari libur pada hari Minggu.
Jam kerjanya pun teratur mulai pukul 08.00
sampai 17.00.

hal-hal itu lah yang membuat bengkel ini
bertahan. Dulu, saya hitung ada 17 bengkel
serupa di daerah yang sama ini. Tapi, sekarang
yang bertahan tinggal 5. Termasuk bengkel
saya,” papar Rahmat.

Sampai saat ini, banyak yang menjadi
pelanggan setianya. Dalam sehari, biasanya
hingga lima mobil yang diservis bengkel AC
ini. “Saat ini jumlah mobil makin banyak. Dan
semua pakai AC. Jadi, kalau ada yang rusak
sedikit atau sudah tidak dingin pasti langsung
dibengkelkan,” paparnya. Dalam sehari,
berbagai servis dilayani. Mulai dari sekedar isi
freon AC sampai pemasangan AC.

Ternyata, selain mengelola bengkel AC,
Rahmat dan sang istri juga mengelola sebuah
Taman Kanak-Kanak dan PAUD yang didirikan
sendiri oleh sang istri, Hj. Ridhokhah. Pada
tahun 2012, sang istri yang memang seorang
guru mendirikan KB-PAUD-TK Al-Fath. “Istri
memang pekerjaan awqalnya guru. Karena
ingin membantu lebih banuak orang, akhirnya
mendirikan sendiri. Alhamdulillah, sekarang
jumlah muridnya kurang lebih ada 200 orang,”
cerita bapak 4 orang anak ini.

“Kalau isi freon biasanya 5 menit selesai.
Kadang ada yang pengerjaan kerusakan
sampai 2 jam. Ada yang seharian sampai dua
hari. Semua kami layani dengan pelayanan
paling prima,” ujar pria asli Semarang ini ini.
Hingga saat ini, rahmat juga masih membantu
pengerjaan service.
Hal itu lah yang menjadi nilai tambah dari
bengkelnya. Ketelitian, kejujuran dan serius
dalam pengerjaan menjadi nilai lebih. Bahkan
Rahmat bisa menawarkan harga yang jauh
lebbih murah dari pesaing sejenis. “Mungkin

Ditengah kelimpahan rezeki yang Rahmat
dan keluarga rasakan, tentunya Rahmat tak lupa
untuk menyisihkan sebagian rezekinya pada
mereka yang berhak. Yatim Mandiri menjadi
pilihannya karena dirinya termotivasi untuk
membantu sesame. “Awalnya saya kenal dari
pemilik toko bangunan didepan bengkel. Saya
tanya-tanya dan sepertinya cocok. Tidak lama
setelah itu, saya bertemu dengan zisconya,”
kenang Rahmat.
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Ajak Anggota Keluarga
Bergabung

Kompak Mandirikan
Yatim

PT. Wings Surya, Surabaya

PT. Varia Usaha Beton, Sidoarjo

ara karyawan di PT Wings Surya,
Surabaya, sudah lebih dari 15 tahun
menjadi donatur setia Yatim Mandiri.
Hal ini diceritakan langsung oleh salah satu
donatur terlama sekaligus koordinator donatur
Jetty Indarsari. “Dulu ada koordinator donatur
yang lama mengajak kami untuk sedekah. Cara
mengajaknya dengan bilang ayo menabung
buat di surga,” kenang perempuan yang akrab
disapa Jetty ini.
Cara ini juga dilakukan Jetty untuk mengajak
rekan-rekannya yang lain. Terutaman mereka yang
masih muda dan baru bergabung di PT Wings
Surya. “Intinya kami mengajak untuk dengan
suka rela saja. Tidak ada paksaan sama sekali.
Cara mengajaknya pun santai,” papar perempuan
berusia 50 tahun yang sudah 23 tahun bekerja di
PT Wings Surya ini.
Tiap bulan, Jetty mengadakan infak keliling.
Infak ini dikumpulkan jadi satu sebelum tanggal
20 tiap bulannya. Ternyata, tak hanya karyawan
PT Wings Surya saja yang menjadi donatur. Jetty
dan beberapa temannya juga mengajak saudara
dan keluarga untuk ber infak dan sedekah. “Saya
mengajak anak-anak saya sejak SMP untuk
belajar berbagi rezeki. Dulu belum wajib. Tapi,
sejak masuk SMA, mereka sudah saya wajibkan
menyisihkan uang sakunya. Alhamdulilah banyak
juga karyawan yang melakukan hal seperti itu,”
pungkas Jetty.

T Varia Usaha Beton, perusahaan yang
berfokus pada penyediaan beton dan
bahan bangunan ini sudah lebih dari
15 tahun setia memandirikan adik-adik yatim
binaan Yatim Mandiri. “Awalnya salah seorang
karyawan yang sudah pensiun mengenalkan
Yatim Mandiri pada kami. Sejak awal kami tertarik
karena programnya memandirikan yatim lewat
program pendidikan,” ujar Nadyajanti, dari bagian
Pengembangan Manajemen.
“Sekarang sudah lebih dari 200 karyawan kami
dari berbagai divisi menjadi donatur. Alhamdulillah,
mereka suka rela karena ini menjadi kewajiban
kami sebagai umat muslim,” tambah Evi Irawati,
dari bagian Koperasi PT Varia Usaha Beton.
Dengan banyaknya karyawan yang menjadi
donatur, Nadya menerapkan system potong gaji
pada karyawannya. Selain itu, Nadya dan rekanrekannya sangat terbantu dengan sistem jemput
donasi yang diberikan oleh Yatim Mandiri. Namun,
mereka juga tidak tergantung dengan ini. “Sejak
pindah kantor ke Tambak Oso, kami lebih sering
transfer. Sama-sama membantu,” tambah Evi.
Selain donasi rutin, mereka juga rajin memberi
bantuan untuk acara buka puasa bersama.
“Banyak juga karyawan yang qurban atas nama
pribadi di Yatim Mandiri,” ujar Nadya. PT Varia
Usaha Beton pun ingin lebih bisa bersinergi dengan
Yatim Mandiri dengan membuka kesempatan
magang dan kerja untuk adik-adik yatim.

P
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Terbantu dengan Laporan
Keuangan

Napi pun Bersedekah
Rumah Tahanan Bangil
Pasuruan

PT. Arena Tiket Indonesia, Yogyakarta

A

wal perkenalan PT Arena Tiket Indonesia
dengan Yatim Mandiri bermula dari
obrolan Ari Puji Iskandri dengan salah
seorang rekannya. Ari yang saat itu belum begitu
paham tentang zakat, infak dan sedekah lalu
diperkenalkan dengan salah seorang zisco Yatim
Mandiri Yogyakarta. “Setelah dijelaskan tentang
zakat, infak dan sedekah serta keutamaankeutamaannya, saya jadi tertarik untuk menjadi
donatur. Dan rasanya lebih percaya karena lewat
teman dan sudah kenal juga,” papar perempuan
berusia 35 tahun ini.
Ari pun mulai mengenalkan Yatim Mandiri pada
rekan-rekannya. “Saya jelaskan kalau kita menjadi
donatur di Yatim Mandiri lebih mudah. Karena tidak
perlu mengirim uangnya ke kantor Yatim Mandiri.
Tapi bisa dengan sistem jemput donasi,” papar
perempuan yang menjabat sebagai Business
Development Manager ini. Karena makin banyaknya
karyawan yang menjadi donatur, sekarang PT
Arena Tiket Indonesia juga menjadi donatur tetap.
“Jumlahnya sudah dipatok sekian untuk disalurkan
ke Yatim Mandiri. Alhamdulillah semua karyawan
setuju,” tambah Ari.
Selain terbantu dengan sistem jemput donasi,
Ari dan rekan-rekannya juga terbantu dengan
laporan keuangan yang terbit di majalah tiap
bulannya. “Dari situ kami bisa memantau kemana
saja zakat, infak, dan sedekah yang kami berikan.
Lebih transparan dana man,” tutup Ari.

T

ak ada yang membatasi siapapun
bersedekah, baik pejabat, tukang becak,
sipir, penjaga rutan, bahkan nara pidana
sekalipun. Itulah yang tercermin di Rumah Tahanan
Bangil, Pasuruan. Para karyawan Rutan Bangil
mengenal Yatim Mandiri dari Kepala Rutan, Wahyu
Indarto. “Saya sendiri mengenal Yatim Mandiri dari
salah seorang teman. Karena kami umat muslim,
jadi wajib untuk menyisihkan sebagian harta kami
pada Yatim Mandiri. Semoga barokah,” ujar pria
yang akrab disapa Wahyu ini.
Karena untuk hal kebaikan, rekan-rekan Wahyu
pun tak keberatan untuk menyisihkan sebagian
kecil rezekinya. “Alhamdulillah awalnya hanya
3 orang yang menjadi donatur, sekarang sudah
bertambah. Dan selama ini tidak ada hambatan
untuk mengajak,” papar pria berusia 39 tahun ini.
Tiap bulannya, Wahyu dan rekan-rekannya
mengumpulkan donasi di salah satu orang
sebelum dijemput donasinya. “Selain itu kami juga
membantu dalam kupon Ramadan, semoga bisa
selalu membantu adik-adik yatim,” tambah Wahyu.
Selain para karyawan, ada satu hal yang
menarik dari Rutan Banil. Salah seorang napi pun
ikut menjadi donatur. Awal mulanya adalah napi
yang tidak mau disebutkan namanya ini membaca
majalah Yatim Mandiri yang ada di rutan. Tanpa
banyak berpikir, napi ini langsung tergerak hatinya
untuk menjadi donatur dan mendaftarkan diri.
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Kuliah di STAINIM, Cepat Kerja Cepat Berwirausaha
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri

M

ulai 1 Maret 2018, Sekolah Tinggi
Agama Islam An Najah Indonesia
Mandiri (STAINIM) telah membuka
pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Tahun Akademik 2018/2019. Program S1 di
STAINIM memiliki 2 program studi, yakni Prodi
Ekonomi Syariah dan Prodi Manajemen Pendidikan
Islam.
Fasilitas pendidikan di STAINIM diantaranya
ruang perkuliahan yang representatif, perpustakaan,
masjid di lokasi kampus, internet di area kampus,
Unit Kegiatan Mahasiswa, Laboratorium dan Bisnis
Center, dan Pengkaryaan. Di STAINIM juga terdapat
Program Beasiswa bagi anak-anak yatim dan
dhuafa. Mereka akan mendapatkan kuliah gratis
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hingga lulus S1, serta diberikan fasilitas asrama
untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota.
Adapun profil lulusan Prodi Manajemen Pendidikan
Islam diharapkan memiliki kemampuan mengelola
lembaga pendidikan. Sedangkan profil lulusan Prodi
Ekonomi Syariah diharapkan memiliki kemampuan
untuk mengelola mengelola lembaga keuangan
syariah dan entrepreneur.
Untuk pendaftaran mahasiswa baru di bulan
Maret ini termasuk Gelombang 1, dan pelaksanaan
tes seleksi dilaksanakan pada Mei 2018. Gelombang
ke 2 akan mulai dibuka pada Juni 2018 dengan
tes seleksi pada Juli 2018. Sedangkan pada
Gelombang ke 3, pendaftaran pada Agustus 2018,
dan tes seleksi dilaksanakan pada itu juga.

kemandirian

Kunjungan Industri ke
Pocari Sweat

Pemilihan dan Pelantikan
OSIS ICMBS

Mandiri Entrepreneur Center

Insan Cendekia Mandiri Boarding School

B

elajar tak harus di ruang kelas. Menimba
ilmu bisa dimana saja. Termasuk dengan
melakukan kunjungan industry ke sebuah
perusahaan besar untuk menilik dunia kerja yang
sebenarnya. Itu lah yang dilakukan oleh peserta
didik MEC angkatan ke 13 tahun akademik
2017-2018. Pada 13 Maret 2018 lalu, sebanyak
72 peserta didik mengunjungi PT Amerta Indah
Otsuka Pocari Sweat, Kejayan, Pasuruan.
Meski kunjungan ini ke sebuah perusahaan
produsen minuman, tapi tidak hanya peserta didik
MEC dari Program Studi kuliner saja yang ikut.
Ada juga dari Program Studi atau Prodi Akuntansi,
Teknisi Komputer dan Jaringan, serta Desain
Grafis. Semua peserta terlihat antusias meski
harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.
Semua lelah dan rasa penasaran terbayarkan
saat memasuki area kerja PT Amerta Indah
Otsuka Pocari Sweat. Suasananya sangat
nyaman. Semua ruang kerja dan produksi terlihat
rapi bersih dan teratur. Tentunya semua karyawan
sangat professional, tapi tetap ramah dan
perhatian pada peserta kunjungan industri.
Kunjungan industry inni bertujuan untuk
mengenalkan suasana dunia kerja professional
agar peserta didik siap setelah lulus nanti. Dalam
kunjungan kali ini banyak hal yang diajarkan. Mulai
dari pengenalan produk makanan dan minuman
yang menyehatkan, cara produksi Pocari Sweat,
cara pengemasan hingga pengiriman.

P

ada tanggal 3 Februari 2018 bertempat
di basement Masjid Ulul Albab, SMP
ICMBS mempunyai agenda yaitu
Pelantikan ketua dan pengurus OSIS masa bakti
2018/2019. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh
guru dan siswa SMP termasuk Sekdir ICMBS
untuk memberikan sambutan.
Proses pemilihan kandidat ketua yakni
berlangsung pada awal Januari, masingmasing kelas mencalonkan satu siswa sebagai
perwakilan. Para kandidat tersebut melewati
proses seleksi dengan cara perundingan antara
wali kelas dan musrif. Kemudian, akhir dari proses
penyaringan para kandidat tersebut yaitu Senior
Team Leader hingga terpilih tiga siswa untuk
menjadi kandidat ketua OSIS.
Tiga siswa tersebut membentuk team sukses
guna bersosialisasi menyampaikan Visi dan Misi
masing-masing, baik secara verbal maupun
nonverbal. Penetapan pemilihan ketua OSIS
melalui suara terbanyak yakni seluruh siswa, guru
dan musrif SMP ICMBS berpartisipasi dalam
memilih satu dari ketiga kandidat tersebut.
M. Nuch Naufal Agung terpilih menjadi
ketua OSIS SMP ICMBS periode 2018/2019,
serta dua kandidat lain menjabat sebagai
sekretaris, dan bendahara. Mereka berdiskusi
menentukan anggota pengurus OSIS yang
berperan untuk menduduki posisi divisi-divisi
yang telah dicanangkan.
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Kesling dan Bagi Roti
Jakarta Timur. Yatim Mandiri Jakarta Timur
mengadakan kegiatan program Kesling (Kesehatan
Keliling) dan bantuan Gizi pada Senin (22/1) di MIN
20 Marunda, Jakarta Utara. Acara ini di ikuti oleh 65
anak yatim,yatim piatu, dan dhuafa murid sekolah
tersebut. Di awal acara di isi dengan sambutan dari
pihak sekolah yang di wakili oleh Bapak Jayadi dan
pihak Yatim Mandiri oleh Bapak Suwarto selaku Spv
Zisco Yatim Mandiri Jakarta Timur.
Acara ini sangat menghibur anak-anak, sehingga
tercipta suasana semangat dan gembira seluruh
anak-anak. Terlebih ketika fun game. Acara ini
disponsori oleh donatur dan perusahaan roti Loti-loti
yang langsung membagikan roti ke semua anak.
Acara di akhiri dengan pembagian bingkisan dan
sosialisasi Sanggar Genius.

Try Out Untuk Yatim
Mojokerto. Bertempat di Lembaga Bimbingan
Belajar Primagama Sooko sebanyak 23 anak yatim
dan yatim piatu mengikuti try out yang diadakan
oleh Laznas Yatim Mandiri Cabang Mojokerto
bersinergi dengan Primagama Sooko. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari minggu tanggal 21 januari
2018 dimulai pukul0 8.00 sampai 11.00 WIB.
Kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa PPZ
dari STAIN Kediri serta guru genius. Para peserta
merupakan anak yatim kelas VI Sekolah Dasar.
Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan
menghadapi Ujian Nasional dan persiapan masuk
ke ICMBS. Setelah pelaksanaan try out, para
peserta kemudian dilanjutkan sesi motivasi oleh Kak
Siro dari Primagama Sooko. Acara ditutup dengan
pemberian voucher bimbingan intensif selama 3
bulan kepada 8 peserta terbaik.

Kesling Untuk Yatim Dan Lansia
Madiun. Program Layanan Kesehatan
merupakan program secara langsung di wilayahwilayah sebaran program Yatim Mandiri untuk
melayani pemeriksaan kesehatan yatim dhuafa.
Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan gizi
anak-anak yatim dhuafa, Yatim Mandiri juga turut
memberikan bantuan gizi seperti susu, biskuit, dan
suplemen.
Yatim Mandiri Cabang Madiun telah
melaksanakan kegiatan Kesling Bulan Februari 2018
di Desa Cupo, Grudo, Ngawi dengan penerima
manfaat 70 yatim dhuafa dan lansia. Dokter Zain
dari Puskesmas Ngawi Purba bersama tim medis
memberi dukungan layanan kesehatan ini dan turut
hadir pula Bapak Triyono, Kepala Desa Grudo, yang
memberikan motivasi kepala anak yatim.
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Juara 3 Olimpiade Matematika
Yatim & Dhuafa Tingkat Jatim
Jombang. Sekali lagi adik yatim binaan dari
Yatim Mandiri Jombang mengukir prestasi dengan
menyabet Juara 3 dalam ajang Lomba Matematika
Yatim & Dhuafa Tingkat Jawa Timur Di Sidoarjo.
Jesisca Ari Ardiana ini adalah salah satu anak
binaan dari Sanggar Genius Unggulan (SGU)
bertempat di Kantor Yatim Mandiri Jombang. Dia
berhasil mendapat Juara 3 Tingkat Jatim setelah
menyisihkan sebanyak 360 peserta lomba tersebut.
Jesisca ini adalah salah satu anak yatim yang
berpotensi di SGU Jombang, sehingga setiap ada
lomba pasti di ikutkan. Alhamdulillah dalam lomba
yang bertempat di KBIH Rahmatul Ummah An
Nahdliyah Sidarjo 16 Februari 2018 mendapat juara
lagi.

Ikuti Olimpiade Matematika
Ponorogo. Minggu, 25 Februari 2018 lalu, Yatim
Mandiri cabang Ponorogo mengirimkan delegasi
binaan Sanggar Genius untuk mengikuti Olimpiade
Matematika Deta Mop. Olimpiade ini diadakan oleh
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebanyak
12 binaan Sanggar Genius anak terdaftar mengikuti
lomba ini. Mereka datang dari berbagai desa di
wilayah Ponorogo.
Sebanyak kurang lebih 500 pesaing ternyata
tak membuat semangat adik-adik ini surut.
Mereka makin terpacu dan antusias. Terbukti,
adik-adik masuk 20 besar. Bahkan, 4 diantaranya
membuahkan hasil yang luar biasa. Yaitu, lolos ke
babak selanjutnya yang akan diadakan di GD Plaza
Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada 4 Maret
2018.

ASA untuk Malika
Probolinggo. Rabu, 28 Februari 2018 lalu, Yatim
Mandiri Probolinggo menyerahkan seperangkat
perlengkapan sekolah dari Program ASA (Alat
Sekolah Ceria) berupa tas, buku, alat tulis, seragam
dan sepatu kepada Umi Malikal Bulkis, yatim piatu
yang saat ini duduk di kelas III SDN Mangunharjo 8.
Penyerahan ASA untuk Malika dilaksanakan
di sekolah dengan membawa Malika ke beberapa
toko untuk membeli kebutuhan sekolahnya.
Fuad Azhari sebagai perwakilan Yatim Mandiri
Probolinggo menyerahkan ASA dengan disaksikan
dewan guru dan kepala sekolah. Kepala Sekolah
SDN Mangunharjo 8 Ibu Kuswariati, S.Pd. M.Pd
menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian Yatim
Mandiri dan para donatur terhadap anak didiknya
terutama bagi siswa yatim yang tidak mampu.
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Binaan Bandung Siap Tes
ICMBS
Bandung. Pada Minggu, 4 Maret 2018 lalu, telah
terlaksana sosialisasi beasiswa ICMBS di Sanggar
Sukamenak, Bandung. Acara ini dihadiri oleh
Sembilan anak yang berasal dari sanggar-sanggar
genius binaan Yatim Mandiri Bandung diantaranya
Sanggar Pangauban, Sanggar Cilebak dan Sanggar
Sukamenak. Selain kesiapan anak-anak diantaranya
Dimas, Rahma, Herdi dan Zaenal untuk mengikuti
seleksi, pada kesempatan yang sama walinya pun
siap mengizinkan dan mendukung anak-anak untuk
bisa masuk dan bersekolah di ICMBS.
Kepala Cabang YM Bandung, Agus Muttaqin,
dalam sambutannya memberikan motivasi
kepada anak-anak untuk mendapatkan beasiswa
pendidikan yang diberikan oleh Yatim Mandiri.

Supercamp Ceria di Bedugul
Denpasar. Keceriaan program Supercamp
Yatimm Mandiri tak hanya dirasakan oleh para
peserta di Pulau Jawa saja. Namun juga sampai
di Pulau Bali. Tepatnya, Supercamp kali ini
diadakan di Danau Beratan Bedugul, Bali. Dengan
pemandangan yang asri dan suasana sejuk tentu
menambah semangat peserta Supercamp ini.
Sebanyak 22 peserta mengikuti rangkaian acara
dengan ceria dan antusias.
Berdagang tanpa modal tentu susah untuk para
peserta. Tapi, dengan semangat yang tinggi, mereka
berhasil menjual barang dagangan yang didapat
dari warga meski sempat merasa kecewa karena
dagangan mereka sempat tidak laku. Diakhir acara,
beberapa peserta menyampaikan keinginannya
untuk melanjutkan pendidikan ke MEC.

Kesling di Sekolah Tunas Bangsa
Medan. Pada Minggu, 25 Februari 2018
lalu, Yatim Mandiri Medan menggelar Program
Kesehatan Keliling (Kesling) di Sekolah Tunas
Bangsa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kesling
kali ini merupakan rangkaian acara dari Pelantikan
Remaja Masjid yang digelar oleh Himpunan
Organisasi Remaja Masjid Deli Serdang. Sebanyak
30 peserta yang terdiri dari anak yatim dan shuafa
sekitar sekolah mengikuti Kesling dengan semangat.
Tentu ada beberapa anak yang takut dan
malu-malu dan banyak juga yang senang karena
mendapat paket gizi dan vitamin. Kesling kali ini di
dukung oleh IDI Medan dan RSU Muhammadiyah
Sumatera Utara. Sebanyak tiga dokter memeriksa
adik-adik dengan sabar sehingga mereka lebih
tenang dan tidak malu.
36 Majalah Yatim Mandiri

kabarnusantara

Kesling dan Bagi ASA
Kediri. Pada Minggu, 18 Februari 2018 lalu,
Yatim Mandiri cabang Kediri melaksanakan program
Kesling atau kesehatan keliling. Dalam kegiatan
Kesling kali ini juga terlaksana pemberian gizi
dan pembagian ASA (Alat Sekolah Ceria). Paket
ASA ini terdiri dari tas dan alat tulis. Kegiatan ini
dilaksanakan di di Pendopo dr. Soetomo, Desa
Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
Sebanyak 100 anak yatim dan dhuafa mengikuti
kegiatan ini. Mereka berasal dari Kecamatan
Loceret, Nganjuk. Tentu, dalam mengikuti kegiatan
ini mereka sangat antusias. Meski ada yang takuttakut, tapi mereka semangat saat diberi paket ASA.
Kegiatan ini di dukung oleh Puskesmas Kecamatan
Loceret dan mahasiswa STAIN Kediri. Terima kasih
untuk semua pihak yang telah mendukung.

Try Out bersama Wakil Bupati
Sragen
Sragen. Minggu, 21 Januari 2018, bertempat
di Pendopo Rumah Dinas Kediaman Wakil Bupati
Sragen, Yatim Mandiri Sragen menyelenggarakan
kegiatan try out untuk adik-adik Yatim kelas VI
SD dan MI. Kegiatan try out bersinergi dengan
Primagama Sragen yang diikuti 24 peserta dari
beberapa SD dan MI di Kabupaten Sragen. Untuk
Juara 1 di raih oleh Adinda Bianchanery Almayda
Safin dari SD Birrul Walidain dan juara ke dua diraih
Ahmad Bagus Novan Wijaya dari SDN Sine 2.
Kegiatan try out dihadiri oleh Wakil Bupati
Sragen, Dedi Endriyatno, S.E yang pada
kesempatan tersebut beliau memberikan motivasi
kepada adik-adik yatim peserta try out untuk
mempunyai cita-cita tinggi.

Belajar Menjadi Guru Al-Quran
yang Menyenangkan
Jember. Jumat, 23 Februari 2018 lalu, Yatim
Mandiri Jember mengundang Kak Jaka untuk
berbagi ilmu bagaimana menjadi guru Al-Qur’an
yang menyenangkan melalui penyampaian
kisah-kisah maupun dongeng islami. Hal ini tentu
disambut baik oleh para duta guru.
Kak Jaka dan Yatim Mandiri Jember
berkeyakinan dengan menjadikan suasana tempat
mengaji yang seru akan dapat mempermudah
pemahaman tauhid dan keislaman yang kuat.
Peserta yang hadir dari enam sanggar, dan duta
guru dari enam kecamatan berbeda di Kabupaten
Jember. Mereka berharap semangat dakwah untuk
memperkokoh iman para adik -adik yatim dhuafa
semakin meningkat.
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Beasiswa Pendidikan

MEC

NO

URAIAN

JUMLAH

1

Biaya Pendidikan

Rp 900.000/bl

2

Biaya Enterpreneur

Rp 300.000/bl

3

Biaya Makan

Rp 900.000/bl

4

Biaya Asrama

Rp 900.000/bl

C4. IKLAN

