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Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sahabat Yatim Mandiri, seiring semakin 
berkembangnya zaman, makin besar pula 
tantangan kita sebagai umat muslim dalam 
berdakwah. Tantangan-tantangan ini datang 
dari berbagai arah. Banyaknya informasi yang 
diterima, hingga semakin bebasnya pergaulan 
anak muda, membuat mereka mudah “galau” 
dan tak bisa mengukur nilai mana yang baik 
atau buruk. 

Namun, di era ini kita terbantu dengan 
makin menjamurnya komunitas anak muda 
yang bergerak di jalan dakwah. Dakwah yang 
dibawakan pun terasa lebih mengena pada 
muda-mudi yang baru “berhijrah” ini. Fenomena 
ini tentu menjadi hal positif yang patut kita 
sambut dengan baik. 

Yatim Mandiri pun sejak 24 tahun lalu 
telah mengangkat konsep dakwah ini melalui 
kegiatan sehari-hari. Seperti kegiatan “ngaji” 
bersama tiap pagi. Setiap pukul 08.00, kami dan 
seluruh cabang di Indonesia mengaji bersama 
dengan diawali tilawah al-Qur’an, dzikir pagi 
alma'tsurat, dan doa bersama. 

Kegiatan positif ini tentu menjadi kebiasaan 
yang bisa menjadi jalan dakwah kami. Serta 
dengan dilakukan secara bersama-sama, doa 
insyaAllah akan lebih mudah dikabulkan oleh 
Allah. Hal positif lainnya adalah semua bagian 
manajemen hingga staf makin akrab karena 
selalu berkumpul bersama tiap pagi. Sehingga 
komunitas yang kami bangun ini menjadi lebih 
besar.

Yatim Mandiri pun sejak tahun 2010 mem-
bangun komunitas anak muda melalui kegiatan 
Supercamp. Sejak Desember 2010 hingga 
Januari 2019 lalu, Supercamp diikuti lebih 
dari 5.700 anak muda usia SMA di 16 kota di 
Indonesia. Supercamp tentu bukan kegiatan 
kumpul anak muda biasa. Tapi di sana diajarkan 
nilai-nilai agama dan pelajaran tentang dunia 
kewirausahaan.

Kami sebagai agen dakwah ingin selalu 
mengajak para donatur dan pembaca untuk 

senantiasa menjadi bagian dari komunitas kami 
ini. Dengan mendukung berbagai program untuk 
memandirikan yatim dan dhuafa di seluruh 
Indonesia. Sehingga nantinya akan tercetak 
agen-agen dakwah muda yang membantu 
menyebarkan ajaran Islam di seluruh dunia.

Semoga pembahasan majalah edisi kali 
ini tentang komunitas dakwah bisa menjadi 
inspirasi pembaca sekalian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

salam

Kebiasaan Positif
 untuk Dakwah Efektif

H. Mutrofin SE
Direktur Fundraising LAZNAS Yatim Mandiri
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Fenomena dakwah, ternyata tak hanya 
booming melalui media digital saja. Namun 
juga pada komunitas anak muda. Berbagai 

komunitas hijrah bermunculan. Bermula dari kota-
kota besar yang diinisiasi oleh para ustadz, hingga 
komunitas yang berangkat dari keinginan pribadi 
untuk menjadi lebih baik. Dibantu dengan berbagai 
aktivitas yang mereka lakukan seperti kajian 
rutin, event untuk menggaet anak muda, hingga 
memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah.

Komunitas-komunitas ini berdiri dengan latar 
belakang dan target audience masing-masing. 
Mulai dari Terang Jakarta yang menjadi wadah 
hijrah bagi pemuda Jakarta yang bergelut di dunia 
entertainment. Lalu Pemuda Hijrah, yang fokus 
menggaet remaja dan anak muda dengan konsep 
dakwah kekinian seperti menggandeng komunitas 
skateboard. Serta Bonek Hijrah, komunitas yang 
fokus mengajak para penggemar klub sepak bola 
Persebaya untuk tetap ingat Allah meski sedang 
menonton pertandingan di stadion.

Senja menyapa aspal Jalan Kupang Gunung 
Timur I Surabaya, saat beberapa remaja putri 

memasuki gang yang akrab disebut Gang Dolly itu. 
Remaja putri ini mencuri perhatian warga sekitar. 
Mereka memakai jilbab. Tapi, tampak sangar 
dengan kaos berwarna hijau bertuliskan “Satu 
Nyali Wani” atau “Bonjarlity, Bonek Njarak Dolly 
Community”. Sebuah pemandangan yang asing. 
Namun unik di satu sisi.

Beberapa saat kemudian, datang segerombolan 
remaja pria. Mereka datang dengan berisik. Naik 
motor modifikasi. Penampilannya tak kalah sangar. 
Ada yang rambutnya dicat warna ungu, merah, atau 
coklat. Beberapa memakai tindik di telinga. Namun 
tetap, mereka unik. Mereka pakai sarung dan peci. 
Gerombolan muda-mudi sangar ini berkumpul di 
basecamp Pesantren Dolly Jauharotul Hikmah 
(JeHa), Gang Dolly No 7.

Ya, mereka adalah Bonjarlity (Bonek Njarak Dolly 
Community) yang sedang menghadiri Majelis Ta’lim 
Anak Njarak dan Dolly “The Incredible Friend’s” 
yang diadakan oleh komunitas Bonek Hijrah 
dan Superhero Beramal. Bonek Hijrah-lah yang 
mencetuskan majelis ta’lim di lingkungan yang dulu 
terkenal sebagai daerah prostitusi terbesar di Asia 

Komunitas Keren,
Dakwah Efisien

bekalhidup

Dokumentasi Kegiatan Terang Jakarta
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bekalhidup
Tenggara ini. Dan didukung oleh JeHa dengan nama 
Mata Jally (Majelis Taklim Anak Jarak dan Dolly)

Bonek Hijrah, tak kalah unik dan asing dengan 
penampilan remaja-remaja Bonjarlity tadi. Saat 
mendengar maupun melihatnya. Achmad Danang 
Ramdani-lah yang menemukan, mendirikan serta 
mengembangkan Bonek Hijrah. “Berangkatnya dari 
pemikiran, saya ini Bonek, sangat rugi kalau tidak 
memanfaatkan massa yang banyak ini untuk diajak 
mengenal Islam,” ujar pria yang akrab disapa Dani 
ini.

Bonek memang sudah jauh lebih baik dari 
sebelumnya. Namun, Dani sangat menyayangkan 
puluhan ribu orang yang datang ke stadion namun 
banyak yang lupa shalat. Dengan jargon “Wani 
Nekat, Wani Taat”, Dani mengajak teman-temannya 
untuk tetap ingat shalat meski saat nribun (nonton 
bola bersama di stadion, red). 

Baginya, mengajak orang untuk berhijrah tak 
harus langsung belajar semua tentang Islam secara 
langsung. “Yang penting kita ajak semua shalat dulu. 
Perbaiki shalatnya dulu. Nanti kita ngaji bersama. 
Baru belajar Islam lebih dalam,” papar pria berusia 
30 tahun ini. 

Tiap kali nribun, dirinya dan para Bonek Hijrah 
selalu membawa peralatan seperti sarung, alas 
koran dan sajadah, serta air dalam botol spray untuk 

wudhu. Tak jarang, mereka yang shalat di tribun saat 
pertandingan berlangsung menjadi pusat perhatian 
penonton lainnya. “Alhamdulillah kadang ada yang 
akhirnya ikutan shalat. Karena sebenarnya mereka 
sudah niat shalat tapi tempatnya jauh,” paparnya.

Namun, tetap selalu ada ketakutan dalam diri 
Dani dan rekan-rekannya, “Takutnya kami dinilai riya’ 
(pamer). Atau ada yang upload foto dan video kami 
lagi shalat ke media sosial dengan caption yang 
kurang baik,” ujar pria asli Surabaya ini.

 Mata Jally merupakan salah satu program 
baru Bonek Hijrah yang fokus pada anak-
anak lingkungan Dolly. Mereka yang tumbuh di 
lingkungan itu pasti masih mempunyai memori-
memori tentang kehidupan kelam yang akhirnya 
bisa ditutup oleh Walikota Surabaya itu. “Anak-anak 
ini merekam memori tersebut. Mereka pernah 
bersentuhan langsung. Sehingga ini menjadi tugas 
kami untuk mengarahkan anak-anak ini menjadi 
generasi yang lebih baik,” papar Dani.

Mata Jally yang pertama kali digelar pada 
Minggu, 30 Desember 2018 lalu itu pun dihadiri lebih 
dari 40 anak dengan antusias. Mereka Bonjarlity 
yang tinggal di daerah sekitar Jarak dan Dolly. Ada 
yang usianya masih lima tahun. Beberapa ibu-ibu 
dari lingkungan ini juga hadir dalam majelis yang 
diisi oleh ustadz Naruto (Marzuki Imron) ini.
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bekalhidup
“Dakwah melalui komunitas itu efisien. Ibarat kita 

cari ikan di laut, akan lebih cepat pakai jala daripada 
mancing satu-satu,” ujarnya, “Saat kita ingin hijrah, 
kita harus punya teman dan lingkungan yang 
mendukung. Itulah gunanya komunitas,” lanjutnya.

Tak jauh beda dengan Dani, founder Bonek 
Hijrah, akhir tahun 2015 menjadi titik balik Dimas 
Wibisono, seorang yang lama bergelut di dunia 
entertainment yang dekat dengan dunia malam 
dan pergaulan bebas. Saat itu, Dimas merasakan 
kegelisahan karena ingat dengan kematian. “Gue 
tiba-tiba gelisah. Pengen belajar Islam lebih dalam 
dan memperbaiki hidup. Kalau tiba-tiba mati 
pertanggungjawaban gue gimana nih,” kenangnya. 

Tak lama setelah itu, di awal 2016, Dimas mulai 
mengajak teman-temannya untuk membuat sebuah 
kajian. “Saat itu kami nggak mau menyebutnya 
kajian, tapi sharing session dengan tema Back 
For Good. Undang ustadznya yang keren dan 
membahas hadis. Tempatnya pun di mall,” jelasnya. 
Dengan target audience 100 orang, ternyata yang 
hadir hanya tujuh orang. “Dari tujuh orang itulah 
Terang Jakarta terbentuk,” tambahnya.

Berjalan selama dua pertemuan, Dimas akhirnya 
membentuk Terang Jakarta. Kegiatan nongkrong 
bareng dengan membahas masalah agama ini 
makin banyak peminatnya. Dari mall, mereka pindah 

ke rumah. Dari rumah lalu ke masjid. “Anggota yang 
ikut makin banyak. Sampai akhirnya kita bikin grup 
whatsapp. Awalnya satu grup, sekarang sampai 20 
lebih dengan 4000  lebih anggota,” paparnya.

Akhirnya, Terang Jakarta resmi dijadikan sebuah 
organisasi dan yayasan bergerak dibidang dakwah 
fokus pada teman-teman yang ingin hijrah. “Kita 
ingin mengenalkan mereka pada ustadz-ustadz 
ini. Jadi ketika lo hijrah, lo bisa ngaji sama ustadz-
ustadz tersebut,” tambahnya.

Sekarang, banyak orang dari berbagai kalangan 
seperti tukang ojek, satpam, artis hingga pejabat, 
tergabung dalam Terang Jakarta. Tidak ada batasan, 
syaratnya hanya “Lo harus muslim. Sudah,” ujar 
Dimas.

Dimas mengungkapkan bahwa orang yang 
sedang berhijrah, butuh circle pertemanan yang siap 
untuk mendukungnya. “Terang Jakarta ini menjadi 
circle yang baik untuk mendukung jalan hijrah 
teman-teman semua,” jelasnya.

Terang Jakarta, Bonek Hijrah, dan semua 
komunitas dakwah lainnya, hanya menjadi pengetuk 
hidayah dan wadah bagi mereka yang ingin 
berhijrah. Keinginan untuk terus belajar agama, 
tentu hanya bisa datang dari kemauan hati masing-
masing pribadi. Tanpa lupa untuk terus memohon 
hidayah pada Allah SWT. (grc)

Dokumentasi Kegiatan Bonek Hijrah
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Ungkapan as-Sabiqun al-Awwalun 
terdiri dari dua kata, as-Sabiqun 
dan al-Awwalun. As-Sabiqun berarti 

orang yang mendahului. Al-Awwalun artinya 
orang yang pertama. Disebut as-Sabiqun al-
Awwalun karena mereka adalah orang-orang 
yang pertama masuk Islam, mendahului yang 
lainnya. Siapakah as-Sabiqun al-Awwalun? 
Ulama berbeda pendapat dalam memberikan 
batasan ini. Pendapat pertama, as-Sabiqun 
al-Awwalun adalah orang yang masuk Islam, 
beriman kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, membela beliau, sebelum terjadinya 
peristiwa perjanjian Hudaibiyah (al-Fath). 
Termasuk semua yang ikut terlibat dalam baiat 
ridhwan, dan jumlah mereka lebih dari 1400 
sahabat. Pendapat kedua, as-Sabiqun al-
Awwalun adalah orang yang pernah mengalami 
shalat dengan menghadap ke dua kiblat – 
Baitul Maqdis dan Mekah. Dan pendapat yang 
lebih mendekati adalah pendapat pertama, 
bahwa as-Sabiqun al-Awwalun adalah mereka 
yang masuk Islam sebelum al-Fath. Dan yang 
dimaksud al-Fath adalah perjanjian Hudaibiyah. 
Diantara dalilnya adalah Firman Allah Ta’ala, 
dalam Surat Muhammad: 10. Ayat ini berbicara 

tentang perbedaan keutamaan para sahabat, 
sesuai dengan urutan infaq dan jihad. Dan 
batasan yang diberikan Allah adalah sebelum 
terjadinya ‘al-fath’. Hanya saja, ulama berbeda 
pendapat mengenai makna al-Fath dalam ayat 
di atas. Ada yang mengatakan Fathu Mekah dan 
ada yang mengatakan perjanjian Hudaibiyah. 
Beberapa ulama tafsir menguatkan pendapat 
kedua, sebagaimana keterangan Syekh 
Abdurrahman bin Nashr as-Sa’di.

Dalam konteks sejarah awal kehadiran 
Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad 
SAW, ada catatan-catatan penting yang 
diukir dengan tinta emas dan sangat indah 
adalah sejarah hadirnya sepuluh manusia 
terbaik dan mulia, yang menjadi pioner yang 
mendukung sebuah gerakan  dakwah yang 
dalam sejarah pada akhirnya mereka disebut 
as-Sabiquna al-Awwalun  yaitu orang-orang 
yang pertama menerima seruan Nabi walau 
posisi mereka dalam keadaan lemah. Dalam 
as-Sirah ash-Shahihah karya Dr. Akram Dhiya 
al-'Umari, 1/133-140 disebut dengan istilah 
al-Muslimunal Awail (Orang-orang Islam yang 
pertama-tama). Dan sudah menjadi sebuah 
takdir yang  tidak bisa dielakkan bahwa inilah 

oase

Generasi Awal Islam
Mengenal Sosok dan Peran Utama

10 Generasi Awal Islam (Kajian Historis)
Oleh : Drs. Usman Daud, MA

Konsultan Hukum Islam dan Keluarga
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jalannya sejarah yang harus ditempuh oleh Nabi 
Agung Muhammad SAW untuk memulai menata 
sebuah gerakan untuk menyelamatkan umat 
manusia.

 Mereka umat minoritas di atas al-haq 
yang berada di masyarakat yang paganis, 
dan mengalami degradasi moral dari berbagai 
aspek. Mereka menjadi manusia-manusia 
terasing dengan kebenaran yang mereka 
pegang dengan teguh di tengah masyarakat 
yang mengagungkan tradisi leluhur. Sudah 
menjadi kewajiban umat Islam untuk 
menghormati mereka dan Sahabat-Sahabat 
Nabi SAW lainnya dan mendudukkan mereka 
pada kedudukan tinggi yang sesuai dengan 
derajat yang Allah SWT berikan kepada mereka 
dan disampaikan oleh Rasul-Nya SAW. Selain 
itu, mereka menjadi teladan terbaik bagi umat 
Islam masa kini untuk bersegera menyambut 
seruan Allah dan Rasul-Nya, bersabar dalam 
ketaatan kepada-Nya dan rela berkorban demi 
tegaknya Islam.

Diantara yang paling awal masuk Islam yang 
tergolong assabiqunal awwalun sesuai urutan 
masuk islamnya adalah :

1. Siti Khadijah binti Khuwailid , seorang 
bangsawan yang menjadi istri Rasulullah

2. Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Rasulullah
3. Abu Bakar As Shidiq, sahabat terdekat 

Rasulullah yang beberapa orang 
diislamkannya

4. Zaid bin Haristah ibn Syurahbil al-Kalbi 
anak angkat Rasulullah

5. Ustman bin Affan al-Umawi
6. Zubair bin al-Awwam al-Asadi
7. Sa'ad bin Abi Waqosh az-Zuhriyah

8. Thalhah bin Ubaidillah at-Taimi
9. `Abdurrahmân bin `Auf bin `Abdi `Auf bin 

`Abdil Hârits
10. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah dari Bani 

al-Harits ibn Fihr
Sebagian Ulama memandang mereka itu 

adalah orang-orang yang sempat mengerjakan 
shalat dengan mengarah dua kiblat, Baitul 
Maqdis dan Ka'bah. Sebagian yang lain 
menyatakan, mereka itu adalah orang-orang 
yang berbaiat dalam Baiat Ridhwan.

Hanya saja, Imam adz-Dzahabi  mempunyai 
pandangan lain dalam memaknai as-Sabiqunal 
Awwalun dalam kitabnya, Tarikhul Islam. 
Secara implisit, Beliau  menyatakan bahwa as-
Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang 
menyambut dakwah Rasulullah Muhammad 
SAW pada periode dakwah fardiyyah dalam tiga 
tahun pertama dari tahun kenabian, dakwah 
fardiyyah ditempuh Nabi setelah turun ayat 
dalam Surat Al-Muddatsir. Mulailah Beliau 
berdakwah mengajak manusia kepada Allah 
dan Islam secara sembunyi-sembunyi dengan 
mendatangi individu-individu tertentu. Dan 
secara logika, Beliau memulainya dengan 
keluarga sendiri, kawan-kawan dekat dan 
orang-orang yang punya hubungan baik dengan 
Beliau. Kesepuluh orang dari generasi awal 
Islam tidak dapat diungkap seluruhnya tetapi 
mereka semua memiliki peran yang sangat 
urgent di dalam mengembangkan Risalah Islam 
yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. 
Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah dalam 
al-Qur’an Surah at-Taubah Ayat 100. Sebagai 
bentuk keridhaan dan balasan al-Jannah dari 
Allah untuk mereka. Wallahu a’lam.

oase
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Dakwah Mudah dengan Berjemaah
Menyapu sampah dengan lidi banyak 

yang diikat maka cara kerjanya akan 
lebih cepat dan hasilnya lebih bersih 

dibanding dengan lidi yang sendiri-sendiri. 
Demikianlah dalam kegiatan dakwah yang dilakukan 
secara berjemaah, insya Allah akan lebih efektif 
dan efisien karena akan saling menguatkan satu 
sama yang lainnya dalam mencapai tujuan. Yaitu 
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 
Berjemaah dengan diikat janji setia dalam dakwah 
telah dijamin Allah SWT, untuk diberikan kekuatan 
langsung dari Allah SWT (tangan Allah di atas 
tangan mereka). 

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia 
kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia 
kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, 
maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya 
akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya 
sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada 
Allah maka Allah akan memberinya pahala yang 
besar. (QS. al-Fath: 10)

Pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyyah 
Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-
pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk 
melakukan umrah dan melihat keluarga-keluarga 
mereka yang telah lama ditinggalkan. Sampai 
di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus 
Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekkah untuk 
menyampaikan maksud kedatangan beliau dan 

kaum muslimin.
 Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, 

tetapi tidak juga datang karena Utsman ditahan 
oleh kaum musyrikin kemudian tersiar lagi kabar 
bahwa Utsman telah dibunuh. Karena itu Nabi 
menganjurkan agar kaum muslimin melakukan 
bai'ah (janji setia) kepada beliau. Mereka pun 
mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka 
akan memerangi kaum Quraisy bersama Nabi 
sampai kemenangan tercapai. 

Perjanjian setia ini telah diridhai Allah 
sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surah ini, 
karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan 
ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka 
melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk 
mengadakan perjanjian damai dengan kaum 
muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Sulhul 
Hudaibiyah.

Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang 
dilakukan secara berjemaah, dalam menghadapi 
musuh yang nyata, menghadapi peperangan sekali 
pun. Mereka menjadi kuat dan tidak gentar. Karena 
Allah SWT memberikan ketenangan dan kekuatan 
langsung kepada mereka. Demikian indahnya dalam 
menunaikan jemaah dalam berdakwah bisa saling 
menguatkan, memotivasi juga saling melengkapi 
dan menyempurnakan diantara sesama dalam satu 
gerakan dakwah menggapai ridha Allah SWT. (arf) 

hikmah
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Espresso Leadership
Oleh: Jamil Azzaini

Inspirator Sukses Mulia

Apa yang terjadi ketika para pemimpin ada 
di bawah tekanan? Ada yang tidak bisa 
bertahan, kemudian hancur. Dan sebagian 

lagi sanggup bertahan, dan dikemudian hari semakin 
berkilau. Tekanan, bagi para pemimpin yang bertahan 
tersebut, tidak menghancurkannya, namun justru 
mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Seperti para penikmat kopi umumnya, saya 
menyukai espresso. Secangkir kecil kopi, namun 
bukan sembarang kopi. Espresso bukan seduhan 
biasa, kalau Anda suka kopi seperti saya, maka 
espresso enak dinikmati tanpa campuran apa pun.

Rasanya? Tidak terlukiskan. Begitu dihirup, 
keseluruhan aroma, rasa, dari esensi kopi yang kental 
ini seolah bercerita dari mana biji kopi tadi berasal. 
Begitu murni, dan meninggalkan aftertaste yang luar 
biasa.

Dan tentu saja, untuk bisa membuat secangkir 
kecil espresso, perlu persyaratan dan teknik khusus. 
Espresso dibuat dari biji kopi yang digiling extra 
lembut, kemudian dipadatkan pada sebuah tempat 
khusus. Menggunakan espresso machine, kopi padat 
ini kemudian dilewati air panas bersuhu sekitar 92 
derajat celcius dengan tekanan 9 bar, atau sekitar 
130 psi (pounds per square inch), lebih kurang seperti 
tekanan kompresor yang sedang memompa ban truk. 
Air panas bertekanan ini melewati bubuk kopi padat 
selama lebih kurang 30 detik.

Hasilnya? Esensi kopi seolah “diperas” keluar 
melalui proses ini. Jika Anda memperhatikan apa 
yang keluar dari mesin espresso, maka Anda akan 
mendapati cairan emulsi yang berwarna kemerahan 
yang disebut “crema” mengalir pelan membawa 
keseluruhan rasa dan aroma kopi. Ini yang sulit 

dihasilkan oleh teknik penyeduhan lain.
Suhu air dan tekanan dalam hal ini berperan 

penting. Sekalipun kita tempatkan bubuk kopi terbaik 
pada mesin, tanpa dua unsur ini, mustahil espresso 
dapat dihasilkan.

Suhu air yang panas, dan tekanan yang tinggi, 
ternyata justru mampu mengeluarkan “crema”, hal 
terbaik yang dapat dihasilkan dari bubuk kopi.

Situasi ini mirip dengan tugas yang diterima 
seorang pemimpin. Peran yang dijalankan terkadang 
penuh tekanan, dan tidak jarang sang pemimpin 
harus berada dalam suhu yang “panas”. Namun 
justru suhu dan tekanan tadi yang akan membuat 
pemimpin mengeluarkan “crema” nya. Kemampuan 
terbaiknya.

Pemimpin hebat tidak akan terbuai dengan 
keadaan yang tekanan dan suhunya sudah mampu 
mereka hadapi. Bahkan, mereka secara sadar 
menciptakan penambahan tekanan dan peningkatan 
suhu bagi mereka sendiri. Ketika mereka sudah 
mampu menyelesaikan sebuah tantangan, maka 
tantangan baru pun sengaja mereka siapkan.

Kalau Anda pemimpin bisnis, hal-hal seperti 
peningkatan target omzet, peluncuran lini 
produk baru, perluasan area pemasaran, hingga 
pertambahan kewajiban yang harus dilunasi, bisa jadi 
akan memberikan tekanan dan menaikkan suhu. Dan 
bisa jadi tekanan demikian kuat sehingga rasanya 
ingin menyerah saja.

Percayalah, seperti halnya espresso, justru 
tekanan- tekanan tersebut adalah jalan bagi Anda 
sebagai pemimpin bisnis, untuk dapat mengeluarkan 
kemampuan terbaik.
Salam SuksesMulia!

moveon
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Siapakah Sahabat Terbaik Kita?

Teman merupakan salah satu yang akan 
mempengaruhi dalam hidup seseorang, 
orang yang malas bisa menjadi 

semangat karena temannya, orang yang pesimis 
bisa menjadi optimis karena temannya, orang 
yang banyak maksiat bisa menjadi rajin ibadah 
karena temannya. Teman dalam pergaulan bisa 
membuat seseorang menjadi lebih baik juga 
bisa membuat lebih buruk. Sebab itu maka 
dalam berteman harus dipertimbangkan dengan 
siapa kita berteman agar bisa membuat diri kita 
senantiasa terjaga menjadi pribadi yang positif 
dan terhindar dari perilaku negatif.  

Dari Ibnu Abbas ra. menceritakan bahwa 
Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah 
manakah diantara kawan-kawan kami yang 
terbaik?"

Beliau menjawab: “Seseorang yang dengan 
melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, 
dengan perkataannya bertambah amal kebaikan 
kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian 
kepada akhirat.” (HR. Abu Ya’la)

Dalam sebuah hadis, Rasululah SAW 
menjelaskan tentang peran dan dampak 
seorang teman: “Permisalan teman yang baik 
dan teman yang buruk ibarat seorang penjual 
minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual 
minyak wangi mungkin akan memberimu 

minyak wangi, atau engkau bisa membeli 
minyak wangi darinya, dan kalau pun tidak, 
engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. 
Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan 
apinya) mengenai pakaianmu, dan kalau pun 
tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya 
yang tak sedap.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mari kita tafakur siapa sahabat terdekat kita, 
karena akan sangat mempengaruhi hati dan 
perilaku kita. Kebaikan seseorang bisa dilihat 
dari temannya. Rasulullah menjadikan teman 
sebagai patokan terhadap baik dan buruknya 
agama seseorang. Oleh sebab itu, Rasulullah  
memerintahkan kepada kita agar memilih teman 
dalam bergaul. Dalam sebuah hadits Rasulullah 
SAW bersabda: “Agama seseorang sesuai 
dengan agama teman dekatnya. Hendaklah 
kalian melihat siapakah yang menjadi teman 
dekatnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, 
dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah 
Ash-Shahihah)

Semoga kita senantiasa dikumpulkan 
bersama orang-orang yang shalih dan diberikan 
kekuatan untuk selalu amar ma’ruf nahi 
mungkar sehingga setiap detik yang kita jalani 
menjadi amal shalih di hadapan Allah SWT. 
Aamiin.

Oleh: KH. Abdullah Gymnastiar 

penyejukhati

“Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan 
senja dengan mengharap Ridha-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang 
yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan 

adalah keadaannya itu melewati batas” (QS. al-Kahfi: 28)
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Bulan Februari, biasa diperingati masyarakat 
barat sebagai bulan kasih sayang, atau Valentine. 
Tradisi ini pun banyak ditiru oleh masyarakat 
Indonesia. Sayangnya, tradisi yang sering disebut 
hari kasih sayang ini banyak menimbulkan hal yang 
sia-sia dan bahkan kemaksiatan. Sehingga sangat 
disayangkan jika seorang muslim sampai terjerumus 
mengikuti tradisi ini.

Kasih sayang tidak hanya bisa direpresentasikan 
dengan merayakan hari kasih sayang itu. Namun 
juga dengan saling mengingatkan sesama muslim 
dan muslimah untuk menjadi lebih baik. Salah satu 
gerakan internasional yang bisa merepresentasikan 
hal ini adalah World Hijab Day. Gerakan ini diinisiasi 
oleh Nazma Khan. Seorang muslimah keturunan 
Bangladesh yang tinggal di New York, Amerika 
Serikat.

Nazma yang tinggal di New York sejak usia 11 
tahun sering merasakan tindak diskriminasi karena 
dirinya seorang muslim dan berhijab. Akhirnya, sejak 
2013 dirinya menginisiasi World Hijab Day. Gerakan 
non-profit ini bertujuan untuk menunjukkan pada 
dunia jika muslimah bebas untuk mengenakan hijab. 
Dimana pun dan kapan pun tanpa harus takut akan 
tindak diskriminasi, terutama islamophobia.

Sampai saat ini, World Hijab Day yang diperingati 
tiap tanggal 1 Februari ini memiliki 70 global 

ambassador di 45 negara. Dan hampir diikuti oleh 
muslimah di seluruh dunia. Tak hanya ditujukan 
pada muslimah, World Hijab Day juga mengajak 
perempuan non muslim untuk merasakan sehari 
mengenakan hijab.

Salah satu yang pernah merasakan adalah Ellie 
Lloyd, seorang Kristiani asal Inggris. Dirinya dan 
putrinya yang berusia 11 tahun mengikuti gerakan 
World Hijab Day dengan mencoba sehari memakai 
hijab. “Perempuan muslim mengenakan hijab tak 
seharusnya di justifikasi jelek. Sama halnya saat saya 
ingin memakai topi. Itu adalah hak pribadi masing-
masing,” ungkapnya pada Al-Jazeera.

Gerakan ini diselenggarakan massive dan 
serentak melalui media sosial Instagram dan Twitter. 
Dalam Instagram, akun @worldhijabday sudah 
memiliki hampir 41.000 pengikut. Dengan jumlah 
unggahan menggunakan tagar #worldhijabday 
sampai 43.000 lebih. Beberapa tagar yang cukup 
viral mewakili gerakan ini adalah #StrongInHijab dan 
#FreeInHijab. 

Menunjukkan kasih sayang pada sesama, 
bisa dengan cara saling mengingatkan tentang 
kebaikan. Seperti mengingatkan saudari muslim 
kita untuk berhijab. Juga memberi kebebasan pada 
mereka untuk berhijab tanpa perlu takut akan tindak 
diskriminasi. (grc)

fenomena

Ajak Dunia Mengenal Hijab
dengan World Hijab Day
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya adalah seorang karyawan di perusahaan 

swasta. Di tempat saya bekerja, karyawan di sana 
mendapat asuransi kesehatan berupa BPJS. Tapi ada 
sebuah pendapat yang mengatakan bahwa BPJS itu 
haram. Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Bagaimana pandangan dalam Islam tentang 
BPJS?

2. Saya merasa ragu mengambil keputusan. Di 
dalam hati, saya kurang setuju. Bagaimana 
sebaiknya yang saya lakukan?

Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Atas 
jawaban dan bimbingannya saya ucapkan terima 
kasih kepada Prof. Faisal Haq.
Giono - Surakarta

Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Bapak Giono di Surakarta yang saya hormati, 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah 
persoalan baru dalam ranah Fiqh Islam, orang-
orang ahli Ushul Fiqh menamakan dengan istilah 
“Masalah Ijtihady” dan setiap masalah ijtihady, mesti 
menimbulkan dua pendapat bahkan bisa lebih. 
al-Qur’an memberikan jalan keluar, yaitu persoalan 
tersebut hendaknya dikembalikan kepada Allah 
(al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), sebagaimana 
yang tercantum dalam Surah an-Nisa’ Ayat 59: “Hai 
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul-(Nya), dan ulil amri (pemerintah) di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya)...”.

Menurut sebagian Fuqaha’ (Pakar Hukum Islam), 
BPJS sudah sesuai dengan Syariat Islam, karena 
akad yang dilakukan sebagai akad Ta’awun (tolong 
menolong) dan tidak mengandung riba, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Surah al-Maidah Ayat 2: “... 
Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya”.

Pemerintah dalam hal ini diposisikan sebagai 
administrator bagi orang kaya untuk membantu 
mereka yang lemah. Tetapi harus dilihat apakah BPJS 
ini mengandung maslahat (kebaikan) atau mafsadat 
(keburukan/bahaya), jika ada mafsadatnya, segera 
diperbaiki agar segera menimbulkan maslahat. 
Dalam Kaidah Hukum Islam disebutkan: “Ad-Dlororu 
Yuzalu Syar’an” (Sesuatu yang membahayakan harus 
dihilangkan).

Menurut sebagian Fuqaha’ yang lain, Hukum 
BPJS haram, karena dianggap akadnya tidak jelas 
(gharar) dan ada unsur judinya (maisir), sedangkan 
judi diharamkan dalam Islam, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam Surah al-Maidah Ayat 90: 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan”. 

BPJS ini sudah menjadi keputusan Pemerintah, 
bahkan sudah menjadi Undang-Undang yang 
mestinya sudah ditetapkan bersama antara 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik 
adalah mentaati Pemerintah, sesuai dengan perintah 
Allah dalam Surah an-Nisa’ Ayat 59: “Hai orang-orang 
yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), 
dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...”. 

Hukum BPJS
Oleh: Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya

solusiislam
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Hiperkalemia adalah kondisi ketika jumlah 
kalium dalam darah sangat tinggi. Kalium 
memiliki peran yang sangat penting bagi 

tubuh, terutama dalam memperlancar fungsi otot, 
saraf, dan jantung. Namun, terlalu banyak kalium 
dalam tubuh dapat menyebabkan terganggunya 
aktivitas listrik di dalam jantung yang ditandai 
dengan melambatnya detak jantung. Bahkan pada 
kasus hiperkalemia berat, jantung dapat berhenti 
berdetak dan menyebabkan kematian.

Jenis Hiperkalemia
Umumnya, jumlah kalium yang ideal dalam 

tubuh adalah 3,5-5,0 mmol/L. Jika jumlah kalium 
dalam tubuh lebih dari 5,0 mmol/L, maka pasien 
dikatakan mengalami hiperkalemia. Hiperkalemia 
terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Hiperkalemia ringan. Jika jumlah kalium 
dalam darah 5,1-6,0 mmol/L.

2. Hiperkalemia sedang. Jika jumlah kalium 
dalam darah 6,1-7,0 mmol/L.

3. Hiperkalemia berat. Jika jumlah kalium 
dalam darah di atas 7,0 mmol/L.

Penyebab Hiperkalemia
Peningkatan jumlah kalium dalam darah 

disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari gangguan 
kesehatan hingga efek samping penggunaan 
obat-obatan. Berikut ini beberapa jenis gangguan 
kesehatan yang dapat menyebabkan hiperkalemia:

1. Gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan salah 
satu penyebab paling umum hiperkalemia. 
Ketika fungsi ginjal terganggu, ginjal tidak 
mampu membuang kelebihan kalium dalam 
tubuh. Kondisi ini menyebabkan jumlah 

Pahami Penyakit Hiperkalemia
Sumber: alodokter.com

kalium dalam tubuh meningkat.
2. Diabetes. Tingginya kadar gula (glukosa) 

dalam darah dan asidosis menyebabkan 
keluarnya kalium dari sel dan masuk ke aliran 
darah. Selain itu, penderita diabetes juga 
cenderung mengalami penurunan fungsi 
ginjal dalam mengeluarkan kalium melalui 
urine. 

3. Kerusakan jaringan. Rusaknya jaringan 
menyebabkan sel tubuh yang rusak 
melepaskan kalium ke dalam aliran darah. 

4. Penyakit Addison. Kondisi ketika 
terganggunya fungsi kelenjar adrenal dalam 
memproduksi berbagai hormon penting bagi 
tubuh, salah satunya adalah aldosteron. 
Hormon aldosteron membantu mengatur 
jumlah natrium dan cairan di ginjal, serta 
mengeluarkan kalium melalui urine. Jika 
produksi hormon aldosteron berkurang, 
maka berdampak pada meningkatnya jumlah 
kalium dalam tubuh.

Gejala dan Pengobatan Hiperkalemia
Gejala hiperkalemia muncul berdasarkan 

jumlah kalium dalam darah. Gejala yang dapat 
muncul adalah lelah dan lemas, mual dan muntah, 
gangguan bernapas, nyeri dada, kesemutan dan 
mati rasa, jantung berdebar, kelumpuhan, gagal 
jantung. Namun, terkadang penderita hiperkalemia 
tidak merasakan gejala.

Bagi penderita hiperkalemia ringan, dokter 
akan menginstruksikan mereka untuk mengubah 
pola makan dengan menu diet rendah kalium, dan 
menghentikan atau mengganti obat-obatan yang 
dapat menyebabkan hiperkalemia.

solusisehat
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Islam mempunyai dasar dan tata cara 
tersendiri dalam mendidik anak. Karena 
dalam Islam, anak memiliki peran yang 

sangat penting. Selayaknya para bijak mengatakan 
bahwa sesungguhnya anak-anak bukanlah milik 
kita; mereka adalah titipan dari Allah kepada kita. 
Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk 
mendidik anak sesuai dengan yang telah Allah 
perintahkan. Jadi, adalah kesalahan bagi orang tua 
apabila seorang anak jauh dari ajaran Islam.

Anak adalah harapan di masa depan. Mereka-
lah kelak yang akan menjadi pengaman dan 
pelopor masa depan agama dan bangsa. Jadi 
wajib bagi kita mendidik mereka untuk menjadi 
generasi tangguh di masa depan. Lebih jauh, 
Allah memerintahkan kita sebagai orang tua untuk 
menjauhkan mereka dari api neraka kelak.

Seperti telah kita tahu, bahwa selain amal kita 
di dunia, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat 
dan doa anak yang saleh merupakan amalan 
yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari 
penghitungan kelak. Jadi, mendidik anak sesuai 
perintah Allah tetaplah merupakan keuntungan 
bagi diri kita juga pada akhirnya. 

Sebagai salah satu contoh dengan 
memperkenalkan dan mengajarkan anak ke 
masjid.

Mengakrabkan anak terutama anak lelaki 
dengan masjid memang sangat penting, inilah 
hasil perbincangan penulis dengan Okina Fitriani 
seorang Psikolog, tetapi tentu ada caranya, ada 
adabnya, bukan sekedar modal.

” Ah.. nanti juga ngerti sendiri, namanya juga 
anak-anak.” Bagi anak-anak, pergi ke masjid, 
pergi ke supermarket, pergi ke arisan keluarga 
atau ke tempat mana pun di mana dia diharapkan 
berperilaku tertentu, sama menegangkannya 
seperti Anda mau tampil di depan Gubernur.

Jika Anda akan tampil paduan suara di depan 
Gubernur, kira-kira perlu berapa kali latihan? Ada 
gladi kotor? Gladi bersih? Anak-anak bukan orang 
dewasa yang dikecilkan, maka ia perlu berlatih 
menghadapi situasi baru.

Bagaimana caranya? Mari optimalkan ikhtiar 
di pihak kita, bukan mengharapkan semua orang 
berubah sesuai maunya kita.

1. Lakukan briefing: Apa yang harus dilakukan 
di masjid, berapa lama waktunya (bawa timer 

Mencetak Generasi Islami Gemilang
Oleh: Regina Citra Arini (Founder Taman Al Iman)

smartparenting
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Seperti telah kita tahu, bahwa 
selain amal kita di dunia, sedekah 
jariah, ilmu yang bermanfaat dan 

doa anak yang saleh merupakan 
amalan yang pahalanya akan 

terus mengalir hingga hari 
penghitungan kelak. 

digital jika sudah mulai mengenalkan tentang 
waktu), apa saja yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan, apa yang boleh ia bawa jika ternyata 
shalat belum selesai dan ia lelah.

2. Lakukan role playing di rumah: lakukan 
beberapa skenario, suasana ketika sedang shalat, 
suasana jika ada khutbah, Anda berperan sebagai 
ortu, sebagai jemaah lain (jemaah ramah, jemaah 
galak, dll)

3. Mulailah dari waktu shalat yang pendek. 
misalnya shalat Subuh atau Maghrib (jangan 
tiba-tiba diajak tarawih yang waktunya panjang). 
Evaluasi hasilnya, mana yang perlu diperbaiki dan 
dilatih lagi

4. Ingat bahwa rentang perhatian anak 
masih terbatas. Bagi anak balita mampu bertahan 
dalam kegiatan yang sama 20 menit itu sudah 
prestasi gemilang. Mendekati 7 tahun hingga 10 
tahun, maksimal 40 menit itu sudah luar biasa. 
Apalagi jika kegiatan itu dianggap kurang menarik

5. Tempatkan anak di posisi strategis, 
misalnya dekat dinding sebelah Anda agar jika 
ia meninggalkan shaf tidak membuat shaf Anda 
terputus

6. Secara sopan minta izin dan minta maaf, 
terlebih dahulu kepada jemaah di sekeliling Anda 
jika nanti ada kondisi yang mungkin tidak mereka 
sukai (ini sekaligus menjadi contoh bagi anak 
tentang sopan santun dengan menghormati hak 
orang lain).

Semua persiapan ini sangat penting bukan 
sekadar agar orang lain tidak terganggu, tetapi 
juga mencegah anak mengalami perlakukan tidak 
menyenangkan di tempat yang seharusnya kelak ia 
cintai ini. Karena pengalaman traumatis di usia dini, 
membekas cukup panjang dan dalam. Mungkin 
anak tidak ingat peristiwanya tetapi bisa jadi masjid 
menjadi anchor perasaan tidak nyaman bagi anak,

Usia berapa sebaiknya dimulai? Sejak anak 
sudah bisa memahami briefing dan role playing 
sederhana. Setiap anak berbeda-beda, ada 
yang usianya baru 1,5 tahun sudah paham, ada 
yang 4 tahun, ada yang 7 tahun, tergantung pola 
komunikasi dan kebiasaan di rumah Anda. Anak 
yang memiliki kedekatan yang baik dan biasa 
diperlakukan respectful insyaa Allah memiliki 
kemampuan komunikasi yang lebih baik.

“

smartparenting
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Fasilitasi Mobilitas Muslimah
dengan Syar'i

Di tengah dinamika kehidupan manusia 
modern yang dituntut serba cepat, 
hadir moda transportasi ojek online 

yang membantu mobilitas lebih cepat dan 
praktis. Namun, ojek online yang menguasai 
pasar masih didominasi oleh driver pria. 
Sehingga membuat para muslimah ragu dan 
takut jika harus menggunakan jasanya. Belum 
lagi makin maraknya kasus pelecehan seksual 
yang dialami penumpang.

Peluang ini yang dilirik oleh Evilita Adriani. 
Seorang mahasiswi asal Surabaya. Evilita 
yang sejak awal aktif dalam berbagai kegiatan 
organisasi dan freelance kurir, merasa perlu ada 
layanan ojek khusus perempuan. “Lalu lahirlah 
Ojek Syar'i atau yang disingkat Ojesy. Awalnya 
saya sebagai founder juga merangkap menjadi 
driver,” kenang perempuan berusia 22 tahun ini. 

Tahun 2015 menjadi awal berdirinya Ojesy. 
Evilita pun menggandeng seorang teman untuk 
bekerjasama. Perlahan namun pasti, makin 
banyak muslimah yang ingin bergabung menjadi 

driver Ojesy. “Awalnya kami pakai media 
facebook. Lalu banyak yang tanya bagaimana 
caranya bergabung,” jelasnya. Di tahun yang 
sama, Evilita melebarkan sayap Ojesy di kota 
sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, dan 
Malang.

Selama hampir empat tahun berjalan, Ojesy 
makin berkembang di berbagai kota di Indonesia 
seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Bandung, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. 
Serta sejak Desember 2018, Ojesy merambah 
luar pulau Jawa tepatnya di Makassar. “Banyak 
permintaan dari luar kota. Jika ada yang 
bersedia menjadi koordinator disana, insyaAllah 
kami buka,” ujar mahasiswi jurusan Hubungan 
Internasional ini.

Banyaknya permintaan untuk menghadirkan 
Ojesy di luar Surabaya tentu karena citra Ojesy 
yang baik dengan pelayanan optimal. Sampai 
Januari 2019, sudah ada 900 driver Ojesy di 
seluruh Indonesia. Mereka adalah para muslimah 
yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan 

muslimah
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mahasiswi. “Ada juga yang masih bekerja namun 
ingin mencari penghasilan tambahan dari Ojesy,” 
jelas mahasiswi Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Surabaya ini.

Para driver ini tentu direkrut dengan cara 
yang syar'i pula. Tak hanya harus melengkapi 
persyaratan seperti SIM, STNK, dan SKCK, tapi 
mereka juga harus membawa Surat Izin Mahrom. 
“Bagi yang punya suami harus diizinkan oleh 
suami, sedangkan yang belum menikah, harus 
dengan seizin keluarga,” papar alumnus SMAN 4 
Surabaya. 

Menjadi penyedia layanan ojek syar'i pertama 
tentu menjadikan Ojesy sebagai kiblat bisnis 
serupa yang mulai bermunculan. Namun hal ini 
tak menjadi kekhawatiran bagi Evilita.

Selain menjadi lapangan pekerjaan bagi 
driver, menjadi penyedia ojek syar'i bagi 
muslimah, Ojesy tanpa disadari juga menjadi 
agen dakwah bagi pengguna dan pengemudi. 
Para pengemudi Ojesy wajib menggunakan hijab. 
“Bahkan ada driver kami yang belum berhijab, 
karena Ojesy, beliau akhirnya berhijab dengan 
istiqomah sampai sekarang,” ceritanya.

Para driver yang terdaftar dalam Ojesy pun 
selalu melewati tes wawancara dan psikologi 
sehingga bisa professional dan memberikan 
layanan yang nyaman untuk penumpang. 

“Meski semua driver kami perempuan, kami 
tidak khawatir karena mereka sudah melewati 
berbagai tes. SOP keamanan dalam berkendara 
juga sudah kami jelaskan. Seperti untuk tidak 
melanggar rambu lalu lintas,” paparnya. Evilita 
pun tak khawatir akan tingkat kecelakaan. Sebab 
menurut survei dari berbagai lembaga asuransi, 
tingkat kecelakaan lebih tinggi dialami laki-laki 
daripada perempuan.

Ojesy bisa melayani pelanggan secara 
langsung melalui aplikasi maupun pesan via 
aplikasi whatsapp. Namun juga bisa dengan 
cara berlangganan. Para ibu rumah tangga yang 
susah mobilitasnya karena takut berkhalwat 
dengan driver laki-laki, atau yang tidak bisa 
naik sepeda motor juga bisa menggunakan 
jasa langganan. “Dengan jasa langganan ini 
pelanggan bisa mendapat harga jauh lebih 
murah hingga 25 persen,” jelas perempuan asli 
Surabaya ini.

Aplikasi Ojesy sudah di download lebih 
dari 20.000 kali dengan penilaian 4,2/5 dalam 
Playstore. Ini menunjukan tingkat kepuasan 
para pelanggan yang sangat terbantu dengan 
adanya Ojesy. “Kedepannya kami juga ingin 
mengembangkan layanan baby sitter juga agar 
lebih bermanfaat bagi orang banyak,” tutupnya. 
(grc)

muslimah
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kuliner

Sushi Halal Tanpa Mirin

Sejak 2013 lalu, Santi Rahmawati 
bersama suaminya, Guntur Setiawan, 
membangun sebuah usaha rumah 

makan yang fokus pada makanan khas Jepang. 
Dengan nama Shiawase, mereka menyajikan 
berbagai jenis sushi. Memilih segmen pecinta 
makanan khas Negeri Sakura ini ternyata tanpa 
alasan. Sebelum memutuskan untuk membuka 
usaha sendiri, Guntur adalah chef di salah satu 
hotel berbintang di Jakarta dengan spesialisasi 
masakan Jepang.

“Kami ingin menyajikan sushi yang benar-
benar halal pada para saudara muslim. 
Karena semua saus kami buat sendiri,” jelas 
Santi. Namun, dalam perjalanan usahanya ini, 
Shiawase mendapat berbagai ujian dari Allah 
sehingga harus jatuh bangun. Mulai dari bazar 
ke bazar, hingga punya restoran, namun semua 
dihancurkan oleh Allah. “Itulah tanda cinta 
Allah pada kami, karena saat itu kami belum 
berdagang dengan cara Rasulullah SAW” papar 
perempuan dengan tiga orang anak ini.

Akhirnya Shiawase, yang berarti keberkahan 
ini bangkit dan menambahkan nama jadi “Sushi 
Halal Shiawase”. Guntur yang berpengalaman 
belajar pada chef asli Jepang lalu mengganti 
semua bahan haram dalam sushi seperti mirin 
dan sake dengan gula cair. “Alhamdulillah 
karena belajar dari orang Jepang asli saya jadi 
terbiasa mencari bahan pengganti,” ujar Guntur.

Sushi Halal Shiawase mempunyai beberapa 
menu andalan seperti Salmon Maki, Sushi 
Moriawase, dan California Roll. Selain itu juga 
ada Takoyaki dengan berbagai isian seperti 
gurita, salmon dan kepiting. Juga ada menu 
untuk anak-anak. Semuanya dibuat saat ada 
pesanan. (grc)

Pindai Versi Video
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kuliner

Sushi Halal Shiawase
Jl. Assirot, GG. H. Daud I No. 20 Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan
      @yataishiawase
      0857 1646 5315
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اِت ِمْن ِ التَّامَّ  أَُعْوذُبَِكِلَماِت للاّٰ
َما َخلََق َشّرِ

Doa Terhindar dari Mara Bahaya

Artinya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan apa yang diciptakanNya
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Mau Karyamu dimuat di sini ??
Yuk kirimkan karyamu ke redaksi majalah di 

Graha Yam Mandiri JI. Raya Jambangan No. 135-137 Surabaya
atau melalui email media@yammandiri.org

Arkana Ilyas Z.

TK Al Irsyad / A1

Kota Pasuruan
Nadine Farah El Izza

Madrasah Dinniyah Khoiru Ummah

Bangkingan, Surabaya



24 Majalah Yatim Mandiri

pinturezeki

Harga Bersaing Kualitas Terjamin
Milenia Cake & Bakery Jakarta Timur

Membangun usaha dan bisnis sendiri 
mungkin menjadi cita-cita semua 
orang. Termasuk Kurnianingsih atau 

yang akrab disapa Nia. Sebelumnya, Nia adalah 
pekerja kantoran. Namun sejak awal 2018, 
dirinya bertekad untuk membuka usaha sendiri, 
meski sama sekali belum ada pengalaman yang 
cukup lama. Bersama sang suami dan seorang 
partner, Nia membangun Milenia Cake & Bakery 
pada April 2018.

“Partner bagian membuat resep dan 
produksi, dibantu oleh satu orang. Sedangkan 
saya dan suami bagian manajemen dan 
marketing. Tapi kami juga sedang belajar 
membuat roti,” jelas perempuan 39 tahun ini. 
Dengan membangun usaha Nia juga sedang 
berusaha memberi lapangan pekerjaan pada 
orang lain. “Kami bukan tipe orang kantoran. 
Dengan begini kami bisa membagi rezeki 
dengan orang lain,” tambahnya.

Milenia Cake & Bakery memproduksi 
berbagai macam roti. Mulai dari roti coklat, keju, 
coklat keju, pisang coklat, hingga pizza mini. 
Selain itu, juga ada kue-kue gurih dan manis 
seperti risoles ragout, risoles mayonaise, sosis 
solo, sus buah, éclair, dan pie buah. 

Semuanya kami bikin sesuai pesanan. Jadi 
fresh dan tidak ada return,” ujar Nia. Meski 
biasanya para pelanggan memesan jauh-jauh 
hari, namun Nia juga melayani pesanan di hari 
yang sama. “Biasanya kalau mendadak minimal 
1 hingga 2 lusin,” tambahnya.

Meski baru memanfaatkan garasi rumahnya 
untuk produksi Milenia Cake & Bakery sudah 
bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak. 
“Kami memanfaatkan sosial media seperti 
Instagram dan Facebook untuk sarana 
marketing sehingga jangkauan pembelinya lebih 
luas,” papar perempuan asal Cilacap ini. Meski 
followers instagramnya belum banyak, tapi 
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sudah cukup efektif sebagai sarana promosi, 
tanya jawab dan jual beli.

Bahkan beberapa kali banyak warga luar 
kota dan luar pulau yang meminta pesanan. 
“Sayangnya kami belum berani untuk 
pesanan jarak jauh karena beresiko pada 
pengemasannya. Kecuali jika dibawa sendiri ke 
luar kota,” paparnya. 

Kue buatan Nia ini sama sekali tanpa bahan 
pengawet. Untuk roti, bisa bertahan hingga 
empat hari. Sedangkan untuk kue basah bisa 
bertahan hingga 3 hari jika dimasukkan dalam 
kulkas. “Mungkin ini yang bikin pelanggan kami 
suka,” ujarnya. Selain itu juga tanpa rum untuk 
sus dan éclair sehingga dijamin halal.

Selain memasarkan lewat media sosial, Nia 
juga memasarkannya langsung pada kantor. 
Sehingga dirinya pun sering mendapat pesanan 
snack box untuk rapat. Biasanya berjumlah 
40 hingga 150 kotak snack box. “Untuk snack 
box biasanya pelanggan memilih sendiri antara 
kombinasi kue gurih dan manisnya,” jelasnya.

Agar lebih dekat dengan pelanggan, Nia 
juga membuka stand di bazar car free day 
Bekasi. Hampir tiap hari Minggu, Nia dan suami 
membawa 200 kue dan roti ke sana. “Paling 

favorit kalau lagi bazar adalah sus, bisa sampai 
120 sus habis. Sedangkan rotinya paling disukai 
anak-anak adalah pizza,” paparnya.

Milenia Cake & Bakery juga melayani 
pesanan kue untuk ulang tahun. Biasanya, 
pesanan ini datang dari lingkungan sekitar. 
“Tetangga yang anaknya ulang tahun pesan 
bisa sesuai selera. Bisa dalam bentuk whole 
cake atau cupcake,” ujarnya. Variannya adalah 
sponge cake coklat, red velvet, dan black 
forest. 

Dalam merintis usaha ini, Nia dan suami tak 
takut bersaing dengan produsen bakery lain 
yang sudah memonopoli. “Karena kami punya 
kualitas yang setara dengan pesaing namun 
dengan harga yang jauh lebih murah sekitar Rp 
5.000,- sampai Rp 7.000,- saja” tambahnya. 

 Di tengah kesibukannya, Nia dan suami 
tak lupa untuk menyisihkan rezekinya pada 
anak-anak yatim. Salah satunya melalui Yatim 
Mandiri. Sudah lebih dari lima tahun Nia 
merasakan manfaat yang berlimpah. “Kami 
senang untuk membagi rezeki terutama pada 
Yatim Mandiri karena penyalurannya tepat pada 
targetnya,” tutupnya. (grc)
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silaturahim

Bisa Menambah Ilmu 
Melalui Majalah

Astra Motor Sragen

Para karyawan Astra Motor Sragen telah 
mengenal Yatim Mandiri sejak tahun 
2014. Saat itu, seorang karyawan Yatim 

Mandiri membeli sebuah motor di sana dan 
bertemu dengan Sophia Dewi. Perempuan yang 
akrab disapa Sophi ini pun mendapat banyak 
penjelasan tentang program-program Yatim 
Mandiri. “Pertama kali yang membuat saya senang 
adalah Yatim Mandiri bisa jemput donasi. Sehingga 
kami diingatkan untuk selalu menyisihkan sebagian 
rezeki tiap bulan,” kenangnya.

Melihat kemudahan itu, rekan-rekan Sophi 
pun mulai banyak yang tertarik untuk bergabung. 
“Kadang ada juga yang saya dekati terus jelaskan 
tentang Yatim Mandiri dan langsung ikut,” jelas 
perempuan asli Surabaya ini. Sampai saat ini, 
sudah ada 14 orang karyawan Astra Motor Sragen 
yang menjadi donatur.

Sophi dan teman-teman merasa terbantu 
karena berapapun uang yang mereka sisihkan 
pada Yatim Mandiri terasa besar bagi penerima 
manfaatnya. “Kalau uang segitu dibawa ke mall 
memang terasa kecil, tapi semoga bermanfaat 
untuk pendidikan adik-adik yatim,” ujarnya,

Selain itu, Sophi sangat senang dengan majalah 
yang ia dapat setiap bulan. Baginya, Majalah Yatim 
Mandiri menjadi sumber ilmu yang bisa dibaca 
kapan saja. “Saat kita tidak bisa datang kajian kita 
tetap bisa menambah ilmu dengan baca Majalah 
Yatim Mandiri. Pembahasannya selalu bagus,” 
pungkasnya. (grc)

Tetap Setia Bersedekah
Meski di Kota Lain

Informa Lippo Plaza Jember

Sugeng Purwanto sudah sejak 10 tahun 
lalu mengenal Yatim Mandiri. Saat itu, 
dirinya masih bekerja di Informa Royal 

Plaza Surabaya. Sugeng mengatakan bahwa 
pada awalnya dirinya merasa jika bersedekah 
itu “dipaksa”. “Padahal itu kewajiban sebagai 
seorang muslim. Yang awalnya merasa dipaksa 
akhirnya jadi biasa,” kenangnya.

Meski sempat berpindah-pindah tempat di 
Surabaya, namun Sugeng tetap setia pada Yatim 
Mandiri. Dirinya pun selalu mengajak rekan-rekan 
kerjanya untuk menjadi donatur. Namun, pada 
tahun 2017 lalu dirinya dipindah tugas ke Jember. 
“Saat itu sempat terputus. Karena saya merasa 
jauh dari Surabaya,” ujar Store Manager Informa 
Lippo Plaza Jember ini. 

Siapa sangka, Sugeng melihat spanduk Yatim 
Mandiri di depan perumahannya. Dirinya lantas 
meminta SPV kantornya untuk menghubungi 
Yatim Mandiri. “Alhamdulillah sudah ada Yatim 
Mandiri di Jember. Karena sudah biasa berdonasi 
ke Yatim Mandiri rasanya ada yang hilang jika 
tidak disalurkan,” ujarnya.

Mengajak rekan-rekannya untuk menjadi 
donatur ternyata tidak susah. Banyak yang tertarik 
karena Yatim Mandiri rutin memberi layanan 
donatur berupa ceramah. “Teman-teman juga 
merasa kalau kita bersedekah sendiri memang 
terlihat kecil. Tapi, saat itu dikumpulkan bersama-
sama jadi terlihat besar sekali dan semoga 
bermanfaat,” tutupnya. (grc)
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silaturahim

Rasakan Banyak Manfaat 
Sedekah

RS Khusus Jiwa Ernaldi Bahar Palembang

Setia Bersinergi Bersama 
Yatim Mandiri

Gapensi Gresik

Pada 2011 lalu, Resa Sri Melia mulai 
mengenal Yatim Mandiri. Dirinya yang 
saat itu belum menjadi donatur, tertarik 

karena salah seorang rekannya telah lebih dulu 
bergabung dengan Yatim Mandiri. “Saya suka 
baca-baca majalahnya. Tapi saat itu hati belum 
tergerak, mungkin karena tipu daya setan yang 
bikin saya takut miskin,” kenangnya.

Ditahun yang sama, Resa mendapat ujian dari 
Allah. Suami, anak, serta orang tuanya sakit-
sakitan. “Lalu saya minta pertolongan pada Allah 
agar kami diberi kesehatan. Salah satu caranya 
dengan rutin bersedekah pada Yatim Mandiri. 
Awalnya, dirinya juga mendaftarkan anak dan 
suaminya untuk menjadi donatur. “Alhamdulillah, 
perlahan Allah tolong kami,” ujar perempuan 
berusia 35 tahun ini.

Namun, Allah berkata lain, tak lama setelah 
itu sang suami meninggal dunia. Hal ini tak 
membuatnya putus untuk terus rutin bersedekah. 
Malah semakin banyak dirinya mengajak rekan-
rekannya. “Karena petugas dari Yatim Mandiri 
ramah, jadi teman-teman bagian UGD, rawat inap, 
rawat jalan, sampai psikolog banyak yang ikut,” 
ungkapnya.

Mereka pun tak hanya rutin berdonasi, 
tapi juga mempercayakan qurban, waqaf, dan 
program membantu perlengkapan alat sekolah 
pada Yatim Mandiri. “Alhamdulillah teman-teman 
percaya sehingga mereka sering menitipkan juga 
untuk program Ramadhan,” tutupnya. (grc)

Bagi Khoirul Makhrudy, berbagi dengan 
anak yatim dan dhuafa sudah seperti 
menjadi kebutuhan. Sejak remaja, hal 

ini sudah ditanamkan dalam dirinya. Pria yang 
akrab disapa Rudy ini mengungkapkan pada 
2008 lalu dirinya sengaja mencari yayasan yang 
bisa menerima santunan untuk anak yatim. “Tidak 
sengaja saat itu saya lihat baliho Yatim Mandiri di 
daerah Gresik Kota Baru. Lalu saya cari alamatnya 
dan datang kesana,” kenangnya.

Tak disangka, saat sampai disana Rudy 
mendapat penjelasan tentang program-program 
Yatim Mandiri yang menarik. “Oleh kepala 
cabang saya dijelaskan berbagai program yang 
tepat sasaran. Sehingga saya yakin menjadi 
donaturnya,” jelasnya. 

Meski saat itu Rudy masih menjadi donatur 
secara personal, sekarang ia sudah mengajak 
banyak karyawannya untuk menjadi donatur. 
“Awalnya pelan-pelan tiga orang, sekarang 
mungkin sudah lebih dari 10,” ujarnya. Rudy tak 
pernah memaksa para karyawannya. Dirinya 
hanya meletakkan brosur dan majalah Yatim 
Mandiri di kantornya supaya dibaca..

Rudy tak hanya menjadi donatur rutin. Namun, 
dirinya juga setia bersinergi dengan Yatim Mandiri 
di berbagai program. “Saya juga beberapa kali 
ikut terjun langsung menyapa para penerima 
manfaat. Seperti saat ada program Kesehatan 
Keliling, pembagian tas ASA, dan bakti sosial 
lainnya,” papar Rudy. (grc)
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Youth For Change

Yatim Mandiri kembali menggaungkan 
nama Supercamp. Yaa ajang rutin 
setiap tahun ini kembali digelar di 17 

kota di Indonesia. Dilaksanakan pada masa libur 
sekolah, Supercamp menjadi ajang keren bagi 
anak-anak yatim dhuafa untuk meng-upgrade diri 
menjadi anak yang siap mandiri.

Mengusung tema Youth For Change, 
Supercamp di tahun ini memberikan kesan 
liburan sekolah yang bermanfaat untuk masa 
depan anak-anak yatim dhuafa pasca pendidikan 
menengah atas. Seperti yang diungkapkan 
Hendy Nurrochmansyah, kegiatan ini untuk 
membentuk karakter kemandirian. “Karakter 
kemandirian meliputi sikap-sikap dasar 
leadership, percaya diri, manajemen diri dan 
sikap dasar muslim”.

Yatim Mandiri mempunyai potensi binaan 
sebanyak 1.400 anak kelas 3 SMA. Banyak 

diantara binaan yang masih bingung menentukan 
pilihan pasca SMA/SMK. Supercamp kali 
ini fokus untuk membantu para peserta 
mempersiapkan pendidikan lanjutan setelah 
tamat sekolah. Nantinya para peserta akan 
diarahkan sesuai passion dan keinginan mereka. 
Melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan 
atau bekerja. 

Sebagai pembekalan, Supercamp 
memberikan kelas motivasi mandiri. Sukses 
story dari alumni Mandiri Entrepreneur Center 
(MEC) dan mahasiswa mandiri dari universitas 
ternama, serta ada entrepreneur challenge. 
Dalam entrepreneur challenge inilah, nantinya 
mereka akan dilatih bagaimana cara komunikasi, 
negosiasi, dan selling. 

“Dengan bekal itulah, nantinya kami berharap 
bisa membawa perubahan untuk para peserta 
menjadi remaja yang mandiri,” harap Hendy. (irs)        

jendela
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Tekad Kuat untuk Menjadi Pengusaha
Muhammad Lutfi Aji Arya Putra

Alumni MEC Angkatan XI

Perkenalkan nama aku Muhammad 
Lutfi Aji Arya Putra. Teman-teman 
biasa memanggil aku Arya. Aku lahir di 

Balikpapan, tanggal 28 Februari 1997. Hidupku 
biasa-biasa saja, tidak ada yang begitu spesial. 
Aku hanya seorang gamers yang mana aku 
banyak menghabiskan waktu di warnet. Namun 
hal itu berubah 180 derajat pada tanggal 22 Mei 
2012 ketika seorang laki-laki yang aku sayangi 
pergi meninggalkanku. Ya, laki-laki yang akrab aku 
panggil Papah itu telah pergi untuk selamanya. 
Meninggalkan aku dan keempat adikku yang 
masih kecil. Saat itu aku masih SMP kelas 3.

Kepergian Papah memaksa aku untuk 
berubah. Sejak SMA aku sudah tidak pernah 
bermain game lagi di warnet. Aku mulai mencoba 
untuk mengikuti berbagai jenis organisasi. Yang 
tadinya hanya berinteraksi dengan komputer, 
sekarang harus berinteraksi dengan banyak 
orang. Bagiku itu bukanlah hal yang mudah, harus 
mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 
Seiring berjalannya waktu, ternyata ikut organisasi 
itu menyenangkan walaupun capek. Banyak 
pengalaman baru yang saya dapatkan selama 
mengikuti organisasi. Mulai dari mengatur waktu, 
cara berkomunikasi yang baik dengan orang 
lain. Dalam organisasi saya cukup mempunyai 
peranan. Saya pernah meraih prestasi menjadi 

Ketua OSIS SMA Negeri 2 Balikpapan 2013-2014, 
Ketua Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 2 
Balikpapan 2013-2014, Kepala Bidang Agama 
Forum Anak Balikpapan 2013-2015, Ketua Panitia 
Event Olahraga Se-Kaltim "Smada Competition 
2014".

Tidak terasa masa SMA pun telah usai. 
Aku memiliki cita-cita untuk masuk Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 
Jurusan Teknik Fisika namun tidak pernah 
lolos. Alhasil aku diterima di Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Aku sudah 
membayar uang administrasi namun mamah 
berkehendak lain. Mamah memaksa aku untuk 
melanjutkan pendidikan di Surabaya, yaitu 
di Mandiri Entrepreneur Centre salah satu 
Program Pendidikan dari Yatim Mandiri untuk 
anak yatim. Akhirnya saya mengikuti keinginan 
Mamah walaupun jiwa memberontak dan penuh 
keterpaksaan. Namun aku yakin, Ridho Mamah 
adalah Ridho Allah. InsyaAllah Allah akan selalu 
memberikan jalan yang terbaik untukku.

Agustus 2015, awal mula aku menginjakan 
kaki di MEC Surabaya. Dengan ukuran kampus 
yang sederhana, aku mulai menimba ilmu disitu. 
Di MEC aku mengambil jurusan TKJ. Sempat 
bingung awalnya, karena tidak pernah belajar 
lebih detail tentang komputer. Yang penting yakin 

naikkelas
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aja deh, bisa enggak bisa urusan belakangan. 
Selain itu di MEC juga belajar ilmu agama dan 
entrepreneur. Disini aku mulai tertarik untuk 
menjadi seorang Pengusaha.

Tidak terasa waktu pendidikan di MEC 
segera berakhir. Teman-teman mulai mencari dan 
melamar pekerjaan namun aku memilih untuk 
membuka usaha. Idealisme dalam diriku memang 
tinggi. Bisa tidak bisa yang penting dijalani aja. 
Bulan April 2016 aku mulai menjalankan usaha 
bakso di Sidoarjo namun tidak berjalan lama. 
Ilmu yang sangat minim dan hanya bermodalkan 
nekat menjadi faktor bangkrutnya usaha yang aku 
jalani ini. Alhasil awal Juni 2016 aku kembali ke 
Surabaya dengan tekad pokoknya aku pantang 
untuk jadi karyawan.

Selama di Surabaya aku tidur di Masjid 
sekaligus menjadi marbot. Aku mulai berpikir 
pokoknya harus menjadi orang sukses. Masa 
jauh-jauh dari Balikpapan ke Surabaya tidak 
menjadi apa-apa. Karena mendekati bulan 
Ramadhan, akun mencari produk yang sekiranya 
laris. Yang terlintas di pikiran ku adalah madu. 
Aku mulai kulakan madu 30 botol. Alhamdulillah 
dalam 2 minggu semua madu yang aku jual 
habis. Aku mendapatkan keuntungan sebesar 
1,5 juta. Namun sangat disayangkan, produsen 
tempat aku mengambil madu kehabisan stock. 
Aku mulai berpikir untuk mencari produk lain. Aku 
mencoba kulakan kurma 10 kg di Pasar Ampel 
yang kemudian aku bungkus kurma tersebut 
menggunakan mika. Aku titipkan kurma tersebut 
kepada para pedagang yang jualan makanan di 
pinggir jalan. Dari 10 kg kurma, aku mendapatkan 
keuntungan 500 - 700 ribu selama 2 minggu.

Selain berjualan kurma, selama bulan 
Ramadhan aku berjualan kerupuk di pinggir jalan. 
Ternyata ramai banget yang beli. Aku mampu 
menghabiskan 3 bal kerupuk hanya dalam waktu 
3 hari. Dan itupun aku hanya berjualan 2 jam 
(15.30 - 17.30 WIB). Selama berjualan kerupuk 
aku mendapatkan keuntungan sebesar 900 ribu 
selama 3 minggu.

Tapi aku masih belum puas dengan apa yang 
aku dapatkan. Ada satu malam di bulan ramadhan 
aku melakukan sholat tahajud dan berdoa kepada 
Allah "Ya Allah pertemukanlah aku dengan guru 
yang bisa membimbing aku dunia akhirat". Tiga 
hari kemudian datanglah Pak Yanto dan beliau 
memperkenalkan Pesantren Sintesa kepadaku. 
Aku langsung tertarik tanpa harus berpikir panjang 
untuk daftar disana.

Bulan Agustus 2016 aku mulai belajar di 
Pesantren Sintesa. Disana aku belajar Internet 
Marketing lebih dalam. Dari dulu memang aku 
ingin sekali mendapatkan uang dari Google. 
Entah itu jualan online ataupun dari iklan 

naikkelas
Google. Alhamdulillah setelah lulus dari Sintesa 
aku kembali ke MEC untuk mengajar Internet 
Marketing disana. Atas izin dari Allah SWT 
sekarang aku memiliki penghasilan 30 juta/bulan.

Coba waktu itu aku tetap bersikukuh untuk 
masuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Aku tidak akan pernah kenal MEC dan mungkin 
tidak seperti sekarang ini. Aku sangat bersyukur 
kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia 
yang Ia berikan kepadaku. Aku tidak akan pernah 
melupakan perjuangan disaat aku susah. (arya)
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kemandirian

Membangun Kesadaran Diri di Era Generasi Milenial

Era milenial yang terjadi pada generasi 
muda saat ini sangatlah menggelitik 
para pendidik. Para pendidik harus 

memutar otak mencari seribu cara untuk 
menyajikan pendidikan yang tepat bagi mereka. 
Pola pendidikan zaman dulu sudah tidak relevan 
lagi dengan dunia mereka. Mereka yang memiliki 
rasa ke-aku-an yang tinggi membutuhkan 
pendekatan khusus untuk membangun 
kesadaran diri menjadi pribadi yang lebih 
berkualitas. Karena itulah, untuk memaksimalkan 
program pendidikan Mandiri Entrepreneur Center 
(MEC) menerapkan sistem Building Learning 
Power (BLP) pada tahun akademik 2018 ini. 

Terdapat tujuh komponen yang dibangun 
dalam sistem BLP, yaitu membangun kekuatan 
visi, pola pikir positif, kekuatan akhlak, 
ketangguhan, kecerdasan, kecerdikan dan 
kemandirian. Komponen BLP tersebut mulai 
ditumbuhkan dan dikembangkan kepada 
peserta didik dengan membangun pengalaman 
belajar selama beraktivitas di MEC. Baik 
dalam hal akademik, keasramaan maupun 
entrepreneur. Tujuh komponen BLP tersebut 
mampu mengubah kepribadian peserta didik 
MEC menjadi lebih baik lagi dan semakin 
berkualitas. Seperti halnya yang dialami oleh 
salah satu peserta didik MEC Aniza Listianti 

asal kota Trenggalek dari Cabang Yatim Mandiri 
Tulungagung. 

Aniza Listianti menjadi peserta didik terbaik 
meraih IP terbaik pada angkatan 14 dari prodi 
Akuntansi dan Administrasi Perkantoran. 
Menurut Aniza, salah satu yang paling tampak 
perubahan dalam pribadinya adalah titik syukur. 
Rasa syukur Aniza terbangun di setiap kegiatan 
inti MEC. Mulai dalam hal makan, fasilitas belajar, 
lingkungan, entrepreneur, ibadah dan pastinya 
kesempatan belajar di MEC. 

Hal itulah yang membuat Aniza selalu 
berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap 
aktivitas sehingga dia bisa meraih IP terbaik. 
Aniza juga telah berhasil melampaui batas target 
entrepreneurnya.  Tabungan yang dia miliki 
murni hasil entrepreneur sebesar Rp 1.800.000,-  
mulai akhir bulan Juli hingga Desember 
2018, sedangkan target yang ditentukan oleh 
manajemen MEC sebesar Rp. 1.250.000,-. 

Selain menemukan titik syukur, menjaga 
pola pikir selalu positif yang selalu Aniza jaga di 
setiap aktivitas. Hal itulah yang membuat energi 
positif selalu mengalir mengantarkan kesuksesan 
dan keberhasilan Aniza Listianti. Kesadaran diri 
yang dia miliki dia dapatkan dari pembinaan dan 
pendampingan yang menerapkan sistem Building 
Learning Power. (ita)

Mandiri Enterpreneur Center
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Insan Cendekia Mandiri Boarding School

Studi Banding Ke Perguruan 
Tinggi Negeri di Yogyakarta

Pada tanggal 20 Desember 2018, STAI An – 
Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo melakukan 
kunjungan ke dua perguruan tinggi negeri 

di Yogyakarta. Yaitu Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga dan Universitas Negeri Yogyakarta. Kaprodi 
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) STAINIM, M. 
Ripin Ikhwandi M,Pd.i, menyampaikan bahwa tujuan 
dari  kunjungan tersebut adalah dalam rangka 
peningkatan wawasan akademik, kurikulum, layanan 
dan pengelolaan kelembagaan prodi Manajemen 
Pendidikan Islam STAINIM. 

Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan 
MoU antara STAINIM dengan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tentang Pengembangan Tridharma 
Perguruan Tinggi.

Rombongan STAINIM disambut oleh Dr. Imam 
Machali M,Pd selaku kaprodi MPI UIN Sunan 
Kalijaga. Beliau mengajak berkeliling kampus untuk 
melihat lebih dekat mengenai pelayanan akademik 
dan kemahasiswaan prodi MPI UINSUKA yang telah 
menerapkan Program Pelayanan One Day Service 
(ODS).

Pada hari yang sama STAINIM berkunjung ke 
Universitas Negeri Yogyakarta yang ditemui oleh 
Dr. Lantip Diat Prasojo, S.T., M.Pd selaku sekprodi 
pascasarjana UNY. Pada kesempatan ini beliau 
menjelaskan tentang pengembangan pascasarjana 
manajemen pendidikan di UNY, diharapkan nantinya 
STAINIM memiliki pascasarjana MPI. (sci)

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah 
Indonesia Mandiri

kemandirian
Kunjungan Jurnalistik Redaksi 

ICM Media ke Jawa Pos

Pada Rabu (5/12) lalu, redaksi ICM Media 
melakukan kunjungan ke kantor redaksi 
Jawa Pos, Graha Pena Surabaya. 

Kunjungan ini merupakan salah satu program 
pengembangan, yang dilaksanakan secara berkala 
setiap tahunnya. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh redaksi 
ICM Media kelas XI. Berharap pada kegiatan 
tersebut kami mendapatkan ilmu dan inovasi baru 
yang bisa diterapkan pada kegiatan jurnalistik di 
sekolah.

Pada kunjungan tersebut, kami didampingi oleh 
beberapa anggota Redaksi Jawa Pos yakni Kak 
Nina sebagai layouter halaman Zetizen dan Kak Fikri 
sebagai copy editor. Bersama-sama, kami diajak 
untuk berdiskusi tentang penyusunan redaksi surat 
kabar yang tepat dan menarik. 

Beliau menyampaikan beberapa hal yang sangat 
bermanfaat, seperti terkait dengan pengambilan 
angle foto yang sesuai dengan karakteristik Picture 
Talk, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam 
memahami sebuah teks secara substansial. 

Lalu, cara mengatur layout yang bersifat persuasif 
agar dapat menarik minat baca dan pembaca tidak 
merasa bosan. Juga saran agar surat kabar memiliki 
karakteristik atau ciri khas baik dari segi konten dan 
tampilan. Dan terakhir, mengenai kombinasi bahasa 
yang sesuai dengan perkembangan zaman atau 
bahasa anak muda agar surat kabar tidak terkesan 
kaku dan membosankan. (arn)
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kabarnusantara

Sukses Gelar Simfoni Religi bersama Sabyan Gambus
Jakarta Barat. Pertengahan Desember 2018 lalu, 

tepatnya pada Rabu (12/12), Yatim Mandiri Cabang 
Jakarta Barat sukses menggelar Konser Simfoni 
Religi. Konser yang ditujukan sebagai konser amal ini 
menggandeng band yang sedang naik daun, Sabyan 
Gambus sebagai pengisi acara utama. Sebagai 
pembuka, hadir Chiki Fawzi yang bernyanyi dengan 
riang dan semangat.

Acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB ini 
dihadiri sebanyak kurang lebih 600 orang penonton. 
Mereka adalah para penggemar Sabyan Gambus, 
Chiki Fawzi, keluarga, serta jajaran pejabat daerah 
Jakarta Barat. Hadir pula Walikota Jakarta Barat Drs. 
H. Rustam Effendi bersama istri, Inad Luciawaty. 
Antusiasme penonton juga dirasakan oleh pihak 
sponsor dari PT Paragon Technology and Innovation 
(Wardah), PT Guna Cahaya Synergi, PT Forissa, dan 
para ibu-ibu TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat 
serta banyak sponsor lainnya.

Periksa Kesehatan Warga Gandul
Depok. Pada Minggu, 9 Desember 2018 lalu 

telah terlaksana acara Bakti Sosial dan Pemeriksaan 
Kesehatan Gratis di Aula RW 03, Gandul, Cinere, 
Kota Depok. Acara yang disertai pembagian 
sembako dan paket gizi ini diikuti oleh 150 penerima 
manfaat yatim, dhuafa, janda dan lansia. 

Bakti sosial ini berjalan dengan lancar berkat 
kerja sama antara Yatim Mandiri Depok dengan 
YBM PLN UIP JBB Gandul, Cinere. Para staf dokter 
dan tenaga medis dari Hilal Ahmar Jakarta juga ikut 
mendukung dan terlibat dalam acara tersebut untuk 
memeriksa kesehatan penerima manfaat. Para 
penerima manfaat sangat senang dengan adanya 
acara ini karena mereka juga mendapat paket 
sembako dan paket gizi. (*)

Konser dibuka oleh penampilan Chiki Fawzi dan 
band. Para penonton ikut bernyanyi bersama. Tak 
hanya menghibur penonton, Chiki juga melelang 
banjo kesayangannya. Banjo ini akhirnya jatuh ke 
tangan istri Walikota Jakarta Barat, Inad Luciawaty 
dengan harga Rp 12.000.000,-.

Sabyan Gambus pun hadir dengan 10 lagu yang 
berhasil membuat para penonton bernyanyi bersama. 
Penonton yang datang dari berbagai kalangan pun 
merasa bahwa konser ini sangat eksklusif karena 
mereka bisa berinteraksi langsung dengan pengisi 
acara.

Nissa Sabyan tak ketinggalan untuk melelang 
kaos dan hoodie miliknya. Kaosnya berhasil dilelang 
dengan nilai Rp 4.000.000,0. Sedangkan hoodie yang 
dipakainya untuk shooting video klip Deen Assalam 
berhasil dilelang dengan nilai Rp 11.000.000,-. Semua 
hasil lelang ini diberikan pada Yatim Mandiri untuk 
memandirikan yatim di seluruh Indonesia. (grc)
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Bakti Sosial Bersama 150 Anak 
Yatim

Bekasi. Pada Minggu, 16 Desember 2018, Yatim 
Mandiri Bekasi menggelar Bakti Sosial berupa jalan 
sehat, senam ceria, dan pemeriksaan kesehatan 
gratis. Acara ini diikuti oleh 150 yatim, dhuafa, serta 
lansia di Pondok Ungu Permai RT 004 / RW 022. 

Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan 
dihadiri oleh rekan-rekan dari Kospin Jasa Syariah 
Bekasi dan segenap perangkat desa setempat. 
Acara ini juga didukung oleh empat tim kesehatan 
dari UPN Jakarta yaitu dr. Vina Devi Octaviany, dr. 
Intan Sulistiani, dr. Olivia Fabita Wijaya, dan dr. Nurul 
Sharaswati. Acara ini juga disponsori oleh Kospin 
Jasa Syariah Bekasi dan PT Sinde Budi Santosa. (*)

Dapur Umum Untuk Korban 
Bencana Banjir Lumajang

Lumajang. Pada tanggal 23 Desember 
2018 terjadi luapan sungai di Desa Sidorejo, 
Rowokangkung,  yang mengakibatkan banjir 
besar dengan ketinggian air 1,5 hingga 2 meter.  
Sehingga melumpuhkan kegiatan masyarakat 
setempat. Yatim Mandiri Cabang Lumajang 
bersama relawan membangun dapur umum untuk 
korban banjir. 

Dengan menyediakan kebutuhan para 
korban banjir seperti makanan, kebutuhan bayi, 
dan keperluan sehari-hari warga. Masyarakat 
dan perangkat Desa Sidorejo mengapresiasi 
langkah Yatim Mandiri Cabang Lumajang untuk 
penanganan korban banjir dan berharap untuk 
tetap melakukan hal yang sama apabila terjadi 
banjir lagi. (*)

Bakti Sosial di Pulau Garam
Surabaya. Pada Jumat 21 Desember 2018 lalu, 

Yatim Mandiri Cabang Surabaya berkunjung ke Desa 
Sembilangan, Socah, Bangkalan, Madura. Sejak 
pukul 08.00 sampai 14.00 WIB diadakan Bakti Sosial 
dengan tema “Indonesia Sehat dan Ceria”. Diikuti oleh 
74 anak yatim serta 131 warga dhuafa. Yatim Mandiri 
dibantu oleh Aliansi Mahasiswa Daerah Universitas 
Trunojoyo Madura. Turut hadir pula Bapak Kepala 
Desa, Moh. Hasan Said.

Para penerima manfaat mendapatkan layanan 
kesehatan gigi, umum, serta cek darah. Selain 
mendapatkan pemeriksaan gratis juga ada hiburan 
akustik oleh teman-teman Aliansi Mahasiswa Daerah 
Universitas Trunojoyo. Setelah pemeriksaan mereka 
juga mendapatkan bingkisan asupan gizi. "Terima 
kasih telah mengadakan bakti sosial di desa kami, 
semoga terus bisa menebar manfaat ke pelosok desa 
di Indonesia," ujar Moh Hasan Said. (*)
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Berbagi di Desa Terdampak 
Puting Beliung

Sidoarjo. Senin, 19 November 2018 lalu,  
bencana puting beliung melanda Desa Kemantren 
dan Kajeksan, Tulangan, Sidoarjo. Beberapa rumah 
roboh dan puluhan lainnya rusak atap dan terasnya. 
Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo berperan serta turut 
berbagi dengan korban puting beliung ini. 

Pada hari Sabtu, 8 Desember 2018 lalu telah 
terlaksana Baksos Kesehatan serta peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW di Balai Desa Kajeksan. Diikuti 
oleh 20 lansia dan 100 anak yatim. Acara dimulai 
dengan doa bersama, dilanjut tausiyah peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW, serta pemeriksaan 
dan pengobatan gratis untuk Yatim Dhuafa. Di sela 
kegiatan pun juga diadakan doorprize untuk hiburan 
peserta kegiatan baksos. Di akhir acara, paket gizi dan 
paket sembako turut dibagikan kepada peserta. (*)

Bantu Korban Longsor Cisolok
Bogor. Bencana tanah longsor yang terjadi 

di Dusun Garehong, Dusun Cimapag, Desa 
Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat, pada 31 Desember 2018 
lalu menimbulkan banyak korban jiwa.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), longsor tersebut menimbun 30 
rumah yang dihuni oleh 32 KK atau 101 jiwa. Dari 
101 jiwa tersebut, 15 di antaranya meninggal dunia 
dan 20 lainnya masih dalam pencarian.

Yatim Mandiri Cabang Bogor hari ini meninjau 
langsung lokasi bencana tanah longsor di desa 
Cisolok Sukabumi serta mendistribusikan bantuan 
sembako, sosis, kare, air mineral dan pakaian layak 
pakai. (*)

Buka Dapur Peduli untuk 
Korban Tsunami

Lampung. Yatim Mandiri Lampung, bekerja sama 
dengan beberapa Organisasi dan Paguyuban yang 
ada di Lampung untuk peduli bencana tsunami yang 
berada di Lampung Selatan. Dalam kegiatan tersebut 
di setiap posko Yatim Mandiri mendirikan Dapur 
Peduli untuk para korban bencana yang berada di 
Desa Way Muli Timur dengan total jumlah data yg 
kami terima 500 KK.

Program Dapur Peduli sangat berarti bagi 
korban tsunami karena yg dibutuhkan saat ini adalah 
makanan siap santap yang bergizi dan berprotein. 
Program Dapur Peduli dilaksanakan pada pasca 
bencana H+4 dan H+7. Dan kami membuka 
kesempatan untuk seluruh masyarakat yang ingin 
membantu, bisa langsung datang ke posko kami di 
Desa Way Muli Timur Dusun 02. (*)
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Terus Bantu Korban Tsunami 
Selat Sunda

Serang. Tsunami yang menerjang Selat Sunda 
pada 22 Desember 2018 lalu memang menyisakan 
banyak korban. Sampai awal tahun 2019 lalu, Yatim 
Mandiri Serang terus memberikan bantuan pada 
para korban. Salah satunya di daerah Cinangka dan 
Carita.

Warga masih takut untuk kembali ke daerahnya 
saat malam hari. Sehingga memilih untuk mengungsi 
ke posko pengungsian maupun posko-posko 
relawan. Dibantu relawan dari Akbid Bina Husada 
Serang untuk donasi logistik dan di bantu PKBM 
Cinangka untuk distribusi ke warga korban bencana 
tsunami. Yatim Mandiri juga mendistribusikan 
donasi makanan beras, mie, sarden, susu, biskuit, 
roti, snack, popok bayi, pembalut, sarung, selimut, 
pakaian layak pakai yang sudah di sortir ulang. (*)

Bakti Sosial untuk Desa Sukolilo
Kepanjen. Minggu, 9 Desember 2018 lalu, Yatim 

Mandiri Kepanjen menggelar Bakti Sosial berupa 
jalan sehat, senam ceria dan pemeriksaan kesehatan 
gratis. Acara ini diikuti sebanyak 200 yatim, dhuafa, 
dan lansia di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Wajak, 
Kabupaten Malang. Saat mengikuti senam ceria, 
peserta terlihat antusias dan semangat meski usianya 
sudah senja.

Alhamdulillah  acara berjalan dengan lancar dan 
dihadiri oleh Yayasan Yatim Al-Kautsar yang ikut 
meramaikan acara dan segenap perangkat desa 
setempat. Acara ini juga didukung oleh tim kesehatan 
dari Puskesmas Wajak dan disertai pembagian paket 
gizi dan sembako untuk yatim, dhuafa dan lansia di 
akhir acara. (*)

Lomba Mewarnai Bersama 700 
Yatim Dhuafa 

Blitar. Yatim Mandiri Blitar pada Sabtu 15 
Desember 2018, menggelar Bakti Sosial kesehatan 
dan lomba mewarnai bersama anak-anak yatim 
dan dhuafa Roudhlotul Atfhal Kabupaten Blitar. 
Bertempat di Balai Kota Kusumo Wicitro, Blitar.

Kegiatan yang diikuti 700 anak yang terdiri dari 
500 anak umum, serta 200 anak yatim dan dhuafa 
ini, sekaligus dalam rangka untuk memperingati 
Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Pada kegiatan Baksos kesehatan kali ini bukan 
hanya pemeriksaan untuk yatim saja, melainkan 
juga untuk umum serta terdapat pula cek gula 
darah, kolesterol dan asam urat. Dalam hal ini 
Yatim Mandiri Blitar dibantu oleh tim medis dari RS 
Medika Utama Kanigoro Blitar. (*)



Penerimaan dan Penyaluran
Bulan November 2018

PENERIMAAN
Penerimaan Dana Zakat
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Penerimaan Dana Terikat
Penerimaan Dana Wakaf
Total Penerimaan
Surplus Bulan Sebelumnya
Dana Tersedia

PENYALURAN
Program Pendidikan
Progam Kesehatan dan Gizi
Dakwah
SDM & Operasional
Kemanusiaan
Ekonomi
Jumlah Penyaluran
Surplus Bulan Ini

November 2018
 801.343.058

 6.689.121.824
 64.100.007

 217.404.364
 7.771.969.253

 835.448.262
 8.607.417.515

.
  4.078.711.870

 645.482.922
 885.183.037

 1.755.197.420
 274.200.626
 400.765.729

   8.039.541.604
 567.875.911

kinerja
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Pemanfaatan Program
Bulan November 2018

136
Anak

344
Anak

31Anak 64
Mahasiswa

1.097
Kaleng

100
Anak

295
Guru

20
Mustahik

229
Guru

470
Bunda

3.453
Anak&

59
Anak
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