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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Apa kabar sahabat Yatim Mandiri? Semoga 
selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam 
perlindungan Allah SWT. Aamiin.

Penghidupan, adalah sebuah tindakan terencana 
untuk mendapatkan sebuah hasil yang dapat 
dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) 
penghidupan sama seperti pekerjaan atau mata 
pencaharian.

Memilih penghidupan yang baik, berarti 
merencanakan jalan hidup yang baik, Begitupun 
sebaliknya. Karenanya, keberkahan hidup salah 
satunya berasal dari penghasilan yang baik. 

“Barangsiapa mendapatkan harta dengan cara 
yang berdosa lalu dengannya ia menyambung 
silaturrahmi atau bersedekah dengannya atau 
menginfakkannya di jalan Allah, ia lakukan itu 
semuanya maka ia akan dilemparkan dengan sebab 
itu ke neraka jahanam.” (HR. Abu Dawud)

Dewasa ini, masyarakat dihadapkan dengan 
evolusi industri 4.0. dengan tersedianya kemudahan 
akses informasi dan teknologi yang sudah menjadi 
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut memunculkan 
profesi baru yang tidak  pernah ada sebelumnya. 
Sebut saja seorang content creator, yang mampu 
menyajikan konten menarik untuk disimak sebagai 
sumber informasi ataupun hiburan sehingga dapat 
memberikan penghasilan bagi pembuatnya.

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) 
apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, 
“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya 
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” 
(HR. Ahmad)

Menurut Imam Nawawi, penghasilan yang paling 
baik itu ialah penghasilan yang diperoleh berkat 
usaha dan hasil kerja diri sendiri. Jika kita pahami 
bersama maksud hadits tersebut dapat disimpulkan 
bahwa setiap muslim dianjurkan untuk bekerja keras 
serta kreatif dari apa yang bisa dia lakukan untuk 
mendapat penghasilan dari penghidupannya.

Lebih baik lagi jika penghidupan tersebut 
tidak hanya untuk membawa kebaikan kepada 
keluarga kita saja, tapi juga membawa kebaikan 
dan kemaslahatan untuk orang orang di sekitar. 

Fuad Bachtiar namanya, salah satu content creator 
yang memiliki jutaan pengikut di instagram. Dengan 
menyajikan konten dakwah kekinian, dikemas 
secara baik untuk disimak oleh kalangan muda 
sehingga banyak anak muda yang “terpengaruh” 
dan mendapatkan manfaatnya.

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi orang lain.” (HR. ath-Thabrani. 
Jadikanlah penghidupan kita sebagai sarana ibadah 
yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada 
allah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

salam

Memilih Penghidupan,
Sesuai dengan Tuntunan

Mohammad Solahudin, S.P.
Branch Manager Yatim Mandiri Bandung
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Industri kreatif kini banyak digemari 
masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk 
kalangan remaja. Usia muda hingga 

usia senja juga ikut menjelajahinya. Mereka 
ditantang oleh kehidupan. Covid-19 yang 
menjadi pandemi telah memukul berbagai 
sektor kehidupan. Di bidang ekonomi, pandemi 
membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Dunia media kreatif menjadi jawaban 
mereka atas kehilangan pekerjaan tersebut. 
Sebab perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi memungkinkan penggunanya 
menjangkau audiens yang begitu luas dengan 
penetrasi pasar yang kian membesar. 

Pelaku industri kreatif bermunculan 
membawa pergeseran model-model bisnis 
yang mengakibatkan beberapa jenis pekerjaan 
tidak lagi dibutuhkan. Seperti influencer 
selebgram, beauty influencer, beauty vlogger, 

youtuber, buzzer, gamers dan lain-lain. 
Pelaku-pelaku tersebut berupaya untuk 

mempengaruhi mereka untuk menjadi 
pengikutnya. Semakin banyak pengikut, 
banyak pula keuntungan yang akan mereka 
dapatkan. Berdasarkan riset terbaru oleh situs 
web Getcraft. Getcraft mengatakan terdapat 
714 influencer yang ada di Indonesia. Dengan 
rata-rata harga paid promote berkisar satu juta 
rupiah dari followers seribu lebih. Hingga 16 
Juta rupiah untuk influencer dengan followers 
satu juta lebih. Menggiurkan bukan?

Ada istilah baru lagi yaitu Buzzer. Cara 
kerja buzzer menyampaikan serangkaian 
informasi dengan cara berulang-ulang. Ada 
waktu yang ditentukan untuk kapan mereka 
bisa menyampaikan informasi tersebut. Buzzer 
tidak harus meyakinkan para followers-nya, 
tugas mereka hanya menyampaikan informasi 

Pelaku Industri Kreatif Baru

bekalhidup



6 Majalah Yatim Mandiri

bekalhidup
sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan 
apakah nantinya para followers akan tertarik 
atau enggak. Buzzer hanya bertugas membuat 
para pengikutnya aware dengan informasi yang 
terus diberikannya tersebut.

Tidak tertinggal pelaku industri kreatif yang 
satu ini, yaitu youtuber. Posisi yang sekarang 
menjadi ajang perebutan bagi semua orang. 
Sebab penghasilan yang sangat menggiurkan. 
Mengacu dari data Social Blade, Baim Wong 
dan istrinya Paula Verhoeven lewat akun Baim 
Paula menjadi Youtuber Indonesia dengan 
jumlah penghasilan tertinggi, yakni di kisaran 
59.300 dollar AS hingga 949.100 dollar AS per 
bulan. Jika dirupiahkan bisa menjadi 14 Milyar. 
Penghasilan bulanan Baim mengalahkan 
sejumlah "artis" Youtuber lainnya seperti Atta 
Halilintar dan Ria Ricis.

Penghasilan mereka mungkin sudah 
menjadi ketertarikan pertama bagi kalian.
Namun, kalian sadar tidak? Atau pernah 
mempertanyakan juga? Halal tidak penghasilan 
yang mereka dapatkan tersebut?

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 
lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-
Baqarah: 168)

“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau 
kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik 
dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya 
tidaklah seorang hamba akan mati, hingga 
ia benar-benar telah mengenyam seluruh 
rezekinya, walaupun terlambat datangnya. 
Maka bertakwalah kepada Allah, dan 
tempuhlah jalan yang baik dalam mencari 
rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki 
yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. 
Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh 
Syaikh Al Albani).

Mari kita cari jawaban dari pendapat para 
ulama. Mengenai halal tidak pekerjaan baru 
tersebut. Pertama pendapat dari Buya Yahya. 
“Menjadi youtuber sampai menghasilkan uang 
rezekinya halal dengan catatan, tujuan Anda 
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baik, sesuatu yang Anda share atau upload 
hal yang baik dan bermanfaat. Tidak sekedar 
viral,” paparnya.

Ustad Dr. Oni Sahroni dalam bukunya fikih 
muamalah kontemporer dijelaskan. Ada tiga 
syarat bolehnya bisnis sebagai Youtuber. 
Pertama, Konten harus legal dan halal. Tidak 
berisikan konten-konten yang bertentangan 
dengan nilai-nilai keislaman. Legal tidak 
mengambil konten orang lain, tidak mengambil 
video footage dan software untuk mengedit 
bukan bajakan. 

Kedua, memfilter iklan adsense youtube 
yang akan tayang pada video kita. Jangan 
sampai iklan pornografi, lembaga bank 
konvensional, bank-bank ribawi muncul pada 
video. Bisa diatur dengan men-block semua di 
pengaturan website adsense.

Terakhir, ada kejelasan hak dan kewajiban 
antara pihak diantaranya Youtuber sebagai 
penjual jasa dengan perusahaan sebagai 
pembeli jasa yang dilakukan sesuai 
kesepakatan. Sebab ada dua kemungkinan 

uang yang dihasilkan dari youtube. Yaitu dari 
jumlah viewersnya dan memasarkan produk 
dalam iklan melalui video youtuber yang 
disebut dengan sponsor. Hal tersebut harus 
jelas akadnya.

Sampai sejauh ini mungkin kalian sudah 
paham. Halal atau tidaknya sebuah pekerjaan 
entah itu pekerjaan offline maupun online 
tergantung kepada diri sendiri atau sistem 
dalam pekerjaan tersebut.

Konten yang baik dan niat untuk 
menyebarkan kebermanfaatan lebih mudah 
untuk dikatakan itu adalah pekerjaan halal.
Sebaliknya, jika kalian menyebar konten 
keburukan, meng-endorse produk untuk 
membuka aurat, dan paid promote produk 
ilegal. Jangan menyalahkan jika ada orang 
yang mengatakan itu pekerjaan haram.

Semua rezeki sudah didatangkan dengan 
halal. Kembali kepada kita bagaimana cara 
menjemput rezeki tersebut. Semoga Allah 
memudahkan kita untuk menjemput rezeki 
tersebut. Amiin Ya robbal Alamin. (nrl)
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Kajian sosio-antropologis menyebutkan 
bahwa tindakan manusia dalam hidupnya 
dilandasi oleh berbagai faktor ideal, yang 

merupakan kerangka berfikir normatif. faktor ideal 
dari kerangka berfikir normatif manusia itulah yang 
disebut dengan pandangan hidup (worldview). 
Manusia senantiasa memikirkan bagaimana 
seharusnya aktivitas itu dilakukan atau tidak perlu 
dilakukan. Faktor ideal yang dianggap penting dalam 
mempengaruhi tingkah laku manusia adalah etika.

Etika diartikan sebagai nilai dan norma moral 
yang menjadi pegangan seseorang atau masyarakat 
dalam mengatur tingkah lakunya, dapat pula diartikan 
sebagai nilai dimana seseorang atau masyarakat 
akan selalu merujuknya dalam upaya pengembangan 
diri dalam hubungannya dengan manusia lainnya. 
Dengan demikian etika merupakan intisari dari 

tataran pandangan hidup (worldview). Selain itu, 
etika senantiasa berkaitan erat dengan masalah baik 
dan buruk, yaitu norma yang mengandung prinsip 
moralitas, masalah yang seharusnya dilakukan atau 
tidak dilakukan dalam melaksanakan norma tingkah 
laku yang berlaku.

Etos, diartikan sebagai sikap, kepribadian, 
karakter serta keyakinan yang dimiliki seseorang 
atau masyarakat yang terbentuk oleh berbagai 
kebiasaan, pengaruh budaya dan sistem nilai yang 
diyakininya. Perbedaaan antara etika dengan etos 
adalah, etika esensinya hanya menempati aspek 
kognitif kehidupan manusia. Etika akan menjadi etos 
bilamana norma-norma yang dikonsepsikan tersebut 
telah dihayati dan menjadi pilihan seseorang atau 
masyarakat serta mempengaruhi tingkah laku yang 
selanjutnya menjadi karakter sikap budaya 

oase

Etos Kerja Normatif dalam Bingkai Agama
(Kerja Profesional, Kerja Keras, dan Kerja Cerdas)

Oleh: Drs. H. Usman Daud, MA
Konsultan Hukum Islam dan Keluarga

Allah Yang Maha Agung berfirman: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
Rasulullah-manusia terbaik umat ini-pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan 
terampil dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka dia serupa dengan seorang mujahid di 

jalan Allah Azza Wajalla”. (H.R. Ahmad).
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Kerja, menurut para pakar ekonomi  memiliki 
tiga fungsi, yaitu fungsi reproduksi material, integrasi 
sosial dan fungsi pengembangan diri. Penjelasan 
dari ketiga fungsi tersebut adalah dengan bekerja 
manusia akan terpenuhi kebutuhan ekonominya, 
mendapatkan status sosial dan dipandang sebagai 
warga yang memiliki manfaat di masyarakat, 
serta mampu secara kreatif menciptakan dan 
mengembangkan diri. Termasuk membangun diri 
dengan kerja professional, kerja keras dan kerja 
cerdas. Allah dan Rasul-Nya lebih mencintai orang 
mukmin yang kuat (ilmu, idealis, kreatif, inovatif dan 
hard work) daripada mukmin yang lemah yang hidup 
tapi miskin ide, tidak kreatif dan inovatif.
Konsepsi Islam Tentang Kerja

Dalam al-Qur’an digunakan beberapa istilah 
yang berarti kerja: ‘amal (kerja), kasb (pendapatan), 
sakhkhara (untuk mempekerjakan atau mengguna), 
ajr (upah atau penghargaan), ibtigha’a fadl Allah 
(mencari karunia Allah). Dalam hadits banyak 
menyebut kata amal dengan arti kerajinan tangan 
atau perbuatan jasmaniah pada umumnya. Dan 
dalam ayat al-Qur’an banyak penggunaan kata 
“iman” diikuti dengan kata “amal shaleh” yang 
berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati 
hanya akan berarti apabila membuahkan perbuatan 
lahiriah yang nyata sesuai dengan  tuntunan iman 
itu sendiri. Kasb atau usaha dalam kaitan dengan 
tingkah laku manusia memiliki dua makna; Fitrah 
suatu perbuatan yang dilakukan secara spontan dan 
tidak mempertimbangkan untung rugi. Muktasab 
suatu upaya yang dilakukan secara  terencana, 
berdasarkan pengalaman  dan mempertimbangkan 
untung rugi.  

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah 
untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi 
kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan 
rezeki yang halalan thayiban termasuk kedalam 
jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan 
melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian bekerja 
adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat 
manusia. Rasulullah, para nabi dan para sahabat 
adalah para profesional yang memiliki keahlian  dan 
pekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan 
menteladani orang lain untuk mengerjakan hal yang 
sama. Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita 
memang berbeda namun itu  merupakan profesi yang 
harus kita kerjakan untuk kemaslahatan masyakat 
banyak. Satu langkah setelah meyakini memiliki 
profesi maka wajib hukumnya kita untuk bekerja 
keras. 

Rasulullah pernah ditanya: “Wahai Rasulullah, 
mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” 
Nabi kemudian bersabda, “Pekerjaan seorang laki-
laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 
yang mabrur (diberkahi),” (HR.Ahmad). Dari hadits ini 
menimbulkan beberapa interpretasi dalam konteks 
kerja menurut agama antara lain: Pekerjaan yang 
halal.

Asy Syaibani mengatakan bahwa kasb adalah 
mencari harta dengan menempuh cara yang halal. 

Sedangkan thoyyib, maksudnya adalah usaha yang 
berkah atau halal. Di zaman Nabi Muhammad SAW, 
para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan 
yang paling banyak penghasilannya. Namun, yang 
mereka tanya adalah manakah yang paling diberkahi. 
Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan 
bahwa tujuan dalam mencari rizki adalah mencari 
yang paling berkah, bukan semata-mata karena 
menghasilkan banyak uang. Pekerjaan dengan 
tangan sendiri. Dalam hadits di atas, sebetulnya 
ada dua mata pencaharian yang dikatakan paling 
diberkahi. Pertama adalah pekerjaan dengan 
tangan sendiri. Hal ini juga disebutkan pula dalam 
hadits Imam Bukhari bahwa Nabi Daud ‘alaihis 
salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras 
tangannya. Seperti bercocok tanam, kerajinan, 
mengolah kayu, pandai besi, dan menulis. Demikian 
keterangan syekh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. 
Jual beli yang mabrur (berdagang). Mata pencaharian 
kedua yang diberkahi adalah jual beli yang mabrur. 
Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi 
syarat dan rukun jual beli. Proses jual beli juga harus 
didasari oleh kejujuran, serta menghindarkan diri 
dari penipuan dan pengelabuan. Di antaranya, ridho 
antara penjual dan pembeli, barang yang dijual 
mubah pemanfaatannya (bukan barang haram), uang 
dan barang bisa diserahterimakan, tidak ada ghoror 
(ketidakjelasan).

Bekerja keras dan profesional adalah praktek 
bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah yaitu 
bersifat siddiq, -benar, tidak pernah menyembunyikan 
barang cacat- fathonah, -cerdas, pandai 
menghasilkan dan melihat keuntungan tanpa menipu- 
amanah, -terpercaya, baik dari pemilik barang 
maupun pelanggan- dan tabligh- menyampaikan, 
yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan 
negosiasi.  Wujud dari kita bekerja selain mendapat 
rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas 
prestasi kerja kita. “Sesungguhnya Allah suka kepada 
hamba yang berkarya dan terampil dan siapa yang 
bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka 
dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah 
Azza Wajalla.” (H.R. Ahmad).

Islam telah mengajarkan bagaimana 
mempraktekan etos kerja yang tinggi. Ada 4 (empat) 
prinsip etos kerja tinggi yang diajarkan Rasulullah 
seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pertama, bekerja 
secara halal. pekerjaan yang terkategorikan halal yaitu 
melaksanakan layanan ekonomi untuk masyarakat. 
Kedua, kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak 
menjadi beban hidup orang lain. Maknanya adalah 
kita dilarang untuk bersifat selalu meminta imbalan 
diluar kemampuan tempat kita bekerja. Ketiga, 
bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yakni 
seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh 
dari hasil kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup 
keluarganya dengan menghindarkan perilaku boros. 
Keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. 
Artinya kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh 
egois dan harus peduli untuk meringankan kesulitan 
ekonomi orang lain. Wallahu a’lam.

oase
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Jalan Dakwah Seorang Influencer

Diasuh dari tulisan Ustad Dr. Oni 
Sahroni MA. Ada penggalan kisah 
siroh Rasulullah SAW. Yaitu tentang 

Kaisar Heraclius penguasa Romawi yang 
mempertanyakan nasab Rasulullah SAW. Ketika 
Rasulullah SAW mengirimkan surat mengajak 
masuk islam beserta kaumnya.

Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan, 
“Bagaimana nasabnya di antara kalian semua?”. 
Abu Sufyan menjawab (saat itu ia masih dalam 
kemusyrikan), “Muhammad memiliki nasab yang 
paling terhormat di antara kami.”

Setelah Kaisar selesai mengajukan pertanyaan 
kepada Abu Sufyan dan mendengarkan 
jawabannya, ia menjelaskan mengapa ia 
menyampaikan pertanyaan seputar sosok dan 
nasab Muhammad Rasulullah SAW kepada Abu 
Sufyan.

Kaisar Heraclius menyampaikan, “Aku 
bertanya kepada engkau bagaimana nasabnya 
di antara kalian karena aku mengira bahwa 
nasabnya adalah nasab paling terhormat di antara 
kalian. Dan Allah tidak akan memilih seorang 
nabi kecuali dari kaum yang terhormat.” (Siroh 
Nabawiyah, Mustafa As-Siba'i).

Dari penggalan siroh tersebut ditegaskan 
kata kunci kesuksesan seorang pendakwah 
yaitu dipercaya oleh masyarakat. Nasab adalah 
penghubung kepercayaan penerima pesan 
tersebut. Seseorang dari keturunan pendakwah 
dari keluarga terhormat. seorang hartawan yang 
dermawan. Merekalah yang bisa dikagumi, 
dipercaya, dan mendapatkan popularitas di 
masyarakat.

Namun, beda lagi dengan cerita seorang 
influencer dan selebgram. Mereka memiliki 
fenomena tersendiri. Mereka memiliki banyak 

pengikut tanpa harus mengetahui nasab mereka. 
Mengikuti karena tertarik dengan kegiatan 
mereka. Sesederhana itu mereka mendapatkan 
pengikut. Bahkan bisa mencapai jutaan pengikut 
(followers).

Sehari-hari mereka mengikuti aktivitas 
selebgram melalui gambar, video, bahkan catatan 
pribadi. Inilah peluang bagi influencer dan 
selebgram untuk menyampaikan kebaikan. Ibarat 
gelas yang sudah tersedia, tinggal diisi menjadi 
media dan panggung dakwah.

Inilah hikmah yang bisa diambil dari adanya 
kemajuan teknologi masa kini. Dengan sosok 
selebgram dan influencer yang memiliki banyak 
followers, keduanya bisa menyampaikan kebaikan 
sehingga mudah diterima oleh followers-nya. 

Kehadiran mereka mengubah peradaban 
islam yang milenial. Konten-konten kebaikan 
disampaikan berupa hadis dan al-Qur’an yang 
Allah sudah turunkan. Dikemas sedemikian 
rupa sesuai gaya sang influencer agar mudah 
mempengaruhi para followers. Para selebgram 
dan influencer bisa menjadi pendakwah, 
memberikan tuntunan, dan memberikan pesan-
pesan kebaikan, minimal melalui aktivitas 
pribadinya, itu menjadi sebuah keniscayaan.

Masih ada kesempatan untuk berbuat 
kebaikan. Masih banyak kemudahan untuk 
menyampaikan kebaikan. Mari membuat konten 
yang bukan sekedar mengejar jumlah like dan 
komentar. Apalagi mencari ketenaran. 

Inilah saatnya berkarya. Berkarya bukan untuk 
memuji kamu. Tetapi memuji sang penciptanya. 
Mari ciptakan karya terbaik untuk bisa bertemu 
dengan sang khalik. Agar tak hanya sekedar karya 
di bumi, tetapi kekal abadi. (nrl)

hikmah
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Saudaraku, ada manusia yang setiap hari 
mencurahkan tenaga dan pikiran untuk 
mencari rezeki. Namun, ada juga manusia 

yang begitu yakin dengan jaminan dari Allah akan
rezekinya. Sementara itu, orang yang paling beruntung 
adalah orang yang berikhtiar secara lahir, lalu 
disempurnakan dengan tawakal kepada Allah SWT 
dan, inilah kemudian yang membuat dirinya menuai 
jaminan dari Allah baik di dunia maupun akhirat.

Saudaraku, pada dasarnya seluruh makhluk 
sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yang tidak dijamin 
adalah ganjaran. Ganjaran atau pahala harus kita 
cari, sedangkan rezeki sudah menjadi jaminan-Nya. 
Oleh karena itu Imam Ibnu Aththaillah mengatakan, 
“Jangan risaukan apa yang sudah dijanjikan Allah 
kepada kita, tapi risaukanlah kalau kita lalai terhadap 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap 
kita.”

Allah Mahatahu kebutuhan kita. Maka, berbahagialah 
orang yang tidak pernah bergantung pada amal 
ikhtiarnya. Tubuh bersimbah peluh berkuah keringat, 
tapi hati seratus persen hanya bergantung kepada 
Allah SWT.

Sungguh luar biasa penting bagi kita untuk 
menjaga diri dari apa pun yang membuat kita tidak 
melaksanakan kewajiban kita. Kita diperintahkan 
untuk shalat dan shalat itu harus menutupi aurat. 
Maka, Allah pasti mencukupkan rezeki kita sehingga 
kita bisa menutup aurat, sebab yang menyuruh 
menutup aurat adalah Allah. Allah memerintahkan kita 
untuk bersedekah, lalu bagaimana mungkin kita bisa 
sedekah kalau kita tidak dicukupkan rezeki oleh Allah, 
sementara Allah yang Maha Pemberi rezeki.

Kita pasti diberi makan, karena bagaimana 
mungkin kita bisa menolong orang, bagaimana kita 
bisa ibadah, kalau kita tidak memiliki energi. Jadi, 

andai saja kita tahu kewajiban kita dan kita tunaikan 
dengan baik maka insya Allah, Allah tidak akan 
menyia-nyiakannya.

Dalam hal ini, kewajiban kita yang pertama adalah 
berhusnudzan (berbaik sangka) bahwa Allah adalah 
Maha Penjamin rezeki. Karena Allah berfirman dalam 
sebuah hadis qudsi, “Aku sesuai dengan prasangka 
hamba-Ku pada-Ku.”

Yang kedua, ikhtiar di jalan yang Allah ridhai. 
Kalau Allah menyuruh kita jujur, maka jujur saja, 
mengapa enggan? Mungkin kita pernah mendengar 
ungkapan ini, “Cari rezeki tidak jujur saja susah, 
apalagi kalau jujur.” Sungguh, tak mungkin Allah yang 
menyuruh kita jujur, kemudian Allah tidak peduli pada 
kejujuran kita.

Kita disuruh membayar zakat, maka bayarkan 
saja. Toh, uang kita pun hakikatnya milik Allah. Jika 
Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya 
dalam rangka berzakat, maka tak perlu kita menolak. 
Karena ketika kita tidak mau bayar zakat, misalnya, 
tiba-tiba kendaraan rusak atau usaha bangkrut 
sehingga kita tak bisa berbuat banyak.

Atau kita diberi penyakit oleh Allah dan harus 
operasi. Tak mungkin kita tidak mau berobat 
sehingga mau tidak mau pasti keluar uang juga. 
Pasti, uang itu akan keluar. Maka, daripada dipaksa 
oleh Allah agar uang keluar, lebih baik tunaikan 
segera zakatnya.

Nah, begitulah kurang lebih hakikat ikhtiar dan 
rezeki kita. Yang utama tunaikan kewajiban kita lebih 
dahulu maka rezeki insyaaAllah akan terpenuhi. 
Kewajiban tersebut adalah bergantung hanya kepada 
Allah semata, ikhtiar semaksimal mungkin menjemput 
rezeki-Nya, dan patuhi setiap perintah-Nya. Karena 
perintah dan larangan Allah pastilah kebaikan untuk 
kita. Wallahu a’lam bishawab.

Ikhtiar dan Rezeki
Oleh: KH. Abdullah Gymnastiar

penyejukhati
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Temuilah Kekasihmu
Oleh: Jamil Azzaini

Inspirator Sukses Mulia

Apabila Anda sangat mencintai 
seseorang, kemudian orang yang 
Anda cintai itu hadir ke suatu acara, 

bersediakah Anda hadir menemani atau 
menemuinya? Saya yakin orang yang sehat 
pikiran dan hatinya akan menjawab, “mau 
banget dong.” Dan saat Anda bisa bersama 
dan menemani kekasih Anda, apa yang Anda 
rasakan? Tentu kebahagiaan yang sangat 
membuncah.

Sejatinya, kekasih sejati bukanlah sesama 
manusia, kekasih sejati adalah Allah swt.  
Sungguh, kita sangat layak disebut kekasih 
sejati apabila kita hadir dalam momen-momen 
dimana Sang Kekasih menyatakan bahwa Dia 
hadir. Salah satu momen yang Sang Maha 
Pengasih hadir adalah di waktu sepertiga 
malam.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan 
oleh Bukhari-Muslim dinyatakan bahwa: Tuhan 
kita yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun 
setiap malam ke langit dunia ketika telah 
tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman : 
“Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku 
akan memberikannya. Siapa yang memohon 
ampun kepadaku maka Aku ampuni.”

Sang Kekasih bukan hanya hadir, Dia 
akan mengabulkan apapun yang kita minta. 
Dia memiliki semua yang ada di semesta, 
Dia memiliki segalanya. Dia bisa memberikan 

apapun kepada kita. Saat kita meminta, Dia 
menjawab “Aku memberikan apapun yang kau 
minta.”

Bukan hanya itu, ia memaafkan semua 
kesalahan yang pernah kita lakukan. Bukankah 
kita manusia yang dipenuhi dengan kesalahan? 
Boleh jadi kita pernah melakukan hal-hal yang 
tidak Dia suka, melakukan hal-hal yang Dia 
benci. Mengabaikan hal-hal yang Dia minta. 
Menghianati cinta tulus yang telah Dia beri. 
Di sepertiga malam itu, Dia datang, dengan 
lembut Dia berkata “Aku ampuni engkau, duhai 
kekasihku”.

Permintaan dan ampunan dari Sang 
kekasih itu akan diberikan dengan syarat: kita 
menyambut-Nya, kita bersedia ngobrol dengan-
Nya, kita bersedia bercengkrama dengan penuh 
cinta, kita menyebut nama-Nya, kita dengan 
rendah hati memohon ampunan-Nya.

Sang Kekasih sabar menunggu kita sampai 
kita terbangun dari lelapnya tidur.  Meski kita 
terbangunnya sudah menjelang Subuh, tidak di 
sepertiga utuh, Sang Kekasih tetap menyambut 
kita dengan penuh cinta. Maka, bangunlah di 
sepertiga malam. Jangan sampai Dia berkata:  
“Aku datang tetapi engkau tidak hadir”. Jangan 
biarkan Sang Kekasih pergi tanpa pernah kita 
temui.

Salam SuksesMulia

moveon
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Bukan sebuah aplikasi biasa. Aplikasi yang 
diikuti tanpa ada batas usia. Mulai dari 
generasi Z hingga ke generasi baby boomers 

memainkan aplikasi ini. Berdasarkan data yang ada, 
generasi Z adalah mereka yang lahir dan tumbuh ketika 
internet sudah mewabah. Mereka generasi digital. 
Remaja yang aktif dan kreatif membuat sebuah konten. 
Sedangkan generasi Baby Boomers adalah bapak-
bapak dan ibu-ibu yang ikut memasuki virus dalam 
aplikasi ini. Ikutan bermain. Mereka membuat tidak 
kalah kreatif dengan para generasi Z.

Ya, nama aplikasinya adalah Tiktok. Aplikasi 
media sosial besar pertama yang berasal dari luar 
Silicon Valley, platform milik China. Aplikasi yang 
paling banyak diunduh di akhir tahun 2020. TikTok 
mengubah jauh lebih banyak daripada sekadar cara 
kita mengkonsumsi media online.

Tiktok memberikan virus dengan video 
pendeknya. Berdurasi tidak melebihi satu menit. 
Artinya, dalam sekali rebahan, kalian dapat menonton 
banyak sekali video yang menarik. Video yang 
dibuat sangat menggugah emosional kebahagiaan. 
Merekomendasikan konten yang secara tidak sadar 
kalian minati.

Anehnya di awal tahun 2021, ketika memiliki 
banyak pengikut di Tiktok semacam menjadi selebriti. 
Meraup keuntungan dari lirikan sebuah brand di 

akunmu. Mengiklankan produknya di video, tentunya 
dengan bayaran yang bisa kamu sesuaikan dengan 
pihak pengiklan. Ini adalah sumber utama penghasilan 
dari seorang Tiktokers.

Namun ternyata aplikasi yang menjadi sumber 
rezeki ini mendapatkan sorotan kontroversi. Video yang 
kurang terpuji. Video kurang memberikan edukasi. 
Sebagian umat islam melarang adanya seorang 
muslim memakai aplikasi tiktok ini. 

“Misal tampilan-tampilan yang erotis, gerakan-
gerakan yang mengundang syahwat, atau ada hal-hal 
yang langsung bertentangan dengan nilai agama, 
maka dia masuk dalam kaidah haram,” papar Ustaz 
Adi Hidayat dikutip dari situs aksi.id.

Ustaz Adi Hidayat menambahkan hukum bermain 
aplikasi Tiktok menurut syariat Islam. Ia menyatakan 
perkara yang tidak menimbulkan kebaikan maka 
hukumnya makruh. Terlebih lagi jika menghasilkan 
kemaksiatan, sudah tentu bersifat haram.

Sebagai pengguna dan konten kreator tiktok. 
Semua kembali ke pribadi naluri manusianya masing-
masing. Mempunyai akal untuk berfikir. Memilih jalan 
kebaikan untuk mendapat pahala. Atau sebaliknya, 
memilih jalan keburukan untuk menimbun dosa. Hidup 
kita yang menjalani. Takdir yang menuntun kita. Dan 
Allah yang berkehendak, Insyaallah. (nrl)

Bernyawa di Dunia Digital

fenomena
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Suatu waktuku berbincang tentang fenomena 
kemaksiatan dengan seorang pemuda. 
“Mas, senyum itu sedekah?”, tanyaku 

kepada seorang pemuda. “Iya ustaz”, jawab simpel 
pemuda tersebut sambil bertutur, “Rasulullah kan 
meanjurkan kita memberikan senyuman terbaik 
kepada saudara kita saat bertemu”. Kupun 
mengomentarinya, “Tapi ingat mas, akhlak itu bebas 
tapi terbatas lho. Karena dalam aktualisasinya, akhlak 
tetap harus mengikuti syariat”. “Maksudnya ustaz?”, 
tanya pemuda itu. “Begini, kira-kira senyuman-
senyuman dari perempuan-perempuan ke pria-pria itu 
termasuk sedekah bukan?”, ku jawab dengan kalimat 
tanya, yang membuat kita pun sama-sama tersenyum.

Shalihin dan shalihat. Pertama, setiap kebaikan 
yang kita lakukan tentunya kita mengharap 
keuntungan, karena hakikatnya dalam hidup ini kita 
sedang bertransaksi dengan Allah (QS. at-Taubah: 
111). Namanya berdagang kita pingin mendapatkan 
keuntungan (QS. Fatir : 29). Maka, jika ingin dapat 
keuntungan berlimpah dari Allah, ketahuilah rumusnya 
adalah, “Allah hanya menerima dari orang yang 
bertaqwa” (QS. al-Maidah: 27). Pun Sabda Mulia 
menegaskan, “InnaLlaha thayyibun; Allah itu thayyib 
(baik)”. Dan tentunya, “Allah tidak menerima sesuatu 
melainkan dari hal yang baik” (HR. Muslim)

Kedua, Sebuah kebaikan tidak berdiri sendiri, 
ia harus selalu selaras dengan kebaikan-kebaikan 
lainnya. Terlebih untuk sebuah amalan ibadah, menjadi 
keniscayaan untuk selalu berada dalam domain aturan 
syariat untuk taat. “Tidaklah diterima shalat tanpa 
bersuci, tidak pula sedekah dari perilaku ghulul (harta 
haram)” (HR. Muslim).

Dua diatas adalah prinsip dasar, sebagai bentuk 
Al Wara’ (kehati-hatian). Maka, membincangkan harta 
haram terkategorikan menjadi tiga. Pertama, secara zat 

memang haram. Kedua, haram terkait hak orang lain. 
Kedua, haram karena pekerjaan. Pertama dan kedua 
tidak diterima sedekahnya, sedangkan yang ketiga 
juga tidak diterima, namun ada kesempatan untuk 
pembersihan harta haramnya dengan memanfaatkan 
pendonasian harta tersebut. 

Dan disinilah realitas praktiknya ada beberapa 
komentar yang mencuat karena sesuatu kondisi 
kebaikan. Semisal, saat seseorang sudah bertaubat 
dari perbuatan haramnya, ia hendak membagikan 
hartanya, agar hartanya tidak terdiam dan tidak 
termanfaatkan. “Dan jika kamu bertaubat, maka 
bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan 
tidak pula dianiaya” (QS. al-Baqarah: 279).

Maka, sebagaimana Ibnu Taimiyah bertutur, 
silahkan harta tersebut diberikan untuk kepentingan 
umum kaum muslimin, tidak difokuskan ke sosok 
dan tempat tertentu, apalagi untuk kepentingan 
pribadi.  Sedangkan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, 
dan ulama Syafi’iyah membolehkan didonasikan 
secara umum yang mencakup adanya maslahatan 
luas; fakir miskin, kaum dhua’fa, pembangunan 
fasilitas umum, pun untuk pembangunan masjid. 
Meskipun untuk pendapat boleh untuk masjid, 
Majelis Fatwa Saudi tidak menyarakan untuk masjid, 
mendasar hadis larangan shalat di tanah rampasan 
yang memang masih menjadi diskursus di antara 
ulama. 

Jadi, kebaikan haruslah terus terikat dengan 
kebaikan itu sendiri. Oleh karenanya terkait harta, 
waspadalah, karena akan ada dua tanya yang saling 
mengikat, “min aina iktasabu; dari mana ia peroleh”, 
dan “wa fima anfaqahu; dan untuk apa diinfaqkan”. 
Maka, hati-hatilah dan bitaufiqillah, semoga Allah 
anugerahkan kepemilikan harta nan berkah. Amin. 
(Allahu A’lam)

Saat yang Terharamkan Tersedekahkan
Oleh: Ust. Heru Kusumahadi, Lc. M.Pd.I.

Pembina Komunitas @surabayahijrah

solusiislam
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Semakin merebaknya wabah covid-19 
menyebabkan setiap orang memiliki 
potensi semakin besar pula untuk 

terkena infeksi covid-19. Oleh sebab itu 
penting bagi kita untuk memiliki daya tahan 
tubuh atau imunitas yang baik. Berikut ini 
beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk 
menjaga imun:

Nutrisi. Agar asupan nutrisi kita tercukupi 
dengan baik, maka kita harus makan makanan 
utama 3x sehari yaitu sekitar pukul 07.00, 
12.30, dan 18.30. Makanan utama harus terdiri 
dari 4 macam unsur yaitu:

• karbohidrat (sebaiknya nasi atau 
penggantinya)

• bahan makanan sumber protein hewani 
(daging ayam, sapi, ikan, telur)

• bahan makanan sumber protein nabati 
(kacang-kacangan dan olahannya 
seperti tahu dan tempe)

• sayuran (boleh diolah dengan cara 
apapun atau bisa juga dilalap)

Selain itu, harus ditambah dengan makanan 
selingan sebagai pelengkap, contohnya adalah 
beragam jenis buah-buahan yang dikonsumsi 
2 kali sehari (di antara jam makan yaitu 09.00-
15.30). Asupan tambahan lain yang bisa kita 
konsumsi antara lain berbagai suplementasi 
harian yang secara ilmiah terbukti mampu 
meningkatkan daya tahan tubuh kita misalnya  
vitamin C 500-1500mg, vitamin D 400-2000IU, 
zinc 5-50mg per hari. Jangan lupa juga untuk 
memenuhi kebutuhan cairan harian dengan 
minum air putih 1,5-2 liter per hari.

Berjemur. Merutinkan berjemur di pagi 
hari atau sore hari selama 5-15 menit dapat 

menambah kadar vitamin D dalam tubuh. Hal 
ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan 
tubuh. Menurut para pakar, sinar matahari yang 
baik untuk berjemur di Indonesia sekitar pukul 
7-10 pagi atau pukul 15-16 sore

Olahraga dan aktivitas fisik ringan 
sedang. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam 
rumah selama 20-30 menit per hari.

Tidur cukup. Istirahat malam setidaknya 
7-9 jam per hari. Berbagai bukti ilmiah 
menunjukkan jika seseorang semakin kurang 
tidur, maka daya tahan tubuhnya makin 
menurun.

Berhenti merokok. Rokok ataupun vape 
terbukti secara ilmiah dapat menurunkan daya 
tahan saluran pernapasan terhadap infeksi.

Lakukan hobi. Sempatkanlah waktu untuk 
melakukan berbagai hobi yang menyenangkan. 
Ketika ada waktu luang, kita bisa juga 
melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga 
di rumah seperti menanam bunga dan berbagai 
pohon di rumah, memasak, memelihara hewan.

Kelola stress. Dengan muhasabah diri, 
semakin meningkatkan ibadah, dan taqwa. 
Sebagai hamba Allah, kita harus menggunakan 
setiap kesempatan untuk semakin dekat 
denganNya. Peristiwa wabah yang kita alami 
ini sudah seharusnya menjadikan hikmah 
bahwa kita harus semakin ikhlas menghadapi 
ujian dan cobaan. Harapannya, jika kita selalu 
berlapang dada dalam menghadapi setiap 
kondisi, maka akan membuat stress kita akan 
mudah dikelola.

Berdoalah agar kita semua selalu diberikan 
kesehatan oleh Allah dan agar wabah covid-19 
ini segera berakhir.

solusisehat

Menjaga Imun Agar Bekerja Optimal
Oleh: dr. Annisa Aninditta L

Dokter Umum BSMI Yogyakarta
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Setiap perintah yang disampaikan Allah 
SWT kepada manusia adalah bertujuan 
untuk kebaikan yang bermanfaat 

bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah 
memerintahkan kepada orang yang berharta untuk 
menunaikan zakat melalui firman-Nya dalam al-
Qur’an surah at-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat 
dari sebagian harta mereka, guna membersihkan 
dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan 
ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hakekatnya harta yang dimiliki oleh seseorang 
itu kotor, maka untuk membersihkannya harus 
dikeluarkan sebagian dari harta itu sebagai zakat 
yang bertujuan untuk membersihkan hartanya. 
Ketika harta terus bertambah dan zakatnya tidak 
dikeluarkan maka sesungguhnya orang yang 
mengumpulkan harta itu juga telah menambah 

kotoran terus menerus. Dan jika kotoran itu 
bertumpuk banyak maka akan menimbulkan 
bahaya bagi pemilik harta dan bahkan bisa menolak 
tambahan harta sebagaimana kotoran di dalam 
tubuh manusia jika terus bertambah dan tidak 
dikeluarkan kotorannya maka akan menimbulkan 
penyakit bagi seseorang.

Sementara infaq dan sedekah adalah bersifat 
mengembangkan. Seseorang yang mengeluarkan 
hartanya untuk infaq dan sedekah mungkin yang 
tampak dhohirnya adalah hartanya berkurang 
tetapi sesungguhnya harta tersebut akan tumbuh 
berkembang sebagaimana janji Allah bahwa 
harta yang disedekahkan akan dilipat gandakan 
hingga tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah: 
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya 
di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 
tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

ziswaf

Manfaat Zakat, Infaq dan Sedekah
Oleh: Achmad Zaini Faisol, S.M

Dewan Pengurus Yayasan Yatim Mandiri
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kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” 
(QS. al-Baqarah: 261)

Di ayat lain Allah juga berfirman, “Sesungguhnya 
orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan 
(ganjaranya) kepada mereka; dan bagi mereka 
pahala yang banyak.” (QS. al-Hadid: 18).

Dari ayat tersebut tergambar minimal 700 kali 
lipat dan bahkan berlipat hingga tidak terbatas 
ganjaran dari Allah SWT bagi siapa pun yang 
membelanjakan hartanya di jalan Allah. Rasulullah 
SAW berpesan, “Tidaklah berkurang harta 
dikarenakan sedekah bahkan akan bertambah 
bertambah dan bertambah”. Khalifah Abu Bakar 
As shidiq pernah bersedekah 100% dari hartanya. 
Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, 
“Pancinglah rezeki dengan bersedekah”. Ini sebagai 
gambaran bahwa jika kita menginginkan harta yang 
melimpah maka harus semakin banyak pula yang 
harus kita keluarkan untuk mendatangkan rezeki. 
Jika yang kita keluarkan sedikit maka semakin kecil 
pula rizki yang akan kita peroleh.

Selain balasan pahala dan kenikmatan yang 
akan diberikan oleh Allah SWT di akhirat, Allah 
juga menjanjikan balasan kebaikan-kebaikan yang 
diberikan secara langsung di dunia. Orang yang 
rajin bersedekah akan diselamatkan dari wabah, 
musibah, bala’, penyakit. sesuai dengan hadis 
nabi yang menyebutkan bahwa satu-satunya 
amalan yang dapat menolak musibah adalah 
berinfaq dan bersedekah. Ada sebuah kisah yang 
terjadi di masa Rasulullah SAW, ada seseorang 
yang akan dihukum pancung oleh Sahabat, 
kemudian Malaikat Jibril datang menyampaikan 

kepada Rasulullah agar orang Bani Israil tersebut 
dibebaskan dari hukuman. Rasulullah bertanya: 
wahai malaikat jibril apakah kurang pantas dia 
dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah 
dilakukan itu? Malaikat Jibril menjawab: dia 
adalah orang yang rajin menolong orang lain. 
Karena kedermawanan yang dilakukan oleh Bani 
Israil itulah Allah menyelamatkan dirinya dari 
hukuman.     

Infaq dan sedekah juga bisa memanjangkan 
umur sebagaimana kisah yang terjadi pada 
masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberitahu oleh 
Malaikat Maut bahwa sahabatnya akan meninggal 
keesokan harinya. Itulah takdirnya. Ternyata 
keesokan harinya si pemuda masih hidup dan 
terus hidup sampai usia 70 tahun. Apakah yang 
menyebabkan dia tidak meninggal? Nabi Ibrahim 
menanyakan penyebabnya kepada Malaikat Maut, 
maka dijawab oleh Malaikat Maut, “Memang aku 
hendak mencabut nyawanya, namun malam itu 
ia menyedekahkan setengah hartanya. Lalu Allah 
pun mengubah takdirnya. Allah memanjangkan 
umurnya.”

Betapa banyak manfaat zakat, infaq 
dan sedekah. Maka hendaknya kita tidak 
pernah meninggalkan atau menunda untuk 
menunaikannya agar harta dan hidup kita semakin 
berkah. Untuk menjaga kehormatan, baik bagi 
orang yang menyerahkan maupun yang menerima 
seyogyanya diserahkan melalui Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) termasuk Yatim Mandiri yang telah 
mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah agar 
pengelolaan zakat, infaq dan sedekah bisa tepat 
sasaran dan memiliki manfaat yang lebih besar. 
Wallahu a’lam bish shawab.

ziswaf
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smartparenting

Ayah bunda, pertanyaan ini sering kali 
kita dengar, bahkan tak jarang di antara 
kita juga menanyakan hal itu kepada 

anak-anak. Dan ternyata mengenalkan profesi 
pada anak sejak usia dini itu sangat penting lho, 
tidak hanya membaca dan berhitung saja.

Peran orang tua dalam memperkenalkan 
berbagai jenis profesi serta pekerjaan yang biasa 
dilakukan banyak orang kepada anak-anak tak 
kalah pentingnya.

Dan perlu ayah bunda ketahui, bahwa saat 
menjelaskan macam-macam profesi itu kita bisa 
melakukannya secara bertahap. Ayah bunda 
tak perlu tergesa-gesa untuk menyelesaikannya 
dalam waktu yang singkat. 

Jangan bayangkan saat mengenalkan 
berbagai profesi itu sulit, karena dengan 
perkembangan zaman sekarang ini kita bisa 
dengan mudah memahamkan anak-anak. Bisa 

secara langsung,  saat kita bertemu dengan 
seseorang di suatu tempat, maka kita bisa 
menjelaskan profesi orang tersebut.  Atau ayah 
bunda bisa mencobanya dengan pergi ke taman 
wisata edukasi, tentunya setelah usai pandemi ya!

 Namun zaman sudah canggih, dengan 
teknologi yang ada walau di rumah saja ayah 
bunda tetap bisa mengakses dunia luar bersama 
anak-anak melalui gadget dan aplikasi si 
Kecil bisa belajar. Tak hanya itu, kita juga bisa 
memperkenalkan mereka dengan membacakan 
buku cerita. Dari setiap tokoh dalam buku cerita, 
ayah bunda bisa menjelaskan pekerjaan dan 
manfaat dari profesi tersebut dengan cara yang 
menyenangkan. 

Banyak manfaat dari mengenalkan profesi 
pada anak-anak sejak usia dini. Yaitu, orang tua  
dapat menambah wawasan anak bahwa profesi 
di dunia ini beragam, dan dalam mengenalkan 

Mengenalkan Profesi
Pada Anak Sejak Dini
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berbagai profesi, ayah bunda dapat memberikan 
penjelasan bahwa setiap profesi yang berguna 
untuk masyarakat dan membantu mereka adalah 
baik.

Adapun berbagai profesi yang bisa ayah 
bunda kenalkan antara lain:

Guru. Profesi guru menjadi salah satu profesi 
yang cukup banyak diminati anak-anak. Selain 
dianggap menjadi profesi yang mulia lantaran 
membantu dalam dunia pendidikan, anak-anak 
juga tertarik  saat melihat bagaimana sang guru 
mengajar mereka di sekolah.

Dokter. Adalah orang yang bekerja di bidang 
kesehatan, memiliki ilmu yang bisa membantu 
menyembuhkan orang sakit. Profesi dokter 
menjadi salah satu yang paling banyak dicita-
citakan oleh anak-anak. Profesi ini menjadi 
sangat penting, karena dokter juga berkontribusi 
dalam menangani pandemi, seperti yang kita 
alami saat ini.

Tentara.Kebanyakan profesi ini diminati 
anak laki-laki, karena resikonya yang tinggi dan 
pekerjaan yang harus siap jasmani dan rohani 
dalam menghadapi segala situasi di suatu 
tempat. Mengingat tugas dari seorang tentara 

adalah membela bangsa dan negara hingga akhir 
hayat.

Polisi. Tak berbeda dengan tentara, profesi 
polisi juga ikut andil dalam menjaga keamanan 
negara. Polisi harus mengayomi, menjaga 
ketertiban dan menangani berbagai masalah di 
sekitar masyarakat yang ditimbulkan oleh orang-
orang yang tak bertanggung jawab. Sama hal 
nya dengan tentara, polisi juga membutuhkan 
ketelitian dan kekuatan dalam menjalani 
tugasnya. Sehingga tak sedikit pula para polisi 
yang harus kehilangan nyawa saat sedang 
menjalankan tugasnya.

Saat anak mulai mengenal bermacam profesi, 
kita bisa mengarahkan dan memotivasi mereka 
terhadap pilihan profesinya. Dan ketika anak-
anak sudah memiliki profesi yang mereka sukai, 
maka ayah bunda bisa mengarahkan minat dan 
bakat mereka sejak usia dini. Dan nantinya anak-
anak akan bisa menghargai orang lain dengan 
setiap profesinya.

Ayah bunda, setiap anak adalah istimewa, 
dan mereka adalah bintang. Mari kenali dan 
pahami anak-anak kita dalam meraih cita-
citanya. (rah)
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Berdakwah dengan Bercerita
Terdapat hadis yang menjelaskan 

keutamaan memberi petunjuk kebaikan. 
“Barang siapa memberi petunjuk pada 

kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala 
seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun 
juga.” (HR. Muslim).

Ajakan kebaikan tersebut bisa mudah kita 
kenal dengan berdakwah. Bahwa berdakwah 
ialah motivasi hidup yang sedang dijalankan oleh 
Riri Abdillah. Sosok influencer muslimah dengan 
260 ribu followers. Seorang Penulis Buku best 
seller “Menantimu di Ujung Rindu”, Entrepreneur 
Muslimah @partikel.hijab, serta seorang Da'iyah 
dan Qori’ah sekaligus peruqyah dengan metode 
terapi Quran. Semua aktivitas tersebut diniatkan 
untuk berdakwah. “Berdakwah itu bisa dilakukan 
dengan cara apapun. Apa saja yang bisa saya 
kerjakan, saya niatkan untuk berdakwah,” 
paparnya.

Dengan pengikut 260 followers Riri 
merasakan dirinya bukan seorang influencer. 
Influencer muslimah adalah seseorang yang 
bisa memberikan pengaruh untuk orang. Namun 
dari awal Riri memang tidak bercita-cita menjadi 
seorang influencer tetapi seorang penulis. 
Ternyata qodarullah dengan bakat dan hobby 
menulis menjadikan dirinya seorang influencer. 

“Tidak ada niatan untuk menjadi influencer. 
Qodarullah ditakdirkan menjadi penulis. Lebih ke 
sharing. Curhat dengan tulisan. Ternyata dengan 
seizin Allah menakdirkan saya untuk  bermanfaat 
bagi orang lain dengan cara seperti ini,” jelasnya.

Berawal tahun 2017 Riri memulai perjalanan 
menulisnya. Menulis di facebook dengan foto 
pribadinya. Didukung dengan caption bercerita 
seperti cerpen, novel dan puisi yang menggugah 
selera. Banyak yang mengapresiasi. Tidak 
sekedar menyukai namun membagikan karena 
termotivasi. 

Dari facebook perjalanan menulis dilanjutkan 
ke instagram. Semakin menjadi. Banyak sekali 
yang memuji. Netizen banyak mendatangkan 
komentar untuk menerbitkan tulisan tersebut. 
“Alhamdulillah, di kolom komentar banyak 
mengomentari dan mereka mendukung untuk 
menerbitkan cerita saya. Cerita itu dibikin buku. 
Beberapa penerbit juga direct message saya 
untuk menerbitkan buku lewat mereka,” jelas istri 
dari Ahmad Fat-han Fauza.

Akhirnya Riri memutuskan untuk membuat 
buku tersebut. Dibantu suami mulai dari editor, 
layout dan desain cover.  Karya pertamanya 
menjadi best seller. Berjudul “Menantimu di Ujung 
Rindu” menceritakan kisah pernikahan muda dari 
pengalaman keluarganya. “Qodarullah di awal 
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launching terjual 100 buku dengan sistem pre 
order,” ujarnya dengan rasa syukur.

Pertumbuhan followers sudah begitu tampak. 
Berdasarkan data instagram blade di tahun 2019 
jumlah followers 129 ribu. Naik terus pertumbuhan 
followersnya, dari puluhan sampai ratusan setiap 
harinya. Menurut Riri kestabilan pertumbuhan 
followers tergantung interaksi followers. Ketika 
kita membagikan konten yang bagus diterima 
oleh para user. Akan banyak like, komen dan 
share yang mereka lontarkan. Membuat interaksi 
semakin banyak kemudian masuk ke explore 
instagram jangkauan meluas. Banyak orang-orang 
baru akan memfollow kita dari explore tersebut.

Riri menambahkan untuk cara mengumpulkan 
followers ada dua cara. Pertama organik dan 
kedua iklan. Organik ini adalah cara natural mulai 
dari riset, menyusun, dan membidik. Tentukan 
siapa target konten kita. Siapa yang akan kita 
bidik untuk bisa tertarik dengan konten-konten 
kita. Setelah membidik sesuaikan konten di usia-
usia tersebut. Kira-kira konten yang seperti apa 
yang cocok. Konten nikah, patah hati, motivasi, 
atau hijrah. “Kalau saya membidik anak-anak 
remaja. Usia 18-24 tahun. Usia menikah dan siap 
menikah,” ujarnya.

Cara kedua yaitu beriklan bisa pakai facebook 
ads, paid promote, dan endorse. Namun 
Riri menyarankan sebaiknya iklan ini untuk 
mempromosikan barang bukan digunakan untuk 
mengumpulkan followers.

Lima tahun sudah Riri Abdillah dengan 

nama sapaan lain Qori’ah menggeluti dunia 
digital. “Suka duka menjadi seorang influencer 
saya merasakan biasa aja. Banyak juga yang 
tidak mengenal saya. Di kalangan qori’ah saya 
dikenal qori’ah. Di kalangan pebisnis saya juga 
dikenal orang jualan buku, hijab, dll. Semua 
menyesuaikan lingkungan. Tidak semua orang 
mengenal saya sebagai influencer,” jelasnya.

Namun dari adanya follower yang banyak, 
beberapa orang banyak yang menaruh 
kepercayaan kepadanya. Bercerita dan curhat 
masalah yang mereka hadapi. Riri sendiri 
berusaha maksimal  dengan ketulusan hati 
memberikan solusi terbaik untuk mereka. 
Kemudian dari follower tersebut juga memberikan 
kemudahan membuka channel lain. Membuka 
bisnis kelas online dan jualan di @partikel.hijab.

Kebahagiaan yang Riri rasakan menjadi 
penulis influencer adalah bisa bermanfaat untuk 
orang lain. Merasakan manfaat ketika ada yang 
like, save, dan share. “Ketika saya futur ada yang 
curhat bagaimana cara bersemangat ibadah? Dari 
mereka saya kembali bangkit untuk semangat. 
Jangan sampai kesalahan dan keadaan yang 
jelek dari saya menjadikan pengikut saya juga 
mengikuti,” jelas ibu memiliki tiga anak.

Menjadi influencer muslimah adalah 
kemudahan kita untuk berdakwah di era milenial. 
Namun harus diupayakan dengan niatan lillahi 
ta’ala semua hanya untuk Allah. Untuk bermanfaat 
bagi orang lain dan berdakwah di jalan Allah. 
Insyaallah atas seizin-Nya. (nrl)
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Salah satu hal yang tak boleh terlewat 
dalam daftar belanja bulanan adalah 
camilan. Ya, apalagi jika sebuah 

keluarga sudah memiliki anak. Terkadang, 
anak lebih suka memakan camilan dari pada 
masakan sehari-hari. Alasannya karena camilan 
lebih ringan dan banyak variannya. Tak ada 
salahnya jika ibu mencoba untuk memasukkan 
@snackyclub dalam salah satu list belanja bulan 
depan.

Akun Instagram yang satu ini memang 
menjual berbagai macam camilan homemade 
yang dikemas secara frozen. Pilihan menjadikan 
jajanannya frozen food agar customer bisa 
menyimpan lebih lama. Serta bisa dipanaskan 
kapanpun saat diinginkan. 

Beberapa snack andalan @snackyclub 
adalah dimsum siomay. Siomay ini memiliki 
varian isian ayam wortel, ayam mozarella, dan 
ayam jamur. Ketiganya gurih dan bisa menjadi 
camilan yang sehat karena cara memasaknya 
cukup dikukus. 

Selain dimsum juga tersedia roti coklat 
lumer. Roti ini diisi dengan selai coklat yang full 
dan melted sehingga menjadi favorit anak-anak. 
Untuk camilan keluarga juga tersedia frozen 
risoles dan sosis solo.

Tak ketinggalan, minuman herbal segar 
seperti kunyit asam siap minum yang tersaji 
dalam kemasan botol. Minuman ini cocok 
diminum siapa saja terutama pecinta minuman 
herbal. @snackyclub juga menyediakan kopi 
kekinian dengan rasa yang menarik. Yaitu kopi 
susu strawberry. Rasa strawberry memberikan 
cita rasa yang berbeda dari kopi susu lainnya. 
(grc)

Aneka Camilan Ringan
untuk Temani Waktu Senggang

Snackyclub Surabaya
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َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ
Hadis Keutamaan Belajar al-Qur'an

Artinya: Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang 
yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)
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Yuk kirimkan karyamu ke redaksi majalah di 

Graha Ya ya Jambangan No. 135-137 Surabaya
atau melalui email media@ya g

Karyaku
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Bisnis Abadi Tidak Pernah Mati
Putra Abadi Motor, Magelang

Tidak semua bisnis bisa 
abadi. Tergantung kegigihan 
mempertahankan. Dan pengaruh 

globalisasi yang dapat berdampak terhadap 
bisnis tersebut. Salah satunya bisnis Bengkel 
yang dijalani oleh pasangan Wahyono dan 
Nihayatu Rohmah. Bisnis Bengkel yang dirintis 
tahun 2012. Tepat ketika anak keduanya 
menginjak usia satu tahun. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari 
Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis 23 Januari 
2020 hingga penghujung 2018 lalu. Jumlah 
sepeda motor di Tanah Air terus meningkat 
mencapai 137,7 juta unit. Ditambah dengan 
keberadaan bengkel di sekitar Magelang belum 
begitu tersebar. Alasan tersebut yang menjadi 
landasan Nihayatu membuka bisnis bengkel. 

Dengan bermodal uang dua puluh lima juta 
dan tanah hasil warisan keluarga untuk tempat 
usaha. Bisnis bengkel dijalankan. “Insya Allah, 

dengan memberikan nama Putra Abadi Motor, 
saya berharap akan menjadi bisnis yang abadi 
untuk kedua putra dan putri saya,” ucap 
Nihayatu.

Semangat berbisnis terpancar dalam diri 
Nihayatu ketika suami juga mendukung bisnis 
tersebut. Dengan menggandeng satu montir 
di awal pembukaan. Merambat menjadi empat 
montir dengan satu admin sampai sekarang.

Tugas para montir tersebut bermacam-
macam. Seperti memperbaiki motor rusak. 
Memberikan variasi motor agar tampil lebih 
keren. Bongkar pasang motor, dan lain 
sebagainya. Sedangkan admin, mencatat arus 
masuk dan keluar uang. “Kalau untuk belanja 
kebutuhan bengkel masih saya,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu Nihayatu banyak 
belajar dari pembeli yang berdatangan. 
Mencatat keperluan pembeli yang ternyata 
belum tersediakan. Dan dari catatan tersebut 
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bengkel Putra Abadi Motor semakin lengkap 
memenuhi kebutuhan. Inilah cara belajar 
berbisnis ala Nihayatu.

Sudah belajar jangan lupa berdoa 
adalah kunci untuk mencapai keinginan. 
“Alhamdulillah, seperti air mengalir, saya 
mengikuti arusnya saja. Dulu awal cuman 
Rp23.000,- naik menjadi Rp100.000,- 
seterusnya naik dan membaik omzet saya,” 
papar Nihayatu.

Pencapaian tersebut tidak ada strategi 
khusus yang dilakukan Nihayatu untuk 
pemasarannya. Dalam istilah orang Magelang 
“Gethok Tular” dalam bahasa sekarang bisa 
disebut pemasaran dari mulut ke mulut. Cukup 
berikan pelayanan yang ramah dan harga 
jangan begitu menjulang. Pasti orang akan 
menularkan kenyamanan mereka kepada orang 
lain. 

“Bisnis pasti ada kesulitan, membuat kita 
selalu belajar. Seperti komplain pelanggan, itu 
pasti ada. Selain itu, kita harus mengikuti trend 
motor style baru, ketika ada pelanggan yang 
mengganti style motornya, kita sudah siap,” 
jelasnya dengan panjang lebar.

Pandemi ini juga membanting usaha 
bengkel Putra Abadi Motor. “Alhamdulillah 
yang penting masih bisa bertahan dan 
menjalankan. Bersyukur,” jelas wanita berusia 
44 tahun.

Masih ada harapan ketika bisnis tetap 
berjalan. Melebarkan sayap itulah harapan 
Nihayatu. Yaitu menambah supermarket motor 
“Putra Abadi Mart” di lantai dua. Melengkapi 
kebutuhan motor seperti sparepart, spion 
warna-warni, dan pernak-pernik motor lainnya. 
“Insyaallah, sudah dalam pengerjaan. Bulan 
Februari minta doanya semoga sudah bisa 
launching,” ujarnya.

Nihayatu Rohmah menambahkan semoga 
bisnis bengkel ini bertahan sampai suaminya 
pensiun. Menjadi bisnis bersama. Bisnis turun 
temurun untuk putra dan putrinya. Seperti apa 
yang dilakukan Nihayatu, membuka bengkel 
meneruskan hobby dari Bapaknya.

 “Alhamdulillah manfaat sedekah untuk 
bisnis bengkel ini begitu terasa. Pasti Allah 
akan melipatgandakan ketika saya memberikan. 
Rasa syukur saya semakin bertambah ketika 
mengenal Yatim Mandiri,” tutupnya. (nrl)
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Inisiatif untuk Bersedekah

CV. Kampoeng Spareparts Indonesia

Messie Yoga yang bisa disapa Messie 
seorang pebisnis CV. Kampoeng 
Spareparts Indonesia. Bisnis yang 

diawali pada tahun 2018. Kesibukan menjadi 
seorang pebisnis membuat dirinya belum 
berkesempatan untuk menggali pahala dari 
bersedekah. 

Beberapa bulan setelah membuka bisnis. 
Akhirnya Messie menemukan peluang untuk 
bersedekah. Terbantu dengan keberadaan Yatim 
Mandiri berdekatan dengan rumahnya. Inisiatif 
untuk bersedekah pun dilakukan. “Yatim Mandiri 
dekat dengan rumah. Lihat saja saat lewat. 
Terus saya berinisiatif untuk bersedekah dengan 
mereka,” papar suami Fregie Anggita.

Inisiatif tersebut menjadi intensif dilakukan. 
Setiap sebulan sekali menyalurkan kewajiban 
bersedekah ke Yatim Mandiri. Dengan sistem 
jemput donasi kemudahan dirasakan oleh Messie. 
“Iya, saya tidak tahu apa yang membuat saya 
tertarik dengan Yatim Mandiri. Mungkin, karena 
saya tidak mau ribet. Dekat dengan rumah,” Jelas 
Pria mempunyai dua anak ini.

“Menjelaskan manfaat sedekah, pasti ada 
dan itu sudah menjadi timbal balik bagi seorang 
yang menyedekahkan. Sebab bersedekah adalah 
kewajiban, dan Allah pasti memberikan balasan,” 
Ujar owner @kampoeng_spareparts

Messie menambahkan kalau bersedekah 
adalah usaha bagi seorang pebisnis selain 
berdoa. Bersedekah salah satu pintu rejeki bagi 
para pebisnis. “ Yatim Mandiri sudah okay. Alokasi 
sudah jelas. Penyaluran sudah tersalurkan di 
berbagai aspek sosial,” tutupnya. (nrl)

Kedatangan Misi Kebaikan 

Muhammad Abdi Medan

Tahun 2019 menjadi awal sebuah misi kebaikan 
dimulai oleh Muhammad Abdi. Setelah 
kedatangan seorang zisco dari Yatim Mandiri. 

Memberikan beberapa penjelasan dengan majalah yang 
dibawakan. “Bergabung tidak berdasarkan sebesar 
uang yang diberikan, tetapi keikhlasan,” ingat Adam dari 
ucapan Zisco tersebut.

Sebelumnya belum ada tempat untuk menyalurkan. 
Jelas penyaluran untuk seluruh Indonesia. Tidak hanya 
untuk anak yatim saja namun bersedekah untuk kaum 
dhuafa. Itu beberapa alasan pelaku bisnis depot air isi 
ulang ini.

“Alhamdulillah, dengan bersinergi dengan yatim 
mandiri bisnis saya mulai meningkat. Mungkin dari 
spanduk yang diberikan Yatim Mandiri. Tulisannya, 
Membeli galon sama dengan bersedekah untuk Yatim 
Mandiri,” papar bapak memiliki empat anak.

Misi kebaikan ini tidak ingin dilakukan Adam sendiri. 
Mengajak beberapa kedai, toko, dan kelontong yang 
dekat keberadaanya dengan tempat usahanya. Sekitar 
4 donatur yang bertambah. “Harta hanya titipan, ayo 
ada Yatim Mandiri. Seikhlas hati, tidak memaksakan 
seberapapun yang kalian berikan,” Ajakan Adam ke 
mereka.

Selain infaq ada juga sedekah langsung ke seratus 
anak yatim menjelang bulan ramadhan. Dan membiayai 
sekolah anak yatim. Bagi adam sedekah itu hanya fisik 
harta, tidak begitu nampak jelas dalam manfaatnya. 
“Seneng aja begitu, ketika sudah bersedekah. Hati 
terasa lega,” papar suami Ayuri Frinanda. 

“Yatim Mandiri sudah bagus semua programnya, 
perlu ditingkatkan lagi. Dan senangnya orang Yatim 
Mandiri yang datang untuk menjemput donasi sikapnya 
ramah semua,” tutupnya. (nrl)
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Ketenangan Hati Tanpa 
Perlu Mencurigai
SDN Dukuh Waluh Banyumas

Naini Mardiyah, Guru dari SDN Dukuh Waluh 
Banyumas menyampaikan bahwa di 
tahun 2013 dirinya belum menjadi donatur 

sepenuhnya. Hanya sekedar mengenal Yatim Mandiri 
saja. “ Ya hanya mengenal saja oh itu adalah bagian dari 
badan amal yang khusus untuk yatim”, kenangnya.

Setelah beberapa bulan pihak sekolah 
menindaklanjuti pengenalan tersebut. Mendaftarkan 
anak didik yatim yang ada di sekolah untuk 
mendapatkan beasiswa dari Yatim Mandiri. Walaupun 
di sekolah sudah terdapat program sendiri. Menyantuni 
dari kumpulan uang tiga belas guru.

“Sempat kepikiran, kok ada yang kurang begitu” ujar 
guru agama tersebut. Akhirnya Naini menjadi donatur 
karena keresahan muncul dari pribadinya.Tercatat dua 
orang berhasil diajak Naini. “Alhamdulillah, bertambah 
dua orang. Infaq yang sebelumnya Rp.925.000,- 
rasanya tanggung sekali, sekarang satu juta,” paparnya.

Selain berinfaq rutin, ada pula program Bestari dan 
seminar waktu bulan Ramadhan. Di lain waktu juga, 
guru-guru sempat ikut program murojaah yang dipandu 
oleh pengurus Yatim Mandiri tetapi terkendala waktu 
jadi belum bisa dilanjutkan kembali.

Manfaat berinfaq yang dirasakan Naini cukup 
banyak. Ketenangan hati tanpa perlu mencurigai. 
Jelas disalurkannya kemana, sekaligus laporang 
keuangannya. Mudah mengingatkan untuk saling 
berbagi. 

“Semoga yayasan Yatim Mandiri dapat merambah 
lagi ke segala penjuru yang belum terjamah anak-anak 
yatim dan dhuafa. Terima kasih Yatim Mandiri semoga 
selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT,” tutupnya. 
(nrl)
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Sosialisasi Berlanjut 
Bersinergi

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo

Tahun 2013, sudah cukup lama Umi Nurjanah 
mengenal Yatim Mandiri. Kerap disapa Umi 
sebagai Guru mapel Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo. Dirinya mengenal 
Yatim Mandiri dari seorang temannya yaitu Ari. 
Mengawali berdonasi dengan kupon berlanjut dengan 
donasi rutin setiap sebulan sekali.

Jauh dari tahun 2013 yaitu 2020 Yatim Mandiri 
disambut dengan baik oleh kepala sekolah MA 
2 kota probolinggo untuk melakukan sosialisasi. 
“Alhamdulillah, dari sosialisasi tersebut sebagian besar 
rekan kerja menjadi donatur. Anak-anak didik bisa 
belajar menyisihkan uang saku untuk donasi. Dan 
juga, anak-anak didik kami setiap tahun mendapatkan 
bantuan seperti Bestari Supercamp, Qurban, dan 
paket pendidikan,” paparnya

Dari sosialisasi tersebut berlanjut sinergi yang 
terus berenergi. “Alhamdulillah juga, dari Yatim Mandiri 
anak-anak didik bisa belajar langsung Pendapatan 
dan Ekonomi Syariah juga materi Bank dan Lembaga 
Keuangan Bukan Bank. Berlanjut dengan program 
Jumat Sejati, tausiah setiap hari jumat dari Yatim 
Mandiri,” jelas Istri seorang ASN BPN / ATR  Kota 
Lumajang.

Paket pendidikan, ramadhan, dan Qurban adalah 
donasi yang mereka ikuti diluar berdonasi rutin setiap 
bulan sekali. Dengan sistem jemput donasi uang yang 
sudah terkumpulkan disalurkan dengan jelas. Namun, 
jika petugas dari Yatim Mandiri berhalangan Umi yang 
menyalurkannya sendiri. Berniat untuk menyambung 
silaturahmi. 

“Semua harus diniatkan karena Allah Swt. Seperti 
ayat Ar-rahman, Fabiiayyi ala irrobbikuma tukadzibaan. 
Niat yang baik akan dibalas baik oleh Allah Swt. 
Nikmat hidup yang luar biasa, sehat, selalu mendapat 
kemudahan dan pertolongan. Itu adalah balasan dari 
bersedekah,” ujar Umi yang mewakafkan tanahnya 
untuk Yatim Mandiri. (nrl)
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Pandemi covid-19 tidak hanya 
membawa masalah kesehatan 
masyarakat, tapi juga berdampak 

atau berimplikasi kepada masalah ekonomi 
dan sosial. Setiap kebijakan pemerintah 
dalam penanganan pandemi covid-19 selalu 
memperhitungkan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. begitupun Yatim Mandiri, melihat 
kondisi tersebut Yatim Mandiri punya inisiasi 
melalui program beras untuk sahabat dalam 
rangka membantu kebutuhan masyarakat.

Beras untuk sahabat merupakan bantuan 
ketahanan pangan untuk masyarakat 
terdampak covid-19 dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari di masa pandemi 
covid-19. Dimulai dengan pendampingan 
petani padi sebagai program lumbung pangan 
mandiri menjadi support utama program beras 
untuk sahabat yang akan disalurkan ke anak 
yatim dan para dhuafa. 

Kepedulian terus ditingkatkan oleh Yatim 
Mandiri dengan menyalurkan 11,8 ton beras 
untuk 2.369 penerima manfaat diantaranya 
anak yatim, dhuafa, guru ngaji, guru honorer, 
para veteran, difabel, pedagang kecil dan 
pekerja harian di 46 Kota/Daerah 12 Provinsi, 
pada periode November sampai Desember 
2020. 

Penyaluran program beras untuk sahabat 
dilakukan dengan memperhatikan protokol 
kesehatan, dengan adanya pandemi covid 
ini, ada protokol tertentu yang harus dipatuhi 
masyarakat penerima manfaat ini dalam 
pengambilan atau penerimaan bantuan. Pada 
saat menerima bantuan tidak diperkenankan 
berbondong-bondong dan berkerumun, 
physical distancing tetap diberlakukan dengan 
tetap menjaga jarak, setiap penerima manfaat 
yang mengambil bantuan harus menggunakan 
masker. (*)

jendela

Beras untuk Sahabat
Bantuan Ketahanan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
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Ternyata matematika tidak sesukar 
yang kalian kira. Tidak selalu 
membutuhkan rumus untuk 

menyelesaikan. Hanya membutuhkan pikiran 
jernih dan logika yang dimainkan. Hal tersebut 
dibuktikan oleh Akfina Nawal Ashfa yang kerap 
disapa Ashfa. Juara Omatiq Matematika tahun 
2020.

Kemudahan mencari jawaban soal 
matematika dengan caranya sendiri adalah 
cara main Ashfa. Tidak bergantung pada 
rumus yang ada. Itu semua dilakukan Ashfa 
dengan cara berlatih dan selalu mencoba. 
“Hobby Ashfa mengerjakan soal. Semua 
soal dikerjakan termasuk matematika. Buku 
tebal-tebal di kupas tuntas soal-soalnya,” ujar 
Ibunda Ashfa.

Ashfa anak yang cukup unik di usianya 
yang masih kecil. Kelas dua SD sudah suka 
dengan dunia angka. “Iya, Ashfa memiliki 
bakat seperti almarhum ayahnya yang suka 
matematika, kalau saya sendiri lebih ke bahasa 
arab, tidak suka sama sekali matematika,” ujar 
Ibunda Ashfa.

Berawal dari kegemaran tersebut. ummu 
shofiyah mendukung Ashfa untuk terus 
menggali kemampuannya. Mengikuti berbagai 
lomba matematika seperti Kompetisi Nasional 
Matematika di posisi ke-sembilan besar, 
Kompetisi Matematika Sains & Bahasa Inggris 
se-Jawa Bali mendapatkan juara delapan, dan 
terakhir Omatiq Nasional Juara satu. 

Omatiq 2020 adalah jawaban atas 
perjuangan Ashfa. Perjuangan dari tahun-tahun 

naikkelas

Pintar Matematika Tanpa Rumus
 Akfina Nawal Ashfa

Juara Omatiq Matematika 2020
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berikutnya, namun belum berhasil. Dari kelas 3 
sudah mulai mengikuti omatiq sampai kelas 6. 
Dan akhirnya mendapatkan juara.

“Perasaan saya sangat senang ,karena 
setelah melalui perjuangan beberapa tahun 
sebelumnya belum berhasil meraih 5 besar, 
akhirnya bisa masuk juga.Kegagalan adalah 
kesuksesan yg tertunda. Jadi tetap semangat n 
jgn pernah patah semangat,” jelas Ashfa.

Bagi Ashfa perjalanan menjadi sang juara 
Omatiq tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. Diseleksi seribu lebih peserta dari 
berbagai penjuru Indonesia. Tersisa 100 
peserta terbaik termasuk Ashfa dan keempat 
teman yang lain dari Yatim Mandiri Yogyakarta. 
Dilanjut 15 peserta grand final Ashfa adalah 
satu-satunya dari Yogyakarta.

Kemenangan ini sangat membantu 
Ashfa untuk melanjutkan pendidikan lagi ke 
pondok pesantren. “Alhamdulillah, Omatiq 
mendapatkan laptop dan uang tunai 2 jt. Uang 
tunai insyaAllah untuk biaya di pondok nanti,” 
papar ibu yang memiliki dua anak.

Ashfa merasakan keberhasilan dia tidak 
terlepas dari Sanggar Genius jogja. Sanggar 
belajar yang penuh dengan keseruan dalam 
belajar. Sesuai prinsip belajar Ashafa yang 
sudah diterapkan. “Belajar jangan merasakan 
keterpaksaan. Dibikin seru saja,” jelas Ashfa.

Ummu Shofiyah Ibu Ashfa juga 
menambahkan apa yang sudah diperjuangkan 
sejak dulu membuahkan hasil sekarang. 
Memiliki anak seperti ashfa yang pintar 
matematika sekaligus hafal al-Qur’an 25 juz.

Ummu menjelaskan agar menjadikan anak 
seperti Ashfa ada beberapa cara. Pertama, 
jauh sebelum menikah prioritaskan atau 
impikan memiliki keturunan yang baik dan 
sholih. Dengan adanya impian tersebut harus 
diimbangi dengan memperbaiki akhlak diri 
sendiri.

Kedua, setelah menikah dan mengandung 
usahakan bisa mengkhatamkan al-Qur’an 
setiap bulan. Ketiga, ketika anak sudah lahir 
dengarkan lantunan murottal setiap hari. Dan 
yang terakhir, menginjak usia 3 tahun anak 
harus sudah mulai dikenalkan al-quran dan 
menghafalkan ayat al-quran satu ayat satu 
hari.

“Jangan ada kata libur, insya allah ketika 
kita mengejar akhirat, dunia juga akan 
datang sendiri,” jelas seorang ibu sekaligus 
guru tahfidz (al-Qur'an). Ummu Shofiyah 
berharap semoga kedua cita-cita anaknya. 
Ashfa menjadi seorang pengusaha dan guru 

matematika yang hafidzah tercapai. Dan adik 
Ashfa, Ana Aufa Althofunnada bisa menjadi 
generasi juara Omatiq nasional berikutnya. 
Amiin Ya Robbal Alamin. (nrl)



34 Majalah Yatim Mandiri

kemandirian

Pada hari Jum’at tanggal 06 November 
2020, program studi Manajemen 
Pendidikan Islam STAI An Najah 

Indonesia Mandiri (STAINIM) Sidoarjo 
mengadakan Review Eksternal Kurikulum di 
Aula MEC Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 
semua dosen prodi Manajemen Pendidikan 
Islam dan pimpinan STAINIM yaitu Ketua, 
WAKA 1, WAKA 2, dan WAKA 3. Review 
Eksternal Kurikulum ini menghadirkan reviewer 
Dr. Arif Mansyuri, M.Pd dan Ni’aza Fiddaroini, 
S.Pd. Dr. Arif Mansyuri, M.Pd adalah dosen 
Universitas Sunan Ampel Surabaya dan Tim 
Ahli Kopertais IV Surabaya. Sedangkan Ni’aza 
Fiddaroini, S.Pd adalah Kepala Sekolah MTs 
Hidayatul Muta’allimin Sidoarjo.

Review Eksternal Kurikulum ini 
dilaksanakan setelah prodi Manajemen 
Pendidikan Islam telah melakukan Review 
Internal Kurikulum. Pelaksanaan review 
eksternal kurikulum ini diharapkan agar 
kurikulum ini sudah sesuai standar dan 
sesuai dengan lembaga pendidikan yang 
akan menggunakan tenaga dari lulusan prodi 

Manajemen Pendidikan Islam. 
Ketua STAI An Najah Indonesia 

Mandiri (STAINIM) Sidoarjo Drs. Ahmad 
Hariyadi, M.Si berharap dari pelaksanaa 
Review Eksternal Kurikulum program studi 
Manajemen Pendidikan Islam segera ada 
rencana tindak lanjut untuk memperbaiki 
dan menyempurnakan kurikulum setelah ada 
masukan-masukan dari reviewer sehingga 
kurikulum ini dapat dilaksanakan dan 
diterapkan dengan baik.

Review Eksternal Kurikulum
Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri
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Insan Cendekia Mandiri Boarding School

Jumat Sehat
Sekolah Insan Cendekia Mandiri

Tampak di lapangan Sekolah ICM 
disibukkan oleh siswa SMP-
SMA beserta guru dan karyawan 

berolahraga bersama dengan ceria dan 
semangat. Olahraga bersama dilakukan 
untuk menjaga metabolisme tubuh agar 
terhindar dari penyakit dan menjaga kesegaran 
jasmani maupun rohani. Olahraga bersama 
ini dilakukan secara berkala pada setiap hari 
Jumat pagi hingga siang menjelang salat 
Jumat. Guru bersama dengan siswa kerap 
kali ada di satu permainan olahraga seperti 
voli, sepakbola, bulutangkis, tenis meja, bola 
tangan, dan basket. Pelaksanaan permainan 
dalam olahraga ditentukan berdasarkan 
jadwal pada masing-masing per-angkatan dan 
penanggung jawab.

Selain bermanfaat untuk memperoleh 
kebugaran jasmani, olahraga bersama ini juga 
bermanfaat sebagai sarana pengakraban antar 
teman di berbeda jenjang sehingga terbentuk 
sebuah harmonisasi yang selaras. Pada kondisi 

kemandirian

saat ini imun tubuh memang perlu untuk terus 
ditingkatkan,  aktivitas fisik dapat membantu 
mengeluarkan bakteri dari paru-paru sehingga 
mengurangi kemungkinan terkena flu dan 
penyakit lainnya. Olahraga secara rutin juga 
berfungsi sebagai pengangkat suasana hati 
atau mood, sehingga diharapkan agar seluruh 
civitas academica untuk terus semangat dalam 
bertugas dan belajar. (*)
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Pindai untuk Melihat 
Berita Lainnya

Yatim Mandiri Kirim Bantuan ke Pengungsi 
Korban Longsor Sumedang

Bandung. Yatim Mandiri Bandung bergerak 
cepat merespon dengan mengirimkan bantuan 
kemanusiaan kepada masyarakat terdampak longsor 
di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten 
Sumedang, pada Senin lalu (11/1/2021). 

Bantuan yang disalurkan berupa beras premium, 
minyak goreng, gula pasir, susu kaleng, sosis dan 
kare hasil optimalisasi daging sapi qurban program 
Super Gizi Qurban tahun 2020 lalu.  

Menurut Data Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, longsor terjadi 
pada Sabtu malam (9/1/2021), sekitar 19.30 WIB. 
Sebelumnya longsor telah terjadi di sekitar kawasan 
tersebut pada pukul 16.00 waktu setempat.  

Longsoran pertama dipicu curah hujan tinggi dan 
kondisi tanah tidak stabil. Longsor susulan terjadi 
pada saat petugas masih melakukan evakuasi korban 
di sekitar area longsoran pertama, sehingga jumlah 
korban terus bertambah. 

Menurut keterangan Edi Santoso selaku Staff 
Penyaluran dan Pendayagunaan Yatim Mandiri 
Bandung mengatakan, bantuan yang disalurkan 
berasal dari kebaikan para donatur dermawan untuk 
disampaikan kepada warga terdampak bencana alam 
tesebut.  

“Bantuan ini merupakan langkah kepedulian 

yang Yatim Mandiri Bandung lakukan untuk sedikit 
meringankan beban warga yang rumahnya terkena 
longsoran. Kami juga mendoakan yang terbaik 
kepada seluruh korban baik yang telah meninggal 
maupun selamat, semoga diberikan kesabaran dan 
kekuatan menghadapi ujian ini.” ungkapnya.  

Terakhir ia menambahkan dan mengucapkan 
rasa terimakasih terhadap semua pihak yang telah 
mempercayakan donasinya kepada Yatim Mandiri. 
Sehingga bantuan yang digulirkan sampai di tangan 
mereka yang membutuhkan. “Amanah dari donatur 
harus kami sampaikan kepada mereka yang berhak, 
khususnya warga yang terdampak longsor di 
Sumedang ini.” tutupnya, saat diwawancara. 
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Gulirkan Modal Usaha ke Bunda 
Yatim Jember

Jember. Dalam rangka pemberdayaan penerima 
bantuan UMKM Bangkit ini, Staff Yatim Mandiri 
Jember Muhammad Hafidhuddin melakukan 
monitoring dan meninjau langsung di rumah 
kediaman beliau Desa Gebang, Kecamatan Patrang, 
Kabupaten Jember, pada Selasa lalu (12/1/2021). 

Adapun hal-hal yang dimonitoring oleh Tim 
Yatim Mandiri Jember kepada Ibu Desi adalah 
perkembangan terkait usahanya yaitu, perolehan laba 
kotor dan bersih selama 2 minggu terakhir. Disisi lain 
monitoring juga difokuskan terkait dengan ibadah 
ruhiyah seperti sholat fardhu, sholat dhuha, sholat 
tahajud dan ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis. 

Menurut keterangan Hafid sebagai perwakilan 
pihak Yatim Mandiri Jember mengungkapkan 

Bantuan Modal Usaha untuk 
Bunda Yatim Dhuafa Batam

Batam. Ani Wahyuningsih merupakan salah 
satu bunda yatim dhuafa yang terdampak oleh 
pandemi ini. Sebelum pandemi ini, setiap pagi beliau 
mengantarkan risol frozen yang ia buat ke beberapa 
pelanggannya. Kafe pun sempat menjadi pelanggan 
setia beliau sebelum akhirnya harus ditutup karena 
terdampak pandemi covid-19 ini.

Banyak konsumen yang puas dengan hasil 
olahan beliau. Dari segi rasa sangat layak untuk 
dikembangkan. Namun akibat dari pandemi ini ia 
tidak bisa menjual risol frozennya sebanyak dulu, hal 
tersebut membuat modal yang ada harus terpakai 
oleh kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu, Yatim Mandiri Batam mendatangi 
kediaman beliau di Baloi Harapan 2, RT 05, Kel. 
Bengkong Indah. Silaturahmi tersebut sekaligus 
untuk menyerahkan bantuan modal usaha kepada 
beliau pada Selasa, 29 Desember 2020. Bunda yatim 
dhuafa ini memiliki 2 anak, Mutia Razali yang masih 
duduk di kelas  2 SMK dan Azizah Razali yang masih 
duduk di kelas 2 SDN 005 Bengkong.

Program ini tidak akan berjalan tanpa adanya 
dukungan dan support dari seluruh donatur sekalian. 

program UMKM Bangkit merupakan upaya 
yang dilakukan dalam membangkitkan dan 
mengembangkan pelaku usaha berskala mikro di 
wilayah Jember. 

Ia melanjutkan selama ini, program UMKM 
Bangkit telah merambah dan meluaskan menebarkan 
kebaikan, dalam membantu pelaku usaha dengan 
memberikan modal usaha, serta pendampingan 
selama kerjasama baik ini berlangsung. 

“Alhamdulillah program UMKM Bangkit ini telah 
terbukti menjadi solusi dalam mengentasan dan 
memutus kesulitan mendapatkan dana untuk modal 
usaha khususnya bagi bunda yatim. Ini menjadi kabar 
baik dan ikhtiar nyata kami, meneruskan langkah 
memandirikan adik yatim dan masyarakat dhuafa 
lainnya yang membutuhkan.” tandas Hafid, sapaan 
akrabnya.  (*)

Dengan kebaikan yang telah sahabat berikan, 
telah banyak dari UMKM mikro yang telah terbantu 
di masa pandemi ini. Diharapkan selain dapat 
berdampak kepada perekonomian mereka, bantuan 
tersebut juga dapat menjadi amal kebaikan bagi 
seluruh donatur sekalian, Lanjutnya. (*)
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Penerimaan dan Penyaluran
Bulan November 2020

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

November 2020
       1.024.261.792 

         7.672.985.333 
          87.639.782 
         503.720.571 

          9.288.607.478 
      754.200.904 
 10.042.808.382 

Penyaluran Berdasarkan Program
Program Pendidikan            5.165.739.592 
Program Kesehatan & Gizi     273.185.970 
Program Kemanusiaan           21.329.855 
Program Ekonomi          79.351.840 
Program Dakwah           3.537.640.995 
Jumlah Penyaluran           9.077.248.252 
Sisa Saldo       965.560.130 

Penyaluran Berdasarkan Mustahiq
Mustahiq Fakir          21.329.855 
Mustahiq Miskin         5.438.925.562
Mustahiq Fisabilillah             1.328.890.896 
Mustahiq Amil            2.288.101.939 
Jumlah Penyaluran           9.077.248.252 
Sisa Saldo    965.560.130 



Pemanfaatan Program
Bulan November 2020

74 Anak

156 Mahasiswa

4.075 Kaleng

4.600 Anak

89 Mustahik

3.814 Anak

450 Bunda

242 Anak

333 Anak

106 Anak

5.599 Donatur 102.711 Eksemplar

PROGRAM PENDIDIKAN

2.253 Anak

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

PROGRAM KESEHATAN

PROGRAM KEMANUSIAAN

PROGRAM DAKWAH

4.378 Orang 280 Orang
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