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Salam Redaksi
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Cinta, itulah semangat penerbitan edisi Februari 2010 ini. Bukan sembarang
cinta, melainkan cinta kepada Rasulullah saw. Kajian tentang apa, mengapa, dan
bagaimana mencintai Rasulullah saw. dapat pembaca nikmati dalam kolom Fokus,
Taushiyah, Qudwah, dan Refkeksi. Meskipun kolom yang lain tidak secara eksplisit
berbicara tentang cinta kepada Rasulullah saw., namun semangatnya adalah kecintaan
itu. “Karena kami mencintaimu, Ya Rasulullah saw.”

Bila cinta Rasul saw. telah mampu mendorong kemajuan dan kesuksesan bagai
para pencinta sejatinya, maka Taqaddum pun melakukan perubahan kecil dengan sebuah
idealisme yang besar. Moto Taqaddum yang semula adalah Maju dengan Ilmu, kami ubah
menjadi Memajukan, Mencerdaskan. Moto ini sebenarnya penegasan terhadap misi dan
motivasi kelahiran majalah ini. Misi untuk memajukan semua lembaga yang ada dalam

naungan Yayasan Al-Muhajirin, dan misi untuk mencerdaskan
semua pembacanya. Banyak contoh telah

menunjukkan, media menjadi bagian penting dari
perubahan dan kemajuan sebuah lembaga.

Telah banyak masukan yang sampai
pada redaksi. Beberapa perubahan yang
terjadi adalah akomodasi terhadap saran-
saran tersebut. Meski pun harus diakui,
sampai edisi ini Taqaddum belum bisa hadir
full colour seperti yang diharapkan banyak
pembacanya. Namun demikian, mudah-
mudahan hal ini tidak mengurangi

semaraknya warna cinta kita kepada
Rasulullah saw. Selamat membaca dan selamat

mencintai Rasulullah saw.

        REDAKSI
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Surat

Pembaca

Majalah Taqaddum sangat baik sekali untuk
mengembangkan dan meningkatkan lembaga
ini. Kalau bisa anak-anak yang berprestasi
dimuat, untuk memotivasi anak-anak.
Taqaddum tetap eksis.

U Saefullah, Ciwareng

Muat Anak yang
Berprestasi

Sangat bagus, baik dan dapat dipahami
serta dapat menambah wawasan santri.
Saran agar ditingkatkan lagi.

Edih, Cipeundeuy

Taqaddum
Tambah Wawasan

Isinya sudah bagus, lebih bagus lagi
kalau diisi dengan puisi dan pantun
hasil anak-anak, agar termotivasi untuk
terus belajar.

Siti Khadijah, Jatisari-Karawang

Tampilkan Puisi
dan Pantun

Agar lebih menarik majalah dibuat
colorfull. Sebelum terbit poto harus
sesuai dengan berita, karena ada
kesalahan poto pada edisi sebelumnya.

Siti Nur Aeni, Karang Anyar

Kesalahan pada
Berita Foto

Bahasan tiap lembaganya kurang
seimbang, gambar dan poto-poto
profilnya kurang jelas dan detail.
Perbanyak poto anak-anaknya

Roni,  Purwakarta

Porsi Berita Lembaga
Kurang Seimbang Perbanyak kegiatan anak, hasil karya

anak dan gambar-gambar kartun

Zainhul Fatonah, Perum Usman-
Purwakarta

Tambah Kreasi

Surat Pembaca merupakan media silaturahmi dan informasi dari pembaca Taqaddum. surat dapat berisi saran, kritik
membangun kepada segenap lembaga Yayasan Al-Muhajirin, atau sekadar salam kepada siapa pun keluarga pembaca
Taqaddum. Kirim surat tertulis langsung melalui kotak surat di kantor Redaksi Taqaddum (depan Masjid Al-Mukhtar,

Muhajirin) atau melalaui e-mail ke:redaksitaqaddum@yahoo.co.id.
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Share & Care

H. Muhammad Hasan Mawardi
Staff Pengajar Al-Muhajirin selama 10  tahun, pengalaman

meengajar di berbagai tempat sejak tahun1980

dan Niat
yang Kuat

Buah KesabaranBuah KesabaranBuah KesabaranBuah KesabaranBuah Kesabaran

Niat yang kuat dan kemauan keras yang dibarengi tawakal kepada Allah adalah modal utama
untuk meraih segala cita-cita. Keinginan menjadi tamu Allah dan melihat rumah-Nya yang
mulia semakin hari semakin kencang. Bertambahnya umur justru semakin membuat kerinduan
tersebut semakin membuncah, sehingga akhirnya sekitar sepuluh tahun lamanya sedikit-demi
sedikit rezeki yang diberikan Allah dikumpulkan dan ditekadkan dalam hati untuk tidak
mengambilnya meskipun ada kebutuhan yang sangat mendesak. Sekali lagi diikrarkan bahwa
uang itu adalah milik Allah dan hanya untuk biaya memenuhi undangan agung-Nya.

Ketika lafadz talbiyah dikumandangkan dalam pemeberangkatan dari pendopo
Kabupaten, sepanjang jalan rasanya antara mimpi dan nyata. Gumaman takbir dalam hati
terus mengiringi seiring derasnya airmata yang membasahi pipi menghantar perasaan rindu
dalam penantian panjang menghadiri perjamuan-Nya ditempat yang teramat agung.
Perjalanan panjang dari tanah air ke Arab Saudi cukup menguras tenaga, namun kelelahan itu
sirna begitu melihat Baitullah. Pertama kali melihat Ka’bah Subhanallah, itulah ucapan
pertama yang bisa terucap, bagaimana tidak kita yang selama ini merasa besar dan begitu
jumawa, ketika berada di tanah suci berbaur dengan jutaan manusia dengan balutan pakaian
yang sama dan tujuan yang sama mengabdi pada Allah swt. betapa agung dan aku hanyalah
hamba yang tak berarti di hadapan-Nya. Ketertegunan akan kemahaan-Nya terus berlanjut
hingga puturan terakhir thawaf, baru setelah thawaf pertama itulah aku kini yakin bahwa ini
benar-benar nyata dan bukan hanya mimpi belaka.

Setelah prosesi haji berakahir rombongan kami bersiap melanjutkan perjalanan ke
Madinah. Selama ini aku membayangkan bahwa Makkah-Madinah itu dekat, namun
kenyataannya jarak kedua kota ini sangat jauh dan sepanjang perjalanan terbentang gurun
pasir yang sangat panas luar biasa. Sepanjang perjalanan terbayang betapa pengorbanan dan
perjuangan Rasulullah dalam menegakkan syariat Islam, sementara aku bertanya pada diri
sendiri, apa yang telah aku korbankan demi tegaknya din ini? Demi Allah, aku berjanji dalam
setiap doa sambil bersimpuh di Raudhah semoga aku semakin bisa menjadi muslim yang baik
dan istiqomah dalam menjalankan dan menjaga agama-Mu.
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Fokus

Sang Nabi
Memaknai Cinta Kepada

M
encintai Nabi Muhammad saw. bagi setiap muslim adalah sebuah keniscayaan. Tapi karena
cinta adalah rasa, upaya menumbuhkannya lewat doktrin kewajiban akan sulit diterapkan.
Doktrinnya boleh jadi diterima, tapi cintanya akan kering dan gersang. Maka agar

mencintai Nabi saw. dirasakan nikmat senikmat kita mencintai orang yang dicinta, bahkan harus
lebih, kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. sangatlah perlu melibatkan rasa. Lalu bagaimana
rasa ini diolah dan dihadirkan?

Kenali Dulu, Baru Cinta
Sekenal apakah kita kepada Rasulullah saw.? Benarkah kita sudah mengenalnya? Bila ya,

bisakah kita menjelaskan seperti apakah wajah Rasulullah saw.? Seperti apa, rambut, mata,
telinga, postur tubuh, suara, cara berjalanya, serta beragam kepribadian Rasulullah saw. lainnya?
Bila semua bisa dijelaskan dengan lancar dan tepat, Kita berarti sudah mulai mengenalnya,
meskipun medan perkenalan dengan Rasulullah saw. masih luas melaut.

Menumbuhkan rasa cinta membutuhkan pengenalan terhadap objek yang dicintai.
Ciri-ciri fisik Rasulullah saw. bisa menjadi langkah pertama menumbuhkan rasa itu. Bukankah

Barang siapa yang baru pertama kali
melihat Rasulullah saw. niscaya ia akan
terkesima saking kagumnya. Dan barang
siapa yang bergaul dengannya setelah

mengenalnya, niscaya ia akan
mencintainya.
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sering kali kita jatuh hati pada seseorang hanya karena tampilan fisiknya? Dengan logika semacam
itulah pengenalan terhadap Rasul saw. dilakukan. Segala atribut kesempurnaan fisik yang
menjadi kebanggaan manusia, segala kesempurnaan tubuh yang diidam-idamkan semua insan,
telah terpatri dalam diri Rasulullah saw. Bacalah hadits-hadits tentang kesempurnaan sosok
Rasul saw., niscaya akan terbayangkan sesosok manusia yang begitu sedap dipandang, enak
didengar, dan nyaman didekati. Itulah gambaran paling awam tentang keindahan Rasulullah
saw. Dapatlah disimpulkan bahwa pengenalan terhadap fisik Rasulullah saw. menjadi bagian
penting dari membangun kecintaan yang benar-benar berasa.

Tak berhenti di situ, kesempurnaan Rasulullah saw. juga lekat terpatri dalam
perangainya. Beliau bukan sekadar sosok yang indah fisiknya, namun juga menawan nian budi
pekertinya. Ilustrasi yang dapat merangkum keindahan perangai Rasulullah saw. ini dirangkum
dengan apik oleh Al-Barzanji dalam ungkapan, Man Ra‘aa wajhaka yas’ad. Siapa pun yang
melihat wajahmu, niscaya dia merasa gembira. Para sahabat pun bersaksi tentang kesempurnaan
budi pekerti Rasul ini. Ali Bin Thalib merangkum kesempurnaan ini dengan kata-kata: Man
Ra‘âhu Badiihatan Hâbahu, Wa Man Khâlathahu Ma’rifatan Ahabbahu. Barang siapa yang baru
pertama kali melihat Rasulullah saw.  niscaya ia akan terkesima saking kagumnya. Dan barang
siapa yang bergaul dengannya setelah mengenalnya, niscaya ia akan mencintainya. Bahkan
Pencipta dan Pengutusnya sendiri, Allah swt memberikan kesaksian. Terbaca dalam ayat ke-4
surat Al-Qalam, Wa Innaka La ‘Alaa Khuluqin Adziim. Dan Sungguh Engkau memiliki budi pekerti
yang agung. Karena kesempurnaan lahir dan batin inilah, para ulama salaf sering kali kehabisan
kata-kata untuk merangkai pujian bagi Rasulullah saw.

Makna Cinta
Beragam tafsiran terhadap cinta Rasul (Mahabbah A-Rasûl) telah dirumuskan para

ulama pecinta Rasul saw. Qadli Iyadl telah merangkum beragam ekspresi kecintaan ini dalam
kitabnya Asy-Syifâ bi Ma’rifati Huqûq Al-Mushthafâ. Bagi Sufyan Ats-Tsauri mencintai Rasul
saw. adalah menirunya seperti yang dipesankan dalam ayat ke-31 surat Ali Imran. Ada pula yang
memaknainya dengan kesiapan untuk menolongnya, hidup sesuai dan patuh terhadap sunahnya,
dan keengganan menyalahinya. Sementara yang lain mengartikan kecintaan kepada Nabi saw.
dengan ingat kepada Nabi saw. yang selalu melekat dalam hati dan penyebutan namanya
secara dawam. Cinta Nabi saw. juga bermakna menjadikan Nabi saw. sebagai prioritas dalam
hidup. Cinta Nabi saw. juga adalah merindukannya sepanjang hari.

Qadli Iyadl membuat catatan bahwa kecintaan pada Nabi, apa pun ekspresinya, adalah
cinta yang sewajarnya tumbuh dan mekar dalam hati setiap mukmin. Bukan  sekadar doktrin
kewajiban, tapi benar-benar cinta yang penuh rasa, karena tiga hal: Pertama, karena keindahan
fisik dan tampilan Rasulullah saw. Kedua, karena kesempurnaan budi pekerti dan hati Rasulullah.
Dan ketiga, karena kebaikan dan perhatian Rasul saw. yang besar kepada umatnya. Jelaslah
kata Iyadl, cinta sejati selayaknya diberikan hanya kepada Rasulullah saw.
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Tausyiah

KH. Drs. Abun Bunyamin, MA.

Cinta
yyyyyyyyyy

Mendirikan pesantren
adalah wujud kecintaan
kepada Rasul saw., sebab
Rasul saw. diutus untuk
memperbaiki akhlak dan

menjadi rahmat bagi
seluruh alam.

“

“

Cinta, baru berarti apabila disertai dengan
perbuatan yang nyata. Cinta tanpa berbuat
nyata adalah omong kosong. Demikian pula cinta
kepada Rasulullah SAW. Allah
berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31.
“Katakan Ya Muhammad! Andaikata kalian
mencintai kepada Allah hendaknya mengikuti
aku, Niscaya Allah akan mencintai kamu dan
mengampuni dosamu dan Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (Ali-Imron:31)

Ayat di atas menggambarkan bahwa
kecintaan kepada Allah harus diikuti dengan sikap
ittiba’ kepada Rasul-Nya. Artinya, mengamalkan
pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh
Rasulullah dalam Al-Qur’an dan As-sunnah adalah
menjadi keharusan. Dengan demikian cinta kepada
Rasul tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada
Allah. Karena ketiadaan cinta kepada salah satunya
menyebabkan cinta kita menjadi sirna dan tiada
berguna secara Islam.
Jadi, seperti telah diungkapkan sebelumnya, Cinta
kepada Allah harus diikuti dengan mencintai
Rasulullah, dan mencintai Rasulullah harus diikuti
pula dengan cinta kepada Allah. Maka cinta
kepada keduanya menjadi satu kecintaan yang
berujung pada ketaatan.
Cinta kepada Allah ekspresinya beraneka ragam,
tergantung kepada niat dan motivasinya. Dan
semua itu dibolehkan sepanjang tidak bertolak
belakang dengan pedoman dalam Al-Qur’an dan
As-Sunah.

Mendirikan pesantren Al-Muhajirin secara
formal dimulai pada tanggal 7 februari 1993 adalah
bentuk dari kecintaan kepada Rasulullah.
Pesantren banyak sekali mengandung program

Rasul
Karena

kepada
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yyyyyyyyyyyyy
yang diamanatkan Rasulullah di antaranya:
mengajak umat untuk mengetahui dan
mengamalkan Al-Qur’an, mengimani,
memelihara, dan membacanya secara istiqomah.

Sungguh prihatin, betapa banyak
anak-anak muslim masih buta huruf Al-Qur’an,
padahal penduduk kita mayoritas Muslim. Para
ulama semakin hari semakin sedikit, apalagi kalau
berbicara mujahadah, keseriusan dan
kesungguhan memperjuangkan agama Allah.
Karena banyak di antara mereka yang
menyebrang ke dunia yang bukan bidangnya.
Para sarjana Muslim bukan sedikit, tapi di
antara mereka sudah terbius dengan banyaknya
tuntutan akhirnya lebih memilih bekerja
daripada mengasuh anak didik. Orang kaya di
kalangan umat Islam kini jumlahnya sangat
membanggakan, tapi sayang pemanfaatan harta
dan kontribusinya terhadap agama sungguh
sangat minim.

Mendirikan pesantren adalah wujud
kecintaan kepada Rasul saw., sebab Rasul saw.
diutus untuk memperbaiki akhlak dan menjadi
rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu di
pesantren  ditradisikan bagi semua guru dan
santri shalat lima waktu secara berjamaah,
bertahajud setiap malam, shalat duha di setiap
pagi, bersenandung Al-Qur’an di pagi dan
petang, puasa sunat, belajar agama, bahasa
Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Belum lagi
berkumpul pula anak-anak yatim, kaum dhuafa,
dan para pejuang yang seluruh jiwa raganya di
jalan Allah.

Alhamdulillah atas izin Allah pesantren
Al-muhajirin sekarang sudah mempunyai anak
asuh sebanyak kurang lebih 2000 orang. Dari
mulai Play Group, TKA, TPA, SD Plus, SMP, SMA,
MTs, MA, dan Perguruan Tinggi di atas tanah
15.000 m2.
Insya Allah mulai tahun ajaran 2010/2011 akan
dibuka SD Plus Al-Muhajirin II yang beralamat
di Sukamulya di atas tanah 25.000 m2 yang
dilengkapi dengan fasilitas AC untuk Ruang
Belajar, kolam renang, tempat olahraga, serta
tempat parkir yang memadai. Belum lagi

asul

nantinya anak akan dikenalkan dengan
perikanan, pertanian, peternakan, dan
lingkungan yang alami sebagai pengayaan bagi
mutu siswa yang tidak hanya berorientasi
kecerdasan intelektual tetapi dengan serius
dibangun pula kecerdasan emosional dan
spiritualnya.

Semua ini dilakukan semata-mata
karena kecintaan kepada Rasulullah. Sebab
Rasulullah adalah suri tauladan di segala
bidang, termasuk di bidang pendidikan.
Semoga Rasul saw. akan memberi syafaat,
memberi inspirasi yang menjadi sumber energi
dalam segala langkah kita.

Puisi Cinta dan Doa
: cintaku dengan Al-Muhajirin

karena dari Al-Muhajirin
akan lahir anak-anak
yang luas ilmu pengetahuannya
mendalam bacaan Al-Qurannya
istiqamah dalam mendirikan shalat
dan berakhlakul karimah

2010

H

HCC

CC
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Tausyiah

Mana Bukti

Cintamu ?

www.maskurahat.com
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Cintamu ? Ketika Ali bin Thalib ditanya,
seperti apakah gerangan cinta
kalian pada Rasulullah saw.?
Ali menjawab, “Demi Allah,
Rasulullah saw. lebih kami

cintai daripada harta, anak,
ayah, dan ibu kami. Ia juga
lebih kami senangi daripada
air segar yang dingin saat

kehausan.”

ertanyaan terberat tentang cinta pada
Rasulullah Muhammad saw. adalah:
apakah kita telah mencintainya? Ya, sungguh
berat, sebab bila dijawab “tidak”, akan
membuat keislaman kita runtuh. Tapi, bila
dijawab “Ya”—meskipun dengan malu seubun-
ubun—bukti apa yang sudah kita siapkan?
Bukankah setiap cinta harus beralamat? Agar
cinta padanya bukan sekadar omong kosong
dan sesumbar yang amat hambar.

Qadli Iyadl menyebutkan bahwa awal
kecintaan pada Nabi dibangun dengan
mengikuti dan menerapkan sunah-sunahnya
serta meniru ucapan dan perilakunya dalam
hidup sehari-hari. Melakukan segala yang
dititahkannya dan
meninggalkan yang
dilarangnya, dan
dalam segala kondisi
selalu berpedoman
pada sikap-sikap etis
yang dicontohkan
Nabi Muhammad saw.
Bukankah pecinta
sesuatu akan selalu
b e r u p a y a
menyesuaikan diri
dengan keinginan
kekasihnya?

Agar cinta
pada Nabi bukan
sekadar dilakukan, tapi
benar-benar dirasakan
selayaknya sebuah cinta, maka alamat penting
lainnya dari cinta ini adalah sering mengingat
dan menyebut-nyebut namanya. Untuk
menyalurkan pembuktian cinta ini, Allah swt
telah memerintahkan kepada kita untuk
bershalawat dan berkirim salam kepada Nabi
saw. Malah, sebelum perintah tersebut, Allah
sendiri melakukannya terlebih dahulu, dan
diikuti oleh para malaikat-Nya. Bukankah bila
seseorang jatuh cinta kepada sesuatu, ia selalu
ingin menceritakan kecintaannya itu kepada
siapa pun dan di manapun?

Pembuktian cinta berikutnya adalah
kerinduan untuk bertemu dengan Nabi
Muhammad saw. Kekasih macam apa  bila rindu
alpa dari klaim kecintaannya? Maka rindu

bertemu Nabi adalah pemandangan indah bagi
para pencinta sejati Nabi saw. Ketika Ali bin
Thalib ditanya, seperti apakah gerangan cinta
kalian pada Rasulullah saw? Ali menjawab,
“Demi Allah, Rasulullah saw. lebih kami cintai
daripada harta, anak, ayah, dan ibu kami. Ia
juga lebih kami senangi daripada air segar
yang dingin saat kehausan.”

Begitu pun ketika, Umar bin Khatab
mendengar seorang perempuan tua
melantunkan syair kerinduan kepada Nabi
saw., ia tak kuasa berdiri, lalu terduduk dan
menangis menjadi-jadi. Juga Bilal bin Rabah,
saat ajal menjelang, sementara isterinya
dilanda sedih mendalam, sambil menyiratkan

kebahagiaan ia
berkata, “Ah, besok
aku akan bersua
dengan para
kekasih, Muhammad
saw dan para
p e n c i n t a n y a . ”
Begitu pun tentang
seorang perempuan
yang datang kepada
Aisyah ra. dan
meminta dibukakan
tirai yang menutupi
kubur Nabi saw.
Kemudian di depan
kubur Nabi saw. ia
pun lalu menangis
hingga meninggal.

Cinta pada Nabi saw. juga dapat ditunjukkan
dengan sikap hormat dan sopan saat menyebut
namanya. Cinta pada Nabi semestinya
mendorong seseorang bersikap khusyu dan
gemetar hati saat mendengar namanya
disebut, semacam rasa nervous saat seorang
ABG bertemu kekasihnya.  Ishaq At-Tujaibi
menuturkan, para sahabat Nabi saw. tidaklah
menyebut dan mengingat Nabi saw. kecuali
dengan khusyu, tubuh yang gemetar, dan
menangis. Hal ini kemudian diteladani oleh
para tabi’in.

Alamat lain dari cinta Nabi saw.
adalah mencintai orang dicintainya, dan
orang-orang yang termasuk dalam
keturunannya, termasuk para sahabat
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Muhajirin dan Ansor. Begitu pun, memusuhi orang yang dimusuhi Nabi saw, membenci orang
yang dibenci dan dicela Nabi saw, adalah bukti-bukti kecintaan padanya. Dengan prinsip seperti
ini, para ulama salaf bahkan menerapkan rumus cinta ini dalam perkara-perkara  mubah yang
bila tidak dilakukanpun tidak akan dinilai menyalahi sunah Nabi saw.

Adalah Hasan bin Ali, Ibn Abbas, dan Ibn Ja’far mencontohkan hal ini. Mereka meminta
Salma untuk membuat makanan yang disukai Rasulullah saw. Ibn Umar memakai sandal dari Sibti
hanya karena Rasulullah saw memakainya. Ahmad bin Hanbal membayar tukang bekam dengan
nominal yang sama dengan bayaran Nabi saw saat Nabi saw dibekam. Jawaban mereka atas
perbuatannya itu
serempak, “karena
aku mencintaimu,
Ya Rasulallah”
Keecintaan kepada
A l - Q u r ’ a n
merupakan bukti
k e c i n t a a n
b e r i k u t n y a .
Mencintai Al-
Qur’an adalah juga
mencintai orang
yang kepadanya Al-
Qur’an turun.
K e g e m a r a n
m e m b a c a n y a ,
k e s u n g g u h a n
mengkaji isinya,
dan semangat
u n t u k
m e n e r a p a n n y a
meski harus dengan
jatuh bangun,
adalah manifestasi
cinta kepada Sang
Penerima Al-
Qur’an, Rasulullah
Muhammad saw.
persis seperti
petuah Ibn Mas’ud,
“Seseorang tidak
ditanya tentang
dirinya kecuali berkaitan dengan Al-Qur’an. Maka barang siapa mencintai Al-Qur’an,  ia berarti
mencintai Allah swt. dan Rasul-Nya.”

Sahl bin Abdillah memberikan uraian yang menarik perihal pembuktian cinta kepada
Rasul saw. ini. Tanda cinta kepada Allah swt. Adalah mencintai Al-Qur’an. Tanda cinta Al-Qur’an
adalah cinta Nabi saw. Tanda cinta Nabi saw. adalah cinta sunah. Tanda cinta sunah adalah
cinta akhirat. Tanda cinta akhirat adalah membenci dunia. Dan tanda benci dunia adalah tidak
menumpuk-numpuk kesenangan dunia kecuali sekadar bekal untuk akhirat. Dengan kata lain,
gaya hidup sederhana dan seadanya adalah cerminan kecintaan kepada Rasulullah saw.
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Lebih dari itu, cinta kepada Rasul saw. bagi Qadli Iyadh bahkan bukan sekadar dijalani
dengan hidup  sederhana, tetapi juga siap hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Tentang hal
ini, Rasulullah saw. berpesan kepada Abi Sa’id Al-Khudri, “Sesungguhnya kefakiran akan lebih
cepat menyapa orang yang mencintaiku daripada turunnya air hujan dari puncak gunung ke
dasar lembah.” Begitu pun ketika seorang laki-laki mengungkapkan cintanya langsung di hadapan
Rasulullah saw. “Pikirkan lagi kata-katamu itu!” Maka sontak laki-laki itu bersumpah, “Demi
Allah, Aku mencintaimu.” Demi meyakinkan Rasul saw. ia mengulanginya sampai tiga kali. Rasul
saw. kemudian menjawab, “Kalau benar kamu mencintaiku, bersiaplah untuk hidup dalam

kefakiran!” Dari
sini kita dapat
m e m a h a m i ,
mengapa orang-
orang dengan
spiritualitas yang
tinggi jauh lebih
sederhana pola
h i d u p n y a
k e t i m b a n g
mereka yang
h a m p a
spiritualitas.

T e r a m a t
b a n y a k
s e s u n g g u h n y a
perilaku yang
dapat kita pungut
untuk dirangkai
menjadi untaian
bukti kecintaan
kita kepada
Rasulullah saw.
B a h k a n ,
perbuatan sepele
sekali pun,
m a n a k a l a
d o r o n g a n n y a
adalah semangat
meniru Rasulullah
saw, atau
mengamalkan apa

yang pernah diperintahkannya, bisa menjadi saksi akan benih cinta yang tertanam dalam sukma.
Sebagai contoh, saat kita pergi kerja kemudian menyimpan kendaraan di tempat yang dipandang
aman lalu menguncinya dengan baik, sesungguhnya ini bisa bernilai kecintaan pada Nabi saw.
Nilai ini akan didapat manakala motivasinya adalah realisasi perintah Rasul saw. kepada seorang
sahabat saat bertanya tentang sikap tawakal. Nabi saw. menjawab, “ikatlah untamu itu sambil
kau berserah diri pada Allah swt.”  Allâhumma shalli wa sallim ‘alâ sayyidinâ Muhammadin wa
‘alâ ̀ âlihî wa shahbihî ajma’în.

•  H. Marfu Muhidin Ilyas, MA.
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Pada hari Jumat, tanggal 15 January 2010 terjadi gerhana matahari yang kebetulan
melewati Indonesia. Gerhana matahari kali ini bukan gerhana matahari total, tetapi gerhana
matahari cincin. Namun gerhana kali ini dapat dinikmati oleh kita yang tinggal di Sumatra,
Jawa Barat- Jawa Tengah dan Kalimantan. Pandangan gerhana matahari cincin ini akan
optimum hanya terlihat di Srilangka dan China.

Gerhana matahari cincin terjadi saat Bulan berada jauh dari bumi sehingga piringannya
terlihat kecil dan tidak dapat menutupi seluruh piringan matahari. Piringan matahari yang tertutup
oleh piringan Bulan hanya bagian tengahnya saja, sehingga bagian pinggir matahari tidak tertutup.
Oleh karena itu piringan matahari akan terlihat dari muka bumi seperti lingkaran cincin yang
bercahaya. Pada tanggal 15 Januari 2010 akan terlihat seperti gambar kanan, tetapi di Indonesia
hanya teramati pinggirannya saja seperti gambar C.

Peristiwa gerhana memang saat ini mudah sekali diramalkan karena pengetahuan
astronomi sudah sangat berkembang serta alat-alat pengukuran dan pengamatannyapun sudah
semakin canggih.Gerhana matahari hanyalah satu contoh keindahan alam yang diciptakanAllah
swt. Sebenarnya masih banyak keindahan lain yang diberikan-Nya kepada kita. Mempelajari
sains astronomi adalah salah satu cara untuk mencari, menyelidiki, dan menikmati keindahan
ciptaan Allah swt.

Sains

Kenal Allah
Gerhana Matahari “Cincin”

dan Dialah yang telah menciptakan malam dan
siang, matahari dan bulan. Keduanya beredar
pada garis edarnya masing-masing.
Al Quran surat Al Anbiyaa’ 33

Maha Suci Allah yang menjadikan di langit
gugusan bintang-bintang dan Dia juga
menjadikan matahari dan bulan yang
bercahaya.
Al Quran surat Al Furqaan 61

Matahari dan bulan beredar menurut
perhitungan.
Al Quran surat Ar Rahmaan 5

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
adalah malam, siang,matahari dan bulan.
Janganlah kamu menyembah matahari maupun
bulan,tapi sembahlah Allah yang
menciptakannya.
Al Quran surat Fushshilat 37

Dia (Allah) yang menjadikan matahari bersinar
dan bulan bercahaya.
Al Quran surat Yunus 5
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Bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin
belajar dan mengatasi sifat malas yang
sering mengganggu?  (Putri, kelas 11 IPA)

Malas belajar yang dialami siswa sering kali
disebabkan oleh anggapan bahwa mata
pelajaran yang akan dipelajari tidak penting
bagi siswa. Karenanya, cara termudah
mengatasi malas belajar yang kemudian akan
menumbuhkan semangat dan keinginan
belajar adalah dengan bertanya pada diri
sendiri, “Apa Manfaatnya Bagiku?” (disingkat
AMBAK). Pertanyaan ini juga harus dijawab
sendiri dengan cara: Pertama, meyakinkan
pada diri sendiri bahwa setiap pelajaran
bermanfaat . Ingatlah prinsip tidak ada
ciptaan Allah yang sia-sia, dan ilmu
pengetahuan adalah bagian dari ciptaan
Allah. Kedua, temukan manfaat itu dengan
cara bertanya langsung kepada guru,
kepada kakak kelas, teman, mencari dari
buku, atau internet. Ketiga, bila mentok
tidak juga menemukan atau mengerti apa
manfaat mata pelajaran itu, ciptakan
sendiri manfaat pelajaran itu. Ingat prinsip
semua ada manfaatnya. Sebetulnya masih
ada cara dan teknik lainnya, tapi cobalah
terapkan dulu “jurus” AMBAK ini, mudah-
mudahan membantu.

Klinik
Belajar

Bagaimana cara mengatasi lupa terhadap materi
yang  sudah dipelajari?
(Rena, kelas Tahfidz Al-Qur’an)

Lupa pada umumnya terjadi karena otak kurang
kuat mengikat memori yang dihapal. Hal ini terjadi
karena cara menghapal atau mengingat yang tidak
efektif. Tips berikut dapat dicoba saat lupa
“menyerang”  (1) saat lupa terjadi, bersikaplah
tenang dan tidak panik. Sikap panik, marah, dan
kesal hanya akan membuat memori terkubur makin
dalam dan susah digali. Bersikaplah rileks dan
wajar, bahkan tersenyumlah, (2) Buatlah catatan
kecil atau rangkuman setiap kali akan menghapal
sesuatu. Rasulullah saw. pernah menegur seorang
sahabat dalam majelisnya yang tidak membuat
catatan karena merasa sudah hapal. Nah, ketika
lupa datang, lihatlah catatan itu, (3) Ingat kembali
waktu, tempat, dan suasana menghapal saat itu.
Cara ini biasanya membantu ingatan secara
melingkat terhubung kembali dengan memori yang
sudah tersimpan, (4) berdoalah kepada Allah
sebelum dan setelah menghapal. Sebelumnya
berdoa agar diberi kekuatan hapalan dan
setelahnya berdoa gar dijaga hapalan sambil
menitipkan hapalan itu kepada Allah. Ya,
titipkanlah hapalan kita pada Allah. Maka ketika
lupa datang, tenang, bersikaplah pasrah, dan
mintalah pada Allah agar mengembalikan hapalan
kita yang telah dititipkan kepada-Nya. Insya Allah.

Kirimkan pertanyaan Anda seputar permasalahan belajar, mengajar,
pendidikan, pengasuhan anak, dan psikologi anak. Setiap pertanyaan akan dijawab

oleh Bapak Marpu Muhidin Ilyas, Magister dalam bidang Pendidikan KarakterAllah
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Nama : Hj. Olis Setiawati, S.Pd.
Panggilan : Bu Deden
TTL : Purwakarta, 6 September 1966
Suami : H. Deden Zaenudin
Alamat : Perum Oesman Singawinata

  Blok J No.29
Pendidikan
 - SDN Kiara Pedes, Wanayasa
 -  MTs YPMI Wanayasa
 - PGAN Karawang
 - STKIP Rangkasbitung, Banten

Organisasi
 - Sekretaris Dharma Wanita
 - Tim Munaqis (Penguji BKPRMI)
   Kab Purwakarta

Pekerjaan
 - Kepala TKA Al-Muhajirin Purwakarta

Prestasi
 -  Juara I Lomba mengajar se-Kab. Purwakarta di Bandung
 - Juara II MTQ Kab Purwakarta
 - Juara Menyanyi Qasidah

Bagaimana kisah awal mula Ibu
mengabdikan diri di Al-Muhajirin?
Awalnya berkat perkenalan dengan ketua
Yayasan (Drs. KH Abun Bunyamin MA-Red),
beliau adalah guru saya ketika sekolah di
MTs YPMI Wanayasa, beliau adalah kepala
sekolah saat itu. Ketika sekolah saya sering

Sosok

Hj. Olis Setiawati, S.Pd.

Guru Pantang Loyo
(guru mesti siap pakai, energik,

    inovatif, aktif dan agresif)

mewakili sekolah ke berbagai lomba seperti
qosidah dan MTQ sampai ke tingkat Kabupaten.
Setelah lulus sekolah, melanjutkan ke PGA saya
sering diminta beliau untuk melatih siswa yang
akan diutus ke berbagai lomba. Ternyata
hubungan baik itu tidak sampai di sana, akhirnya
setelah lulus saya turut mengajar di MTs yang
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beliau pimpin dan akhirnya dikenalkan dengan
salah seorang murid beliau (H Deden Zaenudin-
Red) sampai akhirnya kami menikah.

Jadi ibu di “makcomblangi” sama ketua
Yayasan?
Ya kurang lebih begitu… (sambung beliau sambil
tersenyum. Percakapan sempat terhenti karena
ada beberapa guru yang menimpali “nostalgia
ni… ibu Hajjah”, disusul ada orang tua siswa
yang ingin menghadap beliau).
Setelah kami menikah, silaturahmi dengan
belaiu tidak putus, suami saya saat itu diangkat
menjadi sekretaris Pesantren dan saya
dipercaya untuk mengajar di TK Al-Muhajirin
yang saat itu kepalanya Bapak Irham Musafir
hingga akhirnya saya dipercaya menjadi kepala
TKA Al-Muhajirin, saat itu namanya belum TK
tapi BS atau siswa Belum Sekolah (Pra Sekolah-
Red). Tempat yang dipakai untuk KBM yang
sekarang jadi depot isi Ulang dan belajarnya
pun masih menggelar tikar (tanpa kursi dan
meja-Red). Siswa saat itu datang masih pakai
sandal jepit dengan baju bebas alias tanpa
seragam hingga akhirnya dibuatlah seragam
putih hijau yang hingga saat ini seragam itu
masih diabadikan.

kapan momen tersebut terjadi?
Mulai saya ikut-ikutan dari rapat-rapat dan
pelatihan hingga mengajar sekitar tahun 1989.
Baru resminya tahun 1990 dan TK sendiri baru
punya bangunan tahun 1992 berkat peran serta
semua pihak termasuk di antaranya adalah
POSITA yang kala itu diketuai oleh Bapak Apip
yang sekarang menjadi ketua LP.

Harapan ibu terhadap pengajar yang ada di
TK Al-Muahjirin seperti apa?
Harapannya guru-guru di sini harus guru yang
siap pakai, energik, inovatif, aktif dan agresif
bukan guru yang loyo.

Pengembangan kurikulum di TK Al-Muhajirin
sendiri bagaimana?
Sejak awal TKA Al-Muhajirin menggunakan
metode IQRO sebagai acuan utamanya yang
kemudian dikembangkan dengan kurikulum
umum agar terjadi balancing.

Trik apakah yang ibu lakukan untuk memacu
prestasi TK Al-Muhajirin?
Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa
yang paling utama dan menanmkan kepada
guru untuk mengikuti apapun jenis
perlombaan dengan tidak ada kata kumeok
memeh dipacok (sunda-Red).

Prestasi apa yang pernah diraih?
Beberapa lomba sudah menembus tingkat
provinsi seperti praktik sholat, menggambar,
mewarnai, cerdas cermat, putisasi, dan lain-
lain.

Bagaimana dengan prestasi para gurunya?
Beberapa sampai tingkat provinsi termasuk
saya sendiri pernah mengikuti lomba
mengajar tingkat provinsi di IKIP Bandung dan
terakhir tahun kemarin (2009-Red) saya ikut
lomba MTQ masih juara 2 tingkat Kabupaten.

Hingga sekarang fasilitas apa saja yang telah
dimiliki TK Al-Muhajirin?
Menurut pengamatan saya fasilitas yang ada
sudah cukup memadai bila dibandingkan
dengan TK yang lain di Purwakarta, ini semua
berkat dukungan orang tua yayasan dan
seluruh pihak. Saya bisa mencontohkan
semua kelas di sini sudah ber AC, tersedia TV
dan VCD, dispenser serta kamar mandi sudah
berada di setiap kelas.

Tapi kenapa kantornya belum ber-AC?
Untuk kepala sekolah cukup pakai kipas aja.
Saya belum kepikiran, yang penting adalah
anak dan guru merasa nyaman dan betah.
Tapi komputernya baru loh...

Terakhir, untuk sekarang dan ke depannya,
apa harapan dan cita-cita ibu terhadap TK
Al-Muhajirin?
Ada beberapa harapan kalau seandainya saya
masih dipercaya, salah satunya agar semua
anak di sini disediakan ruangan khusus
komputer dan alat-alat peraga. Harapan yang
lain adalah agar semua guru tetap semangat
untuk belajar dan mengajar. • AbahGhondur
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Tanda Cinta Kepada Rasul...

Midi - Cikarang Utara
Bukti cinta kepada rasulullah

1. Menjalankan sunah-sunahnya
2. Mengikuti Ajaran-ajaran rasul

Maryani - Bulak Indah  Rt. 008/05 Cakung, Jakarta Timur
Bukti cinta kita kepada Rasul, kita selalu percaya adanya rasul. rasul adalah pemimpin umat
islam yang pertama diseluruh muka bumi ini, dialah yang patut kita contoh ketauladannya.
diapun berani mensyiarkan islam didepan orang-orang kafir pada zaman jahiliyah dulu. Kita
selalu bersholawat kepada nabi Muhammad SAW.

Rosita - Klari Karawang
Bukti kecintaan kita kepada Rasul dapat kita lakukan sehari-hari seperti membaca shalawat,
membaca shalawat tidak harus sesudah shalat, akan tetapi bisa dilakukan ketika melakukan

sehari-hari, seperti ketika memasak, membereskan rumah dan kegiatan lainnya.

Ma’mun N - Pebayuran, Bekasi
Bukti kecintaan kepada Rasul ialah
1. Membaca shalat setiap ba’da shalat
2. mengikuti ajaran yang dibawanya
3. Melaksanakan sunah-sunahnya

M Ma’mun - Bogor, Jonggol
Kecintaan kepada Rasul, ya mengikuti ajarannya dan sunah-sunahnya., seperti melakukan
shalat duha, sholat lima waktu dan yang penting mengikuti ajaran-ajaran nabi , terutama

perintah mendekatkan diri pada Allah SWT
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Fi Syahrin
Al-Muhajirin

Lembar Reportase dan Kreasi
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PLAY GROUP

Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru dididididi

Tahun BaruTahun BaruTahun BaruTahun BaruTahun Baru

Sebagai satu-satunya PG (Play Group) atau KOBER (Kelompok Bermain)
di Kabupaten Purwakarta yang sudah meyelenggarakan Child Day Care, wajar
jika antusias para wali murid relatif tinggi guna menitipkan buah hati mereka
untuk belajar sambil bermain di PG Al-Muhajirin. Dikarenakan keseriusan
dalam mengelola Taman Penitipan Anak (Child Day Care) jugalah, PG Al-
Muhajirin mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Disdikpora
Purwakarta guna menambah sarana dan prasarana berupa ruang kelas baru
dalam agenda berkesinambungan yang dimiliki PG Al-Muhajirin yaitu melengkapi
ruang kelas yang sudah ada.

“Bantuan Diknas yang diserahkan kepada PG Al-Muhajirin, awalnya
merupakan proposal pengajuan, dikarenakan menurut penilaian barangkali
PG kita sudah dianggap baik, maka bantuan ke PG kita syukur alhamdulillah
akhirnya  di-acc (disetujui-red) oleh Diknas”, tutur Ibu Dewi kepada Taqaddum
merendah.

Secara fisik ruangan yang sedang digarap untuk dirampungkan
secepatnya oleh PG Al-Muhajirin ini berjumlah sebayak 2 lokal ruangan. Terletak
di lantai kedua dari bangunan inti kampus PG. Ukuran ruangan adalah sekitar
3 M x 2,5 M. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Titin, selaku penanggung
jawab pelaksana Taman Penitipan Anak di PG Al-Muhajrin ini.

Penggarapan sudah dimulai pelaksanaannya yaitu pada semester genap
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ini, pascaliburan semester ganjil. Menurut rencana apabila ruangan telah selesai
penggarapannya, ruangan baru tersebut akan digunakan untuk beberapa
aktivitas dan kegiatan PG, terutama kegiatan pembelajaran sehari-hari. “Yang
jelas ditambahnya ruang lokal baru di PG kita sangat kita harapkan. Di samping
untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan bermain, ruangan baru nantinya bisa
kita maksimalkan sebagai centralnya ruangan  Taman Penitipan Anak, di
samping bisa juga digunakan sebagai tempat praktik shalat, rapat dewan
guru PG serta kegiatan-kegiatan lainnya”, Jelas Ibu Titin.

Nampaknya, ditambahnya ruang lokal baru bagi PG Al-Muhajirin di
awal semester genap dan awal tahun 2010 ini sudah merupakan keharusan.
Pasalnya, meskipun menurut kalender pendidikan pada semester II ini bukan
tahun ajaran baru, namun siswa-siswi pendaftar baru yang mendaftar di PG
Al-Muhajirin volumenya cukup banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Ibu Kepala PG, Ibu Dewi Ratnengsih, S.Ag. “Tercatat bahwa jumlah siswa
baru yang sudah masuk ke PG kita, saat ini sudah 5 orang, dan nampaknya
jumlah ini akan terus bertambah pada hari-hari berikutnya.”

Semoga dengan penambahan lokal ruangan baru ini dapat semakin
meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi anak-anak yang nanti belajar
dan bermain di PG Al-Muhajirin, selamat! • Ibn

Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru Ruang  Baru dididididi

Tahun BaruTahun BaruTahun BaruTahun BaruTahun Baru
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TKA

Tanggal 8 Januari 2010, TKA (Taman
Kanak-kanak Al-Qur’an) Al-Muhajirin ramai-ramai
mengunjungi wahana rekreasi air Water Boom,
yang berlokasi di daerah salah satu penghasil
ikan air tawar terbesar Jawa Barat, Jatiluhur.
Dengan mengunakan sebuah bus AC, rombongan
wisatawan cilik lokal TKA Al-Muahajirin sambil
didampingi  para Ibu guru tercinta, dengan suka
cita menuju lokasi tujuan. Bus rombongan mulai
bergerak menuju kecamatan Jatiluhur sekitar
pukul 8 pagi, setelah beberapa menit
sebelumnya diadakan sidak pra pemberangkatan
oleh Ibu Kepala TKA Hj. Olis, S.Pd.

Sepanjang perjalanan keberangakatan
menuju lokasi, rombongan santri TKA hanya
ditemani tenaga pengajar beserta staff,
terutama ibu-ibu wali kelas yang bertugas
sebagai pembimbing bagi masing-masing
kelasnya. Adapun orang tua santri yang
mendampingi putra-putri tercinta turut
mengiringi dengan kendaraan pribadi.

Dipisahkannya santri dengan orang tua
ketika pemberangkatan dimaksudkan agar santri
TKA Al-Muhajirin terdidik untuk mandiri ketika
berpergian menempuh jarak yang agak jauh,
sehingga seluruh santri mampu mengurus diri
dan keperluan pribadi dengan sendirinya. Di
samping untuk menanamkan pendewasaan
kepada seluruh santri, yang tak kalah penting
tentu saja, untuk memaksimalkan keakraban
serta interaksi yang berlandaskan kasih sayang
antarsantri dengan para ibu guru, terutama guru
wali kelas di sekolah. Sehingga santri tidak hanya
mengenal guru wali kelas mereka sebagai teman
belajar dan bermain selama di dalam kelas di

Study TourStudy TourStudy TourStudy TourStudy Tour     dulu

LombaLombaLombaLombaLomba Kemudian
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sekolah akan tetapi
juga sebagai sosok
pengayom dan
pelindung selama
dalam perjalanan.
“Ibu-ibu wali kelas
TKA Al-Muhajirin,
harus benar-benar
menjadi ibu bagi
seluruh santri selama
santri dan santriwati
berada di kampus
dan lingkungan
kampus TKA.”
Demikian keterangan
yang disampaikan
oleh Ibu kepala,
kepada Taqaddum saat
dikonfirmasi di ruang
kerja beliau.

Masih dalam
keterangan yang disampaikan
oleh Ibu Deden, demikian
panggilan akrab Ibu kepala TKA ini,
saat dimintai keterangan perihal jadwal
kegiatan TKA dalam waktu-waktu dekat ini
beliau menambahkan, “selain KBM yang
berjalan sesuai jadwalnya, TKA sedang dalam
persiapan intensif guna menghadapai
perlombaan yang akan dilaksanakan pada bulan
Maret dan April nanti. Sesuai rencana kita akan
mengikuti lomba yang digelar oleh IGTKI dan
BKPRMI, dengan kategori jenis lomba antara
lain: Melukis di atas kipas, Menyanyi, Menari,
Baca Al-Qur’an, Estafet, Cerdas Cermat,
Mewarnai Gambar, Pidato, dan Puitisasi
Qur’an.”

Tahun 2010 TKA tidak hanya mengutus
santri sebagai peserta lomba, akan tetapi
termasuk para guru pun akan turut
berpartisipasi untuk beberapa kategori lomba
yang diselenggarakan, di anatara lomba yang
akan diikuti oleh ibu-ibu guru tersebut di
antaranya; Melukis di atas nampan, Menyanyi,
Menari, Senam, dan Bercerita.
Semoga para ibu guru TKA meraih juara dalam
lomba nanti, pascastudy tour ber-water boom
ria bersama para santrinya. • Ibn
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TPA

MDA (Madrasah Diniyah Awwaliyah) Al-Muhajirin yang dalam pelaksanaan
proses pembelajarannya bergabung dengan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an),
pada gelaran Gebyar Muharram 1431 H bulan lalu, menunjukkan
kemampuannya dalam adu kemampuan peserta didiknya.

Bertempat di Madrasah Diniyah Awwaliyah Pagelaran, beralamatkan di
kelurahan Nagri Kaler Purwakarta, MDA Al-Muhajirin berhasil menyabet 3
gelar juara untuk tiga cabang lomba yang diadakan setelah melalui babak
kualifikasi yang cukup panjang untuk sampai ke final, yaitu dengan
menumbangkan sekitar 50 MDA  se-Kecamatan Purwakarta yang ikut dalam
gelaran Gebyar Muharram 1431 H tersebut. Masing-masing gelar tersebut
antara lain; First Winner cabang Lomba Busana Muslimah, dibukukan oleh
Thania Vallantina; Third Winner cabang Lomba Busana Muslim kategori putra,
diperoleh Muhammad Rizky Abd Hadi; dan Runner Up Futsal, untuk cabang
kompetisi olahraga

“…Kita kaget dan nggak nyangka kalau futsal kita juara dua. Padahal
kalau secara  persiapan, jelas kita kurang. Di samping pas waktu latihan
menjelang kompetisi kita sedang konsentrasi menghadapi THB…”, tutur Ibu
Kepala TPA Al-Muhajirin saat ditemui Senin pagi (25/01) di ruang kelas TPA A,
di sela-sela kegiatan beliau menyampaikan materi Doa sehari-hari di kelas
tersebut.

Starting Five Futsal MDA Al-Muhajirin yang berhasil menggondol juara
2 tersebut di manageri oleh Bapak Iwan Irwansyah S.Pd.I. Karena tidak ingin
kehilangan momen berharga bagi timnya pada laga yang dilakoninya, coach
Iwan menurunkan semua pilar utama dan “pemain bintang” (bintang kelas-
red) yang dimiliki. Dari depan; penggedor gawang lawan diserahkan kepada
M. Rizky Abd. Rahim, pemain tengah di tempati Rifki Yuna Putra, sedangkan
winger di-back up oleh Achmad Hero yang berduet dengan M. Ridwan Mauludin.
Pertahanan terakhir sebagai penjaga jala tim MDA Al-Muhajirin dilakoni oleh
Alvaro Panaranda. Sedangkan, duduk mengisi bangku cadangan terdapat Fitra

Sekali AksiAksiAksiAksiAksi,
TigaTigaTigaTigaTiga PrestasiPrestasiPrestasiPrestasiPrestasi DiraihDiraihDiraihDiraihDiraih
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Tri Yanuar, Reki Maulid, M.
Iqbal Nazir, dan Firman
Abdul Farozat.

Gebyar Muharram
1431 H yang diadakan oleh
MDA Pagelaran sendiri di
selenggarakan pada
tanggal 28–29 Desember
2009, dengan jumlah
peserta kompetisi
sebanyak 55 MDA lebih yang terdapat di
dalam wilayah Kecamatan Purwakarta.
Kategori jenis lomba yang diadakan antara
lain: Tahfidz Qur’an, Azan dan Iqomah,
Futsal, Kaligrafi, Busana Muslim, Pidato
bahasa Indonesia, dan Cerdas Cermat Al-
Qur’an.

Bulan April mendatang, agenda yang
akan dilakoni oleh TPA Al-Muhajirin adalah
mengikuti gelaran seleksi (FASI) Festival
Anak Shaleh Indonesia tingkat kabupaten. Sebagai
persiapan mengikuti FASI VIII tingkat Provinsi yang
akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2011,
bertempat di Kota Tasikmalaya, dengan cabang
perlombaan; Tartil, Azan dan Iqamah, Ikrar dan
puitisasi Qur’an, Cerdas Cermat Qur’an,
Menggambar, Cerita Islami, Kaligrafi, dan Pidato
Tiga Bahasa. Demi meloloskan utusannya yang akan
menuju kota Tasik tahun depan, TPA Al-Muhajirin
telah menyiapkan 25 orang santri sebagai peserta
lomba. • Ibn.
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SD PLUS

Mewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan Visi
melalui melalui melalui melalui melalui PAI TerpaduPAI TerpaduPAI TerpaduPAI TerpaduPAI Terpadu

Itulah visi SD Plus al-muhajirin yang
selalu diingatkan pada segenap dewan guru di
sela-sela rapat oleh Pak Cece Nurhikmah, M.Pd.
selaku kepala sekolah. Sejalan dengan visi di
atas, di awal semester 2 ini, yang secara
kebetulan bersamaan dengan awal tahun baru,
SD Plus siap tampil dengan program-program
baru yang tentunya menuju ke arah yang lebih
baik.

Program yang berjalan di awal
semester 2 ini tak lain adalah dengan adanya
perubahan dalam KBM. Perubahan tersebut
antara lain perampingan muatan materi lokal
keagamaan, yang menjadi PAI Terpadu, tidak
adanya kegiatan belajar  mengajar pada hari
Sabtu, serta mengisi hari Sabtu tersebut
dengan pengembangan minat dan bakat anak
atau yang dikenal dengan ekstrakurikuler,
bahkan adanya kegiatan yang bertema
character building.

Mengenai perampingan materi muatan
lokal menjadi PAI terpadu, tentunya tidak
mengurangi substansi materi agama di SD Plus,
malah justru banyak sisi positif di dalamnya. Di
antaranya menghilangkan kejenuhan yang
sebelumnya kadang dirasakan oleh anak,
seperti penngulangan materi pembelajaran,
serta memotivasi siswa agar semangat belajar.
Kemudian mengenai program pengembangan
minat dan bakat siswa yang dilaksanakan pada
hari Sabtu, bertujuan agar siswa-siswi bisa
menyalurkan kreativitasnya sesuai bakat dan
minatnya.kegiatan yang lebih dikenal dengan
ekstrakulikuler ini antara lain mencakup
Pramuka, Drum Band, Inggris Club, Nasyid dan
Musik.

Adapun kegiatan yang berupa
pembentukan karakter, atau yang dikenal
dengan “character building” ini, dilaksanakan
bergantian dengan kegiatan ekskul. Kegiatan
ini berbentuk permainan yang di dalamnya

terdapat nilai positif bagi anak. Selain itu
kegiatan yang bertema character building ini,
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
anak di bidang afektif, bahkan untuk
menyeimbangkan dengan kemampuan kognitif
dan psikomotorik anak.

“Perubahan program KBM ini, sejalan
dengan visi Kami, yaitu unggul di bidang PAI.
Unggul dalam pengertian mencakup kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Nah melalui kegiatan
ekskul dan character building inilah ke tiga
bidang tersebut bisa didapat oleh anak.” Tutur
Kepala Sekolah SD Plus Al-Muhajirin pada saat
ditemui di kantornya.
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Mewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan VisiMewujudkan Visi
PAI TerpaduPAI TerpaduPAI TerpaduPAI TerpaduPAI Terpadu

Kreativa

Kaila Rahma Oktarine

Ali Reza

Nobelia Salma Kafa

Mewarnai Karya
Fashbiera Maryam S

Kaligrafi
karya Qurrotu ‘Ayuni

 6 Imam Muslim

TSamara
6 Imam Muslim
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Puisi Siti Nurjanah

Pengagum Rembulan

Aku mengagumi keajaiban
Karena mampu mengubah waktuku
Bila ku berada dalam rekayasa waktu
Gambaran sosok dapat ku ukur

Aku adalah malam
Yang pekatnya ingin kulepas
Gelapnya ingin kuceritakan

Engkau adalah rembulan
Tabirnya melindungi sukmaku
Sinarnya mewarnai tiap sudutku
Dan romannya mengubur senduku

Akankah malam tetap malam
Lewatnya menggantung di pelataran siang
Ceritanya memusat pada sepi
Dan tingkahnya guntai
Mengimbas amarah debu

Puisi Cipta Harum

Ayah

Dikala hati ini gundah gulana
Kau datang dengan wajah ceria
Tak ada sedih ataupun duka lara
Membelai diri ini nan mesra
Ayah…
Banyak sudah pengorbananmu
Kau adalah tulang punggung keluargaku
Ayah…
Bekerja selalu yang hanya kau lakukan
Ikhlas suci pengorbananmu
Menafkahi keluargamu
Ayah…
Tak lekang oleh lelah
Kasihmu tulus dan suci
Hingga akhir hayat nanti

Karya
Anis Nishfatussudur
Kelas 8 MTs

Karya
Siti Wahdah Nurlatifah
Kelas 8 D SMP

Karya
Wahyuni Atika
Kelas 9 SMP

Karya
Latifah Zahroh
Kelas 8 D SMP
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Puisi R..Putro (Al-Bukhary)

Ketika Kiamat

Israfil telah menunggu lama
Terdiam menanti perintah sang perkasa
Ketika sampai perintah itu
Tiuplah sangkakala

Kulihat gunung terbelah bertabrakan
Ku rasakan guncangan bumi
Ku berlari dari reruntuhan langit
Bersembunyi dari teriakan manusia

Berlari, bersembunyi menangis
Tak guna untuk pendosa
Apa ini? Mengapa begini?
Tanya mereka yang akan binasa
Hancur lebur dimakan api
Kiamat! hari kehancuran telah tiba!
Istighfan seribu kali tuk memohon ampun
Tak lagi berguna bagimu

Terlambat, kata yang pantas untukmu
Karena pintu cahaya telah tertutup
Untukmu api membara
Takkan pernah padam
Membakar habis kulitmu
Juga daging dan tulangmu
Semuanya utuh setelah hangus
Dan terus seperti itu

Tak ada alasan tuk pergi
Tak ada toleransi dalam api
Siksaan Malik jadi temanmu
Bersama para pendosa lainnya
Memotong menusuk tubuh yang terbakar

Berbeda denganmu wahai makanan api
Mereka tak bersamamu disini
Jauh disana bersama Ridwan
Tanpa siksaan dan kekerasan
Berteman dengan nikmat abadi
Berbahagialah!
Wahai orang-orang yang beriman

(Juara I cipta puitisasi kandungan Al-Qur’an
PORSENI AntarPesantren se-Purwakarta)

Puisi SJ

Kesedihan di Malam Hari

Tak terasa waktu bergulir dengan cepat
Dengan di iringi kehidupan nan indah
Rasanya baru kemarin aku tinggal di
rumah
Menikmati semua yang ada
Bersama keluarga tercinta
Canda tawa selalu mewarnai rumahku
Pelukan dan kehangatan  seorang ibu
Selalu menyertaiku

Namun kini semua itu hilang
Dengan agak berat aku harus kembali
Kembali ke sekolah tercinta
Keadaan di rumahku menjadi berbeda
Semua itu hilang tergantikan oleh air
mata
Air mata yang menetes pada malam itu
Teringat dan terbanyang selalu
Kesenangan tentang liburku

Rasa rinduku mulai menyelimuti hatiku
Tanpa disengaja air mataku menetes
Menetes dan membasahi pipi
juga bantal tidurku
Tetapi hati kecilku berkata
Hai..semua ini hanya untuk sementara
Demi mendapat ridlo alloh
Demi diriku dan masa depanku
Ku harus relakan semua ini
Ketimbang kelak tua nanti hidupku
Diliputi rasa bersalah dan penyesalan
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TaqaddumSahabat
Amelia Indah Cahyani (TKA)
TTL : Cimahi, 18 Desember 2003
OrTu : Dodi Armon dan Fitriani
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Purwakarta
Prestai : Juara I lomba mewarnai Cerebrovite

Haana Lahanda Putri Samsi
TTL : Bandung, 6 Mei 2004

OrTu : R. Haryono Samsi dan Riska Merliyana
Alamat : Purwakarta

Prestasi : Lulus audisi aktris cilik pesinetron TPI

Thania Vallantia
TTL : Purwakarta, 24 Maret 1999

OrTu : Jajang Supriatna dan Tini Sutini
Alamat : Gg. Alamanda No. 374 Rt. 86/11
Prestasi : Juara 2 busana pesta th. 2007

- Juara 1 busana muslimah MDA se-kec. Purwakarta th.2009

– Juara umum dan Best of the best model kalender 2010.

Fashbiera Maryam Shabriena
TTL : Purwakarta, 1 Februari 2007
OrTu :Teddy Januar Irfan dan Rissa Fitria
Alamat : Perum Panorama Blok P3/14 Purwakarta
Kelas : A Play Group Al-Muhajirin

Ali Reza
TTL : Jakarta, 2 Maret 2006

OrTu : Mohammed Reza Arlington dan Virginia
Alamat : Jl. Industri No. 232 Rt. 6/2 Maracang BBC

Kelas : B Play Group Al-Muhajirin

Nobelia Salma Kafa
TTL : Purwakarta, 22 Agustus 2006
OrTu : Agus Irfan dan Pipit Pitaloka
Alamat : Perum Oesman  Blok E6 No. 2 Purwakarta
Kelas : A Play Group Al-Muhajirin

M. Rizky Abdul HadM. Rizky Abdul Had
TTL : Purwakarta, 26 Mei 2000

OrTu : Dudung Abdul Jalil dan Linda Elfira
Alamat : Kav. Pemda Jl. Gn. Sunda No. 374

Prestasi  : Juara 3 busana muslim MDA se-kec.
Purwakarta 2009

Kaila Rahma Oktarine
TTL : Purwakarta, 4 Oktober 2005
OrTu : Wawan Hermawan dan Susi Susilawati
Alamat : Kemuning, Rt. 73/08
Kelas : B Play Group Al-Muhajirin
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Firyal Yamiza Akbar
Alamat : Blok A11 No. 27 Panorama Indah
Ttl : Bandung, 21 April 2001
Kelas : 3 Abu Daud
Hobi : Belajar
Cita-Cita: Jadi Pemain Bola Yang Handal
Prestasi : Juara Harapan Lomba Matematika

Rhaudina Ghaisani Arifin
Alamat : Kp. Cilame Rt/Rw 14/05

Ttl : Tegal, 26 Mei 2001
Kelas : 3 Abu Daud

Hobi : Renang
Cita-Cita: Jadi Dokter

Prestasi : Juara Kelas (Peringkat Ll)
Nada Yasmin Hadaya
Alamat : jl. Matahari Raya No. 108, Cimaung
Ttl : Purwakarta, 17 September 2000
Kelas : 3 Abu Dzar
Hobi : Renang, Membaca, Menulis
Cita-Cita : Jadi Guru
Prestasi : Juara 2 Lomba Mewarnai

Daffa Daipullah
Alamat : Gg. Sahara No. 42 Munjul Purwakarta.
Ttl : Bandung, 29 Mei 2001
Kelas : 3 Abu Dzar
Hobi : Baca Buku dan Main Basket
Cita-Cita : Jadi Perancang Robot
Prestasi : Juara Harapan 3 Lomba Pildacil

Qurrotul A’yuni Khoerunnisa
Alamat : Desa Salam Jaya, Pondok Salam

Ttl : Purwakarta, 21 Maret 1998
Kelas : 6 Imam Muslim

Hobi : Membaca
Cita-Cita : Jadi Dokter

Prestasi : Juara 3 Lomba B.Sunda Se-Kabupaten
Juara 1  Lomba Hifdil Qur’an

Tsamara Linda Sivira
Alamat : Perum Griya Asri D4 No. 13
Ttl : Purwakarta 26 Mei 1998
Kelas : 6 Imam Muslim
Hobi : Mewarnai Dan Menggambar
Cita-Cita : Jadi Dokter
Prestasi : Juara 3 Lomba Menggambar

M. Andika kresna
Alamat : Jl. Ipik Gandamanah gg krajan ll no 50
Ttl : Purwakarta 17 Juli 1999
Kelas : 5 Ibnu Mas’ud
Hobi : Membaca Dan Menulis
Cita-Cita: Jadi Presiden
Prestasi : Juara 1  Lomba Materi Pai Se-Kabupaten Juara 1 Kelas
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Adittya Islahuzzaman
TTL : Bandung, 05 Agustus 1993

Alamat : Perum Bumi cikampek baru
blok F2 no. 15 Kec. Jatisari - Karawang

Kelas : 11 IPA
Jabatan : Ketua Eskul PMR Al-Muhajirin

Dedin Supriadin
TTL : Bandung, 25 Mei 1992
Alamat : Kp. Tambak baya Ds. Dano Garut
Kelas : 11 IAI
Jabatan : Ketua Eskul Pakibra Al-Muhajirin

Hendra Lesmana
TTL : Karawang, 03 Agustus 1993

Alamat : Kp. Maja barat Ds. Margasari  Karawang
Kelas : 11 IAI

Jabatan : Anggota Eskul Paskibra Al-Muhajirin

Pandu Septian Gumilar
TTL : Jakarta, 25 Agustus 1994

Alamat : Perum Bekasi timur regency blok 17 Bekasi
Kelas : 11 IPA

Jabatan : Pradana Pramuka Al-Muhajirin

Abdul Karim Rafsanjani
TTL : Karawang, 22 Mei 1992
Alamat : Ds. Balonggandu Kec. Jatisari - Karawang
Kelas : 12 IPA
Jabatan : Ketua Eskul Taekwondo Al-Muhajirin

Iskandar Berlian
TTL : Karawang, 20 Januari 1992
Alamat : Kp. Sengir Ds. Panyingkiran Karawang
Kelas : 12 IPA
Jabatan : Anggota Saka Bayangkara Purwakarta

Rian Ruwiandika Rusnadi
TTL : Subang, 05 Juni 1994

Alamat : Perum Panorama indah Purwakarta
Kelas : 10 A

Jabatan : Anggota Eskul Taekwondo Al-Muhajirin

Nanang Suhendar
TTL : Karawang, 22 April 1991
Alamat : Kp. Krajan Ds. Pasir mukti  Karawang
Kelas : 12 IAI
Jabatan : Ketua Eskul Drumband Al-Muhajirin

Emil Nasrulloh
TTL : Subang, 27 Juli 1993
Alamat : Jl. Mayasari Rt. 05/Rw. 02 Cipeundeuy Subang
Kelas : 10 A
Jabatan : Anggota Eskul Sastra Al-Muhajirin
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SMI

AL-Muhajirin

Raih Juara Umum Porseni Antarpesantren

Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kata yang tepat untuk para pejuang yang
mewakili Ponpes Al-Muhajirin untuk mengikuti PORSENI (Pekan Olah Raga dan Seni)
Antarpondok Pesantren se-Kabupaten Purwakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 29
Desember 2009 lalu. Mereka rela mengorbankan sebagian kecil waktu liburannya untuk
mengharumkan nama Al-Muhajirin.

Porseni tersebut terdiri dari beberapa cabang perlombaan, diantaranya: lomba
pidato tiga bahasa (Inggris, Arab, dan Indonesia), lomba baca, dan cipta puitisasi kandungan
Al-Qur‘an, juga lomba cabang olah raga yang meliputi  catur, tenis meja, dan lari 100 meter.

Alhamdulillah, berkat kesungguhan para peserta yang didorong oleh bimbingan para
guru dapat membawa pulang sejumlah kemenangan. Di antaranya 4 medali emas, 2 medali
perak dan 3 medali perunggu. Pada saat itu pula, Al-Muhajirin dinobatkan sebagai Juara
Umum pada Porseni tersebut.

Berikut adalah para pejuang yang berhasil membawa pulang medali-medali:
1. Juara I Pidato Bahasa Arab Putri Diraih Oleh Siti Rohmah
2. Juara I Baca Puitisasi Terjemah Al-Qur‘An Diraih Oleh M. Aroka Fadhli
3. Juara I Lomba Cipta Puitisasi Kandungan Al-Qur‘An Diraih Oleh R.Putro Kusumaningbawono
4. Juara I Lomba Lari 100 Meter Putra Diraih Oleh M. Hafidz Kholili
5. Juara II Lomba Pidato Bahasa Inggris Putra Diraih Oleh Maulana Abdul Aziz
6. Juara II Lomba Pidato Bahasa Arab Putra Diraih Oleh Fadhli Mujtahidin
7. Juarai II Lomba Tenis Meja Putri Diraih Oleh Nia Rusniyati
8. Juara III Lomba Lari 100 Meter Putri Diraih Oleh Dina Agustin.
Menurut inforamsi yang didapat dari panitia, para pemenang pertama akan mewakili
kabupaten Purwakarta pada Poresni Antarpesantren tingkat Provinsi. •  Bukhary
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ASPa
Shalat

Sudah menjadi sunnatullah kalau bumi berthowaf mengelilingi matahari, begitu pula
bulan yang selalu setia  mendampingi bumi, dengan adzan sebagai generatornya yang tidak
pernah berhenti menyebutkan asma Allah.

Pada tanggal 15 januari lalu,BMKG (Badan Meteorologi, Klimatoligi dan Geofisika)
menyatakan bahwa posisi matahari, bulan dan bumi pada saat itu sejajar, sehingga cahaya
matahari yang masuk ke bumi tertutupi bulan dan mengakibatkan gerhana matahari.

Di tengah aktivitas belajar mengajar santri  di sekolah, secara tiba-tiba semua santri
harus berkumpul di masjid guna melaksanakan sholat gerhana atas intruksi pimpinan pondok
pesantren. Seluruh santri, baik putra maupun putri sangat antusias mengikuti sholat sunat
gerhana ini. Walaupun bagi mereka yang pemula melaksanakan solat gerhana merasa heran,
karena pelaksanaan shalatnya sedikit berbeda dengan shalat-shalat yang lainnya, dengan dua
kali baca Al-Fatihah dan surat pilihan, dua kali rukuk, dan dua kali berdiri.

Selepas shalat gerhana pimpinan pondok Drs. KH. Abun Bunyamin, MA. berkhutbah
dihadapan santri dan guru-guru yang hadir, beliau menjelaskan dalam khutbahnya gerhana
matahari adalah salah satu kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. bukan sebab matinya seseorang
ataupun yang lainnya.

Pelaksanaan shalat gerhana maatahari di sambung dengan shalat Ashar  berjamaah,
kegiatan santri pun berjalan sebagaimana mestinya • Oka

Gerhana
Matahari

Mengelola asrama putra sebagai
asrama berkualitas adalah salah satu tujuan
asrama putra ponpes al-muhajirin. Wajar saja
jika selalu ada inovasi dalam setiap kegiatan
keagamaannya, baik secara kurikulum maupun
non kurikulum.

Salah satu perwujudan tujuan
tersebut, pada hari Minggu(24/01), seluruh
asatidz dan para pengurus asrama putra
berinisiatif membagi asrama menjadi tiga
bagian (mantiqoh). Tersebut dari kamar 1-7
adalah mantiqoh I. Kamar 8-15 adalah
mantiqoh II, dan kamar 16-20 adalah anggota
mantiqoh III.  “Pemantauan, kedewasaan, dan
tanggung jawab pengurus akan lebih mudah
jika ada mantiqoh, walaupun di satu sisi akan
terjadi persaingan antarasrama” tutur Rois
ASPA periode 2009-2010. Bertolak belakang
dengan ungkapan Rois, Dicki Triana, siswa
kelas 8B SMP lebih suka jika asrama bersatu.

“Saya keberatan dengan adanya mantiqoh,
karena mengakibatkan persaingan, dan
kehadiran mantiqoh ini cenderung meniru
pesantren lain”.

Setelah program mantiqoh
terlaksana, rapatpun kembali digelar oleh para
asatidz dan pengurus OPPAL pada Selasa
malam(25/01). Alhasil, tersebutlah tiga nama
sebagai ketua dari ketiga mantiqoh. Mantiqoh
I diketuai oleh Nanang Suhendar, Aef Saeful
Bahri sebagai ketua mantiqoh II, dan Aminudin
sebagai ketua mantiqoh III.  Tidak memakan
banyak waktu, pelantikan ketua mantiqoh pun
langsung dilaksanakan, bersamaan dengan
pembagian ketua bidang dari setiap mantiqoh.

Besar harapan dengan adanya
mantiqoh, terdapat daya saing yang positif
sehingga mampu memproduksi santri yang kritis
dan dinamis. •  Ziez

Mantiqoh
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ASPi

Membiasakan

Salah satu pengajaran akhlak yang
diberikan kepada santri adalah pembiasaan untuk
bersedekah sejak dini dengan menyisihkan
sebagian uang jajannya. Di asrama putri hal
tersebut sering dilakukan untuk melatih santri
dalam berbagi harta dengan orang lain dan ikut
merasakan penderitaan yang ada di sekitar.

Yang diterapkan di asrama putri
mengenai sedekah salah satunya adalah mengisi
kenclengan yang dikelilingkan oleh santri dari
Bagian Pendidikan OPPAL ke para santri ketika
pengajian fikih aplikatif yang diadakan seminggu
sekali oleh ustadz Marfu.  Uang hasil dari
pengumpulan sedekah itu diberikan kepada
sesama yang membutuhkan contohnya seperti
mengengok santri yang sakit, takziah ke orang
tua santri yang meninggal, dan disumbangkan ke
bencana alam.

Ketika terjadi gempa di Tasikmalaya dan
Sumatera para santri pun ikut menyumbangkan
sebagian hartanya dengan uang yang terkumpul
beserta bantuan lainnya berupa pakaian,
makanan, alat tulis, dan peralatan mandi. “Dengan
bersedekah bisa ikut merasakan penderitaan
orang lain dan juga sebagai tabungan pahala kita
nanti di akhirat,” ujar Euis Habibah salah seorang
santri putri yang turut menyumbang. • Free

SEDEKAHSEDEKAHSEDEKAHSEDEKAHSEDEKAH
F

ot
o:
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re

e

TRADISI “KENCLENGAN” 
Salah seorang santri  Aspi sedang
memasukkan uang sedekah ke dalam
kencleng yang terbuat dari bekas

kaleng biskuit

Gerhana
Matahari
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STAI

KTM
Versi Ungu

Setelah sukses menggelar Ujian Tengah Semester UTS untuk masing-masing tingkat
semester, yaitu semester I dan III, awal tahun baru 2010 tepatnya pada bulan Januari,  STAI
(Sekolah Tinggi Agama Islam) Al-Muhajirin Purwakarta, Fakultas Ushuluddin, Jurusan/Prodi Tafsir
Hadits meluncurkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) KTM versi barunya, “KTM versi Ungu”, begitu
menurut mahasiswa STAI yang memang memiliki jas almamater dengan warna ungu ini.

Koordinator pelaksana kegiatan STAI Al-Muhajirin, Deden Saepudin, S.Pd.I. menerangkan
kepada Taqaddum di sela-sela kesibukannya mengoordinir dan memantau pembuatan KTM STAI
Al-Muhajirin, “…diterbitkannya KTM bagi mahasiswa STAI Al-Muhajirin adalah memang sebagai
salah satu bukti penguat kelegalan posisi dan statusnya sebagai mahasiswa, selain bukti-bukti
kelegalan yang lain tentunya. Dan setiap lembaga pada dasarnya memiliki tanda pengenal masing-
masing, contoh sebagai masyarakat Indonesia kita memiliki KTP atau Kartu Tanda Penduduk…,
nah adapun untuk warna KTM yang berwarna violet atau Banafsajiyy ini, kita menyinambungkan
dengan warna jas almamater STAI Al-Muhajirin yang sudah ada. Juga merujuk kepada hasil
musyawarah rekan-rekan mahasiswa yang menginginkan warna ungu sebagai warna kebangsaan
mereka di kampus…”

Projek pembuatan KTM tersebut, dari proses input data sampai proses finishing,
menggunakan ID card cutting yang langsung dikerjakan oleh Bapak Dedi Faqot, calon sarjana
STT Wastukancana selaku Penanggung Jawab Laboratorium Komputer pada Sekolah Menengah
Islam Al-Muhajirin. “Berhasil dan diterimanya projek KTM STAI ini menjadi promo awal bagi
pemaksimalan manfaat Labkom (Lab Komputer-red), dan Alhamdulillah order terbaru yang
sudah kita selesaikan adalah pembuatan kartu tamu pengunjung Pondok Pesantren Al-
Muhajirin…”. Tutur Bapak Dedi, menjelaskan kepada Taqaddum.

KTM versi Ungu yang saat ini dimilki oleh mahasiswa STAI Al-Muhajirin selain
mencantumkan identitas pribadi mahasiswa berupa keterangan nama, jenis kelamin, program
studi, tempat dan tanggal lahir serta alamat pada bagian belakang KTM, bagian depan KTM
selain terpampang foto mahasiswa pemilik kartu juga berisikan keterangan nomor induk
mahasiswa yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode angka yang berbentuk balok-balok
vertikal atau Bar Code.

Di tambahkannya nomor induk mahasiswa model Bar Code pada KTM meminimalkan
kemunculan KTM “aspal” atau KTM tiruan. Karena KTM yang diterbitkan oleh pihak Labkom,
dalam hal ini Bapak Dedi sebagai penanggung jawab, telah menyimpan data komputer untuk
tiap-tiap KTM yang telah diterbitkan. Selamat kepada mahasiswa STAI Al-Muhajirin atas
diterbitkannya KTM versi Ungu, dan Labkom SMI yang telah menjalankan projek KTM STAI
dengan baik. • Ibn

Dok: Labkom SMI AL-Muhajirin
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LPMP

Best

Oleh : Drs. Sudirman Sukarno
Ketua LPMP Yayasan Al Muhajirin

 “Best Input” dan “Best Process”
merupakan dua konsep pengelolaan
pembelajaran di sekolah. Adapun ciri-ciri sekolah
yang menganut konsep “Best Input” menurut
Tom J. Perkins yaitu (1) Menerapkan tes masuk
yang ketat kepada siswa-siswa yang akan
mendaftar ke sekolah tersebut. Diharapkan siswa
yang diterima adalah siswa-siswa yang mempunyai
nilai akademik positif (baca: pandai) dan moral
positif (baca: baik, tidak nakal). (2) Apabila jumlah
siswa yang mendaftar melebihi jumlah kapasitas
sekolah, maka siswa yang berhasil diterima
adalah hasil sortir dari nilai tes masuk tsb. (3)
Para guru sudah merasa cukup mengajar biasa-
biasa saja sebab kebanyakan siswanya pandai-
pandai. (4) Biasanya sekolah tersebut mempunyai
guru-guru yang cara mengajarnya konservatif dan
tidak kreatif. (5) Peranan guru dalam
keberhasilan siswanya relatif kecil, sebab
keberhasilan sekolah tersebut pada output lebih
disebabkan keunggulan dan minat siswa serta
orang tuanya.

Namun, dalam kaitannya dengan
penilaian konsep secara proporsional, Perkins
menambahkan kritikan terhadap sekolah dengan
konsep “best Input”, menurutnya hampir 99%
sekolah di Indonesia dalam model penerimaan
siswa barunya menganut “Best Input” juga pada
sekolah yang dikatakan unggul atau favorit.
Hanya beberapa sekolah unggul saja di Indonesia
yang sudah meninggalkan konsep “ Best Input”.
Sekolah “Best Input” ’mengerdilkan’ fungsi
sekolah sebenarnya. Menurut Perkins, sekolah
pada hakekatnya adalah wadah untuk mengubah
siswa-siswa yang belajar di dalamnya untuk dapat
berhasil. Jadi sekolah dan guru adalah sebagai
“Agen Perubah” (Agent of change) siswa-
siswanya. Kritikan terakhir Perkins pada sekolah
dengan konsep “Best Input” menurutnya para
guru sudah merasa cukup mengajar biasa-biasa
saja sebab kebanyakan siswanya pandai-pandai.
Adapun ciri-ciri sekolah yang menganut konsep
“Best Proses” adalah yaitu (1) Sekolah model ini
dengan suka cita menerima semua siswa dalam
kondisi apapun. (2) Sekolah ini tidak menerapkan
tes masuk pada siswa barunya. (3) Biasanya
sekolah ini menggunakan sebuah perangkat riset

untuk mengetahuai kondisi kemampuan siswa
yang masuk ke sekolah tersebut. Perangkat
ini dikenal dengan Multiple Intelligence
Research (MIR) yang mampu mengetahui
banyak dimensi kondisi kemampuan dan
kekurangan siswa terutama tentang bagaimana
gaya belajar siswa. (4) Pihak sekolah & guru-
guru di sekolah ini dituntut menjadi “agen
perubah” . Mengubah kondisi akademik dan
moral siswa yang sangat beragam, yang negatif
menjadi positif. (5) Guru-guru pada sekolah
ini biasanya kreatif, sebab meyakini bahwa
gaya mengajar guru tersebut harus disesuaikan
dengan gaya belajar siswanya. (6) Sekolah yang
menerapkan konsep ini, biasanya jadwal
pelatihan guru sangat padat. Guru benar-
benar diharapkan profesional dan menjadi
agen perubah.

Terakhir, Perkins mengemukakan hasil
penelitiannya tahun 2003 yang membuktikan
bahwa di Indonesia 99% sekolah masih
menganut konsep “Best Input”, dengan
menggunakan test masuk yang selektif,
termasuk di dalamnya para sekolah yang
disebut sekolah favorit atau sekolah unggulan.
Baru 1% sekolah di Indonesia yang
dikategorikan sekolah unggul, baik dari
komponen input, proses maupun output. Dari
komponen output, hanya 1 % yang memenuhi
aspek kognitif afektif dan psikomotor, dan 99%
lagi hanya sampai pada ranah kognitif.

Input

Best Process
or
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BMT

U
ntuk membangun Sistem Informasi
keuangan yang handal saat ini BMT Al-
Muhajirin mengimplementasikan

pengembangan system keuangan yang di kenal
dengan SDLC (System Development Life
Cycle). Tahap-tahap pengembangan system
tersebut baik itu analisis, design database,
input serta output dibuat secara fisik pada
DBMS (Database Management system). Hasil
dari tahapan-tahapan pengembangan system
di atas adalah sebuah informasi keuangan
yang memiliki fasilitas-fasilitas (Features) untuk
setiap modulnya.

Dengan hadirnya system ini pihak
user dan pihak-pihak yang terkait seperti

pemegang master account/rekening
induk pada setiap unit kerja, stake
holder / pemangku kepentingan dapat
seketika langsung / real time dan sesaat
mengidentifikasi transaksi ( identified
account receivable) dengan akurat.

System ini diharapkan dapat
menjadi solusi cash management,
meningkatkan profesionalisme kerja,
pelayanan prima dan akuntabilitas
publik demi terwujudnya Good
Corporate Governance di lingkungan
Yayasan Pondok Pesantren Al-
Muhajirin.

Berikut ini sample Aplikasi
yang dibuat beserta relasinya.

Melayanai Lebih
dengan

Software Baru
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Tips & Trik

     Kiat Hadapi UN
Persiapan mental/spiritual
1. Tanamkan dalam diri kalau ujian itu mudah, tidak sulit seperti yang dibayangkan.
2. Tenangkan diri, tenangkan pikiran… bagaimana caranya? Lebih dekatlah dengan
  Penciptamu
3. Berdo’alah karena doa adalah senjata… lalu kuatkan tekad, kuatkan ikhtiar dan
bertawakallah…

Persiapan fisik
1. Makan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna (+susu)
2. Jangan memaksakan diri dalam belajar sehingga mengganggu rutinitas (makan dan tidur)
3. Jangan lupa sekali-kali olah raga menggerakkan badan

Persiapan Ilmu
1. Satu-satunya dengan belajar, kiat belajar yang paling jitu adalah MENCOBA…MENCOBA dan
MENCOBA…Seperti halnya seseorang akan menjadi lebih dewasa dan bijak ketika menghadapi
masalah, dalam belajarpun kita akan banyak mendapatkan “pencerahan” ketika berhadapan
langsung dengan soal-soal. Cari soal ujian sebanyak mungkin, lalu kerjakan…
2. Jangan terlalu kaku dengan rumus atau ketentuan-ketentuan. Lebih penting mengetahui
dasar-dasarnya lalu mengembangkannya daripada hapalan rumus-rumus
3. Cari teman belajar untuk menghilangkan kejenuhan
4. Belajar kelompok sangat membantu…

Menjelang dan saat ujian
1. Belajarlah lebih santai dari
sebelumnya, jangan lupa siapkan
peralatan tempurnya
2. Bangun pagi-pagi, buat fisik terasa
nyaman dan fresh 3. Berdo’a sebelum
ujian
4. Kerjakan yang mudah-mudah dulu,
tidak harus berurut
5. Tersenyumlah ketika dalam ujian
(termasuk saat kena musibah), karena itu
akan menenangkan kamu dan membuat
pikiranmu bekerja dengan jernih

Jangan lupa minta do’a orang tuanya
masing-masing ya…
UN? Siapa Takut!
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Istifham

IMAN

T nyaaJ w b

Bagaimana caranya agar iman
terpelihara dengan baik?

♦ Menyamakan pikir untuk

mengadakan tadabur alam,
mendengarkan kisah-kisah
para Nabi, para Sahabat dan
orang-orang shaleh, membaca
Al-Quran berikut terjemah
dan penjelasannya.

♦ Hindari perbuatan dosa

walaupun sepele, apalagi dosa-
dosa besar.

♦ Rajin tholabul ‘ilmi, atau

mendengarkan tausiah ulama.

♦ Pelihara pergaulan dengan

orang baik akhlaknya dan
hindari pergaulan dengan
orang  yang suka berbuat dosa
dan munkarot, sebab banyak
orang baik menjadi buruk
karena pergaulan buruk.

Menjaga
Agar

terpelihara secara baik
w

w
w

.e
ra

m
us

lim
.c

om
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Ibadah

Kolom Tanya Jawab Keagamaan ini diasuh oleh Pimpinan Ponpes Al-Muhajirin Drs. KH. Abun Bunyamin MA.
Pertanyaan dan konsultasi seputar masalah keagamaan dapat dikirim melalui email ke redaksi:

redaksitaqaddum@yahoo.co.id atau sms ke 0856995877686 dengan format: istifham: (pertanyaan)

Bagaimana hukumnya bila kita mempelajari
ilmu nujum?

Para ulama ada yang membolehkan belajar
ilmu nujum sekadar untuk mengetahui
waktu shalat dan haram apabila tujuannya
untuk mengetahui nasib atau perkara yang
berhubungan dengan ramalan (tathayyur)

Hukum

Nujum

Bagi Perempuan
yang Istihadhoh

Mempelajari Ilmu

www.eramuslim.com

www.flickr.com

Bagimana cara beribadah ketika perempuan yang
sedang istihadhoh?

Perempuan yang istihadhoh tidak boleh berhenti
ibadah, baik yang mahdhoh atau ghoir mahdhoh.
Khusus untuk mengerjakan shalat dan thowaf ada tata
caranya yang khusus, yaitu menutupi dengan sebuah
alat yang bisa menahan darahnya agar tidak menetes
keluar (tempat lain), dan ini masuk kepada dawamul
hadats.
Adapun wudhunya hanya berlaku untuk setiap shalat.
Bila shalatnya dijama’, maka wudhunya untuk setiap
jama’, misalnya Zuhur dan Asar cukup untuk sekali
wudhu demikian pula Maghrib dan Isya, dan
selanjutnya boleh mengerjakan shalat sunat, membaca
Al-Quran dan dzikir tanpa harus berwudhu lagi. Adapun
puasa bagi yang istihadhoh tetap diwajibkan.
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Turats

Majmu’atulMajmu’atulMajmu’atulMajmu’atulMajmu’atul

Antologi Sajak dan Prosa

Oleh Jaenudin, S.Ag.

Rubrik Turats merupakan ruang resensi singkat terhadap
khazanah intelektual pesantren berupa kitab-kitab kuning
yang menjadi literatur kajian keislaman di dunia pesantren.

Foto: Dokumentasi

MaulidMaulidMaulidMaulidMaulid

P
embacaan Kitab Maulid atau cerita tentang
kelahiran nabi kita Muhammad saw. sudah
menjadi tradisi yang melekat di kalangan

sebagian besar kaum Muslimin di Indonesia.
Tradisi seperti ini lebih dikenal di masyarakat
dengan sebutan “marhaba” atau “debaan”. Kata
marhaba diambil dari salah satu kata dari nadzam
yang ditulis Al-Barzanji, sementara debaan diambil
dari nama penulis maulid yang lain yaitu Al-Imam Al-
Jalil Abdurrahmaan Al-Diba’i.
Tulisan maulid dalam kitab Majmu’atul Maulid yang
kita kenal sebenarnya ada tiga macam tulisan, yaitu
(1) Maulid syaraf Al-Anaam, (2) Maulid al-Barzanji,
dan (3)Maulid al-Diba’i.

Maulid Syarafu Al-Anaam
Kitab Maulid Syarafu Al-Anaam—yang

sampai saat ini belum dapat diketahui siapa
penulisnya—hampir keseluruhan berbentuk
nadzam (sajak) dimulai dengan persembahan salam
pada Nabi saw. Sebanyak 44 bait, lalu salam pada
sahabat dan keluarga Nabi saw. khususnya Ahlul
Bait. Paragraf ke-2 adalah shalawat pada Nabi saw.
Namun, pada bagian tersebut kita perlu cermat
memilah dan memilih tentang untaian sanjungan
dalam bait-bait shalawat ini karena mungkin saja
ada sesuatu yang kurang sesuai bila kita baca,
seperti terdapat pada bait ke-8 di paragraf shalawat
di mana tertulis seperti berikut : Ya rasullah, ya
khairal anbiyaa / Njjinaa min Hawiyah. Bila kita
terjemahkaan bait tersebut: “wahai Rasulullah,
wahai sebaik-baik Nabi saw./ Selamatkan kami dari
hawiyah (neraka)”. Bukankah ini berdoa kepada
rasul, padahal  rasul kini sudah tiada?

Maulid Al-Barzanji.
Maulid ini memiliki dua bentuk, yaitu

nadzam (sajak) dan natsar (prosa). Sajak dan Prosa-
prosa Al-Barzanji berisi tentanng hal ihwal yang
berkaitan dengan Nabi saw. mulai dari penyebutan
nenek moyang Nabi saw. sampai segala sifat-sifat
yang dimilki Nabi saw. baik berupa sifat fisik atau
sifat yang berupa perilaku atau karakter Nabi saw.
Maulid ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi
yang merupakan cerminan dari kehebatan Al-
Barzanji dan ekspresi kecintaan yang tak terhingga
pada Nabi saw.

Tentang Cinta Kepada
Rasulullah
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• Penulis, Staf Pengajar pada SMI Al-Muhajirin

Maulid Ad-Diba’i
Maulid ini jarang dibaca
prosanya, yang sering
adalah pembukaan dalam
bentuk sajaknya saja,
baik sajak paragraf ke-1
atau ke-2 bahkan
keduanya. Prosa Maulid
Ad-Diba’i sama sekali
jarang dibacakan. Prosa
Ad-Dibai hampir
seluruhnya berakhiran
huruf “ba”.

Berikut ini
contoh prosa dan sajak
tentang maulid Nabi saw.
sehingga kitabnya diberi
judul“Majmu’atul Maulid”
“purnama pun merona memandan
keindahanmu, matahsari pun meredup
karena sinar wajahmu” ( maulid syaraf
al-Anaam)
“Kau adalah matahari, kau adalah
Purnama, kau adalah cahaya di atas
cahaya” (maulid al-Barzanji)
“Seandainya tidak ada cinta, airmata ini
tidak mungkin mengalir… “Bagaimana
kau mengingkari adanya cinta di hatimu
bila kamu sendiri menyaksikan linangan
air mata rindu dan kesakitan hati karena
tertawan hati olehnya” ( Qasidah “cinta”
Imam al-Bushiri )

Bait-bait syair di atas adalah
salah satu ungkapan dari para petualang
cinta. Cinta mereka pada Rasulullah saw.
begitu mendalam, cinta sejati yang pasti
terbalas oleh pahala agung yang sudah
menanti mereka. Cinta mereka pada
Rasul tak mampu lagi terbendung di hati.
Cinta mereka terekspresikan dalam
derasnya untaian mutiara kata lewat
sajak dan prosa.

Mencintai dan mengidolakan
Nabi adalah sebuah harga mati yang tidak
bisa ditawar lagi bila kita menginginkan
tempat yang ditempati Nabi, yaitu surga.
Sebagaimana sabda Nabi saw.: “tidaklah
sempurna iman seseorang sehingga Aku
(nabi) lebih ia cintai daripada diri dan
anak dan keluargnya...”.

Mencintai sesuatu pasti banyak
mengingatnya, dan banyak menyebutkan sifat-
sifatnya. Seberapa jauh dan dalam cinta kita
tergambarkan dari keseringan kita mengingat, dan
menyebutnya hingga diupayakan bisa
meneladaninya.

Apakah mencintai Nabi kita bisa dilakukan
hanya dengan membacakan deba dan marhaba?
Salah satunya memang itu caranya. atau dengan kata
lain, cara ini bukan satu-satunya lambang
mencintainya, sehingga yang tidak demikian bisa
dicap sebagai orang yang tidak mencintai Nabi.
Pengakuan bahwa yang suka ber-marhaba  hanya
dialah yang cinta Nabi adalah pengakuan yang tidak
adil, dan lebih tidak adil lagi bila mencela orang
yang suka marhaba sementara dia tak paham apa
yang dibacakan dalam marhaba itu.

Kitab Al-Barzanji adalah lebih dari cukup
untuk dijadikan sarana agar kita bisa mencintai
Nabi, asalkan dalam pembacaannya disertai dengan
pemahaman makna dan kandungannya, tidak hanya
bersenandung dalam nadzam-an saja. Kita harus
mencoba setidaknya sekali dalam sebulan
pembacaan Al-Barzanji ini dibarengi dengan
menerjemahkan kata-kata dari kitab ini, insya Allah
3 tahun kita nyantri  bisa tamat dan bisa kita pahami.

Jadi, mari kita ber-marharba bukan sekadar
karena ini sudah tradisi, tapi mari baca dan amalkan
kandungan kitab Al-Barzanji karena kitab ini adalah
rekaman jejak langkah Rasulullah yang kita cintai.

www.eramuslim.com
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Cinta Sejati
Sayidah Khadijah

Rasulullah

Qudwah

“Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang
mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia

menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku.”

S
abda Rasulullah di atas menggambarkan betapa besar pengorbanan dan jasa Khodijah
Radiyallahu Anha pada dakwah beliau. Dialah istri pertama Rasul, Khadijah
binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Khadijah Al-Kubra, anak perempuan

dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Za’idah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku
Quraisy. Ia merupakan wanita As-Sabiqun Al-Awwalun (Angkatan pertama yang masuk islam) istri
Rasulullah saw. yang pertama. Ia lahir pada tahun 68 sebelum Hijrah.  Hidup dan tumbuh serta
berkembang dalam suasana keluarga yang terhormat dan terpandang, berakhlak mulia, terpuji,
berkemauan tinggi, serta mempunyai akal yang suci, sehingga pada zaman jahiliyah diberi gelar
“Ath-Thahirah”.

Khadijah adalah seorang janda yang telah menikah dua kali. Pertama ia menikah dengan
Zurarah At-Tamimi dan yang kedua menikah dengan Atid bin Abid Al-Makhzumi. Dan masing-
masing wafat dengan meninggalkan seorang putera. Pada masa jandanya, banyak tokoh Quraisy
yang ingin mempersuntingnya. Namun ia selalu menolaknya. Dibalik semua itu, Allah memang
telah mempersiapkan Khadijah binti Khuwailid untuk menjadi pendamping Rasul-Nya yang terakhir,
sebagai pembela dan penolong risalah yang beliau sampaikan.
Pada usianya yang ke empat puluh, beliau menikah dengan Nabi Muhammad saw., pada waktu
itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul dan baru berusia 25 tahun. Pernikahannya
dengan Rasulullah saw. dikaruniai beberapa putera oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala yaitu Qosim,
Abdullah, Zainab, Ruqayah, Ummu Kultsum dan Fathimah. Namun putera beliau yang laki-laki
meninggal dunia sebelum dewasa.

Di awal permulaan Islam, peranan Khadijah tidaklah sedikit. Dengan setia ia menemani
suaminya dalam menyampaikan Risalah yang diemban oleh beliau dari Rabb Subhanahu wa Ta’ala.

www.flickr.com
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Wanita pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah saw. mengajaknya menuju jalan
Rabb-Nya. Dia yang membantu Rasulullah saw. dalam mengibarkan bendera Islam bersama Rasulullah
sebagai angkatan pertama. Dengan penuh semangat, Khadijah turut berjihad dan berjuang,
mengorbankan harta, jiwa, dan berani menentang kejahilan kaumnya.

Khadijah seorang yang senantiasa menentramkan dan menghibur Rasul disaat kaumnya
mendustakan risalah yang dibawa. Seorang pendorong utama bagi Rasul untuk selalu giat
berdakwah, bersemangat dan tidak pantang menyerah. Ia juga selalu berusaha meringankan
beban berat di pundak Rasul. Perhatikan pujian Rasul terhadap Khadijah: “Dia (Khadijah) beriman
kepadaku disaat orang-orang mengingkari. Ia membenarkanku disaat orang mendustakan. Dan
ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tiada mau”. (HR. Ahmad, Al-Isti’ab karya
Ibnu Abdil Ba’ar)

Kebijakan, kesetiaan dan berbagai kebaikan Khadijah tidak pernah lepas dari ingatan
Nabi saw. Bahkan sampai Khadijah meninggal. Ia benar-benar seorang istri yang mendapat tempat
tersendiri di dalam hati Rasulullah saw. Betapa kasih beliau kepada Khadijah, dapat kita simak
dari ucapan Aisyah . “Belum pernah aku cemburu terhadap istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam sebagaimana cemburuku pada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya.
Tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menyebut-nyebut namanya, bahkan adakalanya
menyembelih kambing dan dibagikannya kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan pernah saya
tegur, seakan-akan di dunia tidak ada wanita selain Khadijah, lalu Nabi menyebut beberapa
kebaikan Khadijah, dia dahulu begini dan begitu, selain itu, aku mendapat anak daripadanya.”
Khadijah binti Khuwailid, wafat tiga tahun sebelum hijrah dalam usia 65 tahun. Kepergiaannya
membuat kesedihan yang sangat mendalam di hati Rasulullah saw. maupun umat Islam. Ia pergi
menghadap Illahi dengan meninggalkan banyak kebaikan yang tak terlupakan.

Itulah Khadijah binti Khuwailid, yang Allah pernah menyampaikan peghormatan (salam)
kepadanya dan Allah janjikan untuknya sebuah rumah di Surga. Sebagaimana telah disebut
dalam hadist dari Abu Hurairah: “Jibril datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan
berkata: “Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang kepada engkau dengan membawa bejana berisi
lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikanlah salam
kepadanya dari Tuhannya Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dan juga dariku dan kabarkanlah
berita gembira kepadanya mengenai sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara di dalamnya
tidak ada keributan dan kesusahan.” (HR Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu). •
AbahGondur
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Kolom ini dikhususkan untuk memublikasikan ide kreatif para guru di lingkungan
Yayasan Al-Muhajirin. Tulisan dapat mengangkat tema pembelajaran maupun
keilmuan secara umum. Tulisan merupakan asli karya sendiri, dikirimkan ke redaksi
via e-mail atau softcopy ke kantor redaksi dengan disertai pasfoto ukuran 3x4.

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa
kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Kesimpulan yang tergesa-
gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalahpahaman terhadap Islam, seolah-olah Islam hanya
berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas. Islam merupakan agama yang memberi tuntunan
pada seluruh aspek kehidupan. Konsistensi dan koherensi antar aspek kehidupan diwujudkan
dalam bentuk kesatuan antara keyakinan (iman), perbuatan (‘amal), dan moralitas (akhlak).
Amal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu ibadah dan mu’amalah. Ibadah
diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan ketaatan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya,
adapun mu’amalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu’amalah Islam memandang aktivitas ekonomi
secara positif. Karenanya Islam menetapkan serangkaian tsawabit wa al-mutaghayyirat/principles
and variables dalam sektor ekonomi yang dimaksudkan agar permasalahan ekonomi dipandang,
dianalisis, dan diselesaikan dengan Manhaj Islam yang hakiki yakni Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan
pengertian seperti inilah maka istilah yang sering digunakan adalah ekonomi syari’ah.

Ekonomi Syari’ah dibangun untuk tujuan suci, dituntun, dan dicapai dengan cara
(kaifiyyah) yang telah ditetapkan Ilahi. Semua hal tersebut saling terkait, integratif, dan
terstruktur secara hierarkis, dalam arti spirit ekonomi syari’ah tercermin dari tujuan dan ditopang
oleh pilarnya. Tujuan akhir dari Ekonomi Syari’ah ini sebagaimana tujuan Syari’ah Islam itu
sendiri (maqashid asy-syari’ah) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui
suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah). Tujuan ini hanya dapat
diwujudkan dengan pilar ekonomi Syari’ah yakni nilai-nilai dasar (islamic values) yang berintikan
Tauhid dan prinsip-prinsip ekonomi (islamic principles) yang berintikan keseimbangan
(equilibrium). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan Ekonomi Syari’ah dalam suatu paradigma
berfikir dan berperilaku (behavior paradigm).

Namun sangat disayangkan, ajaran Islam tentang Ekonomi Syari’ah diabaikan oleh
kebanyakan Muslimin. Akibatnya Ekonomi Syari’ah terbenam dalam limbo sejarah dan mengalami
stagnasi. Dalam kondisi demikian masuklah kolonialisme barat mendesakkan dan mengajarkan
doktrin-doktrin ekonomi ribawi, sehingga paradigma dan shibghah Ummat Islam menjadi terbiasa
dengan sistem kapitalisme. Padahal Ekonomi Syari’ah adalah Manhaj Islam yang wajib diikuti dan
diamalkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18: “Kemudian Kami jadikan
bagimu sebuah Syari’ah, maka ikutilah Syari’ah itu,dan janganlah Kamu ikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui”

Implementasi  Ekonomi Syari’ah mendatangkan manfat bagi Umat Islam. Pelaksanaan
Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua tatanan kehidupan akan melahirkan
kehidupan yang baik (hayah thayyibah; An-Nahl: 97), namun sebaliknya penolakan terhadap
Syari’ah ini akan melahirkan kekacauan dan kehidupan yang sempit (ma’isyah dlanka; Thaha:
124-126). Na’udzu billah.

MENUJU ISLAM KAFFAH
 IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH

Guru Menulis

Oleh: Zahra Haiza Azmina, S.H.I

Pembimbing Tahfidz dan Manager BMT
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Kisah dan Motivasi

Pada suatu hari seekor anak kerang
di dasar laut mengadu dan mengaduh
pada ibunya sebab sebutir pasir
tajam memasuki tubuhnya yang
merah dan lembek.
Anakku, kata sang ibu sambil
bercucuran air mata, Tuhan tidak
memberikan pada kita bangsa kerang
sebuah tanganpun, sehingga Ibu tak
bisa menolongmu.

Sakit sekali, aku tahu anakku. Tetapi
terimalah itu sebagai takdir alam.
Kuatkan hatimu. Jangan terlalu
lincah lagi. Kerahkan semangatmu
melawan rasa ngilu dan nyeri yang
menggigit. Balutlah pasir itu dengan
getah perutmu. Hanya itu yang bisa
kau perbuat, kata ibunya dengan
sendu dan lembut. Anak kerang pun
melakukan nasihat bundanya. Ada
hasilnya, tetapi rasa sakit bukan
alang kepalang. Kadang di tengah
kesakitannya, ia meragukan nasihat
ibunya. Dengan air mata ia bertahan,
bertahun-tahun lamanya.

Tetapi tanpa disadarinya sebutir
mutiara mulai terbentuk dalam
dagingnya. Makin lama makin halus.
Rasa sakit pun makin berkurang. Dan semakin lama mutiaranya semakin besar. Rasa sakit menjadi
terasa lebih wajar. Akhirnya sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh mengkilap, dan
berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna.
Penderitaannya berubah menjadi mutiara; air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya
kini, sebagai hasil derita bertahun-tahun, lebih berharga daripada sejuta kerang lain yang cuma
disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. (dari berbagai sumber)

Harga Sebutir Mutiara
AFFAH

EKONOMI SYARIAH

www.flickr.com

Setiap peristiwa dan kejadian tak
pernah ada yang sia-sia. Setiap kisah
dapat begitu sarat mengandung
makna. Hikmah yang senantiasa luas.
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Refleksi

Rasul pun

Menangis

Pada suatu hari, Umamah binti Zainab,
cucu Rasulullah saw., dalam kondisi kritis. Demi
melihat putrinya yang kritis meregang nyawa,
Zainab kemudian mengirim utusan untuk

mengabarkannya kepada Rasulullah saw.
sekaligus memintanya untuk datang menjenguk
dan mendoakannya. Pada kali pertama, Rasul
saw. hanya menitip salam untuk Zainab dan
berpesan agar bersabar. Sesungguhnya segala
yang diambil adalah milik Allah. Milik-Nya juga
segala yang diberikannya. Segala sesuatu pasti
ada ujung masanya. Relakanlah dan bersabarlah.
Demikian nasihat Rasul. Namun karena kondisi
Umamah yang dalam sakaratul maut, Zainab
kembali menyuruh utusannya untuk dengan
sangat meminta Rasulullah saw. supaya datang
menjenguknya.

Akhirnya pada kali ke dua ini, Rasulullah
datang ke rumah Zainab disertai beberapa orang
tokoh dari para sahabatnya. Sesampainya di
rumah Zainab, Rasulullah langsung memangku
Umamah, cucunya itu, dan meletakkannya di
pangkuannya. Tiba-tiba, mata Rasulullah menjadi
sembab, dan bercucuranlah air matanya
membasahi pipinya yang agung. Ya, Rasulullah
menangis melihat cucunya yang sedang
meregang nyawa.

Sa’ad bin Ubadah kaget melihat
pemandangan seperti itu. Dia lalu bertanya, “Ya
Rasulullah, kenapa Anda menangis?” dalam

benak Sa’ad mungkin terlintas bahwa
Rasulullah akan kuat menghadapi situasi
semacam ini, akan tegar dan tidak menangis.
Dalam linangan air matanya, Rasulullah
menjawab lirih, “tangisan ini adalah kasih
sayang Allah yang ditiupkan ke dalam hati
hamba-Nya.”

Fragmen  di atas sesungguhnya
mengajarkan pada kita beberapa kiat dan trik
bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup,
terutama saat kehilangan sesuatu yang
berharga dalam hidup kita. Keyakinan bahwa
segala yang ada pada diri kita adalah milik Allah
adalah kunci sabar yang pertama. Ada pun kita,
hanyalah sebagai yang diberi bukan pemilik.
Ditimpali kesadaran berikutnya bahwa segala
yang kita miliki pasti akan berakhir dengan
ketiadaan. Maka saat itu tiada, itulah masanya,
tak ada yang perlu disesali. Jadi menyikapi
kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam
hidup ini, kita sebenarnya hanya menunggui
kapan pemilik sejatinya akan mengambil
kembali, dan kapan limit waktunya habis.

Meski demikian, berat hati seringkali
menyergap hati. Dalam kondisi begitu, adalah
manusiawi manakali kita menangis sedih,
berlinang air mata karena duka, tersedu-sedu
karena pilu. Dengan kata lain, sabar bukan
berarti tidak menangis, dan menangis bukan
berarti tidak sabar. Ya, Rasul pun menangis.


