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SALAM�REDAKSI
Muslim	 bagai	 pohon	 kurma.	 Kenapa?	 Karena	 dari	 semua	 sisi	 nya	

mengandung	barokah	kebaikan.	Dari	mulai	tumbuh	sampai	kering,	dimakan	
semua	jenis	buahnya,	kemudian	setelah	itu	seluruh	bagian	pohon	ini	dapat	
diambil	manfaatnya	 sampai-sampai	 bijinya	 digunakan	 sebagai	makannan	
ternak.	 Demikian	 juga	 serabutnya	 dapat	 dijadikan	 sebagai	 tali	 serta	 yang	
lainnyapun	demikian.	Hal	 ini	 sudah	 jelas.	Demikian	 juga	barokah	seorang	
muslim	meliputi	seluruh	keadaannya.	Juga	manfaatnya	terus	menerus	ada	
untuknya	 dan	 untuk	 orang	 lain	 sampai	 setelah	 nyawa	 terlepas	 dari	 raga	
sekalipun.

Begitu	kira-kira	simpulan	dari	sebuah	dialog	iman	antara	Rosululloh	dan	
sahabatnya	 di	 suatu	 hari	 nan	 terik	 namun	 terbasuhkan	 oleh	 siraman	
keberkahan	dan	rahmat	dari	atas	langit	sana.

Kini,	 Pepohonan	 kurma	 yang	 rindang	 nan	 penuh	 buahnya	 itu	 telah	
bertumbuhan.	Pepohonan	kurma	 itu	 tumbuh	di	 tanah	penuh	keberkahan.	
Keberkahan	menumbuhkan	keberkahan.	Pohon	kurma	itu	adalah	Anda,	dan	
tempat	keberkahan	itu	adalah	Ramadhan.	Kami	sangat	percaya,	Anda	yang	
telah	melewati	ramadhan	ini	dengan	siraman	pupuk-pupuk	amalan	kebaikan	
telah	 tumbuh	menghasilkan	 buah-buah	 yang	 siap	 dipetik	 untuk	 kebaikan	
alam	semesta.

“Tidakkah	 kamu	 perhatikan	 bagaimana	 Allah	 telah	 membuat	
perumpamaan	kalimat	yang	baik	seperti	pohon	yang	baik,	akarnya	teguh	dan	
cabangnya	(menjulang)	ke	langit,	pohon	itu	memberikan	buahnya	pada	setiap	
musim	dengan	seizin	Rabbnya.Allah	membuat	perumpamaan-perumpamaan	
itu	untuk	manusia	supaya	mereka	selalu	ingat".	(QS.	Ibrahim:	24-25).
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Sebagaimana	ayat	di	 atas,	begitulah	yang	kami	
harapkan	dengan	hadirnya	jurnal	edisi	04	ini	agar	
kita	 sebagai	 pohon-pohon	 kurma	 dapat	 merawat	
Indonesia	dengan	keberkahan	yang	banyak	selepas	
Syawal	ini.	Semoga	Alloh	ta'ala	kabulkan.
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INSPIRASI

Indonesia	adalah	negara	berkembang	yang	mayoritas	penduduknya	adalah	
muslim.	 Negara	 yang	 terdiri	 dari	 beribu-ribu	 pulau	 ini	 telah	 dianugerahi	
dengan	kekayaan	alam	yang	luar	biasa,	tanahnya	yang	subur	dan	cuaca	yang	
sejuk	di	bawah	garis	katulistiwa.	Keindahan	Indonesia	semakin	bertambah	
dengan	 beragamnya	 mata	 pencaharian	 dan	 suku	 bangsa	 yang	 tinggal	 di	
nusantara	ini.	Kekayaan	dan	keindahan	yang	dimiliki	oleh	negara	ini	harus	
kita	jaga,	supaya	nikmat	yang	telah	Allah	berikan	senantiasa	bertambah	dan	
penuh	dengan	keberkahan.	Dan	salah	satu	cara	yang	dapat	kita	lakukan	untuk	
memelihara	 negara	 ini	 adalah	 dengan	 meneladani	 �igur	 para	 sahabat	
Rosululloh	ملسو هيلع هللا ىلص	dalam	seluruh	aspek	kehidupan,	salah	satunya	adalah	dalam	
bidang	pengelolaan	harta	melalui	bisnis.

Adalah	 Abdurahman	 Ibn	 'Auf,	
sahabat	Rosululloh	ملسو هيلع هللا ىلص yang	terkenal	
dengan	 kemampuannya	 dalam	
berbisnis. 	 Beliau	 adalah	 salah	
seorang	 sahabat	 yang	 termasuk	
dalam	 kelompok	 yang	 berhijrah	
(Muhājirīn)	 bersama	 Rosululloh	 	ملسو هيلع هللا ىلص
dan	 dipersaudarakan	 dengan	 salah	
s eo rang 	 p enduduk 	 Mad inah	
(Anshār)	 yang	 terkenal	 kaya	 dan	
pemurah	 bernama	 Sa'ad	 Ibn	 Rabi'.	
Abdurahman	 Ibn	 'Auf 	 pernah	
ditawari	oleh	Sa'ad	 Ibn	Rabi'	untuk	
mengambil	 sebagian	 hartanya	 dan	
menikahi	salah	satu	istrinya	setelah	
diceraikan,	 akan	 tetapi	 	 beliau	
menolak	dengan	halus	dan	berkata,	
“T idak , 	 ter ima 	 kas ih . 	 To long	
tunjukkan	 saja	 kepadaku	 di	 mana	
letak	pasar	di	sini.”	

Alangkah	 mulianya	 jawaban	 beliau.	
Jawaban	 yang	 menunjukan	 betapa	
qona'ah	 dan	 bersihnya	 hati	 beliau	
menjadi	 isyarat	 bahwa	 kepercayaan	
diri	 dan	 ketawakalannya	 kepada	
Alloh	sangat	luar	biasa	dan	memiliki	
'mental	kaya'	yang	cukup	kuat.	Salah	
satu	yang	menarik	dari	pribadi	beliau	
adalah	keyakinannya	yang	baik	akan	
potensi	dirinya.	Kalimat	mashyur	dan	
fenomenal	 yang	 pernah	 beliau	
katakan	 adalah,	 “Sungguh	 kulihat	
diriku,	 seandainya	 aku	 mengangkat	
b a t u , 	 n i s c aya 	 ku t emukan 	 d i	
bawahnya	 emas	 dan	 perak”.	 Dalam	
ha l 	 i n i 	 Abdurahman 	 Ibn 	 'Au f	
memberikan	contoh	konsep	diri	yang	
baik.	 Konsep	 diri	 berupa	 keyakinan	
akan	potensi	yang	luar	biasa	yang	ada	
pada	 setiap	 diri	 manusia,	 itulah	
optimis.	

Merawat Indonesia

Abdurrahman Ibn ‘Auf
Melalui Teladan
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K a l im a t 	 t e r s e b u t 	 b u k a n l a h	
merupakan	 isyarat	 kesombongan	 dari	
Abdurrahman	 Ibn	 'Auf,	 melainkan	
sebuah	 pandangan	 positif	 terhadap	
potensi	 yang	 diberikan	 Alloh	 kepada	
s e t i a p 	 h a m b a - N y a . 	 K a r e n a	
sesungguhnya	karunia	Alloh	begitu	luas	
di	semesta	raya	ini.	Persoalannya	tinggal	
bagaimana	 kita	 mampu	 menggali	
kemudian	mengembangkan	potensi	dan	
karunia	Alloh	tersebut.

Optimisme	 beliau	 dalam	mengelola	
har ta 	 dan 	 mendapa tkan 	 rezek i	
menjadikan	 dirinya	 seorang	 saudagar	
yang	kaya	raya,	bahkan	orang	terkaya	di	
Madinah	 saat	 itu.	 Kekayaanya	 sangat	
melimpah.	Pernah	suatu	ketika,	suasana	
kota	Madinah	yang	aman	dan	tenteram	
terusik	 oleh	 adanya	 debu	 tebal	 yang	
terlihat	mengepul	ke	udara,	datang	dari	
tempat	 ketinggian	 di	 pinggir	 kota.	
Penduduk	Madinah	mengira	bahwa	ada	
ang in 	 r ibu t 	 yang 	 menyapu 	 dan	
menerbangkan	pasir.	 Setelah	beberapa	
saat,	 mulailah	 terlihat	 bahwa	 ternyata	
dibalik	 debu	 yang	 mengepul	 tersebut	
adalah	 rombongan	 ka�ilah dagang		
Abdurahman	 Ibn	 'Auf	 sebanyak	 700	
kendaraan	 yang	 berisi	 muatan	 barang	
dagangan	 berupa	 gandum,	 tepung,	
minyak,	pakaian,	barang-barang	pecah-
belah,	 wangi-wangian,	 kebutuhan	 dan	
perlengkapan	sehari-hari	lainnya.

	

Kelebihan	 harta	 yang	 beliau	 miliki	
tidak	menjadikan	dirinya	sombong	dan	
melupakan	 kewajibannya	 sebagai	
seorang	hamba	kepada	Tuhannya,	akan	
tetapi	 beliau	 malah	 semakin	 ringan	
dalam	 berinfaq	 dan	 berjihad	 dengan	
harta	 �ī	 sabīlillāh.	 Pernah	 suatu	 ketika	
beliau	 berinfaq	 sejumlah	 200	 'uqiyah	
emas	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	
medan	jihad	di	Tabuk.

Para	sahabat	sempat	mengira	bahwa	
mungkin	 Abdurahman	 Ibn	 'Auf	 khilaf,	
karena	 tidak	 meninggalkan	 bekal	
s ed ik i tpun 	 un tuk 	 ke luarganya .	
Kemudian	 Rosululloh	 	 	bertanyaملسو هيلع هللا ىلص 
kepada 	 be l iau , 	 “Apakah 	 engkau	
m e n i n g g a l k a n 	 b e k a l 	 u n t u k	
keluargamu?”	 “Iya,	 wahai	 Rasululloh.	
Mereka	 saya	 tinggalkan	 sesuatu	 yang	
lebih	 banyak	 dan	 lebih	 baik	 daripada	
y a n g 	 s a y a 	 i n f a k k a n ” 	 j a w a b	
Abdurrahman	Ibn	'Auf.	“Berapa?”	tanya	
Rosululloh	 	.ملسو هيلع هللا ىلص Dengan	 sangat	 mantap	
Abdurahman	 Ibn	 'Auf	 menjawab,	
“Sebanyak	 rezeki,	 kebaikan,	 dan	 upah	
yang	 dijanjikan	 Alloh”.	 Mendengar	
jawaban	 tersebut , 	 Rosulul loh 	 	ملسو هيلع هللا ىلص
mendoakan	 kebaikan 	 untuknya .	
MaasyaAlloh,	begitu	mulianya	 jawaban	
beliau.
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	 Rahasia	 kesuksesan	 Abdurahman	 Ibn	 'Auf	 tidaklah	 begitu	 rumit.	 Yang	
menjadikan	bisnisnya	berhasil	dan	 syarat	 akan	keberkahan	adalah	karena	
beliau	selalu	mengutamakan	predikat	halal	dalam	setiap	modal	dan	barang	
yang	 diperjual	 belikan	 serta	menjauhkan	 diri	 dari	 perbuatan	 yang	 haram	
maupun	 syubhat.	 Selain	 itu,	 faktor	 yang	 semakin	 menambah	 keberkahan	
dalam	bisnisnya	adalah	karena	keuntungan	dari	bisnisnya	tidak	digunakan	
untuk	memperkaya	dirinya	sendiri.	

Meskipun	keuntungannya	diperoleh	atas	kepandaiannya	dalam	berbisnis,	
Abdurahman	 Ibn	 'Auf	 tidak	 pernah	 lupa	 untuk	 membelanjakan	 sebagian	
hartanya	 di	 jalan	 Alloh.	 Selain	 digunakan	 untuk	 mena�kahi	 diri	 dan	
keluarganya,	hartanya	juga	dipergunkan	untuk	menyediakan	perlengkapan	
yang	 diperlukan	 oleh	 tentara	 kaum	 muslimin	 dalam	 rangka	 berjihad	 �ī	
sabīlillāh.

Setelah	mengetahui	dan	menyelami	sifat	dan	kepribadian	Abdurrahman	
Ibn	Auf,	 hendaknya	 seluruh	 kaum	muslimin	 yang	 tinggal	 di	Nusantara	 ini	
meneladani	 beliau	 dalam	 hal	 keimanan,	 kezuhudan,	 semangatnya	 dalam	
berjihad	 dengan	 jiwa	 maupun	 harta,	 kepercayaan	 akan	 potensi	 diri	 dan	
bagaimana	cara	untuk	mengelola	harta	dengan	baik	melalui	bisnis.	Sepandai	

apapun	 seseorang	 dalam	 menumbuh	 kembangkan	 harta,	 jangan	
sampai	menjadikan	 dirinya	 lupa	 akan	 hakikat	 darimana	 rezekinya	
berasal	dan	siapa	dirinya	di	hadapan	Alloh.	Semua	yang	kita	miliki	

sejatinya	 hanyalah	 titipan	 dan	 sebaik-baik	
harta	yang	kita	miliki	adalah	yang	diinfakkan	di	
jalan	Alloh.	Demikianlah	inti	dari	keteladanan	
Abdurahman	Ibn	'Auf.	Semoga	kita	dan	seluruh	
kaum	muslimin	yang	ada	di	Indonesia	mampu	
untuk	 meneladani	 beliau	 sehingga	 kekayaan	
dan	 keindahan	 yang	 dimiliki	 oleh	 negara	 ini	
senantiasa	 terawat	 dan	 diberkahi	 oleh	 Alloh.	
Aamiin.

Semua yang kita miliki 
se ja t inya hanyalah 
titipan dan sebaik-baik 
harta yang kita miliki 
adalah yang diinfakkan 
di jalan Alloh l.

“ “
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Anda	mungkin	 telah	mendengar	 banyak	 rekomendasi	 tentang	minyak	
zaitun.	 Jangan	 heran	 jika	 Anda	 bisa	 menemukan	 ekstrak	 minyak	 zaitun	
dalam	 produk-produk	 seperti	 pelembab,	 krim,	 kondisioner	 dan	 bahkan	
pewarna	bibir.	Nah,,,	 	ternyata	kandungan	antioksidan	yang	terdapat	dalam	
minyak	 ini	sangat	baik	sehingga	digunakan	 juga	untuk	 industri	kosmetik.	
Bisakah	Anda	menggunakan	minyak	zaitun	sebagai	minyak	pijat	untuk	bayi?

KEUTAMAAN	MINYAK	ZAITUN	:
Allah	 Azza	 wa	 Jalla	 ber�irman	 :	

“…yang	 dinyalakan	 dengan	 minyak	
dari	pohon	yang	banyak	berkahnya,	
(yaitu)	 pohon	 Zaitun	 yang	 tumbuh	
tidak	di	sebelah	timur	(sesuatu)	dan	
tidak	 pula	 di	 sebelah	 barat(nya),	
yang	 minyaknya	 (saja)	 hampir-
hampir	 menerangi,	 walaupun	 tidak	
disentuh	api…”	(QS.	An	Nur:35).	

Rasulullah	 Shalallahu	 'alaihi	 wa	
sallam	 bersabda	 :	 “Konsumsilah	
minyak	Zaitun	dan	gunakan	sebagai	
minyak	 rambut,	 karena	 minyak	
Zaitun	dibuat	dari	pohon	yang	penuh	
dengan	 berkah.”	 (HR:	 At	 Tirmidzi	
dan	 Ibnu	 Majah).	 “Gunakanlah	
minyak	 Zaitun	 sebagai	 lauk	 dan	
gunakanlah	sebagai	minyak	rambut	
karena	 ia	 berasal	 dari	 pohon	 yang	
penuh	 dengan	 berkah.”	 (HR:	 Al	
Baihaqi	dan	Ibnu	Majah).

M a n f a a t 	 m i n y a k 	 Z a i t u n 	 :	
Mempercepat	 penyembuhan	 luka	
bakar,	melindungi	 luka	dari	bakteri,	
mencegah 	 rontoknya 	 rambut ,		
m e n gh i l a n g k a n 	 g a t a l - g a t a l ,	
menurunkan	kolesterol,	menguatkan	
kandung	 empedu,	 menurunkan	
kadar	 gula/diabetes,	 menurunkan	
asam	 lambung,	 menghilangkan	 �lek	
dan	 kerut	 wajah,	 melindungi	 dari	
bakter i , 	 mencegah 	 rontoknya	
rambut,	 memberikan	 vitamin	 pada	
kul i t , 	 mencegah 	 kul i t 	 ker ing ,	
melembutkan, 	 menghaluskan ,	
mengencangkan	kulit,	dll.

Ada	apa	dengan	minyak	zaitun?
Minyak	 zaitun	 mengandung	

nutrisi	 penting	 untuk	 membantu	
pertumbuhan	 dan	 perkembangan	
b a y i 	 y a n g 	 s e h a t , 	 I b u 	 y a n g	
mengkonsumsi	minyak	zaitun	dalam	
j um l ah 	 s edang 	 s e l ama 	 masa	
kehamilan,	cenderung	memiliki	anak	
dengan	re�leks	motorik	serta	kualitas	
�isik	lainnya	yang	baik	(tinggi	badan,	
berat	badan	dll).

TIPS�&TRIK

Merawat

Dengan
Kulit Bayi

Minyak Zaitun
Oleh�:�Ahmad�Zamroni�
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Konsumsi	 minyak	 zaitun	 selama	 menyusui	 juga	 membantu	 menjaga	
pasokan	nutrisi	penting	yang	dibutuhkan		bayi	Anda.	

Manfaat	minyak	zaitun	untuk	bayi
Minyak	zaitun	juga	diketahui	mengandung	asam	lemak	yang	disebut	asam	

oleat,	sehingga	membuat	kulit	menjadi	lembut	dan	lentur;	tetapi	disamping	
itu,	 minyak	 zaitun	 juga	 dapat	 meningkatkan	 kelembaban,	 yang	 bisa	
berbahaya	bagi	bayi	Anda	jika	dia	menderita	masalah	kulit	seperti	eksim.

Penting	 untuk	 diingat	 bahwa	 kulit	 bayi	 lebih	 halus	 dan	 lebih	 tipis	
dibandingkan	dengan	kulit	orang	dewasa.	 Itulah	sebabnya,	 sangat	penting	
untuk	memilih	minyak	zaitun	yang	baik	untuk	kulit	bayi.

1.	Minyak	zaitun	untuk	mengatasi	sembelit
Minyak	 zaitun	 sangat	 baik	 untuk	 menyembuhkan	 sembelit.	 Sistem	

pencernaan	bayi	masih	belum	sempurna	dan	masih	sangat	sensitif	terhadap	
perubahan	menu	makanan.	Oleh	karena	itu,	tidak	normal	bagi	bayi	Anda	jika	
ia	mengalami	 sembelit	 atau	 diare	 setiap	 beberapa	minggu.	Minyak	 zaitun	
dapat	 berfungsi	 sebagai	 stimulan	 pencernaan,	 yang	 mengatur	 perut	 dan	
membantu	 meringankan	 sembelit	 secara	 alami.	 Orang	 dewasa	 bisa	 juga	
menggunakan	minyak	zaitun	sebagai	suplemen	untuk	memperbaiki	kinerja	
usus.

Jika	Anda	memberikan	susu	formula	untuk	bayi	Anda,	ada	kemungkinan	ia	
bisa	menderita	sembelit.	Dan	jika	itu	terjadi,	gunakanlah	minyak	zaitun	untuk	
mengatasinya.	 Susu	 formula	 lebih	 sulit	 dicerna	 dibandingkan	 ASI,	 itulah	
sebabnya	 bayi	 bisa	 menderita	 sembelit . 	 Juga,	 jika	 Anda	 sedang		
memperkenalkan	makanan	padat	untuk	bayi	Anda	untuk	pertama	kalinya,	ia	
mungkin	akan	mengalami	masalah	pencernaan	pada	awalnya.	Serta	Pastikan	
Anda	berkonsultasi	dengan	dokter	terlebih	dahulu.

2.	Minyak	zaitun	untuk	masalah	kulit
Biasanya	 memijat	 bayi	 dengan	 menggunakan	 minyak	 zaitun	 bukanlah	

pilihan	 yang	 baik,	 tetapi	 sebenarnya	 dalam	 beberapa	 kasus,	 penggunaan	
minyak	 zaitun	 bisa	 membantu	 untuk	 meningkatkan	 kesehatan	 kulit	 dan	
mengatasi	beberapa	masalah	kulit.
a)	Ruam	popok:	Minyak	zaitun	adalah	salah	satu	solusi	alami	terbaik	untuk	

mengatasi	ruam	popok	dan	beberapa	masalah	kulit	lainnya.	Campurkan	
2	bagian	minyak	zaitun	dan	1	bagian	air	kemudian	oleskan	pada	kulit	
bayi	yang	menderita	ruam	popok.	

b)	Kutu	rambut:	Minyak	zaitun	bisa	mengatasi	kutu	rambut.	Beberapa	studi	
yang	 dilakukan	 di	 beberapa	 Universitas	 dan	 Akademi	 di	 Amerika,	
tentang	kutu	kepala,	menunjukkan	bahwa	penggunaan	minyak	zaitun	
sebagai	minyak	rambut	yang	terkena	kutu,	dalam	beberapa	jam	saja	bisa	
membunuh	kutu	yang	ada	di	kepala.
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3.	Manfaat	lain	minyak	zaitun
Selain	beberapa	manfaat	diatas,	minyak	zaitun	

juga	 dipercaya	 dapat	membantu	 dalam	menangani	
berbagai	kondisi	kesehatan	lainnya.

a)	Minyak	zaitun	memiliki	komposisi	asam	lemak	yang	cukup	mirip	dengan	
ASI.	 Fungsinya,	 membantu	 anak	 tumbuh	 dan	 berkembang.	 Bagi	 ibu,	
konsumsi	minyak	zaitun	membantu	menjaga	kadar	massa	tulang.

b)	Banyak	penelitian	 juga	mengungkapkan	bahwa	minyak	zaitun	memiliki	
dampak	positif	pada	pertumbuhan	bayi.	 	Karena	di	dalam	minyak	zaitun,	
terkandung	linoleic	dan	asam	linolecic.	Fungsi	dari	kedua	zat	ini	adalah	
untuk	kesehatan	tulang	anak,	dan	menambah	kepadatan	tulang	pada	bayi.

c)	 Didalamnya	juga	terkandung	berbagai	macam	vitamin	yaitu	vitamin	A,	B,	
D,	 E	 dan	K.	Dan	 juga	 terkandung	 asam	oleat	 yang	 amat	 penting	 dalam	
proses	 perkembangan	 otak	 bayi	 maupun	 anak.	 Selain	 itu	 Kandungan	
vitamin	 E	 pada	 minyak	 zaitun	 dapat	 membantu	 ibu	 melalui	 masa	
kehamilan	dan	persalinan	dengan	lebih	ringan.

d)	Minyak	zaitun	memiliki	sifat	anti-in�lamasi	(anti	peradangan),	jadi	sangat	
berguna	 sebagai	 pencegah	 dan	 dapat	 mengurangi	 adanya	 gejala	 asma	
maupun	 gejala	 alergi	 yang	 lain	 yang	 berhubungan	 dengan	 gangguan	
saluran	pernapasan	yang	bisa	terjadi	pada	bayi

e)	Minyak	 zaitun	 dipercaya	 dapat	 membantu	 mencegah	 gagal	 ginjal	 dan	
pankreas	pada	bayi	prematur.

	 Dalam	pembelian	minyak	zaitun,	sebaiknya	anda	memilih	minyak	zaitun	
yang	memang	benar-benar	murni	tanpa	tercampur	dengan	zat	kimia	yang	
berbahaya.	Pilihlah	yang	grade	A.	Walaupun	dari	segi	harga	memang	lebih	
mahal,	tapi	tetap	utamakan	kualitas	demi	kesehatan.

Meskipun	minyak	zaitun	adalah	minyak	yang	alami	dan	
bertekstur	 lembut,	 tapi	 bisa	 saja	 memiliki	 reaksi	 yang	
berbeda	 pada	 masing-masing	 orang.	 Oleh	 karena	 itu,	
jangan	 berlebihan	 dalam	 penggunaan	 minyak	 zaitun,	
sebab	 overdosis	 minyak	 zaitun	 juga	 bisa	 membawa	
dampak	buruk	bagi	kesehatan.
	 Bagaimana	menurut	anda?	Khasiat	dari	minyak	zaitun	
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Saudaraku kaum muslimin. Alloh swt berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim: 6)

Belajar adalah sebuah masa 
dimana kita dituntut untuk menjadi 
manusia yang dapat berpikir luas 
tentang nikmat dan karunia allah 
yang diberikan kepada kita. Dalam 
hal ini coba kita renungkan bersama 
sudahkah kita belajar mendidik 
generasi robbani yang hebat dan 
kuat, Sebagai Orang tua tidak saja 
punya kewajiban untuk mencetak 
generasi unggul sebagaimana 
diamanatkan oleh Al-Qur`an pada 
ayat di atas, akan tetapi lebih dari itu 
orang tua punya tanggung jawab 
untuk menjaga anak-anak mereka 
baik di kehidupan dunia bahkan 
sampai kehidupan akhirat, Allah 
mengamanatkan penjagaannya ini 
dalam Al-Qur`an (QS. At-Tahrim: 
6)

Walaupun ayat di atas lebih 
menekankan pada segi penjagaan 
diri dan keluarga dari api neraka 
y a n g  b e r a r t i  m e n y a n g k u t 
kehidupan ukhrawi, bukan berarti 
tidak mempunyai tanggung jawab 
dalam kehidupan di dunia ini. 

Orang tua mempunyai tanggung 
jawab dan  kewaj iban  untuk 
menjaga mereka, baik kehidupan 
j a s m a n i n y a ,  r o h a n i n y a  d a n 
m e n t a l n y a .  D a l a m  h a l  i n i 
Rosululloh saw bersabda:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ  (رواه 
البخاري ومسلم)

“ S e t i a p  k a m u  a d a l a h 
penanggung jawab dan akan 
dimintai pertanggung jawaban atas 
a p a  y a n g  d i p e r c a y a k a n 
kepadamu.” [HR. Bukhari dan 
Muslim].

PARENTING

Rawat iaRawat iaRawat ia
AGAR TAK SEMPAT BERMAKSIATAGAR TAK SEMPAT BERMAKSIATAGAR TAK SEMPAT BERMAKSIAT

Oleh:�Fauzi
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Dari petikan hadist di atas tentunya kita sadar benar akan pentingnya 
menjadi seorang pemimpin yang dapat menjaga dan mendidik generasi 
penerusnya; Untuk itu, rawat dia dari semenjak kecil karena di masa itulah 
mereka akan terbentuk pribadi yang menentukan dimasa depannya; jaga 
dia dari hal yang kurang baik; jaga dia dari lingkungan yang akan membuat 
pribadinya lemah dalam pemahaman ilmu agama, sungguh jaman dia akan 
berbeda dengan jaman yang kita alami sekarang; dimana rusaknya generasi 
muda ini dengan berbagai aspek yang memang sulit untuk diredam, namun 
itulah perkembangan jaman; mau tidak mau itu sudah menjadi bagian 
perkembangan yang kita mesti terima, tugas kita sekarang bagaimana 
menjaga dia untuk masa depannya yang mungkin akan lebih berat, kuatkan 
dia dalam segala aspek terutama dalam aspek ilmu agama, sosial dan 
budaya; persiapkan mereka dalam mengarungi derasnya arus jaman yang 
kian tak terkendali.

Kita benteng pertama dan peran kita sangat penting dalam proses 
pembentukan kepribadian anak. Melihat saat ini dikala anak mulai masuk 
sekolah; kurikulum sekolah saat ini tidak memadai dalam jumlah jam 
pelajaran agama yang diperlukan dalam penanaman sistem nilai. Banyak 
anak-anak muslim yang semakin tidak mengenal agamanya.

 Oleh karena itu, orangtua dituntut menyusun kurikulum sendiri 
untuk mengajarkan dan menanamkan sistem nilai Islam, sehingga anak-
anak kita benar-benar menjadi muslim dan muslimah yang berkepribadian 
Islam sejati.

Kita wajib menanamkan nila-nilai Islam kepada anak-anak kita se-dini 
mungkin. Dan kita harus menjadi teladan bagi mereka dalam praktik di 
kehidupan sehari-harinya. Ajari dan tanamkan kepada mereka ajaran islam 
dengan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai way of life. Wallahu 'alam 
bishowab.

Jadikan� al-
Qur'an� dan� As-
Sunnah� sebagai�
way�of�life“

“
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	 Saudaraku	 yang	 dirahmati	 Allah	 SWT	 dimanapun	 berada,	 kita	 tentu	
menyadari,	bahwa	hidup	bukan	hanya	sekedar	hidup,	tapi	bagaimana	agar	
kita	 terus	 berusaha	 agar	 hidup	 kita	 lebih	 bermakna.	 Karena	 Allah	 SWT	
menciptakan	kehidupan	dan	kematian	untuk	menguji	siapa	di	antara	hamba-
Nya	yang	terbaik	amalnya.

Kita	sebagai	hamba	Allah	SWT	haruslah	senantiasa	sadar	akan	tugas	dan	
tanggung	 jawab	 kita	 dikehidupan	 ini.	 Ketika	 kita	 sadar	 akan	 tugas	 dan	
tangungjawab	 kita,	maka	 kita	 akan	 terus	 berusaha	memperbaiki	 diri	 dan	
keluarga	kita,	dan	di	negri	kita	tercinta	ini.	Kita	sebagai	umat	Islam,	khususnya	
di	Indonesia	tercinta	ini	adalah	mayoritas	muslim,	tapi	ironisnya	kita	masih	
menyaksikan	 dan	 angkapun	 menunjukan	 bahwa	 kemiskinan	 dan	
kesenjangan	 social	 di	 negri	 tercinta	 ini	 sangat	 memprihatinkan,	 di	 mana	
jumlah	 umat	 Islam	 yang	 rata-ratanya	 memiliki	 potensi	 yang	 semestinya	
menjadi	kekuatan	dalam	mengentaskan	kemiskinan	dan	kesenjangan	sosial.

Berkaitan	dengan	kesejahteraan	ummat,	di	mana	kita	punya	potensi	besar	
untuk	menumbuhkan	kesadaran	dalam	bersodaqah,	baik	berupa	zakat,	infaq,	
sodaqoh	maupun	wakaf	(ZISWAF).

Saudaraku	yang	dirahmati	Allah	SWT,	ketahuilah	bahwa	di	surga	ada	pintu	
khusus	bagi	orang-orang	yang	bersodaqah.	Apakah	kita	tidak	ingin	membuka	
pintu	tersebut?	Sangat	merugi	sekali	orang	yang	mengabaikan	pintu	ini,	 ia	
tidak	 hanya	di	masukan	melalui	 pintu	 tersebut	 bahkan	 ia	 akan	mendapat	
ancaman	 dari	 Allah	 dikarenakan	 tidak	 menunaikan	 hak	 harta	 yang	 Allah	
amanahkan.

Jadi,	apakah	kita	akan	menunggu	untuk	meraih	pintu	sodaqah	tersebut	
sampai	 ajal	 menjemput	 kita?	 Sementara	 Allah	 SWT	 dalam	 �irman-Nya	
memerintahkan	kita	agar	kita	menginfaqakan	sebgian	harta	kita	di	jalan-Nya.	
Berikut	�irman-Nya,
“Dan	 belanjakanlah	 sebagian	 dari	 apa	 yang	 telah	 Kami	 berikan	 kepadamu	
sebelum	 datang	 kematian	 kepada	 salah	 seorang	 di	 antara	 kamu;	 lalu	 ia	
berkata:	 "Ya	Rabb-ku,	mengapa	Engkau	 tidak	menangguhkan	(kematian)ku	
sampai	waktu	yang	dekat,	yang	menyebabkan	aku	dapat	bersedekah	dan	aku	
Termasuk	orang-orang	yang	saleh?"(Q.S.	Al-Muna�iqun:10)

Dan	 Rasulullah	 SAW	 pun	 mengingatkan	 kita	 agar	 kita	 takut	 dan	
terhindar	dari	api	neraka	walaupun	hanya	dengan	sebutir	kurma,	“Takutlah	
kamu	akan	neraka	walaupun	dengan	separuh	butir	kurma”.

Saudaraku	 yang	 dirahmati	 Allah	 SWT,	 mari	 kita	 bersama-sama	
selamatkan	 Indonesia	 negri	 tercinta	 ini	 dari	 kemiskinan	 dan	 kesenjangan	
sosial	walaupun	hanya	dengan	separuh	butir	kurma.

Selamatkan Indonesia 
Dengan Sebutir Kurma

Oleh:	Djunaedi	Yusuf
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	 Dengan	hanya	setengah	butir	kurma	ternyata	dapat	menyelamatkan	
kita	dari	panasnya	api	neraka.	Begitu	sabda	Rosululloh	saw	yang	mungkin	
telah	kita	hafal	semua.	Dan	selama	ini,	entah	berapa	“butir	kurma”	yang	
telah	Anda	infakkan	di	jalan	mulia	ini.	Maka,	jika	setengah	butir	saja	sudah	
mampu	menyelamatkan	dari	api	neraka,	apatah	lagi	dengan	sekian-sekian	
butir	kurma	yang	telah	Anda	Infakkan?	

Tetapi	 lebih	 dari	 sekedar	 menyelamatkan	 diri	 sendiri,	 Alhamdulillah,	
dengan	izin	Alloh	“butir-butir	kurma”	yang	telah	Anda	infakkan	�i	sabilillah	
ini	telah	menyelamatkan	ribuan	ummat	manusia	dari	api	neraka.	Mereka	tak	
sekedar	 menelan	 sesuap	 nasi,	 namun	 telah	 mereguk	 butiran-butiran	
hidayah,	sehingga	terselamatkan	dari	kelamnya	kemaksiatan	atau	dalamnya	
jurang	kesyirikan.

Sungguh	butiran-butiran	kurma	ini	telah	menjadi	kebaikan	yang	sangat	
banyak	hingga	tak	berhingga.	Hanya	doa	yang	mampu	terus	kami	panjatkan.	
Semoga	kebersamaan	ini	tak	pernah	berhenti	seperti	pohon	kurma	yang	tak	
pernah	berhenti	memberikan	kebaikan	karena	setiap	sisinya	mengandung	
keberkahan.	 Dan	 semoga	 Alloh	l	 tak	 pernah	 putus	 merahmati	 dan	
memberkahi	Anda	dan	keluarga	dalam	arena	perjuangan	untuk	menggapai	
keridhoan-Nya	ini.	Walau	sedetik	saja,	walau	sekejap	saja.	

Terimakasih

Semoga Alloh l 
tak pernah putus 
m e r a h m a t i  d a n 
memberkahi Anda 
dan keluarga dalam 
arena perjuangan 
untuk menggapai 
keridhoan-Nya

“ “
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