Salam
Redaksi
Assalamu’alaikum wr wb
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Shalawat dan salam
semoga tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman.
Nabi yang telah membawa perubahan besar dalam konsep beribadah kepada Allah lewat
sebuah komunitas yang dinamakan Madinah. semoga kita termasuk umat yang istiqomah
menjalankan ajarannya.
Telah 1439 tahun peristiwa hijrah berlalu. Namun hingga kini ajaran Muhammad tak
luntur oleh waktu walau banyak perubahan yang terjadi di hamparan bumi. Konsep
kehidupan yang ditata di Madinah saat itu menjadi pedoman bahkan rujukan bagi
kehidupan di belahan bumi lainnya.
Peristiwa hijrah yang sarat makna ini menjadi headline terbitan majalah YDSI. Dengan
mengambil tema “Esok adalah Kesempatan Baru Untuk Membuat Segalanya Menjadi
Lebih Baik”. Mudah mudahan dapat memberi keluasan makna dari peristiwa hijrah.
Bersamaan dengan suasana pesta demokrasi rakyat Indonesia. Rasanya tepat kalau YDSI
berkontribusi pendapat tentang tema demokrasi saat Muhammad di Madinah sebagai
refleksi dan pertimbangan dalam tatanan masyarakat.
Akhirnya, semoga kehadiran majalah YDSI bisa urug rembug dalam suasana perhelatan
perta demokrasi Indonesia dengan merujuk pada peristiwa hijrah Muhammad ke
Madinah. Semoga…
Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak terkait. Kekurangan dan kesalahan dari
penulisan buletin mungkin masih banyak terlihat, karena memang terbit perdana. Maka
dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk membenahi
kekurangan dan kesalahan kami dan menjadikannya lebih baik.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
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TAHUN BARU HIJRIAH DAN
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Sejarah Kalender Hijriah
Ada pepatah Arab yang berbunyi “tak
akan kembali hari-hari yang telah berlalu”.
Pepatah ini diajarkan di beberapa institusi
pendidikan, terutama yang berlatar belakang
agama, seperti pesantren, ma’had atau institusi
yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama dan
bahasa Arab.
Tak ayal mengapa ulama dahulu
menanamkan pepatah ini ke dalam diri setiap
santrinya, karena setiap hari, jam, menit bahkan
detik dalam hidup kita merupakan goresan
sejarah yang tak mungkin berulang lagi. Sejarah
yang terukir dalam setiap kehidupan setiap insani
yang kelak akan dilihat oleh setiap keturunannya,
anak cucunya.
Tahun baru Hijrah baru saja berlalu.
Segenap kaum muslim di dunia merayakannya
dengan berbagai macam tradisi dan budaya. Ada
yang diwujudkan dengan acara pengajian majelismajelis taklim di masjid, tapi ada pula berupa
tradisi jalan sambil membawa obor, mubeng
benteng (berjalan mengelilingi keraton dengan
cara membisu), kungkum (berendam di sungai),
dan banyak lagi aktivitas yang disematkan untuk
tahun Baru Hijrah ini.
1

Peristiwa besar pada 1440 tahun lalu
inilah yang menjadi awal penanggalan
pertama kaum muslim. Ya…hijrahnya kaum
muslim yang dipimpin langsung oleh Baginda
Muhammad swa. dari Mekkah. Dari kota
yang dibangun oleh kakek moyang beliau,
Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. menuju
Yatsrib, sebuah kota yang berjarak 457 km,
dengan keragaman penduduknya, yakni
Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kepercayaan
lainnya. Kelak kota ini berubah nama menjadi
Madinah.
Menurut Al Biruni, nama-nama bulan
dalam kalender Qomariyah mulai dikenalkan
sejak 412 M. Nama-nama bulan tersebut
mengalami empat kali perubahan, hingga
akhirnya dipakai hingga kini. Nama-nama
bulan qomariyah yang berkembang sekarang
mulai digunakan sejak abad V Masehi 1.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab
(634 M-644 M) kekuasaan Islam meluas dari
Mesir sampai Persia. Pada 638 M, Gubernur
Irak, Abu Musa Al As’ari berkirim surat
kepada Khalifah Umar di Madinah, yang
isinya antara lain, “Surat-surat kita memiliki

Azhari, Susikinan dan Ibnor Azli Ibrohim, 2008:13
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tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka
tahun. Sudah tiba saatnya umat Islam
membuat tarikh sendiri dalam perhitungan
tahun” 2.
Setelah kejadian itu, Khalifah Umar bin
Khattab menyetujui dan membentuk panitia
untuk merumuskan tarikh untuk umat Islam.
Ditunjuklah Utsman bin Affan, Ali bin Abu
Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi
Waqqos, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin
Awwam. Banyak usulan untuk memulai
kalender ini, antara lain diambil dari tanggal
kelahiran Nabi, peristiwa turunnya wahyu
pertama. Namun, pada akhirnya yang
disetujui adalah usulan Ali bin Abi Thalib, yaitu
peristiwa hijrahnya kaum muslim dari Mekkah
ke Madinah.
Sejak saat itulah seluruh kaum muslim
di seluruh belahan dunia ini menggunakan
kalender hijrah dalam keseharian mereka.
Kalender yang berbeda dengan kalender yang
digunakan saat itu, yaitu kalender masehi.
Kalender hijriah berdasarkan perputaran
bulan, sementara
kalender berdasar
perputaran matahari.
Urgensi Kalender Hijriah
Penentuan kalender hijriah ini amat
penting bagi umat muslim. Tidak hanya untuk
urusan dunia, tapi jauh lebih dalam, yakni
urusan akhirat. Makna dibalik perlunya
kalender dalam penentuan hari di antaranya
adalah:
1.

2

Menjalankan perintah Allah dan
Rasulullah sebagaimana tersurat di
surat Al Baqarah: 189.

        
        
         

    

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang
bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah
tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi
ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki
rumah-rumah dari belakangnya[116], akan
tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang
bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu
dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada
Allah agar kamu beruntung.
1. Berpegang teguh pada Sunah al Khulafa
Ar Rasyidin dan ijma’ para Sahabat.
Dari Sahl bin Sa’ad berkata, ”Mereka (para
sahabat)
tidaklah
menghitung
(penanggalan)
berdasarkan
saat
diutusnya Nabi shallallahu alaihi wa
sallam, tidak pula berdasarkan wafat
beliau, tetapi hanyalah berdasarkan awal
tahun masuknya beliau ke kota Madinah
(hijrah)
2. Memudahkan mengetahui waktu-waktu
ibadah, sebagaimana firman Allah di Surat
Al Nahl ayat 18.

           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Said Aqil Siraj, harian Republika, Rabu 9 Januari 2008, h.9
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Ibnu Katsir (wafat 774 H) berpesan, "Evaluasilah diri kalian sebelum amal perbuatan kalian dihitung, periksalah amal
perbuatan yang kalian simpan untuk diri kalian demi hari di mana kalian akan dikembalikan dan diperlihatkan kepada
Tuhan kalian!”

Esensi Takwa

3

Momentum Tahun Baru Hijriah tentu saat yang tepat untuk
bermuhasabah, yakni melakukan evaluasi diri dan koreksi diri atas
hubungannya dengan Allah maupun atas hubungannya dengan sesama. Di
sinilah manusia harus mau dan mampu menghitung diri atas segala amal
perbuatannya di masa sebelumnya. Dengan demikian, senantiasa
bermuhasabah menjadi sarana untuk mengantarkan manusia menjadi hamba
yang lebih takwa di hadapan Allah, sebagaimana tersurat di Surat Al Hasyr:18.
                 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lebih tegas Qusyairy (wafat 465 H) berpendapat bahwa perintah
takwa yang pertama berfungsi untuk mengingatkan orang-orang yang
beriman mengenai risiko perbuatan yang baik maupun yang buruk. Takwa
yang kedua ialah takwa dalam konteks pengawasan. Oleh karena itu, , takwa
yang pertama diikuti dengan evaluasi diri dan takwa kedua dilanjutkan
dengan pernyataan bahwa Allah Maha Mengetahui akan segala apa yang
diperbuat manusia. Dengan kata lain, semua perbuatan manusia diawasi oleh
Allah. Mungkin seseorang bisa menutupi perbuatan buruknya di
hadapan orang lain, tetapi sesungguhnya perbuatannya tersebut pasti
diketahui oleh Allah, sudah tercatat dan akan dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, ada korelasi antara evaluasi dan taqwa karena pada
hakikatnya takwa adalah bentuk evaluasi seorang hamba atas Tuhannya,
evaluasi kuantitas maupun kualitas ibadahnya, baik hablum minallah maupun
hablum minannas, bentuk mawas diri atas apa yang telah diperbuat.
Untuk itu, pada kesempatan ini, belum terlambat bagi kita untuk mulai
menghisab apa yang telah kita perbuat di awal tahun 1440 Hijriah ini. Setelah
berjalan beberapa hari, tidak berlebihan bila kita mengajukan pertanyaan
atas diri kita sendiri. Sudah berapakah amalan baik kita? Sudah khusukkah
ibadah mahdah kita? Sudah maksimalkah sedekah dan infak kita? Jawaban
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atas pertanyaan itu in syaa Allah menjadi benteng pertahanan kita agar bekal di masa depan kita,
suatu masa di saat tak ada seorang pun yang memikirkan selain diri-sendiri. Bahkan suami, istri,
ayah, ibu, anak, dan famili dekat lainnya sudah sibuk dengan perhitungan amalannya masingmasing di dunia. Hanya satu orang yang memikirkan selain dirinya, yaitu Baginda Muhammad
shallallahu alaihi wa sallam yang akan memberikan syafaat kepada setiap umatnya.
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IDUL QURBAN DAN SEMANGAT BERKORBAN
Memupuk Keikhlasan dan Ketaatan
MARI KITA PENUHI ANGKA KECUKUPAN KONSUMSI DAGING HEWAN

topik
Sejarah Qurban P.1
Hukum Qurban P.2
Jenis Hewan Qurban P.3
Hikmah Qurban P.4

DEFINISI QURBAN

Pendahuluan

Secara bahasa,

Ada dua hari raya besar yang selalu diperingati oleh
umat

Islam;

Idul

Fitri

dan

Idul

Adha.

Idul

Fitri

qurban artinya dekat.
Secara istilah, qurban
artinya segala upaya

dirayakan setelah pelaksanaan ibadah shaum, Idul Adha

seorang hamba dalam

dirayakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji.

mendekatkan dirinya

Dua hari raya tersebut ditandai dengan momentum

kepada Sang Khalik,
Allah SWT

untuk berbagi sesama manusia, terutama yang tidak
mampu. Pada Idul Fitri, disyariatkan zakat fitrah; setiap
muslim yang memiliki cadangan bahan makanan pokok
berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar kurang lebih 3
¼ liter beras. Pada Idul Adha, setiap muslim yang
berkeupayaan dianjurkan menyembelih hewan qurban.
Bila dicermati, syariat zakat firah dan berqurban sangat
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Semangat Qurban semangat berbagi
menarik untuk kita kaji

sesungguhnya,

lebih

baiknya

mendalam

banyak
hikmah
pedoman

karena

pelajaran
untuk

dan

dijadikan

dalam

hidup

alangkah

kita

telusuri

terlebih dahulu asal usul
kata

tersebut.

“qurban”,

Kata

berasal

dari

manusia. Oleh karena itu,

Bahasa Arab  قُ ْربَان, akar

dalam tulisan ini penulis

katanya

akan mencoba membahasa

dekat. Arti tersebut selaras

syariat

dengan pemaknaan yang

qurban

dari

beberapa aspek.

terdapat

Istilah Dan Pengertian
Qurban
Ada
kapan
dengan

yang berarti

dalam

kamus

Bahasa Arab. Dalam kamus Al Wasith, kata
didefinisikan sebagai beri-

beberapa

ung-

yang

berkaitan

kata

“qurban”.

kut:

“Qurban”, “berkorban” dan
menjadi “korban” adalah
kata

dalam

Bahasa

Indonesia yang sudah sangat akrab ditelinga kita.
Dua
memiliki
positif,
terakhir

kata

pertama

makna

yang

sedangkan

kata

memiliki

kesan

makna yang kurang baik.
Untuk
“qurban”

memahami

kata
yang
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Artinya: Qurban adalah
segala sesuatu yang dapat
mendekatkan
seseorang
kepada Allah bisa dalam
bentuk menyembelih hewan peliharaan atau dalam bentuk yang lainnya.
Dari definisi di atas dapat
diketahui dengan jelas bahwa qurban adalah

Kisah Qurban Nabi Ibrahim
Sahdan, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih putranya Nabi Ismail AS.
Kemudian Allah SWT menebusnya
dengan seekor domba dan ternyata
ada riwayat yang sangat menarik
dan layak menjadi panutan dan
perenungan kita kembali sebagai
pelengkap untuk mendalaminya.
Nabi Ibrahim AS mengalami ujian
ketika
akan
menyembelih
putranya.
Dengan
mengucap
basmalah dan bertakbir, Nabi Ibrahim AS menggoreskan pisaunya
yang tajam itu sekuat-kutanya pada bagian tenggorokan putranya,
namun ia tak mampu memutuskannya. Sang putranya pun kaget,
ia
menganggap
Ayahanda
tercintanya masih ragu-ragu dalam
melaksanakan perintah Allah SWT.
Nabi Ismail AS kemudian memberikan semangat dan motivasi
kepada Ayahnya agar jangan raguragu dan harus yakin atas keputusan mereka berdua, keikhlasan
yang tinggi untuk bersama-sama
menjalankan perintah Allah SWT ini
seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah yang artinya, "Hai
Ayahku, laksanakanlah tugasmu
itu, Insya Allah Ayah bakal membuktikan aku berhati sabar." (AshShaffat: 102).
kemudian, dengan bacaan yang
sama dan dengan tarikan nafas
serta tenaga yang lebih kuat Nabi
Ibrahim AS mencoba menempelkan
pisaunya dan menggorok leher
putranya. Untuk kedua kalinya Nabi Ibrahim AS pun gagal
melakukannya. Tiba-tiba pisaunya
yang sangat tajam itu seperti benda tumpul yang tak berarti sama
sekali. Nabi Ibrahim AS pun semakin penasaran dan mulai kesal.
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segala upaya seorang ham-

pula Idul Adha. Adha atau

ba

udhiyat

dalam

mendekatkan

memiliki

dirinya kepada Sang Kha-

pengertian hewan ternak

lik, Allah swt.. Upaya ter-

yang disembelih pada hari

sebut bisa diwujudkan da-

Idul Adha dan hari tasyriq

lam bentuk menyembelih

dalam

hewan

yang

dekatkan diri kepada Al-

dagingnya dibagikan kepa-

lah karena datangnya hari

da

berhak

raya tersebut. Kedua, ka-

menerimanya atau dalam

rena qurban tidak dapat

bentuk amal sosial lainnya

dipisahkan dengan sejarah

yang

syariat qurban itu sendiri.

peliharaan

yang

diniatkan

semata-

mata karena Allah dan untuk kemanfaatan sesama
manusia.

Atas

dasar

rangka

Sejarah Qurban
Dalam menelusuri sejarah

syariat

pengertian di atas pula,

alangkah

maka dalam bahasa indo-

kita

nesia

Quran

terdapat

istilah

men-

qurban,

bijaknya

merujuk

pada

sebagai

jika
Al

referensi

berkorban yang maknanya

utama dan pertama. Ter-

meliputi segala upaya un-

dapat beberapa ayat Al

tuk mencapai sebuah cita-

Quran yang dapat dijadi-

cita, mempertahankah har-

kan argumen dalam me-

ga diri atau memerdeka-

mahami

kan sebuah negara. Dalam

Yang

pertama

konteks

pada

Surat

Idul

Adha,

berkorban identik dengan
penyembelihan hewan peli-

ayat 27:

syariat

Al

qurban.
terdapat
Maidah

Kisah Qurban Nabi Ibrahim AS
Dirinya tiba-tiba sangat marah
dengan pisaunya tersebut. Maka
dengan geram ia mengayunkan
pisau itu pada sebuah batu. Seketika batu itu dapat terbelah menjadi
dua keping! Kemudian Nabi Ibrahim AS semakin kesal dan geram
terhadap pisaunya itu. Seraya
melemparkan amarahnya berkatalah Nabi Ibrahim AS kepada pisaunya, “ Hai pisau, engkau dapat
membelah batu, tapi kenapa
engkau tidak mampu memutuskan
urat leher putraku?! Bukankah
engkau tahu, aku dan putraku ini
sedang menjalankan perintah yang
sangat berat dari Allah SWT. Sebagai hamba yang ingin dicintaiNya
mengapa engkau tidak mau membantuku
untuk
menunaikan
perintah ini wahai pisau?” Begitu
Nabi Ibrahim AS menumpahkan
kekesalannya.
Dengan segala kekuasaan Allah
SWT seketika pisau itu bisa berbicara dan menjawab pertanyaan
dan tuduhan dari Nabi Ibrahim AS
itu. Pisau itu pun menjawab, “ Hai
Ibrahim, engkau menghendaki
potong! Sedang Allah Penguasa
Alam berfirman “ Jangan potong!”
Kenapa aku harus menyalahi
perintah
Tuhanmu?”
Pisau
melanjutkan,
“Engkau
betul
majikanku Wahai Ibrahim. Namun
ternyata ada kekuasaan yang lebih
berkuasa lagi daripada engkau sebagai majikanku. Aku ingin sekali
menunaikan
tugasku
namun
Tuhanmu ternyata lebih berkuasa
atas segala kehendak diriku.”

haraan. Mengapa? Jawabannya,

pertama,

Hari

Raya Qurban dinamakan
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Habil

seorang

peternak,

mempersembahkan domba
terbaiknya sebagai upaya
maksimal
titah

Artinya:
Ceritakanlah
kepada
mereka
kisah
kedua putra Adam (Habil
dan Qabil) menurut yang
sebenarnya, ketika keduanya
mempersembahkan
korban, maka diterima
dari salah seorang dari
mereka berdua (Habil) dan
tidak diterima dari yang
lain (Qabil). Ia berkata
(Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil:
"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari
orang-orang
yang
bertakwa".
Dalam tafsir Al Qurtubi

dijelaskan

bahwa

kurban kedua anak Nabi
Adam,

Qobil

dan

Habil,

merupakan perintah Allah
untuk

menyelesaikan

perselisihan

antara

keduanya. Perselisihan terjadi akibat Qobil iri terhadap

Habil

yang

di-

jodohkan dengan saudara
kembarnya

yang

cantik.
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melaksanakan

Allah.

Sementara

Qobil seorang petani, mem-

Kisah Qurban Nabi Ibrahim AS

persembahkan

Mendengar jawaban pisau yang
seperti itu, menagislah Nabi Ibrahim AS. Beliau menyadari bahwa
ketidakmampuan pisau untuk
memutuskan
leher
putranya
bukanlah ulah si pisau itu, melainkan atas kehendak Allah jualah.
Allah benar-benar telah menyingkap tirai yang selama ini meliputi
pandangan para malaikat langit
dan bumi. Maka disaat pisau melekat
pada
leher/tenggorokan
seorang putra tersayang, para malaikat pun segera bersujud, seruNya kepada mereka:” Perhatikan
hai para malaikat, bagaimana
seorang
hambaKu/Ibrahim
menggoreskan pisau diatas leher/
tenggorokan putranya, semata
untuk menuntut ridhaKu, sedang
kalian dulu pernah menyanggah/
berkata, ketika Aku berfirman
(yang artinya): “ Bahwasanya Aku
akan menjadikan seorang khalifah
di bumi. Maka jawab mereka
menyanggah: “Patutlah kiranya
Engkau jadikan di bumi, seorang
yang bakal membuat bencana dan
saling menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih dengan
memuji dan mensucikanMu…”( Al
Baqarah: 30).

hasil

per-

tanian sekadarnya. Hasil
terbaiknya

ia

makan

sendiri, karena ia beranggapan Allah tidak membutuhkan hasil pertaniannya. Konsekuensinya, Allah
menerima
Habil

persembahan
dan

menolak

persembahan Qobil.
Itulah uraian sejarah
syariat
dalam

qurban
sejarah

Dari

penjelasan

dapat

diambil

pelajaran,

pertama
manusia.
di

atas

beberapa

yakni

bahwa

qurban merupakan upaya
untuk

mendekatkan

diri

kepada Allah. Upaya tersebut

harus

maksimal

dilakukan
mungkin

sedan

yang terbaik karena dari
situlah

Allah

menilai

ketakwaan seorang hamba.

Kesimpulan dari kisah di atas memberi pelajaran bahwa qurban adalah satu bentuk ketaatan kepada
Allah dengan mengorbankan
sesuatu (harta) yang paling dicintai.
Setelah peristiwa tidak jadinya atau
ketidaksanggupan Nabi Ibrahim AS
menyembelih putaranya Nabi Ismail
AS, Allah berfirman (yang artinya):
“Lalu ia Kami seru:” Hai Ibrahim.
Sesungguhnya engkau telah menuruti
mimpi itu, sungguh, demikianlah Kami
membalasi orang-orang berlaku baik”.
(Ash-Shaffat 104-105).
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Hal

lain

catatan

yang

menjadi

penting,

qurban

tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al Quran:

disyariatkan dengan menyembelih

hewan

peli-

haraan.
Dalam perjalanan kehidupan anak cucu nabi
Adam,

syariat

qurban

mengalami distorsi. Tujuan
semula bahwa berqurban
karena semata-mata Allah
ternyata bergeser menjadi
untuk tuhan-tuhan, dewadewa, dan sesembahan lain
selain

Allah.

persembahan
dijadikan

itu

sendiri

tuhan.

Semula

dengan

me-

nyembelih

hewan

peli-

haraan

bergeser

sampai

ada

segolongan
yang

“mengorbankan”

sesadijadikan

persembahan bagi tuhantuhan

dan

dewa-dewa

mereka. Bahkan ada yang
cara

Yayasan Dompet Surga Indonesia
(YDSI) meluncurkan program
TABUNGAN QURBAN (TQ) yaitu,
program dalam rangka memberi
kesempatan kepada masyarakat
luas untuk berqurban dengan
cara menabung.

sampai

manusia

untuk

yang
mereka
sembah
selain Allah sebagai Tuhan
untuk mendekatkan diri
(kepada Allah) tidak dapat
menolong mereka. Bahkan
tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka? Itulah
akibat kebohongan mereka
dan apa yang dahulu
mereka ada-adakan (Q.S.
Al Ahqaf: 28)

Bahkan

berqurban

manya

Artinya: Maka mengapa

mengurbankanya

dengan cara dibakar. Hal

9 Majalah Bulanan untuk Kalangan Sendiri

Artinya:

Orang-orang
yang
mengatakan:
"Sesungguhnya Allah telah
memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan
beriman kepada seseorang
rasul, sebelum dia mendatangkan
kepada
kami
kurban yang dimakan api".
Katakanlah:
"Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku
membawa
keteranganketerangan yang nyata
I Yayasan Dompet Surga Indonesia

dan membawa apa yang
kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh
mereka jika kamu adalah
orang-orang
yang
benar" (Q.S. Ali „Imran:
183).
Syariat qurban yang
telah menyimpang ini Allah koreksi kembali melalui
utusannya, Nabi Ibrahim.
Revolusi besar telah dijalankannya, memanusiakan
manusia dan menuhankan
Tuhan

sebagai

penguasa

alam semesta yang penuh

mengorbankan jiwa manusia untuk Tuhan. Malahan,
Tuhan mengajarkan untuk
berbuat baik kepada sesama

manusia.

Konsep

berqurban diubah secara
radikal oleh Nabi Ibrahim;
dari “untuk tuhan” menjadi “karena Tuhan”; dari
menyengsarakan manusia
menjadi

membahagiakan

manusia. Memang begitulah yang diajarkan Allah
sebagai Tuhan manusia.

kasih sayang kepada hamba-hambaNya.

Bukannya

penguasa yang haus darah
seperti

dewa-dewa

dan

berhala-berhala.
Tuhan

tidak

butuh

apa-apa dari makhlukNya.
Karena itu,

tidak perlu

10 Majalah Bulanan untuk Kalangan Sendiri
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Tuhan

tidak

butuh

apa-apa dari makhlukNya.
Karena itu,

tidak perlu

mengorbankan jiwa manusia untuk Tuhan. Malahan,
Tuhan mengajarkan untuk
berbuat baik kepada sesama

manusia.

Konsep

berqurban diubah secara
radikal oleh Nabi Ibrahim;
dari “untuk tuhan” menjadi “karena Tuhan”; dari
menyengsarakan manusia
menjadi

membahagiakan

manusia. Memang begitulah yang diajarkan Allah
sebagai Tuhan manusia.
Nabi

Ibrahim

mencon-

tohkan

penyembelihan

qurban

dengan

Artinya: Dan telah Kami

jadikan untuk kamu untaunta itu sebahagian dari
syiar Allah, kamu memperoleh
kebaikan
yang
banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah
ketika kamu menyembelihnya
dalam
keadaan
berdiri (dan telah terikat).
Kemudian apabila telah
roboh
(mati),
maka
makanlah sebahagiannya
dan beri makanlah orang
yang rela dengan apa
yang ada padanya (yang
tidak meminta-minta) dan
orang
yang
meminta.
Demikianlah Kami telah
menundukkan
unta-unta
itu kepada kamu, mudahmudahan kamu bersyukur.
(Q.S. Al Hajj:36)

menggunakan hewan ternak

untuk

masyarakat

kemaslahatan
miskin.

Se-

dangkan bagi Allah, cukup
ketakwaan si hamba yang
berkorban.

Tidak

sampai

kepada Allah daging dan
darah qurban, melainkah
ketakwaannya, sebagaimana Allah berfirman:
11 Majalah Bulanan untuk Kalangan Sendiri
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Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-

kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi
ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu
supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahNya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada
orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al Hajj:37)
Begitulah sejarah syariat qurban sejak Nabi Adam,
kemudian dilanjutkan Nabi Ibrahim dan terus dipelihara
oleh

Nabi

Muhammad

saw

dan

umatnya

sampai

sekarang.
Hukum Berqurban
Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Pendapat pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah
Rabi‟ah (guru Imam Malik), Al Auza‟i, Abu Hanifah,
Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin
Sa‟ad

serta

Syaikhul

sebagian

Islam

Ibnu

ulama

pengikut

Taimiyah,

dan

Imam
Syaikh

Malik,
Ibnu

„Utsaimin rahimahumullah. Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: “Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak

lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak
wajib. Akan tetapi, hal itu hanya diwajibkan bagi yang
mampu…” (lih. Syarhul Mumti‟, III/408). Di antara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah swa. bersabda, “Barangsiapa yang berke-

lapangan (harta), tetapi tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ibnu
Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh
Al Albani).
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Pendapat

kedua, menyatakan

sunah

muakad

(ditekankan). Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Malik, Syafi‟i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas‟ud Al Anshari r.a.. Beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku sedang tidak akan berqurban.

Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku
mengira qurban itu adalah wajib bagiku.” (HR. Abdur
Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih). Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihah, “Aku melihat Abu Bakar

dan

Umar

sementara

mereka

berdua

tidak

berqurban.” (HR. Abdur Razzaaq dan Baihaqi, sanadnya
shahih) Ibnu Hazm berkata, “Tidak ada riwayat sahih
dari

seorang

sahabatpun

yang

menyatakan

bahwa

qurban itu wajib.” (lihat Shahih Fiqih Sunnah, II/367368, Taudhihul Ahkaam, IV/454)
Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang
digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan,
semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama
kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari
perselisihan dengan menasihatkan: “…selayaknya bagi

mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati
dan melepaskan tanggungan, wallahu a‟lam.” (Tafsir Adwa‟ul Bayan, 1120)
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Yayasan Dompet Surga Indonesia
(YDSI) meluncurkan program TABUNGAN QURBAN (TQ) yaitu, program dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat luas
untuk berqurban dengan cara
menabung.
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Yakinlah…! Bagi mereka yang berqurban, Allah
akan segera memberikan ganti biaya qurban yang dia
keluarkan karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdoa: “Yaa Allah, berikanlah ganti

bagi orang yang berinfaq” dan yang kedua berdoa: “Yaa
Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan
hartanya (kikir).” (HR. Al Bukhari 1374 & Muslim 1010).
Adapun syariat hewan qurban hanya boleh dari
kalangan Bahiimatul

Al

An‟aam (hewan

ternak

tertentu), yaitu unta, sapi atau kambing; tidak boleh
selain

itu.

Bahkan,

sekelompok

ulama

menukilkan

adanya ijma‟ (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak
sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut (lihat Shahih

Fiqih Sunnah, II/369 dan Al Wajiz 406). Dalilnya adalah
firman Allah yang artinya, “Dan bagi setiap umat Kami

berikan tuntunan berqurban agar kalian mengingat
nama Allah atas rezki yang dilimpahkan kepada kalian
berupa hewan-hewan ternak (bahiimatul an‟aam).” (QS.
Al

Hajj:

34).

Syaikh

Ibnu

„Utsaimin

mengatakan, “Bahkan jika seandainya ada orang yang

berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal
dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak
sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berqurban seekor
kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing
harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan
kuda) itu tidak sah…” (Syarhul Mumti‟, III/409).
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Hewan yang Disukai dan Lebih Utama untuk Diqurbankan
Hendaknya hewan yang diqurbankan adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Dalilnya adalah firman Allah ta‟ala:
Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa yang mengagungkan

syi‟ar-syi‟ar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. (QS.
Al Hajj: 32).
Berdasarkan ayat ini Imam Syafi‟i r.a. menyatakan bahwa orang yang
berqurban disunahkan untuk memilih hewan qurban yang besar dan gemuk. Abu
Umamah bin Sahl mengatakan, “Dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan

yang gemuk dalam berqurban. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu
adalah berqurban dengan hewan yang gemuk-gemuk.” (HR. Bukhari secara
mu‟allaq, tetapi secara tegas dan di-maushul-kan oleh Abu Nu‟aim dalam Al Musta-

khraj, sanadnya hasan).
Di antara ketiga jenis hewan qurban, menurut mayoritas ulama bahwa yang
paling utama adalah berqurban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing
jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung satu orang (bukan patungan). Dalilnya adalah jawaban Nabi shallallahu „alaihi wa sallam ketika ditanya oleh Abu
Dzar radhiallahu „anhu tentang budak yang lebih utama. Beliau bersabda, “Yaitu

budak yang lebih mahal dan lebih bernilai dalam pandangan pemiliknya” (HR. Bukhari dan Muslim). (lihat Shahih Fiqih Sunnah, II/374).
Yayasan Dompet Surga Indonesia
(YDSI) menyediakan dan menyalurkan hewan qurban dan AQIQAH
Hub tlp (021) 8838152,
085240274243
WA 081294079222.
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Hikmah Qurban
Perlu dipahami dengan benar bahwa yang dituntut dalam ibadah qurban
bukanlah hewan qurbannya, melainkan semangat berkorbannya yang sangat erat
kaitannya dengan sifat-sifat mulia; ketaatan dan keikhlasan. Semangat berkorban
tidak bisa dipisahkan dari kedua sifat tersebut. Orang-orang yang tidak memiliki
keikhlasan

dan

ketaatan

kepada

Allah,

tidak

mungkin

memiliki

semangat

berkorban. Yang ada hanyalah terpaksa berkorban.
Orang yang berqurban, akan lebih dekat kepada Allah swt.. Tentunya kedekatan tersebut tercermin dalam aktivitas hidupnya yang berorientasi semata-mata
beribadah kepada Allah. Jika seseorang gemar menyembelih hewan qurban, tetapi
tidak membuatnya lebih dekat kepa Allah, maka berqurbannya perlu dipertanyakan.
Lantas, apa pesan tersirat dari ibadah qurban? Pesannya adalah agar umat
Islam memperhatikan kebutuhan pangan

unsur hewani. Karena itu,

beternak

atau aktivitas memelihara hewan harus dikelola sebaik mungkin karena aktivitas
tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan berbagai ibadah seperti aqiqah dan
qurban. Sama halnya dengan anjuran keseriusan mempersiapkan kebutuhan pangan unsur nabati, seperti yang tersirat dalam pesan zakat fitrah. Jika Umat Islam
pandai mengambil hikmah dari syariat qurban dan zakat fitrah, maka umat ini
akan tercukupi pangan, baik nabati maupun hewaninya, dan sudah barang tentu,
tidak akan ada lagi tersiar berita warga yang mengalami gizi buruk.

Wallahu a‟lam bissawaab
Yayasan Dompet Surga Indonesia
(YDSI) menyediakan dan menyalurkan hewan qurban dan AQIQAH
Hub tlp (021) 8838152,
085240274243
WA 081294079222.
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Demokrasi dalam Pandangan Islam
Mualim Astono

Secara bahasa, kata demokrasi
berasal dari kata “demos” yang berarti
rakyat atau kumunitas manusia, dan
“kratia” yang berarti hukum. Karena
itu, makna demokrasi dapat diterjemahkan sebagai hukum yang berasal
dari rakyat.
Berdasarkan
terminologi yang
berkembang saat ini,
demokrasi
mempunyai makna:
1. Sistem Kenegaraan. Negara demokrasi adalah sistem ketatanegaraan
yang menempatkan rakyat pada posisi segalanya; pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat, yang diwujudkan dalam
bentuk
pembagian
kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Rakyat
merupakan
pemegang
kekuasaan mutlak. Hal ini sangat
bertentangan dengan akidah dan
syariat Islam, sebagaimana firman
Allah dalam Surat Al-An’am ayat
57
إ ُِ ِّإ َُّ ِْ ُ ْمإ ُِْلإ ِ نِإ
Artinya:“…menetapkan

hanyalah hak Allah... "

hukum

itu

3. Demokrasi menjadi predikat bagi
karakter seorang pemimpin sehingga muncul penyebutan pemimpin
demokratis vs pemimpin otioriter.

Kepemimpinan
“Uswah

Risalah”

Rasul

dan

merupakan satu

kesatuan yang integral dalam wujud
Sistem

Kepemimpinan

dan

Keta-

tanegaraan Islam. Karena itu, berdasarkan kerangka pemikiran prinsip-prinsip “Uswah Risalah” tersebut
Al-Qur`an diimplementasikan dalam
realitas kehidupan.

Dalam tulisan kali ini, penulis hanya membatasi
pembahasan mengenai demokrasi dalam sistem
ketatanegaraan, dan belum sampai kepada pembahasan

sistem

kelembagaan

Islam.

Adapun

metode atau pendekatan yang digunakan adalah
“Uswah Risalah” guna menerjemahkan pesanpesan wahyu (Al-Quran). Hal ini berdasarkan ketentuan dasar bahwa beliau sebagai penafsir yang
otoritatif

secara

akidah-syariah.

Dengan

Sebagaimana fitrahnya, Islam
diturunkan sebagai al-din yang mencakup dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Karena itu, aspekaspek kenegaraan dan hukum merupakan bagian integral dari Dinul Islam ini. Mengurusi masalah-masalah
manusia adalah salah satu di antara
syarat yang terpenting dari esensi aldien, yakni Islam. Tugas untuk menyerukan kebajikan dan mencegah
kejahatan tidak dapat dilaksanakan
secara sempurna tanpa ada unsur
kekuasaan dan otoritas.

demikian, ini akan menghindarkan kita dari intervensi “Hawahu Manusia” karena pasti akan
dapat menodai kemurnian (originalitas) Al-Quran
itu sendiri.
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Al-Quran ditinjau dari aspek

al-Ahkam
al„Amaliyah (Madatan Hukmiyatan,
tasyri’

adalah

yakni bahan baku untuk membentuk konstitusi negara dan pelaksa-

Perbedaan Sistem Demokrasi dengan Sistem Islam
Berikut ini adalah tabel yang menampilkan perbedaan mendasar antara sistem demokrasi dan sistem Islam

naan hukum sebagai amalan hidup.
Dengan demikian Al-Quran dan
negara adalah suatu yang integral.
Rasulullah
telah
mencontohkan membentuk “Sistem Islam”
ini dalam tatanan kenegaraan
yang diberi nama “Madinah”.
Tatanan kenegaraan Madinah ini
mempunyai fondasi hukum yang
didasarkan pada Al-Quran dan dijabarkan dalam bentuk undangundang kenegaraan Piagam Madinah. Madinah mewujudkan sebagai
kekuasaan beradab, manusiawi,
dan
modern.
Ini
diwujudkan
dengan adanya batasan-batasan
kekuasaan yang jelas, tetapi mampu membawa umat atau warga
negara untuk taat dan terikat kepada undang-undang ini. Di sinilah
Dinul Islam mampu membuktikan
keunggulannya
dibandingkan
dengan paham demokrasi yang dianut mayoritas manusia saat ini.
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No.
1.
2.

3.

4.

5.

Sistem Demokrasi

Sistem Islam

Keterangan

Kedaulatan
di
tangan
rakyat
Pengambilan
keputusan
secara musyawarah dan
mufakat atau voting melalui suara terbanyak dari
perwakilan partai.

Kedaulatan di tangan Allah swt.
Pengambilan keputusan
Hukum melalui ijtihad para mujtahid berdasarkan Al-Quran dan AlSunnah
Musyawarah-Mufakat oleh
para ahli di bidangnya.
Hak Azazi Manusia (HAM)
diberikan sepanjang tidak
melanggar Syariat Islam.

Q.S. 6:57, Q.S. 40:12, Q.S.
12:40, Q.S. 5:50
Q.S. 42:38, Q.S. 3:159

Pemimpin
mempunyai
kewajiban melaksanakan
Syariat
Islam
seluasluasnya, sesuai janji (baiat
-nya). Jika Pemimpin melanggar
Syariat
Islam,
maka Mahkamah Umat
dapat memberikan tindakan.
Majelis Umat/Majelis Syura dipilih dari perwakilan
umat
berdasarkan
keahliannya.
Pemimpin
adalah wakil umat dalam
melaksanakan Syariat Islam yang dipilih melalui
Perwakilan Umat (Majelis
Umat/Majelis Syura) dan
diambil sumpah/baiat

Q.S. 2:30, Q.S. 4:59, Q.S.
25:74, Q.S. 3:26, Q.S. 5:55,
Q.S. 17:80

Hak Azazi Manusia (HAM),
diberikan kebebasan individu. Negara tidak boleh
campur tangan.
Kekuasaan dibagi atas:
Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif.

Pemilihan pemimpin dan
anggota legislatif melalui
perwakilan partai dipilih
langsung oleh rakyat

Q.S. 2:256

Q.S. 4:59, Q.S. 42:38, Q.S.
3:159
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Kesimpulan
Dari paparan tabel di atas, suka
atau tidak suka, sistem demokrasi
merupakan sistem yang tidak sesuai
dengan sistem kekuasaan Islam. Ketidaksesuaian yang yang amat mendasar
adalah
sistem
ini
menempatkan
rakyat atau orang-orang yang mewakilinya (anggota parlemen) sebagai
pemegang tertinggi kedaulatan atau
sumber hukum. Implikasinya adalah
landasan hukumnya tidak merujuk
kepada Al-Quran, tetapi kepada
rakyat dan para wakilnya. Patokannya tidak harus berlandaskan kesepakatan semua, tetapi atas dasar suara
terbanyak. Kesepakatan mayoritas
mutlak akan menjadi undang-undang
yang wajib dipegang dan ditaati oleh
warga negara walaupun itu bertentangan dengan syariat, fitrah, dan
akal. Bahkan dalam sistem ini, Islam
dan para penganutnya yang taat kadang dianggap intoleran dan pembangkang, maka harus diperangi.
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Padahal Allah swt. telah mengabarkan dengan tegas akan hal ini dalam KitabNya, bahwa penetap hukum
hanyalah Dia semata, Dialah sebaikbaik yang menetapkan hukum.
Dilarang menyekutukannya dalam menetapkan hukum dan Allah
menegaskan bahwa tidak ada seorang
pun yang lebih baik hukumnya
dariNya. Sistem ketatanegaraan Islam
tidak saja mengatur tatanan/hukum
seluruh kehidupan manusia untuk
menjadi teratur, adil, dan sejahtera.
Akan tetapi, lebih dari itu, sistem
ketatanegaraan Islam bahkan berorientasi untuk pembersihan jiwa umat
dan pemimpinnya. Wallahu a’lam’.
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MENDIDIK ANAK KEMBAR DALAM ISLAM
oleh: Muhammad Hanif
Pengertian anak kembar berdasarkan kesepakatan
para ulama Islam adalah dua anak atau lebih yang
terlahir dari satu perut ibu dan jarak antara keduanya
kurang dari 6 bulan. Anak kembar terbagi menjadi tiga,
yaitu, kembar identik (Uniovular), kembar nonidentik
(biovular), dan kembar siam.
Dari sudut pandang Islam, pada dasarnya anak kembar
maupun anak yang tidak kembar memiliki dasar fitrah
yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh Baginda
Rasullullah saw. sebagai berikut

َفإ ﱠن َأ َ� ُه َر ْ َ� َة – � – َ� َن ي ُ َ� ّد ُث َق َال ﱠ
» -�الن ِ� ﱡى – ص� � علیه وس
ِ
ِ � ي
َ
َ
َ
َ ّ ِ  َفأ َب َو ُاه يُ َ� ِّو َدا ِن ِه أ ْو ُی َن، َما ِم ْن َم ْوُل ٍود ِإ ﱠ� ُیوَل ُد َع َ� ْال ِف ْط َر ِة
�ا ِن ِه أ ْو ُي َ� ِ ّج َسا ِن ِه
َ ُ� ْ
ْ َ َ َ�ا ُت ْن َت ُج ْال جَ� َیم ُة جَ� َیم ًة ج،
» .� َع َاء َهل ِ� ﱡسون ِف ي َ�ا ِم ْن َج ْد َع َاء
ِ
ِ
َ ُ ُ ُ
َ َ َ َ َ َْ َ ﱠ ﱠ� َ ََ ﱠ
َ
اس َعل يْ َ�ا � ت ْب ِدیل
ا� ال ِ يي فطر الن
ِ � ﱠ� َیقول أ ُبو ُه َر ْ ي َ�ة – � – [ ِفطرة
َ ْ ّ َ َ خَ ْ ﱠ
). )رواه البخاري.]◌ِ �ُ ّالد ي خُن الق ِي
ِ ِ�ل ِق اللهذ ِلك
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Artinya: Sesungguhnya Abu Hurairah r.a.
meriwayatkan hadits, Rasulullah saw. bersabda,
“Tidaklah anak yang lahir itu melainkan
dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua
orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi
atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan
yang dilahirkan dalam keadaan sempurna,
apakah kamu merasa ada anggota tubuhnya
yang terputus”. (HR. al-Bukhari).
Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat:
“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah
menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak
ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama
yang lurus”. (Qs. ar-Rum [30]: 30).
Dari hadis di atas jelas bahwa setiap anak
dilahirkan dalam keadaan suci orang tuanyalah
yang memberikan coretan warna kepada
anaknya kelak, apakah dia akan menjadi hamba
yang beriman ataukah sebaliknya, hamba yang
kafir (ingkar).
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Dari hadis di atas jelas bahwa setiap
anak dilahirkan dalam keadaan suci orang
tuanyalah yang memberikan coretan warna
kepada anaknya kelak, apakah dia akan
menjadi hamba yang beriman ataukah
sebaliknya, hamba yang kafir (ingkar). Di
sinilah, peran besar seorang ayah dan ibu. Dari
kiprah keduanya akan ditentukan apa dan
bagaimana generasi penerus kelak terbentuk.
Namun, dari keduanya itu, Rasulullah
memberikan porsi peran yang lebih besar
kepada kaum ibu. Ini karena peran ibu sebagai
Al Ummu Madrasatul Kubro, ibu sebagai
sekolah terbesar, bagi putra-putrinya.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana bila
generasi yang terlahir ini adalah anak kembar?
Apakah ada perlakuan khusus dalam
mendidiknya yang membedakannya dengan
anak yang bukan kembar? Bagaimana pula
Islam memandang pendidikan untuk anak
terlahir kembar ini?

“Tidaklah anak yang
lahir itu melainkan
dilahirkan dalam
keadaan fitrah. Maka
kedua orang tuanyalah
yang menjadikannya
Yahudi atau Nasrani
atau Majusi”.
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Karakter anak kembar secara umum tidak jauh
beda dengan anak anak lainnya. Hanya saja karena
anak kembar terdiri dari dua anak atau lebih yang
masing masing memiliki jiwa sendiri, maka secara
psikologis mendidik anak kembar pasti ada
perbedaannya dibanding dengan bukan anak anak
kembar. Orang tua harus jeli dan cermat untuk
mengetahui kelebihan atau keistimewaan masingmasing. Di sinilah tantangan untuk oranng tua
karena anak kembar biasanya memiliki kebiasan,
kesukaan, karakter, dan pembawaan yang sama.
Namun begitu, Allah tetap memberikan pembeda
untuk masing-masing. Di sinilah pula, ayah-ibu
yang memiliki putra-putri kembar dituntut untuk
mampu melihat perbedaan pada mereka. Dengan
modal tersebut, orang tua dapat menemukan
metode dan pendekatan paling tepat untuk
menanamkan kebiasaan baik bagi mereka.

Berikut ini adalah beberapa ciri kondisi tipikal
anak kembar yang dapat dijadikan pembiasaan dan
makin ditanamkan kepada mereka
1. Belajar berbagi sejak kecil
Mengajarkan si kembar untuk berbagi tidak
hanya makan, minum ataupun pakaian, tetapi
juga berbagi kamar tidur, bingkisan ulang
tahun, kebahagiaan antara satu dengan
lainnyaakan
mengasah
rasa
empati,
menanamkan jiwa sosial, dan menumbuhkan
kedermawanan terhadap sesama. Karakter ini
akan terinternalisasi dalam situasi alamiah,
alias tanpa disadari oleh mereka karena
dibiasakan semenjak kecil. Tidak kalah
pentingnya
adalah
mengarahkan
dan
mengajarkan kepada mereka tentang berbagi
dalam ajaran Islam yaitu, tentang zakat, infak,
dan sedekah.

| Yayasan Dompet Surga Indonesia

4.

Selalu saling mendukung
Saling mendukung dalam kerja sama di
antara mereka merupakan hal yang sering
terjadi dalam kehidupan anak kembar.
Mereka bisa berganti peran untuk
mendukung satu dengan lainnya, baik
dalam hal positif maupun hal negatif.
Dalam konteks kenakalan anak-anak,
terkadang banyak orang terkecoh dengan
kemiripan wajah yang hampir 100 %.
Karena itu, biasanya orang tua baru dapat
mndeteksi kenakalan mereka dari
kebiasaan dan karakternya. Untuk itu,
para orang tua wajib menanamkan rasa
tanggung jawab dan jiwa ksatria karena
seseorang tidak bisa menanggung dosa
orang lain. Segala yang dilakukan harus
dipertanggungjawabkan oleh diri mereka
sendiri.

5.

Selalu saling mendukung
Saling mendukung dalam kerja sama di
antara mereka merupakan hal yang sering
terjadi dalam kehidupan anak kembar.
Mereka bisa berganti peran untuk
mendukung satu dengan lainnya, baik
dalam hal positif maupun hal negatif.
Dalam konteks kenakalan anak-anak,
terkadang banyak orang terkecoh dengan
kemiripan wajah yang hampir 100 %.
Karena itu, biasanya orang tua baru dapat
mndeteksi kenakalan mereka dari
kebiasaan dan karakternya. Untuk itu,
para orang tua wajib menanamkan rasa
tanggung jawab dan jiwa ksatria karena
seseorang tidak bisa menanggung dosa
orang lain. Segala yang dilakukan harus
dipertanggungjawabkan oleh diri mereka
sendiri.
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2. Berani mengakui kelemahan diri sendiri
Saudara kembar adalah sosok terdekat bagi
diri mereka satu dengan lainnya, maka
mereka akan cenderung saling terbuka dan
bersikap jujur di antara mereka. Dengan
kebiasaan ini, banyak hal positif yang
mereka dapatkan, misalnya, mudah bersikap
terbuka menerima masukan, kritik, saran
dari orang lain, termasuk dari orang tua
mereka.
3. Belajar bahwa setiap orang itu berbeda
Sedikit dan sekecil apapun dalam satu
tempat tinggal keluarga pasti mereka pernah
bertengkar atau bermusuhan atau bahkan
berkelahi. Biasanya ini terjadi ketika mereka
mulai masuk sekolah. Dari pengalaman ini,
mereka belajar bahwa setiap orang itu
berbeda. Tidak semua orang bisa
diperlakukan sama, tetapi tetap tidak
menimbulkan permusuhan, seperti kalimat
bijak, “Perbedaan adalah rahmat”, bagi
orang-orang
yang
beriman.
Dalam
pendidikan Islam juga diajarkan untuk
mampu hidup dan bersosialisasi dengan
lingkungan masyarakat yang berbeda-beda.
Dalam halnya penampilan gaya dan busana
biasanya mereka cenderung menginginkan
yang
sama.
Untuk
memberikan
pembelajaran tentang setiap diri ini berbeda,
bisa dilakukan dengan cara memilih bentuk
dan warna sebagai pembeda, misalnya,
warna sama, tetapi model beda atau warna
beda, tetapi model sama. Lebih mudah lagi
bila kembarannya berjenis kelamin berbeda.
Prinsipnya, para orang tua harus memberi
perhatian untuk hal ini agar mereka bisa
tumbuh kembang dengan baik sesuai
fitrahnya. Sejak kecil harus sudah dibedakan
model pakaiannya. Untuk anak perempuan,
ya model pakaian perempuan dan untuk
anak laki-laki, ya model pakaian laki-laki,
Demikian halnya dengan jenis mainannya.
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6.

Selalu meningkatkan kompetisi
Konteks kompetisi di sini adalah untuk halhal positif. Karena kompaknya persaudaraan
dengan
berbagai
kesamaan
dan
perbedaannya,
secara otomatis akan
meningkatkan persaingan. Hal ini menjadi
satu motivasi hebat bagi mereka untuk
mampu bersaing.

Keenam pembiasaan yang dapat ditanamkan kepada anak kembar tersebut di atas, berlaku
pula untuk anak yang tidak kembar. Hal prinsip yang sering terlupakan adalah lemahnya menjaga
konsistensi dan kontinuitas dalam pembiasaan tersebut. Satu hal terpenting yang tidak boleh
tertinggal, yakni dihujamkannya dalam-dalam ke dalam sanubari mereka tentang keistikamahan
dalam memegang dan membela akidah keimanan kepada Allah swt. dan Rasullullah Muhammad saw..
Kita harus terus membentengi mereka agar tetap dalam kondisi Islam (muslim) hingga ketika kelak
mendapat panggilan dari sang Khalik untuk kembali keharibaanNya, sebagaimana firmanNya berikut,

            

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya!;
dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. (Q.S. Ali ‘Imran:102)
Demikian halnya dengan hadis berikut,
Dari Sufyan bin Abdillah ats-Tsaqafi, Saya berkata, “Wahai Rasulullah, nyatakanlah kepada saya suatu
kalimat tentang Islam yang saya tidak akan menanyakannya kepada seorang pun setelah
engkau”. Rasulullah Saw berkata, “Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian istiqamahlah!”.
(HR. Muslim).
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Membangun Ekonomi Umat
Melalui Pemberdayaan
Harist
Pendahuluan
Membangun ekonomi umat merupakan tanggung jawab
negara sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan
negara. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari satu sisi,
yaitu meningkatkan pendapatan per kapita semata, tetapi
berkaitan dengan proses yang terjadi dalam meningkatkan
perdapatan itu sendiri meliputi peningkatan hubungan sosial,

Pemerintah

meningkatkan kemampuan administrasi, menyempurnakan
sistem pemasaran dll. Dalam membangun ekonomi haruslah
disertai dengan meningkatnya kemampuan umat secara simultan
dan
berkelanjutan
serta
meningkatnya
keterlibatan/keikutsertaan umat.
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk
meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur
dengan tinggi-rendahnya pendapatan riil per kapita (Irawan dan
M. Suparmoko, 6:2002). Usaha-usaha yang dilakukan berorientasi
pada peningkatan pendapatan jangka panjang. Salah satu usaha
yang berorientasi pada jangka panjang adalah upaya
pemberdayaan.
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Menurut UU No. 32 Tahun 2004,
pasal 1, ayat 3, pengertian
pemerintah dalam hal ini adalah
pemerintah daerah, yakni
gubernur, bupati, atau wali kota,
dan perangkat daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan
daerah. Pemerintah berkewajiban
untuk menyukseskan program
pemberdayaan. Pemberdayaan
yang dimaksud adalah
pemberdayaan di bidang
pendidikan, ekonomi, sosial
budaya, psikologi, dan politik
(Pranarka dalam Prijono dan
Pranarka 1996 :208-219).
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Salah satu upaya pemberdayaan ekonomi
umat adalah dengan memberikan bantuan modal.
Tujuan tentu agar usaha yang digelutinyanya bisa
lebih berkembang, penghasilan bertambah, dan
kesejahteraan meningkat. Yang lebih penting dari itu
adalah umat mendapatkan pekerjaan halal yang
dikelola secara mandiri sehingga tidak tergantung lagi
kepada orang lain dalam memperoleh pendapatan.
Program pemberdayaan umat mendudukan
posisi umat sebagai subjek, baik secara pribadi
maupun kelompok. Mereka ikut terlibat langsung
dalam usaha yang dikelola, bahkan sebagai motor
penggerak bagi kelompok lain. Mereka memiliki
kewenangan dalam menentukan langkah-langkah
bisnisnya dan bukan lagi sebagai sekadar sebagai
objek, yakni penerima manfaat semata.
Untuk tercapainya keberhasilan program
pemberdayaan, tentu diperlukan dukungan nyata dari
berbagai pihak, di antaranya:
Tenaga Pendamping
Tenaga pendamping selanjutnya disebut
pendamping merupakan personel yang dibentuk dan
bertugas sebagai fasilitator dalam perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dari
program pemberdayaan ekonomi umat. Secara
teknis, pendamping akan terus bersama umat untuk
menyukseskan usaha yang sedang dijalankan. Dengan
diskusi yang terjadwal, pendamping bertindak
sebagai konsultan dari program yang sedang
dilaksanakan.
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Pendamping diharapkan memiliki wawasan yang luas.
Tidak hanya teknis pelaksanaan usaha, tetapi juga memiliki
kemampuan kepemimpinan dan ilmu manajemen usaha
sehingga langkahnya efektif dan efisien, serta memiliki link-link
pasar dalam mendistribusikan hasil usaha umat.
Untuk menyiapkan pendamping yang diharapkan bisa
memenuhi tujuan tersebut, maka sebelumnya disiapkan sebuah
sistem rekrutmen. Pendamping harus memenuhi kriteria yang
sesuai dengan kebutuhan umat dalam menjalankan usaha, baik
kriteria kepribadian, kriterian kemampuan berusaha, kriteria
kepemimpinan, maupun kriteria manajemen.
Pemodal
Merupakan pribadi dan atau kelompok masyarakat yang
memiliki kemampuan finansial serta memiliki jiwa kepedulian
sosial. Kelompok pemodal ini dengan syarat dan ketentuan yang
disepakati, memberikan modal terikat maupun tidak terikat
untuk sebuah usaha yang dikelola oleh umat.
Pemodal secara pribadi biasanya merupakan tokoh yang
disegani umat (bisa pengusaha, ustadz, di, birokrat, dll) serta
memiliki jiwa sosial sehingga mau membantu perekonomian
umat. Sedangkan pemodal secara kelompok bisa sebuah
yayasan sosial, perusahaan, LSM, atau kelompok lainnya yang
berkoordinasi dengan umat dalam memberdayakan potensi
sebagai kearifan lokal yang bisa dikembangkan.
Pemodal berhak mendapatkan informasi dari semua
usaha yang dilaksanakan umat dalam jangka waktu tertentu
sesuai kesepakatan. Informasi yang diberikan harus dapat
menggambarkan perkembangan usaha yang dilakukan.
Pemodal bisa bertindak sebagai penerima hasil usaha
dari program pemberdayaan umat. Hasil usaha produksi yang
dilakukan umat akan ditampung oleh pemodal sehingga akan
mendapatkan kepastian pasokan hasil usaha, dan umat juga
memiliki kepastian pasar untuk menjual hasil usahanya. Dalam
kaitan ini, pemodal yang dimaksud berbeda dengan rentenir
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atau pemberi modal lainnya. Kompensasi yang
didapatkan oleh pemodal adalah kepastian pasokan
produksi. Sedangkan renternir mendapatkan
kompensasinya adalah dalam bentuk bunga
pinjaman.
Pemodal memberikan pinjaman tidak
berbatas waktu, sehingga kepastian umat akan
kebutuhan modal dapat terjamin. Jika usahanya
semakin maju, kepastian mendapatkan modal
tambahan juga menjadi terbuka lebar. Sebaliknya,
jika usahanya kurang maju, akan dibantu bersama
pendamping untuk memecahkan masalah yang
dihadapi. Dengan demikian, akan terjalin kerjasama
dalam memajukan ekonomi umat. Dalam hal ini
pemodal bukan hanya sebatas memberikan modal,
akan tetapi juga ikut memecahkan masalah melalui
tenaga pendamping yang ditunjuk.
Selain itu, peran pemodal dapat menjadi
jembatan distribusi arus produksi umat dengan
pasar. Masalah yang selama ini terjadi, harga dari
produsen hanya ditentukan oleh satu pihak (pasar)
dapat diatasi dengan adanya peran ini. Pemodal
dapat menjadi penentu harga pasar. Harga produk
menjadi kesepakatan antara dua belah pihak
sehingga tidak ada yang dirugikan.
Kesimpulan
Membangun ekonomi umat merupakan
amanat dan tanggung jawab negara sebagai
indikator
keberhasilan
pembangunan
perekonomian. Dalam membangun ekonomi umat
diperlukan sistem yang dapat mengukur tingkat
keberhasilan usaha, persentase umat yang
terdampak program, serta mempunyai dampak
terhadap meningkatnya kualitas sumber daya
manusia Indonesia.
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Untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan
diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Saat meluncurkan
program pemberdayaan jangan bersifat hit and run. Diperlukan
pendampingan hingga dipastikan keberhasilan program akan
berkelanjutan. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari pemodal,
pendamping, pemerintah, dan masyarakat.
Demikian, semoga perekonomian umat dapat diperbaiki
dengan mekanisme pemberdayaan. In syaa Allah ini akan dapat
berdampak untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Aamiin.
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Menjaga Organ Tubuh
Berbagai macam organ akan terangkai membentuk suatu sistem organ. Organ
t u b u h m a n u s i a i n i t i d a k b e k e r j a s e n d i r i - s e n d i r i , t e t a p i s a l i n g bergantung dan
saling berkaitan. Sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu
disebut sistem organ.
Organ-organ tersebut memerlukan perawatan agar terus dapat berfungsi sebagaimana
mestinya. Namun, ada beberapa organ yang memerlukan perhatian lebih karena dapat menyalurkan
bakteri yang dapat menyebabkan penyakit penyakit serius lainnya.
Berikut ini adalah tiga organ yang dimaksud:
1. Pernapasan
Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkannya, atau sering
di sebut respirasi. Bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut karena udara
yg masuk akan disaring oleh bulu-bulu halus di dalam hidung kita. Bila langsung
menggunakan mulut, dapat menimbulkan infeksi tenggorokan akibat banyaknya bakteri.
Hal ini tentu dapat nenimbukan berbagai macam penyakit.
2. Pencernaan.
Pada saat kita makan, kuman dan bakteri akan ikut masuk ke dalam tubuh jika makanan
kita tidak higienis. Penyakit yang timbul karena oleh bakteri yang masuk dalam tubuh
kita tak bisa diremehkan begitu saja karena akan membuat jenis penyakit itu semakin
parah. Dari bakteri bakteri yang sepele itu dapat menyebabkan infeksi pada usus anda
dan saluran kencing, yang akhirnya akan menyebabkan penyakit ginjal.
3. Gigi
Pada saat kita mengunyah mskanan, di situ akan tertinggal kuman-kuman. Kuman tertinggal
akan menyebabkan gigi berlubang. Kuman terus menjalar ke bagian dalam gigi dan selanjutnya bisa
menginfeksi bagian mulut. Harus diingat pula bahwa area seputar mulut merupakan tempat yang
sangat disukai bermacam kuman. Karena itu, kebersihan mulut dan gigi sangat dianjurkan, salah
satunya adalah dengan menggosok gigi dan berkumur secara teratur.
Sumber: www.ruangsehat.net
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Surat Al-Hujurat Ayat 6

َﻳﺎ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ِإنْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ َﻓ ِﺎﺳ ٌﻖ ِﺑ َﻨ َﺒﺈٍ َﻓ َﺘ َﺒ ﱠﻴ ُﻨﻮا َأنْ ﺗ ُِﺼﻴ ُﺒﻮا َﻗ ْﻮ ًﻣﺎ ِﺑ َﺠ َﻬﺎﻟَ ٍﺔ
�َ ﲆ َﻣﺎ َﻓ َﻌﻠْ ُﺘ ْﻢ ﻧَﺎ ِد ِﻣ
ٰ َ َﻓ ُﺘ ْﺼ ِﺒ ُﺤﻮا َﻋ
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

BER-MEDSOS YANG BERADAB
Medsos yang merupakan kepanjangan dari media sosial merupakan istilah yang sudah
sangat akrab dalam kehidupan saat ini. Media sosial adalah media online (daring, dalam
jaringan) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara langsung melalui internet.
Dengan sarana ini, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan
menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wifi, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring
sosial dan wifi merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di
seluruh dunia.
Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang begitu pesat. Komunikasi
melalui dunia maya, yang lebih popular dengan medsos ini seolah-olah telah menggantikan pola
dan peran hubungan sesama manusia. Fitrah manusia untuk saling bertemu dan menyapa
tergantikan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di gawai canggih ini. Nyaris semua aktifivitas
manusia, mulai dari interaksi belajar-mengajar, jual-beli, entertaimen, termasuk interaksi
pribadi/keluarga, mulai dari sekadar bercengkerama, bersenda gurau sampai urusan berat dan
penting yang awalnya dilakukan secara langsung, saat ini cukup dilakukan lewat aplikasi gadget.
Penggunaan media sosial hampir dipastikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
global, termasuk masyarakat Indonesia untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi.
Kemudahan berkomunikasi yang luar biasa ini membawa konsekuensi tersendiri. Tanpa
disadari atau bahkan mungkin dengan kesadaran penuh, banyak informasi, opini, gambar,
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ungkapan dan lain-lain yang kerap ditampilkan tidak semestinya karena menyinggung perasaan,
mencemarkan nama baik, menyudutkan seseorang/kelompok tertentu, mengadu domba,
memprovokasi dan lain-lain. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan
kecenderungan maraknya penyalahgunaan medsos yang otomatis berdampak pada banyaknya
para pengguna yang harus berurusan dengan hukukm.
Di sinilah pentingnya regulasi guna membangun kesadaran masyarakat agar senantiasa
menjunjung etika dalam ber-medsos. Untuk mencapai hal itu, pemerintah telah menerapkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Namun demikian, belum banyak masyarakat yang memahami dan
melaksanakan kandungan UU tersebut sehingga masih sering tersiar di berbagai media massa
tentang segelintir warga yang terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Perlu kiranya
ditegaskan lagi, pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu “Setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau menbuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Dalam upaya mengurangi dan menghindari munculnya persoalan tersebut, maka kita
dituntuk untuk mengetahui batasan-batasan dalam ber-sosmed. Untuk itulah, diperlukan suatu
etika dalam menggunakan media sosial agar tidak menghina ataupun menuduh orang lain tanpa
alasan yang jelas. Sebaliknya, kita hendaknya selalu menyikapi dengan bijak atas
komentar/argumen, baik yang positif maupun negatif. Jadikan medsos sebagai saran informatif,
inovatif, aktual, faktual dan motivasi perbaikan diri apabila ada komentar negatif.
Tampilan berikut kiranya bisa menjadi panduan kita dalam ber-medsos.

Selain itu, berikut ini adalah hal-hal yang perlu juga kita perhatikan agar kegiatan bermedsos makin nyaman dan aman, antara lain:
1. Memakai Bahasa yang Tepat
Bertutur kata dan menulislah memakai bahasa yang tepat, sopan, dan santun dengan
siapapun kita berinteraksi karena bahasa dapat mencerminkan karakter seseorang. Salah
satu cara mengetahui bahasa yang cocok untuk berinteraksi adalah dengan membaca
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

gaya bahasa saat yang bersangkutan berkirim pesan/komentar atau saat menulis status
orang lain.
Menghargai Privasi Orang Lain
Hargai rahasia/privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di medsos meskipun
hanya untuk bercanda/bergurau karena dapat menyebabkan orang lain merasa
tersekspos privasinya.
Menghindari SARA dan Pornografi
Tidak berbicara, menuliskan, dan membagikan konten yang mengandung unsur SARA
(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan membagikan konten/berita/gambar yang
mengandung pornografi karena dapat membuat seseorang merasa dihina, dilecehkan
dan lain-lain.
Menghindari Update Status yang Krusial dan Pribadi
Hindari meng-update status yang bersifat privasi dari diri kita, misalnya kondisi sedang
galau, jengkel, sendirian dirumah, sedang mengambil uang di bank dan lain-lain. Update
status seperti itu berbahaya bagi karena dapat mengundang orang lain berbuat jahat
kepada kita. Ingat, hal-hal pribadi itu bukan untuk konsumsi publik.
Menghindari Menghasut dan Menebar Kebencian
Hindari meng-udate status atau memberi komentar yang dapat dianggap sebagai
hasutan dan menyebarkan kebencian atau permusuhan, baik itu kepada seseorang atau
kelompok tertentu. Apabila hal demikian terjadi, maka kita dapat dikenakan tindakan
pidana sesuai dalam UU ITE pasal 28 ayat 2.
Mengecek Ulang Kebenaran Berita
Kita wajib untuk memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkan dan
menginformasikan kepada yang lain. Kita harus lebih bijak dan cerdas dalam menangkap
informasi yang telah kita terima. Ingat, kita bisa berurusan hukum manakala kita tidak
melakukan pengecekan atas informasi yang kita sebarkan.
Menghargai Hasil Karya Orang Lain
Saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang
lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasinya sebagai salah satu
bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta
merta salin-saji (copy-paste) tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.
Kesimpulannya, kita harus dapat menyikapi dan memanfaatkan perkembangan
teknologi komunikasi ini dengan baik dan bijak. Dengan tetap selalu berada di koridor
berkomunikasi yang menjunjung adab dan etika, maka tujuan terciptanya ukhuwah dan
silaturahim in syaa Allah akan selalu tercapai dan terpelihara. Aamiin.
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