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PESAN
KETUA UMUM

Hijrah Ke Dunia VUCA

Moh. Zahri, M.Pd

Tahun baru 1 Muharrom 1441 H memiliki makna yang istimewa, karena berada pada situasi perkembangan dunia
yang bergejolak. Digitalisasi berbagai
sektor kehidupan telah mengguncang
tatanan hidup yang selama ini telah ada.
Ketidak-pastian yang menjadi arus besar era ini, telah menjungkirbalikkan kemapanan dan stabilitas kehidupan yang
menjadi cita-cita semua bangsa. Yang
kita hadapi saat ini, adanya perubahan
yang sangat cepat seperti cepatnya Jin
Ifrit memindahkan istana untuk Nabi Sulaiman AS.
Perubahan akan selalu menjadi inti
dalam kehidupan manusia, terutama di
bidang pendidikan. Makna belajar adalah adanya upaya sadar agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini
memberikan suatu dorongan bagi dunia pendidikan, dan para guru, bahwa
guru dan dunia pendidikan hendaknya menjadi garda terdepan menyongsong perubahan-perubahan yang akan
terjadi. Bahkan guru dan dunia pendidikanlah yang seharusnya menciptakan
dan menghasilkan perubahan, bukan
sekedar beradaptasi terhadap perubaJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

han yang terjadi. Guru menjadi anasir
terpenting untuk menciptakan perubahan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pe-ran seorang
guru sangatlah mulia karena memiliki
tugas strategis utuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar, dengan
mempersiapkan anak didiknya menjadi
generasi terbaik untuk masa depan Indonesia.
Peringatan 1 Muharrom dimaksudkan untuk mengambil spirit hijrahnya
Nabi Muhammad SAW, yang berhasil
melakukan lompatan besar dalam tata
kelola kehidupan baru umat manusia
dengan modal iman dan taqwa. Iman
dan taqwa telah berhasil diubah menjadi energi dan kinerja yang extra ordinary.
Iman dan taqwa telah mewujud menjadi
sebuah energi kinetik yang dapat menggerakan sumber daya umat manusia.
Inilah tantangan pertama pendidikan Islam, yang menjadikan iman dan taqwa
sebagai pilar utama, namun masih lebih
banyak dipahami dan dilakukan di ranah
5

ritual semata. Untuk itu ada tiga hal
yang perlu ditekuni oleh para guru agar
iman dan taqwa ini menghasilkan energi extra ordinary. Pertama, mengokohkan mindset seluruh warga sekolah terutama para guru, siswa dan orang tua,
bahwa iman dan taqwa adalah modal
dasar perubahan-perubahan yang akan
membawa keberhasilan dan keberkahan. Pendidikan tentang iman dan taqwa,
hendaknya
mampu
menggerakkan
seluruh potensi anak didik untuk bekerja keras, bekerja sama, menghasilkan
karya-karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman dan taqwa
tidak hanya berbuat ritualitas, namun
ritu-alitas dan karya besar merupakan
satu kesatuan.
Kedua, para guru hendaknya memi6

liki semangat dan keterampilan untuk
terus mempelajari didaktik metodik
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
pada para sahabatnya sehingga dampak
iman dan taqwa nyata dalam kehidupan.
Kita harus yakin bahwa metode pendidikan terbaik adalah yang dilakukan Rasulullah SAW, karena proses pendidikan
inilah perubahan dan lompatan besar
terjadi.
Ketiga, hendaknya para guru terus
memperkaya metode pendidikan sesuai
dengan konteks kekinian agar proses
pendidikan yang dilaku-kan memiliki relevansi dengan situasi saat ini.
Spirit untuk menjadikan iman
dan taqwa sebagai modal utama dalam melakukan perubahan, sejalan
JSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

gerakkan kemajuan pendidikan, tentu dibutuhkan strategi yang berbeda.
Super team guru dan kepala sekolah,
kreativitas, inovasi, dan sistem manajemen modern, me-rupakan faktor utama yang dapat menghasilkan lompatan
besar melampaui situasi VUCA yang
terjadi saat ini. Superteam yang aktif
me-ngembangkan budaya berimajinasi
tentang masa depan Indonesia, kemajuan dunia, posisioning serta kualitas
sekolah yang akan diraih pada masa
mendatang akan meng-hasilkan jurang
kualitas. Kesenjang-an dan jurang yang
ekstrim, dapat dipandang sebagai tantangan yang ekstrim dalam melakukan
perubahan.

dengan nilai-nilai Pancasila pada sila
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga
mengungkapkan bahwa kemerdekaan
Indonesia di-peroleh atas berkat rahmat
Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia telah meyakini modal iman dan
taqwa ini, bukan hanya meyakini tapi
telah membuktikan hasilnya yaitu tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia.
Iman dan taqwa terko-neksi langsung
dengan pembangun-an bangsa melalui
perubahan-peru-bahan yang sangat
fundamental.

Disinilah dibutuhkan skill untuk
mengubah energi iman dan taqwa menjadi kekuatan extra ordinary dalam bentuk kinerja yang nyata, terencana, terukur, dan tersistem sehingga tantangan
tersebut dapat diselesaikan
dengan
baik. Langkah ini akan menghasilkan
kualitas dan diferensiasi distinktif serta daya saing yang tinggi, sehingga
sekolah yang dikelola selalu diminati
oleh masyarakt luas. Inilah jalan sekolah menuju hijrah yang sukses ke dunia
VUCA: volatility (bergejolak), uncertainty (tidak menentu), complexity (kompleks), dan ambiguity (ambigu).
maz/jsit.indonesia/1441H

Pada era revolusi industri 4.0 dan
datangnya dunia VUCA, untuk mengejawantahkan keimanan dan ketaqwaan
menjadi kekuatan yang dapat mengJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019
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UTAMA
BAHASAN

Hijrah Pertama ke Negeri
Habasyah
Ibnu Ishaq berkata: “Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam menyaksikan
langsung penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, dan itu berbalik de
ngan keadaan beliau karena kedudukan
beliau di sisi Allah dan di sisi pamannya, Abu Thalib, sementara beliau tidak
mampu memberi perlindungan kepada
mereka, maka beliau bersabda kepada
mere-ka: “Bagaimana kalau kalian berhijrah ke negeri Habasyah, karena rajanya mengharamkan siapapun dizalimi
di dalamnya, dan negeri tersebut adalah
negeri yang aman hingga Allah memberi solusi bagi kalian!”
Kemudian sahabat-sahabat Rasulul8

lah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam berangkat menuju Habasyah, karena khawatir menerima siksaan yang lebih berat.
Mereka lari kepada Allah dengan membawa agama mereka. Inilah hijrah pertama yang terjadi da-lam Islam.
Kaum Muslimin yang pertama kali
berangkat dari Bani Umayyah bin Abdu
Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin
Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin
Ghalib bin Fihr ialah Utsman bin Affan
bin Abu Al- Ash bin Umayyah beserta
istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam.
Muhajirin dari Bani Abdu Syams
bin Abdu Manaf ialah Abu Hudzaifah
JSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

bin Utbah bin Rabi’ah bin Abdu Syams
beserta istrinya yang bernama Sahlah
binti Suhail bin Amr, salah seorang dari
Bani Amir bin Luay. Di Habasyah Sahlah
melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad bin Hudzaifah.
Dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin
Qushay ialah Az-ZUbayr bin Awwam bin
Khuwailid bin Asad.
Dari Bani Abduddar bin Qushay
ialah Mush’ab bin Umair bin Hasyim bin
Abdu Manaf bin Abduddar.
Dari Bani Zuhrah bin Kilab ialah Abdur-rahman bin Auf bin Abdu Manaf bin
Abd bin Al-Harits bin Zuhrah.
Dari Bani Makhzum bin Yaqadzah
bin Murrah ialah Abu Salamah bin Abdul
Usd bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin
Makhzum beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah
bin Al- Mughirah bin Abdullah bin Umar
bin Makhzum.
Dari Bani Jumah bin Amr bin
Hushaish bin Ka’ab ialah Utsman bin
Madz’un bin Habib bin Wahab bin
Hudzafah bin Jumah.
Dari Bani Adi bin Ka’ab ialah Amir
bin Rabi’ah, sekutu keluarga Al-Khaththab dari Anzah bin Wail.
Ibnu Hisyam berkata: Ada yang dari
Anzah ialah anak Asad bin Rabi-ah. Amir
bin Rabi’ah hijrah bersama istrinya, Laila binti Abu Hatsmah bin Hudzafah bin
Ghanim bin Abdullah bin Auf bin Ubayd
bin Uwaij bin Adi bin Ka’ab.
Dari Bani Amir bin Luay ialah Abu
Sabrah bin Abu Ruhm bin Abdul Uzza
bin Abu Qais bin Abdu Wudd bin Nashr
bin Malik bin Hisl bin Amir. Ada yang
mengatakan yang hijrah dari Bani Amir
bin Luay ialah Abu Hathib bin Amr bin
JSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

Abdu Syams bin Abdu Wudd bin Nashr
bin Malik bin Hisl bin Amir. Ada yang
mengatakan bahwa dialah orang yang
pertama kali tiba di Habasyah.
Dari Bani Al-Harits bin Fihr ialah Suhail bin Baidha yang tidak lain ada-lah
Suhail bin Wahb bin Rabi’ah bin Hilal bin
Uhaib bin Dhabbah bin Al-Harits.
Sepuluh orang kaum Muslimin inilah
yang pertama kali berangkat ke bumi
Habasyah, sebagaimana berita yang
saya terima.
Ibnu Hisyam berkata: Mereka dipimpin Utsman bin Madz’un se-perti
diikatakan sebagian orang berilmu kepadaku.
Ibnu Ishaq berkata: Kemudian Ja’far
bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu berangkat menyusul ke bumi Habasyah.
Kaum Muslimin secara ber-tahap-tahap
berhijrah ke Habasyah hingga mereka berkumpul di sana. Ada yang hijrah
bersama istrinya, ada pula yang hijrah
sendirian tanpa ditemani istrinya.
Dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf
bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin
Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr ialah
Ja’far bin Abu Thalib bin Hasyim beserta istrinya, Asma’ binti Umais bin AnNu’man bin Ka’ab bin Malik bin Quhafah
bin Khats’am. Di Habasyah, Asma’ melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi
nama Abdullah bin Ja’far.
Sedangkan dari Bani Umayyah bin
Abdu Syams bin Abdu Manaf ialah Utsman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams beserta istrinya
yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam, Amr bin
Sa’id bin Al-Ash bin Umayyah beserta
istrinya yang bernama Fathi-mah binti Shafwan bin Umayyah bin Muharrits
9

bin Syiqq bin Raqabah bin Mukhdi’ AlKinani, dan saudaranya yang bernama
Khalid bin Sa’id bin Al-Ash bin Umayyah
beserta istrinya yang bernama Umainah binti Khalaf bin As’ad bin Amir bin
Bayadzah bin Yatsi’ bin Ja’tsamah bin
Sa’ad bin Mu-laih bin Amr, dari Khuza’ah.
Ibnu Hisyam berkata: Ada yang
menyebutkan Humainah (bukan Umainah) binti Khalaf. Ibnu Ishaq ber-kata: Di
Habasyah, Umainah me-lahirkan Sa’id
bin Khalid dan Amah binti Khalid. Di
kemudian hari, Amah menikah dengan
Zubair bin Awwam dan dari pernikahan
keduanya la-hirlah Amr bin Zubair, dan
Khalid bin Zubair.
Di antara sekutu-sekutu Bani Umayyah dari Bani Asad bin Khuzai-mah
yang hijrah ke Habasyah ialah Abdullah
bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya’mar bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin
Dudan bin Asad, saudaranya yang bernama Ubaidillah bin Jahsy beserta istrinya yang ber-nama Ummu Habibah
binti Abu Su-fyan bin Harb bin Umayyah. Qais bin Abdullah salah seorang

dari Bani Asad bin Khuzaimah beserta istrinya yang bernama Barakah binti
Yasar mantan budak wanita Abu Sufyan
bin Harb bin Umayyah, dan Mu’aiqib bin
Abu Fathimah. Ketujuh orang di atas
ada-lah keluarga Sa’id bin Al-Ash.
Ibnu Hisyam berkata: Ada yang
menyebut bahwa Mu’aiqib berasal dari
Daus.
Ibnu Ishaq berkata: Dari Bani Abdu Syams bin Abdu Manaf ialah Abu
Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah bin
Abdu Syams, dan Abu Musa Al-Asy ari
yang nama aslinya adalah Abdullah bin
Qais, sekutu keluarga Utbah bin Rabi’ah.
Dari Bani Naufal bin Abdu Manaf
ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin
Wahb bin Nasib bin Malik bin Al-Harits
bin Mazin bin Manshur bin Ikrimah bin
Khashafah bin Qais bin Ailan, sekutu
mereka.
Dari Bani Asad bin Abdul Uzza bin
Qushay ialah Zubair bin Awwam bin
Khuwailid bin Asad, Al-Aswad bin Naufal bin Khuwailid bin Asad, Yazid bin
Zam’ah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib
bin Asad, dan Amr bin Umayyah bin
Al-Harits bin Asad. Jadi jumlah muhajirin dari Bani Asad bin Abdul Uzza ada
empat orang.
Dari Bani Abd bin Qushay ialah Thulaib bin Umair bin Wahb bin Abu Kabir
bin Abd bin Qushay. Seorang saja.
Sementara dari Bani Abduddar bin
Qushay ialah Mush’ab bin Umair bin
Hasyim bin Abdu Manaf bin Ab-duddar,
Suwaibith bin Sa’ad bin Har-malah bin
Malik bin Umailah bin As-Sibaq bin Abduddar, Jahm bin Qais bin Abdu Syurahbil bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddar beserta istrinya yang bernama
Ummu Harma lah binti Abdu A-Aswad
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bin Judzai-mah bin Aqyasy bin Amir
bin Baya-dzah bin Yatsiq bin Ja’tsamah
bin Sa’ad bin Mulaih bin Amir dari Khuza’ah beserta kedua anaknya yang bernama Amr bin Jahm dan Khuzai-mah
bin Jahm, Abu Ar-Rum bin Umair bin
Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddar,
dan Firas bin An-Nadhr bin Al-Harits bin
Kaladah bin Alqamah bin Abdu Manaf
bin Abduddar. Dengan demikian jumlah
mereka ada lima orang.
Dari Bani Zuhrah bin Kilab ialah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin
Abd bin Al-Harits bin Zuhrah, Amir bin
Abu Waqqash, nama lengkapnya adalah Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin
Zuhrah, Al- Muthalib bin Azhar bin Abdu
Manaf bin Abd bin Al-Harts bin Zuhrah
beserta istrinya Ram-lah binti Abu Auf
bin Dhubairah bin Su’aid bin Sa’ad bin
Sahm. Di Ha-basyah, Ramlah melahirkan
bayi laki-laki yang bernama Abdullah
bin Al-Muthalib.
Dari sekutu-sekutu Bani Zuhrah
bin Kilab dari Hudzail ialah Abdullah
bin Mas’ud bin Al-Harits bin Sya-makh
bin Makhzum bin Shahilah bin Kahil
bin Al-Harits bin Tamim bin Sa’ad bin
Hudzail, dan saudaranya yang ber-nama
Utbah bin Mas’ud.
Dari Bahra’ ialah Al-Miqdad bin Amr
bin Tsa’labah bin Malik bin Rabi’ah bin
Tsumamah bin Mathrud bin Amr bin
Sa’ad bin Tsaur bin Tsa’labah bin Malik
bin Asy-Syarid bin Hazl bin Faisy bin Puraim bin Al- Qain bin Ahwad bin Bahra’
bin Amr bin Ilhaf bin Qudha’ah.
Ibnu Hisyam berkata: Ada yang
menyebutkan bahwa Muhajirin lain dari
Bahra’ ialah Hazl bin Fas bin Dzar, Duhair bin Tsaur.
Ibnu Ishaq berkata: Ada yang berJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

pendapat bahwa muhajirin lain dari
Bahra’ ialah Al-Miqdad bin Al- Aswad
bin Abdu Yaghuts bin Wahb bin Abdu
Manaf bin Zuhrah, karena Al-Aswad
mengadopsinya pada masa jahiliyah
dan bersekutu dengannya. Jadi jumlah
Muhajirin dari Bahra’ ada enam orang.
Adapun muhajirin dari Bani Taim
bin Murrah ialah Al-Harits bin Khalid
bin Shakhr bin Amir bin Amr bin Ka’ab
bin Sa’ad bin Taim beserta istrinya yang
bernama Raithah binti Al-Harits bin Jabalah bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin
Sa’ad bin Taim. Di Habasyah dia melahirkan anak yang diberi na-ma Musa bin
Al- Harits. Aisyah binti Al-Harits, Zainab binti Al Harits, dan Fathimah binti
Al-Harits, dan Amr bin Utsman bin Amr
bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim. Jadi jumlah
Muhajirin dari Bani Taim bin Murrah ada
dua orang.
Dari Bani Makhzum bin Yaqazhah
bin Murrah ialah Abu Salamah bin Abdu
Al-Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar
bin Makhzum beserta istrinya yang bernama Ummu Sala-mah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah
11

bin Umar bin Makhzum. Di Habasyah,
Ummu Sala-mah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Zainab binti
Abu Salamah. Nama asli Abu Salamah
ialah Abdullah sedangkan nama asli
Ummu Salamah ialah Hindun. Muhajirin
yang lain dari Bani Makhzun ialah Syammas bin Utsman bin Abd bin Asy-Syarid
bin Suwaid bin Harmi bin Amr bin Makhzum.
Ibnu Hisyam berkata: Nama asli
Syammas adalah Utsman. Dinama-kan
Syammas karena Syammas lain yang
berasal dari Asy-Syamamisah tiba di
Makkah pada zaman jahiliyah. Syammas dari Asy-Syamamisah ini adalah
pria tampan penuh kharisma. Utbah
bin Rabi’ah, paman Syammas berkata:
“Aku akan datangkan Syammas yang
lebih tampan da-ripada Syammas ini.”
kemudian ia mendatangkan keponakannya yang bernama Utsman bin Utsman
kemudian ia diberi nama Syammas sebagaimana dituturkan Ibnu Syihab.
Ibnu Ishaq berkata: Muhajirin yang
lain dari Bani Makhzum ialah Habbar bin
Sufyan bin Abdu Al-Asad bin Hilal bin
Abdullah bin Umar bin Makhzum, saudara Habbar, Abdul-lah bin Sufyan, Hisyam
Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, Salamah
bin His-yam bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, dan Ayyasy
bin Abu Rabi’ah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.

Ibnu Hisyam berkata: Ada yang
menyebutkan Muhajirin lain dari sekutu
Bani Makhzum ialah Hubsyi-yah bin Salul. Dialah yang biasa di-panggil Muattib
bin Hamra.
Dari Bani Jumah bin Amr bin
Hushaish bin Ka’ab ialah Utsman bin
Madz’un bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah beserta anak laki-lakinya
yang bernama As-Saib bin Utsman, serta dua saudara laki-lakinya yang bernama Qudamah bin Madz’un dan Abdullah
bin Madz’un. Hathib bin Al-Harits bin
Ma’mar bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah beserta istrinya yang
bernama Fathimah binti Al- Mujallil bin
Abdul-lah bin Abu Qais bin Abdu Wudd
bin Nashr bin Malik bin Hisl bin Amir,
kedua anak laki-lakinya yang berna-ma
Muhammad bin Hathib, dan Al-Harits
bin
Hathib saudara Hathib yang ber-nama Haththab bin Al-Harits beserta istrinya yang bernama Fukaihah binti Yasar,
Sufyan bin Ma’-mar bin Habib bin Wahb
bin Hu-dzafah bin Jumah serta kedua

Muhajirin dari sekutu-sekutu Bani
Makh-zum ialah Muattib bin Auf bin
Amir bin Al-Fadhl bin Afif bin Kulaib bin
Habasyiyah bin Salul bin Ka’ab bin Amr
dari Khuza’ah. Dialah yang diberi nama
Aihamah. Jadi jumlah muhajirin dari
Bani Makhzum dan sekutunya ada delapan orang.
12
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anak laki- lakinya yang bernama Jabir
bin Sufyan dan Juna-dah bin Sufyan,
serta istrinya yang bernama Hasanah.
Hasanah adalah ibu Jabir dan Junadah,
serta saudara keduanya dari pihak ibu
yaitu Sy-urahbil bin Hasanah, yang berasal dari Al-Ghauts.
Ibnu Hisyam berkata: Syurahbil merupakan anak Abdullah, salah seorang
dari Al-Ghauts bin Murr, saudara Tamim
bin Murr.
Ibnu Ishaq berkata: Muhajirin lain
dari Bani Jumah ialah Utsman bin Rabi’ah bin Ahban bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah. Jadi jumlah Muhajirin dari
Bani Jumah ada sebelas orang laki-laki.
Dari Bani Sahm bin Amr bin Hushaish
bin Ka’ab ialah Khunais bin Hudzafah bin
Qais bin Adi bin Sa’ad bin Sahm, Abdullah bin Al-Harits bin Qais bin Adi bin
Sa’ad bin Sahm, dan Hisyam bin Al-Ash
bin Wail bin Sa’ad bin Sahm.
Ibnu Hisyam berkata: Al-Ash adalah anak Wail bin Hasyim bin Sa’ad bin
Sahm.
Ibnu Ishaq berkata: Dari Bani Sahm
bin Amir ialah Qais bin Hudzaf-ah bin
Qais bin Adi bin Sa’ad bin Sahm, Abu
Qais bin Al-Harits bin Qais bin Adi bin
Sa’ad bin Sahm, Abdullah bin Hudzafah
bin Qais bin Adi bin Sa’ad bin Sahm, AlHarts bin Al-Harits bin Qais bin Adi bin
Sa’ad bin Sahm, Ma’mar bin Al-Harits
bin Qais bin Adi bin Sa’ad bin Sahm, Bisr
bin Al-Harits bin Qais bin Adi bin Sa’ad
bin Sahm, saudara seibu Bisr dari Bani
Tamim yang bernama Sa’id bin Amr,
Sa’id bin Al-Harits bin Qais bin Adi bin
Sa’ad bin Sahm, As-Saib bin Qais bin Adi
bin Sa’ad bin Sahm, Umair bin Ri’ab bin
Hudzaifah bin Muhassim bin Sa’ad bin
Sahm, dan Mahmiyah bin Al-Jaza’, sekuJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

tu Bani Sahm bin Amr dari Bani Zubaid.
Jumlah Muhajirin dari Bani Sahm ada
empat belas orang laki-laki.
Dari Bani Adi bin Ka’ab ialah Ma’mar
bin Abdullah bin Nadhlah bin Abdul
Uzbin Hurtsan bin Auf bin Ubaid bin
Uwaij bin Adi, Urwah bin Abdul Uzza bin
Hurtsan bin Auf bin Ubaid bin Uwaij bin
Adi, Adi bin Nadhlah bin Abdul Uzza bin
Auf bin Ubaid bin Uwaid bin Adi beserta anak laki-lakinya yang bernama AnNu’man bin Adi, dan Amir bin Rabi’ah,
sekutu keluarga Al-Khaththab dari Anz
bin Wail beserta istrinya yang bernama
Laila binti Hatsmah bin Ghanim. Jadi
Muhajirin dari Bani Adi bin Ka’ab ada
lima orang.
Dari Bani Amir bin Luay ialah Abu
Sabrah bin Abu Ruhm bin Abdul Uzza
bin Abu Qais bin Abdu Wudd bin Nashr
bin Malik bin Hisl bin Amir beserta istrinya yang bernama Ummu Kaltsum
binti Suhail bin Amr bin Abdu Syamsu
bin Abdu Wudd bin Nashr bin Malik bin
Hisl bin Amir, Abdullah bin Makhramah
bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdu
Wudd bin Nashr bin Nahsr bin Malik bin
Hisl bin Amir, Abdullah bin Suhail bin
Amr bin Abdu Syams bin Abdu Wudd
bin Nashr bin Malik bin Hisl bin Amir, Salith bin Amr bin Abdu Syams bin Abdu
Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl bin
Amir, saudara Salith yang bernama AsSakran bin Amr beserta istrinya yang
bernama Saudah binti Zam’ah bin Qais
bin Abdu Syams bin Abdu Wudd bin
Nashr bin Malik bin Hisl bin Amir, Malik
bin Zam’ah bin Qais bin Abdu Syams
bin Abdu Wudd bin Nahsr bin Malik bin
Hisl bin Amir beserta istrinya yang bernama Amrah binti As- Sa’di bin Waqdan
bin Abdu Syams bin Ab-du Wudd bin
Nashr bin Malik bin Hisl bin Amir, Abu
Hathib bin Amr bin Ab-du Syams bin
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Abdu Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl
bin Amir, dan Sa’ad bin Khaulah, sekutu mereka. Jumlah muhajirin dari Bani
Amir bin Luay ada delapan belas orang
laki-laki.
Ibnu Hisyam berkata: Sa’ad bin
Khaulah adalah orang Yaman.
Ibnu Ishaq berkata: Dari Bani Al-Harits bin Fihr ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang bernama asli Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib
bin Dhabbah bin Al-Harits, Suhail bin
Baidha’ yang nama leng- kapnya ialah
Suhail bin Wahb bin Rabi’ah bin Hilal bin
Uhaib bin Dhab-bah bin Al-Harits namun nasab ibunya lebih lekat
dengannya sehingga ia dinasabkan kepada
ibunya. Ibunya bernama Da’dun binti
Jahdam bin Umayyah bin Dzarib bin
Al-Harits bin Fihr, tapi ibunya lebih sering di-panggil Baidha’.
Muhajirin lainnya dari Bani Al-Harits bin Fihr ialah Amr bin Abu Sarh bin
Rabi’ah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin Al-Harits, Iyadh bin Zuhair bin
Abu Syaddad bin Rabi’ah bin Uhaib bin
Dhabbah bin Al- Harts. Ada yang mengatakan bahwa Rabi’ah ialah anak Hilal bin Malik bin Dhabbah bin Al-Harits.
Amr bin Al-Harits bin Zuhair bin Syaddad bin Rabi’ah bin Hilal bin Malik bin
Dhab-bah bin Al-Harits, Amr bin Abdu
Ghunm bin Zuhair bin Abu Syaddad bin
Rabi’ah bin Hilal bin Malik bin Dhabbah
bin Al-Harits, Sa’ad bin Ab-du Qais bin
Laqith bin Amir bin Umayyah bin Dzarib
bin Al-Harits, dan Al-Harits bin Abdu
Qais bin Laqith bin Amir bin Umayyah
bin Dzarib bin Al-Harits bin Fihr. Jumlah muhajirin dari Bani Al- Harits bin Fihr
ada delapan belas orang laki-laki.

padanya, selain anak-anak yang mereka
bawa hijrah atau lahir di Ha-basyah, adalah delapan puluh tiga orang laki-laki,
apabila Ammar bin Yasir ditambahkan
ke dalam jumlah tersebut, namun tidak
jelas apakah ikut hijrah ke sana.
Di antara syair-syair yang diungkapkan di Habasyah adalah bahwa sesungguhnya Abdullah bin Al- Harits bin Qais
bin Adi bin Sa’ad bin Sahm menyaksikan
Muslimin mendapatkan keamanan di
Ha-basyah, memuji perlindungan yang
diberikan Najasyi, dan mereka dapat
beribadah kepada Allah tanpa ada rasa
takut kepada siapa pun.
Utsman bin Madz’un melaknat Umayyah bin Khalaf bin Wahb bin Hudzafah
bin Jumah. Utsman bin Madz’un adalah saudara misan Umayyah bin Khalaf,
namun demikian, Umayyah bin Khalaf
tetap mengintimidasi karena keislamannya. Padahal, Umayyah bin Khalaf saat
itu adalah tokoh yang sangat dihormati
di kaumnya.

Jumlah kaum Muslimin yang me-nyusul ke Habasyah dan berhij-rah ke14
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UTAMA

Orang-orang Quraisy
Mengirim Intelnya ke Habasyah untuk
Menarik Pulang Kaum Muhajirin

BAHASAN

Ibnu Ishaq berkata: Manakala orangorang Quraisy menyadari bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam hidup damai dan tentram
di bumi Habasyah, serta mendapatkan
tempat tinggal dan ketenangan, mereka sepakat mengirim dua intel Quraisy
yang kokoh agamanya untuk menemui
Najasyi dan memin-tanya menyerahkan
sahabat-sahabat Rasulullah Shallalahu
‘alaihi wa Sallam kepada mereka. Mereka melakukan ini karena bermaksud
menyiksa para sahabat agar murtad
dari agamanya, dan mengeluarkan mereka dari negeri Habasyah. Orang-orang
Quraisy mengutus Abdullah bin Abu
Rabi’ah dan Amr bin Al-Ash bin Wail,
dan membekali keduanya dengan hadiah-hadiah mewah untuk mereka serahkan Najasyi dan para pendetanya. Maka
diutuslah keduanya.
Ketika Abu Thalib mengendus rencana orang-orang Quraisy, dan hadiah-hadiah mewah yang dibawa oleh
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kedua utusan tersebut, ia mengucapkan
syair-syair untuk Najasyi. Meminta Najasyi agar tetap memberikan perlindungan yang baik kepada kaum Muhajirin,
dan membela mereka:
Duhai, bagaimana keadaan Ja’far di
tempat nunjauhsana Amr, dan para musuh itu adalah kerabat sendiri
Apakah
keramahan
Najasyi
menyentuh Ja’far dan sahabat-sahabatnya. Ataukah ada pihak yang berusaha
merusak suasananya
Engkau orang mulia dan luhur
Hingga orang yang tinggal di sisimu
tak merasa menderita
Allah membekalimu dengan kelapangan
Dan pintu-pintu kebaikan semuanya melekat pada dirimu Engkau orang
pemurah yang berakhlak mulia
Orang jauh dan dekat merasakan
kebaikannya.
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Ibnu Ishaq berkata: Muhammad
bin Muslim Az-Zuhri bercerita kepadaku dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin
Al-Harits bin Hisyam Al-Makhzumi dari
Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin
Al- Mughirah, istri Rasulullah Shallalahu
‘alaihi wa Sallam yang berkata: “Setiba
kami di Habasyah, Najasyi menyambut
kami dengan sangat ramah. Kami merasa aman dengan agama kami, dan bisa
beribadah kepada Allah tanpa siksa-an
dan tidak mendengar kata-kata yang
menghina kami. Hal ini lalu didengar
orang-orang Quraisy, kemudian mereka mengirim dua orang yang kokoh agamanya untuk menemui Najasyi guna
membica-rakan tujuan mereka, dan
merayu-nya dengan hadiah-hadiah untuk Najasyi yang berasal dari kekayaan
penduduk Makkah. Anehnya bahwa di
antara hadiah tersebut terdapat kulit.
Orang-orang Quraisy mengum-pulkan kulit yang banyak sekali, dan tidak
ada satu pendetapun yang tidak mereka siapkan hadiah untuk mereka. Ba-
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rang-barang tersebut dibawa Abdullah
bin Abu Rabi’ah dan Amr bin Al-Ash,
dan mereka berdua diperintahkan untuk
tidak gagal dengan misi mereka. Mereka
berkata kepada keduanya: “Berikan hadiah ini kepada semua pendeta sebelum
kalian berdua mengutara-kan maksud
kalian kepada Najasyi mengenai orangorang yang hijrah. Lalu serahkanlah
hadiah-hadiah ini kepada Najasyi, kemudian mohon-lah kepada Najasyi agar ia
menye-rahkan orang-orang yang hijrah
itu kepada kalian berdua.
Ummu Salamah bercerita: Bangkitlah kedua utusan Quraisy dari Makkah
menuju Habasyah. Kami semua saat itu
berada di sebuah rumah yang nyaman
dan tetangga yang baik. Mereka berdua
lalu memberikan hadiah tersebut kepada para pendeta sebelum berbicara kepada Najasyi. Keduanya berkata kepada
setiap orang dari para pendeta: “Sesungguhnya telah masuk ke negeri Tuan
raja anak- anak muda yang linglung.
Mereka meninggalkan agama kaumnya,
dan tidak masuk ke dalam agama kalian.
Mereka menganut agama baru yang sama-sama tidak kita kenal. Tokoh-tokoh
orang-orang Quraisy mengu-tus kami
kepada kalian untuk mena-rik pulang
mereka kepada kaumnya. Jika kami
berbicara kepada raja kali-an tentang
orang- orang tersebut, hendaklah kalian
memberikan isya-rat agar dia menyerahkan mereka kepada kami dan agar ia
tidak berbi-cara dengan mereka, karena
kaum mereka jauh lebih mengerti apa
yang mereka katakan, dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Para pendeta berkata kepada kedu-anya: “Baiklah.”
Lalu kedua utusan Quraisy itu menyerahkan hadiah-hadiah kepada Najasyi
dan Najasyi menerimanya. Keduanya
berkata kepada Najasyi: “Wahai tuan
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raja, sesungguhnya telah menyelinap
masuk ke negeri tuan anak-anak muda
kami yang linglung. Mereka murtad dari
agama kaumnya dan tidak masuk dalam
agamamu. Mereka menganut agama
yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut, begitu
juga tuan. Kami diutus ayah- ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga
besar mereka untuk membawa mereka
pulang kepada kaumnya, karena kaumnya jauh lebih mengerti apa yang mereka
katakan.”
Ummu Salamah melanjutkan: Tidak
ada sesuatupun yang paling dibenci
Abdullah bin Abu Rabi’ah dan Amr bin
Al-Ash lebih daripada Najasyi mendengar perkataan kaum kaum muslimin.
Para pendeta di sekeliling Najasyi berkata: “Mereka berdua berkata benar,
wahai tuan raja. Kaum mereka jauh lebih mengerti terhadap apa yang mereka
katakan, dan lebih mengerti terhadap
apa yang mereka cela. Oleh karena itu,
kembalikan saja mereka kepada kedua
orang ini, agar keduanya membawa
mereka kembali pulang ke negeri dan
kaum mereka.”
Mendengar itu, Najasyi marah besar. Ia berkata: “Tidak!” Demi Allah, aku
tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jika ada sebuah kaum
hidup berdampingan denganku, dan
memilihku daripada orang selain aku,
maka kewajibanku adalah bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan dua orang ini tentang diri mereka. Jika memang benar ucapan kedua
orang ini, baru aku serahkan mereka
kepada keduanya, dan aku pulangkan
mereka kepada kaumnya, namun, jika
ternyata mereka tidak seperti dikatakan
keduanya, aku akan menaungi mereka
dari keduanya, dan melindungi mereka
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selama tinggal di negeriku.”
Ummu Salamah berkata: Kemudian Najasyi mengundang datang sahabat-sahabat Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam melalui utusannya. Ketika
utusan Raja Najasyi tiba di tempat, mereka segera mengadakan pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, sebagian
Muhajirin berkata kepada sebagia yang
lain: “Apa yang akan kita katakan kepada raja Najasyi jika kita datang menemuinya?” Mereka berkata: “Demi Allah,
kita akan mengatakan apa yang telah
kita ketahui selama ini. Apa yang disampaikan Nabi itulah yang akan kita
katakan”. Ketika mereka tiba di tempat
Najasyi yang ketika itu juga memanggil
para uskupnya yang kemudian membuka mushaf-mushaf mereka di sisi
Najasyi. Najasyi bertanya kepada para
muhajirin: “Mengapa agama ini membuat kalian memisahkan dari dari kaum
kalian, dan mengapa kalian tidak masuk
ke dalam agamaku, serta tidak masuk
ke dalam salah satu dari agama-agama
yang telah ada?”
Orang yang menjawab pertanyaan
Najasyi ialah Ja’far bin Abu Thalib. Ia berkata kepada Najasyi, “Wahai tuan raja,
mulanya kami adalah ahli jahiliyah. Kami
menyembah patung-patung, memakan
bangkai, berzina, memutus silaturahim,
menyakiti tetangga, dan orang kuat
di antara kami selalu menindas orang
lemah. Begitulah kondisi kami hingga
Allah mengutus seseorang dari kami
menjadi Rasul kepada kaum kami. Kami
mengenal keturunannya, kebenarannya dan kejujurannya. la mengajak kami
kepada Allah dengan cara mentauhidkan-Nya, beribadah kepada-Nya, dan
meninggalkan batu dan patung-patung
yang sebelumnya kami sembah. Rasul
itu memerintahkan kami untuk berkata
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jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, bertetangga dengan baik, menahan diri dari hal-hal yang
haram, dan tidak membunuh. Ia melarang kami dari perbuatan zina, berkata
bohong, memakan harta anak yatim,
dan menuduh berzina wanita yang menjaga kehormatannya. Ia memerintahkan
kami hanya beribadah kepada Allah dan
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Ia juga memerintahkan
kami shalat, zakat, dan puasa.

sukaan kaum kami kepada kami. Mereka meneror dan menyakiti kami karena
agama ini. Mereka memaksa kami kembali menyembah patung-patung, tidak
menyembah Allah Ta’ala, dan kami menghalalkan kembali apa yang dulu pernah
kami halalkan. Karena mereka selalu meneror kami, menyaluti kami, mempersempit ruang gerak kami, dan memisahkan kami dari agama kami, maka kami
pergi ke negeri tuan dan memilih tuan
daripada orang lain. Kami lebih suka

Ummu Salamah berkata: Ja’far memaparkan asas-asas utama agama Islam, lalu ia berkata: Kami membenarkan
Rasul tersebut, beriman kepadanya, dan
mengikuti apa yang dia bawa dari sisi
Allah. Hanya kepada Allah kami beribadah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Kami mengharamkan apa saja yang beliau haramkan,
dan menghalalkan apa saja yang beliau
halalkan. Setelah itu, muncul ketidak-

hidup berdampingan dengan tuan, dan
kami berharap tidak disiksa lagi di sisimu, wahai tuan raja.”
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Najasyi berkata kepada Ja’far:
“Apakah engkau membawa bukti yang
datang dari sisi Allah?”
Ja’far berkata kepada Najasyi:
“Ada.” Najasyi berkata kepada Ja’far:
“Bacakanlah ia untukku!”
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Kemudian
Ja’far
membacakan
per-mulaan surat Maryam. Demi Allah,
Najasyi menangis tersedu-sedu hingga
jenggotnya basah oleh air mata. Para
uskup juga menangis hingga air mata
mereka menetes membasahi mushafmushaf mereka ketika mendengar surat yang dibaca Ja’far. Najasyi berkata:
“Sesungguhnya ayat tadi dan apa yang
dibawa Isa berasal dari sumber cahaya
yang sama. Enyahlah kalian berdua, hai
utusan Quraisy! Demi Allah, aku tidak
akan pernah mengembalikan mereka
kepada kalian berdua, dan mereka tidak
bisa diusik.”
Tatkala kedua utusan Quraisy keluar dari hadapan Najasyi, Amr bin Al-Ash
berkata: “Demi Allah, besok pagi aku
akan menghadap Najasyi dan mencabut akar asal usul mereka.” Abdullah bin
Abu Rabi’ah, orang terkuat di tengah
kami, berkata: “Jangan kau lakukan itu,
karena mereka mempunyai kaum kerabat walaupun mereka bersebe-rangan
dengan kita.” Amr bin Al-Ash berkata:
“Demi Allah, aku akan jelaskan kepada
Najasyi, bahwa sahabat-sahabat Muhammad meyakini Isa bin Maryam hanyalah seorang manusia biasa.”
Esok harinya, Amr bin Al-Ash kembali menghadap Najasyi untuk kedu-a
kalinya dan berkata kepadanya: “Wahai tuan raja, mereka meyakini sesuatu yang di luar batas tentang Isa bin
Maryam. Oleh karena itu, kirimlah seseorang untuk mengha-dirkan mereka ke
sini agar engkau bisa menanyakan tentang pendapat mereka terhadap Isa bin
Maryam!” Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan pendapat kaum Musli-min terhadap Nabi Isa bin Maryam.
Ummu Salamah berkata: Kami belum pernah berhadapan dengan persoJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

alan rumit seperti ini sebelum-nya. Pada
saat yang bersamaan, kaum Muslimin
mengadakan disku-si. Sebagian di antara mereka berta-nya kepada sebagian
yang lain: “Apa yang akan kalian katakan
tentang Isa bin Maryam jika raja Najasyi
menanyakan hal itu kepada kalian?” Sebagian lain menjawab: “Demi Allah,akan
kita katakan seperti yang difirmankan
Allah, dan dibawa Nabi kita. Itulah yang
akan kita katakan.”
Ketika kaum Muslimin masuk ke
tempat Najasyi, Najasyi bertanya kepada mereka: “Apa keyakinan kalian tentang Isa bin Maryam?” Jafar menjawab:
“Dalam pandangan kami, Isa bin Maryam
ialah seperti dikatakan Nabi kami bahwa
Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, RuhNya, dan Kalimat-Nya yang ditiupkan
ke dalam rahim Maryam sang perawan.”
Najasyi memukul tanah dengan tangannya lalu dia mengambil sebuah tongkat, kemudian berkata: “Demi Allah, apa
yang dikatakan Isa bin Maryam mengenai tongkat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang engkau yakini.”
Para uskup yang ada di sekeliling
Najasyi mendengus geram ketika mendengar apa yang dikatakan Najasyi. Najasyi berkata: “Ada apa dengan kalian!”
Kepada kaum Muslimin, Najasyi berkata: “Kalian tetap aman di negeriku. Barang-siapa melecehkan kalian, ia pasti
merugi. Barangsiapa merendahkan kalian, ia pasti merugi. Barangsiapa menghina kalian, ia merugi. Memiliki gunung
dari emas, jika aku harus menyakiti salah
seorang dari kalian maka hal itu sangat
kubenci. Kembalikan hadiah-hadiah ini
kepa-da dua orang utusan Quraisy. Demi
Allah, Dia tidak pernah menyuapku untuk mendapatkan kekuasaan dari-ku,
apakah pantas jika kemudian aku mengambil suap di dalamnya. Allah jadikan
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manusia tidak taat padaku lalu haruskah
aku jadikan taat mereka padaku.” Kemudian kedua utusan Quraisy keluar dari
hadapan Najasyi dalam keadaan kecewa
sekali. Sementara kami tetap tinggal di
negeri Najasyi dengan nyaman dan perlakukan yang baik.
Ummu Salamah berkata: Demi Allan, selama di sana kami hidup bahagia
hingga muncul seorang dari Habasyah
yang berusaha menggeser Najasyi dari
kursi kerajaan. Demi Allah, kami belum
pernah bersedih seperti saat itu. Kami

khawatir orang tersebut berhasil menjatuhkan Najasyi, sehingga muncullah
orang yang tidak mengetahui kondisi
kami, sebagaimana Najasyi mengetahui
kondisi kami.
Najasyi lalu berangkat menemui
lawannya di tepian Sungai Nil. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallalahu ‘alaihi
wa Sallam berkata: “Siapa yang berani
menyaksikan berkecamuknya peperangan dua pasukan tersebut kemudian
datang ke sini lagi dengan membawa
berita?”
Zubair bin Awwam berkata: “Aku
siap!” Mereka berkata: “Bagus?” Zubair
adalah orang yang termuda di antara
kami. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam mengisi tempat
air untuk Zubair bin Awwam dan menggantungkannya di dadanya. Kemudian
Zubair keluar menuju tepian Sungai Nil,
di mana dua pasukan bertemu. Kami
semua ber- doa kepada agar Allah memenangkan Najasyi atas musuhnya, dan
memberikan kekokohan di negerinya.
Demi Allah, di saat kami sedang berharap seperti itu, tiba-tiba Zubair berlari-lari sambil memberi isyarat dengan
bajunya, ia berkata: “Bergembiralah, Najasyi telah menang. Allah meme-nangkannya, dan memberikan ketentaraman
di negaranya. “Demi Allah, kami bahagia sekali saat itu. Setelah itu, Najasyi
pulang. Allah memberikan keamanan
di negara-nya. Habasyah pun semakin
kokoh dibawah kepemimpinan Najasyi.
Kami tinggal di sana dengan tentram
hingga pulang ke Makkah bertemu kembali dengan Rasulullah Shallalahu ‘alaihi
wa Sallam. “
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THIS
A B L E

Dr. Sri Susanti Tjahja Dini, M.Pd

Istimewa dengan
Layanan Inklusif
Sebagai orang tua dari anak
berke-butuhan khusus, di tahun 2007
hal pertama yang dipikirkan setelah diagnosis tegak adalah, “gimana ya anakku nanti?”, “trus harus dibekali apa?”,
“lalu sekolahnya dimana..?”.
Berat sekali bayangan pertamanya apalagi tidak tergambar sama sekali
tentang proses selanjutnya. Gambar-an
pertama ketika itu tentang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus tentunya
juga sekolah khusus. Dalam hal ini sekolah untuk anak tuna rungu karena Alloh SWT mengamanahkan kepada kami
seorang anak tuna rungu yang hebat.
Memikirkan tentang akan sekolah
dimana anak kami kelak, betul-betul
merisaukan. Seringkali anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) diang-gap sosok
yang tidak berdaya dan perlu dikasihani.
Pandangan diskriminatif ini masih
ba-nyak ditemui sehingga akses penJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

didikan untuk anak berkebutuhan khusus juga masih sangat terbatas. Se-kolah reguler tidak bisa menerima anak
berkebutuhan khusus dengan beberapa
kendala antara lain, ketia-daan sarana
khusus, guru tidak memi-liki kualifikasi yang memadai untuk mendampingi
anak berkebutuhan khusus di sekolah
serta kendala pada tata kelola sekolah.
Atau jikalau ada sekolah yang mau
menerima ABK, letaknya mungkin jauh
dari tempat ABK tersebut tinggal sehingga banyak ABK yang tidak bisa
mengenyam pendidikan yang dibu-tuhkan.
Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh
layanan pendidikan seperti anak yang
lainnya. Anak berkebutuhan khusus
disini bukan saja mereka yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosi-onal, dan
intelektual saja, melainkan mereka yang
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memiliki potensi kecer-dasan dan bakat
istimewa juga berhak memperoleh pendidikan laya-nan khusus. Hal ini dilindungi
oleh pasal 31 UUD 1945 yang menye-butkan bahwa semua warga negara berhak
mendapat pendidikan. Hal ini dijabarkan
lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Anak-anak ini membutuhkan layanan
pendidikan yang berisi sistem pem-belajaran, fasilitas yang mendukung serta
guru dan lingkungan belajar yang dapat
memotivasi dan menum-buhkan potensinya ditengah keter-batasan yang dimilikinya baik keter-batasan fisik maupun
keterbatasan intelegensi.
Mereka
membutuhkan
suasana
pe-nerimaan yang positif dari lingkungan
melalui interaksi sehat dengan temanteman regulernya. Sehingga pendidikan
untuk ABK tidak terbatas hanya di sekolah luar biasa karena mereka juga membutuhkan pendi-dikan yang terintegrasi.
Di Indonesia, implemen-tasi penyelenggaraan pen didikan inklusi dijabarkan
melalui Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang
memiliki kelainan dan memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Hak untuk memperoleh pendidikan
bukan hanya dilindungi dalam Undang-Undang dalam negeri saja, melainkan juga tercantum dalam Deklarasi
Umum Hak-Hak Kemanu-siaan 1948 (The
1948 Universal Declaration of Human
Right), kemu-dian diperbarui pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk
Se-mua, Tahun 1990 (The 1990 World
Conference on Education for All), yang
bertujuan untuk meyakinkan bahwa
hak tersebut adalah untuk semua, ter22

lepas dari perbedaan yang dimiliki oleh
individu. Pada tanggal 7-10 Juni 1994,
diselenggarakan Kon-ferensi Dunia tentang Pendidikan bagi Anak Luar Biasa
di Slamanca, Spanyol. Dalam konferensi
tersebut dimantapkan komitmen tentang Education for All (EFA), dan dikeluar-kan Kerangka Kerja untuk Pendidikan
Anak Luar Biasa yang diharapkan dapat
menjadi pegangan bagi setiap negara dalam penyelenggaraan Pen-didikan
Luar Biasa.
Kehadiran sekolah inklusi adalah upaya untuk menghapus batas yang memisahkan lingkungan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler.
Dapak positif tidak hanya untuk anak
berkebutuhan khusus me-lainkan juga
untuk anak reguler lain-nya. Banyak penelitian yang menye-butkan bahwa anak
berkebutuhan khusus yang bersekolah di
sekolah inklusi mempunyai kemampuan
so-sial yang lebih baik. Kompetensi ini
dikembangkan melalui interaksi so-sial
dengan seluruh warga sekolah (Wilson,
Ellerbee, dan Christian, 2011). Interaksi
sosial mengajarkan peserta didik untuk
meniru strategi, mening-katkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik,
dan meng-urangi perilaku yang meledakledak (Irvine dan Lupart, 2006).
Kondisi ini berdampak juga pada
ke-percayaan diri (self esteem) yang
berkembang dengan baik. Self esteem
dapat dibangun dengan cara rasa penerimaan orang-orang di se-kitar terhadap
keberadaan dirinya. Anak yang diterima
oleh orang-orang di sekitarnya memiliki
pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan
potensi diri serta mencapai keberhasilan berda-sarkan kekuatannya (Wilson,
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Eller-bee, dan Christian, 2011, Watkins
2005). Anak yang memiliki self es-teem
positif umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai
dirinya sendiri tetapi te-tap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya.
Jadi cukuplah kita selalu memberi ruang
positif untuk berkembangnya potensi
anak berke-butuhan khusus karena mereka ada bukan untuk dikasihani melainkan mereka ada untuk diberi kesempatan.
Wallahu’alam bisshowab.
Malang, 25 Sept 2019.
#belajarkudisini)

Oktober adalah Bulan Peduli Disleksia…
Saatnya mengulik lebih dalam apa-mengapa-bagaimana individu dengan disleksia
bisa dikenali & digali potensinya.
Seorang disleksik jarang ada duanya, masing-masing tampil unik & istimewa. Disleksia bukan penyakit, melainkan kondisi khusus yang diturunkan dalam keluarga. Disleksia dialami individu dengan kecerdasan normal bahkan di atas rata-rata, mampu
berpikir holistik tapi sering terlewat detail rincinya. Ada kendala baca-tulis & keterampilan berbahasa lisan-sosial, bukan akibat gangguan daya lihat atau dengar. Butuh
waktu lebih lama untuk ‘ngeh’ sampai ke inti topik yang dibahas, semata karena cara
pikir yang out-of-the-box, jangan dikira malas atau lemot.
Kalo sudah kenal & paham, punya teman disleksia itu menyenangkan! Selalu punya
ide-ide segar gak ada habisnya, kreatif, nyentrik-nyeleneh-ngeyelan.. kocak!! (Wiyarni
Pambudi)
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PRAMUKA
S I T

Islamic Private
School International Scout
Camp
Ahmad Fikri, M.Pd

Islamic Private School International
Scout Camp, adalah jambore yang diadakan oleh Kepanduan Lukse Thailand
yang berada dalam wadah komunitas
Sekolah Bestari ASSALAM yang membawahi sekolah-sekolah Islam di Thailand.
Kegiatan jambore tersebut mengun-dang anggota Kepanduan dari
ber-bagai negara, termasuk mengundang Anggota Pramuka melalui Satuan
Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Keikut sertaan SAKO
Pramuka SIT sangat diharap-kan untuk
memupuk persaudaraan antar pandu
dan saling bertukar pengalaman. .
Adapun tujuan partisipasi kegiat-an
tersebut adalah : Membawa nama baik
Pramuka SIT sebagai bagian dari Gerakan Pramuka Indonesia, Menam-bah
wawasan dunia Internasional anggota
Pramuka penggalang dan Penegak Pramuka SIT, khususnya Negara ASEAN
Thailand, Menjalin persaudaraan antar
Pramuka peng-galang dan Penegak
Khususnya dengan Pramuka Negara
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ASEAN, Menjadi ajang untuk menambah
pengalaman, pengembaraan dan bertukar informasi antari Pramuka Penggalang dan Penegak, Mengap-likasikan
Skill kepramukaan tingkat
penggalang dan penegak dan yang
tak kalah penting untuk mendukung
pengembangan Pramuka Luksea di sekolah-sekolah Islam Thailand bagian selatan
Adapun Peran Pramuka SIT dalam
kegiatan tersebut Menjalin kerjasama
antar lembaga SAKO Pramuka SIT dengan ASSALAM Luksea Thailand, juga
Sebagai duta Pramuka Indonesia dan
perwakilan Sako dalam kegiatan Internasional di bawah koordinasi Kwarnas
Gerakan Pramuka. Di sisi lain Sebagai
bentuk aplikasi ke khas-an Pramuka SIT
yang responsif dalam mengikuti eveneven Internasional yang sesuai dengan
visi misi dan Sebagai bentuk pencapaian program 5 tahunan Pramuka SIT
untuk berpartisipasi pada kegiatan Internasional.
Kegiatan nya meliputi :
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1.

Hatyai

Satun sendiri adalah sebuah wilayah
(negeri) yang berbatasan dengan negeri Perlis di utara Malaysia. Pintu masuk
yang terdekat adalah dengan melalui
Wang Kelian. Dari lebuhraya utara selatan ke arah pasar Changlon Kedah
kemudian ke arah Lebuhraya hingga ke
Kuala Perlis. Sebelum memasuki Thailand akan dilakukan pemeriksaan Passport di Wang Kelian dan terus diarahkan Ke Wang Prachan Thailand. Saat di
imigrasi Thailand di Wang Prachan, kita
perlu : mengisi borang untuk Passport
Indonesia
Satun juga merupakan nama sebuah Daerah. Kalangan orang Malaysia memanggil SATUN dengan SETOI.
Wilayah ini mayoritas berpenduduk
Muslim. Terdapat beberapa bangun terbaik di sana di antara Masjid Pusat Satun (Majid Mambang) terletak di Jalan
Buri Wanit dan Jalan Satun Thani di pusat Satun. Masjid ini dibangun dengan
gaya arsitektur Islam modern dan dihiasi dengan kaca marmer dan berwarna-warni. Bangunan ini dibagi menjadi
dua bagian: di luar ada koridor yang
mengarah ke menara kubah di mana
terdapat peman-dangan indah kota Satun. Di dalam-nya ada ruang sholat dan
perpus-takaan terletak di ruang bawah
26

tanah. Sebelumnya, Masjid Bambang
adalah bangunan satu lantai. Atap tiga
tingkatnya yang unik disusun dalam
bentuk piramida dengan yang terkecil di
atas dan yang terbesar di bagian bawah
untuk menutupi seluruh bangunan. Lantainya ditutupi dengan ubin cokelat.
Interior diukur 13 meter baik panjang
dan lebar dan bangunan itu didukung
oleh empat tiang kayu. Masjid asli telah
memburuk karena struktur kayunya dan
karena terlalu kecil untuk mengakomodasi jamaah yang melakukan sholat. Itu
kemudian dicabut dan dibangun kembali di sebidang tanah yang sama. Bangunan baru selesai pada bulan Mei 1979.
Jam buka: 9 pagi - 4 sore.
Salah satu obyek wisata yang akan
dikunjungi dalam kegaiatan IPSISC 2019
nanti adalah Pasar terapung di Hatyai.
Pasar terapung ini beroperasi hanya di
akhir pekan. Di pasar ini selain memiliki keunik-annya terapung di atas sungai adalah kuliner halal yang beraneka
macam. Baik jajanan, makanan ringan,
makanan berat dan aneka minuman.
Dari yang khas Thailand hingga kuliner
modern tersedia di sini. Pasar terapung
ini bernama lengkap. Juga menjual aneka souvenir untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh.
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SOSIAL

KEMANUSIAAN

Menumbuhkan Budaya
Mitigasi Bencana
di Sekolah

Arviantoni Sadri, M.Si

Pernah dengar istilah “ring of fire”?
Cincin api sepanjang 40.000 km menyusuri cekungan samudra pasifik ini adalah kawasan yang identik dengan bencana alam, baik gempa maupun gunung
meletus.
Kenapa identik? 80% gempa dunia
terjadi di kawasan ini, 75 % gunung berapi (452) berlokasi di cincin api hingga 90 % letusan gunung api di dunia
tentunya terjadi di antara 452 gunung
berapi tadi. Salah satu erupsi terbesarnya terjadi di kepulauan nusantara yaitu
meletusnya gunung tambora pada April
1815
Indonesia qodarullah ikut ambil bagian menyumbang kawasan dari 40.000
km tersebut. Maka nyatalah kepulauan
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Indonesia menjadi kawasan yang juga
rawan akan bencana gunung meletus
maupun gempa bumi.
Paling tidak ada 127 gunung api aktif
di kawasan kepulauan nusantara dimana
dihuni setidaknya 5 juta penduduk. 69
gunung berapi diantaranya masuk dalam pantauan dan 1 dipantau secara intensif yaitu gunung sinabung di sumatra
Lempengan dan patahan sebagai
pusat pemantauan gempa bumi, di Indonesia paling tidak ada 16 segmen patahan megatrust (sesar naik) yang kalau
lepas, potensi skala gempanya lumayan
besar. Untuk Lempengan Indonesia diapit 2 lempeng besar yaitu Australia dan
Euroasia yang pergerakannya 7cm pertahun.
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Di luar aspek alam, Indonesia juga
berpotensi besar atas bencana sosial,
dengan 300 lebih suku bangsa beserta
varian karakternya, agama dan kepercayaan yang heterogen yang jika tidak
bisa di kelola dengan baik maka bencana sosial kelak bukan hanya teori semata.
Bencana teknologi pun setali tiga uang, walau tidak semua, tapi
masyarakat yang kurang disiplin atas
Prosedur Standar (SOP) dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
seringkali ancaman bencana atas teknologi ini terjadi di tengah masyarakat.
Atas kepungan ancaman bencana
tersebut, otomatis masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling siap
menghadapi bencana dong?
Sayangnya... tidak…!
Nyatanya, setiap bencana alam
maupun non alam, korban nyawa terhitung tinggi, kerusakan yang terjadi
cenderung parah serta saat pasca bencana waktu recovery yang diperlukan
juga tidak bisa segera, koordinasi antar
elemen tidak jarang terhambat dan kurang taktis.
Di masyarakat sendiri, sering terjadi kepanikan berlebih saat bencana
terjadi.Pemerintah tentu sudah mencanangkan program antisipasi bencana.
Namun membangun kesadaran dan kewaspadaan atas potensi bencana tidak
cukup hanya dengan program semata.
Pembiasaan
dan
membangun
karakter tanggap bencana jauh lebih
powerfull dan significant. Jika kesadaran
dan kewaspadaan terhadap bencana
ada, setidaknya kita bisa meminimalisir
jumlah korban saat terjadi bencana dan
mempercepat proses pemulihan paska
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bencana.
Lembaga yang paling dekat dan
efektif membangun karakter sadar dan
waspada atas bencana adalah sekolah.
Oleh karena itu pemerintah dan stakeholder pendidikan harus serius menanamkan karakter sadar dan waspada
bencana dalam setiap nafas kegiatan di
sekolah.
Paling tidak ada 4 aspek yang bisa
kita sentuh dalam aktivitas menanam
karakter sadar dan waspada bencana
tersebut di sekolah yaitu
1. Aspek kognitif, memberikan wawasan
dan pengetahuan secara bertahap dan
komprehensif. Pengetahuan atas potensi
bencana di lingkungan sekitar, kawasan
dan bahkan nasional, dikuatkan juga
wawasan dan pengetahuan tentang
mencegah dan meminimalisir kerusakan
dan korban jika terjadi bencana.
Misal jika sekolah ada acara outing
ke alam terbuka maka materi yang mengarah ke pengetahuan mitigasi becana
sebisa mungkin masuk agenda.
2. Aspek keterampilan, melatih kemampuan dan kompetensi khusus terkait
dengan hal hal yang bisa mencegah
terjadinya bencana dan meminimalisir
kerusakan dan korban saat bencana
terjadi.
Pengetahuan tentang mitigasi bencana hendaknya di barengi dengan
praktek melakukan tahapan tahapan kegiatan jika bencana terjadi
3. Aspek mentalitas, membentuk kemampuan untuk bisa tenang dan tidak panik
sehingga proses penyelamatan saat
bencana terjadi lebih lancar, efektif
dan efisien. Mentalitas yang dibangun
juga harus menyentuh kesadaran untuk
mencintai alam, sadar sosial dan berani
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menjadi pionir.
Membangun mentalitas hanya bisa
di kondisikan dengan frekuensi simulasi
hingga terbentuk kebiasaan dan suasana tenang saat bencana sesungguhnya
terjadi. Seperti simulasi bencana secara
rutin setiap 3 bulan sekali untuk warga
sekolah.

gram.
Hingga bahasa mitigasi bukan sebatas teori melainkan menjadi budaya
yang bahkan bisa viral menjadi program
unggulan di sekolah.
Wallahu’alam

4. Aspek spiritual, mengkondisikan peserta
didik untuk melengkapi usaha preventif
yang sudah terbentuk atau dilakukan
dengan keyakinan atas kombinasi dari
ikhtiar dan tawakal kepada sang pencipta.
Keempat aspek tersebut tidak ada
cara lain harus terinternalisasi dalam
kurikulum di sekolah sekolah dan terimplementasi dalam berbagai varian pro-
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DUNIA

U S A H A

Kemandirian Financial Sekolah Islam Terpadu
Sekolah Islam (Terpadu) mahal, demikian pernyataan yang kerap kali terlontar dari para orang tua ketika ditan
ya kenapa tidak memilih SIT.
Di satu sisi, wajar muncul pernyataan seperti ini, karena faktanya, dimana
didirikan Sekolah Islam Terpadu, maka
biaya-biaya yang ditentukan, diatas rata-rata biaya sekolah lainnya.
Namun, yang perlu dicatat, menurut
saya, Sekolah Islam Terpadu bukanlah
sekolah mahal, melainkan sekolah berbiaya tinggi.
Kenapa demikian? Pertama, arena
ini adalah sekolah swasta, yang tidak
mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Maka setiap keperluan sekolah, akan
dibebankan kepada para orang tua.
Kedua, program yang ada di Sekolah Islam Terpadu, berbeda dengan se30

Sahroni

kolah lain. Bahkan bukan cuam dibendakan, tapi diusahakan untuk mewujud
pada seluruh para peserta didik. Program yang sedemikian rupa inilah yang
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Ketiga, penanaman nila-nilai agama
yang dilaksanakan secara teritegrasi
dengan pembelajaran secara kese-luruhan, maupun yang dilaksanakan secara
mandiri. Ini yang membuat tampilan
anak-anak di Sekolah Islam Terpadu berbeda dengan anak ke-banyakan yang
seusia. Jika orang tua tidak memilih sekolah yang semacam ini, biasanya mereka mengikutkan anak mereka ke pengajian-pengajian yang dilaksanakan di
masjid-masjid pada sore hari. Ini juga
membutuhkan biaya, uang ngajinya,
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luarkan oleh setiap kita, khususnya para
orang tua. Disadari atau tidak, setiap
kita secara rutin menyisihkan sebagian
rejeki kita kepada orang lain atau lembaga lain. Kita berikan kepada orang lain
misalnya kepada pengemis, pengamen,
pak ogah dan seterusnya. Kita memberikan kepada lembaga, baik secara
formal karena ada tawaran dari lembaga
tertentu, atau yang tidak formal misalnya kotak infak di masjid.

uang jajannya, dan seterusnya. Kalau dihitung, sama saja sebenernya pengeluaran para orang tua ini.
Keempat, guru di Sekolah Islam
Terpadu bukanlah guru biasa, tapi guru
yang terus dibina empat kompetensinya. Pembinaan inilah juga yang membutuhkan biaya.
Meski demikian, penentuan biaya
tiap sekolah masih mempertimbangkan
kemampuan masyarakat sekitar se-kolah. Karena inilah, hampir semua Sekolah Islam Terpadu, masih me-lakukan
fundraising untuk membiaya opersional
sekolah. Berikut beberapa ide yang barangkali bisa dilakukan oleh sekolah untum menggali potensi dana yang ada di
sekolah dan seki-tarnya.
Potensi Dana Sosial
Dana sosial adalah dana yang dikeJSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

Kecendrungan ini adalah fitrah yang
ada di setiap manusia. Tugas kita adalah mengoptimalkan, mengelola dan
mendayagunakannya secara bertanggung jawab. Jika ini kita lakukan, maka
insyaAllah kita akan mendapatkan jumlah dana yang tidak sedikit. Buatlah
asumsi, jumlah siswa kita berapa, dikali
dengan jumlah sedekah, misalnya seribu
rupiah per hari, kali sekian hari, maka dalam sebulan, setahun, akan terlihat potensi dananya.
Yang harus kita lakukan adalah
menyusun program yang baik, sehingga
mengundang kemauan para orang tua
untuk bersedekah secara rutin ke sekolah. Kedua, membuat laporan kegiatan
secara berkala, sehingga para orang tua
tau kemana dan untuk apa dana mereka
digunakan.
Potensi Ekonomi
Jumlah siswa, jumlah orang tua,
ada-lah potensi pasar yang luar biasa
kalau dilihat dari sisi ekonomi. Captive
Mar-ket, lebih tepatnya, karena para
orang tua ini memiliki ikatan emosioanal
dengan sekolah.
Jika yayasan mengembangkan sayap ekonominya, maka keuntungan financial akan diraih dengan segera.
Yang harus dilakukan adalah, men31

data potensi ekonomi yang bisa dikem
bangkan. Selanjutnya memulai usaha secara bertahap sehingga usaha berkembang dan membesar nantinya.
Pengelolaan Dana Wakaf
Selain dana sosial yang sifatnya
su-karela, WAKAF adalah potensi dana
yang bisa dikelola secara maksimal dari
seluruh warga sekolah.
Di negara kita, WAKAF sudah
memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kita bisa leluasa melakukan pengelolaannya. Produk hukum berupa undang-undang, keputusan dan peraturan
yang dibuat oleh Badan Wakaf Indo-nesia dan Dewan Syariah Nasi-onal, memberikan gambaran kepada kita tentang
pengelolaan wakaf yang semestinya.
Yang harus kita lakukan adalah
mempelajarai semua aturan tersebut sehingga kita bisa melakukan pengelolaan
wakaf secara benar dan profe-sional.
Kita tidak terjebak pada langkah yang
salah bahkan melanggar hukum dan berujung pada sanksi pidana dan seterusnya.
Langkah kedua, melakukan edukasi
kepada calon wakif, dalam hal ini para
orang tua. Semakin mereka ter-cerahkan
dengan wakaf ini, maka semkin mereka
mempercayakan dana wakafnya kepada
lembaga kita.
Langkah ketiga, mengurus perijinan agar lembaga kita punya ijin dalam
mengelola wakaf. Atau bekerja sama
dengan lembaga pengelola wakaf (Nadzir) yang sudah memiliki ijin dari Badan
Wakaf Indonesia. Perijinan ini penting
agar pekerjaan kita mengelola wakaf,
sah secara hukum syar’i dan sah secara
hukum positif di negara kita.
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Langkah keempat, membuat program pendayagunaan wakaf yang berdampak luas dan jangka panjang. Pendayagunaan ini menggunakan dana
yang dialokasikan kepada mau-quf
alaih. Jadi bukan langsung dana wakafnya yang didayagunakan. Ka-rena wakaf
yang berupa uang, harus disimpan di
bank, tidak boleh dicairkan sampai
kapanpun. Yang boleh disalurkan adalah hasil dari pengelolaan dana tersebut.
Jika seper-ti ini alurnya, maka dana hasil
wakaf ini bisa digunakan untuk apa saja.
Mulai dari membangun sarana ibadah,
pen-didikan dan fasilitas umum lainnya,
hingga penggunaan untuk pem-berdayaan bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan sebagainya.
Karena pada prinsipnya, mauquf
alaih dalam konteks wakaf jauh lebih luas ketimbang zakat. Tidak dibatasi
pula siapa yang berhak menerimanya. Dengan demikian, jika yayasan kita
mengelola dana wakaf secara benar,
maka ini adalah peluang untuk menuju
kemandirian financial.
Kemandirian Financial.
Dalam Islam, baik personal maupun
dalam konteks lembaga, kemandirian financial menjadi suatu keniscayaan.
Pertama, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, tugas
utama kita adalah mendayagunakan
semua sumber daya yang ada di alam
ini untuk kemaslahatan seluruh um-mat
manusia.
Kedua, semua ibadah dalam Islam membutuhkan biaya dalam pelaksa-naannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tidak tersedia
dana yang mencukupi, maka pelaksa-naan ibadah tersebut tidak bisa
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sem-purna.
Ketiga,
kecukupan
seseorang
ter-hadap financial, menentukan marwah dirinya. Apakah dia akan menjadi pemberi (tangan di atas) atau dia
men-jadi peminta-minta (tangan di
bawah). Marwah ini nantinya akan menen-tukan apakah yang disampaikannya akan diterima oleh orang lain, atau
malah dilecehkan. Sehingga buat seseorang yang berjalan dalam jalan kebaikan, kemandirian financial men-jadi
suatu keharusan.
Keempat, kemandirian itu menular. Jika kita tumbuh menjadi orang
yang mandiri secara financial, maka
orang-orang yang mengetahui cerita
ke-mandirian kita biasanya akan muncul
rasa ingin menduplikasi. Itulah men-gapa dalam acara-acara gathering usaha,
selalu ditampilkan orang-orang yang sudah sukses, harapannya ada-lah makin
banyak orang yang mengi-kuti langkah
kemandirian tersebut. Begitupun kemiskinan, kemalasan, keculasan, dia menular kepada kita jika kita selalu bersama
orang yang se perti itu.
Kelima, jika suatu sekolah atau
yayasan sudah mencapai kemandirian
finan-cial, maka ia akan bisa melayani
lebih banyak masyarakat secara lebih
murah bahkan gratis.
Komunikasi menebar nilai-nilai positif. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dari pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan)
dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik dengan menggunakan media atau tanpa media untuk
mendapatkan umpanbalik (feedback)
Proses penyampaian pesan dari
komunikator yang ditujukan kepada
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sejumlah
komunikan/publik
dilakukan dengan menerapkan strategi khusus. Sehingga komunikasi bisa efektif,
bila pesan bisa diterima, di-mengerti
dan dapat menggerakkan perilaku tertentu pada diri penerima sesuai dengan
harapan pengirim. Hal itu bisa terjadi
manakala faktor-faktornya terpenuhi
yaitu Who (spea-ker)-what(message)channel (or medi-um)-whom (audience
or listener).
Lasswell’s Model Komunikasi menjadi kurang efektif apabila:
1. Komunikator kurang/tidak terampil berkomunikasi
2. Perbedaan latar belakang
3. Handicap phisik.
4. Pengirim menggunakan jargon/istilah
yang kurang tepat
5. Pola pikir negatif yang telah terbentuk.
Satu hal yang perlu kita fahami adalah fakta tentang proses berpikir dalam
otak:
1. Perekaman informasi dilakukan terus
menerus selama 24 jam
2. Informasi yang terekam bersifat permanen (tidak bisa dihapus)
3. Hanya mampu merekam informasi kalimat berkonotasi positif.
4. Tidak mampu membedakan antara informasi bermakna “riil” atau “abstrak”
Informasi yang bersifat analisis, logis, realistis, rinci, sisitematis dan komunikatif diproses sesuai fungsi otak
kiri sehingga membentuk pikiran sadar/
jangka pendek namun hanya 12% pembentuk pola pokir. Sedangkan yang bersifat imajinatif, kreatif, visioner, perasaan,
spiritual/moral, keyakinan dan hu-manis
diproses melalui otak kanan, memben33

tuk pikiran bawah sadar/jangka panjang
sehingga 88% membentuk polapikir.
Komunikasi yang disampaikan secara efektif dapat membangun keyakinan (believe) pada diri penerima yang
pa-da akhirnya mendorong perilaku
sep-erti yang diharapkan.
Oleh karenanya publikasi sebagai
sa-lah satu bentuk komunikasi pada
se-buah SIT menjadi sangat penting
da-lam rangka menebar nilai-nilai positif di tengah-tengah masyarakat pada
umumnya dan steakholder pendidi kan
khususnya.
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Sehat Sampai Usia Lanjut

TIPS

S E H AT

Dr. Sujarwo

Hidup sehat menjadi dambaan setiap orang, apalagi jika selalu sehat
sampai lanjut usia. Walaupun harta seseorang banyak, bila sakit-sakitan, kita
tidak bisa menikmati kekayaan, apalagi jika tidak kecukupan harta dan selalu sakit-sakitan. Sekarang telah banyak
diiklankan dan dijual makanan suplemen. Bagi orang yang mampu, akan
membeli makanan/ minuman suplemen
yang diiklankan, walaupun kegunaannya belum tentu sesuai, ada atau bahkan
membahayakan bagi kesehatan.
Salah satu makanan/ minuman
yang gencar saat ini diiklankan adalah
makanan kaya akan serat. Makanan/
minumannya mungkin bermanfaat bagi
tubuh kita, namun karena cara mengkonsumsinya dengan menggunakan air
dingin/ es, manfaat yang akan diperoleh bisa terhapus oleh kerugian yang
timbul akibat mengkonsumsi air dingin. Ada lagi yang menjual cairan kaya
JSIT INDONESIA edisi 1 Oktober 2019

mineral untuk campuran minuman agar
menjadi bermineral tinggi. Yang menjadi pertanyaan, apakah minuman bermineral tinggi perlu untuk kita. Mungkin
minuman bermineral tinggi perlu untuk
orang Barat yang kurang mengkonsumsi makanan kaya mineral, sedang kita
yang sudah banyak makanan bermineral, apa perlu tambahan mineral lagi.
Sering ditemui orang yang materinya kecukupan, tetapi banyak makanan
yang harus dipantang, gerakannyapun
terbatas karena cepat lelah, lemas, lesu
dan sebagainya. Uangnya banyak, tetapi
tidak untuk dinikmati, karena lebih banyak dipakai untuk berobat. Sebaliknya
banyak pula orang yang jika dilihat materinya relatif kurang, makananpun sederhana, tidur nyenyak beralaskan tikar,
tetapi dapat hidup tenang, sehat dan
selalu bahagia.
Kami berharap, para pembaca
dapat mengambil beberapa manfaat,
35

dari tulisan ini yang membahas masalah
berkaitan dengan bagaimana menjaga
agar kita selalu sehat sampai lanjut usia
secara alami. Maksud secara alami adalah dengan memantang makanan yang
perlu dipantang, dan bila sakit cukup
menggunakan obat yang berasal dari
bahan alam,bukan dari bahan kimia sintetis.
Memang benar masalah umur adalah rahasia Tuhan, tetapi alangkah bahagianya jika kita sehat dan punya umur
relatif panjang. Umur panjang tetapi
sakit-sakitan, tentunya merepotkan kita
maupun keluarga, disamping itu biaya
yang dikeluarkan tidak sedikit.
Banyak contoh di sekitar kita, orang
yang sudah lemah, sakit-sakitan, tetapi
belum dijemput oleh maut. Banyak pula
contoh orang tua yang masih sehat dan
masih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, masih bisa pergi kemana¬-mana. Beruntunglah mereka yang
berusia lanjut dan selalu sehat. Masalah
sehat di hari tua tidak datang begitu
saja, tetapi melalui proses panjang sejak
muda.
Jika sejak dini kita rajin menjaga
kesehatan, pola hidup dan pola makan
teratur, berolah raga seimbang kebutuhan, dapat diharapkan kemudian hari
kita akan selalu sehat. Beberapa contoh
masih banyak dapat ditemui terutama di
pedesaan orang-orang tua yang masih
sehat. Jika kita tanya, pada umumnya
mereka mengatakan bahwa mereka selalu menjaga pola makan dan hidup sejak mudanya.
Disamping itu mereka tidak pernah
berbuat macam-macam (neko-neko,
Jawa), hidup sederhana, walaupun sebenarnya mereka mempunyai kekayaan
yang mungkin lebih dari cukup.
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Mengapa kita harus sarapan?
Mengapa kita tidak boleh terlambat
makan? Mengapa kita harus berpuasa
(bagi yang muslim)? Mengapa makanan
yang dianjurkan adalah makanan yang
halal dan baik?
Sistem pencernaan termasuk masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak penyakit
yang berawal dari pencernaan yang tidak beres. Pola makan yang tidak teratur, makanan yang tidak seimbang
dengan kebutuhan, makanan tertentu
yang dapat menyebabkan gangguan
lambung merupakan hal-hal yang perlu dicermati dalam menjaga kesehatan.
Sumber atau awal dari berbagai penyakit pada hakekatnya adalah dari lambung.
Oleh karena itu Rasulullah SAW
menganjurkan agar jangan makan terlalu kenyang (berhenti makan sebelum
kenyang), dan makan sebelum lapar.
Lambung seharusnya diisi dengan tiga
hal yaitu sepertiga dengan makanan,
sepertiga dengan minuman dan sisanya
dengan udara.
Kalau kita makan setelah merasa lapar, berarti kita sudah terlambat
makan. Keterlambatan makan dapat
berakibat ringan (masuk angin, lemas,
pusing) atau berat (angin duduk). Disamping itu apa yang kita konsumsi harus bergizi seimbang dan bermutu baik
serta halal.
“Tips agar salalu sehat:
1. Jangan makan terlalu kenyang dan jangan sampai terlarnbat makan
2. Gizi seimbang
3. Makanan yang baik”
Bersambung………
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