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Buku ini dipersembahkan untuk Korps Wanita Angkatan Laut
yang memperingati Hari Ulang Tahun ke-56 pada tanggal 5 Januari 2019
dan telah mempersembahkan karya terbaik bagi kejayaan TNI Angkatan Laut,
bangsa dan negara.
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PENGANTAR PENERBIT

K

orps Wanita Angkatan Laut (Kowal) yang memasuki usia ke-56 pada tanggal
5 Januari 2019, telah tumbuh menjadi sebuah organisasi yang solid dan
membanggakan serta semakin dirasakan manfaatnya oleh keluarga besar TNI AL
maupun masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya telah mewarnai
jalannya roda organisasi serta kiprah TNI AL dalam meniti pengabdian kepada
bangsa dan negara.
Kiprah pengabdian yang ditorehkan prajurit Kowal tentu dalam perannya yang
multi fungsi, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang
istri, sebagai seorang anak dari pada orang tuanya, maupun sebagai seorang ibu
dari anak-anaknya. Sebagai seorang prajurit matra laut, anggota Kowal dituntut
harus menunjukkan profesionalisme dan kapasitasnya yang kadang harus
melampaui kodratnya sebagai seorang wanita. Padahal dalam waktu bersamaan
seorang prajurit Kowal juga harus berperan sebagai seorang anak dari ibunya,
sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anaknya. Kegigihan dan ketabahan para
prajurit Kowal dalam menghadapi tantangan kehidupan ini terletak pada kekuatan
jiwa mereka sehingga mampu memainkan perannya yang tangguh sekaligus.
Gambaran kemuliaan dan ketangguhan dari para prajurit Kowal telah
dituangkan dalam sebuah buku oleh penulis yaitu Laksamana TNI Siwi Sukma
Adji, S.E., M.M., di tengah kesibukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut.
Penulis mencoba merajut bagian demi bagian tentang peran penting sosok
prajurit Kowal dalam buku berjudul “21 Peran Korps Wanita Angkatan Laut
Dalam Menghadapi Tantangan Global”.
Buku ini dipersembahkan oleh penulis sebagai ekspresi perasaan bangga dan
cintanya sebagai seorang Pemimpin TNI AL kepada para prajurit wanita matra laut
yang berulang tahun ke-56 pada tanggal 5 Januari 2019. Karya ini merupakan hasil
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perenungan dan pengalaman empiris Penulis yang dapat memberikan inspirasi
dan keteladanan kepada seluruh keluarga besar prajurit Kowal serta seluruh
wanita yang senantiasa berjuang dan mengabdi untuk membawa keluarganya
hidup dalam keharmonisan dan kebahagiaan.
Sehubungan dengan itu, saya selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut
yang mendapatkan kehormatan sebagai penerbit buku ini mengucapkan puji dan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa terima kasih kepada penulis atas
terbitnya buku ini. Saya yakin buku ini akan sangat bermanfaat bagi setiap wanita
khususnya Korps Wanita Angkatan Laut dalam setiap pelaksanaan tugas dan
kehidupan sehari-hari.
Jakarta,

Desember 2018

Mohamad Zaenal, S.E., M.M., M.Soc.Sc.
Laksamana Pertama TNI
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SEKAPUR SIRIH PENULIS

P

ada tanggal 5 Januari 1963 telah lahir Korps
Wanita Angkatan Laut (Kowal) sebagai
lembaran baru dalam sejarah TNI Angkatan
Laut. Tujuan dibentuknya Korps Wanita
Angkatan Laut saat itu adalah selain untuk
memberikan hak, kewajiban dan kehormatan
kepada wanita Indonesia untuk mengabdikan
diri ke dalam bidang kemiliteran, juga dalam
rangka mengisi jabatan atau kedudukan
tertentu dalam organisasi TNI Angkatan
Laut dengan tenaga wanita dalam rangka
kesempurnaan dan efisiensi organisasi.

Kebijakan tersebut merupakan terobosan
penting dalam perkembangan sejarah TNI
Angkatan Laut. Ini karena dalam budaya
Indonesia masih muncul asumsi bahwa
urusan militer masih dianggap urusan lakilaki sehingga kaum wanita kerap diposisikan
sebagai elemen pendukung yang tugas dan
fungsinya sebatas “mengurus dapur dan kebutuhan rumah tangga”. Wanita
dipandang sebagai mahluk lemah yang tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi
pemimpin dan memutuskan urusan kenegaraan termasuk masalah pertahanan
negara (militer). Butuh perjalanan panjang bagi wanita Indonesia untuk mengubah
stigma negatif yang memarginalkan posisi dan potensi mereka di bidang militer.
Sebetulnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah lahir beberapa
pejuang wanita Indonesia yang jejak historisnya telah ditorehkan dengan tinta
emas. Para wanita Indonesia tersebut tidak sebatas berkiprah di bidang sosial,
pendidikan, budaya, namun juga di panggung politik dan kemiliteran. Oleh
karena itu ketika TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut membuka kesempatan
bagi wanita Indonesia untuk berkiprah di bidang militer melalui wadah Korps
Wanita Angkatan Laut (Kowal), organisasi para prajurit wanita ini mengalami
perkembangan yang pesat. Proses penyempurnaan dilakukan secara bertahap,
bertingkat dan berlanjut untuk menghasilkan prajurit wanita profesional
yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas dalam berbagai spektrum
penugasan. Sebagai prajurit, di satu sisi para prajurit Kowal dituntut untuk terus
memberdayakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga mampu
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tampil prima dalam melaksanakan tugas secara profesional. Namun di sisi lain,
juga turut bertanggungjawab terhadap keharmonisan dan keutuhan kehidupan
rumah tangga, termasuk di antaranya memperhatikan pendidikan bagi anakanak.
Tantangan yang dihadapi para prajurit Kowal sebagai bagian integral dari TNI
saat ini dan ke depan tentu semakin berat dan kompleks. Globalisasi dengan segala
implikasinya telah membawa dampak sangat luar biasa terhadap dinamika politik
dan keamanan. Banyak dampak positif dari kemajuan di bidang teknologi, seperti
dalam hal teknologi komunikasi dan informasi yang mendorong meningkatnya
knowledge dan awareness setiap penduduk di dunia. Namun demikian, kemajuan
teknologi juga telah menyebabkan permasalahan dan ancaman yang dihadapi
suatu negara semakin kompleks. Dalam konteks pertahanan dan keamanan
nasional, globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong berkembangnya
konsep keamanan yang lebih multidimensional, yang tidak hanya mencakup
dimensi militer semata, melainkan juga dimensi yang bersifat non-militer.
Karakteristik ancaman juga mengalami perluasan dengan munculnya ancaman
non-tradisional yang bersumber dari segala aspek kehidupan mulai dari ideologi,
sosial budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lainnya, di samping tetap
hadirnya ancaman tradisional.
Para prajurit Kowal harus mewaspadai tantangan global yang dapat
memberikan dampak negatif terhadap peran gandanya sebagai seorang prajurit
maupun sebagai warga masyarakat. Prajurit Kowal tidak terlepas dari perannya
sebagai anak dari seorang ibu, sebagai ibu dari anak yang dilahirkannya dan
sebagai istri yang harus mengikuti suaminya. Di sini peran seorang prajurit
Kowal memiliki Trinitas peran untuk mampu membawa harkat serta martabat
dan menjaga dirinya sebagai istri dari suami terkasih.
Dalam memperingati HUT ke-56 Korps Wanita Angkatan Laut, Saya selaku
Pemimpin TNI AL ingin membagikan pengalaman serta nasehat yang mungkin
semua ini, sangat kecil dan sedikit sekali dalam tinjauan keilmuan, tetapi ada rasa
keinginan dari diri Saya secara pribadi dapat berbagi pengalaman serta ilmu yang
sangat sedikit terkait masalah peran prajurit Kowal dalam pengabdian kepada
ibu yang melahirkan dan menitipkan anaknya, anak atau keluarga dan terhadap
suami serta organisasi dan tentunya bangsa dan negaranya. Oleh karenanya peran
seorang ibu dalam menjadikan anak-anak kita harus lebih sukses dan maju dari
pada kita di samping sebagai ibu juga mampu berperan aktif dalam memberi
dorongan, spirit kepada suami maupun buah hatinya. Apabila ini semua dilakukan
secara tulus, ikhlas dan benar dalam memaknai kehidupan pasti tidaklah ada kata
“Berat” dalam meniti kehidupan.
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Sesungguhnya seorang ibu telah ditakdirkan sebagai seorang pahlawan dalam
rumah tangga di samping dirinya menjadi tumpuan kasih dan sayang bagi anaknya.
Bahkan dapat diartikan mereka sebagai surga dunia bagi anaknya, tentu itu semua
harus digali dengan pemaknaan ilmu terhadap pesan Rasullulah SAW. Dengan
memaknai HUT Kowal kita semua akan memiliki pemaknaan dan ilmu terhadap
“21 Peran Korps Wanita Angkatan Laut dalam Menghadapi Tantangan Global”.
Diharapkan dengan kiat-kiat dalam buku ini kita mampu belajar dan memaknai
kembali peran ibu sebagai tulang punggung rumah tangga dan sebagi pencetak
karakter anak di samping sebagai pendamping yang kekar dan kuat dalam meniti
kehidupan bersama keluarga tercinta. Tentunya buku ini jauh dari kesempurnaan,
pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, dalam kesempatan ini penulis
memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata serta tutur yang kurang
berkenan bagi pembaca.
Ucapan terima kasih yang tak terhingga Saya sampaikan kepada ibunda kami
Ibu R. Aan Juaningsih yang begitu sabar, tulus dan ikhlas dalam mendidik dan
menjadikan kami hingga seperti yang dapat kami rasakan. Ucapan terima kasih
juga Saya sampaikan kepada istri Saya tercinta Dra. Rr. Manik Pujianti yang
dengan sabar memberi dorongan, semangat dan merawat anak-anak di waktu
Saya bertugas. Semua ini tentu tidak terlepas dari lindungan dan bimbingan
serta rasa syukur Kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang
telah memberikan hidayah-Nya serta karunia yang begitu besar kepada Kami
sekeluarga hingga dapat terbitnya buku ini. Disamping itu ucapan terima kasih
juga Saya sampaikan kepada para pendukung dan adik-adik kami para perwira
yang dengan profesionalnya telah membantu dalam mewujudkan karya tulis yang
dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Saya berharap buku yang singkat dalam
pembuatannya ini, dapat membuka hati kita semua untuk mengabdikan apa yang
kita memiliki, untuk ibunda kita yang kita kasihi, keluarga serta organisasi dan
bangsa Indonesia yang menjadikan ruang kehidupan yang damai sejahtera dalam
mendarma baktikan apa yang kita memiliki.
Seluruh rakyat Indonesia tentu berharap TNI termasuk TNI AL dan Korps
Wanita Angkatan Laut di dalamnya, semakin kuat dalam mempertahankan
kedaulatan negara. Untuk itu, TNI dituntut memiliki kemampuan profesional yang
andal dalam mendefinisikan dan menghadapi setiap ancaman yang mengganggu
keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang
sama negara dituntut untuk memberikan daya dukung yang memadai (minimum
essential force) guna menunjang tugas pokok TNI tersebut.
Bumi Cilangkap,
Desember 2018
		
			
Siwi Sukma Adji, S.E, M.M.
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‘‘Menangis tidak selalu simbol lemah tak berdaya.
Menangis dalam situasi tertentu justru adalah
simbol kekuatan, kesabaran, dan kehormatan’’
Tere Liye
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PERTAMA

PENGABDIAN DAN KEHORMATAN
ADALAH JIWAKU

Sumber : Dispenal

W

anita adalah tiang negara yang menentukan jatuh bangunnya kejayaan
sebuah bangsa dan negara. Ini menyiratkan betapa kaum wanita
mempunyai posisi serta peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengabdiannya selalu berkaitan dengan upaya mengambil tanggung jawab lebih
dari kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pengabdiannya juga selalu berkaitan
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dengan sikap yang lebih menomor duakan kepentingan sendiri dibandingkan
dengan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi. Kadang pengabdiannya
tersebut selalu jauh dari pamrih material dan hubungan transaksional.
Pengabdian seorang wanita merupakan
perbuatan sangat mulia di mana memosisikan
diri sebagai abdi yang menandakan keluhuran
budi karena pada hakekatnya pengabdian itu
penuh dengan keikhlasan yang lahir dari hati
sanubarinya yang paling dalam. Ia mengabdi
sebagai anak dari Ibunya, mengabdi sebagai
istri dari suaminya, dan mengabdi sebagai ibu
dari anak-anaknya. Tidak mudah mempunyai
jiwa mengabdi karena dalam memosisikan
diri sebagai abdi harus atas dasar kerelaan dan
ketulusan hati.

“Kemuliaan seorang
wanita akan tetap ada
selama dia menjaga
kehormatannya
dan bagaimana
menjaga dirinya
tetap bermartabat.
Kehormatan adalah
kesetiaan dalam
menjalankan kebenaran
dan kebenaran yang
akhirnya melahirkan
martabat”

Seorang wanita juga adalah kehormatan
bagi diri dan keluarganya serta menjadi kunci
kebaikan suatu umat. Maka segagah-gagahnya
seorang lelaki, dia tidak akan melampaui kehormatan seorang wanita. Seorang
wanita dengan kelembutan hati yang Allah SWT karuniakan kepadanya, ia dapat
memacu semangat orang-orang yang di sekitarnya. Kemuliaan seorang wanita
akan tetap ada selama dia menjaga kehormatannya dan bagaimana menjaga
dirinya tetap bermartabat. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan
kebenaran dan kebenaran yang akhirnya melahirkan martabat. Setiap tugas pada
hakekatnya adalah kehormatan, kebanggaan dan harga diri. Maka melaksanakan
setiap tugas dengan penuh disiplin, dedikasi dan loyalitas merupakan salah satu
cara untuk menjaga kehormatan.
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‘‘Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan
timbulnya kekerasan maka kekerasan adalah
suatu bentuk kelembutan hati’’
Ali Bin Abi Thalib
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KEDUA

KODRAT KELEMBUTAN DAN
TUNTUTAN PROFESIONALISME

Sumber : Dispenal

L

emah lembut selalu identik dengan perempuan, karena itu bagian dari kodrat
seorang perempuan. Perempuan adalah makhluk yang perasa, peka dan
mempunyai empati yang tinggi sehingga umumnya mendapat perlakuan khusus,
tidak hanya dalam sebuah keluarga, lingkungan sosial namun juga di berbagai
fasilitas publik. Namun dengan ketatnya kompetisi kehidupan dan tuntutan profesi
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dapat mengalihkan dan mengubah kodrat perempuan menjadi seseorang yang
berbeda dan memaksanya menjadi seorang pejuang yang harus mampu bertahan.
Perempuan dianggap memiliki kodrat yang
berbeda degan pria, namun karena tuntutan
tugas dan profesionalisme, maka perempuan
harus dengan terpaksa memenuhi tuntutan
fisik dan mental yang biasa dijalankan pria.
Dalam prakteknya ternyata perempuan dan
laki-laki sama-sama mampu menjalankan
tugas secara profesional, asalkan mendapatkan
pelatihan yang setara. Tuntutan profesionalisme
menggambarkan tanggung jawab pekerjaan
dan memaksa perempuan berpartisipasi dalam
berbagai misi bersama dengan pria serta
mendapatkan pelatihan yang sama.

“Atas alasan
profesionalisme
apalagi menjadikan
militer sebagai
pilihan karir, maka
kodrat kelembutan
seorang perempuan
akan dihadapkan
kepada kerangka
aturan yang ketat
mengenai kesetaraan.
Pengembangan karir
dan penghargaan
didasarkan pada
potensi, usaha dan
prestasi”

Atas
alasan
profesionalisme
apalagi
menjadikan militer sebagai pilihan karir, maka
kodrat kelembutan seorang perempuan akan
dihadapkan kepada kerangka aturan yang ketat
mengenai kesetaraan. Pengembangan karir dan
penghargaan didasarkan pada potensi, usaha dan prestasi, terlepas dari jenis
kelamin atau latar belakang budaya. Inilah hebatnya perempuan, di tengah kodrat
kelembutannya namun harus tetap berjuang dalam kompetisi profesionalisme.
Posisi yang dianggap sebagai pekerjaan pria yang paling sulit dan meletihkan
dapat dilakukan oleh perempuan dan menjadikan sebagai perempuan yang kuat.
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‘‘Perempuan bukanlah mahluk lemah, sebaliknya,
ia kuat dan mampu bertahan bagai karang di
tengah ombak kehidupan’’
Tasniem Fauzia Rais
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KETIGA

PERAN SEBAGAI AYAH DAN IBU

Sumber: sahabatpegadaian.com

W

anita digambarkan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang mengisyaratkan
bahwa wanita adalah bagian dari laki-laki. Ketika wanita menikah dengan
pria pujaannya, disanalah tulang rusuknya disambungkan sebagai penyatu dua
hati yang terjalin dalam satu ikatan suci pernikahan. Karena dikonotasikan tulang
rusuknya diambil dari lelakinya, ada kesan bahwa wanita sangat bergantung pada
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laki-laki. Tapi sesungguhnya wanita adalah mahkluk super yang pernah diciptakan
Tuhan. Ketika pemberi tulang rusuknya sudah tidak lagi mendampingi hidupnya,
maka dengan sekuat hati dan tenaga, Ia memperjuangkan hidupnya dan hidup
anak-anaknya.
Hidupnya diabadikan bagi anak-anaknya
tercinta yang kini menjadi tanggung jawabnya
sepenuhnya. Ia pun harus bisa membagi
waktunya dengan baik, sebagai ibu dan sekaligus
sebagai ayah yang mencari nafkah. Bahkan
wanita mampu melanjutkan hidupnya tanpa
harus menikah lagi, bekerja siang malam untuk
menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan
anak-anak. Peran pasangan orang tua yang
mengambil bagian dalam proses pendewasaan
anak mampu diambil alih padahal mendidik
dan membesarkan anak bukanlah perkara yang
mudah, dibutuhkan kekompakan dari pasangan
suami dan istri saat mengurus buah hati mereka.
Akan tetapi kenyataannya banyak wanita menjadi
orang tua tunggal yang berjuang membesarkan
anaknya seorang diri.

Dalam perannya
sebagai Ayah maka
seorang wanita
dituntut memiliki
peran sentral
sebagai pimpinan
(Leadership), pemberi
arah tujuan rumah
tangga dan keluarga
teladan bagi anak,
hingga peranperan parenting,
pengasuhan,
pendidikan dan
rumah tangga.
Menjalani peran
sebagai Ayah dan Ibu
sekaligus menuntut
tanggung jawab lebih
besar.

Dalam perannya sebagai Ayah maka seorang
wanita dituntut memiliki peran sentral sebagai
pimpinan (Leadership), pemberi arah tujuan
rumah tangga dan keluarga, teladan bagi anak,
hingga peran-peran parenting, pengasuhan, pendidikan dan rumah tangga.
Menjalani peran sebagai Ayah dan Ibu sekaligus menuntut tanggung jawab lebih
besar. Jika sebelumnya dapat berbagi peran dengan ayah dalam membesarkan
anak-anak, kini peran tersebut berada di pundaknya sendiri yang mendorongnya
menjadi seorang wanita tangguh.
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‘‘Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu
sendiri, yakinlah padamu sendiri, jangan
pergi dan mencari kepribadian sukses dan
menduplikasikannya”
Bruce Lee
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KEEMPAT

BERBEDA DENGAN
WANITA NEGARA LAIN

Sumber : Dispenal

D

alam Al Qur’an, Allah SWT berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
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mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujurat: 13). Ini menandakan bahwa setiap
kaum atau seseorang itu diciptakan berbeda-beda, baik ras, etnis, suku maupun
bangsa.
Figur wanita Indonesia merupakan hasil
perpaduan dari banyak etnis, budaya, bahkan
ras yang menjadikan wanita Indonesia secara
alamiah berbeda dengan wanita-wanita
dari negara manapun. Perbedaan ini telah
melahirkan sebuah keunggulan tersendiri
dan para wanita Indonesia patut berbangga
dengan itu. Di antara banyak keunggulan yang
secara kultural menjadi pembeda antara wanita
Indonesia dengan wanita dari negara lain antara
lain wanita Indonesia merupakan sosok tangguh
yang mampu menjalankan tiga peran sekaligus
dalam kesehariannya yaitu sebagai istri, ibu dan
warga kelompok sosial.

“Wanita Indonesia
cenderung memilih
keluarga dan menjadi
guru pribadi bagi
anak-anaknya.
Wanita Indonesia
adalah sosok pejuang.
Meskipun harus diakui
dalam kehidupan
sosial, laki-laki atau
suami diposisikan
sebagai “tulang
punggung” keluarga,
namun para wanita
mampu mendukung
kesuksesan karier
suami”

Tidak banyak wanita di dunia yang mampu
melaksanakan peran sebagaimana yang
dilaksanakan wanita Indonesia. Banyak wanita di
dunia yang terpaksa harus memilih antara karier
atau mengurus keluarga, mendidik sendiri anakanaknya atau menyerahkan ke pihak ketiga seperti pembantu dan guru privat.
Sementara wanita Indonesia cenderung memilih keluarga dan menjadi guru
pribadi bagi anak-anaknya. Wanita Indonesia adalah sosok pejuang. Meskipun
harus diakui dalam kehidupan sosial, laki-laki atau suami diposisikan sebagai
“tulang punggung” keluarga, namun para wanita mampu mendukung kesuksesan
karier suami.
Bahkan dalam masa perjuangan, beberapa wanita mampu tampil sebagai
pimpinan pejuang, menggantikan suami yang gugur. Semua itu menandakan
bahwa bangsa Indonesia secara kultural sejatinya telah menerapkan emansipasi
jauh sebelum wanita-wanita di belahan dunia lain meneriakkannya. Ini
mengisyaratkan wanita Indonesia merupakan sosok pejuang yang mampu
menembus berbagai batasan kultural.
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‘Laki-laki dan perempuan
adalah seperti dua sayap dari seekor burung’
Ir. Soekarno- Presiden RI
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KELIMA

SUAMI KITA MERUPAKAN
BAGIAN DARI KITA SENDIRI

Sumber : Inspiring Marriage - WordPress.com

D

alam berbagai buku yang Penulis baca tentang bagaimana penciptaan wanita
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Para malaikat telah mendengar di dalam surga
bahwa Allah SWT akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi,
tetapi para malaikat menanyakan kepada Tuhannya, “Apakah nanti manusia
hanya bertumpahan darah, merusak akan ciptaanMu dan membuat kemungkaran
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ya Tuhanku”. Pertanyaan itu dijawab oleh Allah SWT, “Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S. Al-Baqarah: 30).
Singkat kata, manusia telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga
para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Karena hamba
Allah yang sangat taat akan perintah dan mengabdi kepada-Nya, maka para
malaikat bersujud kepada manusia. Namun ada makhluk Allah SWT yaitu iblis
menolak akan perintah tersebut. Dia membantah, dan menyatakan bahwa dia
lebih mulia dari pada manusia. Iblis berkilah, “Adam AS diciptakan dari tanah
liat yang hitam sedangkan aku Engkau ciptakan dari api.” Karena iblis tidak mau
menjalankan perintah, maka dihukumlah iblis tersebut oleh Allah SWT. Tetapi
iblis merasa dendam kepada manusia, dalam hal ini Adam AS dan para cucunya
sampai akhir zaman. Karena dendam tersebut, iblis bersumpah akan mengajak dan
menjerumuskan manusia ke neraka jahanam, itulah janji iblis kepada manusia.
Selanjutnya apabila kita bercermin dari
cerita para pendahulu dalam sebuah kitabnya,
iblis dengan tipu dayanya akan menggoda dan
memasukkan manusia yang memiliki akal dalam
kesengsaraan dan bahkan menjerumuskannya ke
neraka kelak. Dari cerita tersebut maka akhirnya
Adam AS diperintahkan untuk mendiami surga
yang semua kenikmatan ada di dalamnya, dan
Tuhan telah mengizinkan Adam AS untuk
sesuka hati menikmati apa yang ada di dalam
surga tersebut.

“Selain penciptaan
yang berbeda, yang
satu tercipta dari tanah
liat dan yang satunya
diciptakan dari dirinya
sendiri, ini artinya
apabila kita menyadari
dan mengikuti
akan petunjuk-Nya
secara benar, bahwa
istri dan suami itu
sesungguhnya dari
dirinya sendiri”

Dalam perjalanan di dalam surga, Adam
AS melihat sepasang burung merpati yang
sedang bercumbu sehingga nafsu Adam AS
muncul dalam hatinya untuk bertanya kepada
Tuhannya. Suara hatinya mengatakan, “Katanya Saya ciptaan yang paling
sempurna tetapi Saya tidak diberi teman atau pasangan sebagaimana burung
merpati yang berpasang- pasangan. Dari nafsu itulah Allah SWT mendengar
apa yang diinginkan hati dari Adam AS sehingga Allah memerintahkan kepada
Malaikat Jibril untuk mengambil nafsu adam AS yaitu dari sebelah tulang rusuk
kirinya untuk dijadikan pasangannya, yaitu diciptakannya Siti Hawa yang terbuat
dari tulang rusuk kiri Adam AS.
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Apa makna dari itu semua? Penulis telah membaca beberapa literatur buku,
bahwa tulang rusuk itu berbentuk melengkung atau bengkok. Bukan berarti
bahwa para perempuan itu ditakdirkan sudah melengkung atau bengkok, bukan
demikian maknanya. Tetapi harus kita maknai bahwa untuk meluruskan tulang
tersebut harus secara perlahan dan butuh kesabaran, apabila tidak dan kita
tidak sabar dan kurang sabar maka kita memaksakan untuk meluruskan, dapat
dipastikan tulang tersebut pasti akan patah. Oleh karenanya sifat kewanitaan
seorang perempuan itu sangat putih bagaikan tulang rusuk dan di dalamnya
terdapat sumsum, sehingga sifat perempuan yang lemah lembut penuh dengan
kasih dan sayang serta membutuhkan akan perlidungan maupun perhatian.
Kaum pria harus mengetahui dan menjiwai akan filosofi ini, agar dalam meniti
bahtera rumah tangga akan selamat dan mengerti dalam keilmuan terkait dengan
sejarah Adam AS dalam penciptaannya. Banyak liku-liku dalam perjalanan
kehidupan rumah tangga. Kurangnya memahami dan mengerti akan makna
seorang wanita, maka yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran dalam
kehidupannya, karena sudah ditakdirkan apabila meluruskan dan mengajak akan
hal yang baik menurut seorang suami harus dilakukan secara perlahan-lahan
bagaikan meluruskan tulang tadi. Jadi tidak bisa dengan dipaksa atau dengan cara
yang keras. Ibaratnya harus dipanasi secara perlahan kemudian dengan perlahan
pula kita meluruskannya, perumpamaan itu telah diceritakan dalam sejarah
penciptaan manusia.
Kaum perempuan juga harus menyadari akan hal itu, bahwa dirinya ini
memiliki sifat dan karakter sebagai tulang rusuk, di samping sebagai penyangga
tubuh dalam badan juga sebagai sifat yang kaku. Selain penciptaan yang berbeda,
yang satu tercipta dari tanah liat dan yang satunya diciptakan dari dirinya sendiri.
Hal ini berarti kita seharusnya menyadari dan mengikuti akan petunjuk-Nya
secara benar, bahwa istri dan suami itu sesungguhnya dari dirinya sendiri.
Allah SWT menitipkan janin melalui satu ibu dan Allah SWT menitipkan
satu janin lagi kepada ibu yang lain apabila Allah SWT menghendakinya maka
dengan tiupan “kun fayakun”, apabila dikatakanNya jadi maka jadilah, sehingga
dengan menyadari akan makna penciptaan tersebut, istri kita atau suami kita
sesungguhnya merupakan bagian kita sendiri. Oleh karena itu dengan mengetahui
akan penciptaanNya, apabila suami menyakiti istrinya atau sebaliknya maka
manusia seperti itu menyakiti diri mereka sendiri. Pandangan tersebut tidak
banyak dipahami oleh generasi millennium. Hal ini sering mereka perlihatkan
dalam berbagai ceramah dan forum tentang kehidupan rumah tangga.
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Kaum muda sering berpendapat bahwa apabila sepasang manusia telah berumah
tangga, tetapi di tengah perjalanan hidup mereka mendapatkan suatu musibah yang
menyebabkan pasangan itu harus berpisah. Perpisahan itu dihubungkan dengan
pemaknaan penciptaan yang seakan menyalahkan Tuhan akan ciptaaan-Nya.
Banyak yang berpendapat kalau perpisahan itu sebagai akibat tidak dipatuhinya
nasehat orang tua terutama ibu tentang pemilihan jodoh. Ketidakridhoan atau
ketidakikhlasan dari orang tua atas pasangan yang diinginkan anaknya sering
dianggap sebagai penyebab perpisahan pasangan suami istri.
Tuhan tidak pernah salah menjodohkan pasangan pada manusia, tetapi karena
manusia tidak mengetahui akan ilmunya, sehingga manusia tidak mendapat
tuntunannya. Mari kita renungkan terhadap diri kita ini. Bagaimana pada saat
seseorang perempuan akan diperkenalkan atau dipinang dengan seorang laki-laki
yang saat ini sebagai pendamping hidupnya. Apakah seseorang mendapat restu
dari kedua orang tua akan jodohnya. Hanya dia sendirilah yang mengetahuinya,
bukan orang lain ataupun para pimpinan atau komandannya yang tahu akan
sejarah perjalanan hidupnya.
Kita juga saat ini yang merasakannya terkait dengan kehidupan dalam rumah
tangga kita, orang lain hanyalah pemicu dan penggerak sumber masalah tetapi awal
masalah sebenarnya terjadi dari kita sendiri, karena kepatuhan dan perintah dari
orang tua kita yang tidak pernah kita ikuti. Sebagai seorang perempuan terkadang
tertutup hatinya manakala dirinya mendapatkan seorang kekasih, terkadang kita
lupa terhadap ibu yang melahirkan kita, membesarkan dan bahkan mendidik kita
dengan penuh kasih dan sayang. Akan tetapi karena rayuan dan pinangan itulah,
seakan kita memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua kita. Dari situlah awal
dari suatu masalah dalam rumah tangga kita.
Dengan menyadari dan mengetahui makna penciptaan manusia, maka kita
diperintahkan untuk segera bertobat kepada-Nya, karena sesungguhnya Tuhan
Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang
bertobat dan pandai bersyukur kepada-Nya. Sesungguhnya segala masalah dan
persoalan, kita sendirilah yang membuatnya.
Dengan sedikit bekal serta nasehat pengalaman yang Saya dapatkan dalam
membaca dan melihat kehidupan sehingga terbesit untuk membukukan
pengalaman tersebut agar dapat dipakai dalam tuntunan dalam mengarungi
bahtera rumah tangga untuk rekan-rekan dan adik-adik anggota Kowal yang
masih memiliki jangkauan karier maupun tantangan dalam hidup yang masih
panjang dan sangat kompleks. Dengan menyadari bahwa suami kalian adalah
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bagian dari diri kalian, tentu dan pasti kita akan memiliki serta muncul rasa kasih,
rasa cinta, rasa belas asih dan melindungi maupun merawatnya, terlepas dari
kekurangan dan kelebihannya.
Dengan dijiwai pemaknaan itu semua rasanya untuk melakukan yang dapat
menyakiti ataupun menimbulkan rasa ketidakpercayaan sudah tidak terbesit
dalam sanubari sebagai seorang istri atau suami, karena sadar bahwa istri maupun
suami kita adalah dari bagian diri kita sendiri. Sehingga dalam sejarah Nabi Adam
AS mereka dihukum oleh Tuhan karena menyakiti dirinya sendiri. Banyak contoh
dalam lingkungan kita yang dalam kehidupannya mereka mendapatkan masalah
dan cobaan hidup, tidak lain karena perbuatannya sendiri.
Dalam kesempatan yang baik ini Penulis ingin membagi rasa maupun
pengalaman dalam meniti kehidupan yang penuh dengan ujian maupun cobaan.
Dengan berbekal pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan dan mempelajari
akan ilmu dan tuntunan-Nya, niscaya perjalanan hidup kita dapat kita lalui dengan
membawa bahtera keluarga sampai pada akhir hayat kita.
Penulis menyampaikan bahwa hal ini ini sangat penting, karena iblis pernah
berjanji dan bersumpah akan menjerumuskan anak cucu Adam hingga sampai ke
liang kubur dan bahkan mengantarkan kita ke neraka. Itulah janji iblis yang harus
kita waspada dan ingat bahwa diri kita ini bagaikan hidup dalam bahaya atau di
ujung tanduk manakala kita tidak hati-hati dalam menyikapi dan tergoda dengan
bisikan dan rayuannya.
Tuhan telah memberi petunjuk kepada umatnya, janganlah kalian menyakiti
dirimu sendiri. Apabila kita sudah diberi petunjuk dan pengalaman serta bukti
nyata terhadap pesan tersebut dan manusia masih tidak bertaqwa dan bersyukur
bahkan melanggarnya dengan menyakiti akan dirinya sendiri, maka dapat
dipastikan Tuhan akan murka dan menghukum kita dengan caranya, agar manusia
ingat dan bersyukur kepada-Nya.
Nasehat dan falsafah tersebut sebagai renungan dan pembelajaran bagi kita
agar tidak terjerumus dalam hasutan maupun perbuatan yang membisikkan ke
dalam hati kita. Oleh karena itu apabila kita telah memahami dan mengetahui
akan diri kita, suami dan anak-anak kita pasti terpancar rasa kasih dan sayang
kita kepada keluarga. Kemuliaan inilah yang harus dimiliki sebagai ibu sehingga
mampu membawa kesabaran dan ketulusan ikhlas dalam mendampingi suami,
sekaligus sebagai panutan dan cahaya bagi anak-anak.
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‘Tertawalah denganku, menangislah di
pundakku, menualah bersamaku’
Anonim
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KEENAM

IBU SEBAGAI PENDAMPING SUAMI

Sumber : https://photo.sindonews.com

P

eranan seorang perempuan selain sebagai ibu rumah tangga yang kedua
adalah mendampingi suami. Dalam ajaran Agama Islam hubungan antara
istri dan suami sudah diatur dengan jelas. Wanita yang baik adalah wanita yang
taat pada suaminya, hal ini diterangkan dengan jelas di dalam Al Quran Surat AnNisa Ayat 34. Di dalam surat tersebut tertulis dengan jelas bahwa kaum laki-laki
adalah pemimpin wanita, dan mencari nafkah merupakan tugas suami sedangkan
tugas utama wanita yang solehah ialah menuruti perintah suaminya. Seorang istri
juga wajib untuk selalu menjaga martabatnya baik saat ada suami maupun tidak.
Istri yang bekerja juga harus mendapat restu atau ijin dari suaminya dan
meskipun bekerja, seorang wanita yang sudah menjadi istri tidak boleh lupa dengan
kewajiban utamanya untuk selalu berbakti dan mendampingi suaminya. Suami
adalah sumber ketenteraman bagi istrinya. Istri juga adalah sumber ketenteraman
bagi suaminya. Masing-masing merasa tenteram dengan adanya pasangan dan dari
Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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pasangannya, serta masing-masing berusaha membuat tenteram pasangannya.
Islam memuliakan seorang wanita sebagai istri, dan mewasiatkan serta
memerintahkan kepada para suami agar memperlakukan istri dengan baik dan
mempergauli mereka secara ihsan penuh kebaikan. Selanjutnya Islam mengajarkan
bahwa hak-hak istri harus dipenuhi layaknya hak suami. Hanya saja terdapat
hak suami yang satu tingkat lebih tinggi dari istri terkait dengan tanggung jawab
suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan kepemimpinnya dalam
rumah tangga. Dijelaskan bahwa sebaik-baik kaum muslimin adalah yang paling
bisa memuliakan istrinya dalam interaksi kehidupan rumah tangga.
Selain itu, dukungan istri cukup menentukan
keberhasilan suami menunaikan kewajibankewajibannya. Dalam berumah tangga, kesiapan
istri sebagai pendamping hidup suami adalah
sebagaimana kesiapan suami, misalnya mengatasi
persoalan rumah dan anak-anak tidak selalu
dengan ditemani suami ketika tugas suami
mengharuskannya keluar rumah. Tuntutan seorang
istri dalam rumah tangga selalu dikendalikan agar
tetap memelihara otoritas rumah tangga dan rasa
percaya diri pada suami sebagai pemimpin rumah
tangga. Seorang istri dalam rumah tangga tidak
memcemburui pekerjaan suami yang seakan
telah merebut perhatian dan waktu suami untuk
keluarga. Istri dalam rumah tangga ideologis
tidak mendahulukan keluh kesah. Setiap keadaan
baginya adalah ladang pahala.

“Suami adalah
sumber ketenteraman
bagi istrinya. Istri
juga adalah sumber
ketenteraman bagi
suaminya. Masingmasing merasa
tenteram dengan
adanya pasangan dan
dari pasangannya,
serta masingmasing berusaha
membuat tenteram
pasangannya”

Pada saat dikaruniai kehamilan, ia menyiapkan janin dalam rahimnya untuk
mencintai perjuangan dan membenci bermalas-malasan. Perasaan enggan
berbuat sesuatu yang biasa melanda ibu hamil tidak harus dituruti. Seorang istri
menjadikan anak-anak sebagai sahabat dan merupakan aset pahala, bukan investasi
materi. Istri mentaati suami dalam setiap hal yang tidak bertentangan dengan
hukum syara’. Hal ini dapat memberikan ketenteraman kepada suami sehingga
tidak merasa was-was tentang istrinya. Perasaan was-was istri dapat menganggu
konsentrasi suami dalam bekerja. Memberikan semangat kepada suami untuk
berjuang di jalan Allah merupakan peran istri yang mulia. Sebagai pendamping
suami, tentunya istri harus kuat dan tabah dalam menghadapi segala godaan dan
tantangan hidup, karena mendampingi itu lebih berat dari pada menjalankannya,
mendampingi harus mampu menjaga apa yang harus didampinginya, harus
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mampu mengingatkan apabila yang didampingi berjalan agak tidak sesuai dengan
arah dan petunjuk-Nya. Disamping itu, pendamping harus mampu mengetahui
dan memahami terhadap sang suami.
Kedudukan dan peran perempuan tersebut semakin berat bagi prajurit Kowal
yang berkeluarga. Mereka harus mampu menempatkan diri di dalam keluarga,
terutama sebagai pendamping suami. Status sosial yang terhormat sebagai
seorang prajurit dengan gambaran kemandirian dan kepemilikan power yang
menyertainya, jangan sampai menggerus pengabdian seorang istri terhadap
suami, terutama yang berasal dari kalangan sipil. Dengan status yang dimilikinya
itu, tantangan dan godaan Kowal justru secara alamiah berasal dari dalam dirinya.
Oleh karena itu para prajurit Kowal yang berkeluarga harus memegang teguh
prinsip-prinsip dasar sebagai seorang istri yang mendampingi suami.
Begitu mulia dan besar pengabdian istri-istri dalam mendampingi suaminya,
sehingga akan sangat marah dan murka manakala sang suami menyakiti dan sang
ibu tidak memberi rasa perlindungan serta kasih sayang kepada buah hati dan
yang didampinginya. Ada Filosofi Jawa yang penuh dengan makna yang dalam
yaitu istri merupakan “garwo“ yang pengertian katanya mengandung makna
sigare nyowo, istri bagaikan belahan nyawa sang suami. Baik buruknya semua
menjadikan suami kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, janganlah sebagai
suami salah dalam membawa istri dan anak-anaknya, karena sesungguhnya istri
dan anak hanya tergantung dari bapak dalam menjadikan hidup bahagia dan
selamat di dunia dan akhirat. Jadikanlah rumah tangga kita bagaikan surga kita
di dunia, dan janganlah rumah tangga kita bagaikan neraka di dunia.
Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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‘My mother was the most beautiful woman I ever
saw. All I Am I owe to my mother. I attribute my
success in life to the moral, intellectual and physical
education I received from her’
(Ibu saya adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Semua yang ada pada saya
karena saya berhutang budi pada ibu saya. Saya mengaitkan kesuksesan saya dalam
kehidupan dengan pendidikan moral, intelektual dan fisik yang saya terima dari dia)

George Washington
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KETUJUH

IBU SEBAGAI PENDIDIK

Sumber : https://cb2016blog.wordpress.com

S

elain mendampingi suami, tugas perempuan sebagai ibu yang tak kalah
pentingnya adalah mendidik anak-anaknya. Seorang anak akan belajar dari
ibunya sejak ia pertama kali dilahirkan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan
seorang ibu harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Jika orang tua berhasil
mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka anak tersebut
nantinya akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hal tersebut termasuk salah
satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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Pendidikan yang diperoleh anak pertama kali juga berasal dari orang tuanya,
khususnya seorang ibu karena sebelum bersekolah seorang anak tentu akan belajar
dengan orangtuanya terlebih dahulu, seperti meniru perbuatannya, mendengarkan
ucapannya, dan lain sebagainya. Didikan orang tua kepada anaknya juga akan
dimintai pertanggungjawabannya di akhirat setelah mati.
Tak bisa dipungkiri bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya
dalam keluarga. Peran ini sejatinya merupakan anugerah terindah dalam
kehidupan seorang wanita. Sebab, betapa banyak para wanita yang tidak diberi
kesempatan oleh Allah menjadi ibu yang berperan sebagai sekolah pertama bagi
para anaknya. Ibu sebagai madrasah pertama karena darinya pendidikan anak
di mulai di dalam keluarga. Dari seorang ibu, seorang anak belajar mengenal
segala hal baru dalam hidupnya. Belajar berbicara, makan, minum, bergaul, serta
menempa kepribadiannya demi mengarungi kehidupan yang luas bagai samudera
di hari tuanya. Mendidik anak adalah tugas mulia sepanjang masa. Tak ada tugas
mulia bagi seorang ibu terhadap anaknya melainkan menjadi madrasah bagi
mereka. Seorang ibu haruslah paham bahwa mendidik anak adalah kewajiban
besar yang harus dipikul di atas pundaknya. Dialah pilar utama dalam proses
pendidikan bagi anaknya.
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Prestasi dan kesuksesan anak sangat berkaitan erat dengan peran ibu sebagai
sekolah pertama bagi anaknya. Hari ini banyak sekali para ibu yang enggan
menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Untuk menjadi sekolah yang
unggul dan utama bagi para anaknya dibutuhkan berbagai bekal bagi seorang ibu.
Kesiapan bekal seorang ibu sangat mempengaruhi proses pembelajaran anak yang
akan diasuhnya. Tidak akan pernah seorang ibu menjadi pendidik dan sekolah
yang unggul tanpa dibekali iman dan taqwa. Keduanya ibarat benteng penjaga
kemurnian fitrah anak, sekaligus sebagai perisai
yang menghalangi anak panah tentara setan dan
“Tidak akan pernah
serangan dahsyat budaya kejahiliyahan. Oleh
seorang ibu menjadi
karena itu, wajib bagi seorang ibu membekali
pendidik
dan sekolah
dirinya dengan iman dan taqwa.

yang unggul tanpa

Seorang ibu juga wajib membekali dirinya
dibekali iman dan
dengan ilmu. Ilmu adalah petunjuk terbaik dan
taqwa. Keduanya
pengalaman adalah guru yang arif dan bijaksana.
ibarat benteng
Tanpa ilmu seorang ibu tidak akan menjadi
penjaga kemurnian
pendidik sejati. Begitu juga tanpa pengalaman
fitrah anak, sekaligus
tidak akan menjadikan seorang ibu pendidik
sebagai perisai
yang handal. Antara ilmu dan pengalaman harus
yang menghalangi
berpadu dalam diri seorang ibu. Semua itu karena
anak panah tentara
mendidik anak bukan sekedar membesarkan,
setan dan serangan
namun membekali, membina, mengarahkan,
dahsyat budaya
mengembangkan serta mengawal menuju
kejahiliyahan”
keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ilmu
dan pengalaman yang dimaksud adalah ilmu
tentang pendidikan islami anak. Tentu ilmu dan pengalaman ini bisa digali dengan
banyak membaca dan belajar dari orang-orang yang telah sukses. Mendidik anak
bukanlah pekerjaan yang mudah.
Banyak sekali hambatan dan rintangan dalam proses perjalanannya. Oleh karena
itu seorang ibu hendaklah selalu berbekal dengan kesabaran dan ketawakkalan.
Barang siapa yang bersabar maka Allah akan berikan kemenangan. Barang siapa
yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan janjikan jalan keluar dari
segala persoalan. Begitu juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak
disangka-sangka. Sabar dan tawakkal adalah kunci dalam segala urusan. Insya
Allah dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh hasil yang maksimal dalam
mendidik anak.

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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Sejarah membuktikan bahwa orang besar lahir dari tangan dingin seorang ibu.
Begitu kata bijak berkata, “dibalik suami yang kuat ada istri yang kuat”. Imam
Syafi’i adalah seorang anak dari ibu yang selalu berusaha agar anaknya mendapat
pendidikan yang baik. Dengan berani ibunya melepas Imam Syafi’i untuk jihad
di jalan Allah dalam menuntut ilmu. “Nak, pergilah menuntut ilmu di jalan Allah,
kelak kita bertemu di akhirat saja”. Sebuah sikap yang menunjukkan cinta seorang
ibu karena Allah. Bukan dengan kemanjaan, memberi semua keinginannya. Tapi
mengarahkan agar tetap berada di jalan-Nya adalah kasta tertinggi kecintaan
seorang ibu kepada anaknya.
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Ibu memang perempuan pada umumnya. Tapi perempuan menjadi peran yang
sentral ketika menjadi seorang ibu. Dalam proyek peradaban Islam seorang ibu
adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik,
maka sama halnya engkau persiapkan bangsa berakar kebaikan.
Masa depan agama dan bangsa ini ada di tangan pemuda, dan pendidikannya
yang akan menentukan ke arah mana agama dan bangsa ini dihantarkan. Di
sinilah peran mulia seorang ibu dalam dakwah Islam. Anak adalah titipan Tuhan
dan aset berharga untuk masa depan. Karena kelak anak adalah aktor utama, maka
ibu adalah sutradara. Seorang bijak berkata “You educate a man, you educate
a man. You educate a woman, you educate a generation”. Di era modern ini
tanggung jawabnya menjadi sangat berat. Anak digempur habis oleh kemajuan
zaman. Tanpa rehat, secara sistematis anak dihadapkan dengan fenomena baru
yang rusak.
Bukti cinta seorang ibu tidak berhenti pada mendidik, tapi meyakinkan bahwa
anak akan siap dengan dunia baru yang ia hadapi kelak. Wallahu a’lam sebagai
pendidik ibu pasti dengan keterbatasan ilmunya harus mampu tampil dan sekuat
tenaga dalam mendidik sang buah hati. Pendidikan kepada anak bukan saja
dilakukan pada saat anak lahir ke dunia, tetapi tentu pendidikan diberikan kepada
ibu mulai sang jabang bayi mulai ada di dalam kandungan sang ibu.
Bagi seorang ibu yang berprofesi sebagai prajurit seperti Kowal, menjadi
pendidik putera puterinya memerlukan kiat dan tenaga yang ekstra. Sebagai
perempuan karier, waktu kebersamaannya dengan anak-anaknya dibatasi oleh
aktivitasnya di tempat kerjanya. Oleh karena itu mereka harus menutupnya dengan
meningkatkan kualitas saat bersama keluarga terutama dalam menyampaikan
norma-norma dan pengetahuan yang berlaku dalam kehidupan kepada anakanaknya.
Dalam mendidik, ibu tanpa mengenal putus asa dan bahkan sampai kita tua
pun terkadang sang ibu masih mengajari kepada anaknya. Itulah sifat kemuliaan
Sang Ibu yang diberikan kepada buah hatinya tercinta. Seorang perempuan
seharusnya menyadari akan hal ini setelah ia berumah tangga dan memiliki anak,
maka belajarlah cara mendidik yang baik seperti yang diajarkan ibu kita.

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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‘Wanita diciptakan istimewa. Tetap tegar
meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin
mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh’
Anonim
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KEDELAPAN

IBU SEBAGAI PEREMPUAN
YANG KUAT

Sumber : www. voxpop.id

P

erempuan ditakdirkan oleh Allah memang lemah secara fisik tetapi tidak
dengan jiwanya. Jika seorang perempuan bisa mengelola jiwanya dengan
baik, ia akan menjadi seorang perempuan yang tangguh, kuat dalam menjalani
apapun warna-warni kehidupan ini. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang
di bawah dan kadang di atas. Maka seyogyanya bagi seorang perempuan adalah
menata kembali jiwanya, mendekatkan diri pada Allah, karena dengan begitu
yang membuat fisiknya semula lemah menjadi kuat dalam menghadapi badai

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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kehidupan. Perempuan sebagai seorang ibu tak pernah mengeluh ketika anakanaknya tak memperlakukannya sebaik saat ia memperlakukan anak saat masih
bayi. Seberat apa pun masalah yang sedang dihadapi, sosoknya akan selalu
memperlihatkan sikap tegar, sikap kuat dan sikap baik-baik saja. Ketika anak
merasa bahagia, orang pertama yang akan lebih bahagia adalah ibu. Ketika anak
merasa sedih, orang pertama yang akan lebih sedih adalah ibu. Ibu akan menjadi
berfisik kuat, bermental baja ketika menghadapi kenyataan semisal anggota
keluarganya ada yang sakit entah suami, anak atau orangtua. Karena jiwanya
tertata, ia akan menjadi seorang yang kuat melebihi seorang pria, dalam satu
waktu ia bisa saja mengurus anak, suami, rumah dan belum lagi pekerjaannya
(bagi yang berkarier). Itu mungkin baru satu anak, lalu bagaimana jika anaknya
lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat dan seterusnya? Ternyata ia dimampukan
Allah dalam mengurus semuanya itu.
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Lalu kenapa seorang ibu begitu kuat? Karena ia berbicara pada jiwanya “Duhai
jiwa, kini aku adalah seorang ibu dari sekian anakku dan aku adalah istri dari
suamiku dan aku adalah kepala rumah tanggaku, andaikan diri ini tidak kuat, lantas
siapa yang akan mengurus semuanya? Ya Rabb mampukan aku dalam menjalani
setiap peranku”. Begitulah kunci kekuatan seorang perempuan. Memang fisiknya
lemah, tapi jiwanya kuat karena ia selalu berusaha menguatkan diri dengan
mindset yang dibentuknya. Allah SWT telah memberikan peran terbaik untuk
ibu karena Allah menyayangi seorang ibu sehingga memberikan tugas yang telah
diukur sesuai kemampuannya.
Sebagai sosok idaman, seorang ibu harus
mampu menunjukkan jati dirinya. Dalam artian,
tidak menaruh dirinya pada posisi yang lemah.
Meskipun secara kodrat perempuan sebagai kaum
yang lemah namun ketika menjadi seorang ibu, ia
harus kuat. Sebagai contoh dapat kita lihat pada
sosok pahlawan emansipasi RA Kartini sebagai
Ibu yang kuat. Meskipun dengan keterbatasan
dan kungkungan budaya kolot namun mampu
berperan membawa perubahan. Sosok Kartini
berhasil menerobos tembok tradisi dengan
emansipasi melalui jalur pendidikan. Kartini
kuat karena memiliki semangat memperjuangkan
harkat dan martabat seorang perempuan.

“Memang fisiknya
lemah, tapi jiwanya
kuat karena ia
selalu berusaha
menguatkan diri
dengan mindset
yang dibentuknya.
Allah SWT telah
memberikan peran
terbaik untuk
ibu karena Allah
menyayangi seorang
ibu sehingga
memberikan
tugas yang telah
diukur sesuai
kemampuannya”

Mengapa dapat dikatakan ibu sebagai istri
yang kuat? Apabila kita memandang, melihat
dan bahkan merasakan dalam kehidupan rumah
tangga, baik dalam status kita dan bagaimana
dalam status rumah tangga yang tidak atau kurang
mampu ataupun dalam ekonomi yang serba terbatas di sinilah baru muncul peran
ibu yang kuat dan penuh dengan kesabaran dalam mengayuh rumah tangga.
Mereka harus memikirkan penghidupan anak-anaknya baik untuk biaya sekolah
dan kebutuhan lainnya. Di samping itu ia harus memikirkan untuk kebutuhan
rumah tangganya selain untuk persiapan apabila ada keluarga yang datang atau
biaya sakit bahkan untuk membantu keluarga di kampung halamannya. Mungkin
masih banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan di dalam buku ini, tetapi pada
dasarnya kekuatan ibu dalam menghadapi gejolak dan tantangan hidup begitu
kuat.
Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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Apabila seorang perempuan dalam masa lajangnya tidak pernah menghadapi
kehidupan yang berat ataupun dalam kesusahan, pasti mereka atau ibu rumah
tangga yang baru akan kaget dan tak sanggup untuk menyikapi tantangan hidup
barunya. Tetapi sebaliknya apabila mereka pada masa muda dan lajangnya sudah
terbiasa hidup yang mandiri dan mampu menghadapi kehidupannya, mereka
dengan mudah untuk menyesuaikannya. Inilah letak daya kekuatan ibu dalam
menghadapi kehidupannya.
Terasa banyak yang dalam menyelesaikan masalah hidup hanya dengan dalih
pinjam atau membenturkan dengan hutang, sehingga secara perlahan karena
dorongan keinginan serta nafsu maupun perasaannya, tidak siap menghadapi
kehidupan. Cara atau jalan pintas tersebut terkadang yang menjadi pilihan, itulah
akar awal masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hadapilah hidup penuh
dengan rasa syukur, karena masih banyak orang lain yang jauh lebih menderita
dari kita. Dengan berbekal kesabaran, ketaqwaan kita dan tentu dengan rasa
syukur tersebut pasti Tuhan akan membukakan dan memberikan kemudahan
dalam mengarungi rumah tangga.
Kekuatan rumah tangga sesungguhnya tertumpu pada sang ibu dalam
mengelola rumah tangga, dan ekonomi keluarga. Besaran pendapatan tidak
menentukan kelangsungan perekonomian keluarga. Kalau kita tidak mampu
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mengelola dan mengendalikan keuangan pasti terjadi rasa kekurangan dalam
memenuhi kebutuhan. Apabila ini disampaikan kepada sang suami dan sang
bapak tidak kuat dalam menghadapi tuntutan hidup dan ingin menyenangkan
keluarganya, tentu mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya akan
melakukan penyimpangan dari apa yang telah digariskan dalam aturan maupun
ketentuan hukum.
Dengan berbekal dari pengalaman dan apa yang terjadi dalam dinamika
perubahan teknologi dan informasi, secara tidak langsung pasti akan membawa
konsekuensi gaya hidup baru. Di sinilah seorang ibu harus mampu dan kuat dalam
menyikapi perubahan dan fenomena seperti apa yang dilihat dan drasakannya,
anak dan dirinya telah terbawa dalam perubahan gaya hidup tersebut. Oleh
karenanya tantangan yang paling berat adalah bagaimana ibu memiliki kekuatan
rasa dan jiwa dalam melakukan kebaikan untuk anak dan suaminya tercinta agar
rumah tangga kita mampu melewati godaan dan tantangan yang begitu berat.
Kunci utamanya terletak dari niat kesabaran, rasa syukur dan tidak terpengaruh
dengan rayuan dan lingkungan yang membawa ke arah keburukan serta kekuatan
hati. Ini semua terletak dari diri kita sebagai ibu dalam menjadikan diri ini kuat
untuk menghadapi segala rintangan dan cobaan dalam mengarungi bahtera
rumah tangga.

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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‘Your mother is a door of mercy that Allah opened
for you, don’t close it’. Unknown
(Ibu adalah pintu rahmat yang Allah bukakan
untukmu, maka jangan tutup pintu itu. Anonim)
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KESEMBILAN

RESTU IBU ADALAH
SUMBER REZEKI

Sumber : http://www.drroket.com

K

alaulah ada manusia yang boleh kita sujud padanya, maka manusia yang
sangat pantas mendapatkan kemuliaan itu adalah ibu kita. Tapi sujud manusia
hanyalah untuk Allah saja. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan
kepada manusia untuk memuliakan ibunya dengan cara berbakti kepadanya.
Banyak sekali ayat Al Quran dan juga hadist Rasullulah SAW yang menyuruh
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manusia berbuat baik dan berbakti pada orang tua. Seperti firman Allah pada
Al Quran surat Luqman, “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah
kepada–Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu’.
Kita wajib berbakti dan berhidmat kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa atau
tidak mampu membahagiakan mereka dengan limpahan materi, cukup berikan
mereka kasih sayang yang memang menjadi hak mereka. Pada umumnya orang
tua tidak mengharapkan materi dari anak-anaknya, karena perhatian dan kasih
sayang lebih mereka harapkan ketimbang dicukupkan dengan materi tapi tidak
mendapatkan perhatian.
Kata-kata ibu itu mujarab, bisa menjadi rahmat
atau kutukan, tergantung sikap kita. Bahkan rezeki
akan menjauh karena makan sumpahan orang.
Bagaimana jika yang menyumpahi kita itu orang
tua dalam hal ini ibu? Ibu yang pernah menjadi
penyambung nyawa kita. Ibu dimana kita pernah
hidup di dalam rahimnya yang suci. Ibu yang telah
meneteskan kasih sayangnya melalui ASI yang
terus mengalir dalam mulut kita yang membuat
kita tumbuh besar dan sukses. Allah Yang Maha
Kuasa seperti menitipkan “firman suci-Nya’
di mulut orang tua. Sehingga ketika orang tua
dikecewakan atau mereka sakit hati dengan ulah
anaknya, lalu dia mengatakan sesuatu yang buruk
untuk anak itu, baik sengaja atu tidak sengaja
maka kata-kata itu bisa bernilai ‘kutukan’, dan
kutukan orang tua apalagi kutukan seorang ibu,
bisa sangat mujarab. Atas izin Allah bisa langsung
terjadi sebuah keadaan seperti yang diinginkan
oleh orang tua yang mengutuk.

“Ibu yang berbahagia
karena bakti anakanaknya akan
memudahkan dan
melipatgandakan
rezeki mereka melalui
doa yang tak putus.
Jika ingin rezeki
berlipat ganda,
berbaktilah kepada
ibu. Dapatkan katakata mujarab darinya,
mintalah doanya
yang makbul dan
penuhi keinginannya
agar restunya dapat
diberikan dengan
ikhlas”

Masih ingat kisah Malin Kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena
malu mengakui ibunya yang miskin di depan isterinya sendiri? Kalau orang tua
mengutuk anaknya tidak akan hidup bahagia, besar kemungkinan anaknya tidak
akan bahagia, sampai kutukan itu ‘dicabut’ oleh orang tua yang mengutuk. Bisa
saja si anak hidup dalam kemewahan, rezekinya banyakdan berlimpah tapi hatinya
tidak pernah merasa tenang.
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Di samping doa, hal yang jugs diharapkan seorang anak dari ibunya adalah
restu. Restu ibu adalah pendorong datangnya berkah Allah. Restu lebih bersifat
personal yang merupakan hak orang tua dan hubungannya hanya dengan anakanaknya. Restu ibu pada setiap tindakan dan perbuatan kita akan memberi
kejayaan dan kebahagiaan bagi hidup kita. Ingatkah saat kita akan menikah kita
minta restu orang tua? Tentu saja agar perkawinan kita bahagia, langgeng dan
berlimpah rezeki.
Kalau mau diumpamakan beda antara doa ibu dan restunya, seperti saat kita
hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Doa itu laksana paspor yang harus
dimiliki oleh setiap orang yang ingin ke luar negeri atau masuk ke negara lain.
Sementara restu itu ibarat visa yang merupakan persetujuan negara yang akan kita
masuki untuk masuk ke wilayah negaranya. Kita bisa memegang paspor agar bisa
bepergian ke luar negeri tapi untuk masuk ke suatu negara harus ada visanya. Visa
tidak bisa di dapatkan kalau kita tidak punya paspor.
Perkawinan tanpa restu orang tua adalah awal malapetaka. Mengapa? Karena
restu orang tua mengiringi doa-doa yang akan dipanjatkan untuk kebahagiaan
rumah tangga kita. Kalau orang tua tidak memberikan restu artinya hatinya tidak
membolehkan, tidak mengizinkan kita untuk menikahi seorang perempuan atau
lelaki. Hati ibu yang sakit dan perih akan menjadi penghalang lancarnya rezeki
dalam kehidupan perkawinan kita. Sikap arogan kepada ibu adalah investasi buruk
bagi masa depan seorang anak manusia. Cepat atau lambat ia akan menerima
hasil dari sikap sombongnya. Kekayaan, kemenangan, kecantikan, kesehatan,
popularitas, kesuksesan yang semuanya dilimpahkan Allah sebagai rezeki kita
akan hilang begitu saja, hilang keberkahannya ketika seorang anak durhaka pada
ibu kandungnya. Semua kemuliaan hidup bisa hilang tanpa bekas. Demikian pula
sebaliknya ibu yang berbahagia karena bakti anak-anaknya akan memudahkan
dan melipatgandakan rezeki mereka melalui doa yang tak putus. Jika ingin rezeki
berlipat ganda, berbaktilah kepada ibu. Dapatkan kata-kata mujarab darinya,
mintalah doanya yang makbul dan penuhi keinginannya agar restunya dapat
diberikan dengan ikhlas. Wallahu alam.
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‘Di saat hidupmu dipenuhi kemudahan dan
keberuntungan, Percayalah….bahwa doa-doa
Ibumu dalam tangisnya telah didengar…’
Anonim
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KESEPULUH

MUSTAJABNYA DOA
SEORANG IBU

Sumber : www.tasidola.com

D

oa ibu begitu dekat dan kutukan dari kemarahan serta sakit hatinya juga
begitu dekat. Tapi kalau ibu harus memilih, ketika dia disakiti, apakah
akan berdoa untuk kebaikan anaknya atau mengutuk anaknya dengan segala
kemurkaan? Maka biasanya ibu akan memilih yang pertama. Meskipun hatinya
terluka akan perbuatan anaknya tapi ia tetap berlapang dada.
Suatu hari seorang ibu menyiapkan makanan untuk menyambut tamutamu keluarga yang akan bersilaturrahim ke rumahnya. Ketika makanan sudah
disiapkan, hanya menunggu beberapa saat lagi pada saat tamu akan hadir, tiba-
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tiba seorang anak lelakinya usia sekolah dasar masuk. Begitu melihat banyak
makanan terhidang di atas meja, timbul naluri isengnya. Si anak menghamburhamburkan pasir ke atas makanan itu. Melihat anaknya melakukan keonaran
seperti itu, bagaimanakah reaksi ibunya? Marah atau memukul kah dia? Ya, ibu
itu memang marah besar, tapi dalam marahnya ia berkata “Pergi sana kamu ! Biar
Allah menjadikan kamu Imam Masjidil Haram.” Berpuluh tahun kemudian, setiap
jemaah haji dan umrah dari seluruh pelosok dunia
yang shalat di Masjidil Haram, akan mendengar
“Doa adalah
suara anak kecil dalam cerita di atas. Itulah dia
senjata ampuh
Dr. Syeikh Abudarrahman As Sudais, Imam Besar
yang
dimiliki oleh
Masjidil Haram.
Perasaan senang karena diperlakukan baik
oleh anaknya akan “memancing” ibu mendoakan
anaknya. Sebenarnya walau tidak dipancing
dengan perbuatan baik sekalipun, ibu yang baik
pasti akan selalu mendoakan anak-anaknya. Doa
adalah senjata ampuh yang dimiliki oleh seorang
ibu. Ketika dia mengangkat tangannya kepada
Allah dengan gemetar, menundukkan kepalanya
dengan takzim, hatinya bergetar dan suaranya
lirih memohon kebaikan dan limpahan rezeki
yang banyak untuk anak-anaknya, maka pintupintu langit akan dibuka seluas-luasnya untuk
melesatkan doa sang Ibu sampai ke hadapan
Allah.

seorang ibu. Ketika
dia mengangkat
tangannya
kepada Allah
dengan gemetar,
menundukkan
kepalanya dengan
takzim, hatinya
bergetar dan
suaranya lirih
memohon kebaikan
dan limpahan rezeki
yang banyak untuk
anak-anaknya,
maka pintu-pintu
langit akan dibuka
seluas-luasnya untuk
melesatkan doa
sang Ibu sampai ke
hadapan Allah”

Barangkali juga Malaikat yang suci berebut
mencatat dan membawa doa sang ibu ke hadirat
Allah. Apalagi doa yang keluar dari hati ibu yang
bersih dan ikhlas itu makbul. Betapa mustajabnya
doa seorang ibu. Keridhaan ibu akan mengundang
ridha Allah turun pada anak-anaknya. Jika Allah
sudah ridha pada kita melalui perantaraan doa
ibu, siapa yang akan menghalangi-Nya melipatgandakan rezeki kita? Bukankah
Dia yang Maha Kaya dan akan memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki-Nya?
Begitu dahsyatnya doa seorang ibu, karena doanya cepat sekali dikabulkan Allah.
Doa yang mampu membuat seorang anak menjadi batu, membuat seorang anak
tidak bisa lepas nyawanya saat sakaratul maut meskipun dirinya ahli ibadah.
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Anak durhaka di zaman modern ini tidak akan berubah menjadi batu seperti
Malin Kundang, tetapi hati dan kepala merekalah yang menjadi batu. Hati mereka
keras dan kepala mereka juga keras laksana batu. Hati yang membatu itu akan sulit
sekali dimasuki hidayah (petunjuk Allah). Kepala batu juga sulit untuk berfikir
jernih untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik
mana yang buruk. Sehingga Malin Kundang masa kini jauh lebih berbahaya.
Orang yang hatinya tertutup dari kebenaran akan mengalami kesulitan hidup,
rezekinya jauh, macet, terhambat, terhalang. Kalaupun jumlah hartanya banyak,
keberkahannya tidak ada, karena Allah tidak suka padanya, Malaikat melaknatnya
dan manusia membencinya. Mau lewat mana rezekinya masuk? Cepat atau lambat,
disadari atau tidak “besar atau kecil” reward atau hasil berbakti pada ibu pasti
akan kita rasakan. Ada orang yang sejak kecil sudah ditampakkan keberhasilannya
karena berbakti pada ibunya ada juga yang merasakan kesuksesan setelah dewasa.
Ada yang diberi rezeki yang berlipat ganda karena kata-kata mujarab, doa yang
makbul dan restu ibunya dalam setiap gerak langkahnya.
Bagaimanapun ibu benar-benar surga bagi anak-anaknya. Tidak salah jika
surga itu bersemayam di telapak kaki ibu. Kalau anak-anaknya berbakti pada
ibunya, memberi perhatian dan mencintainya dengan sepenuh hati, maka pintupintu rezeki langit akan terbuka dan tercurah hanya padanya, berkat doa yang
tulus ikhlas dari seorang ibu. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa seorang
lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya “Ya Rasulullah, siapakah
yang berhak aku layani dengan sebaik-baiknya? Baginda Rasul menjawab “ibumu.
Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa lagi ?” Baginda tetap menjawab “Ibumu”.
Orang itu bertanya lagi “Kemudian siapa ya Rasulullah?”. Rasulullah menjawab
“Ibumu”. Dia bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?” Baginda Rasul menjawab “Ayahmu”.
Oleh karena itu betapa bakti seorang anak kepada ibunya seharusnya tiga kali
lebih besar atau lebih banyak dibanding bakti pada ayahnya. Sudah selayaknya
kekuatan doa seorang ibu tiga kali lipat lebih kuat dibanding doa ayah.
Pernahkah anda memperhatikan seekor induk ayam yang berjuang membela
anak-anaknya dari gangguan hewan lain atau dari gangguan tangan-tangan nakal
kita? Dia akan melawan sekuat tenaga untuk melindungi anak-anaknya dari
ancaman. Hal yang tidak pernah dilakukan seekor ayam jago yang merupakan
bapak dari anak-anak ayam itu. Meskipun anak ayam berada dalam bahaya, Si
ayam jago tetap tidak peduli, sementara induk ayam akan bertarung sampai mati
demi keselamatan anak-anaknya. Itulah hakikat seorang Ibu yang akan selalu
melindungi dan mendoakan anaknya dengan ikhlas dan tulus.
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“Tak perlu pergi ke ujung dunia untuk belajar
tentang cinta dan keikhlasan, karena pelajaran
itu dapat kau lihat dari sosok seorang ibu”
Anonim
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KESEBELAS

IBU SEBAGAI PANUTAN

Sumber : www.ashberyland.com

Waktuku kecil hidupku amatlah senang,
senang dipangku dipangku dipeluknya
serta dicium dicium dimanjakan
namanya kesayangan.

B

egitulah lirik lagu yang masih terngiang di kepala hampir setiap orang
Indonesia. Lagu yang membawa seseorang menyelami kenangan masa kecil,
moment tak terlupakan saat orang tua yang selalu menemani dan berada di
samping kita, memberikan kasih dan sayang yang tiada tara. Lirik lagu tersebut
juga membuat orang terhanyut membayangkan sesosok makhluk yang memeluk
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Sumber : https://www.kaskus.co.id

untuk pertama kalinya kita bernafas di dunia ini. Ada yang memanggilnya mama,
mami, umi, bunda, bundo, emak hingga ibu.
Apapun panggilan yang digunakan tetap akan mengartikan satu makna yakni
seseorang yang diciptakan Tuhan yang menjaga anak dan keluarganya, sampai
kapan pun dan apapun yang terjadi dengan seluruh kekuatan yang ia punya,
meski harus menyakiti ataupun menyusahkan diri sendiri. Sosok ini tetap setia
mengerahkan seluruh keringatnya demi anak tercinta.
Ibu merupakan sosok panutan yang selalu kuat. Ibu juga menanamkan nilai
nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan pada anak. Ibu sebagai panutan juga
diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukannya. Sosok ibu yang baik memberikan
panutan positif pada anak untuk meniru perbuatan baik tersebut. Pernahkah
terbesit dalam benak kalian, wahai para anak perempuan, tentang bagaimana
memahami perasaan ibu kalian? Serta bagaimana kelak kalian akan menjadi
seorang ibu? Siapakah yang menjadi role model seorang ibu bagi kalian? Ibu kalian
sendirikah? Selain itu, bagaimanakah kalian memahami perasaan ibu kalian
sehingga menjadi role model yang baik dan dapat kalian tiru di kemudian hari?
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Lihatlah ke dalam hati, diam sejenak dan pikirkanlah bagaimana seorang ibu
melahirkan anaknya dengan susah payah, serta berjuang membeli sekotak susu
di tengah-tengah sulitnya ekonomi yang menghadang. Tak perduli berapapun
yang didapatkannya dari hasil keringat di kantor, ia tetap menyisihkan uang
demi anaknya yang merengek meminta seteguk susu. Miris dan sedih rasanya
membayangkan perjuangan yang tak henti hingga anaknya tumbuh dewasa
dengan sehat.
Tak berhenti sampai di situ, ibu masih harus
berjuang keras ketika anak mereka dilanda
penyakit yang seiring waktu berdatangan. Saat jerit
kesakitan sang anak terdengar karena sakit yang
dirasakannya tidak tertahankan, Ibu dengan sigap
dan setia menghampirinya, dan menemaninya
menuju ke rumah sakit. Ibu sibuk mondar-mandir
mengurus pengobatan anaknya. Ibu juga masih
harus menemani anaknya yang tak ingin ditinggal
di ruang rawat inap sendirian. Ibu memeluknya
penuh cinta, sayang, dan kecemasan, sambil
berdoa dengan berbisik agar cepat disembuhkan
oleh Tuhan, hingga ibu tertidur lelap mendekap
anak tercintanya.

“Kelak seorang anak
mencintai ibunya
dengan caranya
sendiri dan terlepas
dari tindakan yang
membuatnya kesal
karena Ibunya hanya
memberikan kasih
dan sayangnya serta
tidak ingin sesuatu
yang buruk terjadi
pada puterinya. Dan
ingatlah kelak kita
para perempuan
juga akan menjadi
seorang ibu, oleh
karena itu jadikanlah
ibumu sebagai role
model dengan segala
sisi postif dan kasih
sayangnya”

Terus berlanjut, sang Ibu masih harus berteguh
hati ketika anak tercintanya terserang penyakit
yang cukup serius dan mengharuskannya memberi
perhatian ekstra, di samping mengerjakan
setumpuk tugas kantor yang juga menunggunya.
Berbulan-bulan sudah perjuangan sang Ibu
mengurus anaknya menjalani pengobatan telah
terlaksana. Setia menemani, menghibur, dan
mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya, lagi dan lagi sang Ibu harus bertahan
demi anak tercintanya di tengah kehidupan ekonomi yang cukup mencekik. Saat
itu, anaknya masih sangat belia, untuk memahami kenyataan hidup yang terjadi,
masih terlalu dini membantu ekonomi sang ibu. Namun, anaknya tidak terlalu
kecil untuk menghibur sang Ibu dan sedikit membantu meringankan beban kerja
rumah yang harus dijalani ibunya.
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Sumber : http://www.gomuslim.co.id

Begitu hebat luar biasanya kesetiaan sang ibu, tak hanya menjaga dan
menemani sang anak, ibu juga melindungi anaknya dari kemarahan sang ayah
yang menyeramkan dan di luar batas. Dengan tubuh yang tidak sekuat pria, ibu
berusaha melindungi anaknya dan meredam emosi Sang ayah. Setangguh itulah
sang Ibu di saat Ia harus melindungi anaknya, ia juga harus memberanikan diri
menyadarkan sang Ayah dari gelapnya emosi yang tidak terkendali.
Di samping itu, ibu masih harus berjuang dengan teguh menghadapi anak
perempuannya yang seiring waktu tumbuh menjadi gadis dewasa. Mengawasi dan
menjaga anaknya atas kekhawatirannya terhadap perkembangan pergaulan anak
muda yang semakin mencemaskan. Sang Ibu sangat mengkhawatirkan kejahatan
yang kian bertebaran dan tak kenal batas serta keselamatan dan kesehatan
puterinya yang membuatnya tak berhenti berdoa. Sinyal peringatan dan pesan
yang terus berdatangan selalu diberikan untuk puterinya dan menjadi pembatas
bagi sang anak agar kekhawatiran sang ibu dapat berkurang.
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Terkadang, kemarahan dan kekesalan menghadang Sang ibu di saat anaknya
tidak mendengarkan nasihat yang ia berikan. Hal ini membuat Sang ibu kecewa
juga khawatir dan sedih. Sebaliknya, terkadang sang anak juga merasa bahwa
sang ibu tidak dapat mengerti dirinya sehingga membuatnya kesal, sedih dan
marah. Meski begitu, sang ibu tetap tidak berhenti memberikan perhatiannya
dan mencoba untuk lebih memahami perasaan puterinya. Sang anak juga merasa
luluh dan sedih hingga tidak sanggup untuk marah dan merasa sebal terlalu lama
dengan ibunya, karena ia merasa bahwa hatinya tidak tenang, dan tidak ingin
membuat ibunya kecewa dan sedih terlalu lama.
Ada begitu banyak perjuangan yang dikerahkan sang Ibu dengan keringat,
pengorbanan, kekuatan dan kasih sayang serta air mata. Namun, ada satu hal
yang selalu menjadi kekuatannya yang tidak dapat terkalahkan yakni, doa sang
Ibu. Doanya selalu menjadi sumber kekuatan terbesar untuk anaknya. Meski
hanya berbisik sekalipun doanya mampu menjadi obat dari segala penyakit yang
diderita anaknya. Doanya mampu mengantarkan sang anak meraih sekolah
negeri dan perguruan tinggi negeri yang menjadi mimpinya dan anaknya. Doa
dan pengajarannya mampu membimbing anaknya dalam menimba berbagai
ilmu, termasuk ilmu yang terkait dengan keagamaan dan moral.
Begitulah sosok yang sabar, membimbing dan teguh dari diri seorang ibu. Kelak
seorang anak mencintai ibunya dengan caranya sendiri dan terlepas dari tindakan
yang membuatnya kesal karena Ibunya hanya memberikan kasih dan sayangnya
serta tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada puterinya. Dan ingatlah kelak
kita para perempuan juga akan menjadi seorang ibu, oleh karena itu jadikanlah
ibumu sebagai role model dengan segala sisi postif dan kasih sayangnya.
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“Aku mengatakan kepada putri-putriku untuk
bersuara di dunia ini, dan jelas aku harus
menjadi panutan bagi mereka.”
Melinda Gates, Co-Founder, The Bill & Melinda Gates Foundation
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KEDUA BELAS

ORGANISASI DAN
PERAN IBU DI DALAMNYA

Sumber : Dispenal

O

rganisasi merupakan gabungan sejumlah orang yang saling bekerjasama
untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan seseorang dalam organisasi
baik yang berbentuk organisasi formal maupun informal, didasari keinginan
untuk memperoleh sesuatu seperti keinginan untuk menambah pengetahuan,
mengembangkan diri, menyampaikan aspirasi atau sekedar memperluas jaringan
pertemanan belaka.
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Sumber : Dispenal

Jika kita mengamati, banyak sekali muncul organisasi di semua kalangan,
apakah di kalangan profesional, buruh, ibu rumah tangga, remaja, mahasiswa dan
lain sebagainya. Anggota dalam organisasi tersebut umumnya terdiri dari berbagai
strata pendidikan, ekonomi, umur, suku, budaya, agama maupun jenis kelamin,
baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama punya peluang besar
untuk menempati kedudukan penting dalam organisasi. Kita bersyukur melihat
kecenderungan yang tampak saat ini, khususnya pada organisasi kemahasiswaan
dan perempuan telah menempati beberapa posisi penting dalam organisasi.
Tulisan ringkas ini merupakan upaya untuk melihat kedudukan perempuan
dalam organisasi.
Membicarakan keterlibatan perempuan dalam organisasi sama halnya
berbicara mengenai sejarah. Kita harus memundurkan waktu sekian tahun
lamanya, dan mencermati sejak kapan perempuan terlibat dalam organisasi.
Mengapa pertanyaan tersebut muncul? Hal ini disebabkan paham yang dianut
oleh sebagian masyarakat kita bahwasanya perempuan itu kedudukannya adalah
sebagai ratu rumah tangga, maka ia harus berada di rumah dan menyemarakkan
rumahnya.
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Namun sebenarnya di Indonesia perempuan telah terlibat dalam organisasi
sejak tahun 1904, saat itu Dewi Sartika mendirikan sekolah-sekolah untuk
perempuan di Bandung. Keterlibatan Dewi Sartika mendirikan sekolah tersebut,
merupakan cerminan bahwa perempuan telah mampu mengorganisir, sehingga
sekolah-sekolah tersebut dapat berdiri. Selanjutnya dalam organisasi keagamaan
seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah tahun 1912, perempuan ikut serta
menjadi anggota.
Organisasi yang bersifat formal muncul pada tahun 1912 yang bernama Putri
Mardika di Jakarta. Organisasi ini berdiri untuk memperjuangkan pendidikan
bagi perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang
rasa takut, dan mengangkat perempuan ke kedudukan yang sama seperti lakilaki (Wieringa, 1999). Kesadaran perempuan Indonesia untuk berorganisasi tidak
hanya di Jawa saja, namun juga tumbuh di beberapa wilayah tanah air lainnya.
Di Sulawesi Utara seorang pelopor perkumpulan wanita Ny, Maria Walandouw
Maramis mendirikan Percintaan lbu Kepada
Anak Temurunannya (PIKAT) pada tahun 1917
dan di Kota Gadang Sumatera Barat berdiri
“John Naisbitt dalam
Kerajinan Amai Setia (KAS) pada tahun 1914
Megatrends 2000
yang dipimpin oleh Rohanah Kudus dan bergerak
memprediksi bahwa
dalam bidang pendidikan.
abad 2000 adalah

abad perempuan,
Dengan berdirinya organisasi perempuan
di mana akan
pada zaman pergerakan nasional tersebut,
banyak
perempuan
sesungguhnya telah cukup bagi kita untuk
menempati posisi
menyatakan bahwa perempuan Indonesia tidak
penting dalam
asing lagi dalam kehidupan berorganisasi, bahkan
organisasi”
mereka ternyata telah memiliki kedudukan cukup
penting sebagai penggagas, ketua, bendahara
maupun sekretaris organisasi. Hanya saja jika
kita melihat seberapa besar presentasinya jika dibandingkan dengan jumlah
perempuan di Indonesia, tentu saja jumlahnya belumlah begitu banyak.

Namun fakta sejarah ini tidak dapat memungkiri bahwa perempuan telah
mempunyai kedudukan cukup penting dalam organisasi. Literatur sejarah
menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia lebih banyak terlibat dalam
organisasi yang bersifat sosial, seperti dalam bidang pendidikan, agama dan
kesehatan. Bidang-bidang lainnya yang sering dikonotasikan sebagai bidang
yang dimiliki laki-laki seperti bidang politik belum banyak menarik minat kaum

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

55

21 Peran Korps Wanita Angkatan Laut
Dalam Menghadapi Tantangan Global

perempuan untuk terlibat di dalamnya. Namun ketika menjelang kemerdekaan
Republik Indonesia pada awal tahun 1940-an, tumbuh organisasi kelaskaran
wanita yang mempunyai kegiatan membantu badan-badan perjuangan.
Organisasi dalam bentuk laskar wanita yang lahir pada saat itu antara lain Laskar
Wanita Indonesia (Laswi), Laskar Puteri Indonesia (LPI), dan Wanita Pembantu
Perjuangan (WPP).
Tercatat dalam sejarah bahwa seorang wanita Indonesia telah bergabung dalam
keanggotaan Angkatan Laut pada masa perjuangan fisik. Ia adalah Ny. Tuegeh
anggota Staf Divisi TKR Laut Jawa Timur dengan pangkat Letnan Kolonel.
Sebagai Anggota Angkatan Laut, ia tidak hanya bertugas di Staf tetapi turut pula
dalam tugas lapangan, mengarungi lautan sebagai anggota Ekspedisi Lintas Laut
ke Sulawesi. Dengan demikian bukan merupakan hal yang aneh jika pada tahun
1962 pada masa perjuangan Trikora timbul gagasan untuk menampilkan peranan
wanita Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, khususnya untuk
matra laut. Gagasan ini terealisir pada tanggal 5 Januari 1963 yang kemudian
terwadahi dalam Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL).
Keberadaan perempuan dalam organisasi militer merupakan suatu fenomena
yang menarik karena militer identik dengan dunia laki-laki. Bermula dari
semangat emansipasi yang lebih menempatkan prajurit wanita pada jabatanjabatan administratif dan medis. Selanjutnya dengan tuntutan kesetaraan para
prajurit perempuan ini berada pada unit-unit tempur seperti di batalyon serbu,
kapal perang, dan pesawat tempur. Saat ini mereka tidak hanya menempati
jabatan staf namun juga dipercaya sebagai komandan atau kepala satuan kerja
dalam organisasi militer.
Saat ini telah menjamur pendirian berbagai organisasi di Indonesia, yang,
sesungguhnya merupakan fenomena menggembirakan. Jika kita amati, masyarakat
Indonesia adalah masyarakat yang paling senang berorganisasi. Banyak sekali
masyarakat kita, mendirikan organisasi tetapi apakah organisasi itu berjalan
langgeng? Itu adalah pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab.
Kenyataan yang tampak, memperlihatkan bahwa banyak pula organisasi yang
tidak bertahan lama, yang ada hanya plang nama organisasi saja, kegiatan dan
programnya tidak ada.
Perempuan seperti yang telah dijelaskan di atas telah mengambil peran dalam
organisasi. Dalam konteks kekinian kita akan mencoba melihat kedudukan apa
saja yang biasanya dapat diraih di dalam organisasi. Kedudukan perempuan
sebagai ketua dalam organisasi tidak banyak, apalagi jika lihat dalam organisasi
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politik. Kalaupun perempuan itu muncul sebagai ketua, biasanya tidak lepas dari
pengaruh nama besar orang tua atau suami.
Kedudukan perempuan sebagai sekretaris dan bendahara cukup banyak.
Kedudukan ini dianggap sebagai lahannya kaum perempuan, karena sangat identik
dengan ketelitian dan kerapihan. Perempuan dicitrakan sebagai sosok yang prima
dalam melakukan dua fungsi tersebut. Kedudukan perempuan sebagai ketua bidang
juga cukup banyak, begitu juga pada bidang-bidang tertentu yang dikonotasikan
menjadi lahannya kaum lelaki seperti bidang penelitian dan pengembangan serta
perguruan tinggi. Tetapi untuk bidang humas menjadi lahannya perempuan.
Kedudukan perempuan sebagai anggota organisasi merupakan porsi terbesar
pada umumnya lebih menyenangi kedudukan sebagai anggota biasa.
Dalam organisasi di masyarakat, perempuan cukup banyak terlibat, dan ada
satu dua orang telah menempati kedudukan penting sebagai ketua/pemimpin.
Pada masa yang akan datang kita berharap perempuan dapat lebih banyak
berperan dalam organisasi termasuk di dalamnya banyak menempati kedudukan
penting sebagai ketua/pemimpin. Perempuan diharapkan terus membekali
dirinya dengan pengetahuan dan kualifikasi tertentu yang terpuji agar dapat
meraih posisi/kedudukan penting tersebut. John Naisbitt dalam Megatrends 2000
memprediksi bahwa abad 2000 adalah abad perempuan, di mana akan banyak
perempuan menempati posisi penting dalam organisasi.
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Tuntutlah ilmu pengetahuan itu
mulai dari buaian sampai ke liang lahat
Musthofa Bin Abdullah - Khitab Kasyif Adzunun
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KETIGA BELAS

MENGIKUTI PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN

Sumber : https://patria-artha.ac.id

‘Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan’

M

anusia adalah makhluk yang sangat istimewa. Keistimewaan tersebut
bahkan membuat Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Salah
satu keistimewaan yang dimiliki manusia, yang merupakan karunia sangat besar
dari Allah adalah akal. Akal seperti sebuah pisau bermata dua. Ia adalah sebuah
anugerah, juga sebuah pertanggungjawaban. Dengan akal manusia dapat membuat
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peradaban dan sebab akal juga lah manusia akan dimintai pertanggungjawaban.
Akal yang digunakan tersebut kemudian melahirkan ilmu pengetahuan.
Dari masa ke masa manusia menghabiskan waktunya dengan berfikir mengenai
fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini, kemudian menyusun
dengan rinci apa yang telah ia ketahui dan jadilah kita hari ini mampu mengenal
berbagai ilmu pengetahuan, sebut saja matematika, fisika, sosiologi, ilmu politik,
dan lain sebagainya. Para pemikir dan peneliti menghabiskan waktu mereka
untuk berkutat di bidang-bidang yang mereka tekuni untuk menghasilkan suatu
produk penelitian yang nantinya diharapkan
dapat berguna, baik bagi orang lain maupun
“Salah satu
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak
keistimewaan yang
sedikit pengorbanan waktu dan tenaga yang telah
dimiliki manusia,
dilakukan oleh para pemikir tersebut. Hal ini
yang merupakan
kemudian akan berdampak pada berkurangnya
karunia sangat besar
waktu untuk kehidupan pribadi dan keluarganya.
dari Allah adalah
Dalam sejarah ilmu pengetahuan, pemikir atau
peneliti didominasi oleh kaum pria. Sedikit sekali
perempuan yang muncul dalam dunia penelitian.
Berikut cuplikan artikel yang dilansir oleh viva.
co.id: “Perempuan yang terjun dalam dunia sains
dan berkarier sebagai peneliti bisa dibilang masih
sangat rendah. Data UNESCO menunjukkan
kesenjangan gender dalam dunia sains masih
cukup tinggi. Menurut data dari United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) pada tahun 2015, perbandingan
jumlah peneliti perempuan di dunia hanya 30
persen dari total keseluruhan.

akal. Akal seperti
sebuah pisau bermata
dua. Ia adalah
sebuah anugerah,
juga sebuah
pertanggungjawaban.
Dengan akal manusia
dapat membuat
peradaban dan sebab
akal juga lah manusia
akan dimintai
pertanggungjawaban.
Akal yang digunakan
tersebut kemudian
melahirkan ilmu
pengetahuan”

Sementara di Indonesia, jumlah peneliti
perempuan hanya sekitar 31 persen, dibandingkan
dengan laki-laki yang mencapai 69 persen. Data
dari LIPI juga semakin memperjelas betapa kecil
jumlah peneliti. Menurut data yang dirilis LIPI menunjukkan rasio jumlah peneliti
di Indonesia saat ini hanya 90 peneliti berbanding dengan 1 juta penduduk. Rasio
jumlah peneliti ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, di India saja
rasio penelitinya sudah mencapai 140 per 1 juta penduduk. Di negara maju seperti
Amerika rasionya 5000 peneliti untuk 1 juta penduduk.
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Menjadi seorang peneliti diawali dari proses menuntut ilmu. Proses ini
merupakan proses yang tiada akhir, bahkan hingga seseorang sudah dicap sebagai
peneliti pun ia tetaplah seorang pembelajar. Dalam Islam sendiri, sebenarnya
tidak ada perbedaan dalam hal menuntut ilmu. Sebagaimana hadits yang telah
disebutkan di bagian awal. Menuntut ilmu tentu tidak bisa hanya diartikan sebagai
mengenyam bangku sekolah saja. Menuntut ilmu di sini lebih bersifat umum;
seorang perempuan yang mengenyam bangku pendidikan hingga pendidikan
tinggi, ia seorang penuntut ilmu. Seorang perempuan yang sedang mengikuti
sebuah kajian intensif, ia juga sedang menuntut ilmu. Seorang perempuan
membaca buku, ia pun sedang menuntut ilmu, dan seorang perempuan yang
sedang bersusah payah menjadi seorang hafizah, ia pun seorang penuntut ilmu.
Demikian juga perempuan yang bergabung di lingkungan angkatan bersenjata
termasuk Kowal, juga selalu dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Hal
ini berdasarkan kenyataan bahwa dunia militer terutama angkatan laut yang
merupakan kekuatan matra yang sarat akan material dan teknologi, tidak
dapat dilepaskan dari perkembangan iptek yang diaplikasikan dalam alutsista
seperti kapal perang, pesawat udara, kendaraan tempur dan persenjataan
moderen lainnya. Oleh karena itu semakin banyaknya personel Kowal yang
telah menempuh pendidikan tinggi S1, S2 dan S3 merupakan salah satu indikasi
semakin meningkatkan kesadaran perempuan untuk mengikuti perkembangan
iptek, terlebih lagi bila hal ini mampu berdampak positif bagi kemajuan TNI
Angkatan Laut.
Saya selalu bangga dengan seorang penuntut ilmu dan saya rasa perempuan
memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan seorang pria dalam menuntut
ilmu. Bayangkan, ketika ia mengandung ataupun ketika ia sudah memiliki
anak, kewajiban menuntut ilmu tidak akan pernah lepas dari dirinya. Belum
lagi kewajiban ia terhadap suaminya dan dirinya sendiri. Selain itu, ia pun tetap
diminta untuk berbakti kepada orang tuanya. Dari semua itu, Ia tetap diminta
terus istiqomah di dalam proses menuntut ilmu tersebut.
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‘Adapun wanita-wanita yang saleh itu ialah
wanita-wanita yang taat dan memelihara
kehormatan dirinya semasa ketiadaan suaminya
sebagaimana Allah telah memelihara mereka’
(An Nisa: 34)
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KEEMPAT BELAS

SEORANG ISTRI SALEH

Sumber : http://moslemfamily.com

B

agi seorang wanita yang berstatus sebagai istri, meraih surga adalah hal yang
mudah. Sama mudahnya dengan menjerumuskan dirinya ke neraka. Surga
akan mudah didapat jika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan
Rasul- Nya.
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Sumber : http://bangka.tribunnews.com

Allah SWT berfirman ’Wanita (istri) saleh
adalah yang taat lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah
memelihara mereka (An-Nisa’: 34). Dalam ayat
ini Allah menghimpun beberapa sifat yang wajib
ada pada seorang wanita saleh, di antaranya
adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya
dalam hal yang ma’ruf (baik) lagi memelihara
dirinya ketika suaminya tidak berada di
sampingnya. Al-Sheikh Abdul Rahman bin
Nashir As-Sa’di berkata: “Tugas seorang istri
adalah menunaikan ketaatan kepada Allah
dan taat kepada suaminya, karena itulah Allah
berfirman: Wanita saleh adalah yang taat kepada
Allah SWT, lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada di rumah atau di sampingnya”. Wanita
saleh akan taat kepada suami mereka bahkan
ketika suaminya tidak ada, dia menjaga suaminya
dengan menjaga dirinya dan harta suaminya.

64

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

“Memiliki istri
saleh bagi suami
adalah seiris surga
dunia yang akan
membuatnya semakin
bersyukur telah
terlahir ke dunia.
Bersyukur karena
seorang istri saleh
tak hanya menjadi
pendamping
hidupnya, tetapi
juga menjadi
teman seperjalanan
yang dapat saling
mengingatkan
dalam kebaikan dan
kesabaran”
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Terlalu banyak peluang bagi seorang istri untuk beribadah kepada Allah dalam
rumah tangganya dan terlalu mudah dalam memperoleh pahala dalam kehidupan
suami istri. Namun sebaliknya terlalu mudah pula seorang istri terjerumus
kepada dosa besar kalau melanggar ketentuan yang telah Allah gariskan. Yang
perlu diingat oleh istri ialah agar berupaya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah
dalam melaksanakan kewajibannya sepanjang waktu.
Memiliki istri saleh bagi suami adalah seiris surga dunia yang akan membuatnya
semakin bersyukur telah terlahir ke dunia. Bersyukur karena seorang istri saleh
tak hanya menjadi pendamping hidupnya, tetapi juga menjadi teman seperjalanan
yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ia akan bahagia
karena kehadiran seorang istri saleh akan mampu menjadi ibu dari anak-anak
saleh. Ia akan bahagia karena istri saleh terus berusaha untuk memenuhi kewajiban
istri terhadap suami.
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Sabar tanpa batas, syukur tanpa akhir
Syaifurahman El-Fati

66

Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

21 Peran Korps Wanita Angkatan Laut
Dalam Menghadapi Tantangan Global

KELIMA BELAS

SOSOK DENGAN KESABARAN
YANG BERLAPIS

Sumber : http://kabarbaikonline.com

M

enurut para ulama, sabar adalah setengah keimanan, yang setengah lagi
adalah syukur. Secara etimologi, sabar (ash shabr) berarti menahan (al
habs). Dari sini sabar dimaknai sebagai upaya menahan diri dalam melakukan
sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai ridha Allah. Sabar adalah
akhlak mulia yang paling banyak disebutkan dalam Al Qur’an yaitu lebih dari
seratus kali. Itu berarti sabar adalah sebuah keutamaan, juga poros sekaligus asas
segala macam kemuliaan akhlak.
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Menjadi orang tua khususnya seorang ibu adalah sebuah tantangan besar karena
di situ kita akan melalui banyak hal yang terkadang tidak terduga. Menjadi orang
tua adalah sebuah proses belajar sampai akhir hayat. Modal utama dalam proses
tersebut adalah ‘kesabaran’. Meskipun sangat bahagia melihat perkembangan
buah hati namun tidak jarang tingkah laku anak membuat ibu naik darah.
Berdasarkan penelitian di bidang Neurologi, anak-anak yang sering mendapatkan
label/ucapan yang negatif, teriakan atau bentakan dari lingkungannya, maka
batang otak si anak akan mengalami pembengkakan yang akan menekan sistem
limbik yang berperan dalam mengendalikan emosi. Karena itu anak-anak yang
kerap mendapatkan label negatif, bentakan dan
teriakan apalagi dengan hukuman fisik, ia akan
“Menjadi orang tua
mengalami kesulitan dalam mengendalikan
khususnya seorang
emosi serta dalam membentuk konsep diri yg
ibu adalah sebuah
positif. Hal inilah yg sebaiknya perlu disadari
tantangan besar
oleh para orang tua agar bersedia untuk berubah
karena
di situ kita
dan belajar mengatur serta mengendalikan
akan melalui banyak
emosi dengan lebih baik lagi.
Pernahkah kita bersyukur telah menjadi orang
tua di mana di sekitar kita masih banyak orang
yang menginginkan anak, sedangkan kita telah
memperoleh karunia terindah dalam kehidupan
kita? Salah satu cara bersyukur adalah dengan
memahami akan peran sebagai orang tua, Hal ini
sangatlah penting karena inilah awal dari orang
tua dapat memahami dan mengerti mengenai
dunia anak-anak.

hal yang terkadang
tidak terduga.
Menjadi orang tua
adalah sebuah proses
belajar sampai akhir
hayat. Modal utama
dalam proses tersebut
adalah kesabaran”

Anak-anak sangat membutuhkan orang tuanya untuk memperoleh
perawatan, pengasuhan, pembimbingan dan pendidikan. Bila ayah dan ibu dapat
menjalankan peran dan tugasnya maka anak-anak dapat merasakan kebahagiaan
dan kepercayaan bersama dengan orang tuanya. Dan ini sangat baik sekali karena
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Anak-anak memilki begitu macam keunikan dalam tingkah lakunya, mereka
mempunyai dunia yang berbeda dengan orang dewasa. Sebelum mereka
mengetahui benar dan salah, mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka
lakukan. Anak-anak masih dalam proses belajar menjadi manusia dewasa.
Tingkah lakunya kadangkala sangat menggemaskan bagi orang tua.
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Anak-anak adalah petualang dan pembelajar sejati yang penuh kejujuran
dalam merealisasikan pikiran dan mengekspresikan perasaannya. Semua orang
tua tentu ingin membahagiakan anak-anaknya, melihat mereka tumbuh sehat,
cerdas dan sukses dalam kehidupannya. Namun, dalam praktiknya, keinginan
tersebut seringkali menjadi ekspektasi yang berlebihan bahkan ambisi yang justru
bisa menimbulkan masalah bagi proses pembentukan kepribadiannya.
Dalam prosesnya, kepribadian terbentuk berdasarkan hasil meniru, baik dari
dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. Akan tetapi, faktor internal
dalam keluarga seperti kasih sayang, perhatian, pola asuh, didikan, serta metode
pendekatan dalam membentuk kepribadian juga membangun kecerdasan,
memiliki porsi lebih besar. Di samping itu, kita juga harus menyadari dan
memahami adanya faktor alami seperti bakat dan dorongan minatnya.
Tanpa disadari oleh orang tua, perilaku anak-anak adalah hasil dari daya
imajinasinya yang sangat tinggi sehingga ketika mereka melakukan kenakalankenakalan yang kita anggap itu kenakalan, tetapi bagi mereka sebenarnya
sedang bermain dengan permainan yang ingin mereka mainkan. Selain itu,
anak-anak juga mengalami tahapan perkembangan berkesinambungan yang
berbeda-beda sesuai dengan usianya. Mereka membutuhkan dasar yang kuat
untuk bertumbuhkembang. Untuk itu sebagai orang tua hendaknya juga dapat
memahami tahapan perkembangan anak, sehingga dalam menangani perilaku
anak dapat disesuaikan dengan usia perkembangan dan kemampuan anak.
Mendisiplinkan perilaku anak, memang membutuhkan strategi yang tepat dan
sesuai dengan anak kita. Banyak cara-cara yang telah dituliskan di berbagai media
mengenai mendisiplinkan anak. Namun, sebagai orang tua haruslah secara bijak
dapat memilih cara yang sesuai dengan anak-anak agar mereka dapat merasakan
kebahagiaan dan tidak tertekan dengan berbagai aturan yang akan mengikatnya.
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I will never be a perfect mother for you. But I
promise I will always be a good one’
Unknown
(Saya tak akan pernah menjadi ibu yang sempurna bagimu. Tetapi saya
berjanji saya akan selalu menjadi ibu terbaik-Anonim)
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KEENAM BELAS

KESEDERHANAAN SEORANG IBU

Sumber : www.google.com

I

bu adalah wanita yang paling berjasa dalam hidup seorang anak. Seorang ibu
menahan kesakitan luar biasa saat melahirkan anaknya. Saat seorang anak dalam
kandungan, ibu lah yang paling merasakan kesusahan yaitu tidur tidak nyenyak,
kemana-mana berjalan dengan perut yang berat, serta tak jarang harus makan
makanan yang tidak ia sukai. Pada saat melahirkan tiba, seorang ibu harus melalui
penderitaan dalam memperjuangkan kelangsungan hidup anaknya dan saat ia
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melahirkan anaknya ia harus berhadapan dengan keadaan yang mengancam
nyawa. Ia harus menghadapi kesakitan yang luar biasa agar anaknya lahir ke dunia.
Dengan kesederhanaan yang ia miliki seorang ibu tidak akan tega melihat
anaknya menderita. Ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya.
Walaupun ia seorang ibu yang sederhana, ia mampu mendidik dan membesarkan
anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibu dengan sangat rela membersihkan
kotoran saat kita masih balita, ia juga dengan sabar menyuapi saat kita rewel, serta
ketika kita terbaring sakit ia menunggu dengan sabar dan mata sayu karena tidak
tidur. Ia memberikan apapun agar anaknya
hidup layak dan bahagia. Apakah kita pernah
berfikir ketika ibu memberikan segalanya
“Dari Ibu kita dapat
dan mencurahkan semua perhatiannya untuk
belajar tentang
kebutuhan kita, ia mengharapkan balasan dari
kesederhanaan.
anak-anaknya? Sama sekali tidak.
Sederhana yang nyata
Masih ingatkah kita saat kita masih seorang
bocah nakal yang sering kali merepotkan Ibu?
Ia mungkin marah, tapi bukan berarti itu dapat
mengurangi kasih sayang Ibu kepada kita. Ia
marah karena kita melakukan sesuatu yang
salah, itu adalah salah satu bukti bahwa ia
sedang menyayangi anaknya. Kesederhanaan
kasih sayang ibu tidak mungkin dapat kita bayar
sampai kapanpun, dan merupakan hutang yang
tak mungkin pula dapat kita lunasi sampai kita
telah tiada.

dan tidak dibuat-buat.
Sederhana dalam
artian cukup, apa
adanya, tidak berlebih,
menerima apa yang
telah ditetapkan-Nya.
Kesederhanaan yang
memancar dalam
keseharian, sehingga
setiap orang yang
bertemu muka tak
akan salah menilai”

Seorang ibu akan merasa senang ketika kita
senang, ia juga akan sedih ketika kita mendapatkan
kesusahan. Jika kita sakit, ia adalah orang yang paling mengkhawatirkan kita.
Itulah kesederhanaan kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya.
Dari Ibu kita dapat belajar tentang kesederhanaan. Sederhana yang nyata dan
tidak dibuat-buat. Sederhana dalam artian cukup, apa adanya, tidak berlebih,
menerima apa yang telah ditetapkan-Nya. Kesederhanaan yang memancar dalam
keseharian, sehingga setiap orang yang bertemu muka tak akan salah menilai.
Sederhana itu dekat dengan sabar dan tawakal.
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Sumber : https://d4kkjbdylolb0.cloudfront.net/

Dengan kesederhanaan khasnya, Ibu berperan penting dalam mem-back
up posisi Bapak di masa-masa sulitnya dan menjadi teman di masa susah dan
senang. Tanpa ada rasa putus asa atau perasaan susah, Ibu memapah keluarga dan
terus bergerak maju. Bahkan di masa sulit pun, Ibu tak merasa kecil diri. Ia selalu
percaya bahwa pertolongan Allah selalu akan hadir buat hamba-Nya yang selalu
berdoa. Doa-doa malamnya telah membawa keluarga dapat melalui masa-masa
sulit.
Dari ibulah kita belajar tentang makna dari kesederhanaan. Dari laku ibulah
kita belajar rendah hati. Dari raut muka ibulah kita belajar bahwa senyum adalah
keharusan, di masa gembira atau sulit sekalipun. Dari doa-doa ibu, kita belajar
bahwa kita tak boleh berhenti berharap akan pertolongan Allah. Dari sikap ibu,
kita dapat belajar bahwa menerima kepahitan atau mendapat kenikmatan adalah
sama saja, jika kita selalu ingat bahwa itu semua datang dari-Nya.
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Women of worth buat aku adalah wanita yang
sukses jalani perannya sebagai ibu, istri, sekaligus
membuat dirinya berarti buat orang lain.
(Dian Sastrowardoyo)
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KETUJUH BELAS

MOTIVATOR SERTA PENDAMPING
ANAK DAN SUAMI

I

bu merupakan wanita
yang
selama
ini
dikenal sebagai sosok
lemah
lembut
dan
gampang
menangis,
dan terkadang dianggap
sebagai manusia nomor
dua setelah kaum pria.
Tetapi tahukah bahwa
di balik kelembutan
seorang wanita ada
kekuatan yang luar biasa.
Bahkan seorang lakiSumber : http://transpulmin.co.id
laki yang kuat sekalipun
tidak menjamin mampu menandinginya. Mengapa demikian? Hal ini bukan
semata karena ingin menyanjung kaum wanita, bukan pula karena ingin membela
kaum wanita.
Pernyataan tersebut muncul karena realita yang Penulis lihat dan amati selama
ini. Makhluk ciptaan Allah yang satu ini adalah wanita sebagai pendamping lakilaki. Pada zaman Orde Baru ada rumusan peran kaum wanita ke dalam lima
kewajiban dengan sebutan Pancadarma: (1) wanita sebagai istri pendamping
suami, (2) wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, (3) wanita
sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, (4) wanita sebagai pencari nafkah
tambahan, dan (5) wanita sebagai anggota masyarakat; terutama organisasi wanita,
badan-badan sosial, tentunya prajurit Korps Wanita Angkatan Laut termasuk di
antaranya. Seperti dikatakan di atas Panca Dharma mencerminkan profesi Ibu
Rumah tangga adalah profesi yang mulia.
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Wanita adalah pendo’a yang ulet dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi
dalam pencapaian kesuksesan suami dan anak. Pada saat musim ujian sekolah ia
mendampingi dan menunggui anak-anaknya belajar. Kemudian pada pagi hari,
saat semua isi keluarga belum bangun ia telah beraktivitas untuk menyiapkan
segala kebutuhan suami dan anak-anak. Sebelum beranjak tidur, ia masih
mengecek satu persatu anak-anaknya, apabila ada anaknya yang belum pulang
ditungguinya sampai tiba di rumah. Di tengah malam ia melakukan sholat malam,
berdoa kepada Allah dengan khusuk dan genangan air mata membasahi sajadah
hanya untuk keberhasilan suami dan anak
anaknya. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah
satu sahabatnya jawabnya, “Ibu lebih penyayang
“Di tengah malam
daripada bapak dan doa orang yang penyayang
ia melakukan sholat
tidak akan sia-sia”.
malam, berdoa

kepada Allah dengan
Ibu adalah pendengar dan penampung keluh
khusuk
dan genangan
kesah anaknya, penghibur dan pendorong
air mata membasahi
suami saat terkena masalah, bahkan menjadi ibu
sajadah
hanya untuk
dari suaminya. Seorang ibu akan mengatakan
keberhasilan suami
“Kesakitanku kebahagiaanku” atau “Dalam
dan anak anaknya”
kesakitanku terkandung kebahagiaanku”.. Di sela
tangis kesakitan melahirkan anak, terbesit mimik
wajah yang tersenyum bahagia. Kesakitannya
diberikan demi memberikan kebahagiaan dan kebangggan suami. Dia merasa
bangga apabila wajah anaknya mirip bapaknya. Tanpa penulis sadari apa yang
telah diraih saat ini yaitu kesuksesan dalam karier merupakan andil dan usaha
istri. Ada ungkapan: “Di balik kesuksesan seorang pria pasti ada wanita yang
luar biasa di belakangnya”. Subhanallah, di balik kelembutannya wanita memiliki
kekuatan yang besar bahkan kelembutan itu sendiri merupakan bagian dari
kekuatan wanita yang tidak dimiliki oleh seorang pria.
Urusan rumah tangga adalah tugas wanita sehingga wanita harus berkualitas.
Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah bersabda:”….dan wanita/istri adalah
pemimpin atas penghuni rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab
atas mereka (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa
wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin atas penghuni rumah
suaminya dan anaknya dan akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya.
Oleh karena itu untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan mampu
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada suaminya dan tentunya
kepada Allah SWT kelak, seorang Ibu harus memiliki Ilmu yang memadai.
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Pernahkah pembaca mendengar lagu berjudul IBU yang dilantunkan oleh Sulis
dengan nuansa religi, di dalam liriknya disebutkan “Ibu pelita hidupku, penerang
hidupku, penyejuk hatiku, Tanpamu tiadalah aku”. Syair lagu itu mengemukakan
kebaikan seorang ibu. Ibu adalah mahluk yang mulia dan luar biasa hebatnya.
Apabila kita pergi ke desa bertemu dengan ibu-ibu yang sederhana, bersahaja,
perangainya ramah dan lugu, sepertinya berpendidikan rendah karena di desa itu
sekolah yang tersedia cuma sekolah dasar namun bila kita cermati mereka dapat
menjadi guru dari anak anaknya. Subhanallah, mulai dari lahir yang mengenalkan
segala sesuatu pertama kali kepada anaknya adalah Ibu. Sangat banyak peran ibu
kepada anak-anaknya. Naluri kelembutan ibu sebagai modal dalam mengasuh
dan mengajarkan kepada anaknya, sehingga Penulis merasa yakin anak akan lebih
berkualitas apabila Si Ibu memiliki kualitas yang lebih baik, berpendidikan cukup,
berwawasan dan berpengetahuan luas,
Menurut kisah sejarah dikatakan bahwa Siti Hawa adalah perempuan pertama
yang diciptakan Allah yang berasal dari satu tulang rusuk Adam dan sengaja
dipersiapkan untuk mendampingi Adam. Sampai saat kinipun mayoritas wanita
sebagai pendamping suaminya tetapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa Wanita
adalah segalanya. Perkembangan dan pertumbuhan manusia di bumi tak lepas
dari wanita, tanpa wanita tidak ada kita. Penuhnya bumi juga karena wanita dan
bahkan kemungkinan hancurnya bumi karena wanita. Semua itu diciptakan oleh
Allah melalui Wanita. Meski dalam kodratnya wanita selalu dirugikan, misalnya
dalam pembagian warisan yang mendapat bagian yang kecil dibandingkan dengan
lelaki, ada pula pepatah Jawa yang mengatakan “swargo nunut neroko katut” yang
mempunyai arti baik buruknya wanita tergantung kepada suaminya.
Dalam hal ini bukan berarti pria menang di atas wanita tetapi harus ada saling
memahami bagi wanita agar dapat mendampingi serta mendorong suaminya agar
tetap utuh sebagai suami yang setia serta dapat menjaga dan melindungi istrinya.
Sehingga tidak ada kata rugi bagi wanita yang taat berbakti kepada suaminya
karena akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga.
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‘Seorang ibu sanggup memelihara 10 orang
anak, tetapi 10 orang anak belum tentu dapat
memelihara seorang ibu’

Anonim
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KEDELAPAN BELAS

IBU SEBAGAI TIANG RUMAH TANGGA

Sumber : www.mubaadalahnews.com

I

bu sebagai “tiang rumah tangga” amatlah penting bagi terselenggaranya rumah
tangga yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan bahagia. Ibu selain mengatur
terselenggaranya rumah tangga juga membuat rumah tangga menjadi surga bagi
anggota keluarga dan menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi bersama
suaminya. Untuk mencapai ketenteraman dan kebahagian dalam keluarga
dibutuhkan isteri yang saleh yang dapat menjaga suami dan anak-anaknya,
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Sumber : http://tasdiq.ourdesk.info

serta dapat mengatur keadaan rumah sehingga menjadi tempat yang rapih,
menyenangkan, memikat hati seluruh anggota keluarga.
Menurut Baqir Sharif al-Qarashi (2003 : 64), para ibu merupakan sekolah
paling utama dalam pembentukan kepribadian anak serta saran untuk memenuhi
mereka dengan berbagai sifat mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.
yang artinya: “Surga di bawah telapak kaki ibu”, menggambarkan tanggung jawab
ibu terhadap masa depan anaknya. (Zakiyah Daradjat, 1995 : 50)
Dari segi kejiwaan dan kependidikan, sabda Nabi di atas ditujukan kepada para
orang tua khususnya para ibu, harus bekerja keras mendidik anak dan mengawasi
tingkah laku mereka dengan menanamkan dalam benak mereka berbagai perilaku
terpuji serta tujuan-tujuan mulia. Adapun tugas-tugas para ibu dalam mendidik
anak-anaknya (Baqir Sharif al-Qarashi, 2003 : 66) yaitu :
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1. Harus membiasakan perbuatan-perbuatan terpuji pada anak,
2. Harus memperingatkan anak-anak mereka akan segala kejahatan dan
kebiasaan buruk, perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan sosial dan
agama,
3. Harus memiliki kesucian dan moralitas sebagai jalan pendidikan untuk putraputri mereka,
4. Jangan berlebihan dalam memanjakan anak,
5. Harus menanamkan pada anak rasa hormat
pada ayah mereka,
6. Jangan pernah menentang suami, sebab
akan menciptakan aspek kebencian dengan
kedengkian satu sama lain,
7. Harus memberitahukan pada kepala
keluarga setiap penyelewengan tingkah laku
anak-anak mereka,
8. Harus melindungi anak dari hal-hal buruk
menggoda
serta
dorongan-dorongan
perilaku anti sosial,
9. Harus menghilangkan segala ajaran atau
metode yang dapat mencederai kesucian
serta kemurnian atau meruntuhkan moral
dan etika seperti buku-buku porno novel.
10. Harus memelihara kesucian dan perilaku
terpuji.

“Ibu sebagai “tiang
rumah tangga”
amatlah penting bagi
terselenggaranya
rumah tangga
yang sakinah yaitu
keluarga yang sehat
dan bahagia. Ibu
selain mengatur
terselenggaranya
rumah tangga juga
membuat rumah
tangga menjadi surga
bagi anggota keluarga
dan menjadi mitra
sejajar yang saling
menyayangi bersama
suaminya”

Para ibu bertanggungjawab menyusun wilayah-wilayah mental serta sosial
dalam pencapaian kesempurnaan serta pertumbuhan anak yang benar. Sejumlah
kegagalan yang terjadi diakibatkan oleh pemisahan wanita dari fungsi-fungsi
dasar mereka.
Ibu-ibu yang sering berada di luar rumah yang hanya menyisakan sedikit
waktu untuk suami serta anak-anak telah menghilangkan kebahagiaan anak,
menghalangi anak dari merasakan nikmatnya kasih sayang ibu, sebab mereka
menjalankan berbagai pekerjaan di luar serta meninggalkan anak di sebagian
besar waktunya.
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Seperti udara
kasih yang engkau berikan,
tak mampu ku membalas, Ibu.
Sumber: Ibu - album Iwan Fals 1910 1988
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KESEMBILAN BELAS

IBU MENCINTAI
DENGAN KETULUSAN HATINYA

Sumber : https://setengahsore.wordpress.com

M

anusia mengenal cinta sejak ia belum mengerti arti kehidupan, semenjak ia
menghuni rahim seseorang yang belum dikenalinya.

Pertama, Ia disambut dengan suka cita dan kegembiraan. Di sinilah ibu pertama
kali mengajarkan tentang cinta, bahkan ibu belum tahu seperti apakah sosok yang
ada dalam rahimnya. Tapi dengan tulus Ibu tersenyum dan mendoakannya serta
menyambutnya dengan tulus.
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Sumber : http://www.depokpos.com

Kedua, Ibu mengajarkan bahwa cinta itu harus mampu menjaga. Ketika
awal kehamilan, untuk mengkonsumsi makanan juga sangat sulit, mual-mual
atau bahkan makanan yang telah masukpun keluar lagi. Tetapi untuk menjaga
seseorang yang menghuni rahimnya, ibu terus berusaha kembali mengkonsumsi
makanan.
Ketiga, ibu rela kehilangan waktu tidurnya demi menjaga supaya kandungannya
aman. Ibu mengajarkan arti pengorbanan, Ia harus merelakan waktu tidurnya
demi cintanya kepada sang calon anak.
Keempat, ibu
melahirkan dan
nyawanya.

rela merasakan sakitnya
bahkan mempertaruhkan

Kelima, Setelah bayinya lahir, ibu tanpa henti
memberikan kasih sayangnya, bangun tengah
malam, menyusui, dan merawat bayinya.
Keenam, ibu mulai mengajarkan caranya
berjalan, makan, minum dan masih banyak hal
yang lainnya.
Ketujuh, mulai masuk sekolah, ibu
mengantarkan anaknya mengenal dunia luar,
sampai menungguinya supaya anaknya baik-baik
saja.
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“Harta karun
sesungguhnya
bukanlah pada apa
yang terlihat (harta
benda) akan tetapi
terkadang ada pada
yang tidak terlihat.
Seperti cinta ibu,
selalu tulus pada
anaknya yang
selalu ikhlas tanpa
mengharap imbalan
apapun”
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Sumber : www.kompasiana.com

Kedelapan, beranjak dewasa anaknya mulai melawannya, tidak mau diatur dan
semaunya sendiri. Ibu tetap sabar dan menasehatinya meskipun anaknya melawan
dan tidak mendengarkan. Bahkan ketika terlibat masalah, ibu rela menolong
anaknya dan menyelesaikan masalahnya.
Jika terus menuliskan cinta seorang ibu tidak akan pernah ada habisnya, dan
tidak akan terhitung seberapa besar cintanya. Namun satu hal sederhana yang
bisa dipelajari adalah Ibu mengajarkan cinta yang tulus. “Seorang ibu akan
mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri untuk kebahagiaan anaknya”. Itulah
sepenggal kalimat yang harus direnungkan pada hampir setiap hembusan nafas.
Harta karun sesungguhnya bukanlah pada apa yang terlihat (harta benda)
akan tetapi terkadang ada pada yang tidak terlihat. Seperti cinta ibu, selalu tulus
pada anaknya yang selalu ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Sebagai anak
hendaknya jangan sekalipun melupakan jasa seorang ibu, sebab apapun yang
telah kita lakukan tidak akan sebanding dengan cinta dan ketulusan ibu dalam
membesarkan, mendidik, serta merawat kita.
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“Seorang IBU adalah satu orang yang bisa
menjadi siapapun, tapi tidak ada seorang pun
yang bisa menggantikannya.”
Cardinal Mermillod
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KEDUAPULUH

IBU SEBAGAI DOKTER DI RUMAH

Sumber : www.hellosehat.com

S

eorang ibu tak hanya berperan sebagai orang tua maupun ibu rumah tangga
yang mengurus masalah rumah. Ada banyak peran lain yang harus dijalankan
oleh seorang ibu, salah satunya adalah dalam cara menjaga kesehatan tubuh
setiap anggota keluarga. Peran Ibu dalam menjaga kesehatan keluarga tidak dapat
dipandang sebelah mata, ibu merupakan penggerak dalam sebuah keluarga dan
harus peka terhadap setiap hal yang terjadi di keluarganya.
Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
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Sumber : bengkuluekspress.com

Secara rutin sejak masa kehamilan, ibu
membawa anggota keluarga check up ke dokter
untuk memantau kesehatannya dan juga calon
bayi. Sebagai dokter keluarga ia mengetahui
tanda-tanda anggota keluarga yang akan sakit.
Ibu akan memberikan obat yang terbaik untuk
anggota keluarga yang sakit. Ibu menemani
berobat dan mengurus segala keperluan
pengobatan. Ibu memperhatikan perbaikan
atau perburukan kondisi dan memiliki alternatif
pengobatan dari berbagai sumber.

“Sebagai dokter
keluarga ia
mengetahui tandatanda anggota
keluarga yang akan
sakit. Ibu akan
memberikan obat
yang terbaik untuk
anggota keluarga yang
sakit”

Terkadang ibu dengan rela dan sabar berupaya
mencari obat dari berbagai rempah-rempah yang
didapatkan agar sang anak mendapatkan kesehatan kembali. Begitulah perilaku
dan perbuatan Sang ibu kepada Sang anak, sungguh mulia apa yang dilakukannya.
Mereka terkadang harus meninggalkan rasa lapar dan dahaganya hanya untuk
keperluan sang anak agar sehat dan sembuh. Mereka sangat bahagia serta senang
manakala Sang anak kembali dalam keadaan sehat, tetapi akan merasa sangat
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khawatir serta sedih apabila Sang buah hati belum ada tanda-tanda kebaikan akan
kesehatannya.
Begitulah ibu dalam merawat anak tercintanya, sehingga kecintaan ibu kepada
anak terasa sepanjang masa. Ini dapat dibuktikan manakala Sang putri mulai
menikah dan dalam keadaan hamil, mereka dengan ikhlas untuk datang dari jauh
untuk melihat dan datang apabila anaknya menginginkannya. Terkadang kita
lupa dengan jasa budi baik dan ketulusan dari Sang ibu kepada kita, mereka tidak
pernah mengatakan dalam hatinya untuk meminta balas jasa, tetapi yang diminta
hanyalah perhatian manakala mereka sudah tua renta dan tidak mampu untuk
berbuat.
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Mother was your door to this Dunya, Mother will
be your door to Jannah. Take care of this door.
(Unknown)
(Ibu telah menjadi pintu untukmu terlahir di dunia ini, Ibu juga
yang akan menjadi pintumu menuju surga. Maka jagalah dengan baik
pintu itu. Anonim)
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KEDUAPULUH SATU

IBU MERUPAKAN WASIAT NABI

Sumber : www.setaranews.com

I

bu merupakan orang yang paling berjasa dan harus dimuliakan oleh manusia.
Hal ini dilandasi oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang ditanyai oleh salah
seorang pemuda mengenai siapa yang lebih perlu dimuliakan dan diutamakan
di antara kedua orang tuanya. Nabi menjawabnya dengan menyebut kata ibu
sebanyak tiga kali baru kemudian dilanjutkan dengan kata ayah di jawabannya
yang ke empat.
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Hal ini seperti dalam sabda
Rasulullah SAW berikut ini: Dari
Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu,
beliau berkata, “Seseorang datang
kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam dan berkata,
wahai Rasulullah, kepada siapakah
aku harus berbakti pertama
kali?’ Nabi shallallaahu ‘alaihi
wasallam menjawab, ‘Ibumu!’. Dan
Sumber : http://penulispro.net
orang tersebut kembali bertanya,
“Kemudian siapa lagi?”. Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Ibumu!”
Orang tersebut bertanya kembali, “Kemudian siapa lagi?”. Beliau menjawab,
“Ibumu”. Orang tersebut bertanya kembali, “Kemudian siapa lagi?”. Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Kemudian Ayahmu”..
Karena besarnya jasa yang telah diberikan ibu kepada kita, maka sudah
sepantasnya lah kita mengabdikan diri kita kepada ibu. Selama ini banyak yang
mengira bahwa hadiah terbaik untuk ibu haruslah hadiah yang mewah dan
berharga mahal. Padahal, hal ini tidak selalu benar adanya. Lantas, apa hadiah
terbaik untuk ibu kita?
Hadiah terindah untuk ibu tentu banyak dijadikan pilihan, namun hadiah
terindah untuk ibu adalah hadiah yang telah direkomendasikan oleh Nabi SAW
berikut ini:
“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah semua
amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh
yang mendoakannya.” (HR. Muslim).
Dari hadits di atas, ternyata hadiah terbaik untuk orangtua khususnya ibu
adalah sedekah jariyah dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Melalui sedekah
jariyah atas nama ibu sejatinya kita sudah memberikan hadiah terbaik untuk ibu
kita. Dalilnya adalah hadits yang disebutkan dalam Shahih al-Bukhari:
Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata,
“Ibu saya meninggal tiba-tiba, dan saya yakin seandainya dia bisa bicara, dia
bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?” Beliau shallallahu ‘alaihi
wasallam menjawab: “Ya, boleh, bershadaqahlah atas namanya.” (HR. Bukhari
dan Muslim)
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Hadiah kedua yaitu anak yang saleh. Dalam hadits di atas sangat jelas
disebutkan ciri anak yang saleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang
tuanya. Telah kita ketahui bersama bahwa anak yang senang mendoakan orang
tuanya adalah anak yang sedari kecil telah terbiasa terdidik dalam melaksanakan
kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhannahu wa
Ta’ala, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, gambaran anak
yang saleh yaitu anak yang taat kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala, menjauhi
larangan-larangan-Nya, selalu mendoakan orang tuanya dan selalu melaksanakan
kebaikan-kebaikan.
Dari paparan di atas, ternyata hadiah terbaik untuk orang yang kita sayangi
tidak hanya berbentuk materi saja. Sebab, materi itu hanya digunakan saat di
dunia saja sementara shadaqah jariyah dan menjadi anak yang saleh akan dibawa
dan berguna untuk ibu kita sampai ke liang lahat.
Sudah banyak cerita tentang seorang ibu. Dikisahkan terdapat seorang pemuda
seorang diri hidup dalam kesederhanaan hanya dengan sang ibu. Karena pemuda
tersebut merasa malu dan tidak sabar dalam menunggui dan membantu sang ibu,
ia berkeinginan meninggalkan sang ibu dalam keadaan sendiri untuk mengais
harta dan kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya sang ibu melarangnya untuk
meninggalkan desa serta ibunya di kampung yang terpencil.
Sang pemuda tersebut pergi ke kota untuk mengadu nasib, mulanya dia hidup
sebagai tenaga kasar dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Bertahun-tahun Sang
pemuda tidak kunjung pulang untuk menengok ibunya di kampung halamannya.
Karena kegigihan dan kekerasan hati, lambat laun Sang pemuda dipercaya oleh
Sang majikan untuk menjalankan usahanya dan bahkan sebagai kapten kapal
untuk melakukan perdagangan antar pulau bahkan antar negara, sehingga
termasyhurlah Sang pemuda tersebut dalam dunia pelayaran, bisnis maupun
perdagangannya.
Status kehidupan tentu berubah seratus delapan puluh derajat, dari dia
mulanya sebagai buruh dan tenaga kasar, tetapi lambat laun karena kegigihannya
dia telah menjadi seorang saudagar yang termasyhur. Karena ketenaran dalam
usaha dan kepiawaian dalam berhubungan dengan para pelaut maupun saudagar,
bersandarlah kapal yang mereka miliki kembali ke kota asal Sang pemuda
tersebut, sampai-sampai semua orang kampung menceritakan pemuda tersebut
kepada ibunya kalau sekarang Sang anak telah kaya raya dan menjadi saudagar
yang terkenal.
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Tentu dengan rasa bangga dan senang seorang ibu mendengar cerita anaknya
yang sudah mampu mengubah nasib kehidupannya. Ditunggunya berharihari Sang ibu akan kedatangan anaknya, tetapi tidak kunjung datang Sang anak
untuk menemui ibunya. Dengan rasa senang dan bangga Sang ibu lalu memasak
kesenangan sang anak pada waktu masih hidup dengan ibunya.
Dengan berjalan berhari-hari Sang ibu akhirnya sampailah di kota tempat
berlabuhnya kapal yang dinahkodai anaknya. Lalu dengan penuh keyakinan Sang
ibu berusaha menaiki kapal dan menanyakan kepada salah satu awak kapal, bahwa
dirinya ingin bertemu dengan anaknya yang saat ini menjadi kapten kapal sambil
menunjukkan fotonya ketika masih muda. Karena ada kemiripan foto dengan
Sang kapten, maka awak kapal tersebut melaporkan kepada kapten kapal bahwa
ada ibu tua yang ingin bertemu dengan Sang kapten, tetapi dijawabnya ia tidak
punya ibu disini, bahwa ia berasal dari keluarga terhormat.
Disampaikanlah pesan tersebut kepada
ibu yang tua renta, sehingga Sang ibu turun
dari kapal. Sambil menunggu kapan kapal
tersebut berangkat, Sang ibu ingin melihat
wajah anaknya, apa benar bahwa kapten kapal
tersebut merupakan anaknya semata wayang.
Beberapa hari kemudian kapal akan segera
berangkat meninggalkan pelabuhan tersebut.
Dengan penuh kesabaran Sang ibu berhari-hari
menunggu di bawah pohon untuk bertemu dan
melihat wajah anaknya karena sudah berpuluhpuluh tahun tidak bertemu dengan buah hatinya.

“Begitu dekatnya ibu
kepada Tuhannya,
sehingga pesan Nabi
kepada umatnya agar
selalu berbakti kepada
ibu merupakan suatu
perintah dan amanah
bagi kaum yang mau
mengerti dan belajar
dari pengalaman
sejarah buruk orang
lain, agar tidak
menimpa dirinya”

Tepat saat kapal akan bertolak, keluarlah Sang
anak dari kamarnya untuk naik ke atas anjungan
kapal, karena kapal akan segera bertolak di mana
muatan sudah dianggap penuh. Pada saat keluar dari dalam kapal terlihatlah
wajahnya oleh ibunya, dengan suara yang lantang ibunya memanggil anaknya
“Kundang, anakku”. Tetapi sang anak tidak mau mendengar panggilan dari arah
dermaga, bahkan dia menghardik perempuan tua itu dengan semprotan air ke
arah tubuhnya agar tidak mendekat ke kapal.
Saat itulah ibunya bersujud di dermaga dengan meratapi akan perlakuan
anaknya terhadap dirinya. Berberapa waktu berselang, datanglah angin yang
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sangat kencang disertai dengan badai sehingga dalam waktu sekejab kapal
tersebut terhantam oleh badai dan tenggelam di depan pelabuhan tidak jauh dari
pandangan mata Sang ibu. Dalam tangisannya Sang ibu berdoa kepada Tuhan,
“…...Kalau itu anakku tunjukkanlah kepadaku atas siksamu, dan apabila itu bukan
anakku berikanlah dia keselamatan”.
Ternyata Tuhan mengabulkan do’a Sang ibu, kapal tersebut tenggelam dan
kapten kapal yang bernama “Maling Kundang“ menjadi batu tepat di hadapan
pelabuhan saat mereka bersandar. Itulah kuasa Tuhan yang murka manakala anak
menyakiti dan menodai perasaan hati Sang ibu. Contoh serta gambaran tersebut
menandakan begitu dekatnya ibu kepada Tuhannya, sehingga pesan Nabi kepada
umatnya agar selalu berbakti kepada ibu merupakan suatu perintah dan amanah
bagi kaum yang mau mengerti dan belajar dari pengalaman sejarah buruk orang
lain, agar tidak menimpa dirinya.
Semoga kita bisa memberikan hadiah terbaik buat ibu kita dengan kedua hal di
atas. Itulah hadiah terbaik anak untuk ibu yang direkomendasikan oleh Rasulullah
SAW.
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PENUTUP

W

anita memiliki peran penting
yang sangat fundamental dalam
memberikan corak karakter pribadipribadi dalam keluarga, masyarakat dan
bangsa. Begitu besar perannya dalam
membentuk karakter sebuah bangsa,
sehingga maju mundurnya sebuah
bangsa sangat ditentukan oleh sosok
wanita. Sebuah bangsa atau masyarakat
http://www.findbeautyintruth.com
adalah komunitas yang terbentuk dari
pribadi-pribadi, sedangkan yang membentuk karakter pribadi adalah keluarga di
mana peran wanita begitu besar dalam perannya sebagai seorang istri, sebagai
seorang anak dari pada orang tuanya, dan seorang ibu dari pada anak-anaknya.
Tiga hal ini merupakan sesuatu yang terintegrasi dan melekat satu sama lain, tidak
boleh tercerai-berai, namun harus menjadi suatu kekuatan, itulah kekuatan yang
menjadikan mereka kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Allah SWT telah menciptakan sosok wanita dengan segala kesempurnaannya.
Dalam perannya sebagai seorang ibu, maka pada dia lah bersemayam kasih
sayang, ketulusan hati, kehangatan, pengorbanan, dan cinta yang agung terhadap
anak-anaknya. Karena itu, Allah SWT berwasiat kepada manusia untuk taat
kepadanya (ibu), seperti juga Rasul-Nya telah berpesan agar kita senantiasa
berbakti kepadanya.
Ibu merupakan sumber kemuliaan, simbol pengorbanan, kesucian, dan
kejernihan cinta serta kasih sayang. Sumber yang menjadikan seseorang tumbuh
menjadi manusia yang terhormat dan menemukan kemuliaan. Ini semua
menunjukkan bahwa wanita memiliki banyak keistimewaan dan lebih unggul
dibandingkan laki-laki. Di dalam Al-Qur’an telah banyak memberitahukan kepada
kita semua tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-laki.
Wanita memiliki esensi dan identitas yang kehadirannya begitu dimuliakan.
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di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 1962. Perwira
tinggi lulusan AAL Angkatan ke-30 tahun 1985 ini, di tengah
kesibukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal)
yang telah dijalaninya sejak tanggal 23 Mei 2018, masih
meluangkan waktu menuangkan gagasannya, pemikirannya
dan perenungannya dalam goresan pena. Oleh karena itu telah
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Laksamana yang dikenal low profile ini juga masih meluangkan waktu menuntut
ilmu yakni S1 Ekonomi (2013), dan S2 Manajemen SDM (2016).
Sebagian besar perjalanan karir Penulis banyak dihabiskan di lingkungan Armada,
beberapa jabatan yang pernah didudukinya antara lain sebagai Perwira Bahari/
Tempur di KRI Oswald Siahaan-354, Kepala Departemen Operasi di KRI Untung
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perang jenis eskorta antara lain Komandan KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI
Nala-363 dan KRI Ki Hajar Dewantara-364. Setelah mendapatkan kesempatan
untuk mengasah kemampuan dan kepemimpinannya di beberapa KRI, kemudian
Pemimpin memberikan kepercayaan kepadanya untuk menduduki beberapa
jabatan penting antara lain sebagai Komandan Lanal Pontianak, Komandan
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Pusdiklapa Pusdikopsla Kodikal,
Komandan Satran Koarmatim,
Asrena Pangkolinlamil, Asops
Pangarmabar,
Komandan
Guskamlaarmatim, Waasrena
Kasal, Kepala Staf Koarmatim,
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang
Sumber
Kekayaan
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Lemhannas RI, Tim Kajian
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Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) pada tahun
2016. Setelah itu mendapatkan tantangan baru di lingkungan Mabes TNI untuk
menjabat Asrenum Panglima TNI, dan berikutnya naik lagi menjadi Komandan
Jenderal (Danjen) Akademi TNI yang dijalaninya sekitar sembilan bulan.
Akhirnya pada tanggal 23 Mei 2018 beliau mendapatkan kepercayaan dan
amanah untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana
TNI Ade Supandi, S.E. M.A.P. Hanya dalam hitungan menit setelah pelantikannya
sebagai Kasal, langsung mendapat anugerah kenaikan pangkat satu tingkat lebih
tinggi dari Laksamana Madya TNI menjadi Laksamana TNI. Peristiwa ini telah
membuka sejarah baru dalam dinamika perkembangan TNI Angkatan Laut
karena untuk pertama kalinya seorang Kasal mendapatkan anugerah pangkat
bintang empat pada hari yang sama dengan momen pelantikannya sebagai Kasal.
Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Perwira yang dikenal
santun dan smart ini telah mendapatkan berbagai tanda jasa dan kehormatan
seperti : Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma
Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang
Jalasena Nararya, Satyalancana Kesetiaan VIII, Satyalancana Kesetiaan XVI,
Satyalancana Kesetiaan XXIV, Satyalancana Kesetiaan XXXII, Satyalancana
Dwidya Sistha, Satyalancana Dwidya Sistha I, Satyalancana Kebaktian Sosial,
Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Wira Dharma (Perbatasan), Satyalancana
Wira Nusa, Satyalancana Komandan KRI, Satyalancana Dharma Nusa,
Satyalancana Dharma Samudera.
Dalam mengarungi bahtera keluarga, Allah SWT telah memberikan jodoh dan
pendamping setia kepada Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., seorang
istri tercinta Ny. Dra. Rr. Manik Pudjianti dan telah dikaruniai dua orang putra
yakni Lettu Laut (P) Yana Allen Kusuma, S.Tr.Han., yang mengikuti jejak karier
sang Ayah sebagai Perwira TNI Angkatan Laut, dan Tubagus Mahendra yang
masih menempuh studi di perguruan tinggi.
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21 Peran Korps
Wanita
Angkatanstigma
Laut
utuh perjalanan panjang bagi wanita Indonesia
untuk
mengubah
Dalam Menghadapi Tantangan Global
negatif yang memarginalkan posisi dan potensi mereka di berbagai aspek
kehidupan. Pada masa lalu, spirit emansipasi dan kesetaraan gender yang
menjadi landasan bagi kaum wanita dalam memperjuangkan hak-haknya,
seringkali harus berbenturan dengan “tembok” tradisi dan budaya. Posisi wanita
sebagai salah satu “sokoguru” bangsa seolah terabaikan dan mendapat perlakuan
diskriminatif.

Namun seiring dengan waktu, perjuangan wanita Indonesia untuk
mendobrak tembok budaya yang membelenggu dan membatasi ruang gerak
mereka, menemukan titik terangnya. Saat ini, para wanita Indonesia mampu
mengekspresikan peran dan fungsi gandanya, yaitu sebagai istri dan ibu sekaligus
sebagai warga masyarakat yang memiliki andil dalam berbagai bidang kehidupan
dan pembangunan nasional. Bahkan profesi militer yang dahulu begitu erat
dengan kaum pria, kini menjadi medan pengabdian bagi kaum wanita tanpa
sekat.
Wujud nyata perjuangan kesetaraan gender di bidang kemiliteran ini terlihat
pada eksistensi prajurit wanita di lingkungan TNI termasuk di lingkungan TNI
Angkatan Laut yang terwadahi dalam Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal).
Dari waktu ke waktu Kowal semakin mampu mengembangkan potensi diri
menjadi prajurit profesional meskipun secara kodrati tidak dapat lepas dari
tanggung jawabnya sebagai seorang anak dari Ibunya, seorang istri dari suaminya
dan seorang Ibu dari anak-anaknya.
Dalam menghadapi tantangan global yang semakin berat dan kompleks, para
prajurit Kowal dituntut untuk semakin meningkatkan peran dan kemampuannya
membangun harmoni dalam memahami jati dirinya sebagai wanita dan sebagai
prajurit dalam spektrum penugasan yang mengharuskan keunggulan komparatif
dan kompetitif. Atas dasar rasa cinta dan bangganya terhadap eksistensi prajurit
Kowal, penulis telah menuangkan goresan ide dan pikirannya pada buku “21
Peran Korps Wanita Angkatan Laut dalam Menghadapi Tantangan Global”. Buku
ini dipersembahkan pada Kowal yang berulang tahun ke-56 pada tahun 2019.
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