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Sahabat Alinea, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT  atas segala nikmat 

yang telah Allah karuniakan kepada kita. Diantaranya nikmat atas keindahan 

alam yang dimiliki negara tercinta kita ini. Negara Indonesia terkenal dengan 

keanekaragaman suku bangsanya sehingga beragam pula adat is�adat dan 

kebudayaannya. 

Dengan keberagaman adat is�adat dan kebudayaan ini sudah sepatutnya kita 

sebagai warga negara Indonesia menjaga dan melestarikannya. Tentunya selama 

�dak berbenturan dengan syariat agama. Inilah sebagai rasa syukur kita kepada 

Allah. Senan�asa menjadikan semuanya untuk beribadah kepadaNya. 

Tidak pelak lagi dalam hal ini, peran pemuda dan remaja sangat diperhitungkan. 

Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus ikut serta melestarikan adat 

is�adat dan kebudayaan bangsanya. Maju mundur suatu bangsa kedepannya 

banyak ditentukan oleh peran pemuda dan remaja saat ini. Begitu pen�ngnya 

peran mereka dalam kemajuan bangsa ini sehingga Bapak presiden pertama Ir. 

Soekarno dalam pidatonya mengatakan “Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan 

kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan 

dunia”, “Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah 

dunia”.

Apa saja yang harus dilakukan oleh para pemuda dan 

remaja dalam menjaga dan melestarikan adat is�adat 

negara kita ini? Yuk kita simak majalah Alinea edisi ke-48 

ini “Remaja Hebat Lestarikan Adat”.
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1. Duta Aliya yang telah mengiku� Babak Final Kategori SD Kompe�si Nasional 

Literasi dan Numerasi Bintang Pelajar 2021 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 

29 Mei 2021

Ananda Rehadyan Pranaya D

Ananda M. Naufal Permata D

Ananda Alya Ilmani Satria

2. Pemenang Lomba Mewarnai dan Melengkapi Gambar  yang diselenggarakan oleh 

Frisian Flag “Warnai imajinasimu bersama Zuzhu dan Zazha”

A. Lomba mewarnai:

Juara 1: Ananda Kaira Namanda

Juara 2: Ananda Nadia Putri

Juara 3: Ananda Khansa Belva

B. Lomba melengkapi gambar:

Juara 1: Ananda Yusra Hanifah

Juara 2: Ananda Fathya Citra

Juara 3: Ananda Andini Putri

4. Duta Aliya yang telah meraih prestasi pada Perlombaan Tingkat Nasional "Genius Holiday 

Compe��on" yang dilaksanakan secara online

1. Raisa Namora Salsabila ( Juara 2  Pildacil kategori kelas IV - VI)

2. Arkan Chesta Devara (Juara 2 Membaca Puisi kategori kelas IV – VI) 

3. Bagas Audric Indratama (Juara Harapan 1  Membaca Puisi kategori kelas I–III)

5. Para penerima Beasiswa dari Yayasan Himma 'Aliya

Level Kelas 1 :  Ananda Sadid Sakho Fidinillah Kelas IC

Level Kelas 2 : Ananda Arif Rahman Hakim kelas IIC

Level Kelas 3 : Ananda M. Yazid Tamamudin kelas IIIC

Level Kelas 4 : Ananda Hafiz Kurnia Pratama kelas IVA

Level Kelas 5: Ananda Muhammad Naufal Permataputra Dhamin kelas VA

6. Pemenang TTS Majalah Alinea edisi 47

Uwais Yazid Zein (Kelas 5B)
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emaja atau bisa disebut juga pemuda (karena kalau 

R dilihat dari usia masuk kategori muda) merupakan 

awal mulai proses percepatan dari fase sigmoid 

pertumbuhan fisiknya. Banyak perubahan baik pertumbuhan 

sel-sel maupun perkembangan kematangan fisik dan psikisnya. 

Proses ini memberikan juga perkembangan jiwa atau semangat 

menggebu-gebu pada diri remaja. Peran remaja di masyarakat 

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa termasuk di 

dalamnya pewaris adat istiadat atau kebudayaan dari para 

sesepuh. Ada anggapan bahwa siapa yang dapat menguasai 

pemuda, maka akan menguasai masa depan. Harapan ini tentu 

bukan tanpa tantangan melihat kondisi perkembangan zaman 

remaja saat ini sangat berbeda dengan era orangtuanya. Namun 

bukan mustahil potensi remaja bisa kita arahkan untuk guna 

menjaga kearifan nilai budaya Indonesia.

Nilai positif kearifan lokal

Penulis coba menuangkan beberapa nilai positif yang perlu 

diteguhkan oleh para remaja dari adat kebudayaan yang dimiliki 

oleh bangsa kita yang menjadi nilai kearifan lokal, diantaranya 

yaitu: 1) Peduli; sikap yang banyak ditunjukkan oleh para orang 

tua kita bagaimana mereka sangat peduli terhadap saudara 

atau tetangga. Setiap warga dapat mengenal tetangga dengan 

baik hingga berkilo-kilo meter, bahkan hingga berbeda desa. 2) 

Ramah; ini menjadi kearifan lokal khas bangsa Indonesia 

tentang warganya yang terkenal keramahannya. Dalam 

beberapa adat atau kebiasaan banyak yang menunjukkan sikap 

ramah terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. 

Teringat selalu petuah orang dahulu “Dimana bumi dipijak, 

disitu langit dijunjung”. 3) Sopan santun; Sikap yang sangat 

kental terhadap kebudayaan bangsa, tata karma, andhap asor 

dalam bersosialisai dengan teman, tetangga  ataupun  orang 

lain. 4) Toleransi; setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter 

tersendiri dan masing-masing berjalan sesuai dengan 

tradisinya, tidak ada paksaan ataupun tuntutan untuk 

menjalankannya kepada satu suku atau golongan lain. 5) 

Gotong royong; sikap kerjasama yang sangat kental dilakukan 

oleh para sesepuh kita dalam melaksanakan kegiatan 

keseharian, dari mulai keperluan keluarga hingga keperluan 

masyarakat umum. 6) Hormat menghormati; sangat ketara 

begaimana orangtua dahulu begitu menghormati guru, 

orangtua, tokoh masyarakat dan norma yang berlaku di suatu 

masyarakat. 7) Kasih sayang; sikap dan rasa yang banyak muncul 

dari dahulu karena merasa adanya kesamaan nasib atau 

keadaan, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang antar 

sesama, tetangga dan masyarakat menjadi lebih kuat. Jika nilai 

positif ini dapat dijaga oleh generasi remaja kita, maka insyaa 

Allah kehidupan masyarakat yang tentram, dan damai akan 

terwujud.

Potensi yang dimiliki remaja.

Besarnya potensi yang dimiliki seorang remaja, membuat para 

influencer berlomba-lomba mencari dukungan atau pengaruh 

dari para remaja. Tak luput juga para penggiat pelestari budaya 

dan adat istiadat. Sekarang kita lihat potensi apa saja yang 

dimiliki remaja sehingga bisa sangat membantu dalam 

melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat. 

! Jumlah populasi yang cukup banyak. Jumlah penduduk 

Indonesia tahun 2020 data dari Badan Pusat Statistik 

mencatat dari sekitar 270 Juta penduduk Indonesia, 

sekitar 20 persennya adalah remaja berusia 10 sampai 19 

tahun. Tentu hal ini menjadi potensi kuantitatif sumber 

daya manusia yang potensial.

! Potensi intelektual. Pendidikan merupakan pondasi dari 

berbagai peranan dalam sendi kehidupan. Tanpa adanya 

pendidikan yang kuat maka pastinya akan merasakan 

kendala dalam menjalankan peran kehidupan. Kaum 

remaja atau pemuda menjadi kaum yang tidak boleh 

kehilangan masa keemasan mereka dalam belajar. 

Perkembangan sel otak dan daya analisa para remaja yang 

begitu potensialnya, sangat dibutuhkan untuk turut serta 

dalam mengembangkan hal-hal baru atau inovasi-inovasi 

d a l a m  b e r b a ga i  s e n d i  ke h i d u p a n ,  te r m a s u k  

pengembangan adat istiadat dan kebudayaan lokal.  

Oleh: Sumitro, S.Pt S.Pd



3. Semangat motivasi yang tinggi. Usia muda, jiwa muda, 

semangatpun muda. Semangat yang menggelora pada para 

remaja atau pemuda, menjadi suatu potensi tersendiri yang 

bisa diarahkan menjadi hal-hal positif yang memberikan 

kebaikan dan manfaat pada lingkungan maupun budaya 

masyarakat sekitar. 

4.  Adaptif terhadap perkembangan zaman. Perubahan zaman 

tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan termasuk 

perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini sangat 

deras perubahannya. Siap tidak siap, mau tidak mau 

perubahan itu akan terus bergulir menggulung dan 

merubah beberapa tatanan kehidupan yang sudah berjalan 

beberapa waktu sebelumnya. Para remajalah yang punya 

potensi sangat besar untuk mengikuti bahkan membuat 

perkembangan tersebut. Ada istilah pemuda adalah Agent 

of Change atau agen perubahan karena ditangan para 

pemuda inilah perubahan zaman atau tatanan suatu 

masyarakat berubah. Selain itu pemuda juga sebagai Agent 

of Development sebagai tonggak pengembangan maupun 

pembangunan suatu bangsa. 

Lantas bagaimana dari potensi remaja atau pemuda tersebut 

dapat diarahkan untuk melestarikan atau mengembangkan 

adat istiadat atau kebudayaan sejalan dengan aliran perubahan 

zaman? Kita bisa membayangkan jika pelaku budaya yang saat 

ini ada hanyalah para orangtua? Jika keadaan ini terjadi terus 

menerus, maka budaya hanya tinggal dalam kenangan dan 

tulisan atau tontonan dari masa lalu saja, tidak bisa dinikmati 

keindahannya secara langsung, bahkan bisa jadi hilang ditelan 

peradaban tanpa ada jejak.

Melalui tulisan ini, Penulis coba memaparkan apa saja peran 

yang dapat dilakukan agar remaja atau pemuda dapat 

melestarikan kebudayaan. Pertama adalah dengan pendidikan, 

pendidikan menjadi peran utama untuk mengenalkan budaya 

kepada para remaja. Pendidikan ini bisa melalui pendidikan 

formal melalui pelajaran budaya pada tiap tingkat satuan 

pendidikan, maupun melalui pendidikan non formal, seperti 

sanggar seni, komunitas budaya, atau grup-grup bertemakan 

budaya di media sosial. 

Kedua adalah mengaktifkan kegiatan budaya pada lingkungan 

sekitar. Remaja diusahakan untuk diikutsertakan dalam 

kegiatan kebudayaan di masyarakat, misalkan dalam 

mengadakan acara budaya di hari tertentu seperti 

kemerdekaan atau even-even budaya lainnya baik secara lokal 

maupun nasional. 

Ketiga adalah menerapkan perilaku budaya dalam pergaulan. 

Berperilaku santun dalam pergaulan sehari-hari adalah salah 

satu peran penting yang bisa dilakukan remaja untuk 

melestarikan budaya Indonesia. Akan jauh lebih baik jika remaja 

memiliki jati diri sendiri yang positif sehingga memiliki ciri khas 

dan keunikan tersendiri. Penerapan perilaku ini tentunya 

dengan memilah memilih perilaku budaya yang baik yang sesuai 

dengan syariat agama, supaya bisa diterima oleh semua pihak. 

Keempat, memanfaatkan perkembangan teknologi dan 

informasi. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini 

bisa dianggap sebagai pisau bermata dua, ada sisi positif dan 

ada sisi negatifnya. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus 

pada sisi positifnya, khususnya untuk mengisi peran pemuda 

dalam pengembangan budaya. Pemuda dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk mengembangkan kualitas dan 

kuantitas promosi budaya. 

Kelima adalah memiliki rasa bangga. Generasi remaja 

Indonesia harus mempunyai rasa kebanggaan terhadap budaya 

agar bisa menampilkan budaya nasional di setiap momen 

dengan perasaan senang dan ikhlas sehingga orang-orang yang 

melihatnya pun ikut tertarik dan ikut mencintainya. 

Terakhir, salah satu peran perkembangan remaja lainnya adalah 

menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk 

suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja. Remaja 

yang berhasil mencapai identitas dirinya akan memperoleh 

suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Kegagalan dalam 

mengatasi krisis ini akan membahayakan masa depan remaja. 

Sehingga pemilihan sosok figure pada remaja akan menjadi 

penentu keberhasilan remaja tersebut membentuk identitas 

dirinya. Harapan terkait budaya, remaja bisa memiliki 

antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan budaya 

sehingga nilai-nilai budaya yang positif akan terus eksis di 

tengah gempuran nilai budaya dan peradaban dari luar, dan 

sudah tentu perkembangan para remaja membutuhkan 

panutan dan perhatian dari para tokoh orang tua.

Referensi: 

! . Statistik Pemuda Indonesia https://www.bps.go.id

2020

! . . Peran Remaja dalam https://dosenpsikologi.com

Melestarikan Budaya Indonesia



Salam sehat untuk para pembelajar!

Teman-teman pembaca Alinea, tahukah kalian kalau 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bumi per�wi 

yang kita cintai ini, menurut Badan Pusat Sta�s�k 

(BPS) memiliki 1.340 suku bangsa, loh! Masya Allah! 

Itu berar�, Indonesia memiliki banyak sekali 

keberagaman adat dan budaya, atau biasa disebut 

dengan mul�kultural. 

Teman-teman mungkin bisa merasakan keberagaman 

itu secara langsung. Misalnya di lingkungan rumah. 

Ada teman atau tetangga yang berasal dari Suku Jawa. 

Mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda 

dengan Suku Sunda. Begitu juga dengan Suku Betawi, 

Suku Madura, Suku Batak, dan masih banyak lagi suku 

bangsa di Indonesia. Atau bisa jadi, antara teman 

sebangku di sekolah pun, ada yang berbeda suku 

bangsanya. Kalau begitu, ini adalah kesempatan yang 

luar biasa, loh, karena kita bisa lebih mengenal dan 

mempelajari keberagaman suku bangsa, adat is�adat 

dan budaya yang ada di Indonesia. 

Berbicara soal keberagaman di Indonesia �dak ada 

habisnya. Tapi, pada kesempatan kali ini, penulis akan 

membahas tentang satu budaya di Indonesia yang 

bisa dikatakan menjadi salah satu iden�tas negeri ini. 

Budaya itu adalah budaya gotong royong. Kita secara 

sadar atau �dak sadar pas� pernah melakukan ini 

dengan orang-orang di sekitar kita. Budaya gotong 

royong ini berasal dari rasa memiliki atau empa� yang 

melahirkan semangat untuk bekerja bersama-sama, 

saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Te m a n - t e m a n , 

sudah memasuki 

tahun kedua bumi 

per�wi kita diuji 

d e n g a n  v i r u s 

Corona atau yang lebih kita kenal dengan Covid-19. Hasil survei 

Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020 

menunjukkan ada 88% perusahaan atau UMKM yang 

terdampak selama pandemi Covid-19. Tak heran, jika ada 29,4 

juta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

dirumahkan, atau yang dikurangi jam kerjanya. Singkatnya, saat 

ini Indonesia, kita semua, sedang berjuang �dak hanya 

melawan Covid-19 tapi juga dampak dari pandemi tersebut di 

berbagai sektor kehidupan 

sehari-hari. 

Ko n d i s i  i n i  t e n t u nya 

membuat masyarakat, 

terutama yang terdampak 

l a n g s u n g  p a n d e m i 

mengalami kesulitan dan 

berharap mendapat pertolongan. Sebagai negara kesatuan, 

yang memiliki budaya gotong royong, �dak heran jika di sisi lain 

banyak masyarakat  yang merasa terpanggi l  untuk 

merealisasikan bu�r Pancasila sila ke�ga, Persatuan Indonesia. 

Mereka berbondong-bondong membantu masyarakat di 

lingkungan sekitar yang terdampak pandemi, baik dilakukan 

secara individu maupun yang tergabung dalam lembaga atau 

komunitas kemanusiaan. Inilah salah satu budaya baik yang 

melekat di masyarakat Indonesia dan harus kita lestarikan 

secara turun temurun kepada generasi muda penurus bangsa. 

Di Kota Bogor, Pemkot Bogor membuka penda�aran relawan 

kemanusiaan untuk menangani kasus Covid-19. Pembentukan 

relawan kemanusiaan ini mengundang antusiasme warga Kota 

Bogor yang merasa terpanggil untuk gotong royong membantu 

sesama. Dari Pakuanraya.com, tercatat ada 1.024 orang yang 

menda�ar. Setelah melewa� proses seleksi, hasilnya hanya 230 

orang yang diterima untuk menjadi relawan. 

Tentunya ini hanya salah satu contoh wujud nyata budaya 

gotong royong di Indonesia. Banyak juga komunitas atau 

lembaga non-pemerintah yang bersatu dan bekerja bersama-

sama untuk meringankan beban warga yang terdampak 

pandemi. Besar atau kecilnya bantuan yang mereka berikan itu 

Budaya Gotong Royong
 Sebagai Iden�tas Bangsa

Oleh: Mega Laksmitha Per�wi (Tata Usaha SIT Aliya)



bukanlah suatu masalah, pun mereka �dak mengharapkan imbalan atas bantuan yang sudah diberikan. Rasa memiliki dan 

empa�lah yang menjadi bahan bakar para relawan bergerak bersama untuk saling membantu. 

Dalam Islam, budaya tolong menolong pun menjadi salah satu ciri khas atau budaya yang melekat. Perintah tolong-

menolong dalam kebaikan ada dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. Rasulullah SAW 

pun pernah bersabda, "Kalian akan mendapa� orang-orang mukmin itu, dalam hubungan kasih sayang, saling mencintai, 

serta keterikatan perasaan/emosional mereka, adalah laksana satu tubuh. Apabila salah satu organ menderita sakit maka 

sekujur tubuh juga �dak bisa �dur dan merasakan demam." (HR Bukhari).

Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memulai kebiasaan atau budaya gotong royong dari hal yang 

sederhana. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah, menyiram tanaman atau membuang sampah pada tempatnya. 

Itu adalah salah satu wujud gotong royong untuk menciptakan rumah atau lingkungan yang indah dan bersih. Dengan 

begitu, kita sudah menolong dalam kebaikan untuk meringankan beban orang-orang di sekitar kita dan insya Allah akan 

memperoleh pahala dari Allah SWT. 

So, budayakanlah gotong royong, semangat 

tolong-menolong dalam kebajikan! 

Sumber :

h�ps://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa
h�ps://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19
h�ps://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-
pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan
h�ps://www.google.com/amp/s/amp.ayojakarta.com/read/2021/07/05/35756/pemkot-bogor-buka-penda�aran-
relawan-kemanusiaan-untuk-tangani-covid-19
h�ps://www.google.com/amp/s/portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/amp/pr-161091580/5-ayat-al-quran-tentang-
saling-membantu-lengkap-dengan-ar�nyaaa

h�ps://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qh3yd5335q

“Tidak ada kebaikan yang 

kecil, namun yang ada 

adalah ha� yang terlalu kecil 

untuk melihat nilai kebaikan 

itu sendiri”.

SALING TOLONG
MENOLONGLAH
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

ْْ ْ ْْ َُ ُ َ َّ ََۖ ٰ َْ ْ ِّ َوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والُعدوان ْۖ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِِ ِِ
ْ ُ ََّ َُ َّن هللا شدید العقابْ ِواتقوا هللا ۗا ِ ِ ِ ََ َ



Masyarakat Sunda termasuk salah satu etnis di Indonesia yang sangat bangga dengan bahasa dan budayanya. 

Dalam Bahasa Sunda akan dikenal babasan dan paribasa. Ini merupakan ungkapan tradisional atau idiom suku 

Sunda. Ternyata isi dari babasan dan paribasa merupakan nilai-nilai dan kearifan lokal orang Sunda. 

Kearifan lokal menurut Masduki (2015) adalah semua bentuk keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan 

atau e�ka yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Ungkapan tradisional merupakan 

salah satu kearifan lokal yang erat kaitannya dengan karakter dan nilai-nilai yang berkembang dalam suku bangsa tersebut

Salah satu ungkapan tradisional tersebut bagi guru adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Ternyata ungkapan ini dapat 

disejajarkan Taksonomi Bloom dengan ranah kogni�f (pengetahuan), afek�f (sikap), dan psikomotor (keterampilan). Silih 

asah berorientasi nilainya kepada peningkatan kualitas berpikir. Silih asih, orientasi nilainya kepada makna �ngkah laku atau 

sikap individu yang memiliki rasa belas kasihan, tenggang rasa, simpa� terhadap kehidupan sekelilingnya, Silih asuh, orientasi 

nilainya adalah kasih sayang dalam �ndakan yang nyata. Dalam pembelajaran khususnya dalam asesmen pen�ng menggali 

ke�ga aspek ini.

Nilai-nilai dan kearifan lokal tersebut yang harus tetap dijaga. Ungkapan lain yang pen�ng untuk guru saat ini menurut Rektor 

Universitas Pakuan, Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. disampaikan dalam orientasi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

Dalam Jabatan 2021 secara virtual adalah guru kudu hade gogog hade tagog. Guru harus memiliki kepribadian, sikap, karisma, 

dan memiliki jiwa kepedulian sosial, memiliki penampilan yang meyakinkan, op�mis�k, dan karisma�k (memesona)

Makna guru memesona menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta hendaknya memiliki hal-hal yang membuat orang lain 

terpesona yaitu bersikap yang membuat ramah dan nyaman apabila di dekatnya, menguasai teknologi yang selalu update 

informasi. Untuk itu guru harus familiar dengan sistem daring, menjalin interak�f antar 

keduanya saat berada di tengah-tengah siswa,  serta menjadikan siswa sebagai pusat 

ak�vitas.

Sumber : Masduki, Aam. 2015. Kearifan Lokal Orang Sunda Dalam Ungkapan Tradisional Di 

Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Jurnal Patanjala Vol. 7 No. 2 Juni 2015: 295 – 310

h�ps://www.uny.ac.id/berita/menjadi-guru-profesional-yang-
mempesona

  Kearifan Lokal Orang Sunda
Pesan Dua Rektor : UNPAK dan UNY

Untuk Guru Mempesona

Oleh Asep Rudini Se�awan, S.Pi, S.Pd
(Guru Kelas III B SDIT Aliya, Mahasiswa PPG 

dalam Jabatan 2021 Universitas Pakuan)



Dasar pemikiran Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno 

(Bung Karno) di atas memuat dua aspek di dalamnya, yang 

pertama kelompok pemuda merupakan fase kehidupan  yang 

mana didominasi oleh karakter ideal seseorang sebagai 

pendobrak barisan yaitu karakter pantang menyerah, rela 

berkorban, teguh pada prinsip. Kedua yaitu sejarah dunia 

mencatat bahwa perubahan tata Negara kehidupan di muka 

bumi ini didominasi oleh kemunculan ak�vitas kelompok 

muda.

Hidup para pemuda.. bangkitlah… jangan terlena dunia yang 

sesaat.

Jika kita tengok kisah pemuda-pemuda di zaman Rasulullah, 

mereka adalah para pemuda yang bersahaja yang gagah 

berani, rela memperjuangkan hidup ma�nya hanya untuk 

Allah SWT. 

Dalam sejarah Islam masa lampau, se�daknya ada 11 pemuda 

tangguh terbaik. Mereka adalah:

1.   Usman bin Zaid (Usia 18 Tahun)

Beliau mampu memimpin para anggotanya untuk 

menghadai pasukan terbesar dan terkuat pada masa itu. 

Yang mana anggotanya adalah para pembesar sahabat , 

seper� Abu Bakar dan Umar.

2.   Saad bin Abu Waqqash (Usia 17 tahun)

Pertama kalinya ia mampu melontarkan anak panah di 

jalan Allah. Beliau termasuk dari enam orang ahlus syura 

(dewan per�mbangan).

3.   Al Arqam bin Abil Arqam (Usia 16 Tahun)

Menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasullah 

SAW selama 13 tahun berturut-turut.

4.  Zubair bin Awwam (Usia 15 Tahun)

Menghunuskan pedang di jalan Allah. Diakui Rasulullah 

SAW  sebagai sahabat se�anya.

5.  Zaid bin Tsabit (Usia 13 Tahun)

Penulis wahyu. Dalam 17 malam mampu menguasai 

bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah 

Rasulullah SAW. Hafal kitabullah dan ikut serta dalam 

kodifikasi Al-Qur'an.

6.   Atab bin Usaid (Usia 18 Tahun)

Diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubenur Makkah 

pada usia yang masih muda.

7.  Mu'adz bin Amr bin Jamuh (Usia 13 Tahun).

Dia bersama mu'awwidz bin 'Afra (14 tahun) membunuh  

Abu Jahal yang saat itu merupakan salah satu jenderal 

kaum musyrikin pada perang badar.

8. Thalhah bin Ubaidullah (Usia 16 Tahun)

Orang arab yang paling mulia. Berbaiat untuk ma� demi 

Rasulullah SAW pada perang uhud dan rela menjadikan 

dirinya sebagai tameng beliau.

Selain para pemuda di atas yang hidup pada zaman 

Rasulullah SAW, sedikitnya ada �ga pemuda lainnya yang 

dicatat dalam sejarah Islam sebagai pendobrak 

peradaban dunia. Mereka hidup bukan pada masa 

sahabat Nabi namun, kehebatan dan keberaniannya 

mewariskan leluhur mereka, yaitu antara lain:

9.  Muhammad Al Fa�h (Usia 22 tahun)

Beliau mampu menaklukkan Konstan�nopel (sekarang 

Turki) ibu kota Byzana�um pada saat itu. Para jenderal 

agung merasa putus asa menghadapinya.

10.  Abdurrahman An Nashir (Usia 21 tahun)

Ke�ka masanya Andalusia mencapai puncak keemasan, 

dia mampu menganulir berbagai per�kaian dan 

membuat kebangkitan sains yang �ada duanya.

11.  Muhammad Al Qasim (Usia 17 Tahun)

Menaklukkan India sebagai seorang jenderal agung pada 

masanya.

Sumber : 

Opini Islampos@gmail.com

“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari 

akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan 

dunia” (Ir. Soekarno)

Oleh: Supi Halimah S.Pd

Para Pemuda Hebat 
Di Zaman Rasulullah SAW



Seiring perkembangan zaman, terutama di masa pandemi ini, gadget 
sudah menjadi 'teman setia' bagi kaum muda. Bahkan banyak 

diantaranya yang merubah karakter mereka. Bagaimana pandangan 
Islam dalam menghukumi gadget di kalangan remaja? Apakah hal 

tersebut dikategorikan sebagai budaya yang baik? Mohon 
pencerahannya Ustadz. Syukron.

Sri Mulyanih - SDIT Aliya

udaya atau kebudayaan berasal dari bahasa B Sanskerta yaitu Buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi, diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia 

(Wikipedia). Hal ini berhubungan dengan erat dengan 

pengertian budi sendiri dalam KBBI yang berarti alat 

batin yang merupakan paduan akal dan perasaan 

untuk menimbang baik dan buruk. Bahkan budi yang 

merupakan akar kata budaya diatrikan juga sebagai 

kebaikan. Dari sini, sangat tepat jika dalam Qaidah 

Fiqhiyyah disebutkan al-'adatu muhakkamah (budaya 

dapat dijadikan sebagai hukum). Sebab, perbuatan 

baik  dan kebaikan yang didasarkan pada 

pertimbangan akal dan perasaan serta hati yang bersih 

insya Allah tidak bertentangan dengan fitrah yang 

sejalan dengan Al-Quran dan Hadis.	

Mencermati pertanyaan di atas bahwa gadget 

sudah membudaya di kalangan remaja, tentu budaya 

dalam hal ini diartikan sebagai kebiasaan. Sebenarnya 

tidak hanya remaja, orangtua sampai anak kecil 

(balita) saat ini banyak yang 'keranjingan' dan lupa 

daratan disebabkan gadget atau handphone. Beragam 

konten yang tersedia dari berbagai sumber 

mengharuskan kita untuk waspada. Sebagai orangtua 

tentunya menginginkan putra-putrinya tumbuh 

berkembang dengan baik, akrab dengan lingkungan, 

dan menjadi generasi yang membanggakan.  Namun 

hal itu harus kita usahakan. Tidak mudah menyerah 

dengan kondisi saat ini. Apalagi putus asa melihat para 

remaja kita lebih mementingkan gadgetnya daripada 

orangtuanya sendiri. Terkadang mereka melupakan 

kewajibannya kepada Allah, bahkan beberapa 

diantaranya mudah terpengaruh dengan konten 

negatif (tidak baik) yang ada di gadgetnya.	

Menghindari gadget tentu tidak mudah. 

A p a l a g i  m e m a k s a  m e r e k a  u n t u k  t i d a k  

menggunakannya. Era teknologi sekarang ini bahkan 

gadget sebagai kebutuhan, baik untuk kepentingan 

usaha, pendidikan, sosial, politik, dan lain sebagainya. 

Karenanya, perlu ada upaya khusus dari orangtua 

untuk memberikan pendidikan keluarga bagi putra-

putrinya terkait hal ini. Secara garis besar upaya itu ada 

tiga yaitu pertama memberikan teladan yang baik (QS. 

Ash Shaff: 2-3), kedua menumbuhkan kesadaran 

kepada mereka tentang hak dan kewajiban, dan ketiga 

mengedukasi konten yang bermanfaat dan yang tidak 

bermanfaat. Hal ini dilakukan secara terus-menerus 

disertai doa yang ikhlas kepada Allah untuk mereka. 

Jika upaya ini diabaikan, kita khawatir generasi muda, 

para remaja dan pemuda, akan jauh dari nilai-nilai 

budaya. Tidak hanya itu, orangtua yang lalai terhadap 

perkembangan zaman saat ini sehingga menyebabkan 

para remaja terperosok pada kebiasaan yang buruk, ia 

telah berdosa karena mendidik dan memberikan 

pendidikan yang baik kepada mereka merupakan 

suatu kewajiban. Wallahu a'lam.

Bagaimana hukum Islam memandang seorang wanita yang hamil di luar 
nikah, yang dinikahkan dengan seorang pria pada usia kandungan sudah 5 
atau 6 bulan. Bagaimana status anaknya yang lahir terkait waris? Jika anak 
tersebut perempuan, apakah ayahnya boleh menjadi wali nikahnya? Lalu 

menisbatkan “binti”nya pada siapa? Apakah berdosa seorang ayah jika 
tidak memberikan nafkah pada anak yang lahir pada kondisi di atas?

Abdul Rahman Hidayat - SDIT Aliya



ertama yang ingin kami sampaikan bahwa berzina P adalah dosa besar. Dalam Surat Al-Furqan ayat 68 

dijelaskan tentang urutan dosa besar, yaitu berbuat 

syirik, membunuh tanpa alasan yang haq dan berzina.  

Jangankan melakukannya, mendekati saja kita dilarang. 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh 

suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-

Isra: 32). Keharaman zina ini dimaksudkan untuk 

memelihara keturunan dan kesucian hubungan dalam 

berkeluarga. Dari pertanyaan di atas, tidak ragu lagi bahwa 

hamil di luar nikah merupakan hubungan yang terlarang. 

Ini termasuk dosa besar yaitu zina yang dalam hukum 

pidana Islam (al-hudud) ancaman pelakunya adalah 

dicambuk seratus kali jika keduanya masih lajang (ghair 

muhshan), dan dirajam (dihujani batu sampai mati) jika 

pelakunya sudah berkeluarga (selingkuh). Na'udzu billah.

Namun bagaimana jika perbuatan zina itu dilakukan 

hingga si wanita hamil dan memutuskan untuk menikah 

secara baik dengan pria pilihannya. Dalam hal ini terdapat 

perbedaan pendapat diantara ulama. Ada yang 

menghukumi pernikahan tersebut tidak sah, ada juga yang 

menghukuminya sah. Mazhab fiqh yang menghukumi tidak 

sah juga terbagi dua yaitu Mazhab Imam Malik (Maliki) dan 

Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Imam Malik 

berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah kecuali 

jika yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya 

setelah keduanya bertobat terlebih dahulu atas perbuatan 

zina. Pendapat ini berdasarkan Surat An-Nur ayat 3: 

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian 

itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

Sedangkan Mazhab Imam Ahmad (Hanbali) 

menghukumi pernikahan itu tidak sah secara mutlak, 

karena wanita tersebut harus menunggu sampai 

melahirkan anaknya untuk melakukan pernikahan. Hal ini 

berdasarkan Al-Quran Surat at-Thalaq ayat 4 dan sebuah 

hadis, “Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia 

melahirkan, sedangkan wanita yang tidak hamil istibranya 

(membuktikan kosongnya rahim) hingga satu kali haid.” 

(HR. Al-Baghawi dan Abu Dawud. Ibnu Hajar menghukumi 

sanadnya hasan. Al-Hakim menilainya sebagai hadis yang 

shahih menurut kriteria Imam Muslim).  

Adapun mazhab yang membolehkan (menghukumi 

sah) pernikahan wanita hamil di luar nikah (karena zina) 

adalah Mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafi) dan Mazhab 

Imam Asy-Syafii. Perbedaannya, Mazhab Hanafi 

menghukumi bahwa suami wanita tersebut tidak boleh 

menggaulinya sampai wanita itu melahirkan. Sedangkan 

Mazhab Syafii membolehkannya secara mutlak. Namun 

sekali lagi perlu ditegaskan, kebolehan ini bukan berarti 

melegalkan perzinahan, sebab perbuatan zina dan 

menikahi wanita zina adalah dua hal yang memiliki 

konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini berdasarkan QS. 

An-Nisa ayat 24 tentang kehalalan hubungan setelah 

menikah sebagai upaya untuk menghindari perbuatan 

zina. Lebih jauh lagi silakan mengacu pada beberapa kitab 

rujukan mazhab Syafii seperti al-Majmu' Syarh al-

Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi dan Qutul Habibil 

Gharib (Tausyih 'ala Fathil Qarib al-Mujib) karya Syeikh 

Nawawi al-Bantani. Selain itu juga silakan lihat kitab al-

Mazhahib al-Arba'ah. Jadi dalam kebolehan ini, tidak ada 

batasan apakah usia kandungan kurang dari 4 bulan atau 

sudah melebihinya.

Di Indonesia sendiri terdapat UU Pernikahan dan 

Kompilasi Hukum Islam serta KUH Perdata. Berdasarkan 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada 

larangan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah. 

Instruksi  Presiden No.1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam, Pasal 53 KHI dinyatakan bahwa seorang 

wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan yang dilakukan 

dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran 

anaknya (ayat 2). Dengan dilangsungkannya pernikahan 

pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang 

setelah anak yang dikandung lahir (pasal 3). Jika kita 

melakukan penafsiran secara a contratio terhadap 

ketentuan Pasal 53 ayat 2 KHI, maka perkawinan 

perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang tidak 

menghamilinya harus menunggu sampai si perempuan 

melahirkan. KHI di atas mengacu pada kandungan Al-

Qur'an Surat An-Nuur ayat 3 sebagaimana di atas. 

Adapun status anak yang dikandungnya, dalam UU 

No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sah apabila 

dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu (pasal 2 

ayat 1).  Begitupula tentang hak warisnya. Hak dan 

kedudukan anak tersebut dalam hal waris diakui menurut 

KUH Perdata. Berbeda dengan anak zina yang lahir di luar 

pernikahan yang sah, sesuai pasal 283 KUH Perdata, ia 

hanya bisa disandarkan pada ibu yang melahirkannya. Hal 

ini berlaku pula pada perwalian saat bayi itu dewasa dalam 

pernikahan. Jika ia (anak dari hasil zina) lahir setelah ibunya 

menikah (dengan pria yang menghamilinya), maka berlaku 

nisbat (binti) kepada ayahnya. Jika ia lahir sebelum ibunya 

menikah, maka status anak itu dinisbatkan kepada ibunya, 

dan wali nikahnya adalah hakim (KUA). 

Mengenai kewajiban memberi nafkah kepada anak 

(hasil zina) oleh ayah bioligisnya, mungkin yang dimaksud 

oleh penanya adalah jika ibu anak tersebut menikah 

dengan pria lain (bukan pria yang menghamilinya), maka 

hukumnya tidak wajib. Begitu pula penisbatan anak itu 

kepadanya dihukumi tidak sah. Jadi kewajiban nafkah itu 

erat hubungannya dengan nasab. Sedangkan nasab 

ditentukan oleh pernikahan yang sah. Namun bukan 

berarti ayah biologis tersebut lepas tanggung jawab 

kepada anaknya. Ia dianjurkan untuk menafkahinya, 

meskipun bukan kewajibannya. Bahkan kalangan ulama 

Hanafiyah (Mazhab Hanafi) memandang bahwa hubungan 

biologis antara pria dan wanita itu menjadi dasar 

kewajiban nafkah. Sehingga anak dari hasil zina harus 

dinafkahi oleh ayah biologisnya. Meskipun nasab dan 

warisnya tetap disandarkan pada ibunya. Wallahu a'lam.



i suatu hari, di Takengon, Aceh Tengah, hidup D seorang anak bernama Riki. Ia tinggal bersama 
ayah, ibu, kakak yang bernama Lisa, adik yang 

bernama Risa, paman, bibi, serta sepupu yang bernama 
Razak. Hari itu di lapangan Kantor Bupati sedang digelar 
sebuah pameran adat istiadat Gayo. Mereka semua  
pergi ke pameran tersebut. Saat sedang melihat 
pameran terjadilah percakapan berikut:
Razak	 	 : “Ki, itu yang di stand No. 1 apa ya? Aku 
                                belum pernah lihat soalnya.”
Riki	 	 : “Aku juga gak tau….” 
Paman	 	 : “Oh … Itu namanya Gutel, makanan 
                               tradisional Gayo.”
Riki & Razak	 : “Ooooo….”
Ayah	 : “Nah, karena kalian belum pernah  
                                 nyobain Gutel, itu kan ada testernya, 
                                 ayo dicoba!”

Lalu Razak dan Riki mencicipi Gutel untuk 
pertama kalinya. Mereka terkesan dengan rasanya yang 
manis dan enak.
Riki	 	 : “Paman, Gutel itu terbuat dari apa? 
                                Kok bisa manis dan harum pandan?”
Paman	 :	“Gutel itu terbuat dari tepung beras, 

kelapa parut, gula dan air yang 
dicampur hingga rata dan kalis. 
Kemudian dibentuk bulat lonjong  
sebesar telur ayam. Setelah digumpal 
atau diuleni, gutel selanjutnya dibalut 
dengan daun pandan. Tiap dua buah 
gutel dijadikan satu. Kemudian gutel 
dikukus hingga matang dan harum. 
Selanjutnya didinginkan.”

Riki	 	  : “Ooo begitu .…”
Setelah itu mereka semua kembali berkeliling di 

pameran yang berisi 22 stand, 1 panggung besar, 
dengan ratusan pengunjung. Lalu mereka semua 
mengunjungi stand 17 yang memamerkan Umah Pitu 
Ruang (Rumah adat suku Gayo). Umah Pitu Ruang 
(rumah tujuh ruang) merupakan rumah adat yang 
menggambarkan karakteristik masyarakat Gayo. Umah 
Pintu Ruang dihuni oleh sejumlah keluarga yang masih 
satu keturunan. Setiap bentuk, bahan, dan tekstur yang 
terdapat pada Umah Pitu Ruang mempunyai makna 
filosofi dalam kehidupan adat dan syariat Islam 
masyarakat Gayo.

Setelah puas melihat-lihat Umah Pitu Ruang, 
mereka melanjutkan ke stand 21 yang memamerkan 
rekaman seni tari, Tari Guel  beserta sejarahnya. Tari 
Guel awalnya dibawakan pada acara perkawinan, tetapi 
kemudian disajikan juga saat menyambut tamu 
kehormatan. Guel sendiri berarti membunyikan. 
Khususnya di daerah dataran tinggi Gayo, tarian ini 
memiliki kisah panjang dan unik. Tari Guel merupakan 
gabungan dari seni sastra, seni musik dan seni tari itu 
sendiri.

Setelah puas mereka melanjutkan melihat 
stand-stand lain yang memamerkan berbagai hal 
seputar adat dan budaya suku Gayo. 
Lisa	 	 : “Ternyata adat dan budaya Gayo itu 
                                banyak banget ya!”
Risa	 : “Iya, ya! Ternyata gak seperti yang aku 

bayangkan, adat dan budaya Gayo itu 
banyak.”

Bibi	 :	“Memang adat dan budaya Gayo itu 
ada banyak, tapi jangan lupakan juga 
budaya dari suku bangsa lain. Di 
Indonesia kan ada banyak suku 
bangsa, pasti ada banyak pula 
perbedaan dari segi adat serta 
budayanya. Jadi, kita harus menjadi 
pribadi yang toleran dan bisa 
menerima perbedaan apapun itu.”

Ibu	 : “Nah, sebagai generasi muda kalian 
berempat harus bisa toleran terhadap 
adat istiadat suku bangsa lain, tetapi 
tetap melestarikan dan t idak 
melupakan adat-istiadat sendiri. 
Oke?”

Anak-anak	 : “Okeeeee!”

M. Naufal Permataputra D. (6D)
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Membuat Channel YouTube Sendiri

ada suatu hari. Hmm aku jadi pengen P membuat channel youtube sendiri. Tapi 

a k u  b e l u m  t a h u  g i m a n a  c a r a  

membuatnya. Keesokan harinya aku bertanya 

kepada abi dan bundaku, “Bun….boleh tidak aku 

buat channel youtube?” bunda menjawab, “Boleh 

kok.” Saat aku tidak tahu cara membuat channel 

youtube inilah akhirnya temanku datang. 

“Assalamu'alaikum ...  Hauraa main gaa?” 

kata temanku, Chika. “Wa'alaikumussalam, iya 

sebentar. Ayo masuk!” jawabku  “Chika hmmm 

kamu tahu cara membuat channel youtube?” 

Chika pun mengiyakan. “Iya aku tahu, mau 

diajarin?”  “Iya aku mau diajarin, gimana 

c a ra ny a ? ”  Ta ny a k u .  M a ka  C h i ka  p u n  

memberitahuku dan akhirnya aku menjadi 

mengerti. 

Sore itu aku langsung membuat channel 

youtube-nya. Tapi sepertinya aku salah deh saat 

abiku tahu nama channel youtube-ku. Abiku 

langsung bilang kepadaku “Hauraa ini namanya 

kurang sesuai deh mendingan diganti aja. ”Aku 

menjawab “Tapi Bi ... aku masih mikir namanya 

apa?”

Keesokan harinya aku langsung punya ide 

buat nama channel youtube-nya. Aku langsung 

bilang kepada kedua orangtuaku. Aku berkata, 

“Bunda, Abi mendingan nama channel youtube-

nya ini aja”. Aku bilang semuanya kepada abi dan 

bundaku. Akhirnya aku mengerti bahwa kalau 

memberi nama channel youtube itu harus 

bermanfaat. 

Pesannya adalah: 

Orangtua itu senantiasa mengajarkan yang benar 

kepada kita dan kita harus mengerti serta 

memahaminya dulu sebelum melakukannya.

Membuat Channel YouTube Sendiri

Karya : Hauraa Nailah Zahidah (4E)



S uatu hari, aku puasa sunah hari Kamis. Seperti biasa, setelah salat Dhuha dan tilawah, aku bermain 

dengan kakak dan adik. Karena sedang libur kenaikan kelas, jadi bebas tugas sekolah.

Hari itu aku dan kakakku main badminton. Adikku pura-pura jadi wasitnya. 

Setelah bermain, rasanya haus sekali. Aku membuka kulkas mau mencari yang segar-

segar.

"Wah, asyik nih ada jelly, pikirku dalam hati." Akupun makan satu yang rasa leci. 

Tiba-tiba mama datang dari dapur, mau menyuapi adik makan siang. "Puasa kok makan 

jelly?" tegur mama.

Ya Ampun, aku lupaaa. Tapi kata mama, kalau kita lupa tidak apa-apa, 

puasanya boleh diteruskan. Alhamdulillah ... berkah, lagi haus dikasih lupa makan jelly 

sama Allah, kataku dalam hati.

ne night, Lily couldn't sleep. She asked her grandmother to tell her a story. “Ok. I will tell you about The O Queen of Animal.” Grandmother said. Lily was so happy. 

Grandmother started telling stories, “There was a girl whose name was Lestari. She lived in a village 

close to the forest. She loved playing in the forest. One day, when she was playing in the forest, she heard a cat 

sound “Miaw ... miaw ...” like asking for help. She looked for the source of the sound. Apparently, she found a 

cat stuck in a tree. Without thinking again Lestari immediately saved the cat and checked it. Lestari look after 

the cat and she said  “It looks like you live alone as a little cat.  I will take you to my house.” In front of Lestari's 

house, Lestari's neighbour said, “Hi Lestari, did you bring  another animal?” Lestari replied, “Yes, I feel sorry to 

see a little cat alone.” And her neighbor said, “Oh Ok.” This conversation made the little action fused. After the 

cat entered, a lot of animal, they all called The Queen of Animal. That's the story end.” Grandmother said. 

When grandmother saw Lily, she was already sleep. “Well I'll sleep too.” She said again.

Karya : Mongga (5D)

Karya : Ariq (4C)



S uatu hari di sekolah ketika istirahat makan siang di papan mading siswa/i berkumpul. Sisi 

merasa heran “Ada apa ya Lala?” kata Sisi. “Ooh, ini Sisi ada lomba tari,” sahut Lala. Tiba-

tiba bel masuk berbunyi kring ... kring ... kring ... murid-murid berlarian menuju kelasnya.

Ibu Raina juga mengikuti kami untuk masuk ke kelas. Sebelum memulai pelajaran Ibu Raina 

menyampaikan pengumuman, “Anak-anak, minggu depan akan ada lomba menari. Ibu akan 

membagikan formulir pendaftaran lomba ini kepada kalian semua.” jelas Ibu Raina.  “Baik Bu 

....” sahut  murid-murid. Pulang sekolah Sisi memberikan formulir itu kepada mamanya. “Ma … 

boleh tidak Sisi ikut lomba menari?” kata Sisi. “Sisi mau nari apa?” Tanya mama. “Tari jaipong.” 

Jawab Sisi lagi. “Boleh ... banyak berlatih ya!” sahut mama. 

Hari yang dinanti pun tiba. Sisi ke aula sekolah tempat lomba menari. Sisi memakai baju 

kebaya, teman-temannya merasa aneh melihat kostum yang dipakai Sisi, karena teman-teman 

yang lain memakai baju korea yang sedang populer. Giliran Sisi pun tiba untuk tampil menari, 

dia naik panggung dengan percaya diri. Musik tarian jaipong pun mulai terdengar, Sisi menari 

dengan indah hingga teman-temannya bertepuk tangan. Mereka senang melihat tarian jaipong 

yang dibawakan Sisi. Keesokan harinya pada saat upacara sekolah diumumkan pemenang 

lomba tarian. Sisi berharap cemas “Menang tidak ya?” Katanya dalam hati.  Ia sedikit merasa 

cemas karena teman-temannya menari korea yang sedang populer saat ini.

Tibalah kepala sekolah mengumumkan bahwa yang mendapat juara 1 adalah Sisi. Sisi tak 

menyangka. Ia sangat senang. Teman-teman banyak yang mengucapkan selamat dan bertepuk 

tangan untuknya.

“Teman-teman, cintailah budaya kita 

sendiri ya ... budaya Indonesia! Aku bangga 

menjadi anak Indonesia”, kata Sisi saat  

menerima piala dari ibu kepala sekolah.

Indonesia Tanah Airku
Indonesia kebanggaanku

Beribu-ribu pulau
Beragam bahasa dan suku

Indonesia  Negeriku
Semangatmu dalam dadaku

Abadi tak pernah layu

Karya : Soraya (1B)

Karya : Azalea Niandra Negara (4B)



 (28 Mei 2021)

Dalam rangka memperinga� HUT IGTKI-PGRI ke-71 dengan tema “Guru Taman Kanak-kanak 

Indonesia Bersatu Sebagai Penggerak Membangun Generasi Unggul dan Sehat Menuju 

Indonesia Maju” maka diadakanlah berbagai rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Halal bihalal.

2. Launching Perpustakaan IGTKI Kota Bogor.

3. Launching Buku Kumpulan Cerita Anak Karya Guru TK Kota Bogor.

4. Webinar “Prak�k Baik Implementasi PAUD HI”

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pla�orm zoom mee�ng, yang diiku� oleh seluruh Kepala 

Sekolah dan guru TK se- Kota Bogor

Webinar Paud Se-Kota Bogor

 (09 Juni 2021)

Santunan Anak Ya�m

Alhamdulillah kegiatan santunan anak ya�m telah dilaksanakan. Program ini 

ru�n se�ap tahun dilakukan. Meskipun masih dalam masa Pandemi namun 

antusias guru dan orang tua untuk memo�vasi putra-putrinya belajar berbagi 

dengan teman-teman yang membutuhkan. Pada tahun ini terkumpul infak 

Rp13.424.600,00. Jumlah tersebut disalurkan kepada 80 anak ya�m/piatu di sekitar dan 

luar lingkungan sekolah. Se�ap anak mendapatkan uang dan goodybag. Barakallah 

terimakasih kepada orang tua murid atas dukungan dan mo�vasinya pada kegiatan ini.

 (12 Juni 2021)

Alhamdulillah TKIT Aliya pada tahun 2021 ini adalah masuk angkatan ke-18, meluluskan 

peserta didik yang berjumlah  77 siswa. Barakallah semoga anak-anak lulusan TKB Aliya 

diberi kemudahan dan kelancaran dalam menimba ilmu di jenjang berikutnya, amin. 

Kegiatan penglepasan ini dihadiri oleh Direktur SIT Aliya, Yayasan Himma 'Aliya, Kepala 

SDIT Aliya, Kepala KB & TKIT Aliya, Pengawas TK Bogor Barat, seluruh Dewan Guru KB & 

TKIT Aliya, dan orang tua  serta peserta didik TKB. Haru, sedih dan bahagia melihat antusias 

anak-anak di handphone atau laptop untuk melaksanakan seremoni kegiatan penglepasan 

tersebut. Meskipun hanya dilakukan secara virtual melalui pla�orm zoom mee�ng, namun 

kesan mendalam bisa dirasakan baik guru orang tua dan anak-anak. Selamat kepada semua 

peserta didik TKB semoga apa yang ibu guru ajarkan di TK menjadi pondasi untuk menambah 

semangat dalam belajar.

Penglepasan TKB

 (28 Mei 2021)

  Dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan  karyawan SIT Aliya, 

Direktur dan Yayasan Himma 'Aliya se�ap semester mengadakan 

Rapat Kerja. Tidak hanya guru namun seluruh karyawan dari berbagi divisi juga 

mengiku� Raker untuk menyampaikan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. 

Meskipun kegiatan Raker dilakukan secara virtual melalui pla�orm zoom mee�ng, 

namun �dak mengurangi semangat dan antusias para guru dan karyawan. Alhamdulilah 

guru KB & TKIT Aliya yang dipandu oleh kepala sekolah juga menyusun  program  dan 

kurikulum T.P 2021/2022, menyiapkan ATK dan media belajar untuk persiapan KBM.

Raker Guru



 (03 Juli 2021)

Salam Perpisahan KB & TKA
REPORTASE BULAN JULI

Alhamdulillah meskipun suasana masih Pandemi namun �dak menyurutkan 

semangat guru-guru untuk mengadakan “Salam Perpisahan Bagi Peserta Didik KB & 

TKA”. Acara ini dibuka langsung oleh kepala sekolah. Beliau menyampaikan:

-  Ucapan selamat kepada peserta didik sudah melewa� jenjang KB & TKA dan akan 

masuk ke jenjang berikutnya. Beliau pun senan�asa mengingatkan agar peserta 

didik jangan lupa untuk tetap belajar, meskipun masih dari rumah.

- Ucapan terimakasih juga Bu Ani sampaikan kepada orang tua peserta didik yang 

telah mendampingi putra/i nya dalam kegiatan BDR yang berlangsung selama 1 

tahun. 

Menyemanga� anak-anak agar tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan 

dengan makan yang bergizi dan melakukan protokol kesehatan dengan 3M.

 (05 Juli 2021)

Selamat kepada Ananda Nabila Putri Kinara, Siswa TKA yang meraih prestasi pada 

kegiatan Fes�val Bercerita “Rendi Sakit Perut” katagori “Terunut” yang mewakili Kota 

Bogor untuk maju ke Tingkat Provinsi. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ke 

�ngkat berikutnya aamiin.

Fes�val Bercerita

 (08 Juli 2021)

Pela�han IT

Dalam rangka meningkatkan kompentensi Guru Taman Kanak-kanak di bidang 

teknologi informasi, IGTKI-PGRI Kota Bogor menyelengarakan pela�han IT secara 

virtual melalui pla�orm zoom mee�ng. Kegiatan ini diiku� oleh seluruh lembaga TK Se-

Kota Bogor, dengan jumlah peserta kurang lebih 300 orang. Alhamdulillah banyak ilmu 

yang kita dapat pada pela�han ini.

 (22-23 Juli 2021)

Kegiatan MPLS dan BDR semester 1 T.P 2021/2022 KB&TKIT Aliya akan dilaksanakan. 

Untuk menghindari kerumunan di masa PPKM ini, maka pihak sekolah akan 

memfasilitasi pengiriman paket media pembelajaran untuk peserta didik yang akan 

dikirimkan ke rumah masing-masing oleh guru dan trans Aliya. 

Pengiriman Paket Media Pembelajaran



 (17 Agustus 2021)

Dalam rangka hari Kemerdekaan Republik Indonesia, KB&TKIT Aliya mengadakan lomba 

Agustusan secara online, semua siswa akan ikut serta 

dalam kegiatan ini.  Berbagai lomba yang akan 

dilaksanakan diantaranya:

KB : 

- Foto Keluarga dengan tema 17 Agustus

TKA: 

- Mewarnai gambar

- Menyanyikan lagu “Aku Anak Indonesia”

- Foto keluarga dengan tema 17 Agustus

TKB:

- Menggambar dengan tema 17 Agustus

- Menyanyikan lagu “Hari Merdeka”

- Membuat video ucapan selamat Hari Kemerdekan RI

Perayaan 17 Agustus

 (31 Juli 2021)

Rapat Orangtua

Kepala sekolah dan dewan guru mengundang seluruh orang tua peserta didik KB 

& TKIT Aliya untuk melaksanakan rapat secara virtual melalui pla�orm zoom 

mee�ng, diantaranya  akan membahas program kegiatan siswa selama satu tahun, 

tata ter�b sekolah, teknis pelaksanaan KBM, dan lain-lain. Semoga dengan adanya 

kegiatan ini akan terjalin kerjasama yang baik antar sekolah dan orang tua sehingga 

proses kegiatan KBM terlaksana dengan baik.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah T.P 2021/2022 akan 

berlangsung selama 5 hari. Untuk peserta didik KB hanya 3 hari. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online dengan agenda 

sebagai berikut :

Hari pertama, zoom mee�ng pengenalan guru, pembagaian kelas, dan perkenalan 

siswa. Hari kedua, pengenalan lingkungan sekolah KB & TKIT Aliya. Hari ke�ga, Siswa KB 

dan TKA mewarnai gambar, siswa TKB menggambar. Hari keempat, semua siswa KB, 

TKA&TKB membuat tali masker dari mute. Dan hari kelima, siswa TKA & TKB membuat 

 (26-30 Juli 2021)

MPLS KB & TKIT Aliya



Menjelang liburan hari Raya Idul Fitri, Senin (3/5/2021) Kepala SDIT Aliya 

bersama para wakasek dan seluruh guru SDIT Aliya mengadakan rapat 

koordinasi secara virtual. Pada rapat ini beliau memberikan paparan 

mengenai vaksin covid-19 untuk para guru, kebijakan umum Pertemuan Tatap Muka, 

penguatan amal ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan informasi-informasi 

umum mengenai sekolah dan kedinasan. Rapat dilanjutkan dengan paparan dari 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan bidang sarana prasarana.

SDIT ALIYA
Koordinasi Guru

PEMUDA
Memperingati Hari

Dalam memperinga� Hari Pemuda, 5 Mei 2021, peserta didik kelas V SDIT Aliya 

mengadakan kegiatan virtual tour ke Museum Sumpah Pemuda. Anak-anak 

sangat senang sekali bisa menjelajah museum sumpah pemuda walaupun secara 

online. Mereka diajak berkeliling melihat sejarah sumpah pemuda melalui koleksi 

foto-foto dan benda-benda sejarah yang terdapat di dalam museum. Semoga usai 

pandemi nan�, kalian bisa melihat secara nyata buk� perjuangan pemuda 

Indonesia.

Pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir mengharuskan kita untuk 

selalu berdoa kepada Allah SWT dan berikh�ar menjaga kesehatan diri kita, 

keluarga juga orang-orang di sekitar kita yaitu dengan cara mematuhi protokol 

kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak). Tidak 

hanya itu saat ini, pemerintah mengadakan program vaksinasi covid-19 yang tujuannya 

untuk mencegah kita terkena atau mengalam gejala covid-19 dan menghen�kan 

penyebaran covid-19. Para pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu 

peserta vaksin yang diprogramkan pemerintah dalam rangka mempersiapkan 

pembelajaran tatap muka. Begitupun guru SDIT Aliya dan tenaga non kependidikan 

mengiku� kegiatan vaksin 1 pada tanggal 3 dan 6 Mei 2021 dan tahap 2 dilaksanakan pada 

tanggal 31 Mei dan 3 Juni 2021. Dengan bentuk ikh�ar ini dan dibarengi dengan berdoa 

kepada Allah SWT semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita senan�asa diberikan 

kesehatan, Aamiin. (Sri M)

Vaksinasi

COVID-19

Alhamdulillahirabbil 'alamin kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah SWT 

sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. 

Walaupun dalam keadaan pandemi silaturahmi dan saling bermaaf-maafan �dak 

terhalang walaupun secara virtual. Begitupun keluarga besar SIT Aliya. Acara halal bihalal 

keluarga besar SIT Aliya dengan Yayasan Himma 'Aliya dilaksanakan secara virtual pada 

Hari Sabtu (22/5/2021) melalui pla�orm zoom mee�ng. Acara diawali dengan pembacaan 

SIT ALIYA
Halbil Keluarga



Senin, 24 Mei 2021 merupakan hari pertama kegiatan 

Belajar Mengajar semester 2 Tahun Pelajaran 

2020/2021. Pembelajaran di awali dengan zoom mee�ng di se�ap kelas. Mari sambut kembali KBM dengan penuh semangat 

yang diawali dengan silaturahmi dan refleksi bersama antar teman dan Bapak/Ibu guru.

PENUH SEMANGAT

Sambut KBM

SDIT Aliya melalui program kesiswaan kembali menjalin kerjasama dengan lembaga 

kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam penggalangan dana untuk warga 

Pales�na. Penggalangan dana dimulai pada tanggal 24-31 Juni 2021. Alhamdulillah 

dari penggalangan dana ini telah terkumpul Rp 23.655.000,00 dan diberikan kepada  

pihak ACT pada saat acara halal bihalal keluarga besar SDIT Aliya yang diiku� oleh guru, 

orangtua dan siswa siswi SDIT Aliya. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur 

semoga harta yang telah diinfakkan menjadi salah satu wasilah kebahagiaan untuk 

saudara-saudara kita di Pales�na. (Sri M)

PALESTINA
Peduli

ayat suci Al Quran oleh Ustad Suhendar kemudian dilanjutkan tausiah oleh Ustadz Zainal 

Arifin dengan materi ciri-ciri orang yang bertakwa. Seadangkan doa bersama dipimpin 

oleh Ustadz Mahfuzh. Acara ditutup dengan ramah tamah dan saling bermaaf-maafan. 

Semoga kita kembali fitrah. (Sri M)

MENTORING
Kegiatan

Kegiatan mentoring peserta didik SDIT Aliya dilaksanakan se�ap hari 

Jumat dan diadakan secara terpisah antara ikhwan dan akhwat. Pada 

Hari Jumat (28/5/2021) mengambil tema Birrul Walidain (Berbuat 

baik kepada orang tua). Waktu pelaksanaan disepaka� di se�ap �ngkatan 

kelasnya:

§�Kelas I  : 08.30-09.10 WIB

§�Kelas II : 10.00-10.40 WIB

§�Kelas III: 10.00-10.40 WIB

§�Kelas IV: 10.45-11-15 WIB

§�Kelas V : 10.00-10.40 WIB 

Kegiatan mentoring berikutnya diadakan pada hari Jumat, 4 Juni 2021. Materi 

mentoring adalah Tips Persiapan PAT untuk peserta didik karena bertepatan dengan 

persiapan Penilaian Akhir Tahun. (Sri M)



Tak terasa pembelajaran semester 2 berakhir, �ba 

saatnya peserta didik SDIT Aliya melaksanakan 

Penilaian Akhir Tahun (PAT). Kegiatan PAT dilaksanakan 

pada tanggal 31 Mei-11 Juni 2021. PAT dilaksanakan 

dalam 2 kegiatan yaitu prak�k dan tes tulis. Mari kita 

kembangkan sikap mandiri, disiplin dan tanggung 

jawab.

AKHIR TAHUN
Penilaian

PANCASILA
Hari Lahir

Peringatan Hari Lahir Pancasila diperinga� oleh peserta didik SDIT Aliya dengan 

memasang twibbon di media sosial. “Selamat Hari Lahir Pancasila! Kita perkokoh 

persatuan dan kesatuan bangsa dan senan�asa mengamalkan nilai-nilai pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari”.

Dinas Pendidikan Kota Bogor (02/06/2021) mengundang perwakilan guru �ap sekolah 

di Kota Bogor untuk mengiku� Bimbingan Teknis Penerapan e-Raport Jenjang Sekolah 

Dasar Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Asana Grand Prangrango Hotel Jalan 

Pajajaran Kota Bogor.

Ibu Luluk Dianarini selaku Kepala SDIT Aliya mengutus Bapak Asep Rudini yang 

sebelumnya sudah mengiku� pela�han e-rapor bersama operator di SDN Kawung 

Luwuk, November 2020. Hal ini untuk memudahkan sekolah dalam mengetahui 

perubahan atau hal baru dalam e-rapor  yang akan digunakan sekolah.

Pela�han dibimbing langsung oleh unsur guru yang terlibat langsung penyiapan e-

rapor Kemdikbudristek yaitu Pak Adi Irawan dan Pak Rizal serta dibantu pula oleh Pak 

Jafar. Materi yang disampaikan tentang akun guru pada e-rapor. Harapan dari Ibu Kasi 

Kurikulum, Bu Rini bahwa penerapan e-rapor adalah tugas guru yang dibantu oleh 

operator sekolah.

Alhamdulillah beranjak dari e-rapor semester 1 TP 2020/2021, guru SDIT Aliya telah berupaya mandiri untuk 

menggunakan aplikasi e-rapor. Selamat berjuang di penerapan e-rapor semester 2 ke depan. (Asep Rudini)

JENJANG SD 2021

Bimtek e-rapor 

SDIT ALIYA
Praraker

Membersamai Rapat Ru�n SDIT Aliya 

Bulanan (Juni), diselenggarakan Praraker 

SDIT Aliya sebagai bentuk refleksi 

program sekolah di semester 2 TP 2020/2021. Praraker 

sendiri adalah untuk menjaring masukan serta evaluasi atas program sekolah yang telah 

berjalan atau akan berjalan.

Kegiatan praraker ru�n dilakukan. Bahan praraker akan menjadi masukan untuk program 

sekolah ke depan. Pelaksanaan praraker diawali hari Senin (7/06/2021) dengan penjelasan 

umum secara online. Hari Selasa-Kamis dilaksanakan rapat pada masing-masing �ngkatan 

kelas secara online. Hari Jumat (11/06/2021) presentasi hasil rapat masing-masing 

�ngkatan kelas melalui pla�orm zoom mee�ng bersama Tim Pengembang Sekolah. Refleksi 

langkah sangat pen�ng sebagai ��k balik bermuhasabah atas amanah yang dijalankan dan 

layanan yang diberikan. (Asep Rudini)



Setelah satu semester melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, �ba saatnya peserta didik  SDIT Aliya 

melaksanakan Penilaian Akhir Tahun. Kegiatan dilaksanakan mulai dari 31 Mei 2021 s.d. 11 

Juni 2021. Setelah melaksanakan PAT, peserta didik melakukan kegiatan literasi yang 

diberikan oleh wali kelas diantaranya yaitu dengan membaca buku koleksi pribadi, melengkapi tugas, ada yang menikma� 

virtual educa�on di Gunung Bromo dan beragam kegiatan lainnya yang bermanfaat.

SETELAH PAT

Aktivitas Siswa 

SDIT ALIYA
Class Meeting

Alhamdulillaah Rabbil 'aalamiin. Setelah melaksanakan Penilaian Akhir Tahun, �ba saatnya 

siswa siswi SDIT Aliya mengadakan kegiatan Class mee�ng semester 2 TP. 2021/2022. Pada 

kegiatan class mee�ng kali ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelas I-III membuat 

poster menggunakan Microso� Paint dengan tema “Protokol Kesehatan Covid-19”. 

Sedangkan kedua, kelas IV-V membuat video dengan tema “Aku dan Hobiku di Masa 

Pandemi”. Antusiasme siswa dalam mengiku� kegiatan ini terlihat dengan banyaknya karya 

poster dan video yang dikumpulkan. Adapun para pemenang pada kegiatan ini adalah: 

Selamat untuk para pemenang dan semua peserta. Semoga menjadi pengalaman berharga.

Kelas I

Juara 1 :  

Ammara D Pulungan (1C)

Juara 2 : 

Alkhalifi Zeeyad H (1C)

Juara 3 :  

Nadiya Chalisa (1C)

Kelas II

Juara 1 : 

Maisyanova Ayrazka A (IIA)

Juara 2 : 

Bagas Audric I (IID)

Juara 3 : 

Raffasya Alby P (IID)

Kelas III

Juara 1 : 

Alena Rizkie Adian� (IIIB)

Juara 2 : 

M. Raihan Arvin K (IIID)

Juara 3 : 

Atharis Aqeela M (IIIA)

Kelas IV

Juara 1 : 

Arka Chesta Devara (IVA)

Juara 2 : 

Azalea Lumongga P (IVC)

Juara 3 : 

Kaelan Elvio P M (IVA)

Kelas V

Juara 1 : 

M. Maulana Majiid (VC)

Juara 2 : 

Danish Dithmar N (VD)

Juara 3 : 

Rananda Adhika R I (VD)

Sete lah  melakukan berbagai  pers iapan, 

alhamdulillah pada hari Rabu (16/6/2021) 

kegiatan Khataman dan Im�han Al Qur'an 

Metode Ummi SDIT Aliya yang ke-8 ini berjalan dengan lancar. Khataman kali ini merupakan pertama kali dilakukan secara 

online. Peserta berjumlah 146 peserta. Kategori Tar�l ada 20 siswa, Tahfiz juz 30 ada 60 siswa dan Tahfiz juz 29 ada 19 siswa. 

Adapun peserta yang mengiku� 2 kategori sekaligus; Tar�l dan Tahfiz Juz 30 berjumlah 47 siswa. Acara ini dihadiri oleh Tim 

Penyusun Buku Ummi dan Manajer Penjamin Mutu Metode Ummi Founda�on Surabaya yaitu Ustadz H. Ahmad Yusuf, MS, 

M.Pd. Sedangkan sebagai pengujinya adalah Ustadz Muhammad Roghibi, M.Pd. yang juga merupakan Trainer Al Qur'an, 

Ummi Founda�on Surabaya. Selain itu Ustadz Asep Se�aji, S.Pd. dari UMMI Daerah Bogor serta Ustadz H. Ahmad Yusuf, 

M.Pd juga tampil mendampingi dalam proses im�han.

Barakallah putra putri generasi Qurani, Insya Allah menjadi penerang dalam kehidupan di dunia dan akhirat. 

Allahumarhamnaa bil quran. (Sri)

UMMI

Khataman & Imtihan 



Setelah mengiku� serangkaian kegiatan 

kelulusan, �ba saatnya peserta didik kelas VI 

melaksanakan kegiatan penglepasan. Walaupun 

d i l a k s a n a k a n  s e c a r a  v i r t u a l  d e n g a n 

menggunakan pla�orm zoom mee�ng, namun �dak mengurasi rasa khidmat, haru 

dan bahagia. Rangkaian kegiatan �dak berbeda dengan rangkaian kegiatan secara 

offline. Seluruh siswa, orang tua, dan guru SDIT Aliya mengiku� dengan khidmat 

kegiatan ini. Barakallah anak-anakku, semoga kalian sukses dalam menggapai cita-

cita kalian. Be Bravery, for the best Future Genera�on!

ANGKATAN XIII

Pengelepasan 

e-Rapor
Penyerahan

Tak terasa kegiatan belajar mengajar semester genap dan penilaian akhir tahun 

sudah selesai dilaksanakan. Tepatnya pada Hari Sabtu, 26 Juni 2021, e-raport hasil 

belajar semester 2 yang dibagikan melalui email masing-masing orang tua. 

Kegiatan diawali dengan pertemuan orang tua di masing-masing kelas secara 

online. Setelah itu pengiriman hasil belajar melalui email orang tua.

Selamat berjuang kembali anak-anakku di tahun pelajaran baru 2021/2022 

dengan semangat baru. Terimakasih kami ucapkan kepada ayah dan bunda atas 

pendampingannya untuk ananda di rumah dalam satu tahun ini.

Menjelang tahun pelajaran baru, evaluasi dan perencanaan yang matang 

dalam membuat program sekolah dan perencanaan dalam mengajar 

adalah hal yang pen�ng. Oleh karena itu, pada se�ap akhir semester, SIT 

Aliya melaksanakan Rapat Kerja (Raker). Raker dilaksanakan selama �ga hari yaitu 

pada hari Senin-Rabu, tanggal 28-30 Juni 2021. Kegiatan ini diawali dengan Raker 

bersama seluruh karyawan SIT Aliya. Hari berikutnya Raker dilaksanakan terpisah 

pada se�ap divisi (SDIT, TKIT, staff TU, Kebersihan, Keamanan dan staff umum). 

Semangat untuk seluruh karyawan SIT Aliya. Serentak kita bersama mewujudkan SIT 

Aliya yang lebih baik.

SIT ALIYA

Raker

THE GURU
Insight FromRaker adalah kegiatan ru�n tahunan. Agendanya berisi sejumlah rencana kerja 

tahun pelajaran mendatang. Kegiatan  Sebagai pengisi acara di awal adalah 

Direktur kami, Ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi. M.Pd. Beliau kerap mengajak kami 

diskusi yang diselingi games bergaya pela�han singkat. Tujuannya memo�vasi guru dan 

karyawan. Beliau juga menyampaikan paparan mengenai dinamika terkini yang perlu 

dicerma� guru khususnya. Nah, kali ini sejak H-1 Raker, Bu Dian membagikan link yang 

wajib disaksikan oleh warga Aliya sebagai bahan diskusi. Tautan ini adalah kanal 

YouTube Bapak Gita Wirjawan, content wawancara dengan Prof. Emil Salim 

h�ps://youtu.be/XnleP7NpsRQ.

Pada pengantar sesi, bu Dian menjelaskan bahwa tujuan membagi link tadi sederhana 

saja, ingin peserta Raker (tercatat hadir 100 orang) lebih engage dalam diskusi, 

menjadikan wawancara Prof. Emil sebagai bahan belajar, dipandu pendekatan inquiry 

based learning. Diskusi berjalan begitu interak�f, seru, mendalam, dan indah. Peserta 

sangat antusias menyampaikan hikmah yang didapat, lalu mereka saling mengafirmasi, 

saling menambahkan, sehingga makna yang didapat semakin kaya, menyasar berbagai 

lini kehidupan. Pantas saja Bu Dian memilih judul Dialek�ka Pendidikan Warga Aliya. 

Karena memang benar, terjadi dialek�ka yang sarat makna antar warga Aliya.  Meskipun acara berlangsung secara virtual, 

percakapan terasa tak berjarak, begitu akrab dan dekat seakan tanpa sekat, karena kami bicara dalam satu frekuensi (inipun 

Dialek�ka Pendidikan Warga Aliya
Senin, 28 Juni 2021



salah satu insight yang disampaikan peserta).

Masya Allah, sangat banyak insight yang didapat peserta dari cerita Prof. Emil Salim yang dipandu sangat keren oleh Pak Gita, 

mulai dari kesan mendalam yang dirasakan oleh para guru, terutama hikmah yang didapat mengenai kehidupan dan 

pendidikan, dan yang lebih pen�ng lagi tentu apa yang segera dapat dilakukan setelah mendapat insight tersebut.    

Belajar kapan saja, dari mana saja, adalah salah satu falsafah yang telah lama menjadi ruh Aliya, terasa demikian kental di 

sesi awal raker, dan spiritnya mampu bertahan dan menguat pada sesi lanjutan ke�ka seluruh peserta diajak mereview visi 

misi sekolah.  Lalu keindahan itu berulang lagi, rasanya sepanjang sejarah sekolah, sesi review visi misi kali ini paling intensif 

dan penuh par�sipasi peserta, sumbang saran terus mengalir hingga waktu habis bergulir.  Masya Allah, Alhamdulillah.

Pak Gita and Prof Emil, both of you are the real Guru. Terimakasih telah menginspirasi kami. Semoga Bapak berdua 

senan�asa sehat dan terus menebar inspirasi pada banyak orang. Aamiin Yaa Robbal 'aal amiin.

SIT ALIYA
DKM At Taqwa

Alhamdulillah pada masa pandemi DKM At Taqwa SIT Aliya telah melaksanakan 

beberapa kegiatan. Diantaranya adalah pertama, kegiatan pengajian menjelang Hari 

Raya Idul Adha dengan materi Fiqih Kurban. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 

(10/7/21) melalui pla�orm zoom mee�ng. Pengisi pada pengajian ini kali ini adalah 

Ustadz AH. Ibnu Rahman Al Bughury, ahli fiqih dan konsultan ahli waris. Kedua adalah 

kegiatan penyembelihan hewan qurban. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu (21 

Juli 2021) Tahun ini DKM mendapat amanah untuk memotong 2 sapi dan 12 kambing. Kegiatan dilaksanakan dengan 

mengiku� protokol kesehatan yang dianjurkan oleh dinas kesehatan, mulai dari pemotongan, pengemasan dan 

pendistribusian.

Untuk pendistribusian kepada warga, pani�a menyerahkan langsung kepada pihak terkait dan untuk karyawan SIT Aliya 

dilaksanakan secara drive thru. Alhamdulillah kegiatan yang diketuai oleh Ustadz Ateng Jaelani, S.Th.I ini berjalan dengan 

lancar.  Kami ucapkan terima kasih untuk para pemberi kurban. Semoga hewan yang dikurbankan menjadi salah satu 

penolong di hari kiamat nan�, Aamiin

Kegiatan ke�ga adalah Khataman Quran, Zikir dan Doa bersama untuk keselamatan yang dlaksanakan pada hari Jumat, 6 

Agustus 2021. Kegiatan ini diiku� oleh pihak Yayasan Himma 'Aliya, semua guru SIT Aliya, dan orangtua siswa. Sebelumnya 

telah diadakan �lawah Al-Qur'an 30 Juz yang dibaca bersama-sama oleh beberapa 

kelompok Khatmul Qur'an yang terdiri dari kelompok guru ikhwan, guru akhwat, serta 

komite TKIT dan SDIT Aliya. Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari ketua DKM, Ust. 

Zaenal Arifin, S.S.I, dari pihak SIT Aliya, Ibu Hj. Ani Anggraeni, M.Pd., dan dari Komite SDIT 

Aliya, Ibu drh. Dini. Selanjutnya, proses khataman Qur'an dengan dipandu oleh Ust. Ateng 

Jaelani, S.Th.I. Sedangkan zikir dan doa yang diakhiri dengan taushiyah yang bertema 

“Hikmah Musibah, Muhasabah, dan Kekuatan Doa” dipandu dan disampaikan oleh Ust. 

Mahfud Hidayat. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan mengembalikan kondisi 

kita menjadi lebih baik di hari-hari berikutnya. Aamiin. 

Alhamdulillah kegiatan Open Mind SDIT Aliya kembali dilaksanakan pada semester 

ini. Untuk kegiatan perdana pada semester ini menghadirkan Direktur SIT Aliya 

Ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd. dengan tema “Memahami Paradigma 

Pendidikan” dan moderator Bapak Fakhri Mubarok, S.Sos.I. Alhamdulillah para orang tua, 

guru dan murid sangat antusias mengiku� kegiatan ini. Acara Open Mind kedua 

mengambil tema “Menanamkan Kecintaan dan Kiat bersahabat dengan Al Quran” dengan 

nara sumber Ustadz Asep Se�aji, S.Pd dan menghadirkan bintang tamu ananda Kian 

Nugraha El Hakim (Peserta didik SDIT Aliya Kelas III C) beserta keluarga dengan moderator 

Ibu Irma Nur Muharani, S.Sos. 

SDIT ALIYA

Open Mind



GURU SDIT ALIYA

KhatamanPada masa Work Form Home (WFH), guru SDIT Aliya melaksanakan kegiatan Khatmul 

Quran dengan penanggung jawabnya adalah Ustadz Mahfuzh Hidayat. Alhamdulillah 

kegiatan berjalan dengan lancar. Pada minggu ini tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021, 

kegiatan khatmul Qur'an memasuki putaran ke�ga. Teknis kegiatan adalah se�ap guru 

mendapat plo�ng masing-masing satu juz untuk dibaca selama satu pekan. Targetnya 

se�ap guru mengkhatamkan Al-Qur'an selama 1 pekan sesuai jumlah juz di dalam Al-

Qur'an. Untuk doa khotaman bersama dilaksanakan se�ap Jumat sore setelah Ashar 

melalui pla�orm zoom mee�ng. Semoga dengan Al-Qur'an yang kita baca, kita 

mendapatkan syafaatnya nan� di hari kiamat. Dengan keberkahan dan mukjizat Al-

Qur'an, semoga pandemi yang sedang melanda bumi tercinta ini segera berakhir. Aamiin.

SDIT ALIYA

Masa Ta’aruf Siswa

Memasuki Tahun Pelajaran Baru 2021-2022 peserta didik kembali bersiap untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. Begitupun peserta didik baru, kelas I. Kegiatan KBM 

diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang di SDIT 

Aliya menjadi Matla (Masa Ta'aruf Aliya). Kegiatan yang diketuai oleh Ibu Rini 

Musyarofah, S.Pd.I ini mengambil tema “Bersama Gapai Karakter Ahlak Mulia 

(Bergerak Aliya)” berlangsung pada hari Senin-Jumat, 26-30 Juli 2021. Kegiatan dimulai 

pada hari Senin (26/7/2021), peserta didik kelas I memasuki masa perkenalan dengan guru 

kelas I dan guru bidang studi. Siswa kelas II-VI melakukan perkenalan dengan wali kelas baru 

dengan peraturan kelasnya. Sedangkan orang tua wali peserta didik kelas I melaksanakan 

pertemuan dengan manajemen sekolah untuk mengiku� acara Sosialisasi Program Sekolah 

dan Visi Misi SIT Aliya. 

Pada hari kedua, siswa kelas I melakukan pengenalan terhadap lingkungan sekolah. 

Sedangkan siswa kelas II-VI membuat target yang akan mereka capai satu tahun ke depan. 

Hari ke�ga Matla dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kelas I-III mengiku� kegiatan mendongeng 

dengan Kak Ipulogi dan dilanjut dengan kegiatan Aktualisasi Pramuka. Sedangkan kelas IV-VI mengiku� kegiatan Training 

Mo�vasi dari Kak Hadi (Trainer Abco). Pada hari keempat, masing-masing siswa mulai masuk 

ke kelas masing-masing dan mengiku� kegiatan Assesment diagnos�k kogni�f dan non 

kogni�f. Pada hari terakhir dari Matla ini, dilaksanakan kegiatan pengenalan pengembangan 

diri dan Taakhi (mempersaudarakan). Selamat belajar Anak-anak semoga kalian tetap 

semangat walaupun belajar pada masa pandemi yaitu belajar dengan sistem Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ). Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang kuat, tangguh dan 

membawa kemajuan untuk negara kita tercinta ini. (Sri)

SDIT ALIYA

Pertemuan Ortu

Memasuki tahun pelajaran baru tak hanya peserta didik, orangtua pun perlu 

mengetahui program sekolah dan rancangan kegiatan pengajaran yang akan 

diiku� oleh putra-putrinya. Oleh karena itu, pada hari Sabtu (1/8/2021) 

dilaksanakan pertemuan orang tua siswa. Kegiatan dilaksanakan di masing-

masing kelas dengan tujuan membangun komunikasi awal antara orang tua 

dan guru kelas. Orang tua lebih memiliki ruang untuk menyampaikan ide atau 

pertanyaan terkait kelas putra-putrinya. Pembahasan melipu� kurikulum, 

teknis BdR, pembelajaran Al Qur'an, dan lain-lain. Alhamdulillah kegiatan 

berjalan dengan lancar.

Dengan komunikasi yang baik akan tercipta kerjasama yang baik. (Sri)



KEGIATAN
PRAMUKA ALIYA

La�han Gabungan Siaga Virtual 2021

Kegiatan  La�han Gabungan (Latgab) Siaga dilaksanakan oleh Kwarcab Kota 

Bogor Pada hari Senin, 26 April 2021 dengan tema "Siaga Siap Berla�h di Masa 

Pandemi". Kegiatan dilaksanakan secara Hibrid. Peserta yang hadir secara offline 

sebanyak 2 putra dan 2 putri serta 1 orang pembina dari �ap kwaran di SDN 

Papandayan dengan menerapkan Prokes, sedangkan peserta yang hadir secara 

online sebanyak 20 putra dan 20 putri se�ap kwaran dengan pla�orm zoom 

mee�ng. 

Pangkalan SDIT Aliya mengirimkan 6 Pramuka Siaga putra dan 10 Pramuka Siaga Putri. Ananda Nigie dan Zafira hadir secara 

offline mewakili Kwaran Bogor Barat didampingi oleh Yanda Kholis dengan menerapkan Prokes. Materi dalam kegiatan Latgab 

antara lain Peraturan Baris Berbaris (PBB) dasar, P3K dan Tata Upacara Siaga.

Semoga dengan mengiku� kegiatan Latgab tersebut, Pramuka Siaga SDIT Aliya semakin menambah keterampilan dan 

pengetahuanya serta dapat diprak�kkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kiprah Pembina dan Kamabigus SDIT Aliya di Gerakan Pramuka

Kak Kholis dan Kak Tu� selaku pembina pramuka dan Kak Luluk selaku Kamabigus 

berkiprah sebagai Pengurus Kwar�r Ran�ng  Gerakan Pramuka Bogor  Barat yang 

dilan�k pada Hari Kamis, 20 Mei 2021. Kegiatan Pelan�kan Pengurus Kwar�r 

Ran�ng Gerakan Pramuka Bogor dilaksanakan secara offline di GOR BBS Kota Bogor 

Pada hari Kamis, 20 Mei 2021. 

Peserta yang �dak bisa hadir secara offline dapat hadir secara online dengan 

pla�orm zoom mee�ng. Pelan�kan melipu� Pengurus Mabiran, Pengurus Kwaran 

dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwaran Bogor Barat Masa Bak� 2021 - 2024. 

Pelan�kan dilakukan oleh Kak Syarifah Sofiah selaku Ketua Harian Kwarcab Kota Bogor. Dalam sambutannya, Kak Syarifah 

berharap semoga Kwaran Bogor Barat dapat mempertahankan prestasi  Kwaran  Tergiat Pertama Tingkat Kwarcab Kota Bogor. 

Beliau juga menyampaikan agar Kwaran dapat berinovasi dan berkrea�vitas dalam meramu kegiatan Gerakan Pramuka 

menjadi wadah pendidikan anak muda yang membina karakter. 

Pada kepengurusan Kwaran masa bak� 2021 - 2024, dari Pangkalan SDIT Aliya mewakilkan Kak Luluk Dianarini bergabung di 

Andalan Ran�ng Urusan Sarana dan Prasarana, Kak Moh. Abdul Kholis bergabung di Sekretaris Bidang Binamuda, dan Kak Tu� 

Alawiyah bergabung di Andalan Ran�ng Urusan Prasiaga di bawah naungan Bidang Binamuda.
 
Mudah-mudahan Pembina perwakilan dari pangkalan SDIT Aliya dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan 

manfaat umumnya untuk dunia kepramukaan serta khususnya di lingkungan Kwaran Bogor Barat.

Pelan�kan Pramuka
Pelan�kan Pramuka Siaga dan Penggalang dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Mei 

2021 pukul 09.00-10.00 WIB. Pelan�kan Dilaksanakan secara offline dan online. 

Pelaksanaan offline dilaksanakan di depan rumah Nigie IV-D selaku Sulung Upacara 

Pelan�kan dan secara online melalui zoom mee�ng.

Moh. Abdul Kholis, M.Pd
 Ketua Gudep 04.139 Pangkalan SDIT Aliya



Upacara pelan�kan dipimpin oleh Kak Luluk Dianarini selaku Kamabigus SDIT Aliya. Dalam 

sambutannya, Kak Luluk menyampaikan bahwa kegiatan Pelan�kan bukan sekedar prosesi 

kenaikan �ngkat/golongan dalam pramuka dan penyematan TKU/TKK.  Diharapkan adik-adik 

siaga dan nanda-nanda Penggalang dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang tertuang dalam 

Satya Dharma Pramuka serta dapat meningkatkan kemampuan sesuai SKU dan SKK pramuka. 

Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 483 Pramuka Siaga penggalang berserta orang tua, hadir 

pula Dewan Pembina Pramuka, Para wakil ketua Mabigus serta Kak Warsa Wahyudin selaku 

perwakilan dari Kwaran Bogor Barat. Selain acara pelan�kan juga ada acara kreasi seni 

perwakilan dari pramuka siaga dan penggalang serta tes�moni perwakilan dari orang tua siswa. Masa pandemik covid-19 �dak 

menyurutkan kita untuk tetap berkegiatan posi�f guna menanamkan karakter dan menambah kemampuan kepada pramuka 

siaga dan penggalang.

Pembekalan Calon Pramuka Siaga Garuda

Dalam rangka persiapan Seleksi Pramuka Garuda Tingkat Kwarda Jawa Barat, 

Kwarcab Kota Bogor mengadakan pembekalan untuk para peserta seleksi pramuka 

Garuda baik Siaga, penggalang maupun penegak. Pembekalan dilaksanakan secara 

offline dengan menerapkan protokol kesehatan, bertempat di SDN Papandayan Kota 

Bogor pada hari Selasa, 1 Juni 2021.

Dalam pembekalan tersebut, ananda Rehardyan 

Pranaya Depianta kelas IVC dan Zafira Sayeeda 

Naazneen IVC SDIT Aliya yang didampingi oleh Yanda 

Kholis, mendapatkan kesempatan untuk ikut serta mewakili Kwarcab Kota Bogor bersama 

dengan 28 peserta dari pangkalan lainnya.
 
Dalam pembekalan tersebut, pemateri menyampaikan ar� pen�ngnya pertanggungjawaban 

Tanda Kecakapan Khusus yang telah didapat dan terpasang di seragam Pramuka. Pemateri juga 

menguatkan tentang pen�ngnya SKU dan SKK serta kelengkapan seragam sebagai persyaratan 

menuju Seleksi Pramuka Garuda Tingkat Kwarda Jawa Barat.

Gerakan Sabtu Bersahabat

Pusdiklatcab Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Gerakan Sabtu Bersahabat 

edisi pedana yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 3 Juli 2021. Kegiatan 

dilaksanakan secara online dengan pla�orm zoom mee�ng dengan narasumber Kak 

Deden Syefrudin selaku Pela�h Pusdiklatcab Kota Bogor.

Dalam Kegiatan ini, Kak Kholis dan Kak Tu� dari Pangkalan SDIT Aliya turut menjadi 

peserta kegiatan.
Kegiatan perdana ini bertujuan untuk membekali para pembina dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh di tengah la�han 

ru�n pramuka di masa pandemi Covid 19.  Para peserta kegiatan belajar aplikasi Slido dan google form sebagai alterna�f saat 

la�han ru�n pramuka. 
 
Masa pandemi covid-19 �dak menghalangi pembina untuk dapat membina peserta didik dan berbagi 

ilmu dengan para pembina lainnya. Pembina harus dapat berkreasi dan berinovasi melalui 

perkembangan teknologi untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan media interaksi dengan peserta 

didik dalam upaya penanaman karakter posi�f sesuai kode e�k Gerakan Pramuka.



drh. Dini Widyasari

>> Profil

KOMITE YANG TOTALITAS
DALAM BERDEDIKASI

A lhamdulillah, ketemu lagi nih dengan profil alinea. 

Keren nih sekarang tokoh yang akan kita bahas. 

Penasaran kan? Yuk kita simak profilnya berikut 

ini!

drh. Dini Widyasari merupakan ketua komite SDIT 

Aliya saat ini. Bu Ketu, biasa beliau oleh para anggota komite 

merupakan lulusan dari PPDH FKH IPB tahun 2009. Lahir di 

Jakarta pada tahun 1983, saat ini Bu Ketu sudah dikaruniai 

dua jagoan ganteng yaitu Wildan Maulana Rahman dan 

Muhammad Maulana Majid. Jika sahabat alinea mau 

silaturahmi ke rumah Mama Wildan (biasa dipanggil oleh 

sebagian orangtua SDIT Aliya), saat ini tinggal di komplek IPB 

2 Dramaga. Mama Wildan dan Ajid yang sangat hobi menulis 

ini pertama kali menyekolahkan putra pertamanya bernama 

Wildan ke Play Group (Kelompok Bermain) Aliya tahun 2011, 

sehingga sampai tahun 2021 baru 10 tahun di Aliya, insyaa 

Allah putra keduanya yang bernama Ajid akan lulus di 2022, 

total 11 tahun  berpartner dengan Aliya untuk pendidikan 

anak-anaknya.

 Istri dari Bapak drh. Sri Waluyo ini pernah menjadi 

ketua komite KB-TKIT Aliya 2014-2016, ketua komite SDIT 

Aliya 2016-2018 dan ketua komite SDIT Aliya 2018-2021, luar 

biasa dedikasinya untuk Aliya. Terima kasih Mama Wildan 

dan Ajid. 

Sebagai ibu rumah tangga, Mama Wildan dan Ajid 

sangat memperhatikan tumbuh kembang kedua putranya 

yang sudah menginjak dewasa. Menurut Bu Ketu, dewasa 

merupakan fase peralihan antara dunia anak menuju 

dewasa yang dipenuhi dengan rasa dan tindakan ingin tahu 

(curiosity). Beliau menuturkan, “Saat ini, remaja Indonesia 

saya lihat lebih menyukai dan memahami adat luar. Bisa jadi 

akibat pengaruh globalisasi dan terbukanya akses internet. 

Budaya luar seringkali dikemas dalam tampilan lebih 

menarik untuk remaja daripada tampilan adat budaya asli 

Indonesia, sehingga mereka semakin penasaran dan 

cenderung mengikuti trend global. Meskipun saya tahu, 

tetap ada kumpulan-kumpulan  remaja Indonesia yang 

mencintai adat negeri sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan tumbuh mereka, misal pengaruh dari 

keluarga yang mengajarkan adat kepada anak-anaknya dan 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu pernah, 

Aliya mengadakan Festival Budaya pada 21 April 2017. 

Seluruh warga sekolah sangat menikmati festival budaya 

tersebut.” Bu Ketu pun berharap semoga Aliya bisa 

mengadakan kembali agar pengenalan adat budaya 

Indonesia bisa dikenali oleh anak-anak kita dengan event 

yang menarik.

Oleh karena itu, Bu Ketu sebagai orangtua berusaha 

agar kedua putranya mencintai dan melestarikan adat 

budaya Indonesia dengan cara menceritakan akar budaya 

leluhur keluarganya, menceritakan latar lingkungan adat 

budaya tempat orang tua mereka dibesarkan dan mencari 

perbandingan atau kesamaan dengan lingkungan anak-anak 

saat ini berada, membacakan buku tentang keberagaman 

budaya Indonesia  dan dunia, mengatakan kepada anak-

anak beliau bahwa budaya luhur santun Indonesia adalah 

nilai yang harus dipertahankan dan dijalankan, tentu saja 

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ibu Dini bersyukur bisa menyekolahkan anak-

anaknya di SDIT Aliya yang sangat agamis juga nasionalis. 

Aliya merupakan fasilitator pendidikan yang baik menurut 

beliau.  Lingkungannya berusaha menerapkan nilai-nilai 

keislaman dalam segala hal, dari adab, iman sampai ilmu. Ibu 

Dini mengetahui bahwa Aliya bukan sekolah yang sempurna,



tapi beliau merasa bangga karena Aliya adalah sekolah yang 

bersedia mendengarkan masukan atau saran dari orangtua 

dan melibatkan seluruh komponen pendukung sekolah 

untuk kebaikan pendidikan anak-anak.

Aliya adalah sekolah yang bisa "memaksa" satu 

keluarga menjadi lebih baik dan lebih shalih tanpa ada rasa 

terpaksa.  Semua proses keshalihan mengalir  alami di 

keluarga, itu yang kami rasakan. Satu hal di Aliya yang jarang 

ditemukan pada sekolah-sekolah umumnya, yaitu rasa 

kekeluargaannya. Guru-gurunya Masyaa Allah penuh 

dedikasi dan kasih sayang,  tidak hanya ke murid-muridnya 

namun berimbas kepada kami sebagai orangtua.  Kami 

masih ingat, tulusnya gendongan Ibu Yeni di PG dahulu ketika 

Wildan menangis karena masa adaptasi sekolah, Pak Uceng 

yang harus memanjat karena Wildan tidak bisa turun dari 

pohon ketika TK dulu, dan gandengan tangan Pak Mubarok 

yang menjaga Wildan ketika adaptasi di kelas 1 SD. Bahkan 

Bu Dian sendiri turun tangan mendampingi Wildan di masa-

masa awal SD, masyaa Allah. Anak yang tadinya tidak mau 

sekolah (sampai akhir masa kelulusan sebelum pandemi) 

malah harus “digeret paksa” untuk pulang ketika jam 5 sore 

saking betahnya di sekolah. Masyaa Allah guru-guru dan 

karyawan Aliya begitu perhatian kepada murid-muridnya. 

Inilah pandangan Mama Wildan tentang Aliya. 

Alhamdulillah. 

“Untuk anak-anak Aliya, kenali adat budaya Indonesia 

lewat media apa saja yang bisa diakses dengan seizin orang 

tua, karena kalau bukan kita yang melestarikannya maka 

siapa lagi? Adat budaya Indonesia yang menjadikan kita 

sebagai negara dengan keragaman terbesar di dunia maka 

berbanggalah dengan adat yang baik dari negaramu sendiri. 

Tak akan tercabut dari akar bangsa jika kita mengenal   

keberagaman budaya tanah air.” Pesan Bunda Ajid. Yayasan 

Himma 'Aliya beliau anggap sebagai pohon besar yang 

rindang dan kuat, mampu dan selalu berkomitmen 

mengayomi semua komponen. Yayasan sebagai "orang tua" 

yang bisa bersikap bijak dan luwes namun bisa juga bersikap 

tegas terhadap hal-hal tertentu. Yayasan Himma 'Aliya 

begitu terbuka untuk berdiskusi dengan orang tua, 

karyawan, maupun unsur lingkungan pendukung sekolah. 

Tak jarang Yayasan Himma 'Aliya membuka forum audiensi 

untuk mengevaluasi kondisi di lapangan. Semoga Yayasan 

Himma 'Aliya senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah 

SWT, begitulah Bu Ketu dalam memandang Yayasan Himma 

'Aliya. (Abdul)

Dreams and dedication
are a powerful combination

- William F. Longgood -

“

“



Nurhamida, S.Si, MM

>> Profil

ASIH, ASAH DAN ASUH
DALAM MENDIDIK ANAK

K etemu lagi nih dengan profil majalah alinea. Special 

kali ini kita akan lebih mengenal tokoh dari keluarga 

TKIT Aliya, siapakah beliau? Mari kita baca profilnya. 

Ibu Nurhamida, S.Si, MM adalah ketua komite TKIT Aliya saat 

ini. Beliau merupakan Ibunda dari Cheryl Zeeba Arsyfa (Kelas 

TK B) dan Rais Arfa Kienan Zulhanif (Kelas 4 SDIT Aliya). 

Bunda Cherly adalah panggilan akrab di TKIT Aliya, beliau 

merupakan lulusan S1 Biologi IPB angkatan 42 dan S2 

Manajemen dan Bisnis IPB angkatan 44. Istri dari Bapak 

Sugiyanto, S.Pt ini tinggal di Taman Dramaga Permai 1, Jl. 

Kedaung Blok C No.19, Cihideung Ilir, Ciampea, Kab. Bogor.

Ibu yang sangat hobi memasak dan sangat suka dengan 

makanan shushi ini pertama kali memasukan anaknya ke 

Aliya di playgroup pada tahun 2015 sehingga sampai tahun 

2021 ini sudah 6 tahun menjadi keluarga besar Aliya. Bunda 

Rais, biasa dipanggil di lingkungan SDIT Aliya merupakan 

wanita kelahiran Karawang 1986. Sebagai seorang ibu, tentu 

sangat memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. 

Saat ini Ibu Nida, begitulah panggilan di kalangan Komite, 

sedang asyik menjalani kesibukan memenuhi kebutuhan 

asuh (kebutuhan fisik dan biologi), kebutuhan asih 

(kebutuhan kasih sayang dan emosi), dan kebutuhan asah 

(kebutuhan stimulasi) dari anak-anaknya.

Menurut Ibu Nida, anaknya yang mulai tumbuh ke arah 

remaja ini harus menjadi perhatian khusus karena remaja 

adalah seseorang yang berada dalam masa transisi antara 

masa kanak-kanak dan masa dewasa, masa remaja 

merupakan salah satu masa terpenting dari fase 

perkembangan manusia, karena pada fase ini manusia 

mengalami peningkatan kemampuan berfikir, memiliki 

perasaan yang lebih sensitif dan emosional serta 

berkembangnya organ-organ vital dalam tubuhnya. 

Remaja di Indonesia saat ini sudah banyak terpengaruh 

budaya asing dengan masuknya teknologi yang tidak 

terbendung lagi. Para remaja sudah lupa dengan adat dan 

budaya ketimuran, padahal budaya merupakan kekayaan 

sebagai bentuk warisan nenek moyang berupa keindahan 

seni, seperti seni musik, tarian, benda-benda, bahasa dan 

lain sebagainya. Peran remaja dalam melestarikan budaya 

Indonesia sangatlah penting, karena remaja merupakan 

pemegang tongkat estafet penerus bangsa. 

Oleh karena itu, menurut penuturannya ada 

beberapa upaya yang dapat dilakukan agar para remaja di 

Indonesia mencintai adat dan kebudayaan lokal, diantaranya  

mengenal dan merasa bangga dengan budaya yang ada di 

Indonesia, aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, 

menerapakan budaya dalam pergaulan sehari-hari seperti 

penggunaan dahasa daerah dan menjaga budaya yang ada di 

Indonesia sehingga tidak diakui negara lain.

Terhadap anak-anaknya, Ibu Nida juga mulai 

melakukan beberapa hal dalam upaya mendekatkan serta 

mengenalkan adat dan budaya di Indonesia, diantaranya 

memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, 

menggunakan bahasa daerah bersama keluarga, tidak 

memandang rendah adat budaya daerah lain yang ada di 

Indonesia serta memperkenalkan keanekaragaman adat 

budaya nusantara dan menunjukan betapa Indonesia kaya 

dengan budaya.

Ibu yang suka dengan es buah ini sangat bersyukur 

karena selama bergabung dengan SIT aliya saya merasa 

senang karna visi dan misi SIT aliya sejalan dengan visi dan 

misi di keluarga kami. SIT aliya mampu mendidik anak-anak 

kami menjadi generasi qurani yang mampu berprestasi baik 

akademik maupun non akademik, dan menciptakan murid-

murid dengan akhlaq mulia. Pembiasaan Islami yang biasa 

dilakukan di sekolah tetap murid-murid laksanakan di luar 

sekolah, inilah kesan luar biasa saya, pungkasnya.

Ibu Nida berpesan untuk anak-anak Aliya agar 

mengenal, mencintai dan bangga akan budaya Indonesia 

yang merupakan kekayaan yang di wariskan nenek moyang 

kita. Selain itu yang dapat dilakukan untuk melestarikan 

budaya Indonesia adalah ikut aktif dalam kegiatan budaya, 

mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional 

dan mempraktikkan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk Yayasan Himma 'Aliya semoga senantiasa 

meningkatkan kualitas pendidikan berbasis karakter di SIT 

Aliya, meningkatkan sinergi antara yayasan, pendidik dan 

orang tua serta meningkatkan sarana dan prasarana 

penunjang pendidikan terutama saat Pendidikan Jarak Jauh 

(PJJ) dan menerapkan kepada guru-gurunya metode 

pembelajaran untuk peserta didik dengan cara yang lebih 

menyenangkan. (Abdul)



Y asmine Ulayya Chairunissa, S.Ked adalah lulusan 

SDIT Aliya pada tahun 2010, yaitu angkatan kedua. 

Yasmine (begitulah beliau biasa dipanggil semasa 

bersekolah dahulu) telah menyelesaikan kuliahnya di 

Universitas Andalas, Profesi dokter. Saat ini Yasmine 

sedang menjalani kepaniteraan klinik (Co Ass) di Rumah 

Sakit Umum Pusat DR. M Djamil Padang. 

Yasmine merupakan wanita kelahiran Bogor 

tepatnya pada tahun 1998. Setelah lulus dari SDIT Aliya, ia 

melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kota Bogor lalu di 

SMAN 1 Kota Bogor. Saat ini ia tinggal di Padang, tepatnya 

di Jl. Ladang Puncak Jawa Gadut, Limau Manis, Padang. 

Yasmine sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu 

dasar agama di SDIT Aliya. Ilmu agama bagi Yasmine 

merupakan pondasi bagi keberlangsungan hidup di masa 

yang akan datang. Sebagai bagian dari generasi milenial, 

Yasmine sangat tahu bahwa kehidupan saat ini 

membutuhkan pondasi agama yang kokoh agar mudah 

dalam beradaptasi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal 

yang tidak baik dalam pergaulan. Yasmine sangat 

bersyukur dan berterima kasih kepada orangtuanya 

karena telah menyekolahkan di SDIT Aliya; belajar fikih, 

akidah akhlak, sirah nabawi, tahfizh, dan tajwid yang tidak 

didapatkan di sekolah umum. 

Memasuki kehidupan sekolah menengah 

membuat Yasmine berusaha untuk tetap menjaga dan 

menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan pada saat di 

SDIT Aliya diantaranya menutup aurat, menjaga diri dalam 

bergaul, serta memilih teman yang baik. Wanita yang 

sangat suka dengan minuman susu dan yoghurt ini 

memiliki kesan terhadap SDIT Aliya. Menurut 

penuturannya SDIT Aliya 

merupakan tempat yang 

tepat untuk mendapatkan 

ilmu dasar, mengembangkan 

minat dan bakat sesuai kreatifitas masing-masing anak. 

Ketika beranjak dewasa, Yasmine sangat paham betul 

bagaimana dunia remaja. Perilaku remaja zaman sekarang 

cukup mengkhawatirkan, karena perkembangan 

teknologi  yang pesat membuat arus globalisasi cepat 

serta berdampak pada semakin mudahnya budaya asing 

masuk dan  mempengaruhi rasa kecintaan terhadap 

budaya lokal, pungkas Yasmine. 

Menurut wanita yang menyukai Pempek 

Palembang ini, peran remaja mulai berkurang dalam 

melestarikan adat di Indonesia, namun masih ada 

beberapa remaja yang saya lihat ikut aktif berperan dalam 

melestarikan adat daerah masing-masing, seperti ajang 

mojang jajaka Kota Bogor, Uda-Uni Kota Padang, dll. 

Kegiatan tersebut  juga turut menjadi menjadi media 

melestarikan adat di Indonesia agar tetap eksis di era 

teknologi saat ini. 

Untuk menjaga kecintaan pemuda terhadap 

budaya lokal, Yasmine , ikut membantu men-share artikel, 

rubrik, tentang permainan, kesenian adat nusantara 

melalui media sosial.  Kemendikbud setiap hari 

memberikan posting-an tentang permainan, budaya 

nusantara lho!  Selain itu, wanita yang suka olahraga dan 

nonton youtube ini  juga sesekali suka menonton acara di 

TVRI yakni Pesona Indonesia, Anak Indonesia yang 

meliput keindahan alam, budaya serta adat di Nusantara. 

Yasmine berpesan untuk adik-adiknya di SDIT Aliya 

“Tetaplah berpartisipasi dalam permainan tradisional, 

bermain bersama teman-teman, mengikuti ajang 

perlombaan seni seperti Festival Lomba Seni dan Sastra 

Nasional (FLS2N ), aktif di berbagai kegiatan sosial alam 

seperti pramuka, remaja masjid, dan ikut membantu 

melestarikan adat kita. Tidak hanya itu, jika Adik-adik 

punya hobi memasak, Kalian bisa membantu melestarikan 

masakan-masakan nusantara dengan memasak berbagai 

macam menu tiap daerah, karena itu juga termasuk dalam 

melestarikan adat nusantara lho!”, pungkas Yasmine. 

Untuk Yayasan Himma 'Aliya, semoga Aliya terus 

berkembang selaras dengan teknologi saat ini, selalu 

berinovasi dengan tetap menghasilkan lulusan generasi 

qurani dengan akhlak yang baik, cerdas, berkompeten 

sesuai bidang dan kreatifitas setiap anak. (Abdul)



anan Nashita Herdina merupakan lulusan SDIT H Aliya angkatan ke-3 pada tahun 2010. Hanan 

lahir di Sleman pada tahun 1999. Rumahnya 

sekarang di Jakarta Selatan. Setelah selesai dari SDIT Aliya, 

Hanan melanjutkan studinya di pesantren dan sekolah 

Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat. Enam tahun ia 

mengenyam pendidikan di sana, mulai  Tsanawiyah (MTs) 

hingga Madrasah Aliyah (MA). Saat ini ia sedang 

melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, 

jurusan Syariah Islamiyyah. Insya Allah lulus tahun 2022. 

“Alhamdulillah saya bersyukur pernah belajar di 

Aliya. Dari sini saya mendapatkan banyak pelajaran. Salah 

satunya, saya menjadi tahu potensi saya dalam 

menghafal, entah menghafal Quran atau pelajaran.  Saya 

juga lebih mengerti bagaimana seharusnya interaksi yang 

baik antara akhwat dan ikhwan yang harus dijaga. Guru-

gurunya keren, punya ciri khas tersendiri dari setiap orang. 

Ada yang tegas tapi menjelaskannya jelas, ada yang 

penyayang, ada yang lucu tidak bikin ngantuk serta ada 

juga kegiatannya yang menarik, tidak membuat bosen, 

seperti mabit, outbond, bazar murah.” pungkas Hanan.

Mahasiswi Al Azhar Cairo ini kini sudah beranjak 

dewasa. Dalam pandangan wanita yang hobi tadabur alam 

ini, remaja saat ini lumayan menyedihkan. karena apa? 

Karena telah banyak remaja yang senang dalam mengikuti 

tren dalam dunia media sosial, seperti tik-tok, instagram, 

dan lain-lain. Sehingga kegiatan waktu luang yang 

seharusnya bisa diisi dengan hal bermanfaat hanya 

dialihkan untuk sekedar joget-joget saja yang terkadang 

itu dilakukan di tempat umum dan yang saya amati dari 

remaja sekarang, sudah banyak kasus tentang hamil diluar 

nikah, artinya apa? Artinya hubungan antara lawan jenis 

ini sedikit yang menjaganya, penerapan nilai-nilai Islam 

tidak sampai kepada mereka. Walaupun, saya tidak 

menjudge  untuk  mayoritas  remaja, karena masih banyak 

juga mereka yang menghabiskan waktunya untuk 

mengukir prestasi, dari sisi akademik ataupun non 

akademik. Banyak remaja di Indonesia yang lebih senang 

dengan dunia barat, Korea, dalam sisi fashion, makanan, 

dan juga musik. Begitulah pandangan Hanan terhadap 

remaja saat ini. 

Menurut Hanan kita tak akan mungkin mudah 

dalam mengubah seluruh pemuda untuk langsung 

mencintai adat nusantara, maka yang paling utama 

mulailah dari diri sendiri. Artinya, bisa dari diri kita dahulu 

untuk lebih mencintai adat nusantara itu sendiri. Tapi 

sebenarnya menurut penuturan Hanan kalau di Mesir 

sendiri Alhamdulillah mahasiswinya masih bisa 

membanggakan produk nusantara yaitu dengan 

mengadakan pameran atau penampilan-penampilan dari 

setiap daerah untuk dikenalkan kepada negara lain. 

Selama kuliah di Cairo, menurut mahasiswi yang 

hobi minum air putih ini Alhamdulillah bisa menambah 

relasi pertemanan, dan yang terpenting bisa menimba 

ilmu langsung di kiblat ilmunya. Mentadabburi tanah 

Mesir yang dulu pernah disinggahi oleh para nabi, 

membuat  diri  ini  selalu  bersyukur  bahwa apa yang Allah



berikan itu istimewa. Namun untuk sahabat alinea, Hanan 

juga ingin berbagi rasa bagaimana suka duka selama kuliah 

di Cairo, “Di antara dukanya adalah pada tahun pertama 

terkait penyesuaian bahasa, yang sama sekali belum 

paham apa yang disampaikan oleh dosen ketika 

menjelaskan pelajaran, karena memang bahasa Mesir itu 

memiliki bahasa Arab tersendiri yang disebut amiyah. 

Kalau sukanya banyak banget sih, salah satunya selain bisa 

belajar dan mendapat relasi, bisa mengunjungi tempat 

wisata yang bersejarah yang langsung diceritakan Allah di 

Al-Quran yaitu di Bukit Sina, begitu juga bisa nyobain 

buah-buah dan makanan yang disebut di Quran, seperti 

Adas”.

Setelah lulus dari Al Azhar, Hanan bercita-cita ingin 

menjadi dosen serta melanjutkan kuliah S2 dan S3, Insyaa 

Allah dikabulkan Allah SWT, Aamiin yaa rabbal'alamiin. 

Pesan dari Hanan untuk adik-adiknya di SDIT Aliya, 

“Jangan pernah sia-siakan waktu yang sedang Kalian jalani 

sekarang, fokus dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an 

dan yang terpenting, selalu meminta pertolongan Allah 

untuk dimudahkan dalam merangkai dan menjalani 

mimpi dan cita-cita yang sudah diharapkan. Kuliah itu 

tidak usah mengejar gengsinya pengen di luar negeri atau 

universitas ternama saja, tapi yang lebih utama adalah 

berdoa kepada Allah SWT agar ditempatkan di tempat 

yang bisa menambah ketakwaan kita kepadaNya.” 

Semoga Hanan dan seluruh alumni SDIT Aliya 

senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, 

kesuksesan, kebahagiaan serta keberkahan dan selalu 

berada dalam lindungan Allah SWT. 

Aaamiin yaa rabbal'alaamiin. (Abdul)
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Resensi - Kanal YouTube

Oleh : Fakhri Mubarok

ada perkembangannya, resensi tidak berhenti pada sebuah definisi membahas P secara mendalam sebuah buku. Dengan berkembangnya berbagai referensi 

literasi, resensi juga dapat digunakan dalam aktivitas membahas jenis literasi 

lain termasuk portal digital seperti YouTube Channel. 

Kali ini, Alinea akan membahas satu kanal YouTube yang dapat dijadikan salah satu 

sumber literasi putra-putri kita. Nama kanal YouTube tersebut adalah Helidha yang 

hingga tulisan ini dibuat, sudah memiliki sekitar 276.000 subscriber. Kanal ini 

mengedepakan pendekatan gambar kartun animasi untuk mengembangkan syiar 

agama Islam melalui pilihan topik sederhana yang mudah dicerna untuk berbagai 

segmentasi penontonnya.

Kanal YouTube Helidha sementara ini memiliki 4 playlist untuk membagi kategori 

pembahasan videonya yaitu tentang Heli gambar-gambar, sholat, relaxing video, dan 

bahasan tentang haid. Wah, cocok sekali sepertinya untuk menambah pengetahuan kita 

nih!

Tampilan yang menggemaskan dan bahasan ringan di kanal YouTube Helidha 

membuat setiap video yang dibuat dapat menimbulkan kesan mendalam bagi 

tumbuhnya tontonan yang sekaligus tuntunan yang dapat diserap lebih maksimal 

dengan kemasan yang mudah diterima.

Selain melalui kanal YouTube-nya, Kak Helidha yang belum lama ini meresmikan 

pernikahannya  juga dapat ditemui di beberapa media sosial seperti Instagram dengan 

akunnya yaitu @helidha dan @qurandansenja yang melalui pesan Instagram 

tersebutlah Alinea mendapat izin untuk membahas kanal YouTube Helidha. 

Terus berjuang dan berkarya ya Kak Helidha! Semoga dapat menginspirasi peserta 

didik SDIT Aliya dalam berkreasi tiada henti demi kemajuan syiar agama Islam 

khususnya. Jangan lupa like, subscribe dan comment ya di setiap videonya dengan 

mengetik Helidha di searching Engine YouTube atau pada link :

https://www.youtube.com/channel/UCUxsZtelpvJEkK4RucY0LIA

— Instagram —

Nama Kanal YouTube

Konten/Bahasan

Subscriber Sementara

Helidha

Animasi Dakwah

276.000 Subscriber



N ama saya Mia Savitri. Putera saya 

bernama Arif Rahman Hakim, nama 

panggilannya Hakim. Saat ini Hakim 

duduk di kelas 3A. Selama liburan, banyak sekali 

kegiatan yang diikuti oleh Hakim dan salah satunya 

adalah lomba robotik yang diselanggarakan oleh 

ASEAN Robotic Day dengan tema, ”Technology 

that Influences Today's Health”. Salah satu panitia 

lomba ini adalah SMA Negeri 28 Jakarta dan akan 

dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 September 

2021 secara virtual.

Untuk mengikuti lomba ini, pihak 

Roboratory sebagai pembimbing mewajibkan 

Hakim membuat proyek sendiri dari idenya 

sendiri. Awalnya saya sempat menyerah karena 

saya merasakan betapa beratnya proyek yang 

harus Hakim buat. Saya ingat saat beberapa kali ia 

mengikuti lomba robotik. Namun karena saat itu  

masih duduk di bangku kelas 1,  maka Hakim hanya 

diperkenankan mengikuti  lomba robotik kategori 

basic lego. Beberapa kali dia meraih peringkat 3 

besar, namun ada beberapa lomba juga yang harus 

kami hadapi hasilnya dengan pahit.  Saya sebagai 

orangtua berupaya menjelaskan pada hakim 

bahwa kegagalan adalah jalan kesuksesan dan kita 

harus melalui prosesnya. 

Saat ini trainer robotic mempercayakan 

Hakim untuk mengikuti lomba  ASEAN Robotic Day 

ini dengan kategori creative junior dan ini 

merupakan pengalaman pertamanya dimana 

peserta harus menyertakan proyek robotik dari 

idenya sendirii. Saya terharu akan tekad Hakim, 

saat dimana teman-temannya bisa menikmati 

liburan dengan bermain, namun Hakim harus terus 

latihan dan belajar untuk mempersiapkan dirinya 

agar mampu mempresentasikan hasil karyanya di 

hadapan para juri saat lomba nanti. 

Sesuai tema lomba, akhirnya Hakim 

menemukan ide untuk membuat proyek sensor 

asap rokok. Judul proyek robotiknya adalah 

PROYEK MONITORING UDARA KOTOR DI DALAM 

RUMAH. Untuk membuat suatu proyek robotik, 

Hakim harus belajar Arduino dari dasar. Arduino 

adalah kit elektronik atau papan rangkaian 

elektronik yang bersifat open-source yang banyak 

digunakan untuk membangun proyek elektronika. 

Ia mempersiapkan laptop, alat dan bahan yang 

akan dirakit, kemudian membuat program dan 

menjalankan robot yang sudah dirakit dan 

diprogram.  Semoga lomba ini bisa menambah 

pengalaman dan sebagai  sarana untuk 

mengembangkan bakatnya.. Saya bahagia karena 

Hakim bisa selalu optimis dalam memaknai hidup, 

tidak mudah menyerah dan selalu semangat. 

Terimakasih saya ucapkan untuk  Ibu Andri (walas 

3A), Ibu Tuti, Ibu Endang dan guru-guru yang selalu 

mendukung kegiatan lomba Hakim selama ini.

Ibunda Arif Rahman Hakim (3A)
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Sanatun hijriyyah al mubarakah. Sanatun hijriyyah as sa’idah. 
Kullu ‘am wa antum bi khair
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