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 Persatuan Masyarakat Indonesia  
“ Kerabat Nusantara ” 

Mengucapkan:Mengucapkan:Mengucapkan:   

Semoga pada tahun baru ini kita dapat meningkatkan etos kerja,  
prestasi dan silaturahmi agar lebih baik….. 

Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto didampingi Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia, Pak Ismaya Sukardi 
menyampaikan sambutan pada kesempatan piknik keluarga di Bukit Syahbandar,19 Nopember 2006 

    

   
 

 
Terdaftar pada Polis Diraja Brunei No: BPD-125/1120 tertanggal 1 Juni 2006 

New Year 
2007 
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Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia “Kerabat Nusantara” 

 
 
 

Seulas Pinang dari Redaksi… 
 

Setiap memasuki tahun baru, banyak orang menyambut dengan 
perayaan meriah bahkan terkesan glamour. Hal itu tentunya ti-
dak sepenuhnya salah, namun apakah kita tahu apa makna se-
buah pergantian tahun?  
 
Setiap kita memasuki tahun baru berarti kita membuka suatu 
lembaran baru. Ibarat seorang redaktur yang menulis sebuah 
majalah. Begitu draft majalah baru ditulis, redaktur harusnya 
merenung apakah edisi lama telah mengandung isi yang bernas 
dan layak jadi sumber informasi. Apakah isinya tidak mengan-
dung informasi murahan seperti gosip belaka ataupun berita 
dusta? Jika majalah ditulis dengan rapi dan berisi informasi 
positif tentunya majalah itu layak tersimpan di perpustakaan 
untuk dijadikan rujukan. Namun jika majalah itu penuh berita 
gosip, bohong, menghasut, sensasional semata, kotor serta men-
jijikkan tentunya hanya layak sebagai pembungkus kacang 
goreng bahkan lebih ironisnya hanya layak pengisi tong sampah. 
 
Ahli falsafah mengatakan bahwa umur manusia itu hanya dua 
kali. Pertama ketika hidup, kedua ketika mati. Umur pertama 
biasanya singkat. Di dunia paling-paling umur manusia sekitar 
100 tahun, itupun dalam kondisi yang lemah. Namun jika umur 

pertama terisi amal kebajikan, maka meski orang itu sudah me-
ninggal dunia, namun jasanya masih dikenang orang. Kenangan 
orang banyak terhadap jasa-jasa yang ditinggalkan sesudah mati 
itulah umur yang kedua. Lihatlah para nabi dan orang-orang 
shaleh, umur keduanya jauh melampaui umur pertama.  
 
Pada pergantian tahun baru ini, redaksi turut mengucapkan 
“Selamat Tahun Baru 2007. Semoga etos kerja, amal kebajikan 
dan prestasi kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah”. Edisi 
kali ini boleh dibilang sedikit terlambat karena seharusnya terbit 
pada 10 Desember 2006. Mengingat Desember merupakan bu-
lan sepi karena banyak anggota yang bercuti ke Tanah Air, 
akhirnya redaksi memutuskan menunda penerbitannya pada 
awal Januari 2007. Semoga WARITA edisi ini dapat menjadi 
penyambut kehadiran kembali pembaca di Brunei Darussalam. 
Semoga semangat yang dibawa setelah bercuti akan menambah 
energi baru untuk meningkatkan amal kita di masa yang akan 
datang.  
 
Edisi ini menyorot kegiatan Persatuan Masyarakat Indonesia 
pada bulan Desember dan Januari seperti piknik keluarga di 
Bukit Syahbandar yang berlangsung meriah dan berkesan. Pada 
pergantian tahun 2006 bersamaan pula dengan penyelenggaraan 
Hari Raya Idul Adha 1427 H dan penyembelihan hewan kurban. 
Redaksi memuat petikan khubah Ied yang dilaksanakan di KBRI 
Bandar Seri Begawan. Selamat menikmati***. (EYB) 

Awal Tahun 2007 Azam Baru: 
 
Assalamu alaikum,  
Segala puji kehadirat Illahi Robby, Yang Berkuasa Seluruh ‘Alam. Sholawat serta salam atas Nabi Besar 
akhir zaman, keluarga dan shohabatnya. Salam sejahtera juga kepada semua umatnya hingga hari ini dan 
nanti. Pada bulan pertama tahun ini kita merasa memasuki pintu baru, yang harus dilalui bersamaan den-
gan Hari Raya Aidil Adha yang mengingatkan kita untuk bersyukur karena saudara-saudara kita muslim 
yang sudah/ baru saja menunaikan fardzu haji sebagai penyempurna rukun Islam. 
 
Kita masyarakat Indonesia di rantau ini amat bersyukur dimana tempat tinggal sementara kita saat ini merupakan negeri yang Da-
russalam (sejahtera). Namun kita pasti merasa ikut bersimpati kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia selalu dirundung 
musibah dan cobaan-cobaan. Semoga saja bangsa kita termasuk bangsa besar yang dicintai Penciptanya. Insyaallah nanti bangsa 
kita akan diangkat darjahnya selepas lulus dari ujian-Nya. Belum lagi ingatan kita terlepas dari bencana alam tsunami. Gempa di 
Sumatera dan Jawa. Kemudian menyusul di Jawa Timur keluarnya lumpur di Sidoarjo yang membuat masyarakat terpaksa terusik 
dan pindah ke daerah di sekitarnya. Bersambung lagi dengan hujan deras yang menggenangi sebagian daerah yang rendah. Adalagi 
tanah longsor serta bersambung dengan karamnya kapal angkutan di laut, serta hilangnya pesawat terbang. Hal tersebut sungguh 
menyibukkan sejumlah besar aparat dan masyarakat untuk mengurusnya. 
 
Tentu saja kita merasa sedih disamping membangkitkan kesadaran kita bahwa kita “Sesungguhnya berasal dari Maha Pencipta 
dan akan kembali lagi kepada-Nya nanti”. Janganlah kita menjadi lemah karena meratapinya. Selain itu, kita juga harus senan-
tiasa berdoa dan bersedia menyumbangkan apasaja seikhlas dan semampu kita serta  berusaha agar dapat mencari jalan keluar dari 
penderitaan ini. Kita sebagai hamba-Nya haruslah bersikap positif serta ber”khusnudhon” atau berprasangka baik terhadap Sang 
Pencipta. Segala sesuatu ini tak akan terjadi selain dengan izin-Nya jua. Harapan dan perasaan kita dalam menyikapi hal-hal terse-
but akan menjadi seimbang apabila kita ingat kembali firman-Nya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku, maka jawablah bahwa-sanya Aku adalah dekat, Aku meluluskan permohonan hamba-Ku apabila ia memohon kepada-Ku,
……” (Al Baqoroh: 186). 
     
Selamat tahun baru. Selamat berazam baru. Selamat menentukan program baru di tahun 2007, tetapi  hendaklah diingat: “….boleh 
jadi yang kamu anggap buruk itu amat baik bagimu, dan yang kau anggap baik/ dan disukai itu amat buruk bagimu. Aku le-
bih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Al Baqoroh: 216). Oleh karena itu wajiblah kita bersandar dan selalu 
memohon petunjuk dan hidayah-Nya.  Bersedia dinasehati, insyaAllah azam baru tahun-tahun hadapan akan lebih  terarah.  
 
Akhirnya selamat. Selamat bersilaturahim dan membuat rencana-rencana baru bersama petunjuk-Nya. Semoga dengan ini kita 
termasuk yang mendapat limpahan rahmah serta dimurahkan rezeki dan ditambah nilai makna umur. Semoga keturunan kita di-
jadikan-Nya sebagai Ahlil’ilm-wa ahlil khoir serta dapat terhindar dari hal-hal yang melemahkan iman kita. Selamat. Teri-
makasih. Wassalam  (Ismaya Sukardi) 
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Perpisahan dan Penyambutan Atase Pertahanan  RI 

Geliat Zanjabil 

Piknik Bukit Syahbandar 
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Shalat Idul Adha dan Penyembelihan  

Hewan Kurban 
 

KBRI Bandar Seri Begawan menyelenggarakan Shalat Idul 
Adha, 10 Zulhijah 1427 H tanggal 31 Desember 2006. Ber-
tindak sebagai khatib adalah Ustad Dr. H. Abdul Karim Ha-
wad Hayaza, MA (dosen Lembaga Bahasa, Universiti 
Brunei Darussalam) sedangkan imam adalah Ustad H. Za-
inul Arifin Lubis. Pada malam harinya diselenggarakan tak-
bir hari raya yang berlangsung dalam suasana hujan. 
 
Shalat Idul Adha diawali dengan kumandang takbir hari 
raya bersama-sama pada pukul 07.45. Dalam khutbahnya, 
Dr. H. Abdul Karim Hawad Hayaza, MA mengajak jamaah 
untuk menerima warisan dasar-dasar contoh keteladanan 
yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad 
dan nenek para nabi yaitu Ibrahim dalam ibadah haji dan 
kurban. Dengan memotong hewan qurban, berarti kita 
menghidupkan syi’ar ketaatan nabi Ibrahim AS yang telah 
membuktikan kesetiaan dan kecintaannya kepada Allah, 
tulus dan ikhlas mengurbankan putranya Ismail anak yang 
saleh sebagai ujian iman yang nyata (lihat kutipan khutbah 
pada halaman 11). 
 
Selesai shalat Ied dilanjutkan dengan pemotongan hewan 
kurban di halaman belakang KBRI. Sebanyak 2 ekor sapi, 
1 ekor kerbau dan 3 ekor kambing telah dipotong pada saat 
itu termasuk sedekah 1 ekor kambing dari jamaah penga-
jian Zanjabil. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaku-
kan oleh Ketua KN Pak Ismaya Sukardi. Harga hewan kur-
ban pada tahun ini adalah: B$310 untuk seekor kambing 
dan B$280 untuk sepertujuh bagian sapi.  

KN adakan Piknik Keluarga dan Halal 
Bi Halal di Bukit Syahbandar 

 
Persatuan Masyarakat Indonesia mengadakan piknik 
sekaligus “Halal bi-Halal” dalam rangka Idul Fitri 1427 H 
tanggal 19 Nopember 2006 di Arena Taman Rekreasi 
Hutan Bukit Syahbandar yang dimulai pukul 7.00 pagi. 
Selain halal bi-halal, dalam kesempatan tersebut juga 
dilaksanakan pula arisan keluarga putaran bulan 
Nopember 2006 dan berbagai kegiatan lomba anak dan 
keluarga.  
 
Sebagaimana tradisi piknik, acara diawali dengan 
senam pagi dipimpin oleh Pak Yadi Riyadi dan jalan 
santai di kawasan yang dijamin sejuk asri dan “nggak 
bosanin”. Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto yang 
berkesempatan hadir bersama ini Rimah Herijanto 
mengelilingi kawasan taman didampingi oleh Pak 
Ismaya Sukardi dan Pak Awang Besar Osman. Anggota 
piknik yang berjumlah sekitar 300 orang termasuk anak-
anak betul-betul menikmati pagi yang cerah itu, apalagi 
Bukit Shahbandar memiliki panorama yang indah dan 
unik. Sebagian peserta piknik ada yang memanfaatkan 
waktu dengan mendaki bukit melewati sambari 
menyaksikan pemandangan kawasn Jerudong yang 
indah itu. 
 
Mungkin karena keringat mengalir deras, acara makan 
siang menjadi begitu mengasyikkan. Banyak menu 
tersedia dibawa ibu-ibu, tapi ada pula menu khusus 
yaitu sate ala Jawa ”Samingan”. Acara makan menjadi 
berkesan bak pulang ke kampung halaman. 
 
Sebagaimana tujuan untuk mempererat silaturrhami, 
piknik kali ini betul-betul istimewa. Setelah puas makan-
makan, peserta piknik ditawari berbagai macam hadiah 
menarik. Acara yang dipandu MC Muhammad Zaki 
tersebut kebanjiran hadiah dari sponsor. Di arena taman 
berbagai macam hadiah kelihatan. (Bersambung hal 9) 
 

Pembacaan doa dipimpin oleh Ustad Dr. Haqqi men-
yempurnakan acara piknik di Bukit Syahbandar. Terli-
hat Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto didampingi 
oleh Ketua KN Pak Ismaya Sukardi sedang berdoa. 

Pembagian daging kurban 

Aksi Pak Risam  
potong daging kambing 

Aksi Mas Eko  
mencincang daging sapi-
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Berita Indonesia di Brunei 

Kunjungan Bapak Ali Alatas  
ke Brunei Darussalam 

 
Mantan Menlu Indonesia selaku anggota Emenent 
Person Group (EPG) Charter ASEAN, Bapak Ali Alatas 
mengadakan kunjungan ke Brunei Darussalam tanggal 
27-30 Nopember 2006 dalam rangka menghadiri 
Sidang “7th Meeting of the EPG on ASEAN Charter” di 
Hotel Empire, Jerudong. Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh para eminent person (tokoh berpengaruh) dari 
negara ASEAN kecuali Thailand untuk membentuk 
ASEAN Charter yaitu : Fidel Ramos dari Philipina, Tan 
Sri Musa Hitam dari Malaysia, Dr. Aun Porn Moniroth 
dari Kamboja, Khampan Simmalavong dari Laos, Dr. 
Than Nyun  dari Myanmar, Prof. S. Jayakumar dari 
Singapura dan Nguyen Manh Cam dari Vietnam. Hadir 
pula dari Sekretariat ASEAN yaitu Mr. Termsak 
Chalermpalanupap,  sementara Brunei Darussalam 
diwakili oleh Menludag II Pehin Dato Lim Jock Seng.  
 
Dalam kunjungannya di Brunei Darussalam, anggota 
EPG berkesempatan mengadakan kunjungan 
kehormatan kepada Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan 
Putera Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee 
Billah di Istana Nurul Iman. Selanjutnya, mereka telah 
diundang jamuan makan malam oleh Menludag Brunei 
Darussalam, Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan 
Menludag II Brunei Darussalam, Pehin Dato Lim Jock 
Seng. 
 
Pertemuan telah membahas finalisasi laporan EPG 
dan Alatas’s Paper yang telah diedit oleh para asisten 
EPG pada pertemuan ke-3 Asisten EPG Hanoi. 
Sedangkan penandatanganan hasil pertemuan akan 
dilaksanakan di Cebu, Philipina pada akhir tahun 2006. 
EPG dibentuk oleh pemimpin ASEAN pada KTT ke-11 
ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 12 Desember 
2005 setelah ditandatanganinya Deklarasi Kuala 
Lumpur mengenai Pembentukan Charter. (Efri) 

 

Kunjungan Ketua Mahkamah Syariah Aceh 
ke Brunei 

 
Ketua Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam, 
Drs. H. Soufyan Mohd. Salleh dan rombongan 
mengadakan studi banding ke Brunei Darussalam 
tanggal 5-6 Desember 2006. Rombongan yang 
beranggotakan: Drs. H. Jufri Ghalib, Drs. H. Marluddin 
Abdul Jalil dan Drs. Ishak Kasim tersebut antara lain 
mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil 
Menteri Agama Brunei Darussalam, Pehin Dato 
Badaruddin dan Duta Besar RI Bapak Herijanto 
Soeprapto di KBRI Bandar Seri Begawan. 
 
Dalam pertemuan antara Delegasi Mahkamah Syariah 
Aceh dengan Ketua Mahkamah Syariah Brunei 
Darussalam Pehin Dato Abd Hamid Bakal antara lain 
disampaikan mengenai fungsi dan struktur organisasi 
Mahkamah Syariah Brunei. Pertemuan dilanjutkan 
dengan Direktur Pusat Dakwah Islamiyah Brunei, 
Ustazah Hajah Zasia Haji Sirin yang didampingi oleh da’i 
PDIP asal Aceh, Ustad H. Ismuhadi Abdullah. 
  
Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam diresmi-
kan tanggal 1 Maret 2003 atau 1 Muharram 1424 Hijriyah 
sebagai implementasi Undang Undang (U) Nomor 18/001 
tentang NAD dan UU Nomor 44/1999 tentang Keistime-
waan Aceh. Mahkamah Syariah kewenangannya mer-
angkum seluruh kewenangan badan peradilan umum dan 
agama. Mahkamah Syariah ini berwenang mengadili 
perkara hukum keluarga atau al-ahwal al-syakhshiyah, 
perdata (muamalah), dan jinayah atau pidana. (EYB) 

Bapak Ali Alatas ketika disambut kedatangannya oleh Bapak 
Herijanto Soeprapto dan Syaikh Fadillah Ahmad dari Kem-
ludag Brunei Darussalam di Bandara Internasional Berakas. 

Sambutan Tahun Baru 2007 
 
Banyak cara yang dilakukan menyambut kedatangan tahun 
baru tentunya agar pergantian waktu yang terjadi setiap 365 
hari itu berkesan. Selain itu penyambutan tahun baru sebagai 
ungkapan optimisme agar kehidupan kita di masa depan dapat 
membaik. 
 
Di Wisma Duta Indonesia, pergantian tahun baru bersamaan 
dengan acara perpisahan dengan Ibu Ida Susanty Mudjajadi 
dan penyambutan Bapak Jacobson yang diadakan oleh Dubes 
RI Bapak Herijanto Soeprapto. Hadir dalam kesempatan terse-
but Ketua Persatuan Masyartakat Indonesia Pak Ismaya Su-
kardi dan Wakil Ketua KN Ibu Dewi Mirwan, penasehat KN 
Dr. Kartono Ibnoe serta masyarakat Indonesia lainnya.  
 
Acara tahun baru dimeriahkan dengan berbagai acara menarik 
seperti: karaoke, fashion show yang diikuti oleh anak-anak 
Indonesia dan dewasa, permainan remaja dan tidak lupa game 
kekompakan keluarga serta joget patung. Tidak lupa acara yang 
dipandu Hadianto dan Efri Yoni tersebut banyak membagi-bagi 
hadiah kenangan. Tidak hanya peserta karaoke, kuis, game dan 
joget malah para undangan juga berhasil memboyong hadiah 
lewat “door price”. Setelah melewatkan tahun baru, terlihat 
diantara yang beruntung menggondol hadiah tahun baru seperti 
Pak Karnedi, Ibu Tina Awang Besar, Pak Eddy Hendarsyah 
dan Pak Yadi Hariadi. Semoga Tahun 2007 membawa harapan 
lebih baik.@@@ 



 

Warita, Tahun XVII, No.24, 10 Januari 2007                                                                                                                                                                                 6

Sejumput Ungkapan Jiwa 

Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMIES)  
ikutserta mengucapkan : 

 
“Selamat Datang di Brunei“ kepada: 
 

1. Bapak Jacobson dan keluarga 
     Selaku Wakil Kepala Perwakilan RI 

(Deputy Chief of Mission/DCM), KBRI BSB 
2.  Ibu Erna Kusmaningsih dan Keluarga 
 Minister Counsellor Policy Planning, KBRI BSB 
3.  Kolonel Herawan Adji dan keluarga 
 Atase Pertahanan RI, KBRI BSB 
 
Selamat Menunaikan Ibadah Haji 
“Semoga mendapat haji yang mabrur” 
1. Rd. Pipih Supriyah dari Jakarta 
2. Bapak Erizal Rusli dan isteri dari Seria 
3. Bapak Herman Bachtiar dan isteri dari Seria 
4. Bapak Widoyoko dan isteri dari Seria  
5. Bapak Ardasa dari Seria 
 

“Selamat Kembali ke Tanah Air Tercinta” 

kepada : 
1. Ibu Ida Susanty Mudjajadi dan keluarga 
 Kembali ke Tanah Air tanggal 3 Januari 2007 
2.  Kolonel Mulyana Esa dan keluarga 

Kembali ke Tanah Air tanggal 17 Desember 2006 
3.  Ibu Made Sumiati 

Kembali ke Tanah Air bulan Januari 2007 
 
“Selamat Menimang Si Buah Hati” kepada: 
 Ibu Sri Muryaningsih Nawi (Mbak Ning) 
 Melahirkan anak ke-3 (putera) bulan Desember 2006 
 

“Turut Berduka Cita yang Sedalam-
dalamnya”   atas Meninggalnya”: 

1. Bapak Eddy Sudiskam (mantan staf Penerangan KBRI) 
meninggal dunia tanggal 8 Desember 2006 di Jakarta dalam usia 56 tahun 

2. Ibu Hjh. Djaedah Binti Madjsum  
 (ibunda dari Nani Wahid) meninggal dunia tanggal 7 Desember 2006  
 di Jakarta usia 59 tahun. 
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Keluarga professional perminyakan 
Indonesia di Seria adakah 

“Walimatussyafar” 
 
Beberapa keluarga professional perminyakan Indonesia 
di Seria yaitu Pak Erizal Rusli dan keluarga, Pak 
Herman Bachtiar dan keluarga serta Pak Widoyoko dan 
keluarga mengadakan doa selamat ”walimatusy syafar” 
sehubungan dengan rencana menunaikan ibadah haji 
ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah pada musim haji 
1427 H. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 
25 Nopember 2006 di Restaurant Serikandi, Jalan Setia 
Di–Raja Kuala Belait. Hadir dalam kegiatan tersebut 
keluarga masyarakat Indonesia Seria dan Bandar Seri 
Begawan seperti Pak Suhairi Suhaimi dan Efri Yoni 
Baikoeni. Rencana keberangkatan para calon jamaah 
haji itu adalah tanggal 12 Desember 2006 di Bandara 
Internasional Berakas. Diantara warga Indonesia lainnya 
yang menunaikan ibadah haji pada musim haji 1427 H 
adalah Rd. Pipih Supriyah (Sari Ayu Martha Tilaar) dan 
Pak Ardasa dari Seria.  
 
Sementara itu jamaah haji Brunei Darussalam telah 
diterima oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Baginda 
Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul 
Iman tanggal 28 Nopember 2006. Seperti tahun 
sebelumnya, Sultan H. Hassanal Bolkiah memberikan 
cendera mata berupa kain ihram kepada calon jemaah 
haji laki-laki dan mukena kepada calon jemaah haji 
perempuan. 
 
Jamaah haji Brunei pada musim haji tahun ini berjumlah 
sekitar 1.000 orang termasuk 7 orang warga negara 
Indonesia yang bekerja dan tinggal di Brunei 
Darussalam. Para calon jemaah haji tersebut akan 
diterbangkan dalam 6 kloter, dimana kloter pertama 
direncanakan berangkat tanggal 7 Desember 2006. 
Semoga para jamaah calon haji tersebut berhasil 
mendapatkan haji yang mabrur. Amin.  

Acara Pisah-Sambut Athan RI 
 
Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto menyelenggara-
kan resepsi pisah sambut Athan RI dari Kol. CPL Muly-
ana Esa kepada Kolonel Inf. Herawan tanggal 10 De-
sember 2006 di Wisma Duta Indonesia. Disamping itu, 
resepsi juga menyambut staf KBRI yang baru yaitu ibu 
Erna Kusmaningsih (Minister Counsellor Policy Plan-
ning).  
 
Serah terima tanggung jawab Athan RI akan dilaksana-
kan tanggal 15 Desember 2006. Bapak Mulyana Esa 
telah kembali ke Tanah Air pada hari Minggu tanggal 
17 Desember 2006 pukul 12.20 dengan pesawat SQ 
822 ke Jakarta via Singgapura.  

Sebahagian anggota KN dan masyarakat Indonesia yang 
menghantar kepulangan Bapak Mulyana Esa ke Tanah Air 
di Airport Berakas. 

 Sudut Kenangan 

 

Atas: Anak-anak Indonesia yang mengikuti MTQ dalam 
rangka Nuzul Quran bulan Ramadhan 1427 H berfoto 
dengan Bapak Herijanto Soeprapto dan Ibu Rimah 
Herijanto. Kanan atas: Ketua KN Pak Ismaya Sukardi 
dan Arif Rifanto ketika menyambut kunjungan Pan-
glima TNI di Wisma Duta tahun 2005. Kanan bawah: 
Suasana pengajian Zanjabil bulan Agustus 2006 di 
KBRI, terlihat diantara jamaah yang hadir Dr. H. Gho-
zali Moekti dan Pak Awang Besar. 
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Dubes RI Kunjungi Daerah Temburong 
 
Pada tanggal 22–23 Desember 2006, Duta Besar RI Bapak 
Herijanto Soeprapto didampingi oleh Ibu Rimah Herijanto, 
Pak Kardi Ady Zulkarnaen, Pak M. Naziraqn Hafiz, Pak 
Syarifuddin dan Pak Herawan mengadakan kunjungan 
kerja ke Daerah Temburong. Selama kunjungan tersebut, 
Bapak Duta Besar dan rombongan mengadakan kunjungan 
perkenalan kepada District Officer (DO) Temburong, 
Awang Mohd. Abduh Abdul Salam beserta instansi terkait 
lainnya di Daerah Temburong, pertemuan dengan 
masyarakat Indonesia di Temburong serta meninjau rumah 
panjang dan obyek wisata di Daerah Temburong.  
 
Pada malam harinya Bapak Duta Besar dan Ibu Rimah 
Herijanto menghadiri acara temu ramah dengan 
masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 350 orang. 
Acara ini diselenggarakan secara swadaya oleh 
masyarakat Indonesia yang bekerja dan bertempat tinggal 
di Daerah Temburong. Acara pertemuan berlangsung 
meriah di Dewan Belalong yaitu sebuah auditorium milik 
Pemda Temburong. Acara diisi antara lain dengan 
sambutan wakil masyarakat Temburong oleh Abdul Wahid 
Jamali dan sambutan perkenalan dari Duta Besar RI, 
Bapak Herijanto Soeprapto. Acara pertemuan yang 
berakhir jam 22.30 tersebut dimeriahkan dengan makan 
malam dan persembahan musik orkes dangdut “Putera 
Irama” pimpinan Ampuan Damit yang merupakan salah 
satu group musik yang ada di Temburong. Selama di 
Daerah Temburong juga telah dilakukan pelayanan 
Kekonsuleran bagi lebih dari 300 orang WNI.  
 

Sambungan.... 
 
Sementara itu, tanggal 23 Desember 2006 Ibu Rimah 
Herijanto didampingi oleh Ibu Sri Sugiharti dan Ibu 
Budiyanti mengikuti kegiatan ”ladies program”. Dalam 
kesempatan itu, Ibu Rimah Herijanto mengunjungi 
perkebunan limau khas Temburong di Desa Belais 
dan Buda-Buda.  
 
Dari Kampong tersebut, Ibu Rimah kemudian 
mengunjungi Taman Warisan Majlis Perundingan 
Mukim dan Kampong Belais dan Buda-Buda yaitu 
berupa taman percontohan milik kampong. Di tempat 
tersebut terdapat diantaranya 8 buah pondok 
pemancingan ikan, apotik hidup, bunga-bunga dan 
sayur-sayuran. Tempat ini terletak di tepi jalan 
kampong sekaligus berseberangan dengan sungai 
Pandaruan yang cukup dalam. Ibu Rimah Herijanto 
disambut oleh Ketua Kampong Belais dan Buda-
Buda dengan sebuah persembahan musik ”mukun” 
oleh warga tua kampung terkait yaitu sejenis 
persembahan pada malam pernikahan yang diiringi 
gendang dan hadrah disertai dengan syair pantun-
pantun pergaulan. Di tempat yang sama, Ibu Rimah 
Herijanto mengikuti acara ramah tamah dengan 
sekitar 50 orang warga kampong dan menikmati 
jamuan jedah ringan yang disediakan oleh warga 
tersebut. Pada akhir acara, Ketua kampong Belais 
dan Buda-Buda meminta kesediaan Ibu Rimah 
Herijanto untuk menanam cikal kelapa sebagai 
kenang-kenangan kunjungan Ibu Rimah Herijanto ke 
kampong tersebut. 

Dubes RI BapakHerijanto Soeprapto (tengah berpeci) dan Ibu Rimah Herijanto bersama dengan Masyarakat Indonesia di 
Daerah Temburong didampingi antara lain oleh Pak Kardi Ady Zulkarnaen, Pak M. Nazirwan Hafiz, Kol. Herawan Adji dan 
Ibu Budiyanti Syarifuddin. Pertemuan masyarakat tersebut berlangsung dengan antusias dan meriah di Dewan Belalong,   
Pekan Bangar.  
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Brunei Kirim Kontingen ke IMSO di Jakarta 
 
Permanent Secretary Kementerian Pendidikan Brunei 
Darussalam, Awang H. Mohamad Daud bin H. Mahmud 
pada tanggal 7 November 2006 di Bandar Seri Begawan 
menyerahkan bendera Brunei Darussalam kepada 
Dayang Hjh. Jauyah Tuah selaku ketua kontingen Brunei 
Darussalam pada “International Mathematic & Science 
Olympiade (IMSO) 2006” yang berlangsung tanggal 12–
17 Nopember 2006 di Jakarta. Kontingen Brunei 
Darussalam sebanyak 6 orang siswa dibawah umur 12 
tahun yaitu Ahmad Safwan bin Dr. H. Ismail, Amirah bt 
Zamain, Jasper Pang Yi Ern, Muhammad Hazman bin 
Muhd. Iskandar, Noor Azimah bt H. Mohd. Jaafar dan 
Law Vi Yen.  

Panglima ADBD Terima Wing 
Kehormatan TNI AU 

 
Pada tanggal 9 Nopember 2006, Panglima Angkatan 
Bersenjata Diranja Brunei menerima brevet komando dan 
wing para Korpaskhasau yang disematkan oleh Panglima 
TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto di Markas Komando 
Korpaskhasau, Lanud Sulaeman, Bandung.  
 
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 
Marsekal TNI Herman Prayitno menyematkan wing 
penerbang kehormatan kelas satu  di ruang hening 
Mabes AU, Cilangkap, Jakarta.   Hadir pada kedua acara 
tersebut Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kasad 
Jenderal TNI Djoko Santoso, Kasal Laksamana TNI 
Slamet Subianto dan beberapa pejabat teras TNI lainnya.  
 
Kedatangan Panglima ABDB Mayor Jenderal Dato 
Paduka Seri Haji Awang Halbi di Markas Komando 
Korpaskhasau, disambut dengan demonstrasi kebolehan 
dan kemahiran para Prajurit Korpaskhasau dalam bela 
diri taekwondo, pembebasan sandera dan terjun boogey 
serta mendapat kesempatan untuk melakukan tembak 
eksekutif bersama Panglima TNI, Kasau dan Komandan 
Korpaskhasau. Penganugerahan wing kehormatan TNI 
AU dan pengangkatan sebagai  warga kehormatan 
Korpaskhasau dimaksudkan untuk meningkatkan 
hubungan kerjasama antara pemerintah kedua negara. 

Brunei Darussalam Menjadi Tuan 
Rumah Sidang ke-52 Dewan 

Eksekutif dan Seminar EROPA 
 

Brunei Darussalam menjadi tuan rumah penyelengga-
raan Sidang ke-52 Dewan Eksekutif ”Eastern Regional 
Organization for Public Administration (EROPA)” seka-
ligus seminar ”Modernizing the Civil Service in Align-
ment with the National Development Goal” yang ber-
langsung pada tanggal 14-17 Nopember 2006 di Ban-
dar Seri Begawan. Sidang ke-52 dan seminar EROPA 
dibuka oleh Putera Mahkota Brunei Darussalam Pengi-
ran Muda Haji Al-Muhtadee Billah pada tanggal 13 
Nopember 2006 di International Convention Centre 
(ICC) Berakas. 
 
Sidang ke-52 Dewan Eksekutif EROPA dipimpin oleh 
Ketua Dewan Eksekutif Mr. Nguen Ngoc Nien di Hotel 
Empire Jerudong dan dihadiri antara lain Direktur Kan-
tor Pelayanan Publik Kantor Perdana Menteri Brunei 
Darussalam Dato Paduka H. Saifon B Hj Awg Besar 
selaku ketua panitia, Ms. Patricia Sto Thomas, Sekjen 
EROPA dan perwakilan dari negara-negara anggota. 
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Lembaga Ad-
ministrasi Negara (LAN) RI, Sunarno Somowijoto dan 
diikuti sebanyak 7 anggota delegasi yang berasal dari 
LAN, UI dan UGM.  
 
Sidang ke-52 Dewan Eksekutif EROPA membahas ber-
bagai hal antara lain: pernyataan Ketua Dewan Ekse-
kutif dan tuan rumah EROPA, hasil Sidang ke-51 De-
wan Eksekutif EROPA di Vietnam tahun 2005, laporan 
Sekjen EROPA, dana pembangunan organisasi dan 
masalah administrastif EROPA lainnya. 
 
Sementara itu, kegiatan seminar EROPA telah men-
gundang keikutsertaan 5 orang pembicara dari Brunei 
Darussalam dan 38 pembicara dari luar negeri dengan 
latar belakang sebagai pakar, pejabat pemerintah, 
pegawai negeri   dan menager.  

 

Piknik Keluarga di Bukit Syahbandar 
Sambungan halaman...4 
 
Ada puluhan kotak-kotak berbugkus, namun ada pula 
yang ”telanjang” seperti sepeda gunung dan televisi 20 
inci. ”Wah, ini tidak main-main nih?” tanya Erlangga 
Septama setengah tidak percaya. Akhirnya, satu demi 
satu, hadiah diperebutkan. Peserta yang beruntung 
menerima dengan wajah ceria. Ada pula yang dapat 
sembako, hasil kebun dan buah-buahan. Hadiah 
istimewa berupa TV dimenangkan oleh .... Para 
sponsor yang memberi hadiah antaranya: Emperial 
Sport, Nurhayana Ent, Sari Ayu, Sate Samingan, 
Sehat, Sarpani. Tidak sedikit pula atas nama individu 
seperti Pak Mulayana Esa. 

Acara piknik keluarga sekaligus sebagai perpisahan KN 
dengan Kolonel Mulyana Esa dan Ibu Ida Susanty 
Mudjajadi yang akan kembai ke Tanah Air setelah 
bekerja di KBRI Bandar Seri Begawan.   

Senam pagi 
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Prestasi Pelajar Indonesia di Brunei 
Anak-anak Indonesia  

Menorehkan Prestasi Cemerlang 
 

Anak-anak Indonesia kembali menorehkan prestasi 
cemerlang dalam laporan pendidikan akhir tahun 2006 di 
berbagai sekolah di Brunei Darussalam. Dari pantauan 
kami di sekolah Nusa Laila (sekolah swasta tertua di 
Brunei Darussalam), Sekolah Menengah Persediaan 
Arab dan sebuah sekolah di Jerudong, beberapa anak 
Indonesia mendapat prestasi membanggakan.  
 
Sebutlah diantaranya: Faris Begawan Ambary bin 
Fathoni S Ambary (murid KG 3) menduduki juara 3, 
Adlina Nabilatussalimah binti Hj. Aam (murid Primary 1) 
menduduki juara 1, Nursafura Md. Hadiny, (murid 
Primary 1) menduduki juara 2, Madina Firasatul Ilmi binti 
Eko Sutrisno (murid Primary 2) menduduki juara 2, 
Nandini Nur Annisa binti Yadi Suriahadi (murid Primary 
4) menduduki juara 1, Farisa Hanifa Muslima binti Eko 
Sutrisno (murid Primary 5) menduduki juara 1, Rita 
Nurhidayah Yusof (murid Primary 2) menduduki juara 2, 
Kamila Qurratul Aini binti Eko Sutrisno (murid Primary 6) 
mendapat nilai 5A bersama dengan Ahmad Fauzi 
Ismaya (murid primary 6), dan Inaz Nabil Almunawar 
(murid Primary 6).  

Tim Indonesia Juara Pertandingan  
Badminton ASEAN  

Dibawah Usia 16 Tahun  
 

Tim ganda campuran Indonesia muncul sebagai juara dalam 
Pertandingan Badminton ASEAN untuk memperebutkan 
piala Asia dibawah usia 16 Tahun yang berlangsung tanggal 
30 Oktober 2006 di Stadium Tertutup Hassanal Bolkiah 
Berakas. Dalam kesempatan tersebut, Tim Indonesia berhasil 
mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2 sementara tim 
Thailand menduduki tempat ketiga setelah Malaysia. 
 
Sebelum maju ke babak final, tim bulu tangkis Indonesia 
berhasil mengalahkan tim Vietnam dengan kedudukan 3-0. 
Dengan demikian tim bulu tangkis Indonesia berhasil 
mewakili ASEAN pada Kejuaraan Bulutangkis Beregu 
Campuran “Piala Asia” yang akan diselenggarakan di 
Shenzhen Propinsi Guangdong Cina. Dalam pertandingan 
tersebut Indonesia mengirimkan 7 pemain handalannya 
yaitu: Alexander Kevin, Angga Pratama, Marteen Tene, 
Evert Sukamta, Febby Angguni, Destiara Harris Della dan 
Ni Made Wijaya. Tim ini dibimbing oleh pelatih nasional 
Imelda Wiguna dan Nara Sujana. 

Berita Duka Meninggalnya  
Pak Eddy Sudiskam 

 
Telah meninggal dunia, Pak Eddy Sudiskam, mantan 
staf Pensosbud KBRI Bandar Seri Begawan pada hari 
Jumat, 8 Desember 2006 jam 15.00 di RS Fatmawati 
Jakarta karena serangan jantung. Almarhum yang ak-
rab dipanggil Pak Eddy meninggal dunia dalam usia 57 
tahun dan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang 
anak. Sebagai staf Penerangan (fotografer) di KBRI, 
beliau telah bertugas lebih dari 15 tahun. Selama hayat 
hidupnya, Kerabat Nusantara khususnya Redaksi 
Warita banyak menerima kiriman foto “courtesy” dari 
beliau. KN mengucapkan turut berduka cita yang 
sedalam-dalamnya, semoga almarhum mendapat 
tempat yang mulia disisi-Nya, diampunan dosa-
dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan 
ketabahan dan kesabaran. Amin. 

Duka Cita Meninggalnya  
Ibunda Hjh. Nani Wahid di Jakarta 

 
Berita duka datang dari keluarga Hjh. Nani Wahid atas 
berpulangnya kerahmatullah ibunda tercinta Hjh. Djaedah 
Binti Madjsum pada tanggal 7 Desember 2006 di Jakarta 
dalam usia 59 tahun. KN menyampaikan turut berdoa cita 
yang sedalam-dalamnya diiringi dengan ucapan semoga 
almarhumah ditempatkan ditempat yang mulia disisi-Nya. 
Amin. 
 
Sementara itu, pembacaan doa arwah sehubungan den-
gan 40 hari meninggalnya almarhumah dilaksanakan 
oleh keluarga Hjh. Nani Wahid pada tanggal 16 Januari 
2007 di rumah, no.17 Simp. 1761-30 Kg. Tanjung 
Nangka.  

Diantara anak Indonesia yang sekolah di SR Mohd. 
Shalleh, Kg. Sg. Hanching. Dari kiri: Fahmi, Kiko,  

Dava, Latif dan Alwi.  

Presiden SBY dengan anak-anak  
di perpustakaan 
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Haji dan Kurban, Wujud Kesetiaan Insan kepada Tuhan 
Oleh: Dr. H. Abdulkarim Awad Hayaza, MA 

 
Di Tanah Suci Makkah Al-Baladal Haram, di tempat mula pertama dibangun Baitullah 
Rumah Suci pertama bagi umat bertauhid, berjuta-juta jemaah haji yang datang dari seluruh 
pelosok dunia telah menyelesaikan rukun ibadah manasik haji yang terpenting yaitu wuquf 
di Padang Arafat tanggal 9 Dzulhijjah sebagai tamu-tamu Allah, sesuai sabda Rasulullah 
saw: “Bahwa para jemaah haji adalah laksana tamu-tamu Allah, apabila mereka berdo’a 

memohon tentu akan dikabulkan, dan apabila mereka bersedekah atau berinfaq dalam amal kebajikan atau berjihad fi 
sabilillah pasti akan diganti dengan pahala yang jauh lebih baik”. Bulan haji adalah musim kebajikan penuh keberkahan 
yang memproduk kembali bentuk format nilai-nilai kebenaran agama Islam, bagaikan cermin yang bening bersih, ten-
tang hakekat hidup seorang muslim sebagai hamba Allah yang setia menekuni dan mentaati ajaran agamanya, semata-
mata tulus ikhlas mengharap keridaan Allah demi kebahagiaan hidup dunia akhirat dan keselamatan dari siksa api 
neraka. Di antara hikmah ibadah haji ialah, sebagai tali pengikat antara syare’at agama Allah yang terdahulu dan yang 
terakhir, tempat pertemuan para Nabi-nabi dan Rasul-rasul utusan Allah, tempat lahirnya generasi para shiddiqien, syu-
hadaa’ dan sholihien, dalam satu tujuan mentauhidkan Allah, dimana para Rasul utusan Allah (as) telah berjoang dan 
menanamkan dasar-dasar Risalah Ilahiyah, kemudian mewariskan contoh keteladanan yang sebaik-baiknya bagi umat 
manusia.  
 
Demikianlah, Allah telah menjadikan 10 hari-hari pertama sampai hari yang ke-sepuluh   sebagai  keberkahan, sepuluh 
hari-hari musim limpahan rahmat ampunan Allah yang tidak ada batasnya, sepuluh hari-hari awal bulan Dzulhijjah yang 
penuh contoh keteladanan dan merupakan ensyclopedi syi’ar kebesaran Allah, hari-hari untuk membersihkan diri dari 
segala dosa dan sifat angkara murka, kembali kepada ketaatan kepada Allah YM Mengetahui  segala rahasia yang gaib 
dari kehidupan ini, dan sebagai sepuluh hari-hari yang dinyatakan oleh Allah dalam bentuk sumpah firman NYA dalam 
lima ayat-ayat pertama dari Surah Al-Fajr 1-5. Dunia telah menerima warisan dasar-dasar contoh keteladanan yang ter-
baik bagi generasi umat manusia yang ideal, mutlak dan abadi, sejak generasi umat yang pertama, generasi sekarang 
dan yang akan datang sampai Hari Qiamat, bahwa umat Islam masih tetap dan akan selamanya berjihad memper-
tahankan amanat Allah dan warisan Rasul utusan NYA berupa Al-Qur’an dan Sunnah tuntunannya dengan ajaran tauhid 
yang murni. Dan kebesaran Allah ini, sudah dibuktikan gambaran nyata di atas pentas kemanusiaan paling sedikit dua 
kali setahun di Tanah Suci. 
 
Amal ibadah yang lebih penting lagi untuk mengakhiri manasik haji dalam mengagungkan syi’ar kebesaran Allah, ialah 
melakukan penyembelihan hewan qurban dimulai setelah solat Hari Raya Al-Adha atau Qurban hari ini 10 Dzulhijjah dan 
tiga hari-hari tasyriq berikutnya. Dengan memotong hewan qurban, berarti kita menghidupkan syi’ar ketaatan nabi Ibra-
him (a.s) yang telah membuktikan kesetiaan dan kecintaannya kepada Allah, tulus dan ikhlas mengurbankan putranya 
Ismail anak yang saleh sebagai ujian Iman yang nyata sehingga disebut Hari Raya Qurban, sebagai tanda syukur yang 
lahir dari hati yang Iman dan Taqwa kepada Allah dengan tujuan menyalurkan rahmat kasih sayang dan ihsan terhadap 
sesama hamba Allah, sebab seluruh hidup ini adalah rahmat karunia Allah dan Allah senang jika kita meniru sifat kasih 
sayang-Nya. Dengan berkurban Iman kita dicoba dan diuji, dididik untuk menyiapkan diri sewaktu-waktu mengikhlaskan 
segala apa dan berupa apapun sedikit dari nikmat pemberian Allah yang kita miliki, demi mendekatkan hubungan den-
gan Allah,  dan mempererat hubungan kasih sayang–silaturrahmi- sesama hamba Allah.  
 
Setelah mengetahui hikmah dan falsafah tujuan penyembelihan hewan qurban, jelaslah bahwa Islam membantah  prin-
sip yang dilakukan oleh kepercayaan-kepercayaan selain Agama Islam, bahwa daging qurban itu dijadikan sebagai sa-
jian (sesajen) untuk para dewa yang mereka tuhankan. Maka dalam hal ini Islam menegaskan bahwa daging qurban itu 
adalah untuk santapan saudara-saudara kita yang memerlukan kasih sayang dan prikemanusiaan (bukan sajian untuk 
Allah). Berbahagialah orang yang hatinya ikhlas berkurban sebagai amal ihsan dan prikemanusiaan, dengan jaminan 
pahala berupa rahmat ampunan dari Allah swt YM Pengasih lagi Penyayang, karena Allah swt telah meletakkan sifat 
kasih sayang NYA di hati hamba Nya   yang memiliki sifat kasih sayang dan sebaliknya,  Allah swt meletakkan keben-
cian NYA pada diri orang yang dalam hatinya tidak memiliki rasa kasih sayang, kasar dan kejam. Adapun pahala mela-
kukan penyembelihan hewan qurban, adalah merupakan salah satu di antara amal kebajikan yang dapat menyelamat-
kan orang yang melakukannya dari kesesatan atau keburukan hidup di dunia dan di akhirat. Junjungan Rasulullah saw 
berpesan dalam sebuah hadits yang maksudnya: “Kalau ingin harta kekal, tanamkan pada amal saleh dan bersedekah 
melalui ibadah qurban. Kalau ingin rizqi berkah dan umur panjang, pelihara hubungan silaturrahmi dengan sesama 
hamba Allah agar menjadi ingatan manis atau reputasi yang harum di belakang hari”.  
 
Demikian Islam mengajarkan agar kita memperbanyak amal saleh dalam  ketaqwaan untuk menjaga nama baik di dunia 
demi kebahagiaan hidup di akhirat, sebab nama baik ketika di dunia melalui amal saleh, anak keturunan yang saleh, dan 
ilmu yang berkah, adalah umur kedua bagi manusia setelah mati karena amal saleh dapat menyambung keberkahan 
umur. Jangan biarkan hidup tamak atau serakah mengikuti hawa nafsu lepas tanpa kendali. Berapapun luas tanah yang 
kita miliki di dunia, yang kita perlukan hanyalah sepanjang badan di dalam kubur. Harta dan  segala kesenangan 
duniawi akan ditinggal ketika ajal kematian datang merenggut nyawa. Pepatah Melayu mengatakan “Pulau Pandan 
jauh di tengah di balik pulau Angsa Dua; walaupun badan hancur dikandung tanah, budi yang baik dikenang 
jua”. @@@@ 

Dari Petikan Khutbah Idul Adha 1427 H  
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Memasuki tahun baru 2007 yang ber-
samaan dengan Idul Adha 1427 H, dunia 
dikejutkan dengan berita menggempar-
kan yaitu dihukumgantungnya mantan 
penguasa Irak, Presiden Saddam Hus-
sein. Betapa tidak! Di saat tidak henti-

hentinya angka kematian akibat aksi kekerasan di “Negeri 
Seribu Satu Malam” itu, Pemerintah Irak yang notabene 
boneka AS bukannya memilih cara elegan menghentikan 
perang saudara.  
 
Mengeksekusi mati Saddam tepat pada saat Hari Raya Idul 
Adha adalah jelas keputusan provokatif. Siapapun tidak da-
pat membenarkan Idul Adha yang suci dinodai dengan per-
tumpahan darah manusia. Idul Adha yang menyaksikan 
umat Islam seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah ber-
makna persatuan dan kesatuan umat yang tidak dibatasi 
sekat politis, kenegaraan, mazhab dan lain-lain. Pemoton-
gan hewan kurban mengajarkan kasih sayang antar sesama 
sehingga terlaranglah anak manusia menumpahkan darah 
sesamanya. 
 
Menanggapi berita itu, Presiden AS George W Bush justru 
menyambut baik dan dengan lantang menyatakan peristiwa 
itu sebagai babak baru “milestone” bagi rakyat Irak menuju 
alam demokrasi. Sekarang kita bertanya apakah pantas 
seorang Presiden dari negara sekuler itu mengklaim seba-
gai guru demokrasi dunia? Apakah mungkin demokrasi 
ditegakkan dengan aksi kekerasan? Bukankah hakikat de-
mokrasi itu adalah upaya menghindari kekerasan dan per-
tumpahan darah?  
 
Disaat itu saya teringat akan pelajaran demokrasi di sela-
sela mengerjakan ritual ibadah haji di Kota Mekkah. Waktu 
itu hari Rabu, 5 Pebruari 2003. Walaupun biasanya setelah 
selesai menunaikan shalat Zhuhur di Masjidil Haram, saya 
pulang ke Maktab untuk makan siang namun pada hari itu 
saya merasa masih kenyang. Saya memutuskan tetap ting-
gal di masjid sambil menunggu waktu Ashar. Saya ke-
mudian menghabiskan waktu dengan membaca Al Quran. 
Setelah lama terasa capek juga. Saya melepaskan lelah 
dengan asyik memperhatikan keadaan jamaah sekeliling 
yang sedang thawaf di pelataran keliling Ka’bah. Saya 
duduk menghadap ke Rukun Yamani di belakang ruangan 
Imam Masjidil Haram. Didepan saya terlihat sekelompok 
jamaah hitam dari Afrika yang sibuk berdiskusi. Ada yang 
membahas kitab dan ada pula yang sibuk bersoal jawab. 
 
Salah seorang mendekati saya dan berkata “Can I borrow 
your pen?” dengan logat Inggris yang cukup meyakinkan. 
Saya mendapat kesan mereka sekolompok intelektual muda 
Afrika. Sayapun meminjamkan pena yang selalu saya kan-
tongi untuk membuat diari. Lelaki berjubah biru itupun men-
catat alamat teman diskusinya. Sepertinya mereka baru saja 
berkenalan tapi bisa pula merupakan kawan lama yang 
bertemu kembali. Kelihatannya mereka sudah saling men-
genal dan terlihat akrab sekali. Di tengah lingkaran 
“intelektual” yang berdiskusi itu saya melihat seorang lelaki 
tua yang sedang asyik berbaring sambil membaca dan me-
nelaah kitab. Saya berfikir tentunya lelaki itu bukan sem-
barang orang karena memiliki banyak “khadam” yang selalu 
mengikuti gerak geriknya. Beliau begitu dihormati dan ser-
ingkali disalami. Apa saja gerak gerik beliau menjadi pusat 
perhatian. 

Lelaki tua itu berumur lebih dari 70 tahun dan memakai 
jubah warna kuning dengan sorban putih besar melilit di 
kepala. Jenggotnya dibiarkan panjang walaupun tidak ter-
lalu panjang dibandingkan dengan jamaah dari Afghani-
stan. Matanya sedikit berair walaupun tidak berkacamata. 
Mungkin karena terlalu lelah membaca dan menelaah ki-
tab gundul berbahasa Arab. Berkali-kali pemuda Afrika 
yang mengenalinya menyodorkan segelas zam-zam. Le-
laki tua itu menerima dan meminumnya namun kemudian 
menyisakan sebagian untuk diminum oleh pemuda itu. 
Sebuah tradisi dalam dunia tasawuf sebagai menghormati 
guru sekaligus mengambil berkat. 
 
Saya merasa kagum sekaligus tertarik untuk mengetahui 
misteri di balik itu. Dari lelaki yang mengembalikan pena 
saya itu saya tanyakan siapakah lelaki itu. Dia mengata-
kan, beliau adalah Syekh Akhmad Tahir dari Aljazair. Seo-
rang ulama tasawuf yang masyhur dan dianggap keramat 
oleh banyak pengikutnya. 
 
Ketika Syekh Akhmad Tahir sedang asyik membaca foto 
kopi sebuah kitab dalam bahasa Arab, datanglah seorang 
jamaah dari Turki bersama isterinya. Mereka berhenti dan 
pasangan itu duduk bersimpuh di depan Syekh Akhmad 
Tahir. Saya tertegun menyaksikan pemandangan itu. Ba-
gaimana tidak, sepasang manusia kulit putih dengan 
hidungnya yang mancung dan berasal dari negeri Eropa 
serta pernah pula menjadi pusat khalifah Islam bersimpuh 
di depan seorang kulit hitam yang tengah berbaring.  
 
Mereka kemudian bersalaman dan berkenalan dengan 
ramah. Jamaah Turki itu dapat pula berbahasa Arab dan 
tertegun menyaksikan Syeikh Akhmad Tahir membaca 
foto kopi buku “Dalalul Khairat” itu. Ternyata secara ke-
betulan, lelaki Turki juga sedang mempelajari buku yang 
sama, bahkan menyimpan naskah aslinya. Dia mengeluar-
kan naskah itu yang tersimpan dalam tas tentengan ister-
inya. Kedua jamaah berbeda warna kulit itu terlibat diskusi 
yang hangat. Mereka beradu argumentasi dalam bahasa 
Arab yang lancar. Beberapa kali lelaki Turki tertawa lebar, 
tersenyum ramah menandakan asyiknya perbualan. Ja-
maah lain terkesima menyaksikan. Sayang, perjumpaan 
yang tidak disangka-sangka itu berlangsung tidak lama. 
Isteri lelaki Turki itu beberapa kali mengingatkan suaminya 
untuk segera pergi. Namun karena pembicaraan mereka 
sangat menyenangkan lelaki Turki itupun beberapa kali 
menyabarkan hati isterinya. 
 
Akhirnya perbualan itu terhenti dan merekapun berpisah. 
Lelaki Turki itu kemudian menghadiahkan naskah asli 
yang cukup tebal itu kepada Syekh Akhmad Tahir. Beliau 
menerimanya dengan suka cita, terharu dan matanya se-
makin berkaca-kaca. Merekapun menutup perjumpaan itu 
dengan memanjatkan doa yang diaminkan oleh jamaah 
yang lain. Pasangan jamaah Turki itupun pergi  berlalu. 
 
Hal ini menambah keyakinan saya betapa Islam itu me-
nempatkan manusia dalam kesamaan harkat, martabat 
dan derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi di hadapan 
Allah kecuali derajat ketaqwaannya. Sebuah pemandan-
gan yang belum pernah saya temui di Kanada, Belanda, 
Singapura, Jordania dan Brunei. Mungkin tidak pernah 
ada di Amerika, negara yang mengaku sebagai  kampiun 
demokrasi itu. 
 

Bandar Seri Begawan, Idul Adha 1427 H / 2007 M 

PELAJARAN DEMOKRASI DI SELA RITUAL HAJI 
Oleh : H. Efri Yoni Baikoeni 
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      Zanjabil Azimatnya Kerabat Nusantara 
             Oleh : Ahmad Mahfudin 
 

Ibarat tubuh manusia, aktifitas adalah merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan 
organ tubuh agar tetap sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu pula halnya dengan 
pertubuhan atau organisasi. Apapun bentuknya apabila organisasi tidak melakukan aktivitas / 
kegiatan maka dapat diibaratkan seperti tubuh tidak bernyawa. Kegiatan organisasi yang 
berskala mingguan, bulanan maupun tahunan dapat meliputi berbagai bidang seperti: pengajian, olahraga bersama, 
piknik, rapat dan lain-lain. Hal itu dapat menjadi denyut nadi organisasi yang akan menghantarkan anggotanya 
mencapai tujuan yang diiginkan. Salah satu kegiatan yang menjadi urat nadi dalam Persatuan Masyarakat 
Indonesia adalah Pengajian “Zanjabil”. Kegiatan ini dilaksanakan secara mingguan yaitu setiap Kamis malam Jumat 
dan telah berjalan lebih dari 5 tahun secara istiqomah. 
 
Apakah itu “Zanjabil”? 
 
Menurut sejarahnya, pengajian ini muncul dari ide para tokoh masyarakat Indonesia di Brunei yang merasakan ker-
induan menciptakan pengajian bernuansa kampong halaman (baca Indonesia). Setelah dilakukan kumpul-kumpul 
mempertemukan ide serta menyatukan persepsi akhirnya pengajian dilaksanakan setiap minggu yaitu pada hari 
Sabtu malam Minggu dari rumah ke rumah dengan materi ngaji (ngasah jiwa). Para pengasas atau pendirinya dapat 
disebut diantaranya adalah: Bapak Ghozali Moekti (Ketua KN pada masa itu), Bapak Agus S. Djamil, Bapak Ismoyo 
Sukardi, Ustad Noor Rochman Fauzan MA, Ustad Suwandi Abdullah, Bapak Subchan (Athan RI pada masa itu), 
Bapak Darmawan Suparno (Kabid Pensosbud masa itu), Efri Yoni Baikoeni, Awang Besar Osman dan lain-lain.  
 
Pada tahun 2001, gong pertama pengajian dimulai bertempat di rumah Ustad Noor Rochman Fauzan di Kampong Madang yang 
juga sekaligus sebagai nara sumber. Pada waktu itu beliau bekerja sebagai guru Maktab Perguruan Agama Islam Seri Begawan. 
Penyelenggaraan pengajian perdana itu tentunya mendapat sambutan hangat. Saking senang dan gembiranya atas acara terse-
but, Ibu Noor Rochman sebagai nyonya rumah menyediakan berbagai jamuan untuk para jamaah. Salah satu menu yang beliau 
sajikan adalah minuman yang orang Jawa bilang “wedeng jahe”. Tentunya Ibu Noor bermaksud dengan sajian minuman hangat 
itu para jamaah pengajian tidak ngantuk sekaligus tambah semangat karena menurut kesehatan, tanaman “halia” sangat banyak 
khasiatnya.  
 
Ternyata jamaah ”ketagihan” dengan wedang jahenya Bu Noor Rochman.  Ibu-ibu anggota pengajian mulai minta resepnya 
kepada Ibu Noor sekaligus pengin tahu bagaimana cara penyajiannya. Begitu pula halnya dengan jamaah bapak-bapak yang 
mulai ”kecanduan” sehingga meminta agar setiap pengajian selalu disuguhi wedeng jahe. Demi alasan biar ngasah jiwanya 
tambah semangat, setiap pengajian seolah-olah wedang jahe harus ada. Bahkan rasanya tidak afdhal kalau belum minum 
seteguk wedang jahe sebelum pulang. Jadilah pamor minuman ini semakin berkibar dan laris manis di kalangan jamaah. 
 
Pada saat pengajian mulai dilirik orang, timbullah ide untuk memberi nama agar tidak terkesan liar alias OTB (organisasi tanpa 
bentuk). Timbullah pertanyaan mau dikasih nama apa? Sekali waktu ada yang mengusulkan bagaimana kalau dinamakan 
pengajian wedang jahe? Namun jamaah lain merasa nama itu kurang pas. Jangan-jangan pengajian wedang jahe akan bersaing 
dengan pengajian lain yang bakal muncul seperti pengajian ”teh tubruk”, pengajian ”mirinda”, pengajian ”teh botol sostro” dan lain 
sebagainya. Dengan jelas dan gamblang, Ustad Noor Rochman menerangkan bahwa minuman wedang jahe dikenal dalam 
bahasa Arab (baca Al Quran) sebagai ”Zanjabil” dan adalah merupakan minuman ahli syurga yang dinikmati di taman-tamannya. 
Jamaah pun merasa ”sreg” dengan nama itu dan mulailah pengajian itu bernama ”Zanjabil”.  
 
Dengan niat ikhlas dari nara sumbernya serta kesabaran yang dalam dari para jamaahnya, pengajian Zanjabil seakan mulai 
mendapat tempat. Para pejabat KBRI seperti Bapak Subchan, Bapak Darmawan Suparno, Ibu Nurkamaria Djojonegoro (isteri 
Dubes RI masa itu) mulai memberikan dukungan dan semangat yang tinggi. Waktu terus berjalan melintasi sejarah 
kepengurusan KN, sementara pengajian Zanjabil tetap mempertahankan eksistensinya. Pergantian Ketua KN dari Pak Ghozali 
Moekti kepada Pak Agus S. Djamil menandai pula pergeseran format acara. Semula jamaah langsung mendengar wejangan 
ustad ibarat sistem ”halaqah”, namun kemudian agar lebih tertib Pak Agus S. Djamil menunjuk jamaah seperti Efri Yoni sebagai 
MC dan pada akhir acara diisi dengan pengumuman keorganisasian. Pada waktu itu terjadi pula pergeseran nara sumber. Ustad 
Noor Rochman dan keluarga kembali ke Tanah Air sehubungan dengan habisnya masa kontrak kerja beliau dengan Pemerintah 
Brunei Darussalam.  
 
Ibaratnya ”Patah tumbuh hilang berganti”, kepulangan Ustad Noor Rochman Fauzan ke Tanah Air tidak membuat redupnya 
cahaya ”Zanjabil” bahkan ronanya semakin bersinar terang. Adalah Ustad Dr. H. Abdurrahman Haqqi yang baru saja bertugas 
sebagai dosen pada Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien (UBD) mengambil alih tongkat estafet. Beliau yang 
alumni Universiti Kuwait (Bachelor) dan Universitas Islam Internasional Malaysia (Ph.D) tersebut menyediakan diri sebagai nara 
sumber utama. Ibarat ”orang tua diberi tongkat”, jamaah pengajian sangat gembira dan tambah semangat. Pengajianpun 
mengalami reformasi seperti pemindahan ”jam tayang” menjadi hari Kamis malam Jumat untuk mengambil hari paling berkah. 
Begitu juga variasi acaranya tambah luas karena diselingi dengan ”doa arwah, doa kesyukuran, baca yaasin” dan lain-lain. 
Sebelum mengupas ayat suci Al Quran secara berurutan, Ustad Haqqi selalu mengajak para jamaah untuk mengawali 
pengajiannya dengan membaca surat Al Kahfi pada 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Sebelum pulang terebih dahulu 
membaca surat ”Al Ashr” dan membaca doa kafarat majlis biar pengajiannya disyahkan ”berstempel” oleh para malaikat.  
(Bersambung ke halaman 14)                           

Sekilas Sejarah Zanjabil 
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Ruang Kecantikan Wanita 
Perawatan Kulit Normal 

Oleh: Rd. Hjh. Pipih Sipriyah* 
 
Ibu-ibu dan remaja puteri, 
 
Kulit normal memiliki ciri umum 
seperti tidak terlihat minyak yang 
berlebihan terutama di daerah T 
pada wajah (dahi, hidung, dagu) dan 
juga tidak terdapat kulit yang mengering. Kulit normal 
permukaannya nampak halus dan kenyal. Perawa-
tannya tidaklah sulit asalkan anda rajin merawatnya. 
 
Perawatan untuk kulit normal dilakukan 2 kali sehari se-
belum tidur dan pagi hari ketika anda akan merias wajah 
untuk bepergian. Bersihkanlah wajah dengan pembersih 
“sekar sari kenanga” yang mengandung minyak zaitun, 
berkhasiat melembutkan dan mempertahankan kelen-
turan kulit serta mencegah kekeringan kulit. Pembersih 
ini mempunyai ph yang disesuaikan dengan ph normal 
dari kulit sehingga tidak menimbulkan iritasi. Kemudian 
gunakan “penyegar sekar sari kenanga” yang mengand-
ung zat pemacu pertumbuhan sel muda serta wangi 
bunga kenanga yang menyegarkan, mengilangkan 
keletihan dan ketegangan kulit. Setelah wajah anda 
terasa segar kemudian bubuhkan pelembab “putri 
matari” secara merata pada wajah dan leher. 
 
Perawatan pada malam hari dapat digunakan “krem ma-
lam putri laut” yang mengandung minyak bulus untuk 
memperlambat keriput, juga mengandung vitamin A dan 
E yang berkhasiat mengembalikan kelembaban kulit 
yang berkurang akibat sinar matahari atau iklim. Ole-
skan secara merata pada wajah dan leher semalaman. 
 
Perawatan seminggu sekali gunakan krem penghalus 
wajah untuk kulit normal (scrub cream) dengan mengo-
leskan secara merata pada wajah dan leher. Urutlah 
selama 30 detik kemudian cuci dengan air hangat. Laku-
kan pengurutan (massage) menggunakan krem zaitun 
untuk melancarkan peredaran darah dan meredakan 
ketegangan otot-otot wajah. Kandungan minyak zaitun 
dan vitamin A berkhasiat menjadikan kulit halus dan 
kenyal. Lanjutkan dengan penggunaan masker bidari 
laut selama 10-15 menit yang berkhasiat mengencang-
kan dan menghaluskan kulit serta memperlambat keri-
put. Kemudian bilas dengan air hangat. 
Selamat mencoba! 
 
• Konsultan kecantikan “Sari Ayu Martha Tilaar” 
 Bandar Seri Begawan 

(Sejarah Zanjabil ... Sambungan halaman 13) 
 
Ketika terjadinya pergantian kepemimpinan KN dari Pak Agus 
S Djamil kepada Pak Dr. Mohd. Nabil Almunawar, terjadi pula 
perkembangan cukup signifikan. Acara yang dipandu secara 
tetap oleh Muhammad Zaki tersebut mengambangkan sayap 
dakwahnya dengan mengeluarkan bulletin Zanjabil. Bulletin 
yang ditulis rapi oleh Pak Nabil itu berisi ringkasan pengajian 
minggu sebelumnya sehingga jamaah dapat menyimpan 
bahan-bahan yang telah dibahas sebagai rujukan atau 
referensi. Disamping itu, dengan adanya bulletin ini 
memudahkan pula para jamaah yang mungkin pada waktu itu 
tidak hadir. Dalam bulletin itu juga dimuat informasi tempat 
pengajian dan berita-berita terkini yang dikirim oleh Sdr. Efri . 
Tidak hanya itu, Zanjabil memasuki era digital dan dunia maya. 
Lewat milis Kerabat Nusantara (Sdr. Hamzah Radjab sebagai 
admin) dan website KN (sdr Nugraha Prasidha sebagai 
desainer), bulletin Zanjabil dikirim secara on line dan tentunya 
telah pula diakses pembaca dari berbagai negara (mungkin 
dunia). 
 
Orang nomor satu di KBRI pada waktu itu yaitu Dubes RI 
Bapak Yusbar Djamil dan Ibu Praptiningsih Yusbar mengukir 
sejarah baru dengan terlibat aktif sebagai jamaah pengajian 
bahkan untuk pertama kalinya menyediakan Wisma Duta 
Indonesia disulap menjadi ”taman-taman syurga”. Pengajian 
Zanjabil mulai masuk kawasan ”elit” disamping tetap semarak 
dari rumah ke rumah. Pada akhir masa jabatan, Bapak Yusbar 
Djamil meminta agar pengajian dilaksanakan sekali dua bulan 
di aula KBRI. Inisiatif tersebut diilanjutkan oleh Duta Besar 
Bapak Herijanto Soeprapto saat ini. Beliaupun tidak kalah 
semangatnya karena disamping ikut pengajian juga 
mempopulerkannya di kalangan tamu-tamu Wisma Duta. 
Sampai tanggal 30 Nopember 2006, pengajian Zanjabil di 
rumah keluarga Ton  Kennedy di Kg. Sungai Akar telah 
memasuki pertemuan ke-231, sedangkan buletin Zanjabil yang 
terbit setiap Jumat telah memasuki edisi ke-130. Pembahasan 
Al Quran oleh nara sumber Ustad Haqqi telah sampai pada 
tafsir 3 ayat pertama surat An-Nisa yaitu surat ke-4 dalam Al 
Quran.  
 
Mudah-mudahan dengan nama yang penuh berkah ini, kita 
senantiasa mendapat pertolongan serta petunjuk ke jalan yang 
diredhoi-Nya. Kepada para pendiri, pelindung dan umumnya 
para jamaah akan mendapat limpahan amal yang berkebajikan 
hendaknya. Semoga Zanjabil dapat menjadi panduan bagi 
masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam sehingga menjadi 
insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 
Amin.**** 

Pengajian Zanjabil juga menjadi ajang silaturrahmi antar 
warga Indonesia termasuk yang sedang berkunjung ke Brunei 
Darus-salam. Terlihat Ketua KN Pak Ismaya Sukardi men-
yerahkan kenang-kenangan kepada salah seorang pimpinan 
Pondok Pesantren Wonosobo ketika menghadiri pengajian 
Zanjabil tanggal 17 Agustus 2006 di rumah Ustad Ahmad 
Dhofir di Sungai Belukut Jalan Kota Batu.  
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Aktivitas Wanita 

Ibu Wiwid Sulastri Bambang, Ibu Erie Kartono dan Ibu 
Hermin Suriahadi ketika menghadiri acara pisah sambut 
Athan RI di Wisma Duta tanggal 10 Desember 2006. 

Piknik “Zanjabil” tanggal 26 Juni 2005 di Taman Hutan 
Simpan Berakas. Terlihat Ibu Neneng Ratu Sa’diah Haqqi 
membawa Yasin Fadhullah, Mbak Inayati Achmad Suhen-
dar dan Ustazah Habibah.  

Ibu Hjh. Dewi Mirwan (kiri) dan Ibu Holda Rusli ter-
tawa geli menyaksikan “fashion show” anak-anak Indo-
nesia menyambut tahun baru 2007 di Wisma Duta Indo-
nesia.  

Ibu Juniati Karnedi bersama dengan Ibu Diah Syahrial 
menghadiri malam perpisahan Bapak Mulyana Esa dan 
penyambutan Bapak Herawan Adji sebagai Athan RI 
tanggal 10 Desember 2006. Sementara, Ibu Ketut Maseni 
terlihat di barisan belakang.  

Kegiatan arisan keluarga dilaksanakan setiap bulan dari 
rumah ke rumah secara bergiliran. Terlihat Ibu Ida Ayu 
Komang Wisaka, Ibu Tina Hartina Awang dan Waryati 
pada acara arisan di rumah Ibu Lies Dyana Nazirwan 
tahun 2004.  

Ibu Yunisa Alatas melawat Museum Regalia didampingi 
oleh Ibu Sri Sugiharti dan Ibu Budiyanti Syarifuddin 
tanggal 28 Nopember 2006. Lawatan tersebut disambut 
oleh kurator  Museum Regalia (paling kiri). 
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Keunikan Budaya Brunei 

Memasuki lembaga perkawinan merupakan 
peristiwa yang sangat penting dalam siklus hidup 
manusia. Momentum tersebut menandai beralihnya 
status seseorang yang semula membujang menjadi 
berkeluarga untuk seterusnya terlibat membentuk 
generasi baru bagi perkembangan hidup manusia di 
dunia. Baik dari segi agama, maupun dari segi adat 
istiadat, perkawinan memiliki nilai yang sangat sakral 
sehingga prosesnya diatur sedemikian rupa agar 
sesuai dengan nilai kesakralan tersebut. Begitu pula di 
Brunei Darussalam, adat istiadat perkawinan bagi 
seorang penganten diatur dalam berbagai tradisi 
seperti: Berbedak mandi, Malam Berjaga-jaga, Malam 
Masuk Berbedak, Akad nikah, Tradisi Bapacar, Hari 
Persandingan, Berambil-ambilan dan Malam 
Mengambil Tidur. Pada kesempatan kita akan melihat 
bagaimana tradisi ”Malam Masuk Berbedak”. 
 
Adat istiadat ”Malam Masuk Berbedak” hampir sama 
dengan tradisi ”Berbedak Mandi” tetapi dilaksanakan 
pada waktu malam. Begitu pula istiadat ini tidak hanya 
dihadiri keluarga dekat namun juga keluarga jauh dan 
para undangan. Acara yang terkesan meriah dan 
besar-besaran ini diselenggarakan di rumah masing-
masing calon penganten namun tidak pada malam 
yang bersamaan. Pihak calon penganten perempuan 
lebih dahulu melaksanakannya kemudian dilanjutkan 
pihak laki-laki. Pada waktu istiadat dilaksanakan di 
rumah perempuan, pihak calon pengantin laki-laki 
akan menyediakan segala keperluan adat termasuk 
pakaian ganti perempuan. Begitu pula sebaliknya. 
Dalam kesempatan ini, calon penganten mengenakan 
pakaian tradisional  Brunei.  
 
Acara diawali dengan kehadiran calon pengantin 
diiringi pengangun yang disebut juga “juru bini”. 
Prosesi kedatangannya didahului oleh pembawa “dian 
majlis” dan diiringi dengan beberapa “pahawai” wanita 
dan beberapa orang pembawa perhiasan tradisi 
“puan”, “tarian”, “kabok”, ”panastan”, ”kiap”, “chupu”, 
”pasigupan” dan ”kaskol”.  

Pada masa dulunya, calon penganten perempuan 
duduk bersimpuh sedangkan calon penganten laki-
laki duduk bersila menghadap matahari terbit di atas 
hamparan tikar berwarna kuning emas dialas dengan 
kain tenun khas Brunei (jongsarat). Namun saat ini 
lebih banyak ditemukan calon penganten duduk di 
kursi yang telah disediakan. Istiadat berbedak dimulai 
dengan bacaan “Zikir Syarafil Anam” atau “Zikir 
Marhaban” bersama-sama oleh kelompok majlis 
taklim. Sebaik saja bacaan zikir sampai pada kalimat 
“Ya habibi, Ya Muhammad” orang tua calon 
penganten "menculiki” penganten disusul dengan 
tamu lainnya.  
 
Khusus untuk calon penganten perempuan, selesai 
berganti pakaian, istiadat dilanjutkan dengan acara 
memasuki ranjang peraduan. Acara ini hanya diikuti 2 
atau 3 wanita tua dimana calon penganten dibawa 
mengelilingi ranjang sebanyak 2 kali oleh pengangun. 
Calon penganten naik ke atas kelambunya dimana di 
dalamnya telah duduk perempuan tua yang sedang 
berjampi-jampi. Sebelum naik, pengangun dan calon 
penganten mengucapkan salam dan dijawab oleh 
perempuan tua dalam kelambu. Calon penganten 
duduk di atas kelambu sementara pengangun 
membaca doa yang diaminkan bersama-sama. 
 
Ritual ini menjadi penting karena tempat itu menjadi 
ranjang malam pertama sang penganten sehingga 
tugas mengamankan tempat ini menjadi tanggung 
jawab perempuan. Keluarga perempuan akan 
berdaya upaya mengamankannya termasuk meminta 
bantuan dukun agar terhindar dari berbagai 
gangguan. Kelambu ini harus ”ditunggui” sampai hari 
ke-3 karena dikhawatirkan dapat jadi obyek perbuatan 
jahat orang-orang yang dengki. Pernah kejadian, 
pasangan suami isteri yang hendak menunaikan 
”tugasnya” terpaksa mengalami kegagalan bahkan 
sampai 3 hari sesudah bersanding. Setelah diperiksa 
ternyata di ranjang penganten ditemukan ”guna-guna” 
berbungkus kain hitam yang diletakkan di bawah 
tilam.  
     H. Efri Yoni Baikoeni 

”Malam Masuk Berbedak” dalam Istiadat Perkawinan Brunei 

Pembacaan “Zikir Syarafil Anam”  
Tamu sedang ”menculiki” penganten  



 

Warita, Tahun XVII, No.24, 10 Januari 2007                                                                                                                                                                                 

Kolom Investasi dan Pengelolaan Keuangan 
DINAR Lebih Cantik Daripada DEPOSITO 

Oleh Agus S. Djamil 
 

Majalah dan koran-koran bisnis ekonomi di Indonesia di akhir tahun 2006 ini cukup gegap 
gempita menyambut masuknya tahun 2007, yang diprediksi sebagai tahun kebangkitan 
ekonomi Indonesia. Bursa saham kita, BEJ (Bursa Efek Jakarta), sekali lagi menutup tahun 
dengan pesona berkilauan. Tampil sebagai juara 3 se-Asia Pasifik, BEJ tumbuh 54,10 %, 
membuntuti bursa saham Shanghai (118,45%) dan Shenzen (95,72%). Jakarta 
meninggalkan jauh Tokyo (6.90%), Singapore (26,08%) dan Malaysia (18,09%). Thailand bahkan melorot minus 
3,35 %. IHSG yang pada 28 Des 2005 1.162,7 telah naik memecahkan rekor menjadi 1.805,5 pada 28 Des 2006. 
 
Lalu apa arti kenaikan itu buat kita? Peluang apa yang bisa kita raih?  
Supaya anda  tidak ketinggalan sepur dalam berinvestasi, yang lokomotifnya (Bursa Efek Jakarta) sedang mulai 
melaju kencang ini, saya ingin menyoroti produk mesin pencetak uang paling gress di khasanah investasi di tanah 
air, yaitu reksadana (mutual fund atau unit trust) DINAR. DINAR kependekan bebas dari Danareksa INdeks 
syARiah, karena memang merupakan produk dari BUMN PT Danareksa Investment Management. DINAR adalah 
ReksaDana Indeks (RDI) yang didasari pada hukum Syariah untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi 
yang optimal dalam jangka panjang. Istilah ”Indeks” untuk menegaskan bahwa reksadana ini dikelola dengan 
menginvestasikan dana pada portofolio saham yang dirancang dengan upaya meng-copy / merefleksikan kinerja 30 
saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Inilah pionir RDI yang pertama dalam sejarah bursa 
Indonesia. Di bursa saham Amerika, reksadana indeks sudah ada sejak tahun 1970-an. Sedangkan di bursa negeri 
jiran RDI sudah puluhan jumlahnya. 
 
Yang termasuk dalam saham yang masuk kriteria syariah adalah saham dari perusahaan yang tidak mengenakan 
riba (seperti bank), yang tidak memproduksi minuman yang diharamkan (seperti pabrik bir), yang tidak menjual 
hiburan maksiat (kasino), yang tidak memproduksi rokok dan barang-barang lain yang membawa kemudharatan. 
Saham-saham yang masuk dalam JII ditetapkan ada 30 saham antara lain adalah: Perusahaan Gas Negara, 
Telkom, Astra, Medco, United Tractor, Unilever, Inco, Batubara Bukit Asam, Astra Agro Lestari, Ciputra 
Development, Bumi Resources, dan lain-lain saham yang memang pada dasarnya merupakan saham-saham 
unggulan di lantai bursa Jakarta dan berfundamental bagus. Imbal hasil saham dalam kelompok JII selama 5 tahun 
sesudah masa krisis moneter di Indonesia (2001- 2006) menunjukkan tingkat imbal hasil yang paling baik. Tingkat 
imbal hasilnya mencapai 219,25% mengalahkan IHSG yang mencapai 173,17% % maupun indeks LQ45 yang 
mencapai 197,86 %. Dilaporkan oleh Bloomberg (dikutip dari INVESTOR, 21 Maret 2006 hl 68), pertumbuhan JII 
dalam 5 tahun yang berakhir 28 Feberuari 2006, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja Schroder Dana 
Prestasi, reksadana saham dengan kinerja terbaik di Indonesia saat itu. Selama periode tersebut reksadana 
Schroder Dana Prestasi memberikan imbal hasil tahunan rata-rata 30,13% sementara pada periode yang sama JII 
tumbuh rata-rata 38,02 %.  
 
JII dipilih sebagai pionir untuk dipakai sebagai acuan Reksadana Indeks yang pertama di Indonesia, Juli 2006. 
Reksadana Indeks berdasar JII ini diprediksi akan menjadi alat investasi di BEJ yang sangat menarik bagi setiap 
investor terutama investor muslim yang mayoritas penduduk Indonesia, karena: 1. Dijamin kehalalannya dan 
mengikuti kriteria syariah (syariah compliant); 2. Diharapkan memberikan imbal hasil yang paling baik karena kinerja 
masa lalunya yang paling bagus; 3. Investor dapat melakukan investasi di bursa saham yang dikelola secara pasif, 
tanpa banyak campur tangan anda  maupun Manajer Investasi, karenanya biaya untuk bergabung dan 
pencairannya juga akan sangat kompetitif. Lalu apa cantiknya berinvestasi di DINAR dibanding Deposito? 
 
Kalau ”Deposito”, tentu sudah sering Anda  dengar. Ini mesin pencetak uang yang lumayan kuno dan konservatif, 
meski masih banyak diminati orang walaupun imbal hasilnya (dalam hal ini ”Bunga”) kecil. Dan menurut fatwa MUI, 
bunga inipun sudah jelas haram. Dengan semakin diturunkannya suku bunga dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
menjadi 8.75% pada akhir 2006, maka bunga depositopun praktis melorot di kisaran angka itu. Angka 9–10% yang 
tertera sebagai bunga deposito itupun, tidak mutlak menjadi milik anda yang memiliki deposito, karena masih ada 
pajak pendapatan atas bunga yang akan dikenakan kepada keuntungan Anda itu. Besarnya 20%, cukup kejam 
menyunat asset anda. Jadi effektif, anda cuma akan mengantongi sekitar 8% saja. Sekadar pas-pasan di atas inflasi 
nasional yang terus menggerogoti penghasilan Anda. 
Nah, disinilah cantiknya DINAR. Sebagai produk reksadana, dana investasi anda akan berkembang mengikuti 
perkembangan JII. Kalau kita berpatokan pada pertumbuhan JII yang berkisar 55 % per tahun, maka sekitar angka 
itulah pertumbuhan asset yang anda  investasikan di DINAR. Cantiknya lagi, pemerintah kita tidak mengenakan 
pajak pendapatan atas pertumbuhan ini. Sejatinya, Pemerintah mendorong anda sekalian untuk menginvestasikan 
uang anda  di aneka macam reksadana, termasuk DINAR ini, makanya Pemerintah berbaik hati tidak mengenakan 
pajak. (Bersambung ke halaman 21) 
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IURAN KN 
Pada awal tahun 2007 ini, Persatuan Masyarakat Indo-
nesia mengingatkan kepada anggotanya untuk dapat 
menjadi anggota aktif dengan mendafarkan diri. Setiap 
tahun, anggota membayar iuran sesuai dengan 
keadaannya masing-masing: 

• B$  60.00 untuk satu keluarga  

• B$  30.00 untuk pasangan suami-isteri saja  

• B$  15.00 untuk perseorangan / lajang  

• B$ 100.00  untuk Keanggotaan Kelompok, dengan 
anggota kelompok sedikitnya 10 orang dan mak-
simum 50 orang.  

Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ibu Yanti Rid-
wan Siddiq (Bendahara KN). Iuran anda akan diguna-
kan untuk membiayai kegiatan bersama. Terima kasih. 

YAYASAN ZANJABIL  
DIDIRIKAN DI JAKARTA 

 
Pada penghujung tahun 2006 lalu, di Jakarta telah diada-
kan pertemuan beberapa anggota pengajian Zanjabil 
dan sesepuh masyarakat Indonesia di Brunei. Pada 
pertemuan siang hari di lingkungan Kebayoran Baru itu, 
telah disepakati berdirinya Yayasan Zanjabil. 
 
Pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan dari perte-
muan awal di rumah Ustad Abdurrahman Haqqi di 
Shahriza Apartement BSB pada 24 November 2006. 
Yang saat itu dihadiri Bapak-bapak Abdurrahman Haqqi, 
Agus S Djamil, Nabil Almunawar, Ismaya dan Gozali 
Moekti. 
 
Latar Belakang munculnya gagasan pendirian Yayasan 
Zanjabil yang akan didirikan di Indonesia ini adalah; Per-
tama, dirasakan perlunya mengamalkan dengan lebih 
luas apa yang sudah dipelajari bersama dalam forum 
kajian tafsir Al Quran / pengajian  Zanjabil yang sudah 
berjalan sejak tahun 2001; Kedua, diperlukan 
“kendaraan” yang akan dipakai untuk menerapkan dan 
mencapai tujuan gagasan-gagasan amal itu. 
 
Hadir dalam pertemuan di pesantren Darul Rahman Ja-
karta tanggal 16 Desember 2006 itu adalah Ustad Abdur-
rahman Haqqi, Duta Besar Yusbar Djamil dan ibu Prapt-
iningsih, Bapak-bapak Agus S. Djamil, Gozali Moekti, 
Tubagus Masnun dan Muhammad Zaky, serta Bapak 
dan ibu Darmawan Suparno dan Sudarsono Sudirlan. 
Dua “alumnus” Brunei yang berhalangan hadir pada 
siang itu dan hanya sempat menelpon adalah Lak-
samana Pertama Subchan dan Bapak Suhardi Con-
drosentono. Rapat yang dipimpin oleh Bapak Agus S 
Djamil itu mendengar dan mencatat gagasan, 
pemokoran dan saran dari semua hadirin. Di akhir rapat, 
semuanya bersepakat untuk saling bahu-membahu me-
wujudkan niat mulia ini dan menentukan rencana tinda-
kan berikutnya. 
 
Lingkup kegiatan Yayasan Zanjabil nantinya meliputi 
Pendidikan, Sosial dan Ekonomi. Dalam bidang Pendidi-
kan kita bercita-cita antara lain mendirikan Zanjabil Inter-
national School, sekolah Islam terpadu yang berkualitas 
dan bertaraf internasional. Yang kedua adalah Pesantren 
Kelautan yang merupakan pelopor pesantren berorien-
tasi kelautan di Indonesia. Dalam bidang Sosial, yayasan 
ini akan bergerak dalam program Anak Asuh, Beasiswa 
Cemerlang / Yatim dan Pertukaran Pelajar ASEAN. Se-
dangkan dalam bidang Ekonomi akan meliputi kegiatan 
dalam BPRS / BMT, Pelatihan Islamic Finance / Per-
sonal Asset Management, dan Takaful. (Laporan Agus S 
Djamil) 

Keorganisasian 

JERUDONG INVESTMENT CLUB  
TERBENTUK 

 
Telah lahir ‘bayi’ baru dari lingkungan Kerabat Nusantara 
pada 22 November 2006 bertempat di kediaman Pak Acep 
Prasojo.  Para hadirin terbatas yang terdiri sekitar 20 orang ini 
pada sepakat membentuk kelompok investasi yang diberi 
nama Jerudong Investment Club atau disingkat JIC. Kelom-
pok ini boleh dikatakan sebagai bentuk evolusi lanjutan atau 
“metamorfosa” dari kelompok arisan Kerabat Nusantara yang 
sudah berjalan 18 tahun. Arisan KN sendiri masih berjalan, 
sedangkan JIC ini ‘adik kandung’ yang memperkaya 
khasanah kegiatan positif dan produktif dari masyarakat Indo-
nesia di Brunei Darussalam. 
 
Gagasan mendirikan JIC ini mengkristal setelah serangkaian 
“seminar kecil” informal mengenai investasi dan saham yang 
disampaikan oleh Pak Agus Djamil di tiga kesempatan di 
rumah Pak Gozali Moekti, Pak Bambang Ekantoro dan Pak 
Yadi Suriahadi. Nama “Jerudong” sendiri dipilih karena bu-
latnya tekad itu terbentuk di rumah Pak Nabil di Jerudong. 
Terbentuknya Jerudong Investment Club (JIC) pada tanggal 
22 November 2006 jam 10.15 malam dengan syah secara 
musyawarah dan mufakat, ditindaklanjuti dengan pemilihan 
Chief Executive of Club dari JIC yaitu Pak Acep Prasojo. 
Sedangkan Pak Gozali Moekti didaulat sebagai Chairman. 
Kepengurusan Club ini dilengkapi dengan Secretary Endang 
Sumantri, Investment Manager Agus S Djamil, Syariah Com-
pliance A R Haqqi, Legal Matter Azhar, Treasurer Rusdiyanto 
dan Pipih Supriyah, Auditor M. Nabil Almunawar, dan ICT 
Arief Rivanto. 
 
Tujuan JIC adalah belajar investasi secara bersama-sama dan 
saling berbagi pengetahuan; serta berinvestasi secara bersyari-
kat untuk memperoleh imbal hasil semaksimal mungkin me-
lalui instrumen investasi halal yang disepakati bersama. Seba-
gai pembuka langkah, JIC telah secara bersama-sama men-
ghimpun dana yang diinvestasikan dalam Reksadana DINAR 
dan portofolio saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic 
Index di Bursa Efek Jakarta.  Dana awal ini sekitar Rp. 30 juta 
dan akan ditambah terus setiap bulan, sebagaimana hanya 
‘arisan’. 
Bersambung ke kolom sebelah….. 
 

Sambungan JIC TERBENTUK……... 
Setiap bulan, JIC mengadakan pertemuan bulanan untuk sila-
turahim dan saling bertukar pengetahuan tentang investasi 
sekaligus memonitor perkembangan investasi bersamanya. 
Pertemuan kedua telah diadakan 13 Januari di kediaman Pak 
Ghozali Moekti. (Laporan Agus S Djamil) 
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Profile Tenaga Kerja Wanita  
 HJH. KUSUMAYATI:  

SUKSES PENGUSAHA JAMU 

Pada waktu jamuan makan siang Presiden RI Dr. H. Susilo 
Bambang Yudhoyono di Wisma Duta Indonesia yang diseleng-
garakan Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto tanggal 28 Pebru-
ari 2006, terlihat beberapa tokoh masyarakat sedang menikmati 
jamuan satu meja dengan sang Presiden. Dari deretan kursi RI-1 
tampak diantaranya Pak Agus S Djamil MSc, Dr. Mohd. Nabil 
Almunawar, Drs. Ismaya Sukardi dan Dr. Kartono Ibnoe. 
Sedangkan berhadapan dengan Pak Presiden terlihat diantaranya 
KRT Rubyanto Hamidjojo, Ustad H. Mirwan Batubara, Dra. Ida 
Ayu Komang Wisaka dan Dr. Adrian Pangabean. Tidak 
ketinggalan pula seorang wanita muda berjilbab dan 
berkacamata tengah duduk di pojok meja mewakili TKI. Wanita 
asal Majalengka Cirebon itu adalah Hajah Kusumayati yang 
menjadi profile kita pada edisi ini.  
 
Tentu ada yang istimewa dari isteri Hj. Aam Solikhin tersebut 
sehingga mendapat kehormatan tidak hanya ketemu Presiden 
dan Ibu Ani Yudhoyono di Brunei tapi juga sempat ngobrol-
ngobrol sambil makan siang. Suatu kesempatan langka yang 
tidak semua orang bisa menikmatinya khususnya TKW. Hjh 
Kusumayati atau yang biasa dipanggil Yati adalah seorang 
wanita pengusaha jamu Indonesia terkemuka. 
 
Pertama kali datang ke Brunei pada tahun 1994, Kusumayati 
yang masih lajang bekerja sebagai pelayan di sebuah toko jamu 
sepupunya. Di toko itu juga bekerja Aam Solikhin, pemuda asal 
Tasik Malaya yang kemudian menjadi teman hidupnya dalam 
ikatan pernikahan. Mereka melangsungkan perkawinan tahun 
1998 dan sejak itu mulailah membuka usaha sendiri. Dipilihnya 
usaha jamu tentu punya alasan tersendiri. Sebelum ke Brunei, 
Yati yang pernah bekerja sebagai PJTKI selama 3 tahun di 
Jakarta menemukan kesulitan menemukan obat pengobatan dan 
perawatan kesehatan pekerja. Untunglah obat tradisional seperti 
jamu menjadi alternatif karena khasiatnya yang ampuh. 
Keluarga Yati di Jakarta mendukung penuh usaha Yati ”banting 

stir” menjadi pengusaha 
jamu dengan memasok 
produk ke Brunei rata-
rata 2 kali sebulan 
melalui kargo udara. 
Dibawah merek dagang 
”Zuliana Enterprise” di 
Darussalam Complex, 
Tingkat II No 16B Jalan 
Sultan, usaha 
Kusumayati 
berkembang maju. 
Meski tidak melakukan 
promosi besar-besaran, 
namun berkat 
kepercayaan konsumen, 
informasi jamunya 
menyebar dari mulut ke 
mulut. Apalagi tempat 
usahanya cukup 
strategis karena terletak 
dekat terminal bus dan 
di pusat kota pula.  

Sebagaimana layaknya pengusaha kecil menengah (SME), 
tentunya usaha Kusumayati bermula dari modal kecil. Berkat 
usaha gigih disertai bantuan modal, usaha itu berkembang pesat 
bahkan saat ini omset penjualannya mencapai B$20-30 ribu/
bulan. Pasaran jamu Indonesia di Brunei Darussalam semakin 
berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah wanita 
obesitas Brunei sehingga jamu pelangsing badan dan perawatan 
kesehatan wanita menjadi laris manis. Jamu dinilai relatif tidak 
memiliki efek samping sedangkan obat Brunei yang umumnya 
berdosis rendah dinilai relatif ”kurang mujarab”. Prosentase 
konsumen dari kalangan Brunei sudah hampir menyamai 
prosentase konsumen Indonesia. Keberhasilan itu tidak lepas 
dari pelayanan informasi yang diberikan sehingga para 
konsumen merasa puas. Usaha Kusumayati tidak berhenti 
sampai di situ, diapun berinovasi membuka usaha pakaian 
busana Muslim. 
 
Ketika ditanyakan kiat suksesnya sebagai pengusaha jamu, 
Kusumayati menyatakan ”Kepercayaan konsumen adalah 
diatas segala-galanya, Pak! Jika ada keluhan, tentunya harus 
ditanggapi dengan baik dan bukan sebaliknya”. Menghadapi 
mulai maraknya pemasaran jamu yang tidak hanya dilakukan 
warga Indonesia, Kusumayati menyambut baik. Tidak hanya 
itu, Kusumayati tidak sungkan-sungkan menggalang kerjasama 
dengan pengusaha asing seperti Cina dan India yang berminat 
menyuplai jamu Indonesia karena usaha itu turut 
mempopulerkan produk Indonesia di pasar Brunei.  
 
Bagi Kusumayati dan suami, kemajuan usaha yang diraih 
selama ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Betapa 
tidak. Ditengah banyaknya TKI di Brunei yang harus 
mengharungi masa-masa sulit ibarat ”Berakit-rakit ke hulu, 
berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-
senang kemudian”, usaha Kusumayati yang berkembang pesat 
ini berjalan nyaris tanpa kendala. Untuk mensyukuri nikmat 
tersebut, pasangan yang tinggal di Kg. Delima 2, no 35 dan 
memiliki 2 puteri ini memantapkan hati menunaikan ibadah haji 
ke Tanah Suci pada tahun 2003.  
 
Menghadapi tahun baru 2007, Kusumayati yang tamatan SMEA 
dan sempat kuliah di UT tersebut mengharapkan agar pada 
tahun baru ini usaha tetap lancar dan keuntungannya dapat pula 
membuka investasi baru di Indonesia. ”Cepat atau lambat, 
namanya merantau, suatu saat  saya akan kembali ke 
Indonesia. Apalagi usaha adik-adik saya yang dulu membantu 
di sini sudah berkembang. Semoga target 5-7 tahun lagi, usaha 
saya masih menjanjikan”, katanya mengakhiri obrolan dengan 
WARITA.  (H. Efri Yoni Baikoeni dan M. Mahfuddin)  

Makan siang dengan Presiden  SBY 

Hjh. Kusumayati 
dan keluarga 
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 P A M A N  J A C K  
Oleh: Ge’Ar Moekti 

 

Paman Jack adalah bukan hanya sekedar nama 
panggilan kepada seorang lelaki separuh baya, yang 
berbadan tegap dengan tinggi di atas rata-rata orang 
setempat, berkulit lebih muda dari sekedar sawo matang 
dan berkumis tebal seperti bintang Hollywood  zaman 
dulu Omar Syarif, sehingga orang-orang ada juga yang 
memanggilnya “oom Omar”. Nama paman Jack adalah 
panggilan bagi hampir kebanyakan orang, baik tua 
ataupun  muda di kampung itu. Bahkan belakangan ini, 
karena sudah begitu terkenalnya di seluruh negeri, nama 
tersebut telah menjadi sebutan komersial yang dapat 
menambahkan nilai jual barang dagangan apapun, mulai 
dari sandal, sepatu, baju, krim rambut sampai dengan 
tusuk gigi sekalipun. Kalau semua barang itu ditambah 
dengan embel-embel seperti sandal Paman Jack, sepatu 
Paman Jack atau anu Paman Jack, maka barang tersebut 
akan lebih laris daripada kacang goreng yang gratis. Coba 
saja bayangkan sampai ada orang yang menjadi 
pengusaha sambel uleg yang begitu sukses hanya karena 
mengatasnamakan produknya sebagai  “Sambel Uleg 
Paman Jack”. Dengan nama yang begitu komersial itu, 
paman Jack sudah barang tentu hidupnya menjadi 
berkecukupan, berkat royalti yang diperolehnya dari 
setiap penjualan barang dagangan yang berlabel 
tambahan Paman Jack. 
 
Nama terlahir yang sesungguhnya adalah Zakaria bin Haji 
Salleh, yang sudah lama terlupakan jauh semenjak ia 
bebas tugas dari angkatan bersenjata. Bahkan katanya 
yang terakhir memanggilnya bukan dengan sebutan 
Paman Jack adalah mendiang ibunya, kurang lebih lima 
tahun sebelum ia meninggal dunia. Itu pun dengan nama 
panggilan sayangnya yaitu Jaka, yang merupakan 
kependekan dari perjaka. Memang sampai saat itu juga 
Paman Jack masih berstatus membujang alias perjaka 
setengah baya. Bukannya ia kurang tampan atau tidak 
berkeupayaan di dalam segi nafakah lahiriah, akan tetapi 
ia selalu mengatakan kepada sesiapa pun, “ belum ada 
jodoh” katanya sambil merendah seperti pada 
kebiasaannya. Pendek kata Paman Jack memang 
panutan setiap orang sekampungnya, karena selain 
rendah hati ia senantiasa sanggup siap menolong siapa 
saja yang memerlukannya. Itu barangkali sebabnya ia 
sampai tidak kebagian waktu untuk memikirkan dirinya 
sendiri di dalam hal membina sebuah mahligai rumah 
tangga. 
 
Kebiasaan suka menolong sesama inilah yang membawa 
ketenaran Paman Jack, dan predikat “penyelamat” itulah 
yang kemudian menjadikan penghasilan hidupnya lebih 
dari lumayan. Namun demikian Paman Jack adalah tetap 
sebagai sosok yang tidak berubah di dalam 
keramahannya. Ia sebenarnya telah dikenal sebagai 
“dewa penolong” semenjak aktif bertugas di angkatan 
bersenjata dahulu. Ia pernah menolong salah seorang 
kawan di dalam regunya yang hampir membawanya maut 
kepadanya; tapi Paman Jack tidak tidak pernah 
memperdulikan resiko itu. Yang penting ia selalu bersedia 
menolong dengan hatinya yang ikhlas.  

Begitu pula di dalam menghadapi kaum muda-mudi 
seumur kami pada masa itu, yaitu anak-anak berumur 
belasan pada masa era pasca dinasti the Beatles, yang 
mulai keranjingan gaya hidup rock’n roll nya Rolling 
Stone. Paman Jack dengan tulus dan tidak kendur-
kendurnya mendatangi kumpulan-kumpulan pemuda 
demikian itu. Tidak lain selain hanya untuk memberikan 
nasihat dan wejangan supaya ahli kumpulan tersesat 
itu kembali ke jalan yang lurus. Dengan tanpa bosan 
atau rasa takut mendapat “bahaya sampingan” Paman 
Jack tampil memainkan peran sebagai bapak dan 
sekali gus kawan yang selalu mengingatkan. 
 
Pada suatu hari selepas waktu Ashar, Paman Jack 
baru saja selesai memimpin shalat berjamaah dengan 
para pemuda yang ia bina, kemudian ia memulai 
“obrolan petangnya.” Setelah mengucapkan salam dan 
do’a pembukaan, ia menarik nafas dalam-dalam, 
seperti pada kebiasaannya kalau memulai bicara. 
Dengan suara yang berat dan berwibawa ia berkata, 
“Anak-anakku tercinta, dulu ketika aku seusia kalian.” 
Demikian seperti pada kebiasaannya nasihat Paman 
sering dimulai dengan ilustrasi jalan hidup yang 
dialaminya. “Aku mengambil keputusan untuk 
mengabdikan diri sebagai tentara, karena aku yakin 
bahwa badanku cukup kuat untuk mengemban tugas 
seperti itu.” Begitu lanjutnya sambil matanya yang bulat 
menerawang dari dalam kelopak yang hampir tertutup 
dengan bulu-bulu alis yang tebal dan tumbuh seolah 
tidak beraturan. 
 
“Ketika duduk di bangku sekolah menengah dahulu, 
guru kelasku sering mengatakan bahwa aku dapat 
melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.” Ia berhenti 
sejenak lalu meneruskannya.  
 
‘Mungkin ia berfikiran begitu, karena selain orang tuaku 
dipandang cukup mampu dalam segi keuangan, nilai-
nilai pelajaranku juga termasuk di atas  rata-rata”. Ia 
berhenti lagi sejenak sambil menarik nafasnya dalam-
dalam, seolah hendak menghembuskan seluruh udara 
di dalam dadanya untuk memenuhi seluas ruangan 
pertemuan itu. 
 
“Aku adalah anak semata wayang.” Begitu tegasnya 
sambil matanya yang bulat itu nampak mengecut dan 
mulai berkaca-kaca. “Tapi aku tidak ingin menjadi anak 
yang cengeng”. Suaranya terasa begitu menggelegar 
seperti letupan sebuah bom yang begitu dekat dengan 
telinga. Betapa tidak, kami merasakan pernyataan itu 
sebagai “cambuk” yang memecut hati begitu keras. 
Kami mungkin memang anak-anak yang cengeng, yang 
dibesarkan dengan pelbagai persiapan teknologi yang 
hampir sempurna, yang tidak lagi memberikan ruang 
sekalipun cuma untuk sebuah keluhan.  Semua hampir 
lengkap atau ideal. Ini disediakan atas usaha orang tua 
kami, yang pada hakekatnya disiapkan sebagai sarana 
bagi mencapai masa depan kita yang lebih baik. 
Namun mungkin karena rasa syukur itu yang mulai 
berkurang dan bahkan hampir menjadi barang langka, 
maka kami terjerumus ke dalam dunia yang hitam ini. 
 
Bersambung ke halaman 21... 

Cerpen 
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“Demi kasih  sayangnya jua kepada kita, mereka akan 
senantiasa siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya, dan 
demi kebaikan anak-anaknya pulalah mereka sanggup 
mengerjakan apa saja yang bahkan hampir di luar batas 
kemampuannya.”   
 
Suasana tiba-tiba menjadi hening, manakala langit petang 
yang belum lagi ditinggalkan matahari sepenuhnya, serta 
merta diselimuti udara yang terasa lebih sejuk daripada 
biasanya. Sementara segenap muka pemuda di tempat itu 
merunduk tertuju ke lantai; mulut-mulut mereka tertutup 
seolah-olah tak ada lagi kata-kata yang tersisa di sana. 
 
Paman Jack lantas menyambung obrolan petang itu dengan 
serangkaian pertanyaan kepada kami mengenai, apakah per-
nah orang tua kita mengajarkan alif-ba-ta sendiri? Pernahkah 
mereka mendatangkan atau mengantar kita ke ustadz untuk 
belajar mengaji? Pernahkan mereka membangunkan kita 
ketika fajar untuk mendirikan shalat subuh dan selalu 
mengingatkan untuk mengerjakan yang lima waktu lainnya? 
Pernahkah mereka menghantar kita ke sekolah favorite untuk 
menimba ilmu dunia? Bahkan pernahkan mereka 
menganjurkan segala yang baik dan melarang segala yang 
buruk menurut pandangannya? Itu semua pertanyaan-
pertanyaan yang tidak usah kami jawab, karena jauh di dalam 
lubuk hati, kami menyadari bahwa  memang itulah semua 
merupakan tanggung jawab orang tua di dalam mengemban 
amanah dari-Nya yang berupa anak-anak, dan kesempatan itu 
jualah yang sementara ini kami sia-siakan. Betapa meruginya 
kita yang sudah dibekalinya peluang, namun lalu dibuangnya 
percuma. 
 
Dengan tanpa terasa waktu mengalir di antara sela-sela 
kehidupan ini, sampai obrolan Paman Jack yang masih terasa 
segar di telinga kami, sudah berlalu hampir tiga puluh lima 
tahun yang silam. 
                             Bandar Seri Begawan 25 Ramadhan 1427 H 

HUMOR DULU AH . . . . . . . . . . . .   
Jual Telor 

Pembeli: "Mas, telornya berapa sekilo?" 
Penjual: "Telor ayam atau telor bebek?" 
Pembeli: "Telor ayam." 
Penjual: "Telor ayam biasa atau ayam kampung?" 
Pembeli: "Ayam biasa." 
Penjual: "Yang lokal atau yang import?" 
Pembeli: "Yang lokal aja." 
Penjual: "Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor 
atau Depok?" 
Pembeli: "Yang Jakarta deh..." ( Sambil terlihat kesal) .  
Penjual: " Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, 
atau Selatan?" 
Pembeli: "Mas ini jual telor atau mau jalan-jalan?" 
Penjual: "Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah! 
Kebetulan yang jual telor lagi ke belakang. Saya disuruh 
ngobrol dulu sama pembeli sampe dia  
dateng." 

Sambungan Cerpen halaman 20 
 
“Kami menjadi anak-anak cengeng ini karena orang tua telah 
membuatnya”. Begitu sanggah salah seorang di antara ahli 
kumpulan ini dengan semangatnya yang menyala, berkobar-
kobar bagai api kebakaran di sebuah hutan yang kering 
kerontang ketika kemarau panjang. Kebanyakan peserta 
setengah terbangkit dari keadaan duduk mereka seolah 
mengiyakan dengan yang dinyatakan oleh kawan yang satu 
ini. 
 
“Ya, mereka cuma ingin kami menjadi orang baik, tapi tidak 
pernah menunjukkan cara-cara apa yang terbaik itu.” Begitu 
sambung kawan yang lainnya. 
 
“Betul, kebanyakan mereka cuma bisanya memaksa kami 
berbuat itu dan ini, tanpa kompromi. Itu kan tidak demokratis 
ya kawan-kawan?” Kata salah seorang peserta putri. 
 
“Kami ini kan anggata masyarakat yang sudah punya hak pilih, 
masa orang tua-tua ini masih juga memperlakukan kita seperti 
kepada “baby” yang oe-oe.” 
 
“Gerrrrr.” Hadirin menjadi gemuruh bagai air banjir bandang 
yang besar dan tiba-tiba yang menghanyutkan beberapa 
kampung di lereng sebuah gunung. Suasana pun menjadi 
hiruk pikuk untuk sementara. Namun seberapa segera Paman 
Jack berusaha menenangkannya dengan ucapan yang lembut 
dan penuh perhatian. 
 
“Anak-anakku tercinta, demi Allah aku bertaruh. Itu semua 
adalah demi sebuah amanah Sang Khalik kepada mereka dan 
kasih sayang. Percayalah bahwa kasih sayang orang tua kita 
adalah seluas samudera”. Demikian kata-katanya terasa 
menghentak tapi masih jua di dalam ketenangan. 

Kolom Investasi (dari halaman 17) 
 
Anda  tidak harus kaya untuk menjadi investor, tetapi 
Anda  harus menjadi investor untuk bisa kaya. Hanya 
dengan uang arisan KN sebulan yang B$ 200, (+/-Rp 
1.000.000,-) Anda  dapat memulai investasi ini. 
Sedangkan penambahan investasi selanjutnya minimal 
B$ 87 per bulan.  Biarkan uang Anda kini bekerja keras 
untuk Anda, dengan mesin reksadana indeks syariah. 
 
Terakhir, kalau Anda  ingin pensiun di umur 55 tahun, 
sedangkan umur Anda katakanlah sekarang 35 tahun, 
maka dengan B$ 87 perbulan yang Anda investasikan di 
DINAR, yang katakanlah tumbuh 18% per tahun 
(bandingkan dengan kinerja JII 5 tahun terakhir yang 
rata-ratanya 38,02%) maka Anda dapat memiliki 
tabungan senilai Rp 1 Milyar pada masa pensiun nanti. 
InsyaAllah.  

Bandar Seri Begawan, 12 Januari 2007 

Arisan Keluarga KN Perdana tahun 2007  
 
Dilaksanakan 14 Januari 2007 di rumah ke-
luarga Pak Ridwan Siddiq, No. 101, Spg. 
284-22, Jalan Berakas, Kg. Lambak. Dalam 
kesempatan itu diadakan demo produk ke-
sehatan “Cell Food” oleh Pak Ridwan     
Siddiq. 
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Kronika Ilmu Pengetahuan 
BUAH YANG MENAKJUBKAN ITU ADALAH KARUNIA ILLAHI 

Oleh : Dr. H. Ghozali Moekti * 

Saya sudah sembilan tahun bermastautin di Negara Brunei 
Darussalam ini, dan bulan Ramadhan yang baru saja berlalu 
adalah bulan suci yang mubarak yang ke-sembilan pula yang 
kami jalani di sini. Salah satu hal yang selalu menarik 
khususnya bagi saya mengenai berpuasa setiap bulan 
Ramadhan di negeri ini adalah buah yang disunahkan  untuk 
berbuka puasa selalu disediakan oleh Sultan sebagai kurnianya 
kepada segenap muslimin dan muslimah yang menjalankan 
ibadah puasa di Negara Brunei Darussalam. Buah yang 
dimaksudkan itu ialah tak lain kurma atau tamar seperti yang 
disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad 
Salallahu Alaihi Wa Salam: 
 
“Segerakanlah berbuka puasa dengan tamar atau air karena 
susungguhnya di dalam tamar itu ada berkahnya, manakala air 
itu adalah suci” (Hadis Riwayat Abu Daud dan at-Tarmizi). 
 
Tamar adalah sebuah julukan kepada sejenis buah ketika di 
dalam satu keadaan yang betul-betul matang yang dipetik dari 
sebangsa pohon palma yang dikenal dengan nama Latin 
(ilmiah) sebagai Phoenix dactylifera. Secara umum jenis 
tanaman ini tumbuh di kawasan negara-negara Timur Tengah 
dan Afrika Utara. Akan tetapi belakangan ini sudah pula mulai 
dikembangluaskan sampai kawasan lain seperti California, 
Arizona dan Texas di Amerika Serikat. Di tanah Arab sendiri 
buah yang dihasilkan pohon palma sejenis ini terdapat lebih 
kurang 8 macam, tergantung dari keadaan pada saat 
dipanennya, sehingga ada yang dikenal sebagai rutab, tamar 
dan lain lainnya. Namun demikian yang dianjurkan oleh 
sunnah untuk berbuka puasa adalah dari jenis tamar. Mengapa 
demikian? Mari kita coba simak beberapa bukti penemuan 
ilmiah mengenai kandungan senyawa kimia di dalam buah 
yang menakjubkan tersebut, dan apa gerangan khasiatnya bagi 
kesehatan manusia? 
 
Dalam keadaan buah-buah sepenuh matang yaitu ketika 
menujukkan ciri-ciri fisikal berwarna coklat kehitaman, 
mereka dipetik dan jadilah tamar atau kurma di dalam bahasa 
kita. Pada keadaan sedemikian itu kandungan gula tamar, 
yang sebahagian besarnya terdiri dari senyawa glukosa dan 
fruktosa, akan mencapai tahap 35%. Ini adalah takaran kadar 
gula yang cukup tinggi yang siap pakai. Sedangkan 65% 
darinya merupakan suatu campuran di antara air, dietary fiber 
(digestible fiber) dan bahan aktif lainnya termasuklah vitamin, 
tannin, sejumlah mineral dan antioksidan dari jenis 
Procyanidin, yang pada mulanya hanya diperkirakan sebagai 
condensed tannin. 
 
Procyanidin ini secara structural kimiawinya adalah tidak lain 
merupakan asam phenolat aromatik dalam bentuk polimerik 
flavonoid, yang unit-unit monomernya terdiri dari Catechin 
dan Epicatechin yang dihubungkan dengan “jembatan” yang 
berupa ikatan interflavan sehingga membentuk suatu kesatuan 
senyawa majemuk atau polimer Oligomerik Procyanidin tipe 
B. Melalui penelitian fitofisiologi yang ekstensif, senyawa 
kimia tersebut di atas telah diketahui mempunyai karakteristik 
sebagai senyawa antioksidan yang sangat potensial bagi 
kegunaan obat-obatan manusia.  

Betapa tidak, sejumlah hasil penelitian 
telah menunjukkan bahwa Oligomerik 
Procyanidin tipe B mampu mencegah 
proses kerusakan sel-sel endothelial 
pembuluh darah arteri oleh pengaruh 
“peroxy-nitrite” dan sekaligus menncegah terbentuknya 
“endothelin-1” yaitu sejenis hormone yang berperan di dalam 
proses pengendapan lemak di dalam saluran pembuluh darah 
sehingga terbentuknya keadaan artherosclerosis (penyempitan 
dan pengerasan saluran pembuluh darah). 
 
Oligomerik Procyanidin tipe B yang terbukti berkhasiat itu 
terdapat dalam kadar yang mencukupi di dalam tamar atau 
kurma yang kita jadikan makanan untuk berbuka puasa tem-
pohari. Di lain pihak seperti telah dijelaskan dalam tulisan 
mengenai puasa dan kesehatan, bahwa amalan serupa itu 
adalah pada hakekatntnya merupakan “pemurnian kembali” 
badan kita dan pengkalibrasian sistem enzimatik. Jadi betapa 
seusuainya apabila badan yang telah kembali kepada status 
yang standard kemudian diberi “bekalan” baru berupa 
makanan yang berkualiti tinggi dan jua standard yaitu tamar. 
Pendek kata kalau amalan demikian itu dilaksanakan dengan 
kualiti “soleh”, maka insya Allah kita dapat terhindar dari 
pelbagai jenis penyakit “cardiovascular” seperti penyakit jan-
tung koroner, tekanan darah tinggi, angin ahmar dan lain-
lainnya yang bertalian dengan kelainan pembuluh darah dan 
jantung. 
 
Tamar, buah dari pohon sejenis palma (Phoenix dactylifera) 
ini tidak serupa dengan kelapa, sawit bahkan buah pinang 
sekalipun apabila dibelah dua. Ia adalah buah yang merupakan 
makanan yang lezat dan berkhasiat Kurnia Illahi Robbi. Sub-
hanallah. 
*  Penulis adalah Dokter Hewan yang bekerja pada Makmal Pusat Perkhidmatan Veteri-

nar (Central laboratory for Veterinary Service). Alumni Institut Pertanian Bogor (S-1 
dan S-2) dan James Cook University Australia (S-3) bidang Applied Immunology tahun 
1991. Tinggal di Brunei sejak tahun1997. 

Saat “menjelang sungkai” (menunggu waktu berbuka puasa) 
di rumah keluarga Awang Haji Zaini Ahmad, Simpang 427, 
No. 13 Kg. Sungai Tilong. Buah kurma menjadi salah satu 
menu utama yang disuguhkan kepada para tamunya.  
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Snapshoot Bukit Syahbandar dan Seria Beraneka Rasa …. 

 
 

Keterangan gambar: 1). Piknik 
keluarga KN tanggal 19 Nopem-
ber yang menutup rangkaian 
kegiatan KN pada tahun 2006 
berlangsung meriah. Dubes RI 
Bapak Herijanto Soeprapto terli-
hat santai menikmati acara ber-
sama anggota keluarga lainnya. 
2) Kesempatan piknik keluarga 
juga sebagai ungkapan perpisa-
han dengan Kolonel Mul-yana 
Esa yang tampak sedang mene-
rima cendera mata dari penasehat 
KN, Dr. Mohd. Nabil Almunawar. 
3). Ibu Ida Susanty Mudjajadi 
yang akan kembali ke Tanah Air 
Tercinta berkesempatan men-
yerahkan kenang-kenangan 
kepada Ibu Ani Thobib, salah satu 
keluarga yang beruntung menda-
pat “lucky draw”.  

Acara berbuka puasa Ramadhan 1427 H yang lalu oleh Masyarakat Profes-
sional Perminyakan Indonesia di Seria dihadiri oleh Dubes RI Bapak Herijanto 
Soeprapto dan Pak M. Nazirwan Hafiz. Terlihat Bambang Gumilar dan Mr. Mar-
cel Van Luijten (Finance Director BSP-Seria) 

Santai !!. 

Happy Mantap !! 

Khusyuk O 
 
P 
 
t 
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I 
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Satay Ala Jawa 

No.4 Ground Floor Bgn Hj. Mohd Tahir 
(Sebelah IBB Senghkurong) 

Spg 1511, Kg Sengkurong Km 17  
Jalan Tutong 

Mobile: 8752317/8800185 
 

Menyediakan berbagai macam masakan ala 
Indonesia yang pasti memenuhi selera  

 

Restoran Seri Mas WaniRestoran Seri Mas Wani  

Nurhayana Enterprise 

Keterangan Gambar: Dubes RI Bapak Herijanto Soeprapto didampingi Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia Pak Ismaya     
Sukardi menyerahkan hadiah “door price” kepada anggota piknik keluarga di Bukit Syahbandar tanggal 10 Nopember 
2006 yang dimenangkan oleh Acih Rosmini (sebelah kanan Dubes) berupa TV “PEVY” ukuran 21 inchi. Selamat dan    
semoga bermanfaat.  

AYAM / DAGING PENYETAYAM / DAGING PENYET  
GULE KAMBINGGULE KAMBING  

TONGSENG KAMBING/AYATONGSENG KAMBING/AYAMM  
PECEL LELEPECEL LELE  

BAKSOBAKSO  
ANEKA SATAY: AYAM, DANEKA SATAY: AYAM, DAGING, URAT, AGING, URAT, 

KAMBING DAN UNTAKAMBING DAN UNTA  

Menikmati hidangan di tempat kami 
terasa seperti menikmti hidangan  

di kampung halaman sendiri. 

Mengukir Sejarah…. 

Untung diraih  Selamat !!! 

No.5, 1st & 2nd Floor 
Bangunan Hj Awg Matusin, Kg. Kiulap 
Telp: 2237365/2237366, Faks: 2237365 

Perkhidmatan: 
pelaminan 

baju penganten, 
pakaian Brunei 
cadar penganten 
bangsa hantaran 

arca 
bunga telor 

gubahan bunga 
kereta sewa penganten 

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk 
para    pengusaha yang ingin mempromosikan usahanya 
kepada   pembaca WARITA. Anda cukup membayar 
B$50 sahaja untuk 1/6 halaman berwarna sebagai 
pengganti ongkos cetak. WARITA senang apabila usaha 
anda makin pesat dan  berkembang. Marilah maju ber-


