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UKM

Don’t be Hopeless

Berbisnis diusia muda?

kenapa enggak

puisi



Cindy's Choco Art merupakan 

suatu usaha kecil yang dirintis 

oleh salah satu mahasiswi 

e k o n o m i  s y a r i a h  y a n g  

bernama Cindy, ia berasal 

dari Sugihan. Ide awal 

membuat usaha tersebut 

muncul karena ia sangat suka 

berkreativitas. Bermodalkan 

kreativitasnya tersebut,  

k e m u d i a n  i a  i n g i n  

mengembangkan suatu usaha 

yang berbasiskan kreativitas yang berbeda dan unik. Akhirnya ia berinisiatif menjadikan 

cokelat sebagai objek kreativitasnya.  Hingga pada akhirnya tercetuslah kesenian cokelat 

yg saat ini telah memiliki label tersendiri, yaitu Cindy's Choco Art. 

         Tepat pada tanggal 02 Juni 2019, ia mendapatkan orderan pertamanya, dan terus 
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Devaya Flowers usaha kecil yang dirintis 
oleh ketiga mahasiswi ekonomi syariah berasal dari 
sugihan dan kemantren yaitu: Devi, Eva, dan Lia. Ide usaha 
muncul ketika mereka sama-sama mempunyai hobby 
mengoleksi bunga sehingga mereka memanfaatkan 
moment dan kreativitas tangan mereka hingga pada 
tanggal 2 maret 2019 mereka meluncurkan produk 
pertama dan memasarkan produknya hingga sekarang 
mereka mempunyai banyak pilihan variasi produk:
1. Bouquet bunga flanel  2. Bouquet snack 
3. Bouquet alat make up  4. Bouquet uang 
5. Bouquet boneka  6. Box bunga flanel 
7. Paper flower wedding/ultah
Tak lupa lagi mereka hanya membandrol dengan harga 
paling murah yaitu harga 15.000 dan bisa request sesuai 
permintaan pelanggan. 
Kontak person : Devi: 0857-4871-8613 Eva: 0815-
5644-9574 Lia: 0856-8882-913

Mau cari barang berkualitas yang tidak membuat isi dompet bablas? Ingin beli produk berkelas tapi malas keluar rumah karena hari 
sedang panas? Fita Olshop adalah jawabannya. Temukan rahasia kece penampilanmu dengan belanja di online shop kami. 
Dapatkan baju, celana, rok, sepatu, sandal, hijab, hingga gamis yang membuat penampilanmu kian modis dan selalu manis.
Ketika penampilan sudah kece berkat barang-barang dari Fita 
Olshop, tiba-tiba ketemu masalah baru soal wajah yang masih 
kusam, pasti galau banget, dong? Karena kesempurnaan 
penampilan selain didukung oleh pakaian yang indah dipandang 
mata, tentunya juga didukung oleh wajah yang bening 
bercahaya. Tenang, Fita Olshop juga punya NU AMOOREA 
yang mampu menjawab semua masalah tentang wajah Anda. 
NU AMOOREA adalah sabun kecantikan yang menggunakan 
proses purging, tetapi tidak menyebabkan ketergantungan. Kalau 
masih ragu karena produk ini terdengar asing di telinga, Anda 
dapat mencoba busa gratis atau mungkin ingin konsultasi terlebih 
dahulu.
Kapan lagi hanya dengan tiduran di rumah tapi bisa mendapatkan barang bermerk dan sabun kecantikan penunjang 
kesempurnaan penampilan dengan diskon meledak tanpa membiarkan kualitas barang tergeletak? Anda bisa hemat besar-besaran 
karena mendapat harga yang jauh di bawah normal. Karena belanja di Fita Olshop adalah istilah lain dari istirahat sambil 
berhemat.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman dan 
kesehatan yang telah diberikan dengan cuma-cuma kepada hambanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala seorang 
hamba hendaknya menggunakan apa yang telah diberikan-Nya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah 
tholabul ilmi. 

Dan hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya,

ٌ ْ َْ َ َُّ ِ طلب العلم فرْیضة على كل مسلمَ ْ ِ ٍُ ُ َ َِ ِ ِ

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.”

[Hadits shahih li ghairihi, diriwayatkan Ibnu Majah (no. 224), dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu'anhu. Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh sekelompok para shahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, 
'Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudriy, Al-Husain bin 'Ali, dan Jabir radhiyallahu'anhum. Para ulama ahli hadits telah 
menerangkan jalur-jalur hadits ini dalam kitab-kitab mereka, seperti: Imam As-Suyuthi dalam kitab Juz Thuruqi Hadits Tholabil 
Ilmi Faridhotun 'Ala Kulli Muslimin, Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wahiyat (I/67-71), Imam Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab Jami' 
Bayanil 'Ilmi wa Fadhlihi (I/69-97), dan Syaikh Al-Albani dalam kitab Takhrij Musykilah Al-Faqr (hal. 48-62)]

Dalam rangka tholabul ilmi ini mahasiswa Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan mengfasilitasi 
mahasiswanya dalam mengembangkan kemampuan menulis di UKM Al-Muhasabah.

Al Muhasabah adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Unit 
KegiatanMahasiswa ini sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2014 (Kholif). Dulu Al muhasabah pernah aktif tetapi tidak 
bertahan lama dan mengakibatkan matinya keilmuan di bidang tulis menulis dan keilmuan yang dilakukan Mahasiswa Institut 
Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

Al Muhasabah ini kami ibaratkan rumah yang memiliki beberapa kamar (IntihaulKhiyaroh), diantaranya:

1. Buletin Al Muhasabah 

Buletin adalah publikasi (oleh organisasi) yang mengangkat perkembangan suatu topik atau aspek tertentu dan dipublikasikan 
secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Buletin Al Muhasabah akan kita terbitkan setiap satu bulan sekali.

2. Majalah Al Muhasabah 

Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Dalam 
majalah Al Muhasabah kita akan menerbitkan dalam waktu satu tahun sekali.

3. Jurnalistik online (bagian yang mengelola kegiatan mahasiswa maupun pemberitaan kegiatan kampus IAI Tabah secara 
online).

4. Pengembangan Budaya literasi mahasiswa (bagian ini mengelola hasil penelitian mahasiswa berupa artikel maupun jurnal 
kemudian akan dikirim ke web ilmiah tingkat nasional maupun internasional). 

Setelah kefakumanan Al Muhasabah yang sudah berlarut-larut kini mulai diaktifkan lagi oleh mahasiswa yang dipelopori oleh bu 
Intihaul Khiyaroh (dosen tetap fakultas Dakwah), timbulnya kesadaran diri yang muncul dari beberapa mahasiswa IAI TABAH 
bahwa kurangnya sebuah tulis menulis yang menimbulkan matinya suatu eksisteni dibidang akademik. Tepatnya di bulan 
November 2019 lalu Al Muhasabah kembali merintis dan membuat suatu karya ilmiah yang disebarkan ke lembaga-lembaga 
terkait, dosen-dosen, mahasiswa dan karyawan  IAI TABAH.

Oleh sebab itu Al Muhasabah mempunyai tujuan penting bagi Mahasiwa IAI TABAH antara lain:

1. Melatih mengungkapkan ide pemikiran atauhasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan Mahasiswa

3. Membuktikan wawasan dan potensi karya ilmiah yang dimiliki Mahasiswa ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah 
dalam bentuk karya ilmiah.

4. Melatih ketrampilan dasar untuk melakukan penelitian.

Adapun dampak positif yang muncul dari Al muhasabah menjadikan mahasiswa IAI TABAH sendiri lebih mengenal dengan 
kegiatan kepustakaan, mengorganisasikan fakta/data secara jelas dan sistematis.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
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BAMBU MASA DEPAN

By Ummu Hamidah KPI III

Hai semua perkenalkan namaku Aida, mungkin ini adalah secuil cerita didalam kehidupanku, sejak kecil 
aku di didik untuk menjadi seorang perempuan yang kuat, berani, dan tidak mudah menyerah. Aku anak pertama 
dari tiga bersaudara, adikku perempuan dan laki-laki, Ibuku seorang single parent, dan ayahku sudah meninggal. 
Alhamdulilah kini aku sudah menjadi ibu rumah dan tangga wanita karir. Ini ceritaku 10 tahun yang lalu. Pada saat 
itu aku masih duduk dibangku perkuliahan, sejak awal masuk kuliah aku sangat ditentang oleh ibuku, beliau 
kurang setuju jika aku melanjutkan pendidikanku ke bangku perkuliah sebab melihat situasi dan kondisi ekonomi 
keluargaku saat itu sangatlah berantakan tapi, dengan keyakinan hati dan fikiran aku tetap melanjutkanya. Dari 
awal kuliah problem nomor satuku adalah masalah administrasi pembayaran, hal ini yang membuatku resah dan 
gelisah, Apalagi ketika mendekati ujian karna setiap kali ujian aku harus bisa melunasi semua tagihan 
pembayaran. Aku kuliah dengan biayaku sendiri, aku mencari rezeki dari keringatku sendiri, alhamdhulilah sejak 
keluar sekolah menengan ketas aku sudah bisa memenuhi kebutuhanku sediri. Aku kumpulkan rupiah demi rupiah 
untuk membayar uang perkuliahanku. Apabila libur panjang biasa aku jadikan waktu untuk mencari uang lebih 
banyak misalnya dengan aku bekerja sehari, ya ketika aku kuliah aku hanya bekerja separuh waktu saja. Kadang 
aku merasa menyesal dan putus asa kenapa aku bersih keras untuk melanjutkan kuliah sedangkan untuk 
membayar kulih saja aku kesulitan. Pernah terbesit dalam fikiranku untuk mengabil beasiswa tapi sayangnya  aku 
lupa kalo kau tak sepintar teman-temanku yang bisa mengambil beasiswa prestasi, kalo aku jik di surfey rumahku 
aku terlihat seperti orang kaya jadi sudah pasti aku tidak  isa mengambil beasiswa miskin, “dasar bodohnya aku” 
celtukku. Akhirnya aku harus bisa bekerja keras dari pagi ke malam hanya demi bisa menlajutkan kuliahku, rasa 
malu yang selalu muncul ketika kuliah adalah ketika aku belum bisa bayar kuliah. Aku tidak mau membuat ibuku 
kesusahan mencrikan uang kuliahku aku tak pernah minta uang kuliah pada beliau, toh buat makan sehari-hari aja 
beliau harus banting tulang, bangun dari subuh untuk menyiapkan dagangannya, bersyukur ketika beliau 
memahami posisiku dan tak pernah memintaku untuk membantunya tapi, sebagai anak aku juga harus bisa 
membantu ibu jadi, aku membantu apa yang bisa aku kerjakan. Adikku masih kecil dan mereka lebih mebutuhkan 
biaya untuk pendidikan dari pada aku. Entahlah pada saat itu aku sangat bingung, aku seperti orng yang tak bisa 
berenang dan sok-sokan ingin berenang kelautan dalam menuju pulau seberang yang pada akhirnya tengelam 
juga. Namun aku yakin jika, aku punya kemauan maka aku harus berusaha, berdoa, beriktiyar, dan bertawakal 
kepada alloh karna aku yakin alloh aku menunjukan jalan bagi umatnya yang mau berusaha dan berdoa, seperti 
yang terdapat dalam QS. Ar-Ra'd: 11 yang berbunyi: 

َ َ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َّ َّ ْ ُ ْ ْ َّد لھ ۚ وما لھم من ُدونھ من والُ ِلھ معقباٌت من بین یَدیھ ومن خلفھ یْحفظونھ من أمر ِ� ۗ إن � ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم ۗ وإذا أراَد � بقوم سوءا فال مر ِ ِ ِ ُ ُ ْ ِ ّ ُ َ ْ ّ ُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ََ َ َ َ َ ً ٍ َّ َ َ َ ٰ ٍ َ َّ َّ ْ َ ُْ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ٍِ ُِ ِ َ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di 
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan [Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah 
sebab-sebab kemunduran mereka.] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia.

Ayat terlsebutkan yang selalu membuat aku yakin bahwa Alloh akan mmberikan apa yang aku harapkan. 
Ayat tersebutlah yang menjadi pentujukku dari keputus asaanku. Yah meski semua itu pasti ada rintangan dan 
tantangan disetiap perjuanganku, lalu aku selalu yakin jika aku mampu melewatinya, karna aku yakin, Alloh tidak 
akan memberikan ujian diluar batas kemampuan umatnya. Aku yakin, aku bisa melewatinya dengan ikhlas dan 
sabar, bagiku cantik itu adalah ketika aku jatuh dan aku bisa bangkit menerima kondisiku untuk memulai hal yang 
baru dengan sabar dan ikhlas. Sejak saat itu aku jika orang lain saja bisa maka aku pasti bisa. Alhamdulilah dengan 
berjalannya waktu aku bisa bertahan dengan keadaanku.

 Hari itu langit sangat cerah hari ini aku akan bertemu seseorang yang jauh disana namun dekat dihati, 
selama beberapa bulan terakhir ini ini aku menjalin komitmen dengan seseorang laki-laki, dia kuliah disalah satu 
universitas ternama di Yogyakarta, kita biasanya ketemu ketika dia pulang, dia laki-laki yang baik yang insalloh 
sholeh, dan pengertian. Dia selalu menjadi seseorang yang selalu ada buat aku, disaat aku terpuruk dia selalu ada 
untukku, dengan sabar dia selalu membuatku bangkit dari keterpurakan, membuatku bersinergi dan bersemangat 
lagi untuk menjalani hidup bahkan disaat aku pernah berfikir untuk mengakhiri hidup. Aku hanya selalu berdoa  
pada Alloh jika memang aku dan dia berjodoh, jagalah hati dan jiwa raga kami agar kelak ketika kami dipersatukan 
semua akan indah pada waktunya. Sebenanya aku sempat menolak dia karna, sejujurnya aku tidak ingin pacaran 
dulu, aku ingin fokus pada pendidikanku dan masa depanku, waktu itu aku pernah bilang padanya bahwa jika dia 
suka sama aku, dia aku suruh untuk datang kerumah dan menemui ibuku tapi, dia belum berani katanya ”aku belum 
lulus kuliah dan belum bekerja, nanti jika aku sudah lulus dan punya pekerjaan aku akan datang kerumahmu 
bersama kedua orang tuaku”. Dia janji sama aku akan secepatnya menyelesaikan studinya. So, aku 
mengangapnya seorang sahabat terbaiku. 

Itulah secuil ceritaku, pesanku buat yang membaca yakinlah pada mimpi dan tujuan kalian. Jangan pernah 
putus asa dan berkecil hati karna, tak ada yang tidak mungkin selama anda mau berusaha dan yakinkan semua itu 
dengan doa-doa insaalloh bisa bismillah. Man jadda wa jadda. See you next time.#CoretanMida
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Karya Mahasiswah
8 TAHUN KEPEMIMPINAN, 3 TAHUN IAI TABAH

Dr. IMAM AZHAR, M. Pd.

Dr. Imam Azhar dapat diketegorikan sebagai salah seorang 
pemimpin dan pendidik yang paling serius dan produktif dewasa ini. 
Beliau dilahirkan pada tahun 1976 di daerah Payaman, Kec. Solokuro, 
Lamongan Jawa Timur dan dibesarkan dalam keluarga yang  sederhana. 
Ayahnya sebagai   seorang petani sedangkan ibunya  penjual nasi. 
Meskipun dari keluarga sederhana, tidak sedikitpun mengendorkan 
semangat beliau untuk mengejar pendidikan.

Dr. Imam Azhar memulai pendidikan dari TK, MI, MTS di Darul 
Ma'arif Payaman. Pendidikan menengah atas beliau dipondok Al Islah 
Sendang Agung, namun hanya sampai kelas  dua. Dan akhirnya beliau 
melanjutkan kelas tiganya di Darul Ma'arif kembali. Setelah lulus dari 
pendidikan menengah atas, beliau tidak langsung melanjutkan 
pendidikan kuliahnya. Beliau belajar bahasa Inggris di Pare sekitar 6 
bulan lamanya, sebelum akhirya beliau bertekad untuk melanjutkan 
pendidikan kuliahnya di IAIN Surabaya mengambil jurusan Tarbiyah. Pada 
2001, beliau mendapatkan gelar S1, pendidikan S2nya beliau tempuh di 
Universitas Negeri Surabaya Prodi Manajemen Pendidikan lulus tahun 
2004 jalur BPPS. Kemudian melanjutkan Studinya di UNISLA Lamongan 
FKIP jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan jalur beasiswa lulus 
2008, dan melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Malang Prodi 
Teknolgi Pembelajaran lulus tahun 2015 jalur beasiswa dari KEMENAG.

Pengalaman sebagai pendidik dimulai oleh beliau sejak tahun 
1998 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ma'arif, kemudian di MA Darul 
Ma'arif, SMK Darma Plus Payaman Lamongan, MTS Maskumambang 
Dukun Gresik. Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi dimulai sejak 
tahun 2003 di STAI Sunan Drajat Kranji Paciran dan aktif sampai 
sekarang, STIT Gresik, dan UNISLA Lamongan.

Dr. Imam Azhar memiliki banyak pengalaman karir dalam dunia 
pendidikan diantaranya menjadi waka kurikulum di MTS YKUI 
Maskumambang Gresik tahun 2004-2006, waka kurikulum SMK Darma 
Plus Payaman tahun 2006-2007, menjadi kepala sekolah MTS YKUI Gresik 
tahun 2007-2010. Karir di Perguruan Tinggi dimulai pada tahun 2007 
dengan menjabat sebagai wakil ketua jurusan Tarbiyah di STAIDRA, 
kemudian menjadi ketua jurusan Tarbiyah pada tahun 2009 sampai 
pertengahan 2012. Pada akhir tahun 2012 beliau terpilih sebagai ketua 
STAIDRA dan saat STAIDRA beralih menjadi IAI TARBIYATUT THOLABAH 
beliau menjadi Rektor sampai sekarang.

Subandi�&�Rihmatul�
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Biografi Dr. Imam Azhar
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Banyak perubahan yang didapat saat kepemimpinan Dr. Imam Azhar, diantaranya 
adalah pada bulan desember tahun 2016 secara resmi perubahan status dari STAIDRA 
menjadi IAI TABAH, bertambahnya  program studi dari dua program studi PAI dan program 
studi bimbingan dan penyuluhan bertambah menjadi ada prodi KPI (Komunikasi dan 
Penyiaran Islam), PMI (Pengembangan Masyarakat Islam),PGMI (Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah),IAT (ilmu Al Qur'an dan Tafsir), dan ES (Ekonomi Syariah). Selain 
dalam bidang akademik, dalam bidang sarana prasana juga mengalami  perubahan 
diantaranya  adanya gedung baru IAI TABAH yang berada di tepi laut, disamping Rumah 
Sakit Medika Kranji. Meskipun banyak perubahan yang terjadi saat kepemimpinan Dr. Imam 
Azhar, beliau tidak mengakui  sebagai prestasi beliau sendiri tetapi inilah hasil kerja tim dan 
doa kita semua.

8 tahun kepemimpinan dengan segudang perubahan tidak mengendorkan semangat 
beliau untuk melahirkan mahasiswa lulusan IAI TABAH yang Unggul Religius Dan 
Berdayasaing. Dr. Imam Azhar berharap mahasiswa IAI tabah bisa berbahasa Inggris dan 
berbahasa Arab, mahasiswa IAI TABAH tidak hanya go internasonal tetapi harus bisa 
berprestasi di kanca  internasional. Semua orang di IAI TABAH harus Bertanggung jawab, 
disiplin menjalankan tugasnya, dan amanah. Beliau berpesan mari mulailah berbuat baik 
dari sekarang dan melakan yang baik dari diri sendiri,mulai dari yang kecil, dan mulai saat 
ini. 

Kepemimpinan  di IAI TARBIYATUT THOLABAH
Sebagai seorang pemimpin sudah menjadi kewajibanya untuk mengemban  

kepemimpinananya dengan  rasa tanggung jawab. Beliau adalah sosok pemimpin yang 
berwibawa, tegas, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan menjadi ketua STAIDRA sampai 
Rektor IAI TABAH beliau jalani secara oll out (sepenuhnya). Beliau rela meninggalkan 
kesibukan mengajarnya, hanya untuk IAI TABAH. Kepemimpinan menurut beliau adalah 
amanat yang harus diemban dan dijalankan. “Ketua tidak mungkin membagi dirinya 
dengan yang lain, saya tidak mau dimadu”. Tegas beliau saat diwawancarai oleh anggota Al 
Muhasabah. Selain sebagai Rektor IAI TABAH, beliau juga seorang penulis buku banyak 
karya beliau yang sudah diterbitkan, beliau juga rajin menulis di berbagai jurnal onlain 
kampus IAI TABAH.

Tahun 2012 adalah awal perjuangan beliau sebagai ketua STAIDRA, saat itu beliau 
mengajar di berbagai lembaga, namun saat dilantik menjadi ketua STAIDRA, secara resmi 
beliau meningalkan mengajarnya. “Yang tadinya milik banyak  tempat  menjadi hanya milik 
STAIDRA”, tutur beliau. Beliau adalah lulusan manajemen pendidikan, latar belakang 
pendidikan inilah yang membuat kepemimpinan beliau di STAIDRA harus ada perubahan, 
menurut beliau “berubahan itu harus diawali oleh pimpinanya dahulu, kalo mau sesuatu itu 
berubah”. 

Artikel
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UKM TEATER ILAT IAI TABAH

Teater ILAT adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) untuk mengasah bakat ataupun minat mahasiswa, 
teater ilat merupakan organisasi yang cukup diminati dan cukup populer dikampus IAI TABAH karna sering eksis 
menampilkan suatu perrunjukan  dan rutin melakukan pelatihan-pelatihan disetiap minggunya yang diadakan 
pada hari rabu..
UKM ini berdiri sekitar  tahun 2006, sebagai unit kegiatan mahasiswa teater ini juga memiliki berbagai bidang 
dalam kepengurusannya. Diantaranya yaitu bidang pwngembangan minat dan bakat, devisi humas, defisi karya 
seni, dan masih banyak defisi lainnya 
Sebenarnya dalam teater ini kita tidak dituntut untuk belajar acting saja, kita juga bisa belajar seni yang perlu kita 
asah lagi. UKM  yang dilakukan diluar jam perkuliahan ini dalam setiap minggunya tepatnya setiap hari rabu, kita  
adakan pertemuan untuk belajar bersama dalam mengasah kemampuanya. 

UKM Paduan Suara Mahasiswa
Bahaha Suara Berlian IAI TABAH

UKM ini adalah salah satu UKM 
paling eksis di kampus IAI TABAH 
tercinta, pada tahun ajaran 
2019/2020 UKM ini diketuai oleh 
Ainur Risa Fauziyanti Mahasiswa 
PAI Semester 5. UKM ini rutin 
mengadakan latihan pada hari 
Rabu setiap selesai perkuliahan, 
namun pada kondisi tertentu UKM 
ini juga kadang melaksanakan 
latihan 3-4 kali dalam seminggu 
seperti contoh dalam persiapan 
acara Dies Natalies Mahasiswa IAI 

TABAH atau saat mendapat undangan dari eksternal kampus. 
UKM ini juga sering diundang dalam event-event baik di dalam lingkup kampus maupun luar kampus. 
Mahasiswa yang ikut dalam UKM ini terdapat sekitar 50 Mahasiswa dari seluruh prodi yang ada.
UKM Paduan Suara ini pernah mengadakan diklat paduan suara dengan mendatangkan pemateri dari 
Surabaya, dan pelatihan tersebut insyaallah akan rutin di selenggarakan setiap tahunnya untuk 
menggugah minat dan mendukung perkembangan kemampuan anggota dalam olah vocal.

UKM
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M
anusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk 
yang lain, manusia memiliki 
apa yang tidak dimiliki oleh 

makhluk lainya yaitu kemampuan 
berfikir. Manusia selalu dituntut dalam 
sistem pembelajar, upayanya yaitu 
mencegah agar manusia itu sendiri 
tidak tersesat dalam pemikiranya. 
Pendidikan dalam hal seperti ini 
urgensinya sangat diperlukan guna 
menghapus sifat kebodohan yang ada 
dalam diri manusia. 
Ket ika ki ta berbicara tentang 
pendidikan sebagai penghapus kebodohan, kita akan berfikir bahwa kebodohan itu 
bersifat gelap dimana kita tidak tau arah dan tidak bisa melihat apa yang ada 
disekitar kita, lain halnya ketika melihat pendidikan yang menghapuskan kegelapan 
menjadi terang. Proses perubahan inilah yang menjadi perhatian khusus bagi kita 
sebagai pelaku pendidikan untuk melakukan berbagai upaya perubahan dari 
sesuatu yang pada awalnya destruktif menjadi konstruktif.
 Dalam QS. Ibrahim ayat pertama bisa kita amati:

Hanifan

Artinya: “(Ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan 
izin tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji”.

Berkenaan dengan kalimat “min ad-dhulumat ila an-nur” beberapa mufasir seperti 
Ash-Shabuni, menafsirkan bahwa Allah penolong orang-orang mukmin, menjaga, 
dan mengurus urusan mereka. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran 
dan kesesatan menuju cahaya iman dan petunjuk. Pada surah Ibrahim ayat 1, ia 
menafsirkan bahwa hal yang dimaksud adalah untuk mengeluarkan manusia dari 
kegelapan, kebodohan, dan kesesatan menuju cahaya ilmu dan iman. 
Konsep “Min Ad-dhulumat Ila An-nur” bukan sekedar konsep dari Alquran yang 
tekstual semata, akan tetapi konsep tersebut sangat relevan bagi perspektif 
pendidikan Islam. Diposisikan dengan makna ad-dhulumat (kebodohan, 
butakekafiran, kedurhakaan, dan kesesatan), melainkan konsep tersebut 
diaktualisasikan menjadi proses tranformasi dari ad-dhulumat menjadi an-nur.
Dari uraian diatas, maka dapat di rumuskan sebuah kesimpulan bahwa makna 
tersirat dari min al-dhulumat ila an nur adalah proses transformasi. Transformasi 
adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada 
tahap final.
Wallahu A'lam Bisshowab.

MIN AL-DHULUMAT ILA AL-NUR
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BERBISNIS DIUSIA MUDA ? KENAPA ENGGAK ?

Sendangagung (Senin/9/12/19). Erina Ikfian, perempuan yang lahir di Lamogan 31 Juli 1995 ini 
mengawali karir enterpreunernya sejak tahun 2016 hingga kini, berawal dari hobi membuat aneka 
aksesoris seperti bros dan yang lainnya bisnis erina berkembang pesat pernak pernik pengentin seperti 
buket bunga headpiece dan aksesoris pengantin lainya kini menjadi uasaha yang menjanjikan. Awalnya 
Erina membuat bros hanya untuk mengisi waktu luang juga termotivasi untuk mepunyai tabungan 
sendiri.Bermodalkan keberanian erina terus memproduksi brosnya. Alumni IAI TABAH Prodi KPI 2018 ini 
pertama kali menjual hasil karnyanya dengan menitipkan di berbagai toko-toko kecil, penjualan pertama 
laku 40% dari produksi sisanya ia bawa kembali kerumah sempat bingung dengan bros sisa penjualan 
Erina memanfaatkan brosnya untuk di jadikan souvenir di acra reuni keluarga

Kendala pertama yang dirasakan adah mahalnya bahan produksi yang tidak sebanding dengan 
hasil dari penjualan. Sempat berhenti memproduksi Erina memutuskan untuk mencoba membuat 
aksesoris pengantin seperti bunga, headpiece meskpun resiko akan lebih besar tetapi erina terus 
memproduksi dan mencoba menjualnya secara online di media sosial.

Errina terus berinovasi denagn mengikuti tren-tren yang sedang naik di media sosial seperti 
instragram. Berbekal keberanian dan tekat yang kuat erina berhasi menuai sukses bisnisnya sampai 
dengan mancanegara seperti China, Brunei, Hongkong dan lainnya.

“Pekerjaan akan lebih menyenangkan jika sesuai dengan apa ang kita sukai, jadi jadikan hobimu 
sebegai pekerjaan karena kamu akan bisa berkerja dengan hatimu dan akan menjadi kenyamanan 
tersendiri” – Erina Ikfian
Dari usahanya tersebut Erina bisa memberangatkan umbroh orang tuanya, membeli mobil dengan 

hasil ari usahanya sendiri dan kebutuhan-kebutuhan laninnya. Terget yang sedang dicapai Erna sekarang 
adalah mempunyai Home Industry sendiri yang lebih besar untu mengerjakan usahanya seiring dengan 
banyaknya peminat dan bertambahnya karyawan.

Kesalahan orang-orang sekarang ketika mengetahui bahwa orang di sekitarnya mengidap gangguan mental 
termasuk Anxiety Disorder mereka cenderung ingin menjadi menyelamat atau Heroes dengan cara memberikan katra-kata 
yang sebenarnya malah tidak mereka butuhkan. Sebenarnya ketika seseorang menderita gangguan mental atau Anxiety 
Disorder ketika gejala-gejala nya sudah mulai muncul lebih baik di bawa ke profesional seperti Psikolog atau Psikiater 
untuk penanganan lebih lanjut dan akan bisa mengetahui apakah mereka benar-benar mengidap gangguan mental atau 
Anxiety Disorder. 

Perlu diingat gangguan kecemasan seperti inin menyebabkan depresi, ide bunuh diri untuk menghindari cemas yang 
berlebih, terkadang juga penderita Anxiety dibarengi dengan penyakit-penyakit medis seperti
Penyakit Jantung, Diabetes, Masalah Tiroid, Gangguan Pernafasan, Nyeri kronis atau sindrome iritasi usus dan Tumor 
langka.
Psikoterapi yang paling sering digunakan untuk Anxiety adalah terapi perilaku kognitif, terapi ini berfokus pada hubungan 
antara masalah, pola pikir dan perilaku anda 
Bagaimana cara mengatasi Anxiety di rumah ?

1. 

2. Tenangkan pikiran dengan melakukan meditasi dirumah Berendam air hangat

2. Berolahraga kira-kira setengah jam

3. Melakukan hobi yang disukai

4. Bercerita dengan orang-orang yang membuat anda nyaman
Jadi, deteksi keccemasaan,u dengan perbanyak berpikir dan belaku positif, jangan lupa peka dengan keadaan 

orang sekitarmu. Karena senyum bukan berarti semuanya baik-baik saja, tapi dengan senyuman semua akan baik-baik 
saja.
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ANXIETY DISORDER

Oleh Ulya Himama 

Seorang remaja ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, setelah ia 
melakukan suatu kesalahan kecil yang membuat orang-orang di sekitarnya menjauh 
(Jaga jarak) bahkan sampai menerima perkataan kasar (dibentak) oleh orang 
terdekatnya, akibatnya dia mualai takut ketika berada di situasi yang ramai perasaan 
cemas dan khawatir yang luar biasa . Seorang yang menderita  Anxiety Disorder akan 
cenderung menarik diri ataun”anti sosial” tapi dalam artian takut utuk bertemu orang 
banyak atau berada pada situasi yang ramai, penderita Anxiety akan sangat berhati-
hati dalam melakukan sesuatu.

Anxiety adalah reaksi terhadap stress yang memiliki gejala psikologis dan 
fisik.Anxiety Disorder termasuk dalam gangguan mental sehingga kondisi tentu berbeda dengan kecemasan 
biasa, orang dengan gangguan cemas akan merasa takut dan khawatir terdapat berbagai hal, bahkan ketika 
dirinya sedang berada di situasi yang normal sekalipun.
Dikutip dari laman (Halosehat.com) ada berbagai jenis Anxiety Disorder :

1. GAD (Generalize Anxiety Disorder)

GAD adalah kecemasan kronis yang ditandai dengan rasa kecemasan dan tegang yang berlebihan, jenis 

gangguan kecemasan ini berlangsung secara tidak terkendali

2. Gangguan Kecemasan Sosial (Social Anxiety Disorder)

Social Anxiety Disorder alias kecemasan sosial adalah kecemasan atau ketakutan yang ekstrem yang 

umumnya muncul ketika berada di tengan-tengah banyak orang. Berbeda dengan rasa malu dan gugup 

yang umumnya dialami hanya sebenetar saja, kondisi ini justru berlangsung terus menerus dalam waktu 

yang lama. Sumber dari kecemasan adalah rasa takut diamati, di hakimi, dan dinilai didepan orang lain. 

Gangguan seperti ini akan mengganggu aktifitas sehari-hari seorang.

3. Gangguan Panik (Panic Attack)

Tidak seperti biasanya, gangguan panik biasanya muncul secara tiba-tiba berulang kali tanpa adanya 

alasan yang jelas. Seorang yang seperti ii biasanya menunjukan gejala fisik seperti keringat dingin, 

nyeri dada, sakit kepala yang mendalam dan lain-lain.
Penderita Anxiety Disorder rata-rata diderita oleh para remaja, trauma terhadap kejadian masa lalu sering 

menjadi alasan terkena Anxiety, meskipun dalam medis masihbelum bisa di pastikan secara jelas penyabab 
utama dari timbulnya gangguan tersebut. Seseorang yang menderita Anxiety Disorder kadang sulit diketahui, 
penderita Anxiety akan sangat merasa tertekan dan takut yang luar biasa ketika mereka merasa berada di 
situasi yang mereka tidak nyaman. Perlakuan orang di sekitar pun biasa menjadi salah satu alasan seseorang 
terkena Anxiety

Penderita Anxiety biasa menjadi sangat parah kertika tidak segera ditangani dengan tepat. Sering kali 
orang menganggap remeh pada seorang yang menderita Anxiety , Pekataan seperti “Itu Cuma masalah kecil 
“Kau terlalu banyak drama” “Kau yang tidak bisa berpikir positiv” “Kau kurang bersyukur” kata-kata seperti itu 
sering menjadi salah satu penyebab makin bertambah parahnya Anxiety, mereka semakin merasa bahwa mereka 
tidak diterima di lingkungan mereka. 

Perlu di ingat gangguan kecemasan adalah termsuk gangguan mental yang sering menimbulkan depresi, 
ide bunuh diri, Self Harmed,  menarik diri dari lingkungan hanya untuk menghindari cemas yang berlebihan.

Ironisnya setelah tanyangan film “Joker” kemarin yang  menceritakan tentang latar belakang seorang 
joker bagaimna ia bisa menjadi penjahat paling kejam malah di salah artikan para remaja sekarang , para remaja 
sekarang mulai melakukan Self Diagnoses  atau mendiagnonis diri sendiri dengan cara mencari gejala-gejala di 
mesin pencari Google yang dampaknya adalah Anxiety Disorder atau gangguan mental lainya malah seolah-olah 
dijadikan sebuan tren dikalangan para remaja.

Memang benar  ketika para remaja tersebut  menunjukan bahwa mereka menderita gangguan mental akan 

mendapat perhatian lebih dari orang-orang sekitar, akan tetapi dampak dari Self Diagnoses akan menjadikan 

bertambah parahnya penyakit mental, karena ketika mereka sebenarnya baik-baik saja namun saat mereka 

mendiagnosis dengan cara sepeti itu akan menyebabkan mereka  benar-benar menderita Anxiety Disorder  

atau gangguan mental karena terlalu banyak berfikir tentang “yang dideritanya”. 

Dalam menjalani kehidupan kita selalu dihadapkan dengan yang namanya tantangan dan rintangan dalam setiap 
perjalanan. Berbagai macam cobaan yang penah membuat dirikita jatuh maupun naik, hal itu semua adalah proses 
kehidupan yang perlu kita hadapi sehari-hari. Ada kalanya kita tertawa dan bahagia tapi perlu kita pahami bahwa 
dibalik semua itu adalah tentang sebuah kesedihan.
Sebenarnya semua ujian yang diberiakan oleh Alloh SWT bertujuan untuk menguji seberapa kuat keimanan kita 
sebagai hambanya. Sayangnya tidak semua manusia bisa kuat ketika mendapatkan ujian, ada yang berlarut-larut 
dalam kesedihan, marah, kecewa dan yang nantinya hanya menimbulkan putus asa dalam menjalani hidup. 
Untuk mengantisipasi rasa putus asa dalam islam pun sudah diajarkan agar manusia selalu bersabar dalam 
menghadapi ujian, memang benar sabar itu mudah untuk di ucapkan tapi sulit untuk dilakukan (tidak semudah 
membalikan telapak tangan), apalagi ketika kita sudah dihadapkan dengan ujian dan cobaan yang besar. Tapi 
yakinlan bahwa Alloh SWT tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuanya

َّّ ْ(QS. Al Baqarah: 286) ال یكلف هللا نَفسا اِال وسعھاََ ِ ًُ ُُ َُ َ

Setiap kehidupan mempunyai prinsip yang berbeda, manusia mempunyai tujuan dan cita-cita yang berbeda dalam 
mencapai kunci kesuksesanya. Tapi, tidak semua tujuan yang kita rancang itu bisa berjalan lancar sesuai dengan 
apa yang kita harapkan, penah sekali bahkan sering kita dihadapkan oleh kegagalan.
Sebenarnya kegagalan pada hakekatnya bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tetapi ia adalah suatu jalur untuk 
menuju kesuksesan. Semua orang pasti pernah gagal dan hal itu sangat wajar dalam kehidupan, yang berbeda 
adalah bagaimana sikap setiap manusia dalam mempersepsikan kegagalan yang datang kepadanya. Sebenarna 
kegagalan merupakan guru terbaik bagi setiap individu bermental positif dan pantang menyerah, kegagalan 
merupakan guru terbaik dalam perjalanan menuju gerbang kesuksesan. 

Mengapa Kita Tidak Mendapatka Apa Yang Kita Ingikan?
A person limited only by the thoughts that the chooses (Seseorang dibatasi oleh pemikiran-pemikiran yang ia pilih 
sendiri). Seorang yang senantiasa memenuhi pikiranya dengan pikiran-pikiran negatif, hakikatnya telah membatasi 
dirinya hanya untuk berfikir negatife saja, berbeda dengan orang yang selalu berfikir positif, pastilah hal-hal positif 
yang menghiasi hari-harinya.

Kita tidak mengetahui keputusan Alloh, kita cuma bisa membuat rencana selanjutnya Alloh-lah yang memberi 
keputusan atas rencana kita. Alloh maha mengetahui atas apa yang ada didunia maupun diakhirat, belum tentu apa 
yang menjadi asumsi bagi kita baik tapi menurut-Nya tidak baik.
Alloh tidak memberikan apa yang kita harapkan, tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Alloh lebih mengetahui 
apa yang terbaik untuk hamba-Nya.
 “Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 
ia buruk bagimu. Alloh mengetahui sedangkan kamu tidak.” (QS. Al Baqarah : 216)
Husnuzzan kepada Alloh atas apa yang dikehendaki-Nya adalah salah satu langkah yang perlu kita lakukan. Jika kita 
berbaik sangka kepada Alloh maka kebaikan akan datang kepada kita, sebaliknya jika kita berburuk sangka kepada-
Nya atas apa yang dikehendaki-Nya maka hanya keburukanlah yang akan datang. Sikap husnuzza akan melahirkan 
keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari Alloh, sedangkan keburukan 

Don't be 
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Mempererat kekeluargaan dengan bakaran di 
belakang kampus putih IAI

Senin, 08 desember 2019 keluarga besar ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Tarbiyatut 

Tholabah mengadakan bakaran ayam Bersama, guna 
mempereratkan hubungan antar anggota satu sama 

lain. Bakaran ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa 
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir saja. Namun ada beberapa 
mahasiswa program studi lain dan beberapa dosen 

yang mendampingi juga.
Acara bakaran ini juga sebagai ajang refresing 

mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari penatnnya 
ilmu perkuliyahan selama semester ini. Mengingat 

minggu ini adalah minggu terakhir perkuliyah masuk. 
Kemudian disusul hari tenang dan ujian. Acara ini juga 

merupakan tasyakuran program studi ilmu al-qur'an 
dan tafsir pasca acara bazar dalam rangka Maulid 

Nabi Muhammad SAW Dan Haul KH Musthofa Yang Ke 
71.

Dan kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa 
institute agama islam tarbiyatut tholabah semoga 

lancar dan sukses dalam melaksanakan Ujian Akhir 
Semester tahun 2019.
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SANTRI
Karya: Asrorur Hudi

Santrii..
Bersarung dan berpeci

Pengabdian selalu tak henti
Menyandang kitab dan mengaji

Setiap saat kau basahi mulutmu dg kalam ilahi
Dimana semua orang sedang sibukkan diri

Kau tetap bersujud dan berdiskusi
Melirih dan mengaduh pada sang ilahi demi cita" tinggi

Santrii..
Kau diajarkan kesederhanaan

Demi masa depan yang kau inginkan
Tekuni apa yang jadi pilihan

Fokuskan diri dan mantapkan hati bahwa kaulah 
seorang berpendidikan
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