
hukum Islam sepakat bahwa ibadah itu sah apabila dilak
sanakan dengan niat, yang tentu saja juga memenuhi unsur yang 
telah ditentukan.

Perlu dikemukakan, fungsi niat itu pertama-tama adalah untuk 
membedakan antara amal ibadah dan adat kebiasaan. Kedua, un
tuk membedakan kualifikasi ibadah yang satu dengan yang lain. 
Umpamanya tentang hukum ada yang wajib dan ada pula yang 
sunah. Ketiga, untuk membedakan ibadah mahdhah (khusus) de
ngan ibadah umum. Ibadah khusus itu seperti salat, sementara 
ibadah umum antara lain membantu orangtua dan orang lain yang 
tengah dalam kesulitan.

Secara umum, niat itu penting untuk mendapatkan nilai dunia 
saja atau dunia dan akhirat Untuk mendapatkan nilai dunia dan 
akhirat perlu memperhatikan unsur-unsur yang diperlukan, baik 
unsur keduniaannya maupun unsur kekhususannya. Semoga kita' 
dapat memahami dan menjalankan maksud hadis yang berbunyi 
Innamala'malu binniyyat wainnama lukulli umrin ma nawa sam
pai akhir. Artinya, amal perbuatan itu (sah atau sempurnanya) de
ngan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu dinilai tergan
tung pada niatnya.

Selanjutnya hadis itu menyebutkan (yang artinya), orang yang 
hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka nilainya karensj Allah 
dan Rasul-Nya. Dan orang yang hijrahnya didasarkan niat 1 
urusan wanita yang keduniaan maka nilai hijrah dan nikah iju se
suai dengan niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhan dan 
Muslim dan empat ahli hadis yakni Abu Dawud, At-Tirmidzi. An- 
Nasai dan Ibnu Majah. *-a
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Kesehatan Pelita Bantsa Yog
yakarta yang berada «i Jalan 
Tambak Kav 24 Nflestiharjo 
Kasihan Bantul, Rabu (16/11), 
bersama Kacang Dia Kelinci 
mengadakan pentas' seni pei 
carian bakat.

Kegiatan dalam rangkaian 
memperingati Hari Pahla
wan 10 November itu diikuti

wa yang terbagi da? 
elompok. Kelompok terbaik 

akan mewakili sekolah da
lam pentas seni di Plaza Se
rangan Oemoem (SO) 1 Ma
ret, bersama 50 sekolah lain
nya pada 24 Desember men
datang.

Kepala SMK Kesehatan 
Pelita Bangsa An Widiastuti 
SSi Apt merespohs positif kegi-

KR-Oevtd Fermana

Siswa menunjukkan kebolehannya dalam berkesenian.

rian bakat ini.
Menurutnya, selama mem

pelajari ilmu farmasi di kelas, 
para siswa dituntut banyak 
belajar dan membaca. Kegiat
an ini menjadi momentum 
baik untuk refresing dan 
menggali potensi nonakade- 
mik siswa terutama di bidang 
seni.

"Ternyata banyak siswa 
yang mempunyai bakat berke
senian yang perlu dikem
bangkan," terang Ari kepada 
KR di sela kegiatan.

Meski baru berusia 4 tahun, 
SMK Kesehatan Pelita Bang
sa Yogyakarta di bawah naun
gan Yayasan Pelita Indonesia 
telah banyak mendapat peng
akuan masyarakat. Orangtua 
tidak ragu menyekolahkan pu
tra-putrinya di sini, karena 
seluruh siswa yang telah dilu
luskan terserap di dunia kerja.

(Dev)-a
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PENATAAN DESA WISATA- Pengabdian Masyarakat 
program studi (prodi) Teknik Sipil Fakultas Teknik 
(FT) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ber
langsung di kompleks Bendung Tegal Kebonagung 
Imogiri, Bantul, Rabu (16/11). Dr Iskandar Yasin MT, 
selaku kaprodi Teknik Sipil FT-UST mengatakan, ke
giatan ini sebagai bentuk konkret penataan infra
struktur desa wisata Kebonagung. "Grand Design de
sa wisata Kebonagung sudah kami paparkan,"ucap
nya. Selain itu, para dosen juga melakukan tabur 
benih 2.000 ekor nila.
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OPERASI ZEBRA 2016 DIMULAI.

Membina dan Memelihara Kamseltibcarlantas
BANTUL (KR) - Jajaran 

Polres Bantul, Rabu (16/11) 
melakukan gelar pasukan di 
halaman Mapolres setempat, 
untuk mengawali kegiatan 
Operasi Zebra 2016, yang di
laksanakan selama 14 hari, 
mulai Rabu (16/11) hingga 
Selasa (29/11). Operasi ini ju
ga di dukung jajaran Dinas 
Perhubungan dan Sat Pol PP 
Bantul.

Guna mengawali Operasi 
Zebra 2016 ditandai dengan 
penyematan pita tanda petu
gas operasi oleh Kapolres 
Bantul AKBP Dadiyo SIK ke
pada perwakilan petugas dari 
Polres Bantul, Dinas Perhu
bungan dan Sat Pol PP Ban
tul. Usai gelar pasukan, petu
gas langsung melakukan ope

rasi di lokasi yang sudah di- 
ploting.

Menurut Kapolres Bantul, 
sasaran Operasi Zebra 2016 
semua pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh pengen
dara kendaraan bermotor. Se
perti tidak membawa STNK, 
belum mempunyai SIM dan 
pelanggaran rambu-rambu 
maupun peraturan lalu lintas 
lainnya.

"Sampai saat ini masih 
banyak pelaku pelanggaran 
lalu lintas, terutama melang
gar rambu-rambu,” jelas Ka
polres Dadiyo.

Lebih lanjut Kapolres me
ngatakan, dalam mengatasi 
permasalahan bidang lalu 
lintas, tidak bisa hanya 
berdiam diri, melainkan vva-
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sukan Operasi Zebra 2016 di Mapolres Bantul.

jib bertindak dan melakukan 
berbagai upaya. Dalam hal 
ini menciptakan pemerintah 
yang bertanggung jawab da
lam membina dan memeli
hara Keamanan, Keselamat
an, Ketertiban dan Kelan
caran Lalu Lintas {Kam
seltibcarlantas).

Guna mengatasi permasa
lahan lalu lintas, perlu di
lakukan berbagai upaya un
tuk menciptakan situasi 
Kamseltibcarlantas dengan 
memberdayakan seluruh 
stakeholder, supaya dapat di
ambil langkah yang kompre
hensif dan menyelesaikan 
permasalahan lalu lintas de
ngan tuntas. Karena itu, 
diperlukan koordinasi bersa
ma antar instansi pemerintah 
yang bertanggungjawab da
lam membina dan memeli
hara Kamseltibcarlantas, se
hingga tercipta keterpaduan 
langkah yang dapat menun
jang pelaksanaan tugas.

Gelar pasukan kemarin un
tuk mengetahui kesiapan per- 

. sonel maupun sarana pendu
kung lainnya, sehingga kegi
atan Operasi Zebra 2016 da
pat berjalan dengan optimal 
dan dapat berhasil sesuai de
ngan tujuan, serta sasaran 
yang telah ditetapkan.
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Melihat Indonesia, Menyingkap Lorong Muhammadiyah
INDONESIA selama ini kita 

meyakini kata tersebut muncul 
ketika dilaksanakan Soempah 
Pemoeda 1928. Namun ternya
ta jauh sebelum itu, kata Indo
nesia sudah muncul lebih dulu, 
tahun 1925. Dan kalimat itu 
muncul di salah satu halaman 
Majalah Soeara Moehamma
dijah, di atas vreslag rapat ta
hunan Muhammadiyah bagian 
Taman Pustaka.

Adalah Dr Kuntowijoyo yang 
telah menyelamatkan benda 
berharga tersebut ketika meli
hatnya di perpustakaan Leiden, 
Sebagai sejarawan yang juga 
kader Muhammadiyah, Kunto
wijoyo - kini almarhum - tentu 
merasa benda tersebut sangat 
berharga sekali. Dan entah ba
gaimana, dokumen berharga 
itu bisa dibawa pulang.

"Baru antara tahun 2000 - 
2002, benda berharga ini dise
rahkan ke Suara Muhamma
diyah sebagai dokumentasi. Pe
nyerahan memang dilakukan 
Ibu Susilaningsih Kunto, sete
lah Pak Kunto meninggal," 
ungkap koordinator pelaksana 
pameran foto dan dokumen 
Milad ke-104 Muhammadiyah, 
DenyAsy'ari, Rabu (16/11). -

Pameran dalam rangkaian 
Milad akan berlangsung Ka- 
mis-Jumat (17-18/11) di Aula 
Masjid KHA Dahian UMY. Dan 
mengingat arti penting foto, 
dokumentasi serta arsip di
namika Muhammadiyah, juga 
diselenggarakan seminar ’Mu- 
hamamdiyah dalam Lorong 
Waktu' pada Jumat dengan 
menghadirkan narasumber di 
antaranya Prof Dr Abdul Munir 
Mulkhan dan sejarawan Dr M 
Yuanda Zahra, Sementara re
sepsi Milad ke-104 akan dilak
sanakan Kamis malam nanti. 

Fakta sejarah yang tidak bisa 
dinafikan. Dan pameran yang 
diselenggarakan kali ini seakan 
melihat Indonesia dengan me
nyingkap lorong sejarah Mu
hammadiyah. Panitia bisa me
nunjukkan edisi perdana Maja
lah Soeara Moehammadijah 
yang terbit pertamakah tahun 
1915 atau tiga tahun setelah 
lahirnya Persyarikatan Mu
hammadiyah yang masih 
menggunakan Aksara Jawa. 
Dan pada awal-awal terbit, je
las Deny, sebagai media komu
nikasi dengan warganya, Ma
jalah Soeara Moehammadijah 
sering memuat catatan-catatan

>

rapat termasuk rapat maje- 
lis/bagian. "Ini memang bukan 
sekadar pameran benda mati. 
Karena itu di setiap area foto 
akan ada guide yang memban
tu penonton melihat pameran," 
ungkap Iwan Setiawan dari 
Majelis Pustaka dan Informasi 
(MPI) PP Muhammadiyah.

Menurut Iwan sebelumnya, 
ada 14 guide yang disiapkan 
yang akan membantu menje
laskan dan sudah dilatih. Me
nurutnya, mereka bukan hanya 
menjelaskan. Namun juga

mengingatkan warga yang me
miliki arsip dan dokumentasi 
bisa menyerahkan ke Mu
hammadiyah.

Menurut ketua panitia Milad 
Dr M Yamin, inilah upaya me
lestarikan sekaligus menge
nalkan lebih jauh sejarah Mu
hammadiyah kepada kadernya. 
Karena dari pameran itulah 
tambah Yamin terdapat peng
gambaran peristiwa penting 
yang menggambarkan perja
lanan panjang kehidupan Mu
hammadiyah.
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KR-Dok Suara Muhammadiyah

Majalah SM yang sudah menulis kata Indonesia tahun 1925.
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