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Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang 
yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-

Rasul  yang telah bersabar dan janganlah kamu 
meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada 

hari mereka melihat azab yang diancamkan 
kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak 

tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang 
hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka 
tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. 

(QS. Al-Ahqof :35) 
 

yat ini termasuk ayat Makkiyah 
Diturunkan setelah surat al-Jatsiyah. 
Diturunkan sebagai peringatan kepada 

kaum kafir Qurasy ketika itu agar menjadikan 
peristiwa yang menimpa kaumnya Nabi Hud 
sebagai pelajaran dan supaya tidak terulang lagi. 
Kaum Nabi Nuh yang tidak menuruti seruannya 
lalu oleh Allah ditimpakan azab yang  
menghinakan, yaitu tiupan angin dan badai yang 
memematikan. 

Ayat ini memberikan peringatan kepada 
Nabi Muhammad dalam menghadapi kaumnya, 
tidak terburu-buru meminta kepada Allah agar 
menyegerakan azab bagi mereka. Dikarenakan 
do’a para Nabi adalah mustajab sehingga beliau 
disuruh bersabar. Kenyataannya memang demikian  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nabi Muhammad telah mampu bersabar hingga 
beliau meraih kemenangan yang gemilang. 

Ketika beliau bersama-sama dengan para 
sahabat sedang berbincang bincang di beranda 
Masjid, tiba-tiba datanglah seorang badui, 
kemudian si badui tersebut kencing di tengah 
Masjid, hal ini membuat para sahabat marah. 
Tapi Rasulullah mencegah membiarkan orang 
tersebut meneruskan kencingnya hingga selesai. 
Apa yang menjadi pertimbangan Nabi?, 
mungkin karena beliau mengetahi kalau si badui 
tersebut, secara   spontan langsung disuruh 
berhenti, kemungkinanan si Badui itu akan 
terkena penyakit gangguan pada alat kelaminnya 
atau  andai saja orang tersebut dikejar sebelum 
selesai dari kencingnya tentu si Badui itu lari 
dan akibatnya seluruh Masjid menjadi najis 
semuanya akibat kencing tadi, dengan 
membiarkan si Badui itu menyelesaikan 
kencingnya  tentunya najis tersebut dapat 
dilokalisir sehingga mudah dibersihkanya. 

Kedua. Si badui jelas belum mengetahui 
kotor atau najis, ia terbiasa hidup bebas tanpa 
norma sopan santun. Tak juga punya Syari’at. 
Terhadap orang seperti ini tidak dapat dihukum 
langsung akan tetapi dinasihati terlebih dahulu. 

Ketiga, perlakuan kasar terhadap orang 
semacam ini hanya akan menambah perlawanan. 
Padahal orang tersebut bisa jadi masuk Islam 
degan cara didakwaih secara halus  dan 
memaafkan kesalahnnya. Banyak peristiwa yang 
menunjukkan  keteguhan dan kesabaran Nabi 
Muhammad.  

Dalam keadaan bagaimanapun juga Nabi 
tidak mudah terpancing emosinya. 
logikanya tetap jalan,. tindakannya 
tetap rasional. Yang dipikirkannya 
bukanlah kejadian sesaat, namun 
jauh kedepan. 

Diarahkannya seluruh 
perhatiannya untuk meraih 
kemenangan. Beliau berkonsentrasi 
demi “Izzul Islam”. Beliau tidak 
terpengaruh dengan kejadian yang 
insidental dan temporal. Semua 
kejadian dijadikannya peluang untuk 
meraih kemenangan. 

Banyak peristiwa yang 
menunjukkan kesabaran Nabi dalam 
menempuh perjuangan yang sangat 
panjang. Beliau sadar betul bahwa 
mengubah keyakinan seorang itu  
bukan pekerjaan gampang, butuh waktu , butuh 
pengorbanan. Beliau tidak putus asa dalam 
mencari  jalan pemecahannya. Dicarinya 
berbagai pemecahan dan alternatif yang terbaik. 
Beliau tidak putus asa dalam menghadapi 
tantangan orang-orang yang menghalangi. 

Tidak hanya Nabi Muhammad, semua 
Rasul mempunyai sifat yang sama .Para Rasul  
tidak marah dan tidak gusar ketika kaum mereka 
mengejek dengan menuduh telah menjadi gila 
dan sinting. Mereka dengan  menolak tuduhan 
dan ejekan itu dengan lemah lembut. 

Dalam berdialog dengan kaumnya para 
Rasul  selalu berusaha mengetuk hati nurani 
mereka dan mengajak mereka berfikir secara 
rasional, menggunakan akal dan fikiran yang 
sehat dengan memberikan bukti-bukti yang 
dapat diterima oleh akal mereka tentang 

kebenaran dakwahnya dan kesesatan jalan mereka 
namun hidayah iu adalah dari Allah, Dia akan 
memberinya kepada siapa yang Dia kehendakinya. 

Para Rasul  telah memberi contoh dan 
sistem yang baik yang patut ditiru dan diikuti oleh 
kita semuanya. Mereka menghadapi kaumnya yang 
sombong dan keras kepala itu dengan penuh 
kesabaran, ketabahan dan kelapangan dada. 

Mereka tidak sesekali membalas 
ejekan dan kata-kata kasar mereka 
dengan serupa tetapi menolaknya 
dengan kata-kata yang halus yang 
menunjukkan bahawa mereka-
mereka itu (para Rasul) dapat 
menguasai emosinya dan tidak 
sampai kehilangan akal atau 
kesabaran 

Kita Umat Islam hendaknya 
mempunyai mental baja, tidak 
boleh putus asa karena hal tersebut  
adalah haram. di  dalam Islam. 

Kita hendakanya 
mencontoh sikap mereka, jangan 
harap kita bisa mendapatkan 
kemengana dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. Jangan 

berharap dapat kesuksesan tanpa adanya  
penderitaan dan pengorbanan. Sudah menjadi 
rumusan bahwa kemudahan didapat dengan setelah 
kesusahan. 

Namun kenbanyakan kita kurang 
bersabar, kita ingin cepat-cepat mendapaatkan 
kesuksesan, padahal apa yang kita keluarkan  
masih sedikit. 

Oleh sebab itu, marilah mulai dari sekarang 
kita kuatkan azam, teguhkan pendirian, jangan 
perdulikan orang yang menghina dan menghardik 
kita asalkan kita dalam mendapatkan ridla Allah, 
maju terus pantang mundur, biarlah kita dibenci 
orang asalkan kita dicintai  Allah, semua perkara 
yang mengenai kita kita pasrahkan seluruhnya kepa 
Allah[].  
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 Makna Hadits  
الخ........عمال بالنيات وانما لكل امرء مانوىانما اال  

 
 

 
 

adits ini merupakan hadits yang sudah 
tidak asing lagi (masyhur) di kalangan 
masyarakat, tidak hanya di pesantren 

saja, melainkan hadits ini juga sering di gunakan 
sebagai dalil dari sebuah pekerjaan atau perilaku, 
tanpa mengetahui lebih dulu, hal-hal yang 
berkaitan dengan hadits tersebut. 

Seharusnya, sebelum kita 
menggunakan Hadits ini sebagai 
dalil, perlu kita ketahui terlebih 
dahulu maksud atau makna dari 
pada Hadits tersebut. Seperti 
lafadz مال بالنياتانما االع  yang artinya 
”Sesungguhnya setiap pekerjaan 
itu tergantung pada niat” kalimat 
seperti ini jika dipandang dari segi 
lafadznya saja, tanpa mengetahui 
tafsirannya, dapat memberikan 
nggapan bahwa: kalimat ال    itu االعم
berarti ”Setiap pekerjaan” dalam 
arti mutlaq (wajib, haram, dan 
mubah) tanpa adanya atasan-

 saja (مباح). 
Dari sini kita dapat mengambil pelajaran 

bahwa niat merupakan suatu ukuran untuk 
menentukan sah atau tidaknya setiap pekerjaan 
(mendapat pahala atau tidak). Setelah kita tahu 
bahwa niat merupakan hal yang pokok dalam 
suatu pekerjaan, maka sangatlah pantas bagi kita 
selaku umat Islam untuk belajar memperbaiki 
niat kita masing-masing ketika akan 
mengerjakan suatu pekerjaan, baik yang sifatnya 
penting seperti: Sholat, bersedekah dan lain 
sebagainya. Dikarnakan banyak orang-orang di 
kampung kita yang bersedekah tapi niatnya 
untuk mengharapkan sanjungan dari orang lain, 
atau supaya di kenal sebagi orang yang 
dermawan. Ada juga yang melakukan sholat tapi 
tujuannya (niatnya) agar supaya di lihat 
mertuanya atau orang lain. Nah hal yang seperti 

ini, dapat merusak nilai (pahala) dari 
pada sedekah atau sholat itu sendiri, 
kan bisa rugi kita!... 

Begitu juga dengan hal-hal 
yang sifatnya sepele (remeh) seperti: 
memelihara jenggot, mencukur kumis, 
mencabut bulu ketiak, dan sebagainya, 
padahal kelakuan-kelakuan seperti ini 
bisa mendatangkan pahala  seandainya 
diniati dengan niat yang baik. 

Belakangan ini banyak 
remaja- remaja yang gemar 
memelihara jenggot baik yang di 
pesantren atau di luar pesantren  
sebagai ciri khas lelaki. nah, untuk 

mengetahui baik dan tidaknya hal yang seperti 

pekerjaan, itu tergantung pada niatnya orang 
yang mengerjakannya, bahkan dengan berniat 
baik saja orang itu sudah diberi pahala, sesuai 
dengan kelanjutan hadits ini yaitu lafadz  وانما لكل
 yang artinya “setiap seseorang akan امرء مانوى
dibalas sesuai dengan niatnya”. 

Jadi, niatlah yang menentukan diterima 
atau tidaknya sebuah pekerjaan, sama seperti 
yang dikatakan Ulama` 

 
 حيث صلحت النية صلح العمل  وحيث فسدت فسد لعمل

Adapun mengenai kelanjutan hadits ini 
yaitu:  
 فمن آانت هجرته الى اهللا ورسوله فهجرته الى اهللا ورسوته

Artinya: 
"Barang siapa hijrah terhadap Allah dan 
rasul-Nya, maka dia berhijrah  kepada Allah 
dan rasul-Nya {mendapatkan ridha Allah dan 
rasul-Nya}.      

Awal mula  hijrah, di lakukan oleh para 
sahabat Nabi dari kota Makkah menuju kota 
Habsyah (di Afrika) hal ini dilakukan ketika 
orang-orang kafir selalu menyakiti Nabi 
Muhammad saw, peristiwa ini terjadi lima tahun 
setelah kerasulan, kemudian disusul dengan 
hijrah yang kedua yaitu hijrah Nabi dan para 
sahabatnya dari kota Makkah menuju kota 
Madinah, peristiwa ini  pada  tahun ketiga belas 
tahun setelah kerasulan, dan pada waktu itulah 
setiap muslim yang ada di Mekkah diwajibkan 
hijrah ke kota Madinah menyusul Rasulullah 
saw kejadian ini kan dulu dizaman rasulullah!, 
lalu bagaimana dengan sekarang? ada 
sekelompok Ulama` yang memutlakkan    

2. hijrah untuk mencari sesuatu   
adapun yang pertama (hijrah untuk menghindar) 
masih dibagi menjadi enam bagian : 
1. keluar/berpindah dari negara kafir harbi menuju 

negara Islam dan            
hal ini masih tetap abadi sampai hari qiamat. 

2  keluar/berpindah dari daerah yang penduduknya 
ahli bid'ah, Imam ibnu qosim berkata “saya 
mendengar Syaikh Malik berkata tidaklah 
halal bagi seorang muslim bermukim di 
sebuah daerah yang mana ulama` salaf dicaci 
maki.   

3. keluar/berpindah dari daerah yang banyak 
keharaman, dikarnakan mencari sesuatu yang 
halal hukum nya wajib.  

4. berpindah dari sesuatu yang dapat menyakiti 
badan demi keselamatan dirinya, dan hal ini 
merupakan pemberian keutamaan dari Allah 
SWT. Dimana Allah membolehkan hambanya 
berpindah dari sebuah daerah yang 
dikhawatirkan terjadi wabah penyakit, untuk 
melepaskan diri dari sesuatu yang ditakutinya, 
orang yang pertama kali melakukan hal ini 
ialah Nabi Ibrahim, ia berkata “اني مهاجر الى ربي 
“ lalu diberitakan oleh Allah kepadanya 
dengan firmannya “   .“  فخرج منها خاءفا يترقب

5. berpindah dari daerah yang dapat 
mendatangkan sakit seperti panas dingin 
{demam} dan lain-lain, dikarnakan takut jatuh 
sakit menuju daerah yang bersih. uatu ketika  
Raulullah pernah memberikan izin terhadap 
orang Iran yang berada di Madinah ketika 
banyak yang sakit untuk pindah kedaerah yang 
banyak tanamannya {tidak gersang}.     

H 

Oleh:  M.Su'udi       

Belakangan ini 
banyak remaja-

remaja yang 
gemar 

memelihara 
jengggot baik 
yang ada di 

Pesantren atau 
di luar 
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batasan tertentu.    
Oleh karena itu dalam mengartikan kalimat 

ال  Ulama`memberikan penafsiran, bahwa االعم
maksud dari kata tsb adalah “Setiap pekerjaan yang 
sifatnya baik (ات ال الطاع  jadi yang dimaksud (اعم
dari Hadits diatas ialah: setiap kelakuan baik (طاعة) 
baru bisa dinilai baik apa bila disertai dengan niat 
yang baik, begitu juga sebaliknya, namun ada juga 
ulama` yang mengaitkan Hadits ini dengan 
pekerjaan-pekerjaan   yang    sifatnya   boleh-boleh 

ini bisa kita lihat dari  niat atau tujuan orang 
tersebut, artinya, kalau remaja yang memelihara 
jenggot itu berniat mengikuti sunnah Rasul 
 .maka dia berhak mendapatkan pahala (االتباع)
Akan tetapi kalau memelihara jenggot berniat  
supaya kelihatan keren atau untuk meniru 
Ahmad dani vokalis band “DEWA” maka jelas 
dia tidak mendapatkan pahala. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 
untuk mengetahui  sah atu tidaknya sebuah 

(mengumumkan) masalah wajibnya hijrah dari 
kota Makkah menuju Madinah, dikarnakan 
hijrah kan tidak tertentu harus ke Madinah 
artinya yang wajib bukanlah hijrah ke Madinah, 
melainkan hijrah terhadap Rasulullah lah yang 
wajib dilakukan. Untuk itulah Imam Ibnu al-
'Arabi berkata: para ulama` didalam hijrah 
(berjalan di atas bumi) membagi dua bagian 
yaitu: 
1. hijrah untuk menghindar dari sesuatu 

6. berpindah demi keselamatan hartanya, 
dikarnakan harta seorang muslim itu dijaga 
{dimuliakan} sama seperti darahnya.  

    
Bagian yang kedua {hijrah untuk mencari 

sesuatu}ini terbagi menjadi beberapa bagian, 
seperti : 
  - Hijrah untuk mencari kebutuhan agama. Dalam 
hal ini masih terbagi menjadi beberapa macam, 
antara lain:  

3 4 



 

 

 

                                 Buletin  santri    Edisi 04 / Vol. 01 / Oktober  2007        Buletin  santri    Edisi 04 / Vol. 01 / Oktober  2007 Kultum B.Arab Modern

a-Hijrah untuk mencari teladan yang baik. Allah 
SWT berfirman 

 اولم يسيروا في االرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم  
Artinya:  
           “Tidakkah mereka berjalan diatas bumi 

kemudian melihat seperti apa aqibat 
perbuatan orang-orang sebelum mereka “  

- Hijrah untuk melakukan ibadah Haji.  
- Hijrah untuk berjihad. 
- Hijrah untuk mencari penghidupan { طلب

}                                                      المعاش  
Hijrah untuk berdagang /bekerja yang 
melebihi dari kebutuhannya, hal ini 
diperbolehkan karena ada sebuah ayat yang 
berbunyi                                فضال من تبتغوا 
 artinya “Tidaklah  ليس عليكم جناح ان ربكم 
mengapa bagimu sekalian mencari 
keutamaan dari tuhanmu {Allah}. 

- Hijrah untuk mencari ilmu, dikarnakan 
mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi 
setiap muslim sesuai dengan hadits Nabi 
Muhammad yang berbunyi  طلب العلم فريضة
 artinya “mencari ilmu itu  على آل مسلمين
wajib hukumnya bagi setiap muslim “  dan 
lain sebagainya.  

                  
 واهللا اعلم بالصواب
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ةَ ا َثهَ الَآِتْم ِاُدآِّ َؤان ُتَرْيِإ اٍم َعالَل خٍةيَِّوَو َنٍةَلُبْن ُقِعْنَصي ِلِفْكَت   آالِفالث
    يٍِّزَآْر َمٍدْر َطاِزَهَج
 

Pembuatan senjata nuklir cukup selama satu 
tahun Iran memastikan kepemilikannya atas 3000 
peralatan sentral pemisah 

 ِةيَّسِ ْيِئا الرَّ َهاِفَدهْ  أَ ِقْيِقـحْ  تَ ْن مِ  ُبِرَتـْق تَ ُهَدَال بِ نَّي إِ اِنَرْيِإل اْ ُسْيِئقال الرَّ 
ةَ  َثُكلِ َتْم َتْتَحصبَ  َأاَنَرهِ  ِطنَّا أَ ًدآَِّؤُم, يِِّوَو النَّ ِجاِمَنْرلَب اْ َنِم   آالِفالث
 .مْوُياِنَرْوُي اْلِبْيِصْخَت ِليٍِّزَآْر َمٍدْر َطاِزَهَج

` Presiden Iran mengatakan negaranya 
hampir merealisasikan tujuan utama negaranya 

yakni  program nuklir, ia  menegaskan bahwa 
Teheran telah memiliki 3000 peralatan sentral 
pemisah guna mengelola Uranium. 
 

ي  فِ  ْتَدشَ َتْح اِ ٍعْومُ  جَ اَممَ  أَ ٍةَمِل آَ ْي فِ اْدَج نَ ْيِدَمْحد أَ ْوُمْح مَ اَفَضَأَو
ا َنْلَص َواآلَن "ِدَاللَب ْاِقْر  َشاَناَسَر َخِبْوُن َجِةَظاَفَحُم ِبْدَنَجْر َبِةَنْيِدَم
 ."مْوُياِنَرْولُي ْاِبْيِصْخَت ِلاٍزَه َج آالِفِةَثَالى َثَوَتْسى ُمَلِإ

Mahmud Ahmadi Nejad menambahkan 
dalam pidatonya di hadapan masyarakat yang 
berkumpul di kota Barjenad bersama Gubernur 
daerah Khorasan bagian timur negara, "Sekarang 
kami mencapai pada level 3000 peralatan untuk 
pengembangan Uranium. 

 
ي  فِ  َنَلْع أَ اْدَجي نَ ِدَمْح أَ نَّس أَ ْر بَ ْدِتَيِشْوُس أَ ُةاَلَآ وَ ْتَرَآا ذَ َهِتَه جِ ْنِم
ي ي فِ  ِزآَ ْرلَم اْ ِدْر الطَّ  ِةَزهِ ْج أَ ِبيْ ِآْري تَ  فِ  ِهِدَال بِ  اَحَج نَ ٍقاِب سَ ٍتْقَو
 ِلْيِغشْ  تَ ِةيَّ اِنَكْمِإا بِ يِمسْ  رَ َلوََّأل اْ دُّ ُيعَ  ِمْويَ  الْ ُديْ ِآْأ تَ ْنكِ ز لَ ْنـتََ نََ  ِلاِعَفُم
 .ِةَلاِمَك اْلِهِتاَقَط ِبِلاِعَفلُمْا

Karena itu, kantor berita Assosiated Pers 
menuturkan bahwa diwaktu yang lalu Ahmadi 
Nejad mengumumkan keberhasilan negaranya 
dalam menghimpun peralatan sentral pemisah 
reaktor atom Natans, tetapi penegasan hari ini
dianggap sebagai awal peresmian fasilitas
pengoperasian reaktor dengan kemampuan
penuh. 
 

 ُرِفْوى يُ َوْصلُقا ْاَهِتاَقَط بِ ِةَزِهْجَأل اْ ِهِذ هَ َلَم عَ نَّى أَ َل إِ اُءَرَبُخ الْ ُرْيِشُيَو
ة فِ   رِّ ذُ ٍةلَ ُبْن قُ ِعْنَص لِ ِبصََّخ المُ ِمْوُياِنَرْولُي اْ َن مِ ٍةَياِف آَ اٍتَيمَِّآ  لَّقَ ي أَ ي
 .ٍةَن َسْنِم

Para ahli mengisyaratkan bawha reactor
peralatan ini dengan kemampuan yang tinggi
akan menghasilkan jumlah yang cukup, yakni
uranium yang dikembangkan untuk pembuatan
bom atom dalam waktu yang kurang dari satu
tahun  

  ٌةاصَّ َخٌةَيِطْغَت  
Penutupan secara khusus  

 َيلِّ َخا التَّ َهضَ ْفا رَ ًددِّجَ  مُ َياضِ َماْل َتْب السَّ  ِتنَ َلْع أَ ْد قَ  اُنَرْي إِ ْتاَنَآَو
دُّ ِنَالْع ِإْن ِمٍداِح َوٍمْو يَ َدْعَب,  اليورانيومِ ِبْيِصْخ تَ ْنَع  ِسمْ َخ اْلِلَو ال
ي ِةَقاَفَوُمْلا َاَياِنَمْلَأ َوِنْمَأل ْاِسِلْجَمى ِبَرْبلُكْا دما ف ى المضي ق  عل

 .اناتجاه اعتماد مرحلة ثالثة من العقوبات على طهر

Pada hari sabtu yang lalu, Iran kembali 
mengumumkan penolakannya untuk penghentian 
program pengembangan Uranium, sehari setelah 
pengumuman lima negara besar anggota  Dewan 
Keamanan (DK) dan Jerman yang sepakat untuk 
terus maju dalam rangka pemberlakuan sanksi 
tahap ketiga atas Teheran. 
 
ي          ة ف ة الذري ة للطاق ة الدولي ران والوآال اق إي ك رغم اتف أتي ذل ي

طس ران    / أغس ه طه رد خالل ي ت دول زمن ى ج آب الماضي عل
داف       ه بأه دى ارتباط ووي وم ا الن ق ببرنامجه ئلة تتعل ى أس عل

 .سلمية
Sanki tersebut muncul kendatipun Iran 

dan Perwakilan Internasional Energi Atom pada 
bulan Agustus/awal bulan lalu pada jadwal 
waktu penolakan Teheran atas tuntutan yang 
berkenaan dengan program nuklir dan batas 
perjanjiannya dengan tujuan keamanan. 
 
رئيس   رين أن ال ي البح ران ف فارة إي ت س ر أعلن ى صعيد آخ عل

دي ن دد   أحم م تح الي، ول هر الح ة خالل اللش يزور المملك اد س ج
ووي       ف الن ول المل ز ح ع أن تترآ ي يتوق ارة الت دا للزي موع

  .والعالقات الثنائية
Dilain tempat, kedutaan Iran di Bahrain 

engumumkan bahwa presiden Ahmadi Nejad 
kan berkunjung ke kerajaan pada pertengahan 
ulan ini, tetapi pihak kedutaan tidak 

ل النفط ارتفاعه التدريجي مقتربًا من حاجز ْيِمْر ِبُرْع ِسصُلِاَوُي
  المائة دوالر

Peredaran harga minyak tanah terus naik 
dan melonjak mendekati angka 100 dolar perbarel 

 
نغافورة  ًا        – (CNN) س ة رقم اء محقق نفط األربع قفزت أسعار ال

ات     ة بتوقع ة دوالر، مدفوع اجز المائ ن ح ة م دًا ومقترب يًا جدي قياس
دة حول             انخفاض في إمدادات النفط األمريكية وفي أعقاب أنباء جدي

 .تعرض أنابيب النفط في اليمن لهجمات من قبل مسلحين
Singapura – (CNN) melonjaknya  harga 

minyak tanah pada hari rabu  dapat memecahkan 
rekor baru dan secara gradual/beransur mencapai 
angka 100 dolar perbarel, untuk  memicu  dengan 
cara mengantisipasi penurunan harga dalam 
penyediakan minyak tanah Amerika yang sudah 
ada dan  mengikuti perkembangan informasi baru 
tentang perubahan interfensi/campurtangan pipa 
minyak di-Yaman dari serangan  kelompok 
bersenjata. 

 
ي   ورك ف ة نيوي يوية لبورص ة اآلس امالت اإللكتروني ي التع فف

ليم شهر ديسمبر               ف، تس نفط الخفي ل ال انو /سنغافورة آسب برمي ن آ
ي وقت ١٫٢٨األول،  ا ف ي حققه ى المكاسب الت ل عل  دوالرًا للبرمي

د    عره عن تقر س ابق ليس ات   ٩٧٫٩٨س ن توقع ًا م  دوالرًا، مقترب
 .المحللين الذين أشاروا إلى أنه في طريقه إلى حاجز المائة دوالر

Dalam transaksi bisnis elektronika Asia 
untuk bursa New york di-Singapura pendapatan 

Oleh:  Syamsul Arifin  
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menentukan kapan waktu kunjungan tersebut 
yang kemungkinannya hanya akan difokuskan 
pada sekitar areal program nuklir dan hubungan 
bilateral. 

د           وآانت صحيفة ديلي تلغراف البر     ي عه د نقلت عن ول يطانية ق
 .البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة انتقاده النووي اإليراني

Surat kabar Dialey Telegrafe telah 
mengutip dari putra mahkota Bahrain Syaikh 
Salman bin Hamad al-Kholifah, kecamannya 
terhadap program nuklir Iran.[] 

 
 
 
 
الرْو َد١٠٠ز اِجن َح ِمرُبقِت َي النفِطلِِِيْمِرْبِ ُرسْعِ  

Harga perbarel minyak tanah melonjak 
mendekati angka 100 dolar.  

satu barel minyak tanah yang ringan pada 
penyerahan bulan desember sebesar 1,28 dolar 
untuk satu barel atas keuntungan yang sudah 
dinyatakan pada waktu yang lalu untuk 
menstabilkan harga minyak tanah sebesar 97,98 
dolar, dalam waktu dekat ini menurut pengawasan 
para penganalisa memberikan isyarah bahwa harga 
minyak tanah akan terus naik hingga mencapai 100 
dolar  

 
 

 ٩٨٫١٧وآان سعره قد ارتفع في التعامالت الصباحية إلى حدود 
 . دوالرًا٩٦٫٧٠دوالرًا للبرميل قبل أن يعود وينخفض إلى 

Ekonomi 

Kenaikan harga minyak dalam transaksi 
pagi ini untuk satu barel sudah mencapai 98,17 
dolar sebelum kembali keharga semula dan 
merosot hingga 96,70 dolar 
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cenderung untuk mendapatkan 
barang dagangan, hal ini 

  
      
 
       
         

barang-barang yang sudah 
diolah, yang akan diekspor pada 

rab Modern 

masa transaksi selama setahun, agar supaya 

i Didin mengajak Udin ke rumah 

ambil menunggu makanan yang 

ereka mengobrol, kemudian si 

ata pada Udin. “Din,” Apa”, sahut 

aya punya pertanyaaan untukmu, 

 bisa mejawab maka kali ini saya 

an membayarkan makananmu, 

?’ sahut si Udin. “ia” lanjut si 

:”Apa bedanya orang dengan 

 

Udin :”Ya kalau orang itu manusia, 

sedangkan cacing itu hewan”. 

hulu memang begitu, 

ah kamu belum lahir 

ah begitu!” 

 apa dong?” 

rang  itu bisa kena 

cacingan, kalau cacing 

isa kena penyakit 

 

alau itu sih saya juga 
mengisyarahkan bahwa untuk sementara harga  
tetap bisa naik dan turun, menurut Associated 
press.  
 

ى             دوالرًا٩٧٫١٠وآان سعر البرميل في العقود قد ارتفع الثالثاء إل
د      ادة في السعر٩٦٫٧٠للبرميل، قبل أن يغلق عن بة الزي غ نس ، وتبل

 في المائة، في٦٦الحالي للنفط عما آان عليه منذ بداية العام حوالي 
لحين يبل  غ الفرق في السعر بين أسعار األربعاء وأدنى سعر للبرمي

امن٩٦٫٧خالل العام الجاري حوالي      غ في الث دما بل ة، عن  في المائ
 . دوالرًا للبرميل٤٩٫٩٠آانون الثاني الماضي /عشر من يناير

 
Harga minyak perbarel dalam kontrak pada hari 
selasa telah mengalami kenaikan hingga mencapai 
angka 97,10 dolar perbarel sebelum dijadikan  
harga paten sebesar 96,70 dolar, dan persentase 
harga untuk minyak tanah pada saat ini akan 
mengalami tambahan kenaikan dibanding harga 
yang sudah berjalan mulai sejak awal tahun kurang 

setiap hari rabu, hal ini sekiranya dalam 
pengantisipasian mengisyaratkan bahwa harga 
sedang menuju kemerosotan dibanding harga 
sebelumnya dalam pekan  lalu, dengan jumlah 
yang diperkirakan mencapai 1,6 juta barel 
minyak mentah . 
 

تهالك       ع اس ة أن يرتف ات الطاق ات إدارة معلوم اء، توقع والثالث
ة رغم              النفط في الربع الرابع من العام الحالي وبداية السنة المقبل
زون      اض المخ ت انخف ا توقع عار، آم ي األس ر ف اع الكبي االرتف

 .األمريكي من المادة الخام
Dan pada hari selasa, pengawasan sistim 

informasi ikatan pengkonsumsian/pemakaian 
minyak tanah harus dinaikkan dalam kwartal 
keempat dari tahun ini dan permulaan tahun 
yang akan datang walaupun akan terjadi 
kenaikan harga yang tinggi, seperti adanya 
kemungkinan bahan-bahan mentah  dalam 

harga bahan bakar menetap sebesar 2,6412 
dolar mengikuti harga bensin yang juga 
meningkat dengan batas 2,85  dalam setahun, 
tujuannya agar harga pergalon mencapai 
2,4628 dolar   
 
أما الغاز الطبيعي، فقد ارتفع سعر األلف قدم مكعب بحدود 

 دوالرًا، وذلك للصفقات ٧٫٩٦١ سنتًا، ليصل إلى ٩٫٨
 .اآلجلة

Adapun gas alam, harga biasa dalam 
ukuran kubik  juga meningkat dengan batas 
angka 9,8 selama setahun, supaya harga bisa 
mencapai angka 8,961 dolar, dan hal ini 
demi persetujuan  masa transaksi.[] 
 
Oleh: M.Su’udi 

Didin :”Dari da

dari emb

emang sud

Udin  : “Lantasa

Didin  :”Kalau o

penyakit 

tidak b

orangan.!”

Udin :”Em… k

tahu!” 
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ز  "وقال محلل شؤون الطاقة في      د غيرت نغافور" بيورفين آن في س
ل   ١٠٠ثمة توجه عام نحو مستوى       : "فيكتور شون  " دوالر للبرمي

ل بعض ال  ث يمي ل بعحي ا يمي اح فيم ي األرب ى جن املين إل متع
ى أن السعر سيظ يرًا إل لعة، مش ى الس المشترين إلى الحصول عل
قابًال لالرتفاع واالنخفاض في هذه المرحلة، وفقًا لألسوشيتد برس

. 
nalis urusan energi dalam 
Biyorifin and girtes`` di-
ingapura Viktor shown  berkata: 
harga tahun depan akan 
encapai 100 dolar perbarel`` hal 
i ketika sebagian para 

embisnis cenderung untuk 
emperoleh banyak keuntungan 

ari sebagian  pembeli yang juga 

ر              الغ تقري ق ب وفي األثناء مازال التجار والمحللون ينتظرون بقل
تراتيجي         وزارة الطاقة األمريكية األسبوعي حول المخزون االس
ير         ث تش اء، حي ل أربع در آ ذي يص تقات، ال نفط والمش ن ال م
ه      ت علي ا آان اض عم ى االنخف ه إل ي طريق ه ف ى أن ات إل التوقع

ى        األ د يصل إل دار ق ل من    ١٫٦سبوع الماضي، بمق ون برمي  ملي
 .النفط الخام

 
Sementara itu para pedagang 
dan penganalisa masih terus 
menunggu perkembangan atau 
pergerakan yang mencapai 
penetapan dari departemen 
ikatan Amerika dalam pekan ini 
pada perubahan strategi 
penyimpanan minyak dan 

94,62 dolar, demikian berita yang 
diumumkan pada hari selasa dari evakuasi 
pengeluaran minyak di samudra utara 
dikarnakan  mengikuti ramalan cuaca dalam 
keadaan  angin   

 
وفيما يتعلق بالمشتقات والمواد المقطرة، فقد ارتفع سعر 

 سنتًا، ليستقر ٣٫٣٤غالون وقود التدفئة، للصفقات اآلجلة، 
 دوالرًا، في حين ارتفع سعر البنزين ٢٫٦٤١٢سعره عند 

 سنتًا ليصل سعر الغالون الواحد إلى ٢٫٧٥بحدود 
 . دوالرًا٢٫٤٦٢٥

 
Berhubungan degan bahan-bahan yang 

sudah diolah dan  yang sudah disaring, telah 
mengalami penaikan harga dalam 1 galon 
bahan bakar sebesar 3,34 dalam persetujuan 

Suatu har

makan, s

dipesan m

Didin berk

i Udin, s

jika kamu

yang ak

“Sungguh

Dididn. 

Dididn 

cacing?”..
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bih 66 sampai 100 ( antara 66 – 100 ) hal ini 
rjadi ketika perselisihan harga pada hari rabu 
aling sedikitnya untuk harga perbarel selama 
etahun  berjalan mencapai angka kurang lebih 
ntara 96,7 sampai 100, ketika sampai pada tanggal 
8 dari bulan Januari yang lalu mencapai angka 
9,90 perbarel   

penyimpanan Amerika berkurang . 
 

ام برنت          تقر سعره      ١٫٣٦في لندن، آسب برميل خ  دوالرًا، ليس
د  الء   ٩٤٫٦٢عن ن إخ اء ع اء الثالث ادت أنب ث أف  دوالرًا، حي

منصات استخراج النفط في بحر الشمال جراء توقعات األرصاد         
 .الجوية بطقس عاصف

Di London, pendapatan minyak mentah 
bernat mencapai 1,36 dolar perbarel, hal ini 
untuk  menstabilkan   harga minyak  sebesar 
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