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Berikut perjalanan syiar Syekh Ali Jaber di Indonesia
 
1. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber menikah 
dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, NTB, dan dikaruniai 
seorang anak bernama Hasan. 

2. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan 
kebutuhan sendiri untuk menghafal Alquran. Tak heran pada usia anak-
anak, 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Alquran.  

3. Saat usia 13 tahun, ia  diamanahkan menjadi imam masjid di salah  satu 
masjid di Kota Madinah. 

4. Ia juga rutin mengajar dan berkdakwah khususnya di tempat tinggalnya, 
yakni masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan Ilmu Alquran.  

5. Selama di Madinah, ia aktif sebagai guru hapalan Alquran di Masjid 
Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid Kota Madinah. 

6. Pada tahun 2008, usia 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. 
Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menjadi guru tahfidz 
(hapalan) Quran, Imam salat, khatib di Masjid Agung Al- Muttaqin 
Cakranegara Lombok, NTB, Indonesia. 

7. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghapal 
Alquran di Indonesia, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber berkantor di 
Jatinegara, Jakarta.  

8. Ia juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti, pada tahun 2016. Film 
berkisah tentang Dafa (Syakir Daulay) remaja yang bercita-cita menjadi 
seorang Hafizh Qur’an. 

9. Syeikh Ali Jaber ini juga sempat ditikam oleh orang yang tidak dikenal 
saat berceramah di Masjid Falahuddin, Sukajawa, Bandar Lampung. Yang 
mengakibatkan luka tusuk bagian lengan kanan. Alih-alih mengajukan 
tuntutan hukum, ia memilih untuk memaafkan pelaku penusukan terhadap 
dirinya. 

RADAR MALANG – Kabar 
duka dari ulama Syekh Ali 

Jaber yang berpulang pada 
Kamis, 14 Januari 2021 pukul 

08.30 WIB. Sebelumnya, 
Syekh Ali Jaber dinyatakan 

positif Covid-19 pada Selasa 
(29/12). Ia sempat masuk 
ruang ICU RS Yarsi pada 

Rabu (30/12).
Kondisi kesehatan Syekh 

Ali Jaber sempat dilaporkan 
membaik pada 4 Januari 

2021. Sebelumnya, di media 
sosial sempat juga beredar 
foto yang menunjukkan Ali 
sedang tidak sadarkan diri 
dan sudah menggunakan 

alat bantu pernapasan atau 
ventilator. 

”Kondisinya pun semakin 
membaik tim medis 

menyampaikan apa adanya, 
bahwa perkembangannya 

cukup bagus dan terus 
menunjukkan peningkatan,” 

tulis akun @syekh.alijaber, 
Senin (4/1).

Berdasarkan informasi 
yang diterima Jawa Pos 

radar Malang, penceramah 
yang terkenal santun itu 

meninggal dalam kondisi 
negatif Covid-19. 

Dilansir dari berbagai 
sumber, Syekh Ali Jaber lahir 

di Madinah Arab Saudi, ia 
berkeliling Indonesia demi 

syiar Islam. Ia diterima oleh 
masyarakat Indonesia, 

karena penyampaian dakwah 
yang jelas dan menyejukkan. 

Apalagi ia seorang 
penghapal Alquran. Berkat 

ketulusannya berdakwah di 
tanah air, Syekh Ali Jaber 

menjadi Warga Negara 
Indonesia pada 2011. Sejak 

itu ia rutin mengisi acara 
Damai Indonesiaku di TvOne 

dan menjadi juri Hafizh 
Indonesia di RCTI.

“Ketika saya mendapat 
penghargaan dari bapak SBY 
jadi warga negara Indonesia. 
Banyak orang mengucapkan 

selamat, dan saya menangis.” 
Ujar Syekh Ali Jaber dalam 

Youtube Deddy 
Corbuzier(14/1). (amb)
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Belum genap 24 jam Raffi Amad 
divaksin bersama Presiden Joko 
Widodo atau Jokowi di Istana Negara 
Jakarta pada Rabu (13/1) kemarin, dia 
kembali bikin heboh media sosial dan 
menjadi trending di Twitter.

Hal ini karena lelaki asal Bandung itu 
dianggap tidak lagi mempedulikan 
protokol kesehatan kumpul dengan 
beberapa rekan artis tanpa 
menggunakan masker. Dalam 
tangkapan layar yang beredar di 
Twitter, terlihat Nagita Slavina, Anya 
Geraldine dan Gading Marten ngumpul 
bareng Raffi Ahmad.

Anya Geraldine sempat memosting 
foto kebersamaan dengan Raffi Cs 
tanpa mengenakan masker di akun 
media sosialnya. Namun postingan itu 
kini sudah dihapus. Demikian juga 
postingan itu sudah dihapus di akun 
Instagram Gading dan Raffi.

Perkumpulan Raffi Cs rame-rame 
dikomentari netizen karena dianggap 
tidak pantas melakukan hal itu lantaran 
tidak memberikan contoh yang baik 
kepada masyarakat dengan kapasitas 
sebagai publik figur dan influencer. Ulah 
Raffi Cs dinilai justru akan menjadi 
beban bagi pemerintah yang kini 
tengah berjuang keras menekan jumlah 
kasus Covid-19.

Kritikan kepada Raffi Ahmad bukan 
hanya datang dari kalangan masyarakat 
biasa. Teman artis seperti Ernest 
Prakasa dan Sherina Munaf juga 
melayangkan kritikan kepada Raffi 
Ahmad. Ernest melalui cuitan di Twitter 
menyebut apa yang dilakukan teman 
dekat mendiang Olga Syahputra itu 
seperti plot twist. Belum 24 jam divaksin 
namun malah mencontohkan 
kebalikannya lantaran hangout tanpa 
menggunakan masker.

“Yup, saya berhasil terlihat tolol. But 
it’s really not about me. Tindakan Raffi 
menurut saya keterlaluan & tidak 
menghargai keistimewaan yang ia 
dapatkan,” tulis Ernest Prakasa.

Selain itu, Sherina Munaf juga 
melayangkan kritikan keras kepada 
Raffi Ahmad. Ia menilai tindakan ayah 
Rafathar Malik Ahmad itu hangout tanpa 
mengindahkan protokol kesehatan 
tidak dapat dibenarkan dengan alasan 
apapun.

“Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin 
bukan berarti keluyuran rame2 dong. 
Anda dipilih jatah awal2 vaksin karena 
followers banyak. Dengan alasan yang 
sama, tolong berikutnya konsisten beri 
contoh yang baik. Please you can do 
better than this. Your followers are 
counting on you,” cuit Sherina Munaf.

JawaPos.com berusaha 
menginfirmasi ke pihak Raffi Ahmad 
terkait hangoutnya bersama teman-
teman artis yang hebohkan media 
sosial dan jadi trending di Twitter. 
Namun sampai berita ini dinaikkan, 
belum ada tanggapan apapun. (jp)
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Pernikahan Komika Arie Kriting 
dengan kekasihnya Indah 
Permatasari memang telah 
sukses digelar pada Selasa (12/1) 
kemarin. Namun, pernikahan 
mereka tidak dihadiri orang tua 
Indah yang seharusnya menjadi 
wali nikah. Spekulasi pun muncul 
terkait sah tidaknya pernikahan 
mereka.

Kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) Sawangan, Depok, Drs. 
Bahkah, menegaskan, pernikahan 
Arie Kriting dan Indah Permatasari 
tetap sah secara hukum agama 
dan negara meskipun di hari 
pernikahan tidak dihadiri kedua 
orangtuanya. “Sah secara hukum 
agama dan negara,” kata Bahkah 
saat ditemui di kantornya, Rabu 
(13/1).

Pernikahan Arie Kriting dan 
Indah Permatasari tetap sah 
karena pernikahan mereka sudah 
memenuhi persyaratan yang 

sudah ditentukan. Yaitu dengan 
adanya perwakilan perwalian. 
Ayah Indah sudah mewakilkan 
perwaliannya kepada KUA 
Setiabudi dimana pernikahan 
mereka dilaksanakan.

Nasruddin, ayah Indah 
Permatasari datang ke Kantor 
KUA Sawangan Depok pada 
Senin (11/1) atau sehari sebelum 
pernikahan digelar menyerahkan 
perwakilan perwaliannya. 
Penyerahan ini dilengkapi oleh 
ayah Indah dengan adanya surat 
pengantar dari kelurahan tempat 
ia tinggal.

“Setelah dia datang ke 
kelurahan mendapat surat 
kemudian dibawa kemari. 
Dibuatlah keterangan taukil wali, 
disampaikan ke KUA Setiabudi. 
Kita cuma mengetahui saja,” 
tuturnya.

Ayah Indah Permatasari 
mewakilkan perwaliannya dengan 

alasan tidak bisa menghadiri 
acara pernikahan sang putri. 
Supaya pernikahan dapat tetap 
terlaksana sesuai tanggal yang 
sudah ditentukan, akhirnya ayah 
Indah menyerahkan perwaliannya 
supaya diwakili oleh KUA 
Kecamatan Setiabudi.

Berbekal surat perwakilan 
perwalian itu, maka KUA 
Setiabudi berani menikahkan 
pasangan Arie Kriting dan Indah 
Permatasari kemarin. “Pak 
Nasruddin itu berwakil wali 
kepada KUA Kecamatan 
Setiabudi,” ucapnya.

Kebahagiaan pernikahan Arie 
Kriting dan Indah Permatasari 
sempat diposting keduanya di 
akun media sosial masing-masing. 
Dalam foto tampak keduanya 
tersenyum bahagia sambil 
menghadap ke arah kamera. Arie 
Kriting dannIndah berfoto dengan 
background bunga. (jp)
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Tak kenyang kalau 
belum makan nasi. 

Mungkin itulah pola pikir 
sebagian besar penduduk 
tanah air. Padahal, banyak 
alternatif bahan makanan 
pokok selain nasi dengan 

kandungan gizi yang 
bersaing.

Nasi menjadi makanan pokok masyarakat 
Indonesia sejak lama. Bahkan, negeri kita bak 
ditakdirkan makan nasi. Food historian Fadly 
Rahman menyatakan, berdasar penelitian arkeologi 
dan filologi, konsumsi nasi dimulai sejak zaman 
Jawa Kuno. ”Di peninggalan abad ke-10 SM, 
penduduk kita sudah mulai budi daya dan konsumsi 
nasi. Untuk jenisnya, ada beras putih, merah, hitam, 
dan pulut atau ketan,” paparnya.

Penulis Jejak Rasa Nusantara itu menuturkan, 
beras mudah diterima lantaran kondisi tanah dan 
iklim menunjang. Terutama di Jawa dan Sumatera. 
Berbeda halnya dengan ubi, singkong, sagu, 
maupun talas yang lebih ”bandel”. Tahan di 
berbagai iklim dan kondisi tanah. ”Akhirnya, bahan 
pangan itu dipandang sebatas bahan substitusi saat 
paceklik atau sebatas snack,” ujar Fadly.

Dia mengungkapkan, untuk mengerem 
ketergantungan pada beras, pada masa awal 
kemerdekaan pemerintah telah mencanangkan 
program diversifikasi pangan lewat prinsip empat 
sehat lima sempurna. ”Kita diperkenalkan sumber 
karbohidrat alternatif seperti jagung, ubi, dan 
singkong. Secara kandungan dan nutrisi, setara 
dengan nasi,” jelas Fadly. Namun, upaya itu terhenti 
pada 1960-an karena pemerintah memprioritaskan 
beras.
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Di sisi lain, dr Hidayat 
Wiriantono SpGK DFN menilai, 
nasi diterima sebagai bahan 
pangan lantaran kandungan 
gizinya komplet. Selain 
karbohidrat, ada pula protein, 
serat, vitamin, dan mineral. 
”Menurut saya, salah kalau 
nasi dianggap jahat. Konsumsi 
nasi menjadi masalah ketika 
porsinya tidak terkontrol,” 
tegasnya. Salah satu 
dampaknya, diabetes.

Spesialis gizi klinik Siloam 
Hospitals Surabaya itu 
menegaskan, nasi punya 

indeks glikemik (GI) tinggi 
antara 72–75. Bergantung 
jenis beras. ”GI menunjukkan 
seberapa cepat makanan 
diubah menjadi gula. Makin 
tinggi angka GI, makanan 
makin cepat menaikkan kadar 
gula darah,” ungkapnya.

Bila nasi dikonsumsi 
berlebihan, pankreas 
berpotensi overworked. 
Dalam jangka panjang, insulin 
tak bisa diproduksi secara 
normal.

Untuk mencegah lonjakan 
gula darah, penderita diabetes 

wajib mengontrol porsi 
nasi. ”Biasanya 
disarankan makan beras 
merah. Sebab, indeks GI-nya 
mencapai 55 dan terbilang 
rendah,” tutur Hidayat.

Dia menilai, apa pun pilihan 
sumber karbohidratnya bukan 
masalah. Yang terpenting, 
porsinya pas serta diimbangi 
konsumsi lauk, sayur, dan 
buah. ”Secara kandungan gizi, 
nasi tidak lebih superior 
daripada beras merah, jagung, 
atau singkong. Begitu pula 
sebaliknya,” tandasnya. (jp)

Buat program selingan makan nasi: 
Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan beras makin tinggi. 

Produksi dalam negeri pun masih harus ditambah impor buat memenuhinya. 
Tidak ada salahnya memulai dari langkah kecil. Misalnya, menggantikan 

nasi di satu waktu makan dengan bahan lain seperti olahan ubi, singkong, 
atau jagung. Atau, mengikuti program sehari tanpa nasi sebagaimana yang 

dicanangkan beberapa pemerintah daerah.

Tidak dobel konsumsi karbohidrat: 
Jika sudah mengonsumsi roti, mi, atau pasta, porsi nasi perlu disesuaikan. 
Sebab, bahan-bahan tersebut sama-sama mengandung karbohidrat. Plus, 

hindari pula pola karbo lauk karbo seperti nasi dengan mi.

Porsi imbang: 
Kalau nasi segunung, lauk dan sayur seadanya saja. Meski kenyang, 

pengaturan porsi itu tidak ideal. Sebab, kebutuhan protein, mineral, dan 
vitamin tidak ter-cover. Jangan asal kenyang ya!

Tak perlu ”coret” karbohidrat: 
Menghilangkan sumber karbohidrat seperti dalam diet keto tidak 

disarankan. Sebab, karbohidrat tetap dibutuhkan sebagai ”bahan bakar”. 
Metabolisme otak pun membutuhkan karbohidrat.

Tekstur 
nasi merah 
yang pera 
sering kurang 
disukai. Untuk 
menyiasatinya, 
gunakan 
perbandingan 
50:50 antara 
beras putih 
dan merah. 
Atau, bisa 
pula dicampur 
dengan mixed 
grains saat 
menanak nasi.

Nasi putih
Kalori: 178 kkal

Indeks glikemik: 72
Karbohidrat: 39,8 g

Nasi jagung
Kalori: 357 kkal

Indeks glikemik: 48
Karbohidrat: 79,5 g

Jagung gerontol
Kalori: 156 kkal

Indeks glikemik: 48
Karbohidrat: 33,3 g

Singkong goreng
Kalori: 202 kkal

Indeks glikemik: 55
Karbohidrat: 31,85 g

Ubi kukus
Kalori: 100 kkal

Indeks glikemik: 44
Karbohidrat: 23,8 g
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Bicara pariwisata di Kabupaten 
Pasuruan tak lagi melulu tentang 

Bromo. Kini bermunculan destinasi baru 
yang bisa menjadi jujukan alternatif. 
Salah satunya adalah Bromo Forest.

DENYUT pariwisata 
kawasan Tosari di 
kawasan Bromo wilayah 
Pasuruan kini semakin 
menggeliat. Makin 
banyak objek wisata 
yang berdiri di sana. 
Konsep yang ditawarkan 
pun beragam.

Salah satu objek baru 
yang tengah booming 
adalah Bromo Forest di 
Kecamatan Tosari. 
Berawal dari hutan, kini 
kawasan tersebut telah 
disulap menjadi taman 
tematik yang eksotis 
dan sarat spot selfie.
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Kini destinasi tersebut mulai berhasil 
mencuri perhatian para pelancong. Tak 
sedikit di antara mereka yang 
menjadikannya sebagai jujukan rutin. Salah 
satunya adalah Sassy, 16, warga asli 
Pasuruan. ”Sudah 3 kali ke sini dan selalu 
suka karena lokasi dan tamannya yang 
bagus dan hawanya yang sejuk,” terangnya. 
Selain itu, banyaknya spot yang bagus 
menjadi daya tarik tersendiri baginya untuk 
ber-selfie dan mengunggahnya ke sosial 
media.

Cerita serupa disampaikan Priyo 
Wijayanto, 56. Warga Banjarmasin tersebut 
bahkan datang sekeluarga. Selain lokasinya 
yang bagus, hawa sejuk yang ditawarkan 
Bromo Forest jadi daya tarik yang dicari 
pengunjung. ”Terutama warga kota yang 
biasanya kena macet dan polusi. Bromo 
Forest sangat tenang dan berhawa sejuk. 
Hal inilah yang dicari,” ujarnya.

Bromo Forest terhitung baru empat tahun 
dibuka. Awalnya lokasi itu hanyalah salah 
satu hutan milik Perhutani. Dan akhirnya 
pada 2014, disepakati sebuah kerja sama 
antara Pemerintah Desa Baledono, 
Kecamatan Tosari, dan Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Perhutani untuk 
menjadikan kawasan tersebut sebagai 
tempat wisata.

Nama yang dipilih adalah Bromo Forest. 
Sesuai dengan artinya, hutan yang berada di 
kawasan Bromo. Dalam tempo dua tahun, 
ide tersebut lantas diwujudkan. 
Pembangunannya menggunakan anggaran 
desa dan corporate social responsibility 
(CSR) dari perusahaan.

Tepat pada Desember 2016, destinasi 
tersebut lantas dibuka untuk umum. Isinya, 
ada taman bunga, kafe, spot-spot selfie, dan 
fasilitas lainnya. Destinasi tersebut dikelola 
desa. ”Ada 4 hektare lahan Perhutani. 
Namun, sementara masih 2 hektare yang 
dimanfaatkan,” terang Kepala Desa 
Baledono Mas Prapto.

Tiket masuk ke destinasi 
wisata tersebut cukup 

terjangkau, berlaku sama untuk 
wisatawan lokal maupun 

mancanegara. Dan dibuka setiap 
hari. Dari tiket itu, pelancong 
sudah bisa menikmati aneka 

wahana dan spot selfie seperti 
sepeda pancal layang, ayunan, 
jembatan gantung kayu, balon 
udara, dan spot selfie lainnya. 

Meski sudah jadi jujukan 
wisatawan, Mas Prapto 

menyebutkan bahwa Bromo 
Forest masih perlu berinovasi 

lagi. ”Kendati sudah ada taman 
dan spot selfie, tetapi masih 
butuh pengembangan agar 

Bromo Forest juga makin 
diminati wisatawan yang lewat,” 

katanya. Destinasi tersebut bakal 
dilengkapi dengan edukasi 

peternakan. Dengan demikian, 
pengunjung bisa belajar 

memerah sapi di lokasi. (jp)


