
82 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

1. Profil Harian Umum Media Kalimantan 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan adalah koran harian 

di Kalimantan yang berkantor pusat Jalan A Yani Km 27,3 Landasan 

Ulin, Banjarbaru Kalimantan Selatan. Telp. (0511)776601, 4708211 

Faximile (0511) 4705802. Surat Kabar Harian Umum Media 

Kalimantan berdiri pada tanggal 11 Maret 2009.
1
 

Surat Kabar Harian Umu Media Kalimantan lahir atas gagasan 

besar H. Abdussamad Sulaiman HB atas visi, misi, dan nilai 

perusahaan. Media Kalimantan mempunyai Visi: Turut berperan dalam 

mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta meningkatkan martabat 

rakyat dalam berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan; dan Misi: 

Menyampaikan informasi yang mendidik dan mencerdaskan segenap 

lapisan masyarakat. Menyediakan tempat dan ruang bagi pernyataan 

aspirasi masyarakat. Menyediakan wadah komunikasi antar 

stidakeholder.
2
 

 

                                                           
1
 Tim Redaksi Harian Umum Media Kalimantan 

 
2
 Ibid,. 
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Nilai-nilai yang dimiliki  pada Surat Kabar Harian Umum Media 

Kalimantan yaitu : Aktual, terpercaya, berbudaya, bermanfaat, disiplin, 

pantang menyerah, kebersamaan, arif bijaksana. Media Kalimantan 

juga lebih megutamakan berita lokal Kalimantan, dengan lebih banyak 

menyuguhkan berita mengenai potensi Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Manusia, serta perkembangan pembangunan di seluruh 

Kalimantan. Termasuk mengenai budayanya. 
3
 

Surat kabar Harian Umum Media Kalimantan atau sering disebut 

dengan sebutan MK ini mempunyai jumlah halaman terbit dengan 

jumlah 28 halaman (meliputi 16 halaman warna dan 12 halaman hitam 

putih).
4
 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan beredar di seluruh 

wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Termasuk juga 

Jakarta dan beberapa kota besar lain di Jawa.
5
 

2. Keredaksian  

Keredaksian pada Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

adalah sekelompok jajaran yang bekerja sama dengan proses rapat 

redaksi untuk memutuskan peristiwa dan berita apa yang layak 

diterbitkan atau diangkat, dan mana berita atau peristiwa yang tidak 

layak atau ditangguhkan untuk diterbitkan atau tidak. Keredaksian 

                                                           
3
 Ibid,. 

 
4
 Ibid, 

. 
5
 Ibid,. 
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merupakan bagian dari redaksi yang mengurus pencarian dan 

pelaporan berita.
6
 

Adapun susunan keredaksian pada surat kabar harian Umum media 

kalimantan yaitu: 

Pemimpin Redaksi : Almin Hatta 

Redpel : M. Salafuddin, Sandi Firly 

Waredpel  : Safariansyah 

Sekretaris Redaksi : Slamet Afifudin (Kepala), Desy Arfianty  

Redaktur : Arridla Armawan. Zainal Mutaqqin, Didi Gunawan, H. 

Muchroni, Khairil Anwar, Abi Zarin Alghifari 

Asisten Redaktur : Andi Oktaviani, M.Ridha, Firman 

Redaktur : Ediansyah, Farid Ahmad, Hendra Rifani, Muhammad 

Bulkini, Fahriza, M.Lutfi Sw, Mahmud Husien, Ananda Perdana A, 

Amranuddin, Arief Rachman, M. Syarifuddin,  M. Zaini, Agung 

(Batola), M. Abdillah (Rantau), Sofan (Kandangan), Roby Ahmad 

(Barabi), M. Yusuf (Amuntai), Sugiannoor (Balangan), Herry 

Yusminda (Tanjung), M. Muaz (Batulicin), M.Nor Fauzi R 

(Kotabaru), Ika Lelunu, Tifa Rianti (Palangkaraya), Irfansyah 

(Kapuas), Rasyida Putra (Kuala Pembuang), Digdo W (Bontok), 

Syarbani (Muara Teweh), Dedy Sanjaya (Pulang Pusau), Dhonny 

Harjo Saputro (Sampit), Rusdi  Zuhri (Pangkalan Bun).   

Fotografer : Firdaus, Wahyu Diannurahman.
7
 

                                                           
6
 Ibid,. 



85 

 

 
 

3. Ragam Rubrikasi pada Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan merupakan koran yang 

menyajikan banyak berita di dalamnya yang berupa rubrik-rubrik, 

sehingga mempermudah pembaca untuk memilih berita yang disajikan. 

Berikut ini macam-macam rubrik yang terdapat pada surat kabar harian 

umum media kalimantan, diantaranya yaitu:
8
 

1. Utama: Berita-berita teraktual di Daerah, Nasional, dan 

Internasional 

2. Daerah: Menampilkan berita-berita aktual di Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah. 

3. Olahraga: Menampilkan berita-berita terpanas di dunia olahraga 

baik lokal, Nasional dan Internasional melalui rubrik andalan 

seperti sportidakuler, all sport, sport banua, dan barito putera. 

4. Politik dan Hukum: Mengupas berbagai peristiwa politik dan 

hukum di tingkat lokal dan Nasional melalui halaman politik, 

politik dan hukum, dan global. 

5. Seni Budaya: Menyorot berbagai pentas kesenian, pelaku seni, dan 

budaya masyarakat banua dan Nasional. 

6. Religi: Menampilkan ulasan berbagai masalah keagamaan. 

7. Opini: Rubrik pendapat dan interaksi pembaca media Kalimantan 

                                                                                                                                                               
7
 Ibid,. 

 
8
 Ibid,. 
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8. Rubrika: Menampilkan rubrik-rubkrik khusus berkait dengan hobi, 

komunitas, kesehatan, dan social. (media angler, kepompong, 

wisata, rumah manusia, dll). 

9. Bisnis: Mengupas berbagai aktivitas bisnis baik sektor makro 

maupun mikro di daerah dan nasional.
9
 

Rubrik-rubrik yang telah disebutkan di atas sangat mempermudah 

pembaca untuk memilih berita mana yang ingin dicari kemudian 

dibaca. Bahkan berita tersebut dilengkapi dengan gambar atau foto-

foto sehingga membuat tulisan tersebut monoton. 

B. Penyajian Data 

1. Pesan-pesan dakwah dalam Surat Kabar Harian Umum Media 

Kalimantan Analisis Framing pada rubrik religi. 

Berita yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dengan seksama 

lalu akan dibedah menggunakan analisis framing Robert N. Entman 

dengan menggunakan Teknik berikut: 

a. Identifikasi masalah 

b. Identifikasi penyebab masalah 

c. Evaluasi moral 

d. Penanggulangan masalah 

 

 

 

                                                           
9
 Ibid,. 
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Berikut ini macam berita (lihat lampiran) yang telah dianalisis : 

1. Berita C6 Hidup Adalah Titipan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tamak  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Lupa diri atas apa yang diberi (merasa 

tidak pernah puas/cukup) sehingga 

menyebabkan tamak 

3 Evaluasi moral Semua yang diberikan oleh Allah 

adalah titipan dan harus 

dipertanggungjawabkan kepada-Nya 

4 Penanggulangan masalah Agar tidak tamak yaitu belajar ikhlas 

dengan segala yang pergi atau hilang 

. 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 1 Juni 2016 / 25 Sya‟ban 1437 H. Sekarang ini banyak orang 

yang lupa diri bahwa hidup ini hanyalah sebuah titipan dari sang tuhan 

sehingga mengakibatkan ketamakan atau keserakahan, dan apabila terikat 

memiliki sesuatu, manusia akan sulit memberikan apapun yang miliknya, 

karena hal itu seolah mengurangi kebahagian. Paradigma manusia salah 

memandang harta. Manusia sering meanggap harta itu sebagai miliknya 

padahal itu semua milik sang pencipta. Jadi hidup itu harus belajar ikhlas, 

mengikhlaskan apapun yang manusia punya, baik itu harta, tahta bahkan 

keluarga, sehingga maknai hidup dengan rasa syukur sehingga 

mendapatkan limpahan anugerah dan senantiasa nikmat yang diberikan 

selalu bertambah bukan berkurang. 
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2.  Berita C6 Menjelang Wafat Masih Ingin Sedekah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Dermawan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak masalah yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Dermawan itu baik karena sebagian 

harta adalah milik orang lain yang 

harus disedekahkan 

4 Penanggulangan masalah Bagaimana supaya dermawan yaitu 

dengan cara bersedekah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 1 Juni 2016 / 25 Sya‟ban 1437 H. Hidup itu harus 

bersedekah, karena sebagian harta yang dimiliki adalah milik orang lain. 

Sedekah itu tidak ada batasan pada usia. 

3. Berita C7 Menu Nusantara Dipertahankan Untuk Katering Haji 

No  Teknik analisis   Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kesehatan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Antisipasi cuaca panas di mekkah saat 

melaksanakn ibadah haji dan umrah 

3 Evaluasi moral Agar optimal dalam melaksanakn 

ibadah haji dan umrah sekaligus 

meningkatkan kepuasan jamaah haji 

dan umrah 

4 Penanggulangan masalah Yaitu dengan mempertahankan menu 

makanan nusantara, penambahan 

bekal minuman dan menyediakan air 

dingin di tenda jamaah  
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 1 Juni 2016 / 25 Sya‟ban 1437 H. Para jamah haji Indonesia 

harus menjaga kesehatan dikarenakan iklim yang ada di mekkah lebih 

panas dari pada indoensia sehingga direktur pelayanan haji luar negeri 

kementerian agama akan mempertahankan menu makanan khas 

nusantara, penambahan bekal minuman, dan menyediakan air minum di 

tenda jamaah, selain itu juga meningkatkan pelayanan baik itu berupa 

sarana dan prasarana. 

4. Berita C7 Pelunasan BPIH Capai 77,97 persen 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Pelunasan BPIH Meningkat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Disebabkan ada 126.281 jamaah yang 

melunasi dari jumlah 161.825 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah BPIH sudah menggunakan mata 

Uang Rupiah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 1 Juni 2016 / 25 Sya‟ban 1437 H. Pelunasan Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sudah mencapai 77,97 %. Sudah ada 

126.181 jamaah yang sudah melunasi BPIH dari  161.825 jamaah yang 

berhak melunasi. Pasalnya saat ini pelunasan BPIH sudah menggunakan 

mata uang rupiah. 
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5. Berita C7 MUI Akan Pantau Konten Siaran Televisi Selama 

Ramadhan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Konten siaran televisi 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kekhawatiran terhadap siaran televisi 

yang merusak pahala ibadah puasa. 

Siaran yang mendapatkan perhatian 

yaitu sebelum dan sesudah sahur, 

sebelum dan sesudah berbuka 

3 Evaluasi moral Pemantauan ini guna memastikan agar 

isi siaran televisi sesuai dengan 

semangat syiar Islam. Dan guna 

tanggung jawab MUI dalam Menjaga 

moral akhlak bangsa   

4 Penanggulangan masalah Pemantauan ini dilakukan dengan cara 

merekam konten siaran yang dianggap 

menyimpang dengan cara kirim ke 

pantautv@gmail.com dan melibatkan 

Komisi Penyiaran Islam (KPI) 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 1 Juni 2016 / 25 Sya‟ban 1437 H. Dalam hal ini MUI Akan 

pantau konten siaran telivisi guna menjaga siaran televisi dalam 

Menyiarkan semangat syiar Islam. Kegiatan pantau konten siaran televisi 

adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawasi dan 

menjaga akhlak bangsa. Menjadi pantaun  yaitu sebelum dan sesudah 

sahur, sebelum dan sesudah berbuka. Dalam pemantauan ini MUI 

melibatkan masyarakat dan KPI, konten siaran yang dianggap 

menyimpang dapat dikirim melauli email pantautv@gmail.com. 

mailto:pantautv@gmail.com
mailto:pantautv@gmail.com
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6. Berita C6 Jangan Menunda Ibadah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Malas 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Melakukan ibadah tergantung 

situasi dan kondisi seperti harus 

menunggu tua, kenyang, dan kaya  

3 Evaluasi moral Malas itu menjauhkan diri kepada 

Allah atau melupakan Allah SWT 

4 Penanggulangan masalah Ibadah tidak menunggu kenyang, 

ibadah tidak  menunggu kaya, 

ibadah tidak  menunggu tua. Tapi 

ibadah harus dikerjakan tepat waktu 

dan berkesinambungan disertai 

dengan bersyukur 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Manusia terkadang selalu 

menunda ibadah dengan berbagai alasan (malas). Ketika Allah 

memberikan keinginan mereka, mereka malah tidak bisa 

bersyukur,buktinya banyak orang kenyang tidak bisa beribadah atau 

malas, bahkan ketika seseorang mendapatkan kemudahan dan 

kenyamanan dunia. Tuhan jadi terlupakan. syukuri apa yang ada jangan 

berkeinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Ibadah harus 

diutamakan bagaimana pun kondisi manusia baik lapar, kenyang, sakit, 

sehat, muda maupun tua. 
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7. Berita C6 Perang Menurut Islam  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Lemah lembut 

2 Identifikasi penyebab 

Masalah 

Dalam Agama Allah tidak 

permusuhan atau perkelahian. 

Musuh yang sebenarnya adalah 

sifat-sifat buruk pada manusia 

3 Evaluasi moral Sesama manusia itu bersaudara, 

sehingga lembah lembut lah kepada 

siapapun 

4 Penanggulangan masalah Agam Islam mengajarkan untuk 

selalu memaafkan kesalahan orang 

sekalipun itu seorang musuh. 

Semua umat manusia bersaudara 

bukan saling bermusuhan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Dalam Islam tidak ada 

perkelahian atau permusuhan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia 

adalah saudara. Berbuat lemah lembut dan memaafkan kepada sesama 

manusia. Musuh yang nyata pada diri manusia adalah sifat-sifat buruk.  

8. Berita C6 “Mengaji” di Sepanjang Perjalanan Ziarah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mencintai Ulama 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang mendustidakan 

keramat para ulama berdasarkan 

logika. Kepintaran logika terkadang 

menyerang para ulama-ulama, seakan 

tidak percaya akan keraamat yang 
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dimiliki para ulama  yang 

menimbulkan kebencian pada para 

ulama yang mendidnding kebenaran 

hakiki 

3 Evaluasi moral Mencintai para ulama sama mencintai 

Rasulullah SAW. Mencintai para 

ulama dengan berziarah dapat 

menjadikan manusia golongan yang 

kuat iman bukan yang ingkar  

4 Penanggulangan masalah Dengan berziarah kemakam para 

ulama-ulama agar menambah 

keimanan dan kecintaan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Ketika logika logika 

menemukan jalan buntu, saat itulah iman yang kokoh mengambil 

perannya. banyak orang mendustakan keramat dengan logika dan 

mengakibatkan kebencian dan menjadi pendinding dengan kebenaran 

yang hakiki. Menziarahi makam para ulama mendekat diri kepada Allah  

dan sama halnya mencintai Rasulullah SAW yang  menjadikan manusia 

golongan yang kuat iman bukan golongan yang ingkar. 

9. Berita C7 Cuaca Panas, Umrah Ramadhan Sepi? 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Umrah  Ramadhan sepi  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Cuaca dan tarif yang cukup tinggi 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 
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4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Faktor cuaca dan tarif 

yang cukup tinggi membuat minat umrah Ramadhan menurun hampir 60 

persen dari bulan-bulan sebelumnya. 

10. Berita C7 Meremehkan Kesalahan Kecil 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tobat  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Manusia lupa dan meremehkan 

kesalahan kecil sehingga melakukan 

kesalahan berulang-ulang kepada 

Allah  

3 Evaluasi moral Lalai dan meremehkan keselahan 

kecil sama saja menyepelekan Allah 

SWT.  Dan sama saja membalas 

kebaikan Allah dengan kesalahan-

kesalahan kecil yang berulang 

4 Penanggulangan masalah Supaya tidak lalai hendaklah bertobat 

kepada Allah , yaitu dengan tobatan 

nasuha atau tobat yang serius, 

sungguh-sungguh kepada Allah  dan 

tidak mengulanginya lagi 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Manusia memang 

tempatnya salah, lalu bukan berarti manusia hanya mendiamkan 

kesalahan tersebut tanpa betobat. Jangan meremehkan kesalahan kecil. 
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Kesalahan kecila apabila dilakukan secara terus-menerus maka akan 

menjadi besar. Tapi, Sebesar apapun kesalahan manusia Allah selalau 

membuka pintu tobat bagi manusia. Tobat yang dimaksud adalah tobat 

nasuha tobat yang serius, sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak 

mengulangi. Jangan pernah menyepelekan kesalahan kecil, tetapi 

pandanglah kepada siapa manusia berbuat kesalahan yaitu Allah SWT. 

Terlalu bodoh apabila manusia membalas kebaikan Allah dengan 

kesalahan kecill yang terus berulang tanpa mengharapkan maaf –Nya 

dengan cara bertobat. 

11. Berita C7 Murid MIN Handil II Intensif Latihan Tari Qasidah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tari Qasidah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Membendung tarian yang kurang 

Islami 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Tari Qasidah ini syairnya 

berisi pesan-pesan moral untuk menjadi anak-anak yang tangguh dan 

ulet. Gerakan tarian qasidah ini sederhana dan menyenangkan 

memerlukan kekompakkan dan keserasian antara syair. Dalam tari 

qasidah ini murid diajarkan kebersamaan, kekompakkan, dan 

kedisiplinan. 
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12. Berita C7 Mesjid MoeldokoTerinspirasi Mesjid Biru Istanbul 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Sedekah  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Mesjid tersebut Untuk kegiatan 

seperti Islamic Centre, pesantren, dan 

Ibadah lainnya 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 2 Juni 2016 / 26 Sya‟ban 1437 H. Panglima TNI Jenderal 

Moeldoko menyisihkan hartanya (sedekah) untuk mendirikan mesjid di 

jombang. Mesjid tersebut sebagai tanda bakti dan tanda syukur  atas 

segala berkah karunia Allah SWT. Mesjid ini nantinya akandi gunakakan 

untuk beberapa kegiatan. Diantaranya Islamic centre, pesantren, dan 

ibadah lainnya. 

13. Berita C6 Menyiapkan Diri, Mengisi Ketidakwaan di Bulan Suci 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Bertidakwa dibulan Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang mengalami kerugian 

yang sangat besar dan menyiakan-

nyiakan bulan suci Ramadhan apalagi 

mengisinya dengan kemaksiatan 

3 Evaluasi moral Bulan suci Ramadhan merupakan 

bulan yang penuh berkah dan 

mempunyai keutamaan pada bulan 

lainnya. Bulan Ramadhan pintu surga 
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dibukakan pintu neraka ditutup, bau 

mulut orang berpuasa lebih harum 

disisi Allah dari bau minyak kasturi, 

malaikat beritigfar, para setan 

dibelenggu, dan terdapat satu malam 

yang lebih baik daripada malam 

seribu bulan 

4 Penanggulangan masalah Bagaimana agar bertidakwa di bulan 

suci Ramadhan yaitu berlomba-lomba 

untuk menyibukkan diri dengan 

amalam-amalan yang dapat meraih 

keridhaan Allah SWT. Dan ikhlas 

dalam menjalankannya agar mendapat 

ganjaran iman 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Bulan suci Ramdhan 

adalah bulan yang penuh berkah yang didalam nya terdapat banyak 

keutamaan seperti Bulan Ramadhan pintu surga dibukakan pintu neraka 

ditutup, bau mulut orang berpuasa lebih harum disisi Allah dari bau 

minyak kasturi, malaikat beritigfar, para setan dibelenggu, dan terdapat 

satu malam yang lebih baik daripada malam seribu bulan. Tetapi malah 

ada saja orang yang menyia-nyiakan dengan melakukan kemaksiatan 

kepada Allah SWT. Bukankah bulan suci Ramdhan harus diisi dengan 

amalan-amalan yang mendekatkan diri pada Allah SWT. Seharusnya 

pada bulan Ramadhan harus berlomba-lomba untuk memperbanyak 
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amalan shaleh dengan harapan dapat membersihkan sekaligus 

menggantikan  dosa-dosa yang telah lalu. 

14. Berita C6 Keheningan Ziarah Malam 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mencintai Ulama 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang mendustidakan 

keramat para ulama berdasarkan 

logika. Kepintaran logika terkadang 

menyerang para ulama-ulama, seakan 

tidak percaya akan keraamat yang 

dimiliki para ulama  yang 

menimbulkan kebencian pada para 

ulama yang mendidnding kebenaran 

hakiki 

3 Evaluasi moral Mencintai para ulama sama mencintai 

Rasulullah SAW. Mencintai para 

ulama dengan berziarah dapat 

menjadikan manusia golongan yang 

kuat iman bukan yang ingkar  

4 Penanggulangan masalah Dengan berziarah kemakam para 

ulama-ulama agar menambah 

keimanan dan kecintaan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Ketika logika logika 

menemukan jalan buntu, saat itulah iman yang kokoh mengambil 

perannya. banyak orang mendustakan keramat dengan logika dan 

mengakibatkan kebencian dan menjadi pendinding dengan kebenaran 
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yang hakiki. Menziarahi makam para ulama mendekat diri kepada Allah 

SWT dan sama halnya mencintai Rasulullah SAW yang  menjadikan 

manusia golongan yang kuat iman bukan golongan yang ingkar. Pesan 

dakwah yang ingin disampaikan pada berita tersebut adalah mencintai 

ulama. 

15. berita C7 Jangan Konsumsi Makanan Sembarangan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Makanan halal  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Masih banyak makanan yang belum 

bersetifikasi halal 

3 Evaluasi moral Mengosumsi makanan halal 

merupakan bagian keimanan. 

4 Penanggulangan masalah Menghindari makanan yang belum 

jelas kehalalannya agar tidak 

mengosumsi makanan yang haram 

dan syubhat 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Dalam Islam 

mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian keimanan, sehingga 

produk pangan yang belum jelas kehalalannya wajib dihindari, itu 

perintah agama. Untuk itu adanya sertifikasi makanan guna melindungi 

muslim dari makanan yang haram dan syubhat. 

16. Berita C7 Sertifikasi Halal Farmasi jadi Polemik  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Perdebatan sertifikasi halal pada 

perusahaan farmasi 
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2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bahan baku yang masih impor, 

sehingga belum dapat dipastikan 

apakah mereka dapat menyediakan 

bahan baku yang memenuhi standar 

halal.  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Penerapan serifikasi halal 

masih menuai perdebatan dibeberapa industri. Salah satunya adalah 

sektor industri farmasi. Untuk bahan baku pembuatan obat masih impor 

sehingga dapatkah mereka menyediakan bahan baku yang memenuhi 

standar Nasional. Jika tidak mampu maka akan berdampak pada produksi 

obat. Sehingga pihak industri meminta solusi yang tepat terhadap 

permasalahan tersebut pada pihak pemerintah.  

17. Berita C7 Mencapai Kasih Sayang Allah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Bersihkan hati menuju bulan 

Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Sibuk urusan duniawi  

3 Evaluasi moral Bulan Ramadhan merupakan bulan 

yang penuh kemuliaan  

4 Penanggulangan masalah Perbanyak doa dan istigfar agar 

hatinya bersih, mengurangi aktivitas 

duniawi, perbanyak ibadah pada 
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malam hari sebab malam-malam 

pada bulan Ramadhan merupakan 

malam yang baik untuk ibadah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Memasuki bulan suci 

Ramadhan harus mempersiapkan diri secara lahirah dan rohaniah. Bulan 

Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan memiliki keutamaan 

daripada bulan yang lain. Sehingga perbanyak doa dan istigfar 

mengurangi aktivitas duniawi perbanyak amalam pada malam hari agar 

mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah SWT, bukan malah sibuk 

dengan aktivitas duniawi. Orang yang tidak bisa membersihkan hatinya 

maka tidak ada perbedaan memasuki bulan Ramadhan dengan bulan-

bulan lain. 

18. Berita C6 Khusyuk dalam Berdoa 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Etika Berdoa 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Terkadang dalam berdoa 

melakukannya dengan seadanya, 

seolah tidak meminta kepada Allah 

SWT 

3 Evaluasi moral Doa itu di ucapkan dengan 

keseungguhan hati. Bacaan dan 

tatacara yang baik agar hajat tersebut 

dikabulkan oleh Allah SWT 

4 Penanggulangan masalah Berdoalah dengan khusyuk dan 
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hendaknya ketika berdoa pikiran 

terpusat kepada Allah SWT 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Doa adalah permintaan 

kepada Tuhan. Doa itu seharusnya di ucapkan dengan kesungguhan hati. 

Bacaan dan tatacara yang baik. Bukan ketika berdoa pikiran manusia 

terkonsentrasi dengan hal duniawi. Lakukan doa dengan khusyuk agar 

hajat yang diharapkan terkabul oleh Allah SWT. 

19. Berita C6 Berkat Sekumpul, Kami Terkumpul 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mencintai Ulama (Orang Shaleh) 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kecintaan kepada orang shaleh yang 

membuat berkumpul 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 3 Juni 2016 / 27 Sya‟ban 1437 H. Mencintai para  ulama 

(orang Shaleh) membuat mereka berkumpul dan bersilaturahmi. Seperti 

syair yang diungkapkan dari guru hakim “berkat guru sekumpul, kami 

semua ngumpul, mohon syafaat Rasul, dalam surga terkumpul”. 

20. Berita C6 Mencari Kebenaran  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mencari kebenaran tentang dzat Allah 

Swt 
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2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Sebab kebenaran yang dipelajari pada 

masa lalu adalah kepalsuan. Hanya 

Dialah kebenaran. Kebijakan-Nya 

adalah kebenaran sejati, dan sifat-Nya 

adalah emas kekayaan yang 

sesungguhnya  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Setiap yang di pelajari dan 

dicermati adalah kebenaran. Namun setiap anda melangkah maju ke level 

yang baru (ilmu pengetahuan), maka anda akan menemukan bahwa 

semua yang anda pelajari adalah kepalsuan (salah). Ketika anda 

mencapai maqam tuhan dan maqam kearifan-Nya, maka anda akan 

menyadari bahwa semua pemikiran anda keliru. hanya Dialah kebenaran. 

Kebijakan-Nya adalah kebenaran sejati, dan sifat-Nya adalah emas 

kekayaan yang sesungguhnya. 

21. Berita C7 Rifqi : Kader HMI dan KAHMI Harus Bisa Ngaji 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tidak bisa mengaji 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar kader HMI dan KAHMI bukan 

hanya bisa demo dan berpolitik. Tapi 

juga harus bisa melafalkan Al Qur‟an 

sebagai identitas Islam 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Adakan kegiatan tadarus Al Qur‟an 



104 

 

 
 

pada bulan Ramadhan ditiga mesjid 

kampus. Yakni IAIN antasari 

Banjarmasin, Uniska , dan ULM  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Kegaitan tadarus Al 

Qur‟an ini serentak diselenggarakan di 360 kota di Indonesia. Tujuannya 

adalah agar kader HMI dan KAHMI bisa melafalkan ayat-ayat suci Al 

Qur‟an sebagai ormas Islam. Bukan hanya bisa demo dan berpolitik. 

Acara ini juga diselenggarakan di masjid kampus yakni IAIN Antasari 

Banjarmasin, Uniska, dan ULM (Universitas Lambung Mangkurat). 

22. Berita C7 Kepala Kemenag Kalsel Promosi ke Pusat 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Amanah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Setiap amanah akan 

dipertanggungjawabkan, bukan 

hanya di dunia tapi juga di Akhirat 

4 Penanggulangan masalah Menggunakan jabatan untuk berbakti 

kepada negara, bangsa, dan agama 

dengan seharus-harusnya 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Semakin tinggi jabatan 

yang diberikan, semakin besar juga amanah yang dijalankan. Setiap 

amanah harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia tapi juga di 
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akhirat sehingga gunakanlah jabatan untuk berbakti kepada negara, 

bangsa dan agama. 

23. Berita C7 Bekal jelang Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tidakwa  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Pada bulan Ramadhan pintu surga 

terbuka lebar, pintu neraka ditutup 

rapat, dan dibelenggunya setan. 

Didalamnya terdapat malam yang 

lebih baik dari pada malam seribu 

bulan 

3 Evaluasi moral Ramadhan merupakan bulan yang 

penuh keimanan dan ihktisaban, 

terampuni dosa-dosa manusia dan 

meraih derajat tidakwa, maka 

gembiralah menyambut bulan 

Ramadhan 

4 Penanggulangan masalah  Banyak berdoa dan beritigfar, tadarus 

Al Qur‟an, menelaah buku terkait 

ibadah puasa, Silaturahim kepada 

keluarga, tetangga, teman, terutama 

kepada kedua orang tua 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Sebagai orang beriman 

sudah sepatutnya manusia berbahagia menyambut kehadiran Ramadhan 

dengan penuh kegembiraan. Karena pada dasarnya bulan Ramadhan itu 

pintu surga terbuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan dibelenggunya 
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setan. Didalamnya terdapat malam yang lebih baik dari pada malam 

seribu bulan. Hendaklah bulan Ramadhan perbanyak berdoa dan 

beritigfar, tadarus Al Qur‟an, menelaah buku terkait ibadah puasa, 

Silaturahim kepada keluarga, tetangga, teman, terutama kepada kedua 

orang tua. Agar dapat menjalankan ibadah puasa penuh keimanan dan 

ihktisaban, terampuni dosa-dosa manusia dan meraih derajat takwa. 

24. Berita C7 Mengingat Mati dengan Ziarah Kubur 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ziarah kubur 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Ziarah kubur untuk mengingat akhirat 

3 Evaluasi moral Ziarah kubur diharapkan bisa 

membuat penziarah menitikkan air 

mata agar hati menjadi lembut 

4 Penanggulangan masalah Dengan berziarah kubur, 

menghormati jenazah sebaagaimana 

semasa dia hidup. Meski sudah 

meninggal dunia, jenazah tetaplah 

manusia yang memiliki derajat yang 

mulia sebagai khalifah. Sehingga 

jenazah wajib diperlakukan 

sebagaimana ketika masih hidup 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 4 Juni 2016 / 28 Sya‟ban 1437 H. Kematian adalah hal pasti 

didalam Islam sehingga untuk itu sudah selayaknya disikapi dengan 

serius. Kematian bersifat Faza atau dahsyat. Ziarah kubur untuk 
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mengingat mati dan diharapkan bisa membuat penziarah menitikkan air 

mata agar hati menjadi lembut. Dengan berziarah kubur diharapkan 

membuat keluarga yang ditinggalkan bersikap qanaah atau merasa cukup, 

serta lebih bersyukur. Selain itu, tentu saja diharapkan menambah rasa 

takut kepada Allah SWT. Ditambah dengan berziarah kubur, 

menghormati jenazah sebaagaimana semasa dia hidup. Meski sudah 

meninggal dunia, jenazah tetaplah manusia yang memiliki derajat yang 

mulia sebagai khalifah. 

25. Berita C7 Mengisi Ramadhan dengan Ketaatan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ketidakwaan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bulan Ramadhan mulia yang penuh 

keberkahan. Allah jadikan puasa di 

siang harinya sebagai amal ibadah 

wajib dan shalat tarawih sebagai 

ibadah sunnah 

3 Evaluasi moral Mendekatkan diri kepada Allah pada 

bulan Ramadhan karena bulan 

Ramadhan awalnya adalah rahmah 

(kasih sayang) Allah SWT, 

pertengahannya adalah pengampunan 

Allah, serta akhirnya adalah 

pembebasan dari api neraka 

4 Penanggulangan masalah Perbanyak doa-doa dan istigfar. Dan 

perbanyak untuk membaca 4 hal. 2 

hal yang pertama membuat Allah 

ridha, yaitu membaca syahadat dan 
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meminta ampunan dengan beristigfar. 

2 hal lagi merupakan sesuatu yang 

kalian butuhkan, yaitu meminta 

kepada Allah surga dan jauhkan dari 

api neraka 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 6 Juni 2016 / 1 Ramadhan 1437 H. Pada bulan Ramadhan 

hendaklah diisi dengan ketaatan. Sebab pada itu terdapat kemulian dan 

keberkahan yang disitu terdapat malam yang lebih baik dari pada seribu 

bulan. Bulan Ramadhan adalah bulan kesabaran dan kesabaran 

balasannya surga, bulan itu adalah bulan santunan dan bulan 

ditambahnya rezeki. Jadi hendaklah perbanyak doa-doa dan istigfar. 

Perbanyak untuk membaca 4 hal. 2 hal yang pertama membuat Allah 

ridha, yaitu membaca syahadat dan meminta ampunan dengan beristigfar. 

2 hal lagi merupakan sesuatu yang kalian butuhkan, yaitu meminta 

kepada Allah surga dan jauhkan dari api neraka. bulan Ramadhan 

awalnya adalah rahmah (kasih sayang) Allah, pertengahannya adalah 

pengampunan Allah, serta akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. 

26. Berita C8 Harga Naik, Pembeli Tetap Banyak   

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Harga bahan pokok naik 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tinggi permintaan masyarakat untuk 

persiapan Ramadhan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 
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4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 6 Juni 2016 / 1 Ramadhan 1437 H. Jelang Ramadhan harga-

harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur dan ayam 

mengalami kenaikan harga. Di akibatkan tingginya minat masyarakat 

untuk persiapan menyambut sahur dan buka puasa. 

27. Berita C8 Disperindag Didesak Aktif Lakukan Pengawasan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kecurigaan ada kecurangan harga 

bahan pokok jelang Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kekhawatiran apabila ada 

menumpuk sebagian stock pokok di 

gudang secara sengaja agar barang 

kosong dipasaran. Dan rentan 

dimainkan harganya oleh oknum. 

Sehingga saat Ramadhan naik 

hingga berkali-kali lipat 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Meminta pemerintah khususnya 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) untuk 

melakukan pengawasan terhadap 

kebutuhan pokok dipasaran  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 6 Juni 2016 / 1 Ramadhan 1437 H. Meningkatnya kebutuhan 

barang-barang pokok selama Ramadhan membuat Yayasan Perlindungan 
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Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel. Meminta pemerintah pemerintah 

khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk 

melakukan pengawasan terhadap kebutuhan pokok dipasaran. Takutnya 

ada kecurangan dilapangan seperti menumpuk sebagian stock pokok di 

gudang secara sengaja agar barang kosong dipasaran, sehingga saat 

Ramadhan harga naik hingga berkali-kali lipat. 

28. Berita C8 Ada Paket Celebrate Ramadhan di Rattan Inn  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Persaingan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Untuk menarik minat masyarakat 

maupun perusahaan agar 

melaksanakan beragam kegiatan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 6 Juni 2016 / 1 Ramadhan 1437 H. Pada bulan Ramadhan 

yang penuh berkah, pelaku jasa perhotelan di banua berlomba menarik 

minat masyarakat maupun perusahaan agar melaksanakan beragam 

kegiatan tertentu. Terutama untuk buka bersama. Sehingga hotel-hotel 

banyak menawarkan paket-paket unik untuk menarik minat masyarakat 

maupun perusahaan. 

29. Berita C8 Buka Bersama, ke Pasar Wadai, Hingga Tadarusan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Awal Ramadhan 
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2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Buka bersama dengan keluarga, ada 

ke pasar wadai ada juga mengisi 

awalan Ramadhan dengan 

melaksanakan tadarus Al Qur‟an. 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 6 Juni 2016 / 1 Ramadhan 1437 H. ketika awal Ramadhan 

kebanyakan orang berbeda menghadapinya ada yang dirumah saja 

melakukan buka bersama dengan keluarga, ada juga melakukan jalan-

jalan kepasar wadai, bahkan memilih menghabiskan waktu di awal 

Ramdhan dengan tadarus Al-Qur‟an.  

30. Berita C7 Rahasia di Balik Keberkahan Ramadhan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Keberkahan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh 

berkah karena dibelenggunya setan 

dan jin, agar tidak mengganggu 

ibadah umat Islam di siang dan di 

malam harinya. Pintu neraka ditutup 

dan pintu surga dibuka lebar. Ada 

satu malam yang lebih baik daripada 

malam seribu bulan 

3 Evaluasi moral Allah akan menyelamatkan hamba 

dari api neraka pada setiap malam di 

bulan Ramadhan bagi mereka yang 
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mencari kebaikan yang menuju 

kepada ketaatan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Bulan Ramadhan banyak 

terdapat keberkahan di dalam nya yang Allah anugerahkan. Pada bulan 

Ramadhan dibelenggunya setan dan jin jahat, agar tidak mengganggu 

ibadah umat Islam di siang dan malam harinya. Seperti sabda Rasulullah 

SAW: apabila datang malam pertama bulan Ramadhan maka setan-setan 

dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak 

ada satupun pintu yang terbuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada 

satupun pintu yang tertutup. Dan ada penyeru yang menyeru, wahai yang 

mengharapkan kebaikan bersegeralah (kepada ketaatan), wahai yang 

mengharapkan keburukan/kemaksiatan berhentilah. Allah memiliki 

hamba-hamba yang akan diselamatkan dari api neraka pada setiap malam 

di bulan Ramadhan. ( HR. At Tarmidzi). Pada Hadist lain menambahkan 

bahwa pada bulan Ramadhan terdapat satu malam yang lebih baik 

daripada malam seribu bulan. 

31. Berita C7 Ulama Panutan Umat  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Giat  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 
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4 Penanggulangan masalah Cinta terhadap ilmu pengetahuan, 

punya kemauan yang besar 

mendalami agama Islam 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Ulama adalah panutan 

umat, seperti yang di ceritakan dalam berita tersebut seorang KH 

Mukhtar Syafaat yang merupakan salah satu ulama terkemuka di 

Banyuwangi dengan sikap dan prilaku yang menjadi panutan umat. 

Dialah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Blok 

Agung, Jajag, Banyuwangi. Beliau yang haus ilmu dan cinta ilmu agama 

Islam membuat beliau terus belajar. Beliau mengajarkan betapa 

pentingnya menuntut ilmu. Terus beljar tanpa meraa cukup dengan ilmu 

yang manusia punya. 

32. Berita C8 Enam Pasar Wadai di Palangkaraya 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tolong-menolong 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Untuk membantu masyarakat yang 

menjalankan ibadah puasa 

3 Evaluasi moral Guna mempermudah menu berbuka 

puasa dan sahur. Selain itu pasar 

wadai tersebut menjadi implimentasi 

peningkatan kerukunan umat 

beragama 

4 Penanggulangan masalah Dengan menggelar enam titik pasar 

wadai di Palangkaraya. Dan juga 
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selalu menjaga ketertiban, kebersihan 

dan keamanan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Pemerintah kota 

palangkara bekerjasama dengan lembaga ketahanan kelurahan (LKK), 

Menggelar enam titik pasar wadai di kota Palangkaraya. Tujuannya 

membantu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sehingga 

masyarakat tidak perlu bingung melengkapi hidangan waktu berbuka dan 

untuk menu makan sahur. Selain itu pasar wadai menjadi implimentasi 

peningkatan kerukunan umat beragama. Terlebih lagi menjaga ketertiban, 

keamanan dan kebersihan makanan dan minuman yang dijual. 

33. Berita C8 AGB Kalsel Perjuangkan Tambahan Gula Rafinasi 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kekurangan pasokan gula  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tingginya permintaan gula untuk 

pelaku usaha kuliner dadakan, dan 

juga untuk perusahaan ataupun 

organisasi yang mengadakan 

pembagian paket sembako gratis 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Meminta kepada pihak kementrian 

perdagangan di Jakarta  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Asosiasi Gula Bersatu 
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(ABG) Kalsel meminta kepada kementrian perdagangan di Jakarta agar 

bisa membantu memenuhi gula Rafinasi di Kalsel. Diharapkan bisa 

menghasilkan Penambahan 5.000 ton. Apalagi pada saat Ramadhan 

banyak pelaku usaha kulinir dadakan. Untuk stock gula di gudang 

distributor hanya tersisa 1.0 ton. Kenaikan permintaan gula pasti 

bertambah setiap pekannya karena banyak perusahaan ataupun organisasi 

yang mengadakan pembagian paket sembako gratis.  

34. Berita C8. Bank Kalsel Siapkan Uang Kas Lebih Rp 1 Triliun 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Permintaan Uang kas tinggi 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bank kalsel ditunjuk sebagai kas 

titipan di daerah Batulicin dan Banua 

Anam. Sehingga uang kas diperlukan 

untuk keperluan berjualan maupun 

memberikan uang pada sanak saudara  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Menyiapkan uang kas Rp 1 triliun. 

Menyiapkan tim khusus agar 

ketersedian uang di ATM bisa terus 

terjaga 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Ramadhan tahun 2016 

Bank Kalsel menyiapkan uang kas untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat banua hingga Rp 1 Triliun. Akibat tingginya permintaan 

uang kas di masyarakat. Apalagi bank Kalsel ditunjuk sebagai kas titipan 



116 

 

 
 

di daerah Batulicin dan Banua Anam. Sehingga uang kas diperlukan 

untuk keperluan berjualan maupun memberikan uang pada sanak saudara 

pada saat lebaran. Dengan itu bank Kalsel menyiapkan tim khusus agar 

ketersediaan uang di ATM bisa terus terjaga. 

35. Berita C8 Antisipasi Maag, Membiasakan Puasa Sejak Rajab Dan 

Sya‟ban  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Maag saat Puasa 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Akibat kaget saat puasa pertama 

belum terbiasa 

3 Evaluasi moral Berdampak jatuh sakit  

4 Penanggulangan masalah Membiasakan puasa sebelum 

memasuki Ramadhan. Bisa puasa 

Senin Kamis pada bulan Rajab dan 

Sya‟ban 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 7 Juni 2016 / 2 Ramadhan 1437 H. Bagi yang menderita 

sakit maag, pasti akan terasa sulit untuk menjalankan puasa di bulan 

Ramadhan. Akibatnya adalah kaget saat puasa pertama belum terbiasa 

dan berdampak pada kesahatan atau jatuh sakit. Dengan itu 

Membiasakan puasa sebelum memasuki Ramadhan. Bisa puasa Senin 

Kamis pada bulan rajab dan Sya‟ban. 

36. Berita C7 Waktu Imsak Buah “Kehatian-hatian” Ulama  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Imsak  
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2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Para ulama membuat batas makan 

sahur untuk berhati-hati sekitar 10 

atau 20 menit sebelum adzan subuh 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. Imsak artinya menahan. 

Dalam hal ini menahan diri dari makan sahur (yang membatalkan puasa. 

Para ulama membuat batas makan sahur untuk berhati-hati sekitar 10 

atau 20 menit sebelum adzan subuh. 

37. Berita C7 Aktif Membuang Hama, Aktif Menanam Benih  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Keteladanan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

KH Mukhtar Syafaat dikenal pribadi 

yang penuh kesederhaan, suka 

menolong, qanaah, teguh menjaga 

muru‟ah, tidak tamak, suka 

bersedakah, dan dermawan akan 

harta dan ilmu 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. KH Mukhtar Syafaat 

adalah pendiri pondok pesantren Darussalam pada tahun 1991. Beliau 

dikenal sebagai sosok teladan sekaligus panutan umat. Kyai syafa‟at 
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dikenal sebagai pribadi yang penuh kesederhaan, qanaah, teguh menjaga 

muru‟ah. Ia tidak rendah dihadapan orang-orang kaya, apalgi 

merendahkan diri, dan ia tidak malas beribadah karena kefakirannya. Ia 

tidak tamak dalam mengumpulkan harta. Bahkan kyai Syafa‟at dikenal 

punya semangat dan memuaskan setiap orang yang datang kepadanya. 

Beliau adalah orang yang dermawan akan harta dan ilmu.  

38. Berita C8 Wow, Tabalong Gratiskan Lapak Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tolong-menolong 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Melihat kondisi ekonomi masyarakat 

Tabalong 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Pemerintah Kabupaten Tabalong 

menyediakan  Lapak pedagang gratis. 

Tetapi tetap membayar biaya 

kebersihan  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. Pemerintah Kabupaten 

Tabalong menyediakan lapak gratis bagi pedagang kuliner di eks 

Umaiyah Tanjung dan Terminal Mabu‟un. Bupati Tabalong H. Anang 

Syakhfiani menggratiskan lapar tersebut karena melihat ekonomi 

masyarakat Tabalong. Walaupun gratis biaya sewa dimohonkan kepada 

para pedagang tetap membayar biaya kebersihan untuk petugas 

kebersihan. Dan para pedagang diharapkan tidak mematok harga terlalu 

tinggi, agar masyarakat juga merasakan dampak positifnya. 
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39. Berita C8 Hari ini, Disperindagkop dan UKM Tapin Mulai Gelar Pasar 

Murah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Pasar Murah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Pasar murah sebagai wujud 

kepedulian pemerintah kepada warga 

masyarakat Tapin, dalam rangka 

memenuhi kebutuhan bahan pokok 

selama puasa dan idul fitri 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Disperindagkop dan UKM Kabupaten 

Tapin menggelar pasar murah dengan 

mempersiapkan sebanyak 1.500 paket 

sembako. Pasar murah disediakan 

dalam bentuk paket dan pasar bebas 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. Disperindagkop dan 

UKM Kabupaten Tapin menggelar pasar murah dengan mempersiapkan 

sebanyak 1.500 paket sembako. Pasar murah disediakan dalam bentuk 

paket dan pasar bebas. Untuk paket, berisi minyak goreng, gula. 

Sementara pasar bebas, akan dijual seperti susu, mie instan, teh dan 

sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Paket pasar murah ini dibatasi 500 

paket per desa. Rencananya pasar murah digelar di desa desa. Tujuan 

pasar murah ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada 

warga masyarakat Tapin, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan 

pokok selama puasa dan idul fitri. 
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40. Berita C8 Penjualan Busana Syar‟i Naik 300% 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Busana syar‟i naik 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tingginya kebutuhan masyrakat akan 

berbagai jenis pakaian muslim 

selama Ramadhan  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. Selama Ramadhan 

kebutuhan berbagai jenis pakaian muslim/muslimah meningkat 

dibanding sebelumnya. Diakibatkan tinggi kebutuhan masyarakat 

terhadap jenis pakaian untuk bulan Ramadhan. Naiknya hingga 300 

persen dibanding hari biasa. Beberapa pedagang bahkan mengaku 

kewalahan permintaan masyarakat. 

41. Berita C8 Persiapan Kompetisi, Terpaksa Ngabuburit di Dinding 

Panjat 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ngabuburit di dinding panjat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Persiapan menghadapi Open 

Championsi Boulder Active di 

Singapura, 16 Juni 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Latihan pukul 16.00-18.00 WITA 

dan setelah shalat Tarawih 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 8 Juni 2016 / 3 Ramadhan 1437 H. Ngabuburit adalah cara 

yang dilakukan seseorang untuk menanti waktu berbuka puasa. 

Ngabuburit yang dilakukan Ismail Ramadhani cukup berbeda dari 

biasanya. Ia mengisi waktu ngabuburit dengan latihan panjat dinding 

yang dilakukannya pada pukul 16.00-18.00 WITA. Guna mempersiapkan 

menghadapi Open Championsi Boulder Active di Singapura, 16 Juni. 

Selain latihan di waktu ngabuburit ia juga latihan pada malam hari selesai 

shalat Tarawih.  

42. Berita C7 Kemudahan Ampunan saat Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Hikmah Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Setan dibelenggu, hitungan amal yang 

berbeda, dibukanya pintu-pintu surga, 

ditutupnya pintu neraka  

3 Evaluasi moral Barang siapa merasa senang dengan 

masuknya bulan Ramadhan, maka 

Allah mengharamkan jasadnya bagi 

neraka. Dan sungguh Allah 

menjanjikan ampunan-Nya di bulan 

ini 

4 Penanggulangan masalah Bersungguh-sungguh berharap agar 

menjamu manusia dengan 

menyiapkan diri jadi orang yang 

layak di jamu Allah 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 9 Juni 2016 / 4 Ramadhan 1437 H. Bulan Ramadhan lebih 

dahsyat dari pada bulan lain disanaa terdapat ampunan Allah SWT. 

Ramadhan adalah sarana yang paling cepat mendapatkan rahmat-Nya. 

Allah adalah Dzat mahakarya yang menjanjikan terkabulnya doa. Maka 

merasa senanglah dengan datangnya Ramadhan karena Allah 

mengharamkan jasadnya bagi neraka. Sungguh rugi orang yang tidak 

bergembira ria, tidak bersemangat dalam menyambut bulan Ramadhan. 

Bulan Ramadhan setan dibelenggu, hitungan amal yang berbeda, 

dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka. 

43. Berita C7 Pendiri Tarekat Sanusiyah   

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ikhlas  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan berdakwah kepada umat 

dengan memberikan nasehat dan 

terjun langsung untuk melatih kaum 

muslimin 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 9 Juni 2016 / 4 Ramadhan 1437 H. Syekh Muhammad bin 

Ali As Sanusi adalah seorang ulama yang ikhlas dan suka merendahkan 

dirinya. Beliau memiliki kelebihan: kecerdasan tinggi, kepribadian mulia 

dan dicintai oleh murid-muridnya. Ia membangun pertahanan dan 
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kekuatan bukan hanya dengan berceramah dan nasehat saja, melainkan 

terjun langsung melatih kaum muslimin dan menggunakan senjata.  

44. Berita C8 Baznas Tapin Salurkan Bantuan Untuk Warga  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Sedekah  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Memberi bantuan kepada warga yang 

membutuhkan, yakni fakir miskin dan 

pembangunan madrasah 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Tapin 

menyalurkan bantuan kepada warga 

dan madrasah  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 9 Juni 2016 / 4 Ramadhan 1437 H. Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapin menyalurkan bantuan kepada 

warga yang membutuhkan, yakni fakir miskin dan pembangunan 

madrasah. 

45. Berita C8 YLKI: Pasar Wadai Harus Sering Disidak  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Penyidakan pasar wadai 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Guna memastikan produk kudapan, 

makanan serta minuman yang dijual 

pedagang aman dikonsumsi 

3 Evaluasi moral Supaya pengusaha kuliner yang mau 

curang dengan mencampur bahan 
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berbahaya pada jualannya, berfikir 

ulang untuk curang 

4 Penanggulangan masalah Meminta Dinas Kesehatan maupun 

BPOM Banjarmasin, untuk sering 

melakukan sidang untuk kuliner di 

pasar wadai selama Ramadhan. Dan 

diharapkan konsumen juga cerdas, 

jeli dan hati sebelum membeli  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 9 Juni 2016 / 4 Ramadhan 1437 H. YLKI meminta Dinas 

kesehatan maupun BPOM Banjarmasin, untuk memastikan produk 

kudapan, makanan serta minuman yang dijual pedagang aman 

dikonsumsi. Dan diberi sanksi tegas kepada bagi pengusaha kuliner yang 

curang dengan mencampur bahan bahaya. Selain itu juga konsumen 

harus menjadi konsumen yang cerdas, jeli dan hai-hati sebelum membeli. 

Jangan mudah tergiur. 

46. Berita C8 Puasa, Makin Produktif Menulis di Blog  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Rajin  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Ketika Puasa sangat  banyak waktu 

kosong 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Ketika Ramadhan waktu nulis diganti 

dengan subuh dan malam hari. Subuh 

setelah sahur dan malam setelah 

shalat tarawih 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 9 Juni 2016 / 4 Ramadhan 1437 H. Berpuasa bukan sebuah 

alasan menjadi pribadi yang kurang produktif. Ketika puasa sudah pasti 

banyak waktu kosong. Sehingga waktu itulah yang dimanfaat Adittya 

Imansyah ketua pena Blogger Banua untuk menulis. Agar produktivitas 

menulis bisa meningkat perlu strategi tersendiri. Kalau biasanya menulis 

pada waktu sore dan malam hari. Maka ketika Ramadhan diganti subuh 

dan malam hari. Yakni subuh setelah sahur dan malam setelah shalat 

tarawih. 

47. Berita C7 Rahasia Keampunan di Bulan Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ampunan pada bulan Ramadhan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Orang-orang yang berpuasa akan di 

ampuni dosa-dosanya dengan berdoa 

ketika berbuka dengan doa 

3 Evaluasi moral Allah dan RasulNya menyukai 

kalimat doa. Doa itu akan 

menyelesaikan segala urusan  dunia 

dan akhirat. Doa tersebut seperti 

mengeluarkan dosa-dosa seperti 

disaat dia dahulu dilahirkan oleh 

ibunya 

4 Penanggulangan masalah Berdoa ketika sebelum terbenam 

/magrib/adzan. Ketika adzan atau 

beduk segeralah berbuka. Berdoa 

sebelum dan sesudah makan. 

Membaca doa setelah berbuka. 
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Membukakan orang berpuasa 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Ramadhan diyakini 

sebagai bulan yang dicurahkan sebagai bulan yang dicurahkan 

keampunan tuhan atas hamba-Nya. Diantara ke ampunan tersebut, 

terselip di setiap waktu dan sebab. Habib sholahuddin Alwi Al kaff 

menjelaskan betapa murahnya ke ampunan di bulan Ramadhan. 

Diantaranya, orang yang berpuasa akan di ampuni dosa-dosanya hanya 

dengan berdoa. Berdoa ketika sebelum terbenam /magrib/adzan. Ketika 

adzan atau beduk segeralah berbuka. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. Membaca doa setelah berbuka. Membukakan orang berpuasa. 

Sesungguhnya doa adalah kalimat yang disukai Allah dan Rasul-Nya dan 

kalimat itu akan diselesaikannya segala urusan dunia dan akhirat. Tiada 

dari seorang muslim yang berpuasa lalu membaca doa yang disebutkan. 

Maka akan dikeluarkan dosa-dosanya seperti hari disaat dia dahulu 

dilahirkan oleh ibunya.  

48. Berita C7 Simpanan Berharga Keluarga Ba‟alawi 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Keikhlasan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Memberi kemanfaatan kepada 

khalayak umum maupun khusus 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan mengajarkan ilmu hanya 

semata-mata karena Allah 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Habib Abu Bakar bin 

Muhammad Assegaf mulai membuka majelis taklim dan zikir di 

kediamannya di kota Gresik. Masyrakat pun menyambut dakwah beliau 

begitu antusias. Dakwah beliau tersebar luas, dakwah yang penuh ilmu 

dan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah SWT. Beliau adalah suatu 

khazanah daripada khazanah keluarga Ba‟alawi, untuk kemanfaatan 

manusia, baik yang khusus maupun yang umum. 

49. Berita C8 Asyiknya Ngabuburit di Perpustakaan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ngabuburit di perpustidakaan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Di Kotabaru, remaja dan pelajar 

memilih perpustidakaan umum untuk 

menunggu waktu datang buka puasa 

3 Evaluasi moral Membaca buku diperpustidakaan 

lebih bermanfaat dari pada hanya 

berdiam diri dirumah 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Banyak cara dilakukan 

untuk menunggu waktu datang buka puasa para remaja. Di Kotabaru 

remaja dan pelajar memilih perpustakaan umum yang terletak di kawasan 

Semayap. Pelajar mengunjungi perpustakaan karena di rumah sudah 

tidak ada lagi yang dikerjakan. Sehingga dimanfaatkan untuk membaca.  
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50. Berita C8 Bersama Tangkal Radikalisme 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Radikalisme  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Paham radikalisme sudah mulain 

hadir di indonesia, tidak kecuali di 

Kalsel 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Salah satu cara menangkalnya adalah 

dengan rajin melakukan silaturahmi 

dengna masyarakat, mensosialisasikan 

Islam sebagai agama yang ramah. 

Dan tolong menolong sesama umat 

untuk keluar dari kondisi ekonomi 

yang serba sulit  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Persatuan pelajar Islam 

(PPI) menyerukan agar organisasi Islam di Banua bisa bersatu untuk 

menangkal paham radikalisme yang mulai marak terjadi di Indonesia. 

Salah satunya dengan cara rajin melakukan silaturahmi kepada 

masyarakat dan mensosialisasikan Islam sebagai sebagai agama yang 

ramah.  

 

 

51. Berita C8 Disarankan Mudik Lebih Awal 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 
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1 Identifikasi masalah Arus mudik lebaran meningkat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bertepatan dengan masa libur sekolah 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Untuk mengantisipasi lonjakan warga 

disarankan pesan tiket lebih awal 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Arus mudik lebaran 

tahun ini meningkat dibanding tahun 2015. Dikarenakan momen hari 

raya Idul fitri 1437 H bertepatan dengan libur sekolah. Armada 

Pelayanan Nasional PT Dharma Lautan Utama menyarankan kepada 

warga agar untuk pesan tiket lebih awal. Ini terkait juga dari perbedaan 

harga tiket. 

52. Berita C8 Ramadhan, Moment Pas Untuk Berbagi! 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Sedekah (berbagi) 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

agar usaha yang dirintis bisa makin 

berkembang 

3 Evaluasi moral Agar dilancarkan urusan bisnis, 

menang tander tanpa diduga, sampai 

selalu diberi kesehatan dalam 

menjalankan aktivitas bisnis 

4 Penanggulangan masalah Dengan menyisihkan 2,5 persen dari 

keutungan bersih yang didapat  
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 10 Juni 2016 / 5 Ramadhan 1437 H. Ramadhan menjadi 

momentum untuk berbagi pada sesama. Usaha bisa sukses bukan hanya 

faktor managemen ataupun konsep bisnis saja, namun juga diperlukan 

faktor x. faktor x tersebut adalah sedekah. Sedekah tersebut Agar 

dilancarkan urusan bisnis, menang tander tanpa diduga, sampai selalu 

diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dengan 

menyisihkan 2,5 persen dari keutungan bersih yang didapat. 

53. Berita C7 Menghidupkan Al Qur‟an 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Membaca Al Qur‟an 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Al Qur‟an adalah pedoman orang 

beriman layaknya kompas dia selalu 

dibaca dan diperhatikan 

3 Evaluasi moral Banyak keutamaan dalam membaca 

Al Qur‟an. Yakni, Al Qur‟an adalah 

kalamullah yang qadim yang tidak 

ada kebosanan untuk didengarkan. 

Terdapat petunjuk dan ilmu. Allah 

akan hidupkan hatinya dengan iman, 

bahagia dan cahaya, dan Allah 

luaskan rezeki, dan Allah bahagiakan 

di dunia dan akhirat 

4 Penanggulangan masalah Perbanyaklah baca Al Qur‟an di 

bulan Ramadhan, berlomba-lomba 

membacanya dengan disertai 

tadabbur dan tartil. Dan usahakan 
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jangan sampai hanya 5x khataman, 

kalau mampu menambahkan, maka 

tambahlah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 11 Juni 2016 / 6 Ramadhan 1437 H. Al Qur‟an adalah 

pedoman orang beriman. Layaknya sebuah kompas doa selalu dibaca dan 

diperhatikan. Perbanyak membca Al Qur‟an di bulan suci Ramadhan 

karena didalam nya terdapat banyak keutamaan. Hendaklah atur waktu 

agar khatam berapa kali dalam bulan Ramadhan. Kalau bisa jangan 

kurang dari 5x khataman. Jika mampu menambahkan, maka tambahlah. 

54. Berita C7 Mengajak Umat Menempuh Jalan Para Shalihin 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Adab ketika dalam majelis 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Ketika dalam mejelis banyak 

membuat kegaduhan dan dan gerakan  

3 Evaluasi moral Majelis itu intinya adalah adab, 

sedangkan adab dan pengagungan itu 

letidaknya dihati 

4 Penanggulangan masalah Keberkahan majelis bisa diharapkan 

apabila yang hadir majelis beradab 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 11 Juni 2016 / 6 Ramadhan 1437 H. Banyak kalam Habib 

Abu Bakar Assegaf Gresik yang direkam oleh para pecintanya. Naehat 

beliau kepada umat manusia adalah hendaklah hadirilah majelis-majelis 
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kebaikan. Ajaklah anak-anak kalian kesana. Tetapi bukan hanya sekedar 

hadir, tunjukan adab luhur dalam majelis, tidak membuat gerakan apalagi 

kegaduhan yang menghilangkan keberkahan majelis itu sendiri. 

Keberkahan majelis bisa diharapkan dengan adab luhur. Sebab 

keberkahan majelis itu adalah adab. 

55. Berita C8 Anggaran Sekali Berbuka Rp 6 Juta  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Buka puasa di mesjid sabilal 

muhtadin 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

“Bubur Sabilal” yang begitu khas dan 

menggoda, mengundang berdatangan 

sedikitnya seribu masyarakat setiap 

hari 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 11 Juni 2016 / 6 Ramadhan 1437 H. Berbuka puasa di mesjid 

Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin begitu tersohor. Sampai-sampai 

warga luar banjarmasin, bahkan warga luar Kalimantan, hanya sekedar 

menikmati buka puasa dengan bubur. Namun ini bukan bubur biasa. 

56. Berita C8 Kebahagian Bisa Melayani Orang Berbuka 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Keikhlasan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Sangat bahagia bisa melihat orang 

berbuka dengan bubur hasil masakan 
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manusia, ujar HJ Sabah 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan membuat bubur sebanyak 

1000 porsi untuk menu berbuka di 

mesjid Raya Sabilal Muhtadin 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 11 Juni 2016 / 6 Ramadhan 1437 H. Hj Sabah sepanjang 

bulan suci Ramadhan mendapat amanah untuk menyiapkan makanan 

berbuka bagi warga banua atau musafir yang berbuka puasa di mesjid 

Sabilal Muhtadin. Ia menyiapkan bubur sebanyak 1000 bahkan lebih 

setiap harinya untuk menu berbuka tersebut. Ia mengaku bahagia bisa 

menyalani orang berbuka dengan masakannya 

57. Berita C8 Prajurit Diingatkan Selalu Bersyukur 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Syukur  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Sebagai sarana meningkat keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah 

4 Penanggulangan masalah Dengan cara berbagi kepada orang 

yang kurang mampu. Segera 

bertaubat bila merasa berdosa, mohon 

ampunan kepada-Nya 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 11 Juni 2016 / 6 Ramadhan 1437 H. Buka bersama seluruh 
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keluarga besar Lanal Banjarmasin dengan mengundang puluhan anak 

yatim panti asuhan Muhammadiyah. Dalam acara tersebut Danlanal 

mengingatkan kepada prajurit agar selalu bersyukur. Sebagai sarana 

meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan selalu mohon 

ampunan kepada-Nya. 

58. Berita C7 Mumpung Sempat, Lekaslah tobat 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tobat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena kematian rahasia Tuhan 

3 Evaluasi moral Sebagai umat Islam harus 

memanfaatkan masa hidup dengan 

ketidakwaan. Dan jangan mati dalam 

keadaan maksiat sebelum bertobat 

4 Penanggulangan masalah Kerjakan apa yang di perintah-Nya 

dan jauhi apa yang di larang-Nya. 

Sibukkan diri untuk menambah 

ketidakwaan kepada Allah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 13 Juni 2016 / 8 Ramadhan 1437 H. Manfaatkan masa hidup 

dengan ketakwaan: sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, hidup 

sebelum mati. Jangan sampai menunda-nunda tobat, jangan sampai mati 

dalam keadaan maksiat sebelum bertobat. Karena kematian bagian dari 

rahasia tuhan, karenanya umur yang telah diberikan hendaknya diisi 

dengan ketakwaan. 
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59. Berita C7 Aulia Berpengaruh di Indonesia  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Beramal saleh 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Mendririkan sebuah mesjid 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 13 Juni 2016 / 8 Ramadhan 1437 H.  Habib Sholeh bin 

Muhsin Al Hamid adalah salah satu Ulama yang berpengaruh di 

Indonesia beliau anak dari Habib Muhsin bin Ahmad Al Hamid yang 

terkenal  dengan sebutan Al Bakry Al Hamid, adalah seorang shalihin 

dan seorang  wali yang arif  juga sangat dicintai dan disegani oleh 

masyarakatnya. Sedangkan ibunda beliau  seorang wanita shalehah yaitu 

Aisyah dari keluarga  Al Abud Ba Umar dari masyayikh Al Amudi. 

beliau mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang Muhibbin 

Almarhum Haji Abdurrasyid, kemudian beliau wakafkan untuk 

pembanguan mesjid yang bernama Mesjid Riyadus Sholihin. 

60. Berita C8 Bina Rohani & Mental dengan Binrohtal 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Adakan Binrohtal 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama 

Ramadhan  

3 Evaluasi moral Untuk meningkatkan iman dan 

tidakwa personel Polres Tabalong 
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4 Penanggulangan masalah Mendengarkan tausyiah dan tadarus 

Al Qur‟an 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 13 Juni 2016 / 8 Ramadhan 1437 H. Selama bulan 

Ramadhan jajaran Polres Tabalong melaksanakan program kegiatan 

pembinaan Rohani dan mental Binrohtal. Binrohtal ini untuk 

meningkatkan keimanan personel polri sebagai penegak Revolusi Mental 

Pelopor Tertib Sosial. Dalam acara tersebut Polri mendengarkan tausyiah 

dan bertadarus Al Qur‟an.  

61. Berita C7 Puasa Mengajarkan Kesyukuran  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Syukur 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Lapar dan dahaga hanya dirasakan 

ketika siang saja ketika berpuasa. 

Masih banyak orang yang saat ini 

makanan buka puasanya sekalian 

untuk sahur, dan ada juga yang 

kelaparan tanpa makanan 

3 Evaluasi moral Syukuri apa yang telah Allah 

Karuniakan, niscaya akan menambah 

kenikmatan tersebut. 

4 Penanggulangan masalah Bersikap Qanaah terhadap rezeki 

yang diterima niscaya akan bersyukur 

kepada Allah. dia menganggap 

dirinya sebagai orang yang kaya. Jadi 

setiap nikmat harus di syukuri 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 14 Juni 2016 / 9 Ramadhan 1437 H. Menahan lapar dan 

dahaga di dalam berpuasa mengajarkan Ummat agar menyukuri nikmat. 

Sebab lapar dan dahaga hanya dirasakan ketika siang saja, sungguh 

berbeda dengan orang yang berpunya. Puasa bukan hanya menahan lapar 

dan dahaga, namun juga harus mampu menahan hawa nafsu. Ucapkanlah 

Alhamdulillah atas segala nikimat-Nya. 

62. Berita C7 Bertemu dengan Pengemis Misterius  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Berdusta 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidakut Harta yang dimiliki 

berkurang atau habis 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 14 Juni 2016 / 9 Ramadhan 1437 H. Suatu ketika Habib 

Sholeh sedang menuju stasiun Kereta Api Tanggul tiba-tiba datang 

seorang pengemis meminta uang. Habib Sholeh yang sebenarnya 

membawa sepuluh rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang 

dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan minta uang 

lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk 

ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, 

“Yang sepuluh rupiah di saku kamu. Janganlah takut untuk memberi 
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sedekah untuk orang lain, karena Allah pasti menjamin bahwa sesuatu 

kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. 

63. Berita C8 “Jangan Dukung Pengakuan Nafsu   

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Nafsu  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Mendukung akan pengakuan nafsu 

3 Evaluasi moral Nafsu menjerumuskan manusia kepada 

berbagain macam penyakit hati 

4 Penanggulangan masalah Tanamkan pada diri bahwa „aku gak 

bisa apa-apa, dan aku gak punya apa-

apa. Semua hanya milik Allah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 14 Juni 2016 / 9 Ramadhan 1437 H. KH Ahmad Zuhdiannor 

atau disapa guru Zuhdi mengingatkan agar tidak tertipu atau mendukung 

pengakuan nafsu. Pengakuan nafsu disini artinya senang menimbulkan diri 

atau senang menunjukan kehebatan diri. Suka membanggakan diri alim, 

bungas, dan menunjukkan bahwa dia pejabat. Nafsu menjurumuskan 

kedalam penyakit hati. Dan orang mengaku dirinya hebat ketika jelang 

akhir hayatnya, malakal mau mencabutnya dengan paksa. Tanamkan pada 

diri bahwa „aku gak bisa apa-apa, dan aku gak punya apa-apa. Semua 

hanya milik Allah SWT. 
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64. Berita C7 Peduli Sesama Buah Puasa 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kepedulian  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Merasakan pedihnya lapar dan dahaga 

dan haus di siang hari. Bagaimana 

dengan orang yang merasakan hal itu 

berhari-hari 

3 Evaluasi moral Manusia hidup dalam kebersamaan, 

layaknya orang hidup bersama, 

hendaknya saling memperhatikan 

(peduli) dengan membantu orang yang 

berada dibawah garis kemiskinan.  

4 Penanggulangan masalah Memberikan kepada mereka, yakni 

berupa sedekah, zakat, dan hadiah 

kepada golongan-golongan yang 

dianjurkan dalam syriat Islam 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 15 Juni 2016 / 10 Ramadhan 1437 H. Puasa mengajarkan 

peduli. Karena lapar dan dahaga mengingatkan betapa sulitnya hidup 

orang-orang yang merasakan hal itu setiap hari. Kepedulian adalah salah 

satu hikmah dalam ibadah puasa. Kepedulian kepada sesama mengajarkan 

manusia betapa susahnya mereka yang berada dibawah garis kemiskin. 

Layaknya manusia yang hidup bersama hendaklah saling berbagi dan 

peduli dengan membantu mereka dengan berupa sedekah zakat dan hadiah. 
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65. Berita C7 Doanya Dikabulkan Tuhan dengan Cepat  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kekuatan doa 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak berbuat Murka kepada Allah  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 15 Juni 2016 / 10 Ramadhan 1437 H. Karamah Habib Sholeh 

bin Muhsin Al Hamid tak terhitung. Karamah hanyalah suatu indikasi 

kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses 

panjang. Habib Sholeh mempunyai komitmen terhadap nilai keismlaman, 

termasuk kepeduliannya terhadap fakir miskin, janda dan anak yatim, 

menjadi juru selamat damai, berakhlak mulia, tidak pernah menyakiti hati 

orang lain.  

66. Berita C8 Kadang Harus Sahur dan Buka Puasa di Studio  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tuntutan Kerja  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena Puasa tetap siaran sehingga 

waktu sahur dan buka puasa di tempat 

kerja (studio) 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Harus bisa membagi waktu agar puasa 

tetap khusuk 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu 15 Juni 2016 / 10 Ramadhan 1437 H. Tuntutan kerja terkadang 

tidak kenal waktu. Sudah waktunya ya tidak mau harus dilakukan. 

Sehingga harus rela makan sahur atau buka puasa di stodio radio. Tapi 

tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan ibadah puasa dengan 

khusuk. 

67. Berita C8  Tadarus di SPBU Sabilal Gratis Pertalite 2 Liter 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Pertalite belum dikenal masyarakat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Ini merupakan produk baru dari 

pertamina 

3 Evaluasi moral Untuk meningkatkan penjualan 

pertalite di kalimantan selatan 

4 Penanggulangan masalah Dengan cara setiap warga yang 

mengaji Al Qur‟an minimal satu juz di 

SPBU gratis pertalite sebanyak dua 

liter. Pukul 07.00 WITA sampai 18.00 

WITA 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu 15 Juni 2016 / 10 Ramadhan 1437 H. General Manager 

Pertamina Marketing Operation Relegion 6, gelar program tadarusan di 

SPBU. Program ini untuk meningkatkan penjualan pertalite di kalimantan 

selatan. Setiap warga yang mengaji Al Qur‟an minimal satu juz di SPBU, 

gartis pertalite dua liter. Bebas hari apa saja, yang pasti mulai pukul 07.00 
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WITA sampai 18.00 WITA. Tadarus Al Qur‟an ini juga diharapkan bisa 

menambah nilai ibadah dan keimanan. 

68. Berita C8 Bingka Kacung Tabalong Jadi Idola 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ketenaran bingka kacung 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang penasaran ingin tahu 

rasa dari bingka kacung 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu 15 Juni 2016 / 10 Ramadhan 1437 H. Pasar Ramadhan 

merupakan pasar yang banyak menjual makanan khas untuk berbuka. 

Bingka kacung HJ Sumi menjadi idola untuk tidakjil berbuka. Karena 

ketenaran bingka kacung itulah banyak orang-orang penasaran ingin tahu 

rasa dari bingka tersebut. 

69. Berita C7 Berharap Keampunan di Ramadhan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Nafsu 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Selalu meminta kenimatan dunia 

3 Evaluasi moral Nafsu membutidakan tentang 

keberkahan Ramadhan 

4 Penanggulangan masalah Bulan puasa adalah ampunan sehingga 

setiap doa diutamakan meminta ampun 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(ALLAH) 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H. Mustajabnya doa 

adalah barang langka yang sukar dicari adanya. Karenanya, jika peluang 

mendapatkannya ada, maka utamakan meminta ampun kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.  Bulan Ramadhan dikenal dengan bulan ampunan. Umat 

Islam berlomba-lomba mencari ampunan Allah SWT. Tetapi banyak orang 

di bulan Ramadhan meminta (berdoa) hal yang duniawi bukan untuk 

kepentingan akhirat. 

70. Berita C7 Wanita Swiss Masuk Islam Berkat Habib Sholeh  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Karamah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

MengIslamkan seorang wanita dari swiss 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Menolong dengan ikhlas karena Allah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis,16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H. Habib Sholeh bin 

Muhsin Al-Hamid adalah habib dari Tanggul Jember Indonesia. Habib 

sholeh menolong wanita dari Swiss yang punya masalah. Habib sholeh 

tidak mengharapkan imbalan apapun, melainkan ikhlas karena Allah 

semata. Tetapi beliau hanya meminta wanita tersebut memeluk Islam tanpa 

paksaan. Dan akhirnya wanita tersebut masuk Islam dengan penih 

kesadaran dan keikhlasan. 



144 

 

 
 

71. Berita C8 Mulai H-11, Tiket Kapal Laut Naik 50% 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kenaikan harga tiket 50% 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H. manajer PT Dharma 

lautan Utama cabang Banjarmasin, menghimbau agar masyarakat yang 

ingin mudik, agar melakukannya jauh hari. Pertama agar tidak berdesak-

desakan, kedua harganya pun jauh lebih murah. 

72. Berita C8 Perkuat Tali Silaturahmi untuk Tingkatkan kinerja  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Silaturahmi 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar kinerja tetap bisa bagus ditengah 

perlambatan ekonomi kalsel 

3 Evaluasi moral Silaturahmi mampu meningkatkan kinerja 

4 Penanggulangan masalah Dengan adakan safari Ramadhan dan 

buka puasa bersama 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H. PT Pdelindo III cabang 

Banjarmasin memperkuat tali silaturahmi antar pegawai dan mitra kerja 

melalui buka bersama. Pentingnya mempererat silaturahmi guna 

mendorong kinerja tetap bagus ditengah perlambatan ekonomi kalsel 
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sekarang. Bukan hanya dari sisi SDM, sisi infrastruktur juga perlu 

ditingkatkan. 

73. Berita C8 Pilih Gowes Sebelum Beduk  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Malas  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang saat puasa hanya tiduran 

saja 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan olahraga sepedea sebelum bedug 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis,16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H. Banyak cara untuk 

mengisi waktu menunggu berbuka puasa. Salah satunya dengan bersepeda. 

Olahraga saat Ramadhan itu jangan dianggap beban. Malah membuat 

badan terasa lebih fit. 

74. Berita C7 Adab Berpuasa 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Malas 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Malas dan culas ( terlalu banyak tidur 

disiang hari dan menimbun makanan pada 

malam hari) 

3 Evaluasi moral Puasa memberikan perlawanan pada nafsu 

yang memang sulit dikalahkan 

4 Penanggulangan masalah Maka hendaknya ketika berpuasa bersikap 

wajar/sedang-sedang saja. Karena salah 

satu tujuan puasa agar merasakan 

pedihnya menahan lapar dan dahaga 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 17 Juni 2016 / 12 Ramadhan 1437 H. Diantara tujuan 

berpuasa adalah agar umat merasakan pedihnya menahan lapar dan 

dahaga. Karena itu, kurang tepat jika puasa dijalani dengan tidur dan 

menimbun makanan ketika malam harinya. Karena jiwanya akan terlatih 

dan nafsu syahwatnya pun akan melemah dan hatinya akan bercahaya. 

Inilah rahasia dan maksud tujuan ibadah puasa. 

75. Berita C7 Memiliki Mata Hati Yang Tajam   

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Menolong 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak orang yang datang pada Habib 

Sholeh bin muhsin Al-Hamid 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 17 Juni 2016 / 12 Ramadhan 1437 H. Habib Sholeh bin 

Muhsin Al Hamid memang memiliki karamah yang banyak. Ia memiliki 

mata hati yang tajam sehingga setiap orang yang berkujung kerumahnya 

maka ia tahu maksud dan tujuan orang tersebut. 

76. Berita C8 Jassa Travel mulai Menyiapkan Armada 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mudik peningkat dengan jalur darat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Mudik meningkat pada saat memasuki 

H-7 
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3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan  

4 Penanggulangan masalah Dengan menyiapkan 10 armada pada 

saat Ramadhan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 17 Juni 2016 / 12 Ramadhan 1437 H. Intensitas masyarakat 

yang ingin pulang kampung untuk berlebaran, dengan jalur darat 

menggunakan jasa travel di pastikan saat Ramadhan akan mengalami 

peningktaan. Sehingga salah satu jasa travel di Banjarmasin akan 

menyiapkan 10 armada yang disiap diterjunkan untuk pemudik. Untuk 

harga dirinya memastikan tidak ada kenaikan yaitu Rp 140.000/orang. 

77. Berita C8 Buka Puasa di Haul Siti Khadijah  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Silaturahmi  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Dengan silaturahmi menjadikan 

lingkungan yang dirahmati Allah . 

4 Penanggulangan masalah Bersilaturahmi dengan menggelar 

buka puasa bersama dan memperingati 

haul Siti Khadijah dan mengundang 

panti Asuhan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 17 Juni 2016 / 12 Ramadhan 1437 H. Warga Komplek 

purnama permai menggelar buka puasa bersama. Acara ini merupakan 

kegiatan rutin untuk meningkatkan silaturahmi lewat pembacaan Maulid 
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dan manaqib Ummul Mu‟minin Siti Khadijah al-Qubro. Dengan saling 

bersilaturahim menjadi lingkungan yang dirahamti Allah SWT. 

78. Berita C8 Bukber dengan Sahabat Lama  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Silaturahmi  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Bisa saling bertukar kabar, ajang 

memotivasi satu sama lain, dan bisa 

juga membantu mencarikan informasi 

pekerjaan. 

4 Penanggulangan masalah Adakan buka bersama dengan sahabat 

diwaktu sekolah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Jum‟at, 17 Juni 2016 / 12 Ramadhan 1437 H. Banyak momen kaula 

muda saat Ramadhan. Baik buka bersma keluarga, nongkrong sambil 

Ngabuburit, hingga nunggu THR. Erwinsyah mengungkapkan buka 

bersama sahabat waktu sekolah adalah moment yang paling ditunggu. 

Dengan buka bersama sahabat, artinya mempererat tali silaturahmi. 

79. Berita C7 Meneladani Pengorbanan Siti Khadijah dalam Berdakwah  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Suri teladan Siti Khadijah 

2 Identifikasi penyeb 

masalah 

Sayyidatuna Khadijah RA merupakan 

sosok penyokong dakwah Rasul SAW  

3 Evaluasi moral Beliau berani menyerahkan kemulian, 

kebangsawaan dan kekayaan untuk 
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Allah dan Rasul-Nya 

4 Penanggulangan masalah Dengan mengingat jasa beliau yang 

sangat besar sehingga meneladani 

kebaikan beliau dengan membaca 

Manaqib Beliau (membaca riwayat 

hidup)  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 18 Juni 2016 / 13 Ramadhan 1437 H. Sayyidatuna Khadijah 

RA merupakan sosok yang sangat berperan penting pada dakwah 

Rasulullah. Beliau menyerahkan kemulian, kebangsawanan dan kekayaan 

untuk Allah dan Rasul-Nya. Sulit mencari orang yang seperti Siti Khadijah 

RA. Dengan membaca manaqib (Riwayat Hidup) beliau pada hari 

kewafatannya agar meneladani kebaikan yang pernah dilakukan nya, 

karena Khadijah luar biasa pengorbanannya dalam dakwah Islam. 

80. Berita C7 Menyandang Derajat Kewalian yang Tinggi  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Amanah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Habib Sholeh bin Muhsin Al Hamid 

adalah mendapat Anugerah dari Allah 

untuk menebar kemanfaatan kepad 

umat Manusia 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan terus meminta petunjuk 

kepada Allah . Dan beliau berkhlawat 

kurang lebih 7 tahun dan mendapat 

isyarat dari Rasulullah SAW 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 18 Juni 2016 / 13 Ramadhan 1437 H. Habib Sholeh bin 

Muhsin Al Hamid berkhalwat dengan banyak membaca Al Qur‟an dan 

manusiab Dalailul Khoirat yang berisi shalwat dan salam kepada Sayyidis 

Sadad SAW. Habib Sholeh bin Muhsin Alhamid telah dipandang mampu 

mengemban Amanah dan dipercaya menyandang Khilafah kenabian untuk 

menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia. Ini adalah kewalian 

quthb.  

81. Berita C8 KH Husin Naparin : Perbanyak Baca Al Qur‟an 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Perbanyak membaca Al Qur‟an 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Bulan puasa sebagai moment berharga 

meningkatkan ibadah  

3 Evaluasi moral Dengan membaca Al Qur‟an itu 

mendekatkan diri kepada Allah  

4 Penanggulangan masalah Dengan perbanyak membaca Al 

Qur‟an dan mentadaburi atau 

memahami nya isinya 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 18 Juni 2016 / 13 Ramadhan 1437 H. Bulan suci Ramadhan 

adalah ladang ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya 

perbanyak membaca Al Qur‟an serta mendataburi atau memahami isinya. 

Bulan puasa Ramadhan senantiasa meneladani Rasulullah baik segi ibadah 

dan perilakau dan memberi manfaat bagi orang lain. 
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82. Berita C8 Pasar Murah Koramil 1007-01 disambut Antusias  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Harga kebutuhan pokok naik saat 

Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Untuk membantu meringankan beban 

masyarakat  

4 Penanggulangan masalah Koramil 1007-01 gelar pasar murah 

bekerjasa dengan para distributor 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Sabtu, 18 Juni 2016 / 13 Ramadhan 1437 H. Naiknya beragam harga 

kebutuhan pokok saat Ramadhan turut menjadi perhatian serius koramil 

1007-01 Banjarmasin Timur. Untuk membantu meringankan beban 

masyrakat dengan bekrjasama dengan para ditributor. Barang yang jual 

mulai dari tepung terigu, gula pasir, minyak, beras, daging sapi, telur, 

minyak goreng, hingga kue kering dan pakaian muslim/muslimah. 

83. Berita C7 Mengingat Kembali Jasa Siti Khadijah RA  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Keteguhan hati beriman kepada Allah 

SWT 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena siti khadijah teguh imannya 

kepada Allah. tidak tergoda dengan 

harta yang melimpah. Orangnya 

cerdas, dan mempunyai prilaku yang 

baik  
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3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan memegang teguh 

memanfaatkan kecerdasan nya 

sehingga ia dijuluki dengan at-

Thahirah (yang bersih dan suci) 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 20 Juni 2016 / 15 Ramadhan 1437 H. Ada banyak pelajaran 

yang bisa diambil dari pelajaran hidup sayyidatuna Khadijah Al Kubra 

RA. Karena itulah, banyak umat muslim yang memperingati haul beliau di 

ramdhan yang merupakan bulan kewafatannya. Beliau merupakan sosok 

mulia yang sangat besar jasanya dalam perkembangan dakwah Rasulullah 

SAW. Kewafatan beliau menyisakan duka yang mendalam bagi umat kala 

itu. Bahkan tahun kewafatan beliau dikatidakan „Aamjul Huzni (tahun 

kesedihan). Beliau adalah sosok yang cerdas, bijaksana, berperangai luhur 

dan tegh kepada Allah SWT. Sehinggga beliau dikenal dengan Ratu 

Quraisy, Ratu Mekkah dan disebut dengan at-Thahirah “yang bersih dan 

suci”. 

84. Berita C7 Mengawali Dakwah dari Sebuah Mushalla  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Dakwah  Habib Sholeh bin Al Hamid 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Menggelar pengajian yang membahas 

hal-hal yang dilarang oleh agama dan 

mana yang diwajibkan oleh agama 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan cara melapangkan orang yang 
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sedang kesusahan.dan selalu berwasiat 

menjaga shalat lima waktu, jangan 

tinggalkan shalat shubuh berjamaah 

dan berbuat baik kepada kedua orang 

tua 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 20 Juni 2016 / 15 Ramadhan 1437 H. Dakwah Habib Sholeh 

bin Muhsin Al Hamid menggelar pengajian-pengajian yang membahas 

hal-hal yang mana yang diperintahkan agam dan hal-hal yang dilarang 

agama. Dalam kesehariannya beliau sangat baik kepada masyarakat,  

menolong orang yang kesusahan. Wasiat atau ajaran yang paling terkenal 

yaitu hendaklah setiap kamu menjaga shalat lima waktu. Jangan pernah 

tinggalkan shalat Shubuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada 

kedua orangtua. Jadilah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Berbuat baik jangan pilih kasih, kepada siapapun dan dimanapun.   

85. Berita C8 136 Muallaf di Balangann Perlu Santunan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Muallaf Perlu Santuan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena para Muallaf tidak memiliki 

tempat tingggal dan pekerjaan tetap 

3 Evaluasi moral Muallaf sebagian besar dari warga 

yang kurang mampu sehingga perlu 

santunan agar nyaman menjalankan 

syariat Islam 

4 Penanggulangan masalah Bagi masyarakat umum yang ingin 

membantu dengan menyisihkan 
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sebagian hartanya untuk bantuan 

untuk tempat tinggal para muallaf   

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 20 Juni 2016 / 15 Ramadhan 1437 H. Para muallaf sebagian 

besar merupakan warga yang kurang mampu, dan tidak memilik tempat 

tinggal dan pekerjaan tetap. Sehingga Badaruddin ketua Harian Ansharul 

Muallafin mengungkapkan memerlukan dana ayang besar untuk 

mrmbangunkan para muallaf tempat tinggal.  

86. Berita C8 Perbanyak Intropeksi Diri saat Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Introspeksi Diri 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena Ramadhan bukan hanya nilai 

ibdah dan mendapatkan pahala 

3 Evaluasi moral Karena dengan introspeksi diri mampu 

menjadi pribadi yang lebih baik, juga 

sebagai pengahpus dosa 

4 Penanggulangan masalah Dengan merenung setelah shalat dan 

beristigfar memohon ampunan-Nya. 

Dan meminta maaf baik keluarga 

maupun teman 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Senin, 20 Juni 2016 / 15 Ramadhan 1437 H. Momentum Ramadhan 

sangat pas untuk dimanfaatkan untuk introspeksi diri untuk merenungi 

prilaku yang diperbuat. Introspeksi diri sehabis shalat diisi dengan istigfar 



155 

 

 
 

dengan mohon ampunan. Sehingga selama Ramadhan bukan hanya 

mendapat pahala dari ibadah tetapi juga sekalian menghapus dosa.  

87. Berita C7 Memahami Kesabaran 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Sabar 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak yang tidak sabar ketika 

mendapat cacian, pujian, kemiskinan, 

dan kekayaan 

3 Evaluasi moral Sesunguhnya Allah bersama denga 

dengan 

4 Penanggulangan masalah Dengan bersabarr dengan perbutan 

maksiat dan beristiqamah 

menjauhinya 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 21 Juni 2016 / 16 Ramadhan 1437 H. Bersabar penuh tingkatan. 

Sehingga banyak orang tidak sabar dengan cacian, pujian, kemiskinan, 

kekayaan, dsb. Sehingga banyak orang menjadi sombong dan bangga diri.  

88. Berita C7 Pembesar Auliya di Masanya  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Jangan membanggakan Dunia 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena kesombongan memamerkan 

ibadah 

3 Evaluasi moral jangan membuat Allah Murka dengan 

melanggar aturannya 

4 Penanggulangan masalah Beribadahlah dengan ikhlas dan 

jangan melakukan dosa syirik 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 21 Juni 2016 / 16 Ramadhan 1437 H. Kekaromahan dan derajat 

kewalian Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid telah mencapai tingkatan 

Qutub. Yakni, sebagai pemimpin  dan pemuka bagi para pembesar aulia di 

masanya. Apabila beliau berdoa pasti di ijabah oleh Allah SWT. Beliau 

dikenal sangat dermawan kepada siapa pun.  janganlah membangga-

banggakan dunia yang pada akhirnya hanya akan membuat diri manusia 

malu. Kalau orang membangga-banggakandiri, lihat saja, orang itu akan 

terjerembab oleh dunia. Karena amal yang dipamerkan. Selain itu Jangan 

melakukan dosa syirik. Jangan melakukan hal yang membuat Allah  murka 

dan tidak pernah melanggar aturan Allah SWT. 

89. Berita C8 HJ Syarifah Syifa: Semoga Memberi Manfaat 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Safari Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar Merasakan keberkahan di bulan 

suci Ramadhan    

3 Evaluasi moral Safari Ramdahan guna mempererat 

tali silaturahmi baik TP PKK 

Kabupaten, TP PKK Kecamatan dan 

juga masyarakat 

4 Penanggulangan masalah Dengan cara membagikan sembako 

kepada para Lansia dan anak yatim 

piatu. Dan menggelar Pasar murah 

kebutuhan sembako 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Selasa, 21 Juni 2016 / 16 Ramadhan 1437 H. Bulan Ramadhan 

memang bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan hal itu dirasakan pasti 

oleh warga lanjut usia (lansia) dan anak yatim di Kabupaten Tabalong. 

Selain itu juga mengadakan pasar murah kebutuhan sembako, Safari 

Ramadhan ini, kami juga menginginkan semua masyarakat Tabalong 

merasakan keberkahan bulan suci Ramadhan. dalam rangka turut 

mempererat tali silaturahmi TP PKK Kabupaten Tabalong dan TP PKK di 

setiap kecamatan dengan warga masyarakat. Safari Ramadhan ini juga 

diisi dengan Pasar Murah. 

90. Berita C7 Puasa, Mengendalikan Diri  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Nafsu 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Lebih mementingkan keperluan yang 

akan dipakai di hari raya. Memupuk 

semangat konsumerisme dan boros. 

3 Evaluasi moral Puasa itu menahan hawa nafsu 

4 Penanggulangan masalah Memohon ampun kepada Allah 

dengan Rahmat-Nya. Keihklasan, 

perenungan dan napak tilas Rasul-Nya 

agar mendapat keberkahan Ramadhan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 22 Juni 2016 / 17 Ramadhan 1437 H. Ramadahan mestinya 

menjadi bulan menahan hawa nafsu berbuat leluasa. Namun terkadang, 

Ramadhan malah menjadi momen “boros”. Banyak orang yang sibuk 
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membeli keperluan yang akan dipakai di hari raya dibandingb memikirkan  

apakah puasanya diterima Allah  atau tidak. Substansi puasa yang 

bermakna menahan diri, justru membongkar jati diri untuk memborong 

atau menumpuk semanagat konsumerisme. Semoga Allah 

menganugerahkan rahmat-Nya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan 

yang kerap menghinggapi mayoritas umat Islam ini.   

91. Berita C7 Mendapat Anugerah Ilmu tanpa Proses Belajar  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Syukur 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Orang yang gelisah (tidak sabar) 

bukan hamba Allah melainkan Hamba 

Iblis 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 22 Juni 2016 / 17 Ramadhan 1437 H. Habib Ahmad bin Ali 

Bafaqih sebagai sosok yang tegas. Cacian dan hinaan hingga makian dari 

orang-orang semanusiar baik secara fisik ataupun kemiskinan yang ada 

pada diri beliau. Namum habib Ahmad Bafaqih tidak pernah membalsnya, 

bahkan beliau dengan sabar. Orang yang sbar artinya adalah orang 

bersyukur. Orang yang tidak bersyukur atau gelisah/kecewa dalam hal 

duniawi, itu bukanlah Hamba Allah tapi hamba iblis. 
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92. Berita C8 Pengunjung Meningkat, Tapi Numpuk di Satu Waktu  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kenaikan Omset Usaha rumah makan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak masyarakat gemar berbuka 

bersama puasa di rumah makan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan menambah karyawan agar 

pelayanan tetap prima kepada 

konsumen 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 22 Juni 2016 / 17 Ramadhan 1437 H. Budaya masyarakat 

banua yang gemar melakukan aktivitas buka bersama cukup mendongkrak 

kedatangan masyarakat kerumah makan. Bila dipersentasikan mencapai 

20-30 persen dibandig hari biasa. Agar pelayanan tetap prima kepada 

konsumen dengan menambah karyawan. 

93. Berita C8 Serbu..., Bazar Ramadhan Akbid Bunga Kalimantan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Bazar Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Untuk membantu memenuhi 

kebutuhan sembako saat bulan 

Ramadhan 

3 Evaluasi moral Memanfaatkan bulan Ramadhan nan  

penuh berkah  

4 Penanggulangan masalah Dengan menggelar Bazar Ramadhan 

selama dua hari, bukan hanya itu 

Akbid Bunga Kaliamantan juga gelar 

pembagian tidakjil dan pemeriksaan 
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kesehatan gratis 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Rabu, 22 Juni 2016 / 17 Ramadhan 1437 H. Momentum bulan 

Ramadhan nan penuh berkah tidak dilewatkan begitu saja oleh Yayasan 

Pendidikan Akademik Kebidanan Bunga Kalimantan, Banjarmasin. 

Yayasan tersebut menggelar bazar Ramadhan yang menjual sembako 

murah. Bukan hanya itu mereka juga membagi tidakjil dan melakukan 

pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Acar tersebut merupakan 

pengabdian masyarakat. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

94. Berita C7 Memandang Rezeki dengan „Kaca Mata‟ Ketaatan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ketaatan  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kasih sayang Allah bukan terletidak 

kepada kelancaran rezeki 

3 Evaluasi moral Orang yang banyak ujian dan cobaan 

dalam hidup bukan tanda dimurkai 

Allah, boleh jadi itu adalah car untuk 

menghapuskan dosa dan meninggikan 

derajatnya di surga nanti 

4 Penanggulangan masalah Agar taat kepada Allah hendaklah 

shalat, puasa, tunduk pada aturan 

Allah. dan Memandang Rezeki dengan 

„Kaca Mata‟ ketaatan 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita 

edisi Kamis, 23 Juni 2016 / 18 Ramadhan 1437 H. Berlimpahnya rezeki 

namun ketaatan menyurut adalah sinyal yang patut diwaspadai. Sebab itu 

bisa saja istidraj atau lanjuran tuhan. Kasih sayang Allah bukan terletidak 

pada kemewahan dunia melainkan bagaimana shalatnya, puasanya 

ketaatan kepada aturannya. Standar sayang dan marahnya Allah itu adalah 

sejauh mana manusia mampu taat kepadanya atau sedalam apa tenggelam 

dalam kemaksiatan. 

95. Berita C7 Tidak Ingin Menonjolkan Diri 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tawaduk 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak menonjolkan diri kepada 

Masyarakat 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan tidak banyak bicara, suka 

beramal shalih, akhlaknya sangat 

tinggi, menghormati para ulama, 

menyayangi parea pemuda, dan 

lembut kepada anak-anak  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 23 Juni 2016 / 18 Ramadhan 1437 H. Habib Zen Al jufri banyak 

yang tidak tahu ihwalnya. Sebab dia sendiri memang tidak ingin 

menonjolkan diri, dan hanya orang tertentu mengetahui riwayatnya. Habib 

Zen Al Jufri dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara, suka beramal 
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shalih, akhlaknya sangat tinggi, menghormati para ulama, menyayangi para 

pemuda, dan lembut kepada anak-anak.  

96. Berita C8 PWI Buka Puasa Bersama 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Silaturahmi  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Rekan media yang terus mengawasi 

perusahaan Tambang batubara 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan adakan buka puasa bersama 

antara rekan media yang terhimpum 

dalam Persatun Wartawan Indonesia 

(PWI) dengan Head Office PT Arutmin 

Indonesia Banjarmasin 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 23 Juni 2016 / 18 Ramadhan 1437 H. PT Arutmin Indonesai sebagai 

perusahaan pertambangan batubara berterimakasih pada rekan media, atas 

kepedulian turut mengawasi jalannya sektor pertambangan, sehingga tetap 

dalam koridor aturan pemerintah. Guna mempererat hubungan silaturahmi 

pada perusahaan dan masyarakat. 

 

97. Berita C8 Pererat Tali Silaturahmi Pemuda dengan Buka Bersama  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Silaturahmi  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar pemuda berpatisipasi memikirkan 

dan mencari solusi permasalahan 

pemuda di Kalsel   
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3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah dengan adakan silaturahmi dan 

menganugerahkan pemuda yang 

dianggap menginspirasi 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 23 Juni 2016 / 18 Ramadhan 1437 H. DPD Komite Nasional 

Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel menggelar kegiatan buka bersama, guna 

memperkuat komitmen organisasi kepemudaan untuk berpartisipasi 

memikirkan dan mencari solusi terkait permasalahan kepemudaan di Kalsel. 

Terkait masalah Narkoba, kejahatan kriminalitas dan prilaku yang 

menyimpang.  

98. Berita C7 Keutamaan Membaca dan Mengkhatamkan Al Qur‟an di 

Ramadhan  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kelebihan membaca Al Qur‟an 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Didalam tedapat banyak kelebihan 

dimana membaca satu huruf Al Qur‟an 

terdapat satu kebaikan baginya, satu 

kebaikan dilipatkan menjadi 10 

kebaikan  

3 Evaluasi moral Bulan Ramadahan adalah bulan Al 

Qur‟an , banyak anjuran dan penjelasan 

baik dalam Al Qur‟an maupun hadist –

hadist yang menerangkan kelebihan 

(keutamaan) Al Qur‟an 

4 Penanggulangan masalah Dengan cara mengkhatamkan Al 

Qur‟an dalam bulan suci Ramdhan dan 
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itu merupakan sunah Rasulullah SAW 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Jum‟at, 24 Juni 2016 / 19 Ramadhan 1437 H. Orang beriman lebih gigih 

begelut dengan Al Qur‟an di bulan Ramadhan. Mereka seolah tahu betul 

jika bulan ini memiliki keutamaan bagi ahlul Qur‟an. Dimana banyak 

penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur‟an baik itu Al Qur‟an 

maupun hadits.  

99. Berita C7 Akhlaknya Seindah Namanya  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Akhlak (perilaku habib Zen Al jufri) 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Beliau suka menolong orang lain 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Jum‟at, 24 Juni 2016 / 19 Ramadhan 1437 H. Habib Zen Al Jufri dikenal 

bukan karena semata-mata ilmunya, melainkan lebih karena akhlaknya yang 

luhur. Ia suka memberikan bantuan uang kepda orang miskin. 

100. Berita C8 Warga Gembira Sambut Pasar Murah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tolong-Menolong kepada masyarakat 

kurang mampu  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kebutuhan barang pokok meningkat 

dikala Ramadhan. Dan harga-harga 
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semabako naik 

3 Evaluasi moral Membantu masyarakat masyarakat 

yang berada dibawah garis kemiskinan 

4 Penanggulangan masalah Dengan menggelar kegiatan pasar 

murah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Jum‟at, 24 Juni 2016 / 19 Ramadhan 1437 H. Guna meringankan beban 

ekonomi masyarakat di bulan Ramadhan, Gabungan istri wakil rakyat 

(Gatiwara) Kabupaten Barito Kuala menggelar kegiatan pasar murah. 

Kegiatan ini semata-mata membantu masyarakat yang berada dibawah garis 

kemiskinan yang sulit membeli sembako, yang kalau bulan puasa terus 

meningkat, ditambah harga di pasar terus naik. 

101. Berita C8 Laundry Karpet Banjir Order  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Jasa Laundry meningkat 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyaknya kebutuhan masyarakat akan 

jasa Laundry baik itu pakaian, sofa dan 

karpet dari order rumahan, perkantoran, 

dan rumah ibadah 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan menambah bahan baku dan 

menambah Sumber Daya Manusia 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Jum‟at, 24 Juni 2016 / 19 Ramadhan 1437 H. Permintaan jasa laundry 

selama Ramadhan naik signifikan mencapai 30-40 persen. Kenaikkan 
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masyarkat akan jasa laundry baik berupa pakaian, sofa, dan karpet yang 

merupakan order rumahan, perkantoran, dan rumah ibadah.  

102. Berita C8 Gubernur: Stabilkan Harga Sembako!  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Masyarakat menengah kebawah susah 

beli bahan pokok (sembako) 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Harga bahan pokok naik 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Salah satu cara dengan membuka pasar 

murah. Dan mengajak pengusaha 

bersinergi menstabilkan harga sembako 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Jum‟at, 24 Juni 2016 / 19 Ramadhan 1437 H. Setiap Ramadhan hingga 

menjelang Idul Fitri harga kebutuhsn pokok terus naik. Sehingga Gubernur 

Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menghimbau pengusaha dan mereka 

yang mempunyai penghasilan lebih untuk bisenergi menstabilkan harga 

sembako, dengan membuka pasar murah atau memberikan paket semabako 

kepada masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin. 

103. Berita C7 Dermawan Dikasihi Tuhan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Dermawan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Murah harta atau dermawan merupakan 

sikap yang sangat dicintai Allah. 

terlebih saat bulan Ramadhan 
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3 Evaluasi moral Sifat dermawan adalah tanda orang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Sabtu, 25 Juni 2016 / 20 Ramadhan 1437 H. Rasulullah adalah orang yang 

paling ringan dalam berderma. Tuhan paling suka dengan orang yang 

berderma (murah harta). Apalagi itu dilakukan ketika Ramadhan. Sikap 

dermawan muncul dari orang yang benar-benar beriman pada Allah dan 

Rasul-Nya. 

104. Berita C7 Ayah Fakir Miskin  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Dermawan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Mencintai Fakir miskin dan anak yatim 

3 Evaluasi moral Berusaha meneladani akhlaq mulia 

Rasulullah SAW 

4 Penanggulangan masalah Dengan memlihara anak yatim, ramah 

dan penuh kasih sayang dan membantu 

membangun tempat ibadah 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Sabtu, 25 Juni 2016 / 20 Ramadhan 1437 H. Sebagian kaum muslimin di 

Jawa Timur, Khususnya di Surabaya tentu mengenak Habib Muhammad bin 

Idrus Alhabsyi. Habib Muhammad bin Idrus Alhabsyi dikenal sebagai 

ulama yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. Itu sebabnya kaum 
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muslimin menjulukinys sebagai “bapak kaum fakir miskin dan anak yatim. 

Ia dikenal sebagai ulama yang berakhlak mulia, dan sangat dermawa. Ia 

begitu ramah dan penuh kasih sayang. Tutur katanya lemah lembut. Karena 

ia berusaha meneladani akhlaq mulia Rasulullah SAW. 

105. Berita C8 Sinta Nuriyah Kenang Sahur Bersama Rudy  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Membantu anak-anak yatim piatu dan 

panti asuhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Program 1.000 Anak Yatim menginap 

dengan di seluruh jaringan Dafam Hotel 

Management (DHM) 

3 Evaluasi moral Keberkahan Ramadhan sehingga 

berpuasa tidak hanya mendapatkan 

lapar dan haus 

4 Penanggulangan masalah Dengan melaksanakan Safari Ramadhan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Sabtu, 25 Juni 2016 / 20 Ramadhan 1437 H. Istri Presiden Indonesia 

keempat Abdurrahman Wahid, Hj Sinta Nuriyah Wahid kembali menggelar 

safari Ramadhan. Ia menggelar buka puasa dan sahur bersama dengan anak-

anak yatim dan panti asuhan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 

1.000 anak yatim menginap di seluruh jaringan Dafam Hotel Management 

(DHM). 
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106. Berita C8 Bank Mandiri Berbagi Kebahagian  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kepedulian sosial 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Ingin berbagi kebagian dan dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

beribadah dengan baik 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan membagi sembako murah dan 

menyantuni anak yatim   

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Sabtu, 25 Juni 2016 / 20 Ramadhan 1437 H. Bank Mandiri menyalurkan 

paket sembako murah diberbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalsel di 

Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kegiatan ini untuk membantu masyarkat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Bank Mandiri juga memberikan 

santunan kepada anak yatim. Paket sembako dan santunan merupakan 

bagaian kepedulian sosial. 

107. Berita C8 Sembako Murah Pertamina  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kepedulian sosial 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Untuk meringankan masyarakat karena 

bulan Ramadhan kebutuhan pokok 

mengalami kenaikan harga 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah dengan memberikan paket sembako 

murah kepada masyarakat 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Sabtu, 25 Juni 2016 / 20 Ramadhan 1437 H. PT Pertamina Depo 

Banjarmasin memberikan paket sembako murah dengan jumlah 1.000 

kantong paket sembako kepada warga di Kelurahan Kuin Cerucuk, 

Banjarmasin Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian 

masyarakat terhadap masyarakat. Karena di bulan Ramadhan kebutuhan 

pokok yang dijual dipasaran mengalami kenaikan harga. 

108. Berita C7 Sehat dengan Puasa  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Dapatkan kesehatan saat Puasa 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak segi kesehatan saat ibadah 

puasa jika menjalankannya dengan 

aturan yang benar dan tidak asal-asalan 

3 Evaluasi moral Semua aktivitas dari sahur sampai buka 

puasa terdapat kesehatan asal sesuai 

aturan benar 

4 Penanggulangan masalah Untuk mendapatkan kesehatan saat 

puasa, jangan tinggalkan sahur, jangan 

menunda berbuka, makan secara 

bertahap, jangan tinggalkan olahraga, 

konsumsi cukup air, dan kendalikan 

emosi 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Puasa mestinya menyehatkan. 

Asalkan sesuai aturan. Ritual ibadah yang manusia jalankan sebulan penuh 
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dalam setiap tahun memiliki banyak manfaat jika menjalankannya dengan 

aturan yang benar dan tidak asal-asalan.  

109. Berita C7 Berguru Pada Ratusan Ulama  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Rajin (Semangat Menuntut ilmu) 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Banyak belajar dan mengahadiri ratusan 

menjelis tidaklim ulama besar  

3 Evaluasi moral Karena dengan belajar (hadir majelis 

tidaklim) sehingga mengusai ilmu 

agama  

4 Penanggulangan masalah Menghadiri majelis (beljar) ulama besar 

karena menyerupai majelisnya para 

sahabat Rasulullah SAW yang terdapat 

kekhusyukan dan ketenangan 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Habib Salim bin Jindan 

merupakan tokoh ulama dan habaib yang sangat berpengaruh di zamannya. 

Banyak ulama dan habaib yang berguru kepadanya. Waktu muda beliau 

memnperdalam ilmu agama kepada ulama-ulama besar yang tidak terhitung 

banyaknya, ia juga rajin mengahadiri beberapa majelis tidaklim yang digelar 

oleh para ulama besar. Kalau dihitung sudah ratusan ulama besar yang ia 

kunjungi. Dari perjalanan belajar itu, akhirnya Habib Salim bin Jindan 

mampu mengusai berbagai macam ilmu agama, seperti hadist, tarikh dan 

nasab. 
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110. Berita C8  Al Umm dan Intan Ilmu Salurkan Zakat Maal 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Zakat maal 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Harta kekayaan yang cukup nishab dan 

syarat 

3 Evaluasi moral Zakat itu membersihkan dan 

menyucikan harta kekayaan 

4 Penanggulangan masalah Menyalurkan harta kepada mustahiq 

(orang yang berhak menerima zakat) 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Zakat maal merupakan sesuatu 

yang wajib dikeluarkan atas harta kekayaan yang cukup nishab dan syarat. 

Dalam Al Qur‟an menjelaskan pada surah At –Taubah : 10 “Ambillah zakat 

dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

menyucikan mereka dan mendo‟alah untuk mereka. Sesungguhnya do‟a 

kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” Salurkan harta kekayaan kepada para mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat). 

111. Berita C8 Sahur Bersama Wong Solo Group  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Sahur gratis 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Memanfaatkan momentum Ramadhan 

dengan kegiatan berbagi 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Melakukan sahur bersama anak yatim 
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dan masyarakat 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Bukan hanya fokus pada 

kegiatan bisnis, Wong solo Group Kalsel-teng juga ikut memanfaatkan 

momentum Ramadhan dengan kegiatan berbagi. Salah satunya dengan 

melakukan sahur bersama anak yatim dan masyarakat di Wong Solo Cabang 

Sabilal Muhatdin Banjarmasin. 

112. Berita C8 Anang Ajak Wartawan Berkunjung ke Tabalong  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Undang insan pers 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Untuk mengkritisi apa yang mungkin 

perlu dibenahi dalam pembangunan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan  

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Komitmen Bupati Tabalong H 

Anang Syakhfiani untuk selalu bisenergi dengan media. Ia pun mengundang 

insan pers Banua di bawah binaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 

Kalsel untuk berkunjung langsung Ke Tabalong. Sehingga bisa melihat 

langsung kondisi Tabalong sekaligus bisa mengkritisi apa yang mungkin 

perlu kami benahi dalam pembangunan. 
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113. Berita C8 PT AGM Berbagi Paket Sembako Kepada Anak Yatim 

Piatu  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Saling berbagi dan silaturahmi 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Membantu warga kurang mampu dan 

anak-anak panti asuhan 

3 Evaluasi moral berbuat kebaikan di bulan Ramadhan 

dilipatgandakan oleh Allah , sehingga 

sangat baik sekali kalu bulan Ramadhan 

melakukan amal kebaikan 

4 Penanggulangan masalah Menggelar buka puasa bersama dengan 

anak-anak dan pengurus panti asuhan. 

Dan membagikan sembako 5.165 paker 

sembako kepada masyarakat kurang 

mampu   

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Senin, 27 Juni 2016 / 22 Ramadhan 1437 H. Berbagi kebahagian kepada 

anak-anak panti serta warga di semanusiar lingkungan perusahaaan yang 

kurang mampu. PT Antang Gunung Meratus (AGM) menggelar buka puasa 

bersama masyarakat dan mitra kerja, sekaligus berbagi dengan anak-anak 

dan pengurus panti asuhan. PT AGM juga membagikan sembako sebanyak 

5.165 kepada masyarakat. Baik sekali kalau di bulan Puasa Ramadhan 

manusia melakukan amal kebaikan. Seseorang melaksanakan kebaikan, 

maka pahalanya dilipatgandakan oleh Allah . 
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114. Berita C7 Mengisi Sisa Ramadhan dengan Ibadah 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Malas 10 hari terakhir Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Sibuk mengurus pakaian, kue lebaran 

atau sibuk menghiasi cat rumah 

3 Evaluasi moral Dalam 10 hari terakhir Ramadhan 

terdapat banyak keajaiban. Diantaranya 

terjadi lailatul qadr  

4 Penanggulangan masalah Manfaatkan 10 hari terakhir Ramadhan 

dengan lebih giat dan semangat 

melebihi hari lainnya 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 28 Juni 2016 / 23 Ramadhan 1437 H. Ramadhan tinggal beberapa 

hari lagi. Manfaatkan waktu tersebut untuk beribadah, atau bahkan 

meningkatkannya. Berbeda dengan sebagian manusia, ketika menjelang hari 

10 terakhir Ramadhan, ada yang sudah mulai sibuk dengan pakaian, kue 

lebaran atau sibuk menghiasi cat rumah. padahal banyak keajaiban dalam 10 

hari terakhir ramdahan dimana diturunkannya malam yang lebih baik dari 

seribu bulan atau lailatul qadr. Maka hendaklah giat dan semangat melebihi 

hari lainnya. 

115. Berita C7 Memiliki Logika Berfikir Cemerlang  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Menjaga akhlak keluarga 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Kerusakan akhlak pertama menyebar 

dari keluarga 
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3 Evaluasi moral Kewajiban kaum muslimin, khususnya 

orang tua untuk menasehati keluarga 

mereka, untuk menjaga dan mendidik 

mereka 

4 Penanggulangan masalah Dengan menasehati dan menuntun 

anak-anak sebab orang tua adalah 

wasilah (perantara). Nasehat seorang 

ayah dan ibu lebih berpengaruh dari 

pada nasehat orang lain 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 28 Juni 2016 / 23 Ramadhan 1437 H. Merujuk pada manakib Habib 

Salim bin Jindan Karya Habib Ahmad bin Novel bin Salim (cucu Habib 

Salim). Ada sebuah nasihat almarhum Habib Salim bin Jindan yang sampai 

sekarang tetap diingat oleh keturunan dan para jamaahnya, ialah pentingnya 

menjaga akhlak keluarga. “Kewajiban kaum muslimin, khususnya orangtua 

untuk menasihati keluarga mereka,  menjaga dan mendidik mereka, 

menjauhkan mereka dari orang-orang yang bisa merusak akhlak. Sebab, 

orangtua adalah wasilah (perantara) dalam menuntun anakanak. Nasihat 

seorang ayah dan ibu lebih berpengaruh pada anakanak dibanding nasehat 

orang lain. 

116. Berita C8 45 Fotografer Ziarah Keliling Martapura  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ziarah  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Mengisi waktu sebelum sahur Untuk 

berziarah 
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3 Evaluasi moral Jalan-jalan dan silaturahmi yang 

mengandung nilai ibadah 

4 Penanggulangan masalah Dengan mengelilingi makam Tuan 

Guru (wali)  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 28 Juni 2016 / 23 Ramadhan 1437 H. Sukses dengan sahur On The 

Road Ziarah keliling ke makam Tuan Guru pada Ramadhan. The MGR 

yang isinya para fotografer maupun penikmat foto domisili Banjarbaru-

Martapura. Tidak sekedar jalan-jalan dan silaturahmi, melainkan juga ada 

nilai ibadahnya sembari manusia menunggu waktu sahur.  

117. Berita C8 Disperindag Kesulitan Turunkan Harga Gula  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Harga Gula sulit Turun 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Harga gula memang naik secara 

nasional 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Mendorong penambahan semanusiar 

2.500 ton gula 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 28 Juni 2016 / 23 Ramadhan 1437 H. Hingga jelang lebaran. Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel mengaku masih 

kesulitan dalam menurunkan harga gulaa di pasaran. Kesulitan tersebut 

karena kondisi harga gula memang naik secara nasioanal, bukan hanya di 

daerah Kalsel. Dengan demikian kami tetap terus mengusahakan agar 
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stoknya tetap tersedia dipasaran. Salah satunya dengan mendorong 

penambahan semanusiar 2.500 ton gula. 

118. Berita C8 Berbuka Sekaligus Perkenalkan Hunian  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Membantu anak yatim  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan memberikan santunan kepada 

46 orang anak di Panti Asuhan Al Aqsa 

Banjarbaru, berupa paket sembako, 

peralatan shalat dan santunan uang 

tunai 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Selasa, 28 Juni 2016 / 23 Ramadhan 1437 H. Momentum bulan Ramadhan 

dimanfaatkan pengembangan perumahan modern Ciputra untuk menggelar 

even berbuka bersama masyarakat semanusiar, para mitra dan anak yatim.  

119. Berita C7 Menyudahi Ramadhan dengan Ketaatan Terbaik  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Malas dalam 10 hari terakhir Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Karena banyak ulama mengatidakan 

dalam 10 hari terakhir Ramadhan 

hendaknya menyudahi dengan ketaatan  

4 Penanggulangan masalah Dengan mengisi amalam-amalan yang 
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baik   

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Sebaik-baik umur adalah yang 

disudahi dengan husnul khotimah. Hendaknya hal demikian juga berlaku 

pada ketaatan di Rhamadhan. Terkait dengan menyudahi akhir Ramadhan 

dengan ketaatan dan perbanyak amalan-amalan yang baik.  

120. Berita C7 Lahir dengan Tulisan Syadahatain di Tubuhnya   

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Mencemooh  

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena habib Umar menunjukan 

khowariknya dengan tidur saat sang 

kiyai membacakan manusia atau 

tausiyah 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Menghormati dan memuliakan ulama 

jangan sampai mencemooh 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Habib Umar bin Ismail bin 

Yahya atau yang dijuluki dengan julukan Syekhual Mukarom. Beliau lahir 

sekujur tubuhnya penuh dengan tulisan arab (tu-lisan aurod dari Syahadat 

sampai akhir). Beliau menghimpun sebuah pengajian di Panguragan yang 

dikenal dengan sebutan “Pengajian Abah Umar” atas dalam wacana para 

santrinyalebih dikenal dengan sebutan “Buka Syahadat atau Ngaji 

Syahadat”, sebab beliau menyampaikan Hakikat Syahadat. 
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121. Berita C8 Awang Sejahtera Targetkan Cetidak 1.000 Penghafal 

Qur‟an  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Cetidak 1.000 pengafal Qur‟an 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar anak-anak muda banua bisa 

menjadi hafidz yang handal  

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan menyelenggarakn program 

tafidz di Kota Banjarmasin yang 

dilakasankan di tiga mesjid. Kegitan 

tersebut diadakan empat kali dalam 

sepekan mulai pukul 14.00 sampai 17.00 

Wita 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Bukan hanya ingin 

berkontribusi dalam penyediaan hunian, PT Awang Sejatera Permai pun 

ikut berperan dalam menciptidakan 1.000 hafidz Qur‟an di Kota 

Banjarmasin pada 10 tahun ke depan.  Kegiatan tersebut khusus dari 

kalangan anak muda, yang diselenggrakan di tiga mesjid. Yakni mesjid 

Hassanudin Majedi, Mesjid Jami Tuhfaturroghibin, dan mesjid Taibah. 

Adapapun pelaksanaannya empat kali dalam sepekan mulai pukul 14.00 

sampai 17.00 wita. 

122. Berita C8 Insan Pers Sahur Bersama Paman Birin  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Kejujuran 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan  
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3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Harus menyampaikan informasi yang 

check dan balance 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Gubernur Kalimanatan Selatan, 

H. Sahbirin Noor menggelar sahur bersama dengan insan pers. Pers sebagai 

kontrol sosial harus menyampaikan informasi secara jujur dan berimbang. 

123. Berita C8 Jasa Raharja: Jaga Keselamatan dan Kelancaran Arus 

Mudik  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Hati-hati saat mudik dan balik 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan memperhatikan rambu lalu 

lintas, gunakan peralatan keamanan dan 

jangan menggunkan ponsel saat 

berkendara 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Kepala Jasa Raharja Cabang 

Banjarmasin, Widayana menghimbau untuk menjaga keselamatan dan 

kelancaran arus mudik dan balik Ramadhan. Sehingga tidak terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, dengan memperhatikan rambu lalu lintas, gunakan 

peralatan keamanan dan jangan menggunkan ponsel saat berkendara. 
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124. Berita C8 FKH Intan Barakat Buka Bersama di Kampung Dongeng  

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Menjaga kebersihan lingkungan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Karena banyak anak-anak yang 

membuang sampah sembarangan 

3 Evaluasi moral Menjaga kebersihan lingkungan 

berdampak pada kesehatan 

4 Penanggulangan masalah Dengan menggunakan media dongeng 

kepada anak-anak bahwa menjaga 

kebersihan lingkungan itu penting. 

Sehingga terbawa hingga dewasa  

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Forum Komunitas Hijau (FKH) 

Intan Barakat menggelar buka bersama, selain itu juga melakukan 

penanaman pohon, serta mendengarkan dongeng yang bertemakan 

pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dongeng menjadi media 

efektif untuk penyampaian pesan kebaikan kepada anak-anak untuk menjaga 

kebersihan lingkungan. Dongeng yang disampaikan itu akan melekat 

dibenak anak-anak bahwa menjaga kebersihan dan lingkungan itu penting. 

Atau membuang sampah sembarangan berdampak pada kesehatan.    

125. Berita C8 Tingkatkan Ibadah di Penghujung Ramadhan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Lebih meningkatkan keimanan di 

penghujung Ramadhan 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 
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3 Evaluasi moral  Agar Allah memberikan raahmat dan 

ampunan dan dibebaskan dari azab api 

neraka 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Rabu, 29 Juni 2016 / 24 Ramadhan 1437 H. Menjelang perayaan idul Fitri 

1437 Hijriyah yang tinggal dalam hitungan hari, Komandan Pangkalan TNI 

AL (Lanal) Banjarmasin Letkol Laut (P) Oky Iz Dipura menggelar buka 

puasa bersama dengan anggota pramuka Saka Bahari. Manfaatkan beberapa 

hari atau di ujung Ramadhan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah 

SWT. Agar mendapatkan rahmat, pengampunan dan dibebaskan dari azaab 

neraka serta menjadi orang yang bertidakwa.  

126. Berita C7 Menjaga Hati Saat Puasa 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Menjaga hati 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Puasa tidak hanya menjaga lapar dan 

dahaga namun menjaga hal yang tidak 

bermanfaat dan semua perbuatan buruk 

3 Evaluasi moral Sempurnanya keimanan orang berpuasa 

adalah ketawadhuan serta ketinggian 

akhlak, berupa hati dan lisan yang lurus 

4 Penanggulangan masalah Dengan menjaga hati baik itu perkataan 

dan perilaku yang buruk melainkan 

kata-kata dan perilaku yang bermanfaat 
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Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 30 Juni 2016 / 25 Ramadhan 1437 H. Puasa tidak hanya menahan 

lapar dan dahaga. Puasa itu menahan diri agar senantiasa menjaga hati. 

Tanpa penjagaan hati, maka tidak bernilai lapar dan dahaganya. Sempurnya 

sempurnanya keimanan orang yang berpuasa adalah ketawadhuan mereka 

serta ketinggian akhlak mereka, berupa hati dan lisan mereka yang lurus 

terhadap sesama saudara mereka semuslim. 

127. Berita C7 Majelisnya Dihadiri Jamaah dari Manca Negara 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Ibadah kepada Allah 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tidak ada yang ditampilkan 

3 Evaluasi moral Tidak ada yang ditampilkan 

4 Penanggulangan masalah Dengan mengajarkan syahadatain 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 30 Juni 2016 / 25 Ramadhan 1437 H. Habib Umar bin Ismail bin 

Yahya membentuk pengajian yang bernama Asy-Syahadatain bagi 

masyarakat untuk mengaji syahadat. Karena beliau lahir sekujur tubuhnya 

penuh dengan tulisan arab (tulisan aurod dari Syahadat sampai akhir). 

128. Berita C8 Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Layanan BPJS Kesehatan lebih ringkas 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Dalam hal penjaminan pelayanan 

kesehatan saat mudik lebaran, Apabila 
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mengalami sakit saat perjalanan mudik 

3 Evaluasi moral Sebagai bentuk engabdian dan 

kepedulian terhadap kenyamanan dan 

kepuasan peserta BPJS 

4 Penanggulangan masalah Tidak ada yang ditampilkan 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 30 Juni 2016 / 25 Ramadhan 1437 H. Peserta BPJS Kesehatan yang 

sedang mudik dapat berobat diluar wilayah tanpa harus melapor ke kantor 

cabang BPJS kesehatan setempat. Guna sebagai wujud pengabdian dan 

kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal 

penjaminan pelayanan kesehatan, kepada masyarakat yang melakukan 

tradisi mudik lebaran, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait 

prosedur pelayanannya. Para peserta BPJS Kesehatan yang sedang mudik 

lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan 

prosedur yang lebih ringkas. 

129. Berita C8 Daging 100 Kilo Habis dalam Sejam 

No  Teknik analisis  Uraian analisis 

1 Identifikasi masalah Tolong menolong 

2 Identifikasi penyebab 

masalah 

Tingginya harga-harga semabako 

dipasaran 

3 Evaluasi moral Membantu masyarakat yang kurang 

mampu 

4 Penanggulangan masalah Dengan menggelar pasar murah yang 

menjual bahan pokok 

 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan menjelaskan pada berita edisi 

Kamis, 30 Juni 2016 / 25 Ramadhan 1437 H. Pasar Murah yang 
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diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melalui Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dam UMKM yang 

digelar, bekerjasama dengan Bulog dan beberapa pihak terkait lainnya. 

Pasar Murah ini diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena 

harga sembako di pasaran melejit naik saat Ramadhan. Adapun yang dijual 

yaitu beras, gula, minyak goreng, daging, tepung, bawang merah dan putih 

serta daging. 

 

 

C. Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yakni data yang berupa 129 

macam berita yang telah disajikan di lampiran, maka tahapan selanjutnya 

adalah tahap analisis data sebagaimana telah disinggung pada bab metode 

penelitian bahwa teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis isi, analisis framing Robert N Entman dan dilanjutkan 

dengan metode deskriptif kualitatif untuk menarik makna terdalam dan 

simpulan. Berdasarkan penyajian data diatas dapat disimpulkan, sebagai 

berikut: 

1) Identifikasi masalah dari 129 berita diatas, berdasarkan teori adalah: 

Akidah Mencari kebenaran tentang dzat Allah SWT 

Keteguhan hati beriman kepada Allah SWT 

 

 

Syariah Umrah Ramadhan sepi 
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 Ibadah  Cetidak 1.000 penghafal qur‟an 

Membaca al Qur‟an 

 

Syariah  

 Muamalah  

Sedekah 

Harga bahan pokok naik 

Busana syar‟i naik 

Beramal saleh 

Muallaf perlu santunan 

Bahan pokok mengalami kenaikan 

Harga gula sulit turun 

Kenaikkan omset usaha Rumah Makan 

Membantu anak yatim 

Jasa laundry meningkat 

 

Akhlak  Tamak  

Dermawan  

Malas 

Lemah lembut 

Mencintai Ulama 

Etika berdoa 

Amanah 

Giat (rajin) 
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Tolong-menolong 

Adab ketika dalam mejelis 

Syukur 

Berdusta  

Ikhlas 

Silaturahmi  

Sabar 

Sombong  

Dermawan  

Kepedulian sosial 

Mencemooh 

Menjaga akhlak keluarga 

Menjaga kebersihan lingkungan 

Jujur  

 

Ekonomi Tuntutan kerja 

 

Kesehatan  Layanan BPJS Kesehatan lebih ringkas 

Dapatkan kesehatan saat puasa 

 

Sosial Budaya Konten siaran televisi 
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2) Identifikasi penyebab masalah dari 129 berita diatas, berdasarkan teori 

adalah: 

 

Akidah  Kebenaran yang dipelajari pada masa lalu 

adalah kepalsuan. Hanya Dialah kebenaran. 

Kebijakan-Nya adalah kebenaran sejati, dan 

sifat-Nya adalah emas kekayaan yang 

sesungguhnya 

Al Qur‟an adalah pedoman bagi orang beriman 

layaknya  kompas dia selalu dibaca dan 

diperhatikan 

Siti khadijah adalah orang yang teguh imannya 

kepada Allah SWT. tidak tergoda dengan harta 

yang melimpah. Orang nya cerdas, dan 

mempunyai prilaku yang baik 

 

Syariah 

 Ibadah  

Antisipasi cuaca panas di mekkah saat 

melaksanakan Ibadah haji dan Umrah 

Disebabkan ada 126.281 jamaah yang melunasi 

dari jumlah 161.825 

Banyak orang mengalami kerugian yang sangat 

besar dan menyiakan-nyiakan bulan suci 

Ramadhan apalagi mengisinya dengan 

kemaksiatan 
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Pada bulan Ramadhan pintu surga terbuka 

lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan 

dibelenggunya setan. Didalamnya terdapat 

malam yang lebih baik dari pada malam seribu 

bulan 

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah 

karena dibelenggunya setan dan jin, agar tidak 

mengganggu ibadah umat Islam di siang dan di 

malam harinya. Pintu neraka ditutup dan pintu 

surga dibuka lebar. Ada satu malam yang lebih 

baik daripada malam seribu bulan 

Para ulama membuat batas makan sahur untuk 

berhati-hati semanusiar 10 atau 20 menit 

sebelum adzan subuh 

Setan dibelenggu, hitungan amal yang berbeda, 

dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu 

neraka 

Orang-orang yang berpuasa akan di ampuni 

dosa-dosanya dengan berdoa ketika berbuka 

dengan doa 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama 

Ramadhan 

Lapar dan dahaga hanya dirasakan ketika siang 
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saja ketika berpuasa. Masih banyak orang yang 

saat ini makanan buka puasanya sekalian untuk 

sahur, dan ada juga yang kelaparan tanpa 

makanan 

Bulan puasa sebagai moment berharga 

meningkatkan ibadah 

Ramadhan bukan hanya nilai ibadah dan 

mendapatkan pahala 

Agar merasakan keberkahan di bulan suci 

Ramadhan 

Didalam tedapat banyak kelebihan dimana 

membaca satu huruf Al Qur‟an terdapat satu 

kebaikan baginya, satu kebaikan dilipatkan 

menjadi 10 kebaikan 

Mengisi waktu sebelum sahur dengan 

berziarah 

Puasa tidak hanya menjaga lapar dan dahaga 

namun menjaga hal yang tidak bermanfaat dan 

semua perbuatan buruk 

Banyak segi kesehatan saat ibadah puasa jika 

melaksanakannya dengan aturan yang benar 

dan tidak asal-asalan 
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Syariah   

 Muamalah  

Cuaca dan tarif yang cukup tinggi 

Tingginya permintaan gula untuk pelaku usaha 

kuliner dadakan, dan juga untuk perusahaan 

ataupun organisasi yang mengadakan pembagian 

paket sembako gratis 

Pasar murah sebagai wujud kepedulian 

pemerintah kepada warga masyarakat Tapin, 

dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok 

selama puasa dan idul fitri 

Tingginya kebutuhan masyrakat akan berbagai 

jenis pakaian muslim selama Ramadhan 

agar usaha yang dirintis bisa makin berkembang 

Mudik meningkat pada saat memasuki H-7 

Memberi para Muallaf karena tidak memiliki 

tempat tingggal dan pekerjaan tetap 

Kebutuhan barang pokok meningkat dikala 

ramadahan. Dan harga-harga sembako naik 

Harta kekayaan yang cukup nishab dan syarat 

Penjaminan pelayanan kesehatan saat mudik 

lebaran, apabila mengalami sakit saat perjalanan 

mudik 

Ingin berbagi kebagian dan dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan beribadah dengan baik 
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Untuk meringankan masyarakat karena bulan 

Ramadhan kebutuhan pokok mengalami 

kenaikan harga 

Memanfaatkan momentum Ramadhan dengan 

kegiatan berbagi 

Tinggi nya harga-harga sembako dipasaran 

 

 

Akhlak Lupa diri atas apa yang diberi (merasa tidak 

pernah puas/cukup) sehingga menyebabkan 

tamak 

Dalam Agama Allah tidak permusuhan atau 

perkelahian. Musuh yang sebenarnya adalah 

sifat-sifat buruk pada manusia 

Banyak orang mendustidakan keramat para 

ulama berdasarkan logika. Kepintaran logika 

terkadang menyerang para ulama-ulama, 

seakan tidak percaya akan keraamat yang 

dimiliki para ulama  yang menimbulkan 

kebencian pada para ulama yang mendidnding 

kebenaran hakiki 

Banyak orang mendustidakan keramat para 

ulama berdasarkan logika. Kepintaran logika 
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terkadang menyerang para ulama-ulama, 

seakan tidak percaya akan keraamat yang 

dimiliki para ulama  yang menimbulkan 

kebencian pada para ulama yang mendidnding 

kebenaran hakiki 

Terkadang dalam berdoa melakukannya dengan 

seadanya, seolah tidak meminta kepada Allah 

Ziarah kubur untuk mengingat Akhirat 

Ketika dalam mejelis banyak membuat 

kegaduhan dan dan gerakan 

KH Mukhtar Syafaat dikenal pribadi yang 

penuh kesederhaan, suka menolong, qanaah, 

teguh menjaga muru‟ah, tidak tamak, suka 

bersedakah, dan dermawan akan harta dan ilmu 

Memberi bantuan kepada warga yang 

membutuhkan, yakni fakir miskin dan 

pembangunan madrasah 

Banyak orang saat puasa hanya tiduran saja 

(malas) 

Ketika dalam majelis banyak membuat 

kegaduhan dan gerakan 

Malas dan culas ( terlalu banyak tidur disiang 

hari dan menimbun makanan pada malam hari) 
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Banyak yang tidak sabar ketika mendapat 

cacian, pujian, kemiskinan, dan kekayaan 

Kesombongan memamerkan ibadah 

Membantu memenuhi kebutuhan sembako saat 

bulan Ramadhan 

Lebih mementingkan keperluan yang akan 

dipakai di hari raya. Memupuk semangat 

konsumerisme dan boros 

Orang yang gelisah (tidak sabar) bukan hamba 

Allah melainkan hamba iblis 

Suka menolong orang lain 

Murah harta atau dermawan merupakan sikap 

yang sangat dicintai Allah SWT. terlebih saat 

bulan Ramadhan 

Mencintai fakir miskin dan anak yatim 

Kerusakan akhlak pertama menyebar dari 

keluarga 

Banyak anak-anak yang membuang sampah 

sembarangan 

Membantu warga kurang mampu dan anak-

anak panti asuhan 

 

Ekonomi  Kekhawatiran apabila ada menumpuk sebagian 
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stock pokok di gudang secara sengaja agar 

barang kosong dipasaran. Dan rentan 

dimainkan harganya oleh oknum. Sehingga saat 

Ramadhan naik hingga berkali-kali lipat 

Bank kalsel ditunjuk sebagai kas titipan di 

daerah Batulicin dan Banua Anam. Sehingga 

uang kas diperlukan untuk keperluan berjualan 

maupun memberikan uang pada sanak saudara 

Agar kinerja tetap bisa bagus ditengah 

perlambatan ekonomi kalsel 

 

Sosial budaya  

  

Kekhawatiran terhadap siaran televisi yang 

merusak pahala ibadah puasa. Siaran yang 

mendapatkan perhatian yaitu sebelum dan 

sesudah sahur, sebelum dan sesudah berbuka 

 

3) Evaluasai moral dari 129 berita diatas, berdasarkan teori adalah: 

Syariah  

 Ibadah 

Agar optimal dalam melaksanakan ibadah haji 

dan umrah sekaligus meningkatkan kepuasan 

jamaah haji dan umrah 

Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang 

penuh berkah dan mempunyai keutamaan pada 

bulan lainnya. Bulan Ramadhan pintu surga 
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dibukakan pintu neraka ditutup, bau mulut 

orang berpuasa lebih harum disisi Allah dari 

bau minyak kasturi, malaikat beritigfar, para 

setan dibelenggu, dan terdapat satu malam 

yang lebih baik daripada malam seribu bulan 

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh 

kemuliaan 

Ramadhan merupakan bulan yang penuh 

keimanan dan ihktisaban, terampuni dosa-dosa 

manusia dan meraih derajat tidakwa, maka 

gembiralah menyambut bulan Ramadhan 

Mendekatkan diri kepada Allah pada bulan 

Ramadhan karena bulan Ramadhan awalnya 

adalah rahmah (kasih sayang) Allah, 

pertengahannya adalah pengampunan Allah, 

serta akhirnya adalah pembebasan dari api 

neraka 

Allah akan menyelamatkan hamba dari api 

neraka pada setiap malam di bulan Ramadhan 

bagi mereka yang mencari kebaikan yang 

menuju kepada ketaatan 

Barang siapa merasa senang dengan masuknya 

bulan Ramadhan, maka Allah mengharamkan 
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jasadnya bagi neraka. Dan sungguh Allah 

menjanjikan ampunan-Nya di bulan ini 

Banyak keutamaan dalam membaca Al Qur‟an. 

Yakni, Al Qur‟an adalah kalamullah yang 

qadim yang tidak ada kebosanan untuk 

didengarkan. Terdapat petunjuk dan ilmu. 

Allah akan hidupkan hatinya dengan iman, 

bahagia dan cahaya, dan Allah luaskan rezeki, 

dan Allah bahagiakan di dunia dan akhirat 

Nafsu membutidakan tentang keberkahan 

Ramadhan 

Puasa memberikan perlawanan pada nafsu 

yang memang sulit dikalahkan 

Dengan membaca Al Qur‟an itu mendekatkan 

diri kepada Allah  

Puasa itu menahan hawa nafsu 

Memanfaatkan bulan Ramadhan nan  penuh 

berkah 

Zakat itu membersihkan dan menyucikan harta 

kekayaan 

Bulan Ramadahan adalah bulan Al Qur‟an, 

banyak anjuran dan penjelasan baik dalam Al 

Qur‟an maupun hadist –hadist yang 
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menerangkan kelebihan (keutamaan) Al 

Qur‟an 

Semua aktivitas dari sahur sampai buka puasa 

terdapat kesehatan asal sesuai aturean benar 

Keberkahan Ramadhan sehingga berpuasa 

tidak hanya mendapatkan lapar dan haus 

berbuat kebaikan di bulan Ramadhan 

dilipatgandakan oleh Allah , sehingga sangat 

baik sekali kalu bulan Ramadhan melakukan 

amal kebaikan 

Dalam 10 hari terakhir Ramadhan terdapat 

banyak keajaiban. Diantaranya terjadi lailatul 

qadr 

Banyak ulama mengatidakan dalam 10 hari 

terakhir Ramadhan hendaknya menyudahi 

dengan ketaatan 

 

Syariah  

 Muamalah  

Muallaf sebagian besar dari warga yang kurang 

mampu sehingga perlu santunan agar nyaman 

menjalankan syariat Islam 

Untuk meningkatkan penjualan pertalite di 

kalimantan selatan 

 



200 

 

 
 

Akhlak  Dermawan itu baik karena sebagian harta 

adalah milik orang lain yang harus 

disedekahkan 

Malas itu menjauhkan diri kepada Allah atau 

melupakan Allah SWT 

Sesama manusia itu bersaudara, sehingga 

lembah lembut lah kepada siapapun 

Mencintai para ulama sama mencintai 

Rasulullah SAW. Mencintai para ulama dengan 

berziarah dapat menjadikan manusia golongan 

yang kuat iman bukan yang ingkar 

Lalai dan meremehkan keselahan kecil sama 

saja menyepelekan Allah SWT.  Dan sama saja 

membalas kebaikan Allah dengan kesalahan-

kesalahan kecil yang berulang 

Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan, 

bukan hanya di dunia tapi juga di Akhirat 

Supaya pengusaha kuliner yang mau curang 

dengan mencampur bahan jualannya, berfikir 

ulang untuk curang 

Majelis itu intinya adalah adab, sedangkan adab 

dan pengagungan itu letidaknya dihati 

Syukuri apa yang telah Allah dikarunikan, 



201 

 

 
 

niscaya akan menambah kenikmatan  

Nafsu menjerumuskan manusia kepada 

berbagain macam penyakit hati 

Manusia hidup dalam kebersamaan, layaknya 

orang hidup bersama, hendaknya saling 

memperhatikan (peduli) dengan membantu 

orang yang berada dibawah garis kemiskinan  

Silaturahmi menjadikan lingkungan yang 

dirahmati Allah SWT 

Orang yang banyak ujian dan cobaan (sabar) 

bdalam hidup bukan tanda dimurkai Allah, 

boleh jadi itu adalah car untuk menghapuskan 

dosa dan meninggikan derajatnya di surga nanti 

Sesunguhnya Allah bersama dengan orang yang 

sabar 

Sifat dermawan adalah tanda orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 

Kewajiban kaum muslimin, khususnya orang 

tua untuk menasehati keluarga mereka, untuk 

menjaga dan mendidik mereka 

Menjaga kebersihan lingkungan berdampak 

pada kesehatan 

Sempurnanya keimanan orang berpuasa adalah 
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ketawadhuan serta ketinggian akhlak, berupa 

hati dan lisan yang lurus 

 

Sosial budaya   Pemantauan ini guna memastikan agar isi 

siaran televisi sesuai dengan semangat syiar 

Islam. Dan guna tanggung jawab MUI dalam 

Menjaga moral akhlak bangsa 

Membendung tarian yang kurang Islami 

 

4) Penanggulangan masalah dari 129 berita diatas, berdasarkan teori 

adalah: 

 

Syariah  

 Ibadah  

Bagaimana agar bertidakwa di bulan suci 

Ramadhan yaitu berlomba-lomba untuk 

menyibukkan diri dengan amalam-amalan yang 

dapat meraih keridhaan Allah SWT. Dan ikhlas 

dalam menjalankannya agar mendapat ganjaran 

iman 

Perbanyak doa dan istigfar agar hatinya bersih, 

mengurangi aktivitas duniawi, perbanyak 

ibadah pada malam hari sebab malam-malam 

pada bulan Ramadhan merupakan malam yang 

baik untuk ibadah 

Banyak berdoa dan beritigfar, tadarus Al 
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Qur‟an, menelaah buku terkait ibadah puasa, 

Silaturahim kepada keluarga, tetangga, teman, 

terutama kepada kedua orang tua 

Perbanyak doa-doa dan istigfar. Dan perbanyak 

untuk membaca 4 hal. 2 hal yang pertama 

membuat Allah ridha, yaitu membaca syahadat 

dan meminta ampunan dengan beristigfar. 2 

hal lagi merupakan sesuatu yang kalian 

butuhkan, yaitu meminta kepada Allah surga 

dan jauhkan dari api neraka 

Buka bersama dengan keluarga, ada ke pasar 

wadai ada juga mengisi awalan Ramadhan 

dengan melaksanakan tadarus Al Qur‟an 

Membiasakan puasa sebelum memasuki 

Ramadahan. Bisa dengan puasa Senin Kamis 

pada bulan rajab dan Sya‟ban 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin 

menyalurkan bantuan kepada warga dan 

Madrasah 

Berdoa ketika sebelum terbenam 

/magrib/adzan. Ketika adzan atau beduk 

segeralah berbuka. Berdoa sebelum dan 

sesudah makan. Membaca doa setelah berbuka. 



204 

 

 
 

Membukakan orang berpuasa 

Perbanyaklah baca Al Qur‟an di bulan 

Ramadhan, berlomba-lomba membacanya 

dengan disertai tadabbur dan tartil. Dan 

usahakan jangan sampai hanya 5x khataman, 

kalau mampu menambahkan, maka tambahlah 

Bulan puasa adalah ampunan sehingga setiap 

doa diutamakan meminta ampun kepada Tuhan 

Yang Maha Esa (ALLAH) 

Dengan mengadakan safari Ramadhan dan 

buka puasa bersama 

Dengan perbanyak membaca Al Qur‟an dan 

mentadaburi atau memahami nya isinya 

Dengan merenung setelah shalat dan beristigfar 

memohon ampunan-Nya. Dan meminta maaf 

baik keluarga maupun teman 

Memohon ampun kepada Allah dengan 

Rahmat-Nya. Keihklasan, perenungan dan 

napak tilas Rasul-Nya agar mendapat 

keberkahan Ramadhan 

Agar taat kepada Allah hendaklah shalat, 

puasa, tunduk pada aturan Allah. dan 

memandang Rezeki dengan „Kaca Mata‟ 
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ketaatan 

Menyalurkan harta kepada mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat) 

Dengan cara mengkhatamkan Al Qur‟an dalam 

bulan suci Ramdhan dan itu merupakan sunah 

Rasulullah SAW 

 

Syariah  

 Mumalah  

Dengan menggelar enam titik pasar wadai di 

Palangkaraya. Dan juga selalu menjaga 

ketertiban, kebersihan dan keamanan 

Pemerintah Kabupaten Tabalong 

menyediakan lapak pedagang gratis. Tetapi 

tetap membayar biaya kebersihan 

Desperindagkop dan UKM Kabupaten Tapin 

mengggelar pasar Murah dengan 

mempersiapkan sebanyak 1.500 paket 

sembako. Pasar murah disediakan dalam 

bentuk paket dan pasar bebas 

Koramil 1007-01 gelar pasar murah 

bekerjasama dengan para distributor 

Dengan cara melapangkan orang yang sedang 

kesusahan.dan selalu berwasiat menjaga 

shalat lima waktu, jangan tinggalkan shalat 
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shubuh berjamaah dan berbuat baik kepada 

kedua orang tua 

Dengan cara membagikan sembako kepada 

para lansia dan anak yatim piatu. Dan 

mengelar pasar murah kebutuhan sembako 

Salah satu cara dengan membuka pasar 

murah dan mengajak pengusaha bersinergi 

menstabilkan harga sembako  

Memberikan paket sembako murah kepada 

masyarakat 

Memberikan santunan kepada 46 orang anak di 

panti asuhan Al Aqsa Banjarbaru berupa paket 

sembako, peralatan shalat dan santunan uang 

tunai  

 

Akhlak  Agar tidak tamak yaitu belajar ikhlas dengan 

segala yang pergi atau hilang 

Bagaimana supaya dermawan yaitu dengan 

cara bersedekah 

Ibadah tidak menunggu kenyang, ibadah tidak  

menunggu kaya, ibadah tidak  menunggu tua. 

Tapi ibadah harus dikerjakan tepat waktu dan 

berkesinambungan disertai dengan bersyukur 
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Agam Islam mengajarkan untuk selalu 

memaafkan kesalahan orang sekalipun itu 

seorang musuh. Semua umat manusia 

bersaudara bukan saling bermusuhan 

Supaya tidak lalai hendaklah bertobat kepada 

Allah, yaitu dengan tobatan nasuha atau tobat 

yang serius, sungguh-sungguh kepada Allah  

dan tidak mengulanginya lagi 

Salah satu cara menangkalnya dengan rajin 

melakukan silaturahmi dengan masyarakat, 

mensosialisasikan Islam sebagai agama yang 

ramah dan tolong menolong sesama umat 

untuk keluar dari kondisi ekonomi yang serba 

sulit 

Berziarah kubur, menghormati jenazah 

sebaagaimana semasa dia hidup. Meski sudah 

meninggal dunia, jenazah tetaplah manusia 

yang memiliki derajat yang mulia sebagai 

khalifah. Sehingga jenazah wajib 

diperlakukan sebagaimana ketika masih hidup 

Cinta terhadap ilmu pengetahuan, punya 

kemauan yang besar mendalami agama Islam 

Keberkahan majelis bisa diharapkan apabila 
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yang hadir majelis beradab 

Dengan cara berbagi kepada orang yang 

kurang mampu 

Bersikap Qanaah terhadap rezeki yang 

diterima niscaya akan bersyukur kepada Allah 

SWT. dia menganggap dirinya sebagai orang 

yang kaya. Jadi setiap nikmat harus di syukuri 

Tanamkan pada diri bahwa „aku gak bisa apa-

apa, dan aku gak punya apa-apa. Semua hanya 

milik Allah SWT 

Menolong dengan ikhlas karena Allah 

Maka hendaknya ketika berpuasa bersikap 

wajar/sedang-sedang saja. Karena salah satu 

tujuan puasa agar merasakan pedihnya 

menahan lapar dan dahaga 

Dengan bersabar dengan perbutan maksiat 

dan beristiqamah menjauhinya 

Beribadahlah dengan ikhlas dan jangan 

melakukan dosa syirik 

Dengan tidak banyak bicara, suka beramal 

shalih, akhlaknya sangat tinggi, menghormati 

para ulama, menyayangi para pemuda, dan 

lembut kepada anak-anak 
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Manfaatkan 10 hari terakhir Ramadhan 

dengan lebih giat dan semangat melebihi hari 

lainnya 

Dengan menasehati dan menuntun anak-anak 

sebab orang tua adalah wasilah (perantara). 

Nasehat seorang ayah dan ibu lebih 

berpengaruh dari pada nasehat orang lain 

Menghormati dan memuliakan ulama jangan 

sampai mencemooh 

Dengan menjaga hati baik itu perkataan dan 

perilaku yang buruk melainkan kata-kata dan 

perilaku yang bermanfaat 

 

Kesehatan  Meminta Dinas Kesehatan maupun BPOM 

Banjarmasin, untuk sering melakukan sidang 

untuk kuliner di pasar wadai selama 

Ramadhan. Dan diharapkan konsumen juga 

cerdas, jeli dan hati sebelum membeli 

 

Sosial budaya Pemantauan ini dilakukan dengan cara 

merekam konten siaran yang dianggap 

menyimpang dengan cara kirim ke 

pantautv@gmail.com dan melibatkan Komisi 

mailto:pantautv@gmail.com
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Penyiaran Islam (KPI) 

 

Berdasarkan uraian di atas Surat Kabar Harian Umum Media 

Kalimantan memaparkan bahwa ada enam Framing  yang di dapat 

yaitu pesan dakwah akidah, syariah, ibadah dan akhlak, dan pesan 

dakwah sesuai tuntutan jaman yaitu pesan mengenai kesehatan, 

ekonomi dan sosial budaya. 

 

1. Pesan dakwah akidah 

Surat Kabar Harian Umum Media kalimantan 

mendefinisikan pesan dakwah akidah itu adalah kepercayaan atau 

keyakinan seseorang yang berada dalam hati. Masalah akidah 

bukan saja tertuju pada masalah-masalah yang wajib diimani saja, 

tetapi juga meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai 

lawannya, seperti syirik, ingkar dengan Tuhan dan sebagainya.  

Pesan akidah yang disuguhkan dalam bingkai berita 

tersebut adalah mencari kebenaran tentang dzat Allah SWT, 

keteguhan hati beriman kepada Allah SWT sepertinya cerita Siti 

khadijah yang mana beliau adalah orang yang teguh imannya 

kepada Allah SWT. tidak tergoda dengan harta yang melimpah. 

Menyakini hanya dialah kebenaran. Menyakini manusiab suci Al 

Qur‟an sebagai salah satu manusiab yang diturunkan Allah sebagai 

pedoman bagi orang beriman. 



211 

 

 
 

Berdasarkan teori yang dibahas pada bab 2, pesan dakwah 

akidah merupakan landasan pokok dari setiap amaliyah seorang 

muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amaliyah 

tersebut. Akidah sebagai satu pola dari kepercayaan yang 

melahirkan bentuk keimanan. Akidahlah yang membedakan 

seorang muslim dan kafir. Namun terkadang manusia malah 

terjerumus dalam kesesatan yang berujung kepada ke syirikan. 

Sehingga hendaknya manusia tidak menyimpang dari keyakinan 

yang di gariskan Allah SWT yang tertuang dalam arkanul iman 

seperti Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat 

Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab 

Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadhar. 

2. Pesan dakwah syariah 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

mendefinisikan pesan dakwah syariah pesan dakwah syariah adalah 

susunan, peraturan yang mengatur hubungan dengan tuhan, 

hubungan dengan saudara seagama, dan hubungan dengan sesama 

manusia. Pesan dakwah syariah itu terbagi menjadi dua bagian 

yaitu ibadah dan muamalah. 

a. Ibadah 

Pesan dakwah ibadah yang di suguhkan dalam bingkai berita 

tersebut adalah menggambarkan bahwa banyak orang 

mengalami kerugian yang sangat besar dan menyiakan-
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nyiakan bulan suci Ramadhan apalagi mengisinya dengan 

kemaksiatan padahal bulan suci Ramadhan pintu surga 

terbuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan dibelenggunya 

setan, didalamnya terdapat malam yang lebih baik dari pada 

malam seribu bulan. Bulan suci Ramadhan hendaklah 

berlomba-lomba untuk menyibukkan diri dengan amalam-

amalan yang dapat meraih keridhaan Allah SWT seperti 

perbanyak doa-doa dan istigfar,  perbanyak membaca Al 

Qur‟an sebab membaca satu huruf Al Qur‟an terdapat satu 

kebaikan baginya, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 

kebaikan inilah menggambarkan betapa besarnya pahala 

bagi orang membaca Al Qur‟an. 

b. Muamalah  

Pesan dakwah muamalah yang disuguhkan dalam bingkai 

berita tersebut adalah peranan jual beli yang meningkat pada 

bulan suci Ramadhan, tinggi harga-harga bahan pokok, 

sehingga perlunya memberi sedekah dan bantuan kepada 

warga yang membutuhkan, yakni fakir miskin, anak-anak 

yatim, panti asuhan dan masyarakat yang kurang mampu. 

Berdasarkan teori yang dibahas pada bab 2, pesan dakwah 

syariah yang meliputi ibadah adalah segala bentuk pengabdian 

yang ditujukan kepada Allah semata yang di awali oleh niat. 

Semua perbuatan baik dan terpuji menurut agama Islam dapat 
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dianggap dapat ibadah jika diniatkan ikhlas kepada Allah SWT. 

Secara ringkas pesan dakwah itu adalah ibadah shalat, ibadah 

puasa, ibadah zakat dan ibadah haji dan umrah. Sedangkan pesan 

dakwah syariah yang meliputi muamalah adalah berkaitan dengan  

makhluk Allah atau komunikasi antar sesama manusia dengan 

manusia lain sebagai makhluk sosial dalam kerangka hablu min 

an-nas yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang 

lain dalam pergaulan hidup di dunia seperti: semua kegiatan jual 

beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang-piutang, jaminan, 

pemberian, waqaf dan wasiat. 

3. Pesan dakwah akhlak  

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

mendefinisikan pesan dakwah akhlak adalah tentang perilaku 

kebiasaan yang memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan 

sehari-hari baik itu prilaku yang baik atau prilaku yang tidak baik. 

Pesan dakwah akhlak yang di suguhkan dalam bingkai 

berita tersebut mengambarkan dua akhlak, yaitu akhlak terpuji 

(karimah) dan akhlak tidak terpuji (mazmumah). Akhlak terpuji 

tersebut adalah dermawan (ringan tangan) yang memberikan 

sebagian harta kepada yang berhak, bersikap lemah lembut kepada 

semua orang karena semuanya bersaudara, mencintai ulama yang 

maknanya sama mencintai Rasulullah SAW, bersikap amanah 

kareena setiap amanah yang diberikan akan dipertanggung 
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jawabkan di akhirat, sesama manusia hendaknya saling membantu 

(tolong menolong) dalam kebaikan sambil menjalin tali 

silaturahmi, setiap hari hendaklah rajin melaksanakan ibadah 

ditambah dengan selalu jujur dalam berkata, bersifat ikhlas dan 

sabar ketika mendapat cacian, pujian, dikasih kemiskinan maupun 

kekayaan mensyukuri apa yang diberi oleh Allah SWT, qanaah 

terhadap rezeki yang diterima niscaya akan bersyukur kepada 

Allah SWT, dan agama Islam mengajarkan untuk selalu 

memaafkan kesalahan orang sekalipun itu seorang musuh. Semua 

umat manusia bersaudara bukan saling bermusuhan dan menjaga 

kebersihan lingkungan. 

Sedangkan akhlak tidak terpuji tersebut adalah tamak yang 

manusia selalu sibuk mengumpulkan harta selalu merasa kurang 

puas dengan apa yang di peroleh, berdusta disini adalah 

mendustidakan keramat para ulama yang menimbulkan cemoohan 

dan kebencian, sifat malas terkadang sangat terasa pada bulan suci 

Ramadhan yang hanya tiduran saja, malas itu menjauhkan diri 

kepada Allah atau melupakan Allah SWT, bersikap lalai dan 

meremehkan keselahan kecil sama saja menyepelekan Allah SWT.  

Dan sama saja membalas kebaikan Allah dengan kesalahan-

kesalahan kecil yang berulang, dan sebagai manusai janganlah 

bersikap sombong seperti kesombongan memamerkan ibadah pada 

bulan suci Ramadhan, padahal sempurnanya keimanan orang 
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berpuasa adalah ketawadhuan serta ketinggian akhlak, berupa hati 

dan lisan yang lurus. 

Berdasarkan teori yang dibahas pada bab 2, pesan dakwah 

akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan 

manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam 

mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran 

yang bersumber dari Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah, pasti dinilai baik 

oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam perilaku sehari-

hari. Manusia yang baik dan bahagia adalah manusia yang 

memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur seperti akhlak 

terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 

masyarakat dan akhlak terhadap lingkungan dan dilarang bersifat 

syirik, kufur, nifak dan fasik, tidakabur dan ujub, dengki, ghibah 

dan riya. 

4. Pesan dakwah ekonomi, kesehatan dan sosial budaya 

Surat Kabar Harian Umum Media Kalimantan 

mendefinisikan pesan dakwah ekonomi adalah bagaimana manusia 

mencukupi kebutuhan hidupnya, kesehatan adalah bagaimana 

keadaan tubuh dalam keadaaan sehat dan sosial budaya adalah 

kerangka sistem budaya dan teknologi sedemikian rupa sehingga 

manusia menjadi komponen yang sangat tergantung pada sistem. 
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Pesan dakwah yang di suguhkan dalam bingkai berita 

tersebut tentang ekonomi adalah bagaimana tuntutan kerja yang 

sulit sehingga keterbatasan lapangan kerja yang menimbulkan 

pengangguran, ketimpangan kaya miskin, gejala ini terlihat jelas 

dalam kehidupan membengkaknya jurang antara yang kaya dengan 

yang miskin. Tentang kesehatan adalah bagaimana layanan BPJS 

kesehatan lebih ringkas bagi masyarakat agar mendapatkan 

kesehatan saat puasa. dan tentang sosial budaya adalah konten 

siaran televisi yang dapat merusak pahala ibadah puasa dan 

menimbulkan kecenderungan manusia akan menilai, menikmati 

sesuatu hanya dengan ukuran-ukuran yang bersifat lahiriah semata 

(pragmatis) yang membudaya di masyarakat. 

Berdasarkan teori yang dibahas pada bab 2, pesan dakwah 

ekonomi adalah ketimpangan kaya miskin dan pengangguran, dua 

aspek itulah yang harus diperhatikan oleh para da‟i terhadap 

problematika ekonomi masyarakat. Pesan dakwah kesehatan adalah 

semua yang berhubungan dengan penjagaan keseimbangan tubuh 

agar sehat secara fisik dimana semua fungsi dalam keadaan sehat 

tidak terkena penyakit. Pesan dakwah sosial budaya adalah 

reifikasi yaitu kecenderungan manusia akan menilai dengan ukuran 

yang bersifat lahiriah (panca indera), objektivikasi yaitu 

terperangkapnya manusia dalam kerangka sistem budaya dan 

teknologi, manipulasi, yaitu efek kehidupan manusia dari teknologi 
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yang  menjurus pada “menciptidakan‟ kebutuhan artifisial dan 

fragmentasi, yaitu kehidupan masyarakat yang makin maju menuju 

kehidupan modern. 

 

 

 

 

 


