SNAPCHOLOGY
Snapping Information not just on psychology
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ADVOKASI
Para pria yang ingin memberi dukungan, rambutnya akan
dipotong habis hingga gundul. Sementara bagi wanita boleh
untuk tak gundul yakni dengan menyisakan rambut sepanjang
20cm karena sifat dasar wanita adalah memperhatikan
penampilan. Mulai dari pilihan busana, kesehatan kulit hingga

tata rambut. Berbagai gaya dan tren diikuti agar bisa tampil
mempesona dan menjadi pusat perhatian. Namun, bagaimana
Sumber Gambar: tribunews.com
KEILMUAN
Jupe Tampil Botak Karena Peduli dengan Penderita
Kanker Anak
JAKARTA, (PR).- Julia Perez (Jupe) tampil dengan gaya
tanpa rambut alias botak bukan karena patah hati dengan
pesepak bola Gaston. Jupe punya alasan kepalanya
dibotakin karena rasa peduli terhadap penderita kanker
anak.

dengan wanita yang memilih gaya rambut plontos?
Mencukur rambut hingga gundul memang terkesan sepele
namun hal ini bisa bermakna besar bagi anak-anak pasien
kanker.
"Kami ingin mengajak masyarakat untuk mencukur rambut
mereka. Sehingga anak-anak dengan kanker tidak merasa
sendiri," tutur penggagas Shave For Hope, Steny Agustaf

―Rambut dibotakin sudah dua minggu yang lalu. Saya
cuma ingin memberi suport kepada anak-anak penderita
kanker, terutama penderita kanker yang perempuan,‖ tutur
Julia Perez saat ditemui di Epicentrum, kawasan
Kuningan, Jakarta, Senin 4 April 2016.

Rahman di Restauran Plataran Jakarta Patio pada Kamis

"Ada anak penderita kanker bertanya kepada saya. Kak
kok rambutnya nggak botak? Apa karena artis? Saya sedih
anak itu bilang ke saya seperti itu. Itu jujur sama aja dia
menampar saya. Maka saya pikir–pikir benar juga apa
yang dikatakan anak itu, terus saya botakin saja kepala
saya ini,‖ ujarnya.

pasien kanker anak lewat Yayasan Pita Kuning Anak

(3/2/2016).
Lalu, setiap rambut per kepala yang dicukur dihargai oleh
donatur sebesar Rp 100.000. Uang tersebut akan disalurkan ke

Indonesia.Tahun ini target yang ingin dicapai sebanyak 5000
orang dengan total dana yang terkumpul Rp 500 juta.Pada
aksi yang sama di tahun 2013, tercatat 3.281 orang lakukan
pencukuran rambut dan dana yang terkumpul sebanyak Rp

Dengan gaya rambut yang botak, Jupe ingin menunjukan
perhatiannya terhadap anak-anak penderita kanker. Jupe
pun memberi motivasi kepada mereka untuk terus
berjuang dalam hidup. Jupe merasa harta yang dimilikinya
tak bisa menyelamatkan penyakit kanker. Demikian juga
dengan ketenarannya tak berarti apa-apa. Makanya Jupe
mengajak penderita kanker anak-anak, jangan patah
semangat. Yan penting berjuang dan berdoa untuk
mencapai kesembuhan.
Terkait dengan kepalanya yang pelontos saat ini, Jupe
mengaku suka lupa sudah tidak memiliki rambut. Kadang
dia masih suka latah meminjam sisir untuk merapikan
rambut. "Saya masih suka ambil sisir dengan niat
merapikan poni. Baru sadar setelah melihat di
kaca/cermin, ternyata sudah tidak memiliki rambut," tutur
Jupe.***

1,1 miliar.
Jupe ikhlas ditinggal fans yang tidak suka kepalanya
botak.
Kini Jupe mengaku lebih ikhlas dan membebaskan para
penggemarnya untuk tidak lagi mengikuti dirinya di media
sosial. Dia mempersilakan penggemar untuk follow artis-artis
lain yang lebih cantik dan tidak plontos seperti dirinya. Jupe
menuturkan bahwa dia tidak masalah apabila ditinggalkan
oleh penggemarnya dengan penampilannya saat ini. Karena
menurutnya yang terpenting adalah dia bisa memberikan
energi positif bagi para penderita kanker. Kanker adalah
penyakit mematikan yang membuat rambut rontok akibat
menjalani serangkaian penyembuhan.

KEROHANIAN
Toleransi dalam Islam
Allah Ta’ala berfirman,
اَل يا ْى اهب ُك ُم ه
بر ُك ْم أا ْن تابا ُّزو ُه ْم
اَّللُ ا
ِ ِيه اولا ْم ي ُْخ ِز ُجى ُك ْم مِ ْه ِديا
ِ ّع ِه الهذِيها لا ْم يُقابتِلُى ُك ْم فِي الذ
ُ اوت ُ ْق ِس
) إِوه امب اي ْى اهب ُك ُم ه8( اَّللا يُحِ بُّ ْال ُم ْقسِطِ يها
طىا إِلا ْي ِه ْم إِ هن ه
ع ِه الهذِيها قابتالُى ُك ْم فِي
اَّللُ ا
بر ُك ْم او ا
اج ُك ْم أ ا ْن ت ااىله ْى ُه ْم او ام ْه ايت ااىله ُه ْم
ظبه ُازوا ا
ِ علاى ِإ ْخ از
ِ ِيه اوأ ا ْخ از ُجى ُك ْم مِ ْه ِد اي
ِ ّالذ
ه
(9( فاأُولائِكا ُه ُم الظب ِل ُمىنا
―Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena
agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu
(orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa
menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah
orang-orang yang zalim.‖ (QS. Al Mumtahanah: 8-9)
Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah
setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada
sangkut pautnya dengan hal agama.
Sedangkan dalam hal ini adalah suatu kepedulian seseorang
Artis-artis cantik terhadap penderita kanker sehingga rela
memangkas rambutnya.
Apabila kita tinjau dari segi islam, rambut adalah salah satu
aurat bagi perempuan.Berikut adalah Firman Allah SWT :
علاى ُجيُىبِ ِه هه
او ْلياض ِْزبْها بِ ُخ ُم ِزه هِه ا

Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (khimâr) ke
dada-dada mereka. (QS an-Nur [24]: 31).
Dari ayat ini tampaka jelas, bahwa wanita Muslimah wajib
untuk menghamparkan kerudung hingga menutupi kepala,
leher, dan juyûb (bukaan baju) mereka. Sementara itu,
mengenai jilbab, Allah Swt. berfirman dalam ayat yang lain:

علا ْي ِه هه
ِ س
بء ْال ُمؤْ ِمىِيها يُ ْذوِيها ا
اجكا اوباىابتِكا اووِ ا
ِ ي قُ ْل ِأل ا ْس او
ُّ يابأايُّ اهب الىه ِب
ِم ْه اجالابِي ِب ِه هه
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu,
perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin:

anak-anak

Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka. (QS al-Ahzab [33]: 59).
Kata jalâbîb yang terdapat dalam ayat tersebut
adalah jamak dari jilbâb. Secara bahasa, jilbab
adalah sejenis mantel atau baju yang serupa dengan
mantel (Lihat: Kamus al-Muhith). Menurut
beberapa pendapat ulama tafsir, pengertiannya
adalah sebagai berikut:
1. Kain penutup atau baju luar/mantel yang
menutupi seluruh tubuh wanita. (Tafsîr Ibn ‗Abbas,
hlm, 137).
2. Baju panjang (mulâ‘ah) yang meliputi seluruh
tubuh wanita. (Imam an-Nawawi, dalam Tafsîr
Jalalyn, hlm. 307).
3. Baju luas yang menutupi seluruh kecantikan dan
perhiasan wanita. (Ali ash-Shabuni, Shafwah atTafâsîr, jld. 2, hlm. 494)
4. Pakaian seperti terowongan (baju panjang yang
lurus sampai ke bawah) selain kerudung. (Tafsîr Ibn
Katsîr). Intinya, Allah memerintahkan kepada Nabi
agar menyeru istri-istrinya, anak-anak wanitanya,
dan wanita-wanita Mukmin secara umum—jika
mereka keluar rumah untuk memenuhi hajatnya—
untuk menutupi seluruh badannya, kepalanya, dan
juga juyûb mereka, yaitu untuk menutupi dada-dada
mereka.
5. Pakaian yang lebih besar dari khimâr (kerudung).
Ibn ‗Abbas dan Ibn Mas‗ud meriwayatkan, bahwa
jilbab adalah ar-rada‘u, yaitu terowongan (pakaian
yang lurus tanpa potongan yang menutupi seluruh
badan). (Tafsîr al-Qurthubi).
Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini,
hendaknya kita mampu bijak dalam mengambil
keputusan yang mengatasnamakan suatu kepedulian
dan toleransi.Tanpa harus mentransformasi agama
kita yaitu agama islam.
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