AFFAN BIN UMAR, S.Kom, MH
Tempat Bekerja
Nomor Telepon
Agama
Manhaj
Alamat Tinggal
Provinsi
Tempat, Tgl. Lhr
Status Nikah
Suku
Golongan Darah
Nomor KTP
Rumus Sidik Jari

: Festival Madinah
: 0812 8090 0000
: Islam
: Salaf
: Bogor, Jl. RS AU
: Jawa Barat
: Bogor, 26 Syawwal 1410 H/ 21-5-1990 M
: Single dan belum pernah menikah
: Jawa
:B
: 3401062105900001
: 16 0 16 U ooo 20/ I 32 W iii

Bentuk Fisik
Warna Kulit
Tipe Rambut
Warna Rambut
Warna Mata
Cacat Fisik
Tinggi Badan
Berat Badan
Olahraga Digemari
Riwayat Penyakit
Ciri Khas/ Tanda Lahir

: Normal
: Kuning Langsat
: Lurus
: Hitam
: Hitam
: Tidak Ada
: 160 cm
: 60 kg
: Bina Raga
: Tidak ada penyakit berat/ penyakit dalam
: Tahi lalat di kelopak mata sebelah kiri

Jenjang

Jurusan

Tahuh Lulus

S1

SIstem Informasi

2013

S2

Hukum Bisnis

2018

Moto
Target Hidup
Penghargaan
Hobi
Kegiatan Waktu Luang
Hal Disukai
Siap Postitif
Sikap Negatif
Merokok

: Hidup sesuai pedoman Manhaj Salaf, bahagia dengan Zuhud dan Qana'ah.
: Menempatkan/ memberikan hak dengan cara yang Haq.
: Penghargaan Tinggi Pertukaran Pelajar Indonesia-Malaysia Tahun 2007 M.
: Membaca dan Menulis Ilmiah, Bushcrafting, Fotografi, Film Making.
: Membaca dan Menulis Ilmiah, hobi lain dilakukan sesekali waktu.
: Seni dan Arsitektur Islami, Interior Design & Home Furnishing, Memasak.
: Senang menambah wawasan.
: Tidak dapat mengerjakan banyak hal dalam satu waktu.
: Tidak.

Bidang

Perusahaan

Tahun

Posisi Sebagai

Pekerjaan

apartureindonesia.com

2010 s.d. 2012

Desainer Grafis Senior

Pekerjaan

Universitas Tanjungpura

2017

Editor Tanjungpura Law
Journal

Pekerjaan

PT Jatra Buana
Kreasindo

2014 s.d. 2015

Manajer Produksi

Pekerjaan

Universitas Tanjungpura

2015 s.d. 2017

Analis Data Akademik

Kepanitiaan

Radio Rodja 94.7 Fm

2015 s.d. 2016

Desainer Grafis

Pekerjaan

Universitas AMIKOM

2011 s.d. 2013

Asisten Dosen

Organisasi

UKM KOMA AMIKOM

2011 s.d. 2013

Ketua Divisi Desain
Grafis
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Pekerjaan

Radio KITA 87.6 Fm

20017 s.d. 2008

Penyiar

Organisasi

Program Duta Pelajar

2007

Duta Pelajar Indonesia Malaysia

Jenis
Persiapan

Keterangan

Finansial

[1] Sejak Ramadhan 1437 H/2016 M, telah membangun dan
mengelola ****;
[2] Distributor **** dan ****.
Tersebut di atas merupakan beberapa sumber penghasilan hingga
hari ini, Alhamdulillah.

Jangka
Waktu yang
Dibutuhkan
Sebelum
Menikah

Terhitung sejak biodata ini hingga waktu pernikahan adalah 4
(empat bulan), dengan alasan sebagai berikut:

Visi & Misi
pernikahan

Menjadikan bahtera rumah tangga sebagai sarana memperbanyak
amal ibadah (dalam arti khusus maupun umum) guna meraih tujuan
yakni kehidupan yang kekal dalam kebahagiaan di surga, dengan
menjalani kehidupan keduniaan yang sejahtera dengan asas sikap
Zuhud dan Qana'ah.

Ilmu dan
wawasan
mengenai
pernikahan

Telah menelaah kitab-kitab pernikahan karya Ustadz Abdul Hakim
bin Amir Abdat, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah, MA, didukung dengan
kitab-kitab hadits terjemah khusus pada bab Nikah di antaranya
kitab Subulus Salam Syarh Bulugh al-Maram, hingga buku-buku kecil
yang membahas kehidupan rumah tangga dan sifat-sifat
perempuan.

Saat ini tengah menyelesaikan jenjang pendidikan Program
Pascasarjana/ S2 di Universitas Tanjungpura Program Magister Ilmu
Hukum mengambil konsentrasi Hukum Bisnis, yang telah memasuki
semester IV (semester akhir) dan tengah menyusun Master's Thesis.
Artinya jangka waktu yang dibutuhkan kurang lebih 4 (empat) bulan
hingga hari pernikahan setelah atau menjelang wisuda.

Kriteria Calon (Fisik)
Bentuk
Fisik

Badan chubby dan-atau tubuh padat, kencang berisi.

Warna Kulit

Tidak membatasi

Tipe
Rambut

Tidak membatasi

Warna
Rambut

Tidak membatasi

Warna
Mata

Tidak membatasi

Cacat Fisik

‘Affwan, saya menyukai wanita yang tidak memiliki cacat fisik.
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Tinggi
Badan

160 cm s.d. 170 cm +

Berat
Badan

Proporsional dengan tinggi badan

Riwayat
Penyakit

‘Affwan, saya menyukai wanita yang tidak memiliki penyakit dalam
dan-atau penyakit keturunan.

Tanda Lahir

Tidak membatasi

Kriteria Calon (Non-Fisik)
Usia

17 s.d. 25 tahun.

Domisili

Tidak membatasi

Suku

Tidak membatasi

Pendidikan

Tidak membatasi

Status
Pernikahan

Single/ Belum pernah Menikah.
Catatan Khusus:
[1] Apabila pada masa sebelumnya pernah berpacaran dianjurkan
untuk bertaubat terlebih dahulu dari dosa berpacaran sebelum
memulai proses taaruf;
[2] Pihak ikhwan (laki-laki) tidak akan mempertanyakan mengenai
kehidupan masa lalu pihak akhwat (perempuan).

Sifat

Pencemburu, penyabar, pandai menjaga lisan, penyayang, rajin.

Lain-Lain

Tidak membatasi kriteria; namun diutamakan wanita yang cantik
jelita dan-atau menyejukkan pandangan, memiliki tubuh yang
indah sebagaimana dijelaskan dalam bagian [Kriteria Calon Fisik] >
[Bentuk Fisik]. Akan tetapi penentu akhir adalah Agamanya (kadar
kecintaannya terhadap Allah  ع َز وجلdan Rasulullah صلى هللا عليه وسلم.

Harapan
Kedepan

Keterangan

Sumber dana
acara pernikahan

Untuk menyelenggarakan acara pernikahan insyaAllah kami (pihak
ikhwan) yang menanggung.

Gambaran acara
pernikahan

Merujuk kepada kaifiah/ tata cara pernikahan yang dikehendaki
syari'at; kalaupun dari pihak perempuan tidak dapat mengikuti
secara totalitas (menyeluruh) maka tidak dipermasalahkan apabila
ada ketenuan-ketentuan lain selama tidak menyelisihi kitabullah
dan sunnah. Sangat diinginkan tidak terjadinya kemaksiyatan
berupa panggung hiburan musik.
Sementara itu untuk walimah (pesta pernikahan); dana yang
disiapkan dialokasikan untuk memenuhi fasilitas tempat undangan
berupa meja dan kursi yang nyaman, ergonomis artinya tidak
sempit, juga disediakan area bagi para undangan yang hendak
makan dengan cara makan bersama di atas loyang,
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serta dengan menghidangkan makanan terbaik yang sehat.
Memenuhi daftar undangan dengan orang-orang shalih dan orangorang miskin.
Catatan Penting: Dana yang disiapkan tidak dihambur-hamburkan
untuk dekorasi tempat pernikahan dan walimah, dekorasi
mengambil konsep Traditional Morocco; dengan dominasi warna
Putih, Cokelat Khaki, warna Gurun Pasir serta taman Oasis.
Domisili

Tidak membatasi

Karier kedepan

[1] Terus mengembangkan usaha sebagaimana yang telah kami
jelaskan pada kolom sebelumnya [Persiapan Pernikahan] >
[Finansial], dengan terus berinovasi membuat ragam produk kreatif
yang fungsional;
[2] dan-atau melanjutkan karier yang pernah kami geluti pada
institusi pendidikan pemerintah (yang detailnya dapat dibaca pada
kolom [Riwayat Pengalaman]; baik sebagai Analis Data Pendidikan
ataupun Dosen, InsyaAllah.

Keturunan dan
pendidikan anak

[1] Anak didik di bawah pengawasan kedua orang tua hingga
mencapai masa tamat Sekolah Dasar;
[2] Tatkala mencapai jenjang menengah pertama dan jenjang
menengah atas disekolahlan di Ma'had sunnah insyaAllah. Misal
Ma'had Al-Irsyad, Tengaran Salatiga;
[3] Sementara itu terus dibimbing dan dimotivasi oleh kedua orang
tua untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah, Saudi
Arabia. Akan tetapi tidak memaksakan.

Target jangka
pendek

[1] Memperkuat jaringan dagang dengan asas kejujuran dan
keuntungan bersama atas produk-produk yang kami komersilkan
khususnya di wilayah ***** mengingat jumlah kompetitor dalam
segmen produk yang kami pasarkan masih tergolong sedikit;
[2] Menyelesaikan Master's Thesis (4 bulan) yang mengangkat
polemik penyimpangan aqidah dan ilmu pengetahuan yang
menyesatkan yang disebarkan melalui perangkat lunak edukatif
yang dibuat oleh developer software yang awwam terhadap perkara
Agama;
[3] Segera Menikah.

Target jangka
panjang

[1] Adapun bisnis/ usaha yang telah disebutkan pada kolom-kolom
sebelumnya diusahakan terus berkembang secara kuantitas produk
maupun peningkatan kualitas yang berdampak pada peningkatan
profit dan earning. Yang keuntungan tersebut digunakan untuk
memenuhi hajat kehidupan serta dapat pula digunakan untuk
mengembangkan usaha yang baru;
[2] yang pada akhirnya usaha-usaha bisnis ini dapat diwariskan
badan usahanya kepada anak-keturunan, dan begitu seterusnya.
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Memperbolehkan
istri untuk
bekerja:

[1] Tidak direkomendasikan untuk bekerja;
[2] Namun Istri diperkenankan dan difasilitasi untuk
mengembangkan kemampuan/ bakat/ keahlian/ kepintaran yang
dimiliki dengan tidak menafikan ketentuan-ketentuan syara'. Yang
pada akhirnya apa-apa yang dimaksud dapat diajarkan/ diteruskan
oleh anak-keturunan;
[3] Adapun harta yang diperoleh dari pengembangan keahlian istri,
misal produksi kue, makanan olahan dan selainnya, menjadi hak
sepenuhnya istri, yakni kekayaannya sendiri.
Catatan Penting:
1. Contoh CV Ta’aruf yang saudara baca saat ini disusun oleh
temanshalih.com;
2. Bagian-bagian dalam Contoh CV Ta’aruf ini diadaptasi dari susunan
form biodata Mawaddah Indonesia dengan berbagai penyesuaian;
3. Desain dan layout hasil olah temanshalih.com;
4. Silahkan saudara tulis ulang sesuai dengan biodata diri masingmasing;
5. Tulisan dalam bagian “Catatan Penting” boleh dihapus.
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