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PENGURUS & LEGALITAS

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Siapa yang tidak tahu peribahasa hemat pangkal kaya saat kita masih 
duduk di bangku sekolah dasar kita sudah diajarkan, Hemat pangkal 
kaya adalah peribahasa yang mempunyai arti bahwa semakin banyak 
kita menabung dan menyisihkan uang, maka kekayaan kita akan semakin 
bertambah. Orang yang kaya adalah mereka yang pandai menyimpan 
uang dan tidak menghabiskan konsumsi lebih besar daripada 
pemasukan. Selain itu, peribahasa ini menghimbau anak-anak bangsa 
untuk rajin menabung sehingga tertanam jiwa hemat dan sederhana.

Tapi dalam ajaran islam 14 abad yang lalu untuk menjadi kaya 
adalah dengan bersedekah sebagaimana pada ulasan utama majalah 
kita ini mengangkat tema “SEDEKAH PANGKAL KAYA”. Mengapa? Sebab, 
sedekah merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs (membersihkan 
diri, lahir-batin). Kita butuh sedekah, sebab sedekah itu akan kembali 
kepada kita dalam beragam bentuk. 

Pada ruang At Tarbiyah dan As Shihah kali ini kami menghadirkan 
nara sumber yang berkompeten pada bidangnya yaitu Ibu Sukma Ayu 
Candra Kirana sebagai Dosen di Stikes Hang Tuah Surabaya juga Ibu Etty 
Sunanti yang kita kenal sebagai Trainer Parenting.

Adapun pada kolom buah hati para donatur bisa mengirimkan foto 
anaknya yang masih di bawah umur lima tahun untuk dapat tampil di 
majalah suara hati. Tentu masih banyk rubric yang lainnya yang bisa 
menginspirasi kebaikan dalam keseharian.

Semoga kita bisa belajar banyak hal terutama nilai dari sedekah. 
Saran dan kritik pembaca sangat kita tunggu untuk kualitas majalah 
Suara Hati yang lebih baik. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Redaksi

S H O D A Q O H 
PANGKAL  K A Y A
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Visi :
Menjadi Yayasan yang 
mandiri dan profesional demi 
mewujudkan Indonesia kuat 
yang diridhoi Allah SWT.

Misi :
1. Melaksanakan program-program sosial kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan ajaran ilahi.

2. Memberdayakan potensi umat secara optimal sehingga dapat meningkatkan produktifitas diri 
dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.

3. Menciptakan kemandirian yayasan dengan mengembangkan usaha-usaha riil dalam wadah 
yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Sang Pembebas 
Mesir

Amr bin Ash,

Srikandi Asli Jepara 
yang Go International

Febti Estiningsih

SHODAQOH 
PANGKAL  KAYA

PLAYING 
AND
LEARNING

DEPRESI.... 
CEGAH 
SEDINI 
MUNGKIN !
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 MINDSET

Oleh : Supartiningsih, S. Pd

7 LANGKAH KEAJAIBAN 
MENARIK REZEKI

Terkadang ada banyak orang mengeluh 
tentang rezeki yang tidak mengalir dengan 
lancar kepadanya. Sabar dan menerima 
kesulitan adalah salah satu langkah untuk 

menarik rezeki. Serta tidak lupa untuk selalu 
khusnudhon kepada Allah. Jika kita bisa melalukan 
langkah-langkah keajaiban ini untuk menarik rezeki, 
maka keajaiban dari Allah pasti akan datang. Dan 
keajaiban ini merupakan rezeki yang besar dari Allah. 

Selalu bersyukur dan banyak istighfar kepada 
Allah karena rezeki tidak hanya di maknai dengan 
uang saja. Sesungguhnya keimanan, kesehatan dan 
ketenangan hati itu juga merupakan rezeki yang tak 
ternilai harganya dari Allah.

Allah memberikan rezeki bagi siapa saja yang 
Dia kehendaki. Allah akan memberikan keajaiban 
bagi orang-orang yang melakukan langkah-langkah 
berikut :
1. Hilangkan Perisai

Rezeki itu datangnya seperti derasnya air hujan 
yang turun dari langit ke Bumi. Dan Air yang deras 
itu pasti mendatangi siapa saja yang ada di Bumi. 
Namun kenapa sebagian manusia tidak banyak 
mendapatkannya?. Hal itu di sebabkan karena 
manusia itu masih ada perisai. Perisai tersebut 
adalah DOSA. Maka dari itu, selalu beristighfarlah. 
Seperti di jelaskan dalam Surat Nuh Ayat 10-13: 
Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah 
ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia 
adalah Maha Pengampun. niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, 
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu 
sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan 
kebesaran Allah?

2. Sadar Akan Perisai Yang Ada
Jika kita ingin kehidupan kita ajaib, maka telitilah 
tiap dosa-dosa kita dan sadari akan perisai yang 
ada pada diri kita. Dan segera bertaubat kepada 
Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya 
dengan tidak mengulanginya lagi.

3. Siap Menerima Setiap Kejadian Pahit Yang 
Menimpa
Di tahapan yang ke-3 ini, Allah bisa saja menguji 
hambanya dengan musibah atau kesedihan yang 
sukar untun di terima. Cara mengatasi tahapan 
ini, anda bisa merendahkan diri anda kepada 
Allah dengan selalu berdzikir dalam keterasingan 
kepadaNya.

4. Menghadapi Detoksifikasi
Dalam proses pertaubatan, ada banyak ujian 
yang pastinya sukar di lalui. Dalam menghadapi 
proses ini, tetaplah bersabar dan selalu dekat 
dengan Allah dalam Sholat dan Dzikir. Bila perlu 
mengikuti tiap ada Majlis Ilmu Agama Islam. 
Dan tidak lupa pula melaksanakan perintah dan 
menjahui laranganNya.

5. Diberikan Ujian (Tes Kejujuran)
Manusia dalam proses yang ke-5 ini akan di 
berikan ujian yang berbeda-beda. Jika Manusia 
itu lolos dalam ujian yang ke-5 ini, maka akan 
menjalani proses yang selanjutnya. Jika dalam 
proses ini dia gagal, makan akan kembali ke 
proses yang pertama.

6. Memuliakan dan Membahagiakan Orang Lain
Rezeki manusia dititipkan pada kemuliaan 
dan kebahagiaan orang lain. Jika manusia itu 
suka menyakiti hati orang lain, maka manusia 
itu sedang merusak terumbu karangnya 
sendiri. Maka dari itu mulai sekarang muliakan 
dan bahagiakan orang lain. Agar rezekimu 
dilimpahkan oleh Allah seperti derasnya air 
hujan yang jatuh ke bumi.

7. Puncak Keajaiban Terjadi
Dalam tahap terahir ini tidak mudah untuk 
dijalani. Namun, jika manusia itu sudah merasa 
lolos dalam tahapan yang ke-6, maka jangan 
pernah menunggui puncak keajaiban datang. 
Karena keajaiban itu datangnya dengan tiba-tiba.

Semoga sedikit tulisan ini bermanfaat bagi 
pembacanya. Walhamdulillah.{}
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SEMANGAT PAGI

Semua makhluk yang 
Allah SWT ciptakan 
di muka bumi telah 
dijamin rezekinya, 

tidak satupun yang lepas 
dari pengawasan Al Mughni 
(Sang Maha Mencukupkan, 
Mengkayakan, Memakmurkan), 
seperti yang Allah SWT janjikan 
dalam Al Qur’an Surat Hud (11 
: 6) “Tidak satupun makhluk 
bergerak (bernyawa) di bumi 
melainkan semuanya dijamin 
Allah Rezekinya. Dia mengetahui 
tempat kediamannyadan tempat 
penyimpanannya. Semua 
(tertulis) dalam Kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuz)”.

Allah SWT telah menyiapkan 
untuk manusia semua 
kebutuhannya yaitu Bumi dan 
langit beserta isinya. Semua ada 
di dalamnya. Dan Allah SWT telah 
menundukkan Bumi dan langit 
beserta isinya untuk memenuhi 
segala kebutuhan manusia. 
Apa lagi yang perlu ditakutkan 
Manusia?. Phobia yang berlebihan 
dari  prasangka manusia sajalah 
yang membuat dirinya lupa 
penghambaannya kepada Allah 
SWT.  

Dari Umar bin Khattab RA., 

REZEKI TAK AKAN TERTUKAR
ia berkata, “Rasulullah SAW. 
bersabda, ‘Seandainya kalian 
bertawakkal kepada Allah dengan 
sebenarnya, niscaya kalian diberi 
rezeki, sebagaimana burung 
mendapatkan rezeki, ia pergi di 
pagi hari dengan perut kosong 
dan pulang di sore hari dengan 
perut yang kenyang’.” (HR. 
Tirmizi). (Abu Usamah Salim 
bin ‘Idul Hilali, Bahjatun Nazirina 
Syarhu Riyadus Salihin, Jilid 1, t.t.: 
157-158). Burung pergi pagi hari 
dalam kondisi lapar, pulang sore 
hari dalam kondisi kenyang, dan 
membawa makanan juga untuk 
anaknya. Dia tidak kelaparan 
dan tidak kekurangan, karena 
dia beriman kepada Allah SWT, 
dia ikhtiar lalu dia bertawakkal 
dengan sebenar-benarnya 
tawakkal.

Tawakkal adalah kunci 
keberhasilan dalam setiap usaha. 
Maka berusahalah dengan 
sungguh-sungguh dalam mencari 
rezki yang halal dan kebaikan-
kebaikan lainnya, tapi jangan lupa 
untuk menyandarkan hati kita 
hanya kepada Allah SWT yang 
Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
bukan kepada usaha yang kita 
lakukan.

Jadi rezeki yang diberikan 
Allah SWT kepada semua makhluk 
ciptaannya adalah pasti, tidak akan 
salah alamat, tidak akan tertukar. 
Kita hanya menjemput rezeki 
tersebut dengan kualitas iman 
dan taqwa sebaik – baiknya, serta 
berikhtiar secara optimal. Bukan 
seberapa banyak waktu yang kita 
habiskan untuk menjemput rezeki 
itu, yang menentukan keberhasilan 
namun kadar tawakkal dan iman 
kitalah yang menentukan hasil 
dari setiap aktifitas kita. Jangan 
sampai aktifitas menjemput rezeki 
ini membuat kita lupa ngaji, lupa 
berdzikir, lupa ibadahkepada 
Allah SWT sehingga menjadikan 
waktu kita tidak berkah. Allah SWT 
mencukupkan kebutuhan bukan 
memenuhi keinginan.

Niatkan sejak awal bahwa 
makan kita, tidur kita, kerja kita, 
belajar kita merupakan ibadah 
kepada Allah SWT. Ingatlah 
saudaraku, kita diciptakan 
hanya untuk beribadah, selalu 
berdzikir dan perbanyak istighfar 
kepada Allah SWT. Semoga 
Allah SWT meridhoi kita menjadi 
hambanya yang bertaqwa dan 
mengumpulkan kita semua di 
SurgaNya. Aamiin (Rizky Akbar. N)
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REFRESH QOLBU

Dua anak kecil, kakak 
adik, tampak sibuk 
disebuah pojok 
pekarangan rumah. 

Salah satu dari mereka 
terlihat menelungkup seperti 
mengambil sesuatu dari 
balik lubang kecil. Sementara 
yang satunya lagi begitu serius 
memperhatikan sang kakak. 
Sambil sesekali ikut melongok ke 
arah lubang, tangan kanannya 
tetap erat mencekal ranting kecil.

“Dapat, Kak?” ujar sang adik 
menampakkan wajah penasaran.

“Belum, Dik. Lubangnya 
dalam sekali!” jawab sang 
kakak yang masih ingin 
mencoba merogohkan tangannya 
lebih dalam ke pangkal lubang.

Rupanya, dua anak itu sedang 
berusaha mengambil sebuah bola 
pimpong yang masuk ke lubang. 
Tibalah giliran sang adik 
mengorek-ngorek lubang dengan 
rantingnya. Ia berharap, bola 
pimpong bisa tersangkut di ujung 
ranting dan tercungkil keluar 
lubang. Tapi, selalu saja ia gagal.

Ditengah kebingungan 
itu, seorang ibu menghampiri 
mereka. Ia melongok-
longok mencari tahu apa yang 
sedang dilakukan dua anaknya 
dengan sebuah lubang. Tak 
lama kemudian, sang ibu pun 
mengangguk pelan.

“Belum berhasil, Nak?” tanya 
sang ibu sambil memberikan 
isyarat kehadirannya. 
“Belum, Bu. Lubangnya dalam 
sekali!” ujar kedua bocah itu 
memperlihatkan keputusasaan.

“Nak,” ujar sang ibu sambil 
memegang dua pundak anak-
anaknya. “Coba kau isikan air 
ke lubang. Insya Allah, lubang 
akan memberikan kalian bola!”

Mencari solusi dalam 
problematika hidup mungkin 

MEMBERI DAN 
BERBAGI, SOLUSI 
LUBANG KEHIDUPAN

tak ubahnya dengan 
upaya mengeluarkan sesuatu yang 
kita inginkan dari dalam lubang 
yang dalam dan gelap. Butuh 
cara bijaksana agar yang kita inginkan 
bisa kita dapatkan dengan mudah.

Sayangnya, tak semua kita 
mampu bijaksana menyikapi lubang 
problematika hidup tersebut.

Tak banyak yang memahami 
bahwa mencari solusi dari masalah 
tidak melulu dengan upaya ingin 
mendapatkan sesuatu. Tapi justru 
dengan semangat memberi. Dari 
memberi itulah, ia mendapatkan 
sesuatu yang diinginkan.

Tepat sekali apa yang diucapkan 
sang ibu kepada dua anaknya, 
“Penuhi lubang dengan air, ia 
akan memberimu bola! (eramuslim)

Tak banyak yang 
memahami bahwa 
mencari solusi 
dari masalah tidak 
melulu dengan 
upaya ingin 
mendapatkan 
sesuatu. 
Tapi justru 
dengan semangat 
memberi. Dari 
memberi itulah, 
ia mendapatkan 
sesuatu yang 
diinginkan.
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JEJAK RISALAH

Ada beberapa orang yang 
sangat menyusahkan 
Rasulullah SAW. Karena 
siksaan mereka terhadap 

sahabatnya, Rasulullah SAW 
selalu berdoa dan memohon 
kepada Allah agar menurunkan 
azabnya pada mereka. Tiba-
tiba, tatkala beliau berdoa dan 
memohon, turunlah firman 
Allah: “Tak ada sedikit pun campur 
tanganmu dalam urusan mereka 
itu atau Allah menerima taubat 
mereka, atau mengazab mereka 
karena sesungguhnya mereka itu 
orang-orang yang zalim.” (QS Ali 
Imran: 128)

Rasulullah SAW memahami 
bahwa maksud ayat itu 
ialah menyuruhnya agar 
menghentikan doa permohonan 
azab dan menyerahkan urusan 
mereka kepada Allah semata. 
Kemungkinan, mereka tetap 
berada dalam keaniayaan hingga 
akan menerima azab-Nya. Atau 
mereka bertaubat dan Allah 
menerima taubat mereka hingga 
akan memperoleh rahmat 
karunia-Nya.

Amr bin Ash adalah salah 
satu dari orang tersebut. Allah 
memilihkan bagi mereka jalan 
untuk bertaubat dan menerima 
rahmat, maka ditunjuki-Nya 
mereka jalan untuk menganut 
Islam. Dan Amr bin Ash pun 
beralih rupa menjadi seorang 
Muslim pejuang, dan salah 
seorang panglima yang gagah 
berani. Para ahli sejarah biasa 
menggelari Amr bin Ash 
sebagai “Penakluk Mesir”. 
Namun gelar ini tidaklah tepat, 
yang paling tepat untuk Amr 

Sang Pembebas Mesir
Amr bin Ash,

adalah “Pembuka Mesir”. 
Islam membuka negeri itu 
bukanlah menurut pengertian 
yang lazim digunakan di masa 
modern ini, tetapi maksudnya 
ialah membebaskannya dari 
cengkraman dua kerajaan besar 
yang menjajah negeri ini serta 
rakyatnya dari perbudakan dan 
penindasan yang dahsyat, yaitu 
imperium Persi dan Romawi.

Mesir sendiri, ketika 
pasukan perintis tentara 
Islam memasuki wilayahnya, 
merupakan jajahan dari Romawi, 
sementara perjuangan penduduk 
untuk menentangnya tidak 
membuahkan hasil apa-apa. 
Maka tatkala dari tapal batas 
kerajaan-kerajaan itu bergema 
suara takbir dari pasukan-
pasukan yang beriman: “Allahu 
Akbar, Allahu Akbar“, mereka 
pun dengan berduyun-duyun 
segera menuju fajar yang baru 
terbit itu lalu memeluk Agama 
Islam yang dengannya mereka 
menemukan kebebasan mereka 
dari kekuasaan kisra maupun 
kaisar.

Amr bin Ash tidaklah 
termasuk angkatan pertama 
yang masuk Islam. Ia baru 
masuk Islam bersama Khalid 
bin Walid tidak lama sebelum 
dibebaskannya kota Makkah.
Anehnya keislamannya itu diawali 
dengan bimbingan Negus raja 
Habsyi. Sebabnya ialah karena 
Negus ini kenal dan menaruh 
rasa hormat terhadap Amr yang 
sering bolak-balik ke Habsyi dan 
mempersembahkan barang-
barang berharga sebagai hadiah 
bagi raja. Di waktu kunjungannya 

yang terakhir ke negeri itu, 
tersebutlah berita munculnya 
Rasul yang menyebarkan tauhid 
dan akhlak mulia di tanah Arab.

Raja Habsyi itu menanyakan 
kepada Amr kenapa ia tak hendak 
beriman dan mengikutinya, 
padahal orang itu benar-benar 
utusan Allah? “Benarkah 
begitu?” tanya Amr kepada 
Negus. “Benar,” jawab Negus. 
“Turutilah petunjukku, hai 
Amr dan ikutilah dia! Sungguh 
dan demi Allah, ia adalah 
di atas kebenaran dan akan 
mengalahkan orang-orang yang 
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menentangnya.”
Secepatnya Amr  mengarungi 

lautan kembali ke kampung 
halamannya, lalu mengarahkan 
langkahnya menuju Madinah 
untuk menyerahkan diri kepada 
Allah. Dalam perjalanan ke 
Madinah itu ia bertemu dengan 
Khalid bin Walid dan Utsman bin 
Thalhah, yang juga datang dari 
Makkah dengan maksud hendak 
baiat kepada Rasulullah SAW. 
Ketika Rasulullah melihat ketiga 
orang itu datang, wajahnya pun 
berseri-seri, lalu berkata kepada 
para sahabat, “Makkah telah 
melepas jantung-jantung hatinya 
kepada kita.” 

Mula-mula tampil Khalid dan 
mengangkat baiaat. Kemudian 
majulah Amr dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku akan baiat kepada 
anda, asal saja Allah mengampuni 
dosa-dosaku yang terdahulu.” 
Maka Rasulullah menjawab, “Hai 

Amr, berbaiatlah, karena Islam 
menghapus dosa-dosa yang 
sebelumnya.”

Pada tahun ke-43 Hijriyah, 
Amr bin Ash wafat di Mesir 
ketika menjadi gubernur di 
sana. Di saat-saat kepergiannya 
itu, ia mengemukakan riwayat 
hidupnya. “Pada mulanya 
aku ini seorang kafir, dan 
orang yang amat keras sekali 
terhadap Rasulullah SAW hingga 
seandainya aku meninggal 
pada saat itu, pastilah masuk 
neraka. Kemudian aku membaiat 
kepada Rasulullah SAW, maka 
tak seorang pun di antara 
manusia yang lebih kucintai, dan 
lebih mulia dalam pandangan 
mataku, daripada beliau. Dan 
seandainya aku diminta untuk 
melukiskannya, maka aku tidak 
sanggup karena disebabkan 
hormatku kepadanya, aku tak 
kuasa menatapnya sepenuh 

mataku. Maka seandainya aku 
meninggal pada saat itu, besar 
harapan akan menjadi penduduk 
surga. Kemudian setelah itu, 
aku diberi ujian dengan beroleh 
kekuasaan begitu pun dengan 
hal-hal lain. Aku tidak tahu, 
apakah ujian itu akan membawa 
keuntungan bagi diriku ataukah 
kerugian.”

Lalu diangkatnya kepalanya 
ke arah langit dengan hati yang 
tunduk, sambil bermunajat 
kepada Tuhannya Yang Maha 
Besar lagi Maha Pengasih, seraya 
berdoa, “Ya Allah, daku ini orang 
yang tak luput dari kesalahan, 
maka mohon dimaafkan. Daku 
tak sunyi dari kelemahan, maka 
mohon diberi pertolongan. 
Sekiranya daku tidak beroleh 
rahmat karunia-Mu, pasti 
celakalah nasibku.”
Sumber : (www.replubika.co.id)

Ya Allah, daku ini orang yang tak luput 
dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. 
Daku tak sunyi dari kelemahan, maka 
mohon diberi pertolongan. Sekiranya daku 
tidak beroleh rahmat karunia-Mu, pasti 
celakalah nasibku.
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RAGAM ILMU

Para peneliti pada Universitas Nile, 
Mesir, sedang mengembangkan 
cara untuk mengubah kulit udang 
kering, yang biasanya dibuang 

percuma, menjadi sejenis plastik film 
yang mudah terurai, dan diharapkan 
kelak bisa menjadi kantong belanja dan 
kemasan yang ramah lingkungan.

Memasuki enam bulan dari proyek 
dua tahun, tim peneliti sudah berhasil 
menciptakan prototipe lembaran tipis 
dan bening terbuat dari kitosan, zat yang 
terdapat pada kulit udang dan cangkang 
jenis hewan air berkulit keras lainnya.

“Bila diperdagangkan, bahan ini akan 
sangat membantu mengurangi limbah 
dan dapat meningkatkan impor produk 
makanan kita karena plastiknya bisa 

Peneliti
Coba Ubah 

Kulit Udang 
Jadi Plastik 

ANTARA/Basri Marzuki
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antimikrobial dan antibakteri,” 
kata Irene Samy, guru besar yang 
bertanggungjawab atas proyek 
tersebut kepada Reuters.

Para peneliti itu membeli kulit 
udang yang tidak berharga dari 
sejumlah rumah makan, toko 
swalayan dan nelayan dengan 
harga murah.

Penggunaan cangkang 
udang bisa berkelanjutan karena 
bisa menggantikan materi 
sintetis yang biasa dipakai 
untuk membuat plastik serta 
memangkas jumlah limbah tak 
ramah lingkungan dari produk 
makanan olahan di Mesir, kata 
Samy.

Kulit udang itu dibersihkan, 
diolah secara kimiawi, 
dihancurkan dan dilarutkan ke 
dalam cairan lalu dikeringkan 
menjadi film tipis atau plastik, 
suatu teknik yang menurut 
tim peneliti berpotensi untuk 
diproduksi dalam industri skala 
besar.

“Mesir mengimpor 
sekitar 3.500 ton udang yang 
menghasilkan 1.000 ton limbah 
kulit udang... maka daripada 
membuangnya, kami bisa 

membuat kantong plastik yang 
bisa hancur,” kata Hani Chbib, 
seorang peneliti pada proyek itu, 
kepada Reuters.

Proyek tersebut merupakan 
kolaborasi antara tim Universitas 
Nile dan kelompok peneliti 

dari Universitas Nottingham, 
Inggris, tempat Samy mengambil 
penelitian post-doktoral dan 
mulai bereksperimen dengan 
gagasan tersebut.

Tim tersebut hanya 
memproduksi contoh dalam 
jumlah kecil dan proyek tersebut 
belum siap untuk membuat 
produksi komersial, meskipun 
demikian tim bekerja keras untuk 
mengembangkan perlengkapan 
yang dapat digunakan secara 
luas.

“Kami terus melanjutkan 
pekerjaan untuk memajukan 
sifatnya, seperti keseimbangan 
panas dan daya tahannya,” kata 
Samy.
(tempo.com)

Bila diperdagangkan, bahan ini akan sangat 
membantu mengurangi limbah dan dapat 
meningkatkan impor produk makanan kita karena 
plastiknya bisa antimikrobial dan antibakteri,
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INSPIRASI SUKSES

Berani, disiplin, Jujur dan 
berpegang teguh pada prinsip 
merupakan kunci sukses yang 
diterapkan oleh ibu Febti 

Estiningsih. Lika-liku perjalanan 
hidup yang dijalani, ia jadikan sebuah 
acuan untuk terus maju menjadi 
pribadi yang lebih baik. Menjalankan 
peran sebagai seorang istri dan 
ibu dari tiga orang anak, tidak 
menghentikan langkahnya untuk 
tetap menjadi seorang wanita yang 
berdaya.

Mengaku tidak pernah punya 
mimpi selangit, tidak bermodalkan 
title pendidikan tinggi dibelakang 
nama, tidak pula berasal dari 
keluarga dengan nama besar, namun 
ia membuktikan bahwa “Tidak 
ada proses yang mengkhianati 
hasil”. Di segmen kali ini marilah 
kita culik kisah hidup Ibu Febti 
yang menginspirasi dalam meraih 
kesuksesan yang ia rintis dari nol.

Srikandi 
Asli Jepara 

yang Go 
International

BIOGRAFI SINGKAT SI 
‘SRIKANDI’ ASAL JEPARA

Febti Estiningsih, Pemilik 
CV. Tita International, UKM 
yang bergerak dibidang 
eksportir Furniture tersohor 
di Jepara, telah mampu 
melebarkan sayapnya ke kancah 
internasional.  Dari keberhasilan 
dalam bisnisnya inilah ia diberi 
julukan Srikandi, tokoh yang 
menggambarkan sosok Wanita 
Tangguh. Lahir di Jepara, 24 
februari 1973, anak Sulung dari 
3 bersaudara ini, memberanikan 
diri untuk membuka UKM nya 
sejak usia 24 tahun. Setelah 
menikah dengan Setiadi 
Himawan, seorang Tentara 
Anggkatan Laut, yang dipindah 
tugaskan ke luar kota, sebagai 
istri, beliau rela harus bolak-balik 
antar provinsi demi mengurusi 
keluarga dan pekerjaan.

PERJALANAN KARIR IBU FEBTI 
ESTININGSIH                                                                                                  

Jika mendengar kata ‘Jepara’, 
apakah hal  yang seketika terbesit 
dipikiran anda? Ya, Jepara merupakan 
nama sebuah kabupaten yang berada 
di Provinsi Jawa Tengah yang sering 
disebut sebagai ‘Kota Ukir’. Daerah 
ini merupakan centre of production 
barang-barang yang berbahan 
dasar kayu seperti mebeul furniture, 
pengrajin/pemahat kayu.

Siapa yang menyangka jika salah 
satu pendiri sebuah UKM eksportir 
furniture Jepara yang cukup ternama 
di kancah Internasional adalah 
seorang Wanita.

Ialah ibu Febti Estiningsih, setelah 
lulus SMA, karena perekonomian 
keluarga yang sulit dan masih 
memiliki dua orang adik yang masih 
harus bersekolah, ia mengalah 
untuk tidak melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi.

Febti Estiningsih
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Demi membantu ekonomi 
keluarga, beliau memilih untuk 
langsung bekerja. Setelah gagal 
saat mencoba test menjadi 
seorang polwan, beliau diterima 
bekerja menjadi seorang operator 
disebuah perusahaan asing 
dan akhirnya setelah memiliki 
pengalaman dan sedikit modal, ia 
memutuskan untuk membangun 
UKM nya sendiri. “Saat itu saya 
modal nekat, dan cuma pegang 
15 juta rupiah. Tapi Bismillah aja, 
pantang mundur,” tutur ibu Febti 
dengan berapi-api saat ditemui 
dikediamannya Perum Puri 
Maharani.

Australia menjadi negara 
pertama yang menjadi customer 
ibu Febti. CV Tita International 
mulai dirintis pada akhir tahun 
1997. Memasuki tahun 1998 saat 
resmi berdiri, segera ibu Febti 
menjalankan prosedur SVLK 
(Sistem Verifikasi dan Legalitas 
Kayu) untuk mendapatkan izin 
kelegalan bagi kayu yang ia 
gunakan sebagai bahan baku 
produksinya. Dengan modal ide-ide 
kreatif dan unik dalam membuat 
desain produk juga pada saat itu 
CV. Tita International merupakan 
UKM pertama di Jepara yang 
memiliki Sertifikat Indonesian 
Legal Wood dalam penggunaan 
kayu berkualitas yang didapatkan 
secara legal  inilah yang menjadi 

daya tarik para buyers dari luar 
negeri. Hingga akhirnya pada 
tahun 2001 sampai saat ini, UKM 
nya mulai mendapatkan attention 
untuk eksistensinya sebagai buah 
manis dari hasil kerja kerasnya. 
Tidak hanya kesuksesan untuk 
dirinya dan para SDM lokal yang 
ia pekerjakan, UKM nya juga 
memberikan kontribusi untuk 
negara kita sebagai eksportir 
furniture yang handal, berkualitas 
juga peduli lingkungan. Beberapa 
penghargaan pernah diraih oleh 
ibu Febti, salah satunya adalah 
penghargaan Women Inspiration 
sebagai pelopor wanita-wanita 
pengusaha di Jepara.  

MENYEIMBANGKAN 
KEPENTINGAN DUNIA DAN 
AKHIRAT

Menjalani kehidupan sebagai 
wanita karir sembari menjadi  
rumah tangga adalah pekerjaan 
yang sangat sulit. Ditambah 
dengan jarak tempuh dari tempat 
kerjanya (Jepara) dan rumah 
(Sidoarjo) yang memakan waktu 
dan tenaga, agak sulit bagi ibu 
Febti dalam menyeimbangkan 
kedua hal yang menjadi prioritas 
hidupnya tersebut. 

“Waktu saya masih muda, 
passion dan semangatku masih 
meledak-ledaknya. Otak maupun 
kaki saya sangat kuat untuk lari 

kesana kemari. Saya bahkan sempat 
membuka bisnis salon dan butik 
juga di Kudus. Tapi sekarang saya 
sadar, ada hal-hal yang lebih penting 
dari sekedar prestasi duniawi. Saat 
ini saya mau fokus memperdalam 
agama saya. Juga saya mau lebih 
meluangkan waktu saya bersama 
keluarga. Apalagi anak-anak 
saya sedang dalam masa yang 
sangat membutuhkan bimbingan 
orang tua. Saya mau mereka juga 
memperdalam agama, ngajinya 
itu juga harus diperhatikan.” Ia 
juga menambahkan, “Saya teringat 
pesan Bapak saya sewaktu beliau 
masih hidup, ‘kita hidup itu harus 
punya nilai plus dan bisa berguna 
bagi orang lain. Kalau kita mampu, 
kita harus memberi kepada yang 
membutuhkan’. Jujur saat ini saya 
tidak bisa mengatakan puas, namun 
saya BERSYUKUR atas apa yang 
sudah bisa saya raih, maka dari itu 
saya ingin lebih fokus kepada ibadah, 
keluarga juga lebih memerhatikan ke 
sekeliling saya yang membutuhkan 
bantuan. Senang rasanya kalau bisa 
membantu orang.”

TIPS SUKSES
ALA IBU FEBTI ESTININGSIH

• Harus memiliki prinsip dan tekad 
yang kuat, 

• Mencari tahu dan 
mengembangkan nilai Plus yang 
ada pada diri kita,

• Be yourself, jadi apa adanya 
dirimu, percaya diri dan jangan 
ikut-ikutan orang lain,

• Harus selalu berfikir kreatif dan 
Innovatif, itu yang membuat diri 
kita unik dan berbeda dari orang 
lain,

• Ikuti aturan, dengan 
mengikuti aturan bukan hanya 
memberikan keuntungan untuk 
diri kita sendiri, namun kita bisa 
membuat dunia ini tertib, dan 
kita bisa bersaing secara sportif 
dengan lawan kita. (Lute)
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MUNAJAT

Tasyakur

D O A  A G A R
T E R H I N D A R  F I T N A H

“Kepada Allah-lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah 

kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.” (QS. Yunus: 85-86)
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PESAN ILAHIYAH
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Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan 
dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan 

(pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. Al Hadid : 18)

SHODAQOH 
PANGKAL  KAYA

Oleh : Rofiq Abidin
(Direktur Suara Hati)
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Kekayaan terkadang 
menjadi ukuran mutlak 
kesuksesan seseorang, 
namun kecukupan 

sesungguhnya adalah ukuran 
kenyamanan seseorang. Mari 
kita belajar dari seorang sahabat 
Rasulullah Sholallahu ‘alaihi 
wassalam Abdurrahman bin Auf, 
yang berangkat hijrah ke Madinah 
tanpa harta sedikitpun kecuali 
baju yang menempel saat itu. 
Dalam beberapa tahun  tidak 
begitu lama, kemudian ia tampak 
klimis dan wangi, lalu Rasulullah 
bertanya, “Apa ini ?”, saya telah 
menikahi seorang wanita, jawab 
ramahnya. “Adakan walimah, 
walau dengan menyembelih satu 
kambing”, perintah Rasulullah. 
Dan setelah itu, dengan 
berbekal sholat khusuknya dan 
keahlian dagangnya, hartanya 
melimpah ruah. Namun ia selalu 
menginfakkan hartanya di jalan 
Allah, ia pernah mengifaqkan 
1000 kuda untuk jihad fi sabilillah 
dan memberikan tunjangan 
kepada semua pejuang Badar. 
Dengan sodaqoh yang ia 
keluarkan, hartanya tidak semakin 
berkurang, jurtru semakin 
melimpah, meluber dan berkah 
luar biasa. Bahkan tidak satupun 
penduduk madinah yang tidak 
merasakan keberkahan hartanya, 
termasuk Utsman bin Affan yang 
menerima pembeiraanya karena 
termasuk mujahid perang badar. 
“Saya menerima sodaqoh dari 
Abdurrahman bin Auf, karena 
ingin merasakan keberahan 
hartanya”, tegas Utsman bin Affan. 

Rasanya tidak pernah habis 
menceritakan kedermawanan 
Abdurrahman bin Auf yang begitu 
fenomenal. Bahkan ketenarannya 
sebagai orang kaya itupun justru 
ditangisi, karena takut kalau-
kalau ini adalah kebaikan yang 
diawalkan oleh Allah dan diakhirat 
tidak mendapatkan kebaikan. 
Masya’Allah padahal Rasulullah 

menyapaikan bahwa ia termasuk 
10 sahabat yang dijamin 
masuk surga. Inilah praktek 
riil dari seorang sahabat yang 
menjadikan shodaqoh sebagai 
pangkal kelimpahan harta. 

Utsman bin Affan yang 
menginfaqkkan hartanya pada 
jalan Allah sepertiga dari hartanya 
pun menjadi semakin kaya. Dan 
membeli sumur orang Yahudi 
untuk digratiskan bagi semua 
Umat Islam yang mau mengambil 
air di sumur tersebut. Dan 
kekayaanya semakin melimpah, 
bahkan di kabarkan rekening atas 
nama Utsman bin Affan sampai 
saat ini masih ada. 

Sahabat mulia Shakhar yang 
meriwayatkan hadits tentang do’a 
Nabi Muhammad Solallahu ‘alaihi 
wassalam kepada ummatnya 
agar keberkahan di pagi hari. 
Juga memulai berdagang selepas 
subuh dan di kisahkan menjadi 
orang yang kaya, dengan tidak 
meninggalkan sodaqoh dan 
perintah Allah. Abu Bakar Assidiq 
yang menginfaqkkan hartanya 
pada jalan Allah semua yang 
ia miliki, menjadikan semakin 
berkah kehidupannya dan 
menjadi satu-satunya sahabat 
yang mendamping Rasulullah 
berhijrah ke Madinah. Sampai 
kepada Khadijah binti Kuwailid 
yang totalitas mendukung 
dakwah Rasulnya yang 
sekaligus suaminya itu. Talkhah 
bin Ubaidillah yang disebut 
Rasulullah Al Fayadh (meluber 
kebaikannya). Dan masih 
banyak lagi para sahabat yang 
kekayaanya melimpah karena 
sodaqoh fi sabilillah.

Kekayaan yang melimpah 
dari para sahabat nabi itu, 
mari kita ambil hikmahnya. 
Bagaimana mereka memaknai 
harta kekayaan yang ada, 
sehingga mereka begitu yakin 
membelanjakan hartanya kepada 
jalan Allah. 

Mengimani perintah Allah dan 
RasulNya. Tak ada ragu dengan 
perintah Allah, saat Rasulullah 
mengumumkan kebutuhan 
jihad fi sabilillah, para sahabat 
merespon dengan cepat dan 
bahkan berlomba-lomba dalam 
kebaikan. Yakin bahwa perintah 
Allah pasti membawa dampak 
yang baik bagi kehidupannya. 
Ada yang sembunyi-sembunyi 
memberikan, pun juga ada 
yang disampaikan lillahita’ala. 
Sebagaimana QS Al Hadid ayat ke 
18 di atas.

Menjadikan infaq fi sabilillah 
sebagai suatu keniscahyaan 
yang sudah sewajarnya 
dilakukan. Bukan beban, tapi 
memang ada hak yang harus 
di keluarkan untuk jalan Allah. 
Baik kepada Negara Madinah 
saat itu, maupun kepada ummat 
yang membutuhkan. Sehingga 
keikhlasannya terus terlatih dan 
terus mengiringi keberkahan 
hidupnya tidak hanya dari sisi 
harta, namun keharmonisan 
rumah tangga, kemanfaatannya 
untuk orang lain dan ilmunya 
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mudah praktekkan, karena Allah 
meringankan langkahnya.

Sifat qona’ah yang melekat. 
Kekayaan sebenarnya adalah rasa 
qona’ah yang tinggi. Sehingga 
tidak jumawa dengan kekayaan 
yang diberikan, tapi yakin bahwa 
kekayaan yang ada itu adalah 
pemberian Allah. Dan sangat 
menerima kekayaan yang Allah 
tetapkan untuknya, setelah 
berikhtiar meraihnya. Sehingga 
Allah terus membuka kran 
rezekinya.

Praktek syukur yang riil. 

Apapun pencapaian yang ia 
singgahi selalu menjadikan 
semakin bersyukur, semakin 
diberikan amanah kekayaan yang 
banyak semakin banyak pula 
disodaqohkan. Bukan nunggu 
besak untuk bersyukur, kalau bisa 
saat itu juga, maka para sahabat 
langsung menunaikannya. 
Sehingga semakin syukur, 
semakin bertambah keberkahan 
hartanya.

Menabung dengan cara 
Sodaqoh. Bagi para sahabat 
nabi, sodaqoh adalah tabungan 

dunia akhirat. Bukan menimbun 
harta untuk masa depan. 
Justru mensodaqohkan untuk 
mendapatkan, mengundang 
yang lebih besar dan tentu lebih 
berkah.

Tawakal. Praktek tawakal 
bukan diam, tapi terus kreatif 
dan inovatif untuk mencari 
jalan rezeki yang Allah tetapkan 
untuknya, tanpa melupakan 
perintah Allah. Apalagi dilalaikan 
kekayaanya. Urusan hasil pasrah 
kepada Allah, jika banyak berarti 
pengorbanannya banyak, jika 

sedikit tetap disyukuri karena 
sedikit yang berkah lebih baik dari 
pada banyak tapi tidak berkah. 

Memegang kokoh prinsip 
Halalan Toyyiban. Halal 
merupakan prinsip yang 
dipegang kuat oleh mukmin, 
bukan yang penting dapat. Tapi 
kalau nilainya riba, maka itu 
wajib ditinggalkan. Toyyib itu 
juga sangat menjadi ukuran 
dalam urusan bisnis mukmin dan 
mu’amalah lainnya.

Allahu Al Ghaniyul Mughni 
(Allah maha kaya dan maha 

mengkayakan). Inilah yang benar-
benar tertanam. Karena kaya 
bukan semata-mata usahanya. Ada 
campur tangan Allah, ada ketetapan 
Allah dari kekayaannya itu. Untuk 
berkah jalan satu-satunya adalah 
sedekah. Itulah harta yang akan 
terus mengundang bimbingan Allah 
semakin kaya. 

Kekayaan sejati adalah apa 
yang kita nafkahkan pada jalan 
Allah. Karena setiap kekayaan 
yang kita dapatkan akan di minta 
pertanggung jawabkan, di dapat 
dari mana dan dibelanjakan 
kemana. Dalam pandangan islam 
dunia seisinya justru tidak lebih 
dari nilai sholat sebelum subuh. 
Maka jangan terlena oleh dunia, 
karena bagi orang yang berakal 
dunia itu harus dikendalikan, bukan 
sebaliknya kita dikendalikan oleh 
syahwat duniawi. Adapun sikap dan 
sifat yang bisa melatih pengendalian 
syahwat duniawi itu adalah syukur 
dan qona’ah. Itulah sesungguhnya 
kekayaan yang hakiki, kaya hati. 
Ringan untuk kepentingan jalan 
Allah dan hati yang lapang untuk 
mensyukuri setiap pemberian Allah. 
Jika rasa ini di cabut, maka kita akan 
menjadi orang termiskin di dunia, 
karena selalu kurang, dan kurang 
dengan pemberian Allah, mengeluh 
terus, tak pernah puas dan menjauh 
dari mengingat Allah. 

Karena sesungguhnya semua 
manusia berhak kaya, tapi kaya 
bagi mukmin dan bukan mukmin 
itu sangat berbeda. Sekaya apapun 
kalau menjauhkan dari mengingat 
Allah, sesungguhnya kita sedang 
miskin. Tapi keadaan cukup saja 
namun senantiasa bersyukur, maka 
akan merasa menjadi orang paling 
kaya, karena perasaan yakinnya 
bahwa Allah telah memberikan 
kekayaan yang banyak, keberkahan 
yang melimpah, nikmat yang 
banyak dari yang lainnya. Hingga 
rasa syukurnya tak henti-henti, 
terucap dan teraplikasi dalam 
kehidupan nyata. Wallahu a’lam.
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CINDERA HATI

1. Apa kiranya perasaan Abu Bakar Ash Shiddiq RA 
saat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Andai kuambil kekasih 
di antara insan, pasti kujadikan Abu Bakar 
sebagai Khalilku.”

2. Apa kiranya perasaan ‘Umar bin Khattab RA saat 
dia berpamit ‘umrah dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda 
padanya, “Jangan lupakan kami dalam do’amu 
duhai saudaraku tersayang.”

3. Apa kiranya perasaan ‘Utsman bin Affan RA 
saat membekali pasukan Tabuk dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
bersabda, “Tiada yang membahayakan ‘Utsman 
apapun setelah ia lakukan ini.”

4. Apa kiranya perasaan ‘Ali bin Abi Thalib RA 
tatkala Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Bahwasanya 
kedudukanmu di sisiku laksana Harun di sisi 
Musa, tapi tiada Nabi sesudahku.”

5. Apa kiranya perasaan Thalhah RA saat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
bersabda, “Siapa yang ingin melihat syahid yang 
masih berjalan di atas bumi, lihatlah Thalhah.”

6. Apa kiranya perasaan Az Zubair RA saat 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Setiap Nabi memiliki 
Hawari, dan Hawariku adalah Zubair bin 
‘Awwam”

7. Apa kiranya perasaan Abu ‘Ubaidah RA saat Nabi 
 ,bersabda, “Setiap ummat memiliki Amin ملسو هيلع هللا ىلص
dan orang kepercayaan ummat ini adalah Abu 
‘Ubaidah.”

8. Apa kiranya perasaan ‘Abdurrahman bin ‘Auf 
RA saat dirinyalah dimaksud oleh sabda Nabi 
 kepada Khalid bin Al Walid RA, “Jangan cela ملسو هيلع هللا ىلص
sahabatku. Demi Allah andai kalian berinfak 
emas seberat gunung Uhud, hal itu tidak akan 
menyamai shadaqah segenggam atau setengah 
genggam tepungnya.”

9. Apa kiranya perasaan Mu’adz bin Jabal RA, 
di saat Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda padanya, 
“Wahai Mu’adz, demi Allah, aku benar-benar 
mencintaimu.”

10. Apa kiranya perasaan Ibnu ‘Abbas RA, saat Nabi 
 merengkuh dan mencium kepalanya lalu ملسو هيلع هللا ىلص

UCAPAN CINTA DARI 
RASULULLAH SAW

berdo’a, “Ya Allah faqihkan dia dan ajarkan tafsir 
padanya.”

11. Apa kiranya perasaan Ubay bin Ka’ab RA, 
saat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata padanya, “Allah 
memerintahkanku untuk membacakan Surat 
Al Bayyinah ini kepadamu”, hingga dengan 
wajah berseri-seri dia bertanya, “Ya Rasulullah, 
benarkah Allah menyebut namaku kepadamu?” 
dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjawab, “Benar.”

12. Apa kiranya perasaan Abu Musa Al Asy’ari RA, 
di saat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Esok datanglah 
menjumpaiku, aku ingin mendengarkan bacaan 
Qur’an-mu.”

13. Apa kiranya perasaan ‘Aisyah RA, saat Nabi 
 menyebut namanya tanpa ragu di urutan ملسو هيلع هللا ىلص
pertama, kala ditanya ‘Amr, “Siapakah yang 
paling engkau cintai Ya Rasulullah?”

14. Apa kiranya perasaan Ibnu Mas’ud RA, kala betis 
kecilnya ditertawakan; maka Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 
“Betis itu di sisi Allah lebih berat dari Uhud.”

15. Apa kiranya perasaan ‘Ukasyah RA, saat disebut 
70.000 orang masuk ke surga tanpa hisab dan 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berkata, “Engkau termasuk di antara 
mereka.”

16. Apa kiranya perasaan Bilal bin Rabah RA, saat 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Ceritakan padaku hai 
Bilal, ‘amal apakah yang paling kau jaga dalam 
Islam, sebab sungguh aku mendengar bunyi 
terompahmu di surga?”, lalu dia menjawab 
dengan tersipu, “Menjaga wudhu’ dan dua 
raka’at syukur atas wudhu.”

17. Apa kiranya perasaan orang-orang Anshar, di 
kala Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Jika manusia memilih 
jalan melalui sebuah lembah, sedang kaum 
Anshar mengambil suatu celah, niscaya aku 
turut serta di celah yang dilalui para Anshar. Ya 
Allah rahmatilah Anshar dan anak-cucu kaum 
Anshar.”

Apa kiranya perasaan para sahabat, yang mereka 
berjumpa Nabi ملسو هيلع هللا ىلص pada petang dan pagi, berjalan 
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mengiringi beliau, memperoleh senyum dan 
do’anya?

Apa kiranya perasaan kita saat kelak bertemu 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan para Sahabatnya? 
*** 
“Aku rindu....aku rindu....” Kata Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص ketika 
sedang duduk bersama para Sahabatnya

Dan Sahabatpun bertanya, “Kepada siapa engkau 
rindu Ya Rasulullah?”

“Aku rindu kepada saudara-saudaraku.”
“Bukankah kami ini saudara-saudaramu Ya 

Rasulullah?”
“Kalian sahabat-sahabatku dan aku mencintai 

kalian, namun aku rindu kepada saudara-saudaraku.”
“Siapa mereka Ya Rasulullah, yang engkau 

panggil mereka dengan sebutan saudaramu dan 
engkau rindukan itu?”

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjawab, “Mereka adalah 
ummatku kelak, yang belum pernah melihat 
wajahku, belum pernah bertemu denganku, belum 
pernah berbincang-bincang denganku, tapi mereka 
merindukanku, mereka melanjutkan perjuanganku, 
dan tak jarang mereka meneteskan air mata karena 
menahan rindu padaku, Aku rindu pada mereka dan 
aku ingin bertemu dengan mereka.” 
*** 
Adakah Nabi ملسو هيلع هللا ىلص kan bersabda, “Kaliankah orangnya, 
yang telah membuatku menangis karena rindu, yang 
telah membuat para sahabatku cemburu?”

“Kaliankah orangnya, yang beriman kepada 
apa yang kubawa meski kita tak berjumpa, yang 
mengucap shalawat atas namaku meski tak 
bertemu?” 
*** 
Yaa Rasululloh ... 😭😭😭

Inilah kami... 
Yang KATANYA rindu padahal hanya SEDIKIT 
membaca shalawat dengan lidah kelu.

Yang KATANYA rindu tapi ketika Islam, Al-Qur’an 
dan Sunnahku dilecehkan kami diam seribu basa.

Yang KATANYA rindu tapi perut kami senantiasa 
kenyang, bahkan dari yang haram.

Yang KATANYA rindu padahal selalu mengumbar 
syahwat, suka melihat yang haram.

Yang KATANYA rindu tapi suka su’udzon.
Yang KATANYA rindu padahal gemar ghibah.
Yang KATANYA rindu tapi kikir untuk sodaqah.
Yang KATANYA rindu padahal tak bertanggung 

jawab mendidik keluarga.
Yang KATANYA rindu tapi suka berkata kotor.

Yang KATANYA rindu padahal hati kami selalu 
lalai.

Yang KATANYA rindu tapi durhaka kepada kedua 
orang tua kami.

Kadang kami merasa lelah merawat kedua orang 
tua kami, padahal itu baru secuil bakti kami, itupun 
kami sudah merasa puas melayani mereka.

Adakah kami layak jadi ummat dari Nabi seagung 
engkau dan memperoleh syafaa’atmu?

Ya Allah, 
Ya Rabb, 
Ya Karim, 
Ya Arhamarrahimiin, limpahkan shalawat kepada 
Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, sampaikan salam kami 
padanya dan atas semua Sahabat dan keluarganya; 
jadikan kami bersama mereka

Aamiin..Ya Robbal ‘Alamin

(quran lovers Indonesia)
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AT TARBIYAH

PLAYING AND
LEARNING

Baiklah, kita akan sedikit belajar tentang apa itu 
Playing and Learning (bermain dan belajar). 
Saya akan memilih 2 definisi Play “Do things 
for pleasure” yang artinya melakukan sesuatu 

dengan bahagia. Serta “Enjoy youself” yang artinya 
membahagiakan dirimu. Sedangkan istilah Learn atau 
belajar, diartikan, mendapatkan ilmu pengetahuan atau 
keahlian di dalam diri pelaku atau sebuah aktifitas/
kegiatan.

Menurut hemat saya, bermain dan belajar adalah 
sebuah variabel yang sama untuk manusia. Jangankan 
anak-anak, orang dewasa-pun sangat suka dengan 
bermain. Dalam Kitab yang berjudul, Athfalul Muslimin 
Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amin oleh Asyaikh Jamal 
Abdurrahman. Yang jika diterjemahkan berarti “Islamic 
Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi”

Beliau mengangkat sebuah hadits shahih dalam 
mukadimahnya, yang berbunyi, ‘allimuu wayassirruu 
walaa tu’assiruu (“Ajarilah ( anak-anak kalian ). 
Mudahkanlah dan jangan dipersulit”). Seringkali orang 
tua memberikan pengajaran kepada putra-putrinya 
dengan metode yang memberatkan. Tidak mengukur 
kemampuan si anak. Tidak memperhatikan passion. 
Seolah-olah, anak harus dikarbit agar cepat menjadi 
hebat!

Yang ada tidak menjadi hebat, malah bencana 
yang terjadi. Karena anak-anak justru memberikan 
penyimpangan perilaku. Karena kehidupan yang mereka 
lalui tidak sesuai fitrahnya.

Dalam Kitab Syaikh Jamal Abdurrahman tersebut, 
ada sebuah bab pembahasan yang sangat penting. Yaitu, 

Para orang tua menganggap, anak-anak 
yang rajin belajar pasti akan pintar. Dan 
pasti akan sukses. Orang tua merasa 
senang kalau anaknya duduk manis, di 
depan meja belajar, membaca buku dan 
mengerjakan PR di rumah. Lega rasanya..

Oleh: Etty Sunanti
• Penulis Buku Be Amazing Mother
• Kepala dan Pengajar Taman Santri Attaubah 

selama 20 tahun
• Tim Kurikulum dan Trainer di Sanggar Bocah 

Muslim Al Firdaus Surabaya
• Pengamat Pendidikan dan Dunia Anak
• Trainer Parenting

*Menghargai Mainan Anak*. Rasulullah 
Sholallahu ‘alaihi wassalam, sangat 
memahami perasaan seorang anak. 
Urusan psikologis, haruslah diperhatikan 
orang tua. Seperti halnya Abu Umair bin 
Abu Tholhah mempunyai burung Pipit 
sebagai piaraannya. Aisyah mempunyai 
boneka perempuan untuk mainannya. 
Dan masih banyak lagi, para sahabat yang 
mempunyai mainan, yang dibiarkan oleh 
Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah ikut 
bermain bersamanya.

Sang Nabi saja sangat ber-empati 
kepada perasaan anak-anak, mengapa kita 
yang hanya manusia banyak dosa. Begitu 
kejam, seolah kasih sayang hebat adalah 
ketika anak-anaknya rajin belajar (versi 
mereka ).

Masih dalam kitab tersebut, 
mengangkat pendapat Imam Al Ghozali 
dalam Ihya’ Ulumuddin. “Usai keluar 
sekolah, sang anak hendaknya di izinkan 
untuk bermain yang di sukainya untuk 
merehatkan diri, dari kelelahan belajar di 
sekolah. Sebab melarang anak bermain, 
dan hanya di suruh belajar terus, akan 
menjenuhkan pikirannya. Memadamkan 
kecerdasannya. Dan membuat masa 
kecilnya tidak bahagia. Anak yang 
tidak boleh bermain, pada akhirnya 
akan berontak dari tekanan itu dengan 
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berbagai macam cara.”
“Do things for pleasure”, 

melakukan sesuatu dengan 
bahagia sangatlah perlu kita 
tumbuhkan kepada siapapun. 
Ketika hati mereka senang, 
Insya’Allah semua kebaikan akan 
mudah masuk kedalam benak 
mereka. Akan tetapi jika mereka 
sudah dongkol, jangan harap 
mereka akan menerima kebaikan 
dari para pendidik ataupun orang 
tua.

Bermain dan belajar adalah 
aktifitas yang terpadu bagi anak-
anak. Bagi mereka, rasa ingin 
tahu, akan mengalahkan apapun. 
Agar bisa terpenuhi hasratnya. 
Sebagai orang tua dan pendidik, 
harus mampu touch of their 
heart.

“Enjoy yorself”,adalah bagian 
dari kemerdekaan seorang 
mukmin dalam bersyahadat. 

“Do things for pleasure”, 
melakukan sesuatu 

dengan bahagia 
sangatlah perlu kita 
tumbuhkan kepada 

siapapun. Ketika 
hati mereka senang, 
Insya’Allah semua 

kebaikan akan mudah 
masuk kedalam benak 

mereka. Akan tetapi jika 
mereka sudah dongkol, 
jangan harap mereka 

akan menerima kebaikan 
dari para pendidik 

ataupun orang tua.

Aplikasi dari bersyahadat, sesorang mampu melakukan 
apapun tanpa di intervensi siapapun, kecuali syari’at. 
Selagi tidak melanggar syari’at, lakukan apapun 
denga bebas. Bermain adalah sebuah aktifitas yang 
menyenangkan, yang tidak menyalahi syari’at agama. 

Bagi pendidik dan orang tua yang cerdas, harus 
mampu memanfaatkan metode bermain dalam dunia 
pendidikan. Di samping akan memudahkan proses 
belajar, juga akan mengaitkan ke eratan hubungan anak 
manusia. Guru dengan muridnya. Ataupun Orang tua 
dengan anaknya.

Semoga, sedikit tulisan ini , bisa memberikan 
manfaat kepada ayah ibu dalam mendidik putra-
putrinya.

Silahkan bagi ayah ibu, yang ingin berkonsultasi, 
tentang dunia anak atau perihal penyimpangan perilaku 
yang terjadi pada mereka, dapat disampaikan melalui 
redaksi Media Suara Hati.{}
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AS SHIHAH

Oleh : Sukma Ayu Candra Kirana
(Dosen STIKES Surabaya)

Depresi......  Cegah 
Sedini Mungkin !!!

Masalah kesehatan jiwa merupakan masalah yang cukup 
serius, namun sering disepelehkan. Padahal, kesehatan 
jiwa dapat memperburuk target MDG’s dan berpotensi 

menimbulkan beban ekonomi yang besar.
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Masalah kesehatan 
jiwa tidak semata-
mata berhubungan 
dengan aspek 

klinis, namun lebih banyak 
menyangkut masalah psikososial 
seperti stigma masyarakat, 
kekerasan, dan upaya bunuh 
diri. Oleh karena itu, dibutuhkan 
upaya lintas sektor dalam 

menanggulangi permasalahan 
kesehatan jiwa di Indonesia.

Riskesdas tahun 2007 
menunjukkan data prevalensi 
nasional gangguan mental 
emosional (depresi dan 
kecemasan) pada penduduk 
berusia di atas 15 tahun 
mencapai 11,6% atau dapat 
diperkirakan diderita oleh 
sekitar 19 juta orang. Daerah 
yang memiliki angka prevalensi 
tertinggi yaitu Jawa Barat, 
Gorontalo dan Sulawesi Tengah. 
Sedangkan Riskesdas tahun 2013 
prevalensi gangguan mental 
emosional diperkirakan sekitar 
6 %. Penurunan yang terjadi 
merupakan awal yang baik 
bagi kesehatan jiwa Indonesia 
terutama bagi upaya upaya 
yang telah dilakukan dalam 
kurun waktu 6 tahun terakhir. 
Diharapkan penurunan yang 
sama juga terjadi pada Riskesdas 
yang akan datang sehingga 
terjadi derajat kesehatan yang 
optimal bagi warga negara 
Indonesia

Dalam rangka memeriahkan 
Hari Kesehatan Sedunia jatuh 
pada tanggal 7 April dengan topik 
Depresi, maka perlu kita ketahui 
tentang apa yang dimaksud 
dengan depresi. Depresi adalah 
terganggunya fungsi manusia 
yang dikaitkan dengan perasaan 
sedih dengan segala penyertanya 
seperti penurunan pola makan, 
konsentrasi, psikomotor, rasa 
lelah, tidak berdaya bahkan ada 
keinginan untuk bunuh diri.
Depresi adalah salah satu dari 
gangguan mental emosional. 
Ditinjau dari akibatnya, kejadian 
depresi disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain 
faktor biologi, faktor psikologis 

Pertama, kita harus 
lebih mendekatkan 

diri kepada Allah 
SWT, karena 

segala rutinitas 
tujuan kita dalam 

kehidupan ini tidak 
akan berkah jika 
tidak kita jadikan 
sebagai bentuk 

ibadah. 

dan faktor sosial. Faktor biologi 
yang menjadi penyebab 
adalah ketidakseimbangan 
neurotransmiter yang terkait 
patologi depresi yaitu serotonin 
dan dopamin. Selain itu kembar 
monozigot dan dizigot juga 
menjadi faktor penyebab depresi. 
Faktor psikososial penyebab 
depresi adalah hilangnya peranan 
sosial, ekonomi, penurunan 
kesehatan, perubahan otonomi 
bahkan kehilangan orang yang 
dicintai (Kaplan, 2010).

Mengingat bahwa gejala 
diatas banyak dialami oleh 
individu zaman sekarang, lantas 
apa yang harus kita lakukan ?, 
apabila kita sudah mengalami 
gangguan, ataupun mencegah 
terjadinya depresi. Pertama, 
kita harus lebih mendekatkan 
diri kepada Allah SWT, karena 
segala rutinitas tujuan kita dalam 
kehidupan ini tidak akan berkah 
jika tidak kita jadikan sebagai 
bentuk ibadah. Kedua, kita wajib 
membuat skala prioritas dalam 
setiap hal yang membebani hidup 
kita, pekerjaan kantor, pekerjaan 
rumah, properti dll, sehingga 
kita dapat meminimalisir stres 
dan mencegah terjadinya 
depresi. Ketiga, mungkin perlu 
sedikit rekreasi, meditasi, yoga 
dan lain lain. Cara keempat 
adalah perbaiki kualitas tidur. 
Tambahkan asupan vitamin 
B dalam menu harian Anda. 
Vitamin B dapat membantu 
produksi senyawa kimia otak 
sehingga memperbaiki suasana 
hati. Anda dapat mendapatkan 
vitamin B dari bahan makanan 
ikan salmon, keju, bayam, 
paprika, kerang, daging, telur 
dan susu rendah lemak. Silahkan 
mencoba !. 
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GALERI YSH

24
April 2017

Baksos dari tk as salam dan wali muridnya

Bantuan dari Lazis PLN 
Surabaya
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Undangan dari simpati
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Rihlah medis suara 
hati (rahmati)
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RUANG DONATUR

“Ridho kedua orang tua 
adalah ridho Allah, selama 
kita berbakti terhadap 
kedua orang tua maka 

Allah akan menjamin hidup kita,” 
demikianlah prinsip dari seorang 
Eva Nuraini, yang lahir pada 
tanggal 29 Mei 1988.

Lahir dan dibesarkan 
di lingkup keluarga yang 
berkecukupan, tidak lantas 
membuat Eva menjadi orang 
yang berlebihan dalam 
membelanjakan hartanya. 
Justru sejak usia dini orang 
tuanya sudah mengajarkan 
betapa pentingnya untuk 
bershodaqoh, melihat banyaknya 
orang di sekeliling kita yang 
membutuhkan bantuan seperti 
kaum dhuafa, anak yatim piatu, 
dan tak lepas kemungkinan 
kerabat-kerabat dekat kita 
sendiri. Beranjak dari hal inilah, 
ia mulai mengerti rasa indahnya 
berbagi kepada sesama, baik saat 
dalam keadaan lapang maupun 
sempit.

“Selain mengajarkan untuk 
bershodaqoh, orang tua saya juga 
mengajarkan bahwa suatu hal 
yang menurut kita baik belum 
tentu baik bagi Allah SWT, yang 
penting kita melakukan hal yang 
diperintahkan dan menjauhi yang 
dilarang, In syaa Allah niat positif 
kita akan membawa hikmah,” 

“Peran Orang Tua 
Sebagai  Panutan”

Eva Nuraini

imbuh wanita yang berprofesi 
sebagai pengusaha tersebut. 
Hal inilah yang membuat ia 
memutuskan menjadi donatur 
tetap bagi Yayasan Suara Hati.

“Walaupun saya masih belum 
bisa menyempatkan diri untuk 
berkunjung ke YSH sekaligus 
bertemu dan melihat langsung 
bagaimana kondisi anak-anak 
asuh, namun jujur, saya sudah 
merasa tersentuh dengan 
kepolosan dan ketegaran hati 
anak-anak yatim yang kurang 
beruntung seperti anak-anak 
lain yang memiliki kedua orang 
tua dan bisa menikmati masa 

kecil yang bahagia juga penuh 
kasih sayang. Pesan saya, semoga 
adik-adik menjadi anak yang 
berbakti, nurut sama kakak-kakak 
pengurus dan pembimbing, 
karena walau bagaimanapun 
secara tidak langsung mereka 
adalah pengganti orang tua 
kalian,” tutur ibu Eva dengan 
penuh haru.

Semoga anak-anak asuh bisa 
mendapatkan kesempatan untuk 
bertemu dengan Ibu Eva dan juga 
semoga Allah selalu melancarkan 
rizki dan memampukan ibu Eva 
untuk selalu berbagi kepada 
sesama.  (Lute)

Pesan saya, 
semoga adik-
adik menjadi 
anak yang 
berbakti, nurut 
sama kakak-
kakak pengurus 
dan pembimbing, 
karena walau 
bagaimanapun 
secara tidak 
langsung 
mereka adalah 
pengganti orang 
tua kalian,”



27
Yayasan Suara Hati

RUANG ANAK ASUH

Lelaki cilik berpipi chubby ini merupakan salah satu anak 
asuh non-asrama Yayasan Suara Hati. Aditya Bagaskara 
Permana Putra adalah putra dari Ibu Oti Darmawati, 
bertempat tinggal di Perum Puri Maharani A3/31. Anak 

yatim yang kini duduk di kelas V Sekolah Dasar Masangan Wetan, 
dengan segudang prestasi di bidang olahraga. Hal ini dapat 

Atlet Cilik dari 
Masangan Wetan

Aditya Bagaskara Permana Putra

dilihat dari postur tubuhnya 
yang sehat dan cukup berisi 
ini. Lahir pada tanggal 24 April 
2006, adit aktif di club Voli 
yang diadakan sekolah, dimana 
grupnya pernah meraih tropi 
juara 2 saat kompetisi antar 
sekolah. 

Tidak sampai disitu, anak 
yang suka sekali makan ayam 
goreng ini, sekarang sedang 
tertarik untuk menjadi seorang 
pemain basket. Saat ditanya 
siapa tokoh yang saat ini sedang 
ia kagumi, bukan nama seorang 
pemain voli atau pemain basket 
terkenal yang ia sebut melainkan 
nama pembalap motor dunia 
Valentino Rossi, yang keluar 
dari bibir kecil Adit. “Saya suka 
Valentino Rossi. Dia itu keren 
banget. Saya pengen kayak 
dia,  dia udah banyak menang 
dipertandingan. Pokoknya 

“Saya suka Valentino 
Rossi. Dia itu keren 
banget. Saya pengen 
kayak dia,  dia udah 
banyak menang 
dipertandingan. 
Pokoknya dia jagoan 
saya,”

dia jagoan saya,” Tutur bocah polos 
bersenyum manis ini. 

Wah, mungkin saja suatu saat 
nanti, Adit juga akan belajar menjadi 
pembalap motor atau menjadi atlet 
olahraga yang selalu menang di setiap 
pertandingan, mari kita doakan yang 
terbaik untuk anak asuh kita yang 
satu ini. Semoga semangatnya yang 
tinggi ini tidak pernah luntur dan 
menuntunnya ke masa depan yang 
cerah. (Lute)
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RUANG KEGIATAN

Minggu, 26 Februari 2017, Yayasan Suara Hati 
menyelenggerakan kegiatan rutin bulanan yaitu 
Rihlah Medis Suara Hati atau yang biasa disebut 
“RAHMATI”. Pada kesempatan kali ini, Yayasan Suara 
Hati mengunjungi Panti Asuhan Khusnul Yakin yang 
berlokasi di jalan Taruna Kav. 207, Wage, Sidoarjo. 

Dimulai pada pukul 09.00 WIB di aula panti Khusnul 
Yakin, sejumlah 60 orang anak melakukan pemeriksaan 
kesehatan, ditangani oleh Seorang Dokter dan dua 
orang perawat dari Klinik Amanah Suara hati. Tidak 
hanya diperiksa, bagi mereka yang merasa memiliki 
keluhan, dapat berkonsultasi dengan dokter dr. Alu 
selaku dokter yang bertugas pada Rahmati kali. 
Disamping itu juga para pasien diberikan obat secara 
gratis. Anak-anak asuh cukup antusias dengan kegiatan 
ini, dan acara berjalan dengan tertib dan kondusif.

Panti Asuhan Khusnul Yakin ini memiliki anak asuh 
non-Panti sejumlah 46 orang, dan anak asuh yang 
berada di panti sejumlah  24 orang, dan sudah berdiri 
sejak tahun 1993. “Sudah lama sekali sejak adanya 

RAHMATI di
Panti Asuhan
Khusnul Yakin

kunjungan seperti ini di panti kami. “Dan jujur 
saja saya sangat senang dengan adanya kegiatan 
seperti ini”, Tutur Pak Hargono, selaku Kepal 
Panti Asuhan Khusnul Yakin. Kita ini mengurusi 
anak-anak banyak, terkadang tidak tau apakah 
mereka sedang sakit, kalau mereka tidak datang 
dan memberitahu kami. Nah tadi kami baru 
mengetahui ternyata ada salah satu anak asuh 
yang mengalami gangguan di telinganya, 
karena sebelumnya anak itu tidak pernah bilang 
kepada kami. Setelah ini kami akan membawa 
anak asuh kami tersebut untuk mendapatkan 
perawatan lebih lanjut. Dan juga kami akan 
lebih memberikan perhatian kami terhadap 
kesehatan anak-anak,” imbuhnya kepada tim 

redaksi yang berkesempatan 
mewawancarai dan dalam 
kesempatan itu juga 
menyatakan rasa terima 
kasih dengan adanya 
kunjungan ini.

Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Bapak-Ibu Alumni SD 
Taquma 92 yang diketuai 
oleh Pak Rahmat Mardianto 
dan 4 orang rekannya, untuk 
memberikan donasi berupa 
konsumsi bagi peserta juga 
panitia Rahmati. Mereka juga 
senang dapat berpartisipasi 
dan membagikan ‘sedikit’ 
kelebihan rizki mereka untuk 
ana-anak asuh Panti Asuhan 
Khusnul Yakin. (Lute)
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Di Jum’at pagi yang cerah, tepatnya pada tanggal 10 
Maret 2017, Yayasan Suara Hati mendapatkan kunjungan 
dari 2 orang guru dan 8 wali murid sholehah dari Persatuan 
Guru dan Orang Tua (PGOT) TK As-Salam, yang diketuai 
oleh Bunda Dian. 

Pada pukul 08.00 WIB, tamu spesial kami sudah datang, 
yang kemudian disambut langsung oleh Ketua Yayasan 
Suara Hati, Pak Rofiq Abidin dengan memberikan sambutan 
dan ucapan terima kasih. Dilanjutkan dengan sepatah dua 
patah kata dari Ibu Kurni selaku perwakilan dari Guru, yang 
dengan rendah hatinya menyatakan bahwa mereka belum 
bisa memberikan banyak, yang pada kenyataannya mereka 
memberikan bantuan kepada anak-anak asuh Yayasan 
Suara Hati lebih dari sekedar bantuan secara materi. 

Setelah bertukar Salam Perkenalan, agenda dilanjutkan 
dengan mengunjungi Asrama Putra dan Putri Yayasan 
Suara Hati, dengan ini kami sangat bersyukur bahwa 
ibu-ibu PGOT TK As-Salam ini memiliki kepedulian yang 
besar bagi Yayasan Suara Hati. Pun dengan senyum cerah 
dan obrolan santai, para tamu bisa langsung membaur 
dengan para karyawan Yayasan Suara Hati. Tidak lupa 
kami mengabadikan momen berharga ini dengan berfoto 
bersama. Semoga saja organisasi PGOT ini dapat terus 

Tamu-tamu sholehah 
dari PGOT TK As-Salam

melakukan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat, juga semoga orang-orang yang 
berada di dalamnya selalu dilancarkan rizki 
dan dapat terus beramal di jalan yang Allah 
SWT. Aamiin ya Robbal Alamin. (Lute)
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LAPORAN KEUANGAN 

PK-ASHA adalah singkatan dari Pelayanan 
Kesehatan Amanah Suara Hati. Merupakan salah  satu 
kegiatan divisi dalam yayasan suara hati yaitu divisi 
kesehatan. 

PK-ASHA memberikan layanan rutin dan 
homecare. Layanan rutin meliputi, poli umum, poli 
gigi (dalam proses), pelayanan KB suntiAk & pil, terapi 
uap (nebulizer), tes gula darah, tes asam urat, dan 
kolesterol  serta tes kehamilan. 

Pelayanan homecare meliputi pijat bayi, 
fisioterapi, oleh tenaga ahli, khitan/sunat, home visite, 
rawat luka, kencing manis, dan jasa memandikan bayi 
baru lahir.

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI
BULAN : FEBRUARI 2017

PEMASUKAN

PENGELUARAN

100.344.100 

4.801.022 

JUMLAH

SALDO AKHIR

PROGRAM

Infaq Rutin
Shodaqoh 
Zakat
Kotak Peduli
Lain - Lain

54.950.000 
10.010.000 

2.050.000 
 5.094.000 

24.910.000 

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

17.370.000 
13.251.000 

6.500.000 
947.000 

21.850.000 
32.544.000 

7.882.100 

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
b. Kegiatan Sosial (Khitan Masal Gratis,Subsidi Pendidikan)
c. Media Syi’ar dan Dakwah  
d. Sosial Kesehatan  
e. Graha Kaffah / pembangunan Klinik  
f. Operasional Kegiatan Layanan ZIS
g. Biaya administrasi dan Umum

SALDO AWAL

JUMLAH

Rp.

Rp.

8.131.122

97.014.000

Saat ini, PK-ASHA melayani mulai Hari Senin 
hingga Sabtu, pukul 07.30 sampai pukul  20.00 WIB. 
Yang bertempat di Perum Puri Maharani blok A2 no.1 , 
Masangan Wetan – Sidoarjo.  Mohon do’a restu untuk 
pembangunan klinik Amanah Suara Hati, PK-ASHA 
akan menuju Klinik Amanah Suara Hati yang nantinya 
akan menerima pelayanan rawat inap. 

PK-ASHA/ Klinik Amanah Suara Hati memilki motto 
melayani dengan hati, memberi yang terbaik.  Kami 
menerima pasien subsidi, yatim, dhuafa dan juga 
pasien umum.  PK-ASHA dilayani oleh tenaga medis 
yang professional yaitu dokter umum, bidan dan 
perawat. 

30
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LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI
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PERKEMBANGAN DONATUR YAYASAN SUARA HATI 
BULAN FEBRUARI 2017

No 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

No 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Nama 

Eko Putrianti

Bu Hj. Huda

Ibu Endang

Hj. Indah Faridah

Keanu

Tante Bertina

Diana

Bu Nita

Tarti

Dia Nur Rana

Mirza Fissabila

Hadi Purnomo

Toto Suseno

Bu Iffy Sakinah

Ny. Dhian

Bp. Rudy Prabowo A

Anjarwati

Yoga TA

Dyah Palupi

Karyawan BCA

Ghyia Putra Dewangga

Supin

Nugrahani Cahyawati

Hj. Tien Suwarsini

Danial

Ibu Wahyu Dian

Erawan

Mbah Nem

Hamba Allah

Pak Solikin 

Sri Wara Duhita

Windi Wijayanti

Diah Farisa

Susanto

Nama 

Hamba Allah

Iva, Irma Fani

Jamaah Yasin Tahlil Uswatun hasanah

Fera

H.M Nuryono

Hamba Allah

Bagoes Dirgantoro

Hamba Allah

Yhunnarko

Dita Amelia

Ana Widya

Nella Rosaria

Surono

Jamaah Yasin Tahlil Uswatun hasanah

Totok

Semiati

Dodik Djatmiko

Abah Heru Wiratno

Erna

Eniis

Denik Trisna Sintawati

Tanti Herlany

Choirul Asyhari

Sholehudin

Kel. Bpk Djunaedi

Mamik Sugiyarti

Mazida Anum Ummi Hirza

Dr. Erry

Mira Nirmala

Iqbal

Umi Luthfia

Niken Mayasari

Edy Kurniawan

Andriyanto

Donasi

500.000

50.000

200.000

500.000

50.000

50.000

50.000

100.000

50.000

2.000.000

50.000

50.000

500.000

30.000

500.000

1.000.000

200.000

10.000

100.000

100.000

2.500.000

20.000

20.000

50.000

250.000

600.000

100.000

100.000

10.000

15.000.000

100.000

40.000

230.000

20000

Donasi

200.000

300.000

3.100.000

100.000

200.000

500.000

100.000

130.000

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

230.000

1.000.000

50.000

50.000

250.000

50.000

100.000

100.000

150.000

80.000

10.000

500.000

50.000

50.000

500.000

100.000

500.000

300.000

1.000.000

500.000

150.000
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KOLOM BUAH HATI

anak ke-3 bpk Ainun Arif & ibu Hely 
Sutanti

anak ke-3 dari Supriyatino dan Asih 
Pramono

Lahir : 24 Peb 2017
anak dari bpk Rudianto & ibu 
Khristien Wahyu Wulandari

FARZANA ZHAFIRA NURKAMILA KANIA SYAKILA

SAQUILA PUTRI RUDIANTO CALISTA HAZNA AZ ZAHRA

Ingin Si Buah Hati Tampil Di Edisi Berikutnya?

Kirimkan foto buah hati berpakaian muslim yang sedang beraktifitas!
- TK nol kecil sampai kelas 3(tiga) SD
- Cantumkan Nama orang tua/donatur, nama anak, TTL, 
   sekolah/kelas, hobi, cita-cita (foto kualitas HD / tidak pecah) 
- Kirim ke email redaksi : suarahatimedia@gmail.com dengan
   subjek “KOLOM BUAH HATI”32

April 2017

Lahir : 28 Nov 2012
anak ke-2 dari ibu Denik Tristina & bpk 

Marsanto
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Assalamualaikum adik-adik, bagaimana 
kabar kalian? Baik-baik saja, kan? Alhamdulillah 
bila demikian.

Adik-adik yang manis, tahukah kalian, 
bagaimana cara merpati bisa kembali pulang 
ke rumahnya  setelah melakukan perjalanan 
yang jauh? Nah, kali ini kita akan membahas 
kemampuan merpati merasakan medan 
magnet. Merpati mampu terbang melampaui 
jarak yang sangat jauh. Jarak terbang terjauh 
seekor merpati 1.689 mil (sekitar 2.719 km). 
Jarak itulah yang  ditempuh seekor merpati 
untuk kembali ke rumahnya.

Hal ini bisa terjadi karena merpati memiliki 
indera penciuman yang sangat tajam. Selain itu, 
merpati juga memiliki kemampuan merasakan 
medan magnet bumi untuk memandu arah 
terbang mereka. Para peneliti menemukan 
butiran-butiran magnetik pada paruh merpati 

Perjalanan  
Merpati 

Kembali ke 
Rumah

yang membantu mereka merasakan medan 
magnet bumi.

 Saat ini sistem penentuan letak suatu 
tempat telah menggunakan teknologi canggih 
yang disebut GPS. Merpati dan GPS memiliki 
sistem yang sama, yaitu dapat menangkap dan 
mengenali data-data (sinyal) yang datang dari 
luar dengan menggunakan kekuatan medan 
magnet bumi. 

Tidak ada keraguan bahwa Allah Yang 
Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam, adalah 
Pencipta yang menjadikan merpati ada. Allah 
menungkapkan hal berikut ini dalam Al Quran: 
Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan 
bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak 
ada sekutu bagiNya dalam kekuasaan(Nya), dan 
Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia 
menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-
rapinya (QS. Al Furqaan, 25:2)
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Terima Kasih
Kepada Para Donatur

Yang Telah Memberikan Donasi untuk 
Pembangunan Komplek Klinik Amanah Suara Hati

Kekurangan Biaya Pembangunan Rp. 88 juta
(dari total anggaran 175 juta)

Mari salurkan Jariyah Anda dengan berpartisipasi  dalam 
pembangunan Klinik Amanah YSH

BCA : 5560097770  |  BRI : 0684-01-002223-53-5  |  BSM : 0321111999  |  Bank Jatim Syariah : 6202001734

INFO TERKINI YSH


