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PENGURUS & LEGALITAS

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 
Bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram atau 

bulan yang dimuliakan Allah. Empat bulan tersebut adalah, Dzulqa’dah, 
Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya jumlah bulan di Kitabullah (Al Quran) itu ada dua belas 
bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, empat di antaranya 
adalah bulan-bulan haram” (QS. At Taubah: 36)

Di sebagian masyarakat tersebar keyakinan  tentang anjuran 
menyantuni anak yatim di hari asyura. Apakah benar demikian? Adakah 
dalil tentang hal ini? 

Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini melainkan lebih kepada 
kecintaan yang begitu besar dari Rasulullah Muhammad SAW kepada 
anak yatim.

Mengangkat tema yatim disayang surga terbentang, bagaimana 
dan apa yang harus kita perbuat sebagai pendidik, penyantun ataupun 
pengasuh yatim dan di ruang kegiatan masih berkaitan dengan salah 
satu wujud kasih sayang dan kecintaan kepada anak yatim anak asuh 
panti Yayasan Suara Hati mendapat kesempatan untuk menginap di Sun 
Hotel, Sidoarjo dengan bantuan dari Bu Yayuk Aminurrohman, selaku 
Koordinator yang menghubungkan pihak Sun Hotel dengan YSH.

Dan seperti bulan sebelumnya ada kisah yang semakin melecut kita 
untuk semakin berusaha semaksimal mungkin, adalah Pak Sanawi tidak 
lulus pendidikan dasar tidak membuatnya patah arang dan akhirnya 
menjadi orang sukses dengan penghasilan kurang lebih lima ratus juta 
dalam sebulan.

Semoga dibulan asyura atau muharram ini menjadi momentum 
bagi kita lebih baik lagi dalam segala bidang, selamat membaca.. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarahkatuh.

Redaksi

Cinta 
ROSULULLAH
Buat  Anak Yatim
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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.

Mengenal Imam 
Besar Madzhab
Part - 1

Tak Lulus SD, 
Pedagang Es Krim 
Bikin Takjub

Sanawi

Bukan 
Anak 
Manja

Penuhi Hak Anak 
dengan Imiunisasi 
Campak dan 
Rubella

Yatim Disayang, 
Surga Terbentang..
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 MINDSET

Oleh : Rofiq Abidin
(Ketua Yayasan Suara Hati)

Bagaimana jika kita mengorbankan sesuatu tanpa harus 
di minta. Apa kondisi kita saat kita empatik kepada orang 
yang kita kasihi. Saat itu kita sedang “ngerasa dekat” 
banget, bukan dalam makna fisik, tapi feel itu yang 

menjadikan kita selalu ngerasa dekat. Sehingga kita tahu apa 
yang bikin dia tidak suka, apa yang bikin dia tidak gembira atau 
marah. Sehingga apapun akan kita laksanakan, apapun akan kita 
korbankan untuk menjaga nikmat perasaan yang bersemayam 
dalam hati kita. Mungkin saja kita tidak banyak mendapatkan 
materi dari orang yang kita kasihi, tapi senyuman dan rasa 
yang terjaga untuk kita, itulah yang membuat kita peduli untuk 
berkorban. Sebagai bagian rasa terimakasih yang tak terhitung. 

Nah, seharusnya esensi dari qurban itu sebenarnya adalah 
kita semakin bertambah merasa dekat dengan Allah. Kita ngerasa 
dekat banget dengan Allah, merasa syukur yang dalam atas 
nikmat Allah yang tak terhingga. Kalau kita saja bisa berkorban 
kepada orang-orang yang kita kasihi, yang notabene secara 
materi tidak seberapa, bagaimana kita tidak bisa berqurban 
untuk Allah yang mengucurkan nikmat kita setiap hari. Apapun 
yang kita korbankan untuk Allah, seharusnya yang terbaik, 
perasaan cinta terbaik, upaya atas hewan qurban terbaik karena 
Allah telah memberikan yang terbaik dalam keidupan kita. 
Sehingga kerelaan Allah kepada kita akan membawa dampak 
lebih ngerasa dekat, bukankah dekat dengan Allah itu sebuah 
ketentraman, ketenangan dan mendatangkan perlindungan. 

So, siapa yang berkemampuan qurban, namun tidak 
berqurban. Bertanyalah, “Apakah saya ini jauh ataukah 
dekat dengan Allah?”. Saat mendapatkan taqdir yang tidak 
diperkenankan hatinya, kita tak boleh protes, wong feel kita 
kepada Allah tipis atau bahkan hilang. Syariat qurban, bukan 
berarti Allah butuh kita. Tapi justru ujian apakah kita ngerasa 
dekat kepada Allah ataukah kita mengabaikan Allah. Dan apakah 
kita masih ingat bahwa Allah telah memberikan nikmat yang 
banyak, ingat nikmat ingat syukur. Ingat qurban ingat Allah. 

Bukti cinta kita kepada Allah, adalah kita mau mengorbankan 
apapun untuk mempertahankan prasaan dekat dengan Allah. 
Bukankah perasaan dekat ini yang kita jaga dengan orang yang 
kita kasihi, mengapa dengan Allah tidak kita jaga, yang jelas-
jelas membawa dampak besar terhadap kehidupan kita di dunia 
maupun di akhirat. Mari jaga muroqobatullah dengan berkorban 
sebesar-besar taqwa dan sesempurna tawakal ‘alallah. 

“Ngerasa Dekat”

Esensi dari qurban 
itu sebenarnya 

adalah kita semakin 
bertambah merasa 
dekat dengan Allah.  
Kita ngerasa dekat 

banget dengan Allah, 
merasa syukur yang 
dalam atas nikmat 

Allah yang tak 
terhingga. 
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SEMANGAT PAGI

Sudahkah kita mengamalkan kebiasaan di 
atas?   Dari 4 kebiasaan di atas, dapat kita 
lihat, bahwa itu merupakan jalan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah sekaligus 

ikhtiar keimanan kita dalam menjemput rejeki yang 
berkah. Dapat kita pahami juga sebagai bentuk 
praktek dari habluminnallah dan habluminnanaas.

Habluminnallah-nya adalah dengan 
memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan 
cara qiyamul lail, istighfar, berdzikir.

Habluminnanaas juga meningkatkan hubungan 
kita dengan manusia dengan bersedekah dan 
berinfaq, adalah cara kita agar dapat membantu 
sesama, menolong, memberikan kebaikan, dan 
kebermanfaatan.

Seperti yang termaktub dalam Al Qur’an :
“Jikalah sekiranya penduduk negeri beriman 

dan bertakwa (kepada Allah) pastilah kami akan 
melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit 
dan bumi…” (Al-A’raf :96)

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar 
dan memberikan rezeki dari arah yang tidak 
disangka-sangka” (At-Tholaq: 2-3)

Dua ayat di atas, adalah janji Allah SWT, bahwa 
rejeki yang berkah itu didapatkan melalui 2 jalan, 
yakni iman dan taqwa. Setelah kita beriman, maka 
sudah sewajibnya kita bertaqwa. 

Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa Amirul 
Mukminin, Umar bin Khattab, pernah bertanya 
kepada Ubai bin Kaab tentang apa itu arti taqwa.

Ubai kembali bertanya kepada Umar ; Apakah 
anda pernah melewati jalan yang berduri? 

Umar menjawab : Pernah 
Ubai kembali bertanya : Bagaimana ketika anda 

melewatinya
Umar menjawab : Saya bersungguh – sungguh 

serta berhati – hati sekali supaya tidak tertusuk duri. 

4 Hal yang

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah 
berkata :

Ada 4 hal yang bisa mendatangkan 
rejeki :

1. Qiyamullail (shalat malam)
2. Memperbanyak Istighfar di 

waktu sahur.
3. Membiasakan SEDEKAH (INFAQ)
4. Berdzikir di awal pagi dan sore 

hari.

Ubai akhirnya mengatakan : “Itulah arti Taqwa 
yang sebenar – benarnya, berhati – hati dengan 
sungguh sungguh…” 

Dari kisah di atas, kita dapat mengambil 
hikmah, bahwa sejatinya, rejeki yang berkah 
muncul karena dua hal keimanan dan ketaqwaan. 
Keimanan adalah mempercayai Allah SWT dengan 
hati, lisan, dan perbuatan, kemudian yang kedua, 
mengimplementasikan keimanan itu dengan 
ketaqwaan kita, yakni dengan cara bersungguh – 
sungguh dalam beriman, dan berhati – hati dari hal – 
hal  yang mencederai keimanan kita. Wallahu A’lam 
Bishawab.

Mendatangkan Rezeki
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1. Kalau janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia 
dilihatkan perjalanan hidupnya dari mulai lahir hingga mati, 
karenanya, kadang-kadang saat kita bertandang ke sebagian 
tempat yang baru, namun seakan tempat itu tak asing untuk 
kita.

2. Di waktu bersin, semua anggota badan kita berhenti berperan, 
seakan mati, ini berlangsung dalam hitungan detik, kemudian 
berperan normal kembali, berikut mengapa dalam Islam di 
sunnahkan membaca Alhamdulillah sesudah bersin, sebagai 
ungkapan sukur atas berperannya kembali semua anggota 
tubuh kita.

3. Menguap itu bukanlah sinyal kalau kita mengantuk, namun itu 
yaitu tandanya kalau badan kita perlu penambahan oksigen.

4. Kalau mengonsumsi kurma dalam jumlah genap itu bakal 
membuahkan gula darah, karenanya Rasulullah menyarankan 
kita untuk mengkonsumsinya dalam jumlah ganjil, supaya 
beralih jadi karbohidrat.

5. Kalau pas sesudah dikumandangkannya Adzan itu yaitu saat 
yang mustajab untuk berdoa.

6. Dimana dosa-dosa kita ditempatkan saat kita shalat? Nabi 
Muhammad SAW bersabda: ” Sebenarnya seseorang hamba 
saat menunaikan shalat, dia membawa dan semuanya 
dosa-dosanya, lalu dosa-dosa itu di taruh diatas kepala serta 
ke-2 pundaknya, jadi saat setiap kali ia ruku’ atau sujud 
berjatuhanlah dosa-dosa itu “. Wahai beberapa orang yang 
umum terburu-buru dalam shalatnya, tenanglah… serta 
tahanlah lebih lama ruku’ serta sujudmu, supaya semakin 
banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

7. Kalau beberapa malaikat mendoakan kita saat selesai shalat, 
karenanya janganlah terburu untuk beranjak dari posisi duduk 
shalat kita..

(islampeida.com)
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REFRESH QOLBU

TAHUKAH ANDA ?
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JEJAK RISALAH

Imam Besar Madzhab
Mengenal Empat

PART - 1

Ada 4 Imam Besar Yang Lahir Pada Masa Bani Abbasiyah, mengapa kita harus 
mengenal 4 imam mahzab ini? Ngakunya muslim tetapi tidak mau cari tahu 
dengan mazhab yg 4 ini. Hal ini sangat membahayakan bahkan bisa merusak 
agamanya. Karena jika ia tidak mengikuti ulama’ ia akan mengikuti kejahilan 

dan hawa nafsunya dalam memahami agama.
Sebelum kita membahas siapa dan seperti apa 4 imam mazhab itu, kita harus 

mengetahui definisi dari mazhab, dikutip dari wikipedia,
Mazhab (bahasa Arab:                  madzhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang 

memiliki makna jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang 
baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau 
jalan tersebut menjadi ciri khasnya. 

Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode 
(manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang 
menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-
bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.  Berikut penjelasan 
mengenai 4 imam mahzab:

Imam Hanafi atau Yang Lebih Dikenal Dengan Sebutan Abu Hanifah
Mazhab Hanafi yaitu salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan 

oleh Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya adalah Abu Hanifah bin Nu'man bin 
Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, beliau terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-
ide modern. Mazhab Hanafi termasuk yang paling dominan di dunia Islam, yang banyak 
diemban oleh umat islam didunia yaitu sekitar 30% pengikut. Abu Hanifah/Imam Hanafi 
juga merupakan seorang Tabi’in, maksudnya adalah generasi setelah Sahabat nabi 
muhammad SAW, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama 
Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat yang lainnya.

Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqih yang 
berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh 
ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi’i, Abu Dawud, Bukhari, 
Muslim dan lainnya.

Imam Maliki Atau Malik bin Anas
Malik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi (lengkapnya adalah Malik bin Anas bin 

Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa 
Arab:                              ), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada 
tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. 
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Beliau adalah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam Sunni dan dianut oleh 
sekitar 15% umat Muslim.

Mazhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair, Mesir Atas 
dan beberapa daerah taslim Afrika. Bahkan Mazhab ini menjadi dasar hukum Arab Saudi.

Dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan untuk masalah tahun kelahiranya 
terdapat perbedaaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan 
bahwa imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa 
imam Malik dilahirkan pada 95 H Namun walaupun perbedaan melalui pendapat logika 
dan ide dalam memahami Islam. Perkara pokok seperti akidah atau tauhid masih sama dan 
tidak berubah.

Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam bukunya 
yang terkenal hingga kini yaitu Al Muwatta. Beliau pernah belajar oleh beberapa guru yaitu 
Nafi’ bin Abi Nu’aim, Nafi’ al Muqbiri, Na’imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az 
Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. 

Beliau juga memiliki murid yaitu yang bernama Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu 
Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo’nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa’id bin Manshur, Yahya 
bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush’ab, Al Auza’i, Sufyan Ats Tsaury, 
Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi’i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

Pujian Ulama untuk Imam Malik oleh :
An Nasa’i berkata,” Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, 

tepercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, kami tidak tahu dia ada meriwayatkan 
hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim”. 

Beliau sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta 
menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau, hanya 10.000 
saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan shahih olehnya 
setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik 
menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadits-hadits yang diterima dari 
guru-gurunya. Imam Syafi pernah berkata, “Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah 
al qur`an yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain dari kitab Al-Muwaththa 
karangan Imam Malik.”

Pada hari ahad imam malik jatuh sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu 
ia wafat. sebagian meriwayatkan imam Malik wafat pada 14 Rabiul awwal 179 H. Sahnun 
meriwayatkan dari abdullah bin nafi’:” imam malik wafat pada usia 87 tahun” Ibn kinanah 
bin abi zubair, putranya yahya dan sekretarisnya Hubaib yang memandikan jenazah imam 
Malik. imam Malik dimakamkan di Baqi’.
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RAGAM ILMU

Dalam kimia, garam ialah senyawa netral yang terdiri atas ion-ion. Tapi sekarang bukan 
saatnya ngomongin yang berat-berat tentang kimia, siapa yangg tidak tahu garam?.  
Rasanya kalo makan pake garam saja udah enak, di balik warna putihnya, ternyata ada 
beberapa fakta yang keren tentang garam. ini 14 fakta menarik tentang garam.

Fakta
GARAMTentang

1. Sampai abad ke-20, sekantung garam (disebut amoleh) 
adalah mata uang dasar di Abyssinia (sekarang disebut 
Ethiopia).

2. The Amazing Salar de Uyuni, adalah garam datar terbesar 
di dunia denan ukuran 4.000 mil persegi di Bolivia. Ketika 
lapisan tipis air laut berada di atas pasir, itu menjadi 
cermin yang luar biasa. Reflektifitas ini membuatnya 
menjadi alat yang sangat berguna dalam kalibrasi 
peralatan ilmiah dari luar angkasa. Berguna dalam 
kalibrasi peralatan ilmiah dari luar angkasa. Garam yang 
datar ini juga mengandung separuh pasokan lithium di 
dunia.

3. Garam sangat penting untuk tubuh kita. jika anda minum 
terlalu banyak air, itu akan menghilangkan banyak cairan 
yang mengandung natrium dalam tubuh dan dapat 
mengakibatkan hyponatremia (komplikasi penyakit medis 
dimana tubuh kehilangan banyak cairan mengandung 
natrium) yang fatal. Inilah yang menewaskan Jennifer 
Strange yang mengikuti kompetisi “Hold your wee for a 
wii”. 

4. Walau begitu penting, mengonsumsi terlalu banyak garam 
juga dapat mematikan. Anda membutuhkan sekitar 1 
gram garam disetiap kilogram berat badan anda dan itu 
cukup untuk membunuh anda.(jadi jika berat badan anda 
50 kg, 50 gram garam bisa membunuh anda, kurang lebih 
begitu, Ini digunakan sebagai metode ritual bunuh diri di 
Cina, khususnya dikalangan bangsawan sebagaimana saat 
itu garam sangat mahal.

5. Kualitas garam laut yang baik mengandung banyak 
mineral yang penting bagi tubuh kita. Jenis terbaik dari 
garam laut harus sedikit basah ketika diambil dari laut.

1
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6. Pada Abad Pertengahan, garam begitu mahal sehingga kadang-kadang 
disebut sebagai "emas putih". Pada saat itu, terdapat jalur transportasi 
khusus untuk garam yang menghubungkan kota pedalaman dari 
Lüneburg ke pantai Baltik Jerman.

7. Garam Hitam dibuat di India oleh air garam dicampur dengan biji Harad. 
Campuran dibiarkan menguap meninggalkan gumpalan hitam garam. 
Ketika garam merata, serbuk yang dihasilkan menjadi warna pink.

8. Di Guerande, Perancis, garam masih dikumpulkan dengan cara tradisional 
dengan menggunakan keranjang dimana harus menunggu air laut 
tergenang. Hal ini yang membuat garam sangat mahal dan sangat dicari-
cari, terutama dengan kualitas terbaik yang disebut dengan Fleur de Sel 
(bunga garam). 

9. Ada kesalahpahaman umum bahwa tentara romawi dibayar dengan 
garam (sebagai gaji). tetapi sabenarnya mereka dibayar dengan uang 
yang normal. sambungannya dengan garam adalah mungkin melalui fakta 
bahwa para Prajurit Roma dilindungi garam saat perjalanan menuju Roma.

10. Setelah bahan bakar penerbangan dimurnikan, garam dicampur dengan 
nya untuk menghapus semua jejak air sebelum dapat digunakan.

11. Natrium Klorida terbentuk ketika natrium logam tidak stabil bereaksi 
dengan gas klorin. Ini adalah satu-satunya keluarga batuan secara teratur 
yang dimakan oleh manusia.

12. Pada awal 1800-an garam 4 kali lebih mahal seperti harga daging sapi 
yang berada di wilayah perbatasan - itu sangat penting dalam menjaga 
manusia dan hewan ternak agar tetap hidup.

13. Hanya 6% dari garam digunakan di Amerika Serikat digunakan dalam 
makanan; 17% lainnya digunakan untuk de-icing jalanan dan jalan raya 
pada musim dingin.

14. Pada akhir abad ke 17, garam adalah barang yang dibawa dengan kargo 
terkemuka dari Karibia ke Amerika Utara dan sebaliknya. Itu digunakan 
untuk bahan makanan budak-budak di perkebunan gula. 

(Sumber : kaskus)
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INSPIRASI SUKSES

Pendidikan memang hal yang penting, namun 
bukan berarti menjadi kunci utama kesuksesan. 
Pasalnya semua dikembalikan pada kegigihan 
diri sendiri saat meraih mimpi. Bila pendidikan 

sangat tinggi pun kalau gampang menyerah, tidak 
akan menjamin keberhasilan, begitu pula sebaliknya.

Sepertinya hal itu dibuktikan oleh pedagang es 
yang satu ini. Alih-alih punya pendidikan tinggi, pria 
ini jadi pengusaha sukses bahkan tanpa tamat SD. 
Awalnya diremehkan, pria tanpa ijazah ini kini punya 
omzet Rp 500 juta per bulan. Namun semua tidak 
semudah seperti membalikkan telapak tangan, ada 
perjuangan berat. Jadi seperti apa ceritanya? Simak 
ulasan berikut.

Seperti yang diketahui, Sanawi bukan merupakan 
orang yang memiliki gelar sarjana dan lain sebagainya. 
Sanawi sendiri bahkan sampai saat ini tidak 
mengatongi ijazah, pasalnya dia hanya sampai di 
kelas dua sekolah dasar. Setelah keluar dari sekolah, 
Sanawi mencoba untuk kerja serabutan, dan pekerjaan 
pertama yang dia pilih adalah menggembala Sapi.

Namun dirasa hal itu tidak akan mengubah 
hidupnya, akhirnya Sanawi pun mencoba berbagai 
macam pekerjaan mulai dari tukang hingga kuli 
bangunan. Hingga suatu hari pria ini memutuskan 
untuk hijarah ke Samarinda mencoba peruntungan 
nasib baru. Namun siapa sangka kalau hal itulah yang 
mengubah hidupnya 180 derajat.

Tak Lulus SD, Pedagang

Sanawi
Owner Vanesa Mart

Sanawi telah belajar 
langsung dari kehidupan, 

oleh sebab itulah dia 
membagikan rahasia 
keberhasilannya itu.
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Es Krim Ini  Bikin Takjub
Menjadi kuli di Samarinda dan awal kesuksesan

Bisa dibilang kalau kedatangannya di Samarinda 
adalah langkah pertama meraih kesuksesan. Dengan 
menjadi kuli bangunan di sana, dia berharap kini 
peruntungannya jadi lebih mujur ketimbang yang 
dulu. Namun sayang ternyata penghasilan Sanawi 
tetap sama dengan yang kemarin, hingga akhirnya 
dia memutuskan untuk mencari tambahan lain.

Sanawi kemudian mencoba untuk berjualan 
es krim dengan sepeda motor. Berkat usaha 
kecilnya itu siapa sangka dia menjadi pedagang 
yang sukses hingga bisa menjadi distributor utama 
dari jualan eskrim itu. Berangkat dari sanalah satu 
persatu keberhasilan Sanawi diperoleh, hingga dia 
melebarkan sayap bisnisnya ke segala bidang.

Bisnis Yang Berkembang Tidak Karuan
Tak puas dengan hanya satu kesuksesan saja, 

Sanawi mencoba melebarkan sayap menjajal 
usaha lain, salah satunya adalah mini market. 
Namun siapa sangka mini marketnya juga menuai 
kesukesan serupa hingga memiliki banyak cabang di 
beberapa daerah. Kemudian Sanawi juga mencoba 
untuk terjun dalam bidang penyewaan kontainer. 
Beruntung bisnis barunya itu juga ikut berkembang, 
dan usahanya jadi semakin bertambah maju.

Jadi bukan hal yang aneh kalau dia bisa 
mendapatkan penghasilan mencapai Rp 500 juta 

dalam sebulannya. Kini Sanawi yang tidak pernah 
merasakan bangku sekolah itu bisa memiliki banyak 
bisnis dan ratusan karyawan yang bekerja padanya. 
Sebuah kesuksesan yang dulu tidak pernah dia 
bayangkan.

Namun Sanawi Tetap Menjunjung Tinggi Pendidikan
Meskipun begitu, Sanawi tetap menganggap 

sebuah pendidikan adalah hal yang penting. Dia 
yang tidak lulus SD saja bisa sesukses itu, bagaimana 
kalau dulu Sanawi selesai sekolah, pasti lebih banyak 
keberhasilan yang di dapatkan. Bagi Sanawi kunci 
suksesnya bukan hanya bekerja keras, namun 
semangat pantang menyerah merupakan hal utama 
dalam usahanya.

Tidak melulu langsung berhasil, sudah banyak 
kegagalan yang menimpa dirinya, namun Sanawi tetap 
bangkit kembali. Kini dia telah menuai buah dari rasa 
pantang menyerah yang dimilikinya dulu.  Sekali lagi 
Sanawi membuktikan kalau usaha tidak akan pernah 
mengkhianati sebuah hasil.

Berkaca dari kisah Sanawi kita jadi paham, betapa 
pentingnya rasa pantang menyerah dalam meraih 
kesuksesan. Sanawi telah belajar langsung dari 
kehidupan, oleh sebab itulah dia membagikan rahasia 
keberhasilannya itu. Jika Sanawi bisa, tidak menutup 
kemungkinan kita  bisa mengikuti kesuksesannya. 
(bombastis.com)

Saat Sanawi tampil live sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun tv
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MUNAJAT

Mohon Diberi Keturunan yang Baik

Artinya: “Ya 
Tuhanku, Berilah 

aku keturunan yang 
baik dari sisi-Mu, 

Sesungguhnya 
Engkau Maha 

Mendengar Doa.”  
(QS. Ali Imron 38)

Tasyakur
M Alim   1 Setember
Tutiek Ernawati   1 September
Farlin Seftian Simanjutak  1 September
Yosal Rosami   1 September
faiz Yahya Sabila  4 September
Marda Santara   7 September
Mirza Fissabila   8 September
Imaduddin Darmawan  8 September
Zahra Putri Rachel  8 September
Zuki Maulana Esmeraldo  8 September
Titik Maulana   9 September
Moch Reza Alma Arif 9 September
Ardi Harvi tri Anggoro 12 September
Ratna Damayanti   12 September
Arifah   13 September

Davin Alvalah Iskan   15 September
Suparti Ningsih  15 September
Dini Safitri   16 September
Asih Pramono  16 September
Erna Irawati  18 September
Dhita Herawati   19 September
Fatchur Affandi   22 September
Sunar    23 September
Widyaningrum   23 September 
Emmy Rahmawati  24 September 
Tjitra Rini   24 September
Alvina Andira Cahaya Syahru  25 September
Ayyasin Fardhiba Arhaby  27 September
Siti Sahara   30 September
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PESAN ILAHIYAH

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan 
kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka 

bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, 
adalah dosa yang besar. (QS. An Nisa’ : 2)

YATIM DI SAYANG, 
SURGA TERBENTANG…

Oleh : Rofiq Abidin
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PESAN ILAHIYAH

Siapa yang ingin lahir dalam keadaan 
yatim?, atau saat masih kanak-kanak telah 
kehilangan salah satu orang tuanya. Tentu 
tidak semua menginginkan keadaan itu, maka 

bersyukurlah jika saat ini kita masih punya orang tua. 
Nabi kita Muhammad Shollahu ‘Alaihissalam adalah 
lahir dalam keadaan yatim, tak pernah merasakan 
belaian sang ayah, Abdullah bin Abdul Muthalib. 
Sehingga empatinya kepada anak yatim begitu 
besar. Beliau senantiasa memberikan perhatian 
besar kepada anak yatim, salah satu kisahnya saat 
menemukan anak dari Ja’far bin Abi Thalib menangis 
atas kematian ayahnya, Rasulullah menghiburnya 
dan memerintahkan para sahabat untuk datang 
kerumah Ja’far bin Abi Thalib yang baru saja syahid 
untuk membawa sesuatu kepada keluarganya.  Inilah 
salah satu perhatian Rasulullah kepada anak yatim. 
Bahkan saat ada janda datang dengan anaknya yang 
masih kecil bernama Anas agar mengizinkan untuk 
tinggal bersamanya, Rasulullah mempersilahkan. 

“Wahai Rasulullah, ini anakku Unais (Anas bin 
Malik), izinkanlah ia membantu segala keperluanmu 
setiap hari”. Pinta ibu yang janda ini kepada 
Rasulullah SAW agar anakknya menjadi Khodim di 
keluarganya. 

Rasulullahpun mengizinkan Anas bin Malik 
membantu keperluannya. Yang selanjutnya menjadi 
salah satu sahabat belia yang meriwayatkan hadits 
paling banyak dari Madinah. Dan menjadi ulama’ 
yang disegani dikemudian hari, karena mendapat 
didikan langsung dari Rasulullah di majelis nabi. 
Tentu masih banyak anak-anak yatim yang mendapat 
perhatian langsung dari Rasulullah, yang menjadi 
panduan ilmu parenting bagi ummatnya dikemudian 

hari. Mari kita perhatikan Hadits riwayat Imam  Al 
Bukhari berikut ini :

Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: “Rasulullah 
SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara 
anak yatim itu dalam surga seperti ini.” Beliau 
mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari 
tengahnya serta merenggangkan keduanya.”. 

Kecintaan Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wasallam 
kepada anak yatim memamng sungguh besar. 
Sehingga memaparkan siapa saja ummatnya yang 
mau memelihara anak yatim akan bersamanya di 
surga yang jaraknya sangat dekat, yakni antara jari 
tengah dan jari telunjuk. Namun memelihara anak 
yatim tentu membutuhkan kesabaran, karena ada 
yang timpang dari kasih sayangnya. Bahkan dalam 
memberikan bimbingan terhadap hartanya pun juga 
harus sesuai panduan wahyu. Ada beberapa hak anak 
yatim yang harus dijaga dalam pemeliharaannya 
diantaranya sebagai berikut :
1. Pendidikan, kita semua tahu bahwa ayat Allah 

yang turun pertama adalah perintah untuk 
membaca, ini memberikan isyarat bahwa 
ummat islam ini tidak boleh bodoh dan 
harus bisa baca. Karena dengan membaca 
pengetahuan luas dan sikapnya akan mendasara 
sdengan ilmu. Bekal pendidikan untu anak 
yatim sangatlah perlu, apalagi menurut undang-

1
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undang anak yatim di tanggung oleh Negara. 
Namun buktinya, tidak sesuai dengan harapan. 
Padahal anak yatim atau tidak hak pendidikan 
adalah sama. 

2. Pengelolaan harta, dalam penglolaan harta, 
tidak bisa serta merta langsung di pegang oleh 
anak yatim yang belum balig. Namun harus di 
kelola si pengurus anak yatim itu. Nah, kalau 
sudah dirasa mampu, tahu mana yang urgen 
dan kesia-siaan atau sudah balig dipersilahkan 
untuk mengelolanya dengan mandiri. Karena 
dibantu mengelola harta anak yatim adalah 
haknya. Sehingga pengarahan finansial dapat 
dilakukan dengan baik, sesuai kebutuhannya.

3. Keperluan jasmaniah, yang jelas kebutuhan 
asupan tetap diperhatikan. Meraka punya hak 
untuk diberikan asupan gizi, gak hanya orang 
kaya saja. Mereka juga generasi penerus bangsa. 
Penuhilah kebutuhan jasmaniah anak yatim 
yang menjadi haknya dalam setiap harinya. 
Jangan menterlantarkan anak yatim, jika tidak 
ingin dikatakan mendustakan agama.

4. Pembinaan dengan sabar, membina anak-anak 
yang kurang kasih sayang itu beda banget 
dengan anak yang sudah mendapatkan kasih 
sayang setiap hari. Rasa kangen kepada 
orang tua yang telah meningal akan menjadi 
tantangan tersendiri. Si pemelihara harus 
empatik dan simpatik terhadap hal ini. Sehingga 
dapat bersikap dengan bijak. 

Perhatikan firman Allah berikut ini :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka 
cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut 
pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan 
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 
sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 
barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta 
itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu 
menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas 
(atas persaksian itu). (QS An Nisa’ : 6)

Dengan demikian, mari kita berikan hak-hak 
anak yatim, sehingga surga terbentang lebar untuk 
kita dan semoga kita bertetangga dengan Rasulullah 
SAW di surga nanti. Jangan sekali-kali abaikan 
anak yatim, karena itu bukan hanya bukti empatik 
atau rasa cinta, namun itu juga bukti keyakinan 
kita kepada ajaran Agama Islam yang kita anut ini. 
Wallahu a’lam

2
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CINDERA HATI

Rasulullah SAW pernah mengisahkan 
perihal ghaib di akhirat kelak. Tertawa 
sekaligus menangis ketika mendengar 
salah satu kisah akhirat, yakni kisah 

tentang penghuni surga terakhir. Kasih sayang 
dan rahmat Allah yang luas nampak dalam 
hikmah kisah berikut.

Terdapat seorang yang berada di neraka. 
Ia terus berusaha melewati dahsyatnya panas 
api neraka. Terkadang ia mampu berjalan kaki, 
namun sesekali tertjatuh telungkup, seringkali 
hangus dibakar api neraka. Jatuh bangun ia 
berusaha melewati siksaan demi siksaan. Acap 
kali berhasil selangkah, ia mengharap bantuan 
Allah.

Dengan tertatih dan dalam waktu yang 
lama, ia pun berhasil meninggalkan neraka. 
Segera  ia berseru, “Segala puji Allah yang 
menyelamatkanku darimu, hai neraka!” 
Tentu saja, dia bersyukur, karena tak ada yang 
mampu melewati neraka kecuali dia.

Namun keluar dari neraka bukan akhir dari 
penderitaan atas hukuman dampak bermaksiat 
di dunia. Ia masih merasakan panas yang 
sangat dan begitu kehausan. Ia pun melihat 
sekeliling dan tertuju pada sebuah pohon. 
Namun jaraknya sangat jauh

Ia pun meminta kepada Allah agar 
mendekatkannya, “Ya Allah, mohon dekatkan 
aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh 
dibawahnya dan meminum airnya,” pinta 
orang itu. Allah pun bertanya padanya, “Wahai 
cucu Adam, jika aku dekatkan kau ke pohon itu, 
apa kau akan meminta hal lain lagi kepadaKu?”

Orang itu pun segera menjawab, “Tidak 
wahai Rabbku, aku berjanji tidak akan meminta 
hal lain,” ujarnya yang tak sabar menikmati 
keteduhan dibawah pohon setelah sekian 
lama dihukum di neraka. Saat itu, pohon yang 
dihadapan matanya sangat menggiurkan. 
Allah pun mengabulkan permintaannya. Ia pun 
berada di bawah pohon itu, kemudian segera 
meminum air darinya.

Orang 
Terakhir 

yang 
Masuk 
Surga

Oleh: Afriza Hanifa
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Namun setelah itu, ia kembali melihat sebatang pohon. Namun 
pohon yang diliatnya lebih rindang dan lebih indah dari pohon pertama 
yang ia telah berteduh dibawahnya. Melihatnya, lupa sudah janjinya.

Ia kembali meminta pertolongan Allah agar didekatkan pada pohon 
kedua itu. “Wahai Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin 
berteduh dibawahnya dan meminum airnya. AKu tidak akan meminta 
hal lain lagi,” pintanya.

Allah pun berfirman, “Hai cucu Adam, bukankah kau telah berjanji 
tak akan meminta hal lain?”

Orang itu pun menjawab, “Iya, benar ya Allah, tapi kali ini saja… 
Aku benar-benar tak akan meminta hal lain lagi,” pintanya, merengek.

Allah pun memaklumi dan dengan kasih sayangNya, Allah 
mendekatkan orang itu ke pohon kedua. Orang itu pun dapat berteduh 
di pohon yang jauh lebih indah dan rindang dari pohon pertama itu.

Namun ternyata, pohon kedua itu berada dekat dengan pintu 
surga. Setiba di pohon tersebut, ia mendengar suara penghuni surga 
yang diliputi kebahagiaan. Apa daya, ia tak kuasa ingin memasukinya. 
Lagi, ia melanggar janjinya dengan Allah. Ia kembali meminta kepada 
Allah, ia ingin agar Allah memasukkannya ke dalam surga. 

“Ya Allah ya Rabb, Masukkanlah aku kesana,” pintanya, menunjuk 
pada surga yang kenikmatannya tak pernah terbayang oleh manusia di 
bumi. Allah Ta’ala pun kembali berkata, “Hai cucu Adam! Hal apa yang 
membuatmu puas, apakah kau ingin Aku berikan dunia dan segala 
isinya?”

Orang itu pun menjawab, “Ya Tuhanku, apakah Kau tengah 
mengejekku… Tentu saja Kaulah Tuhan pemilik alam semesta,” 
ujarnya. Allah pun tertawa seraya berfirman, “Aku tidak mengejekmu, 
tapi Aku Maha kuasa mewujudkan apa yang kau inginkan”

Maka dimasukkanlah orang itu ke dalam surga dengan rahmat 
dan kasih sayangNya. Ia pun berkumpul dengan hamba Allah yang lain 
yang tak pernah menyekutukanNya. Dia pun menjadi orang terakhir 
yang masuk surga, sang penghuni surga terakhir.

Kisah tersebut dikabarkan oleh Rasulullah dalam haditsnya yang 
diriwayatkan Imam Muslim dari shahabat Abdullah bin Mas’ud. Dalam 
riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud tertawa saat 
menceritakannya pada sahabat Rasulullah yang lain. Beliau tertawa 
saat mengisahkan bagian si penghuni surga terakhir menginginkan 
surga.

Demikian kisah sang penghuni surga terakhir yang diriwayatkan 
dari hadits Rasulullah. Banyak hikmah yang dapat kita petik, terutama 
tentang sifat Rahman dan Rahim Allah Ta’ala. Allah maha pemurah lagi 
maha penyayang, serta Maha pengampun. Oleh: Afriza Hanifa (Sumber 
: replubika.co.id )
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AT TARBIYAH

Etty Sunanti
Pengamat Pendidikan dan Dunia Anak

Orang tua mana, yang tidak ingin anak-
anaknya bermanja ria. Penuh canda tawa, 
merajuk sayang. Penuh kasih cinta dengan 
ayah dan ibu. Dipeluk, di cium, penuh 

kehangatan.
Tetapi bukan manja seperti itu yang saya 

maksudkan. Tetapi manja yang salah, sehingga 
menjadikan anak tidak baik dalam kehidupannya.

Lalu manja, yang seperti bagaimana ?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ketiga. Departemen Pendidikan Nasional, Balai 
Pustaka, halaman 713. Kata Manja berarti : kurang 
baik adat kelakuannya karena selalu diberi hati, 
tidak pernah di tegur ( dimarahi ), di turuti semua 
kehendaknya, dan sebagainya.

Seringkali rasa sayang orang tua kepada 
anaknya. Menjadikan mereka memanjakan anak 
tanpa mereka sadari. "Ini anakku, terserah aku, aku 
berhak memberikan semua kasih sayang. Siapa 
lagi yang mengasihi anakku, jika bukan aku orang 
tuanya." Sehingga meminta apapun mereka berikan. 

Kita sering menjumpai orang tua yang 
memperlakukan anak-anaknya secara luar biasa, 
dikarenakan beberapa sebab :
1. Anak bungsu
2. Anak yang lama di tunggu kehadirannya
3. Jenis kelamin anak, yang selalu di impikan 

orang tua
4. Anak yang memiliki fisik lebih menarik 

dibanding saudara-saudaranya yang lain. Misal 
paling cantik, atau paling tampan.

5. Anak yang terlahir dari kondisi tidak nyaman, 
sehingga ingin memberi kenyamanan lebih, 
saat orang tua di posisi nyaman.

6. Anak tunggal, dengan kelimpahan rizki orang 
tua.

7. Anak yang sering sakit-sakitan, sehingga orang 
tua lebih memprioritaskannya dari anak yang 

BUKAN ANAK MANJA

lain. Dan lain sebagainya
Memang setiap orang tua mempunyai hak 

untuk memanjakan anaknya. Akan tetapi sikap yang 
mereka lakukan justru akan berdampak negatif di 
kemudian hari.

Apa dampak negatif jika anak sering dimanjkan 
orang tua-nya? Berikut beberapa dampak negatif 
yang akan terjadi :
1. Kurang percaya diri menghadapi setiap 

permasalahan dirinya. Karena mereka selalu 
bergantung kepada orang tua.

2. Kemandiriannya tidak tuntas. 
3. Cenderung menjadi trouble maker di setiap 

komunitas yang dia ikuti.
4. Penakut
5. Pesimis
6. Pemalu
7. Sulit move on jika mengalami kegagalan
8. Selalu melihat ke atas, sulit melihat kebawah. 

Tinggi hati.
9. Egois atau cenderung mementingkan diri 

sendiri.
10. Pemalas
11. Minta menang sendiri, selalu mencari 

kesalahan orang lain.
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Maka, apa yang harus di lakukan orang tua agar 
anak-anak tidak manja ?

1. Orang tau wajib memberikan bimbingan, 
arahan bagaimana seharusnya bersyukur. 
Dimulai dengan mengucpkan alhamdulillah, 
terimakasih kepada siapapun yang telah 
membantu. Mengajarkan membalas budi 
setiap kebaikan orang lain.

2. Orang tua wajib, mengoptimalkan peran 
organ fisik yang dimiliki setiap anak. 
Mulai sejak dini hingga dewasa. Apa 
peran akal fikiran, hati, mata, tangan , 
kaki, pendengaran, dan lain sebagainya. 
Senantiasa sabar mengingatkan pentingnya 
hal terebut. Agar mereka menjadi anak yang 
tangguh.

3. Orang tua harus senantiasa memberikan 
kemampuan lifeskill kepada anak-
anaknya agar mampu menyelesaikan 

persoalan pribadi, kebutuhan sehari-
hari, menyelesaikan persoalan bersama, 
hingga melebar menjadi kemampuan 
menyelesaikan persoalan umat atau 
masyarakat.

4. Ada saatnya, orang tua boleh membantu 
persoalan anak-anaknya. Ada saatnya orang 
tua harus tegas, membiarkan anak-anaknya 
menyelesaikan persoalan mereka sendiri.

5. Orang tua wajib, menjaga keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. Agar anak pun 
bisa menteladaninya. Jangan sampai terjadi 
ketidak seimbangan, yang akan memicu 
pemberontakan anak-anak pada orang tua.

Nah ayah ibu, selamat menjadi orang tua yang 
bijaksana. Mendidik anak-anak agar tidak manja 
lagi, dan siap meghadapi segala tantangan di masa 
depan.

1

2

3

4

5
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AS SHIHAH

Program pemerintah dalam mewujudkan 
eliminasi campak dan mengendalikan 
penyakit rubella serta kecacatan bawaan 
akibat rubella (Congenital Rubella Syndrome) 

di Indonesia pada tahun 2020, maka dilakukan 
kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) yaitu 
suatu kegiatan imunisasi secara masal sebagai 
upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus 
campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai 
dengan <15 tahun, tanpa mempertimbangkan 
status imunisasi sebelumnya. Imunisasi ini sifatnya 
wajib dan tidak memerlukan individual informed 
consent.

Informasi Tentang Campak dan Rubella
Penyakit campak dikenal juga sebagai morbili 

atau measles, merupakan penyakit yang sangat 
menular (infeksius) yang disebabkan oleh virus. 
Manusia diperkirakan satu-satunya reservoir, 
walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak 
berperan dalam penularan. 

Pada tahun 1980, sebelum imunisasi dilakukan 
secara luas, diperkirakan lebih 20 juta orang di 
dunia terkena campak dengan 2,6 juta kematian 
setiap tahun yang sebagian besar adalah anak-anak 
di bawah usia lima tahun. Sejak tahun 2000, lebih 

PENUHI 
HAK ANAK

Oleh : Nur Mukarromah, FIK UMSurabaya

IMUNISASI CAMPAK 
dan RUBELLA

dengan Memberikan

dari satu miliar anak di negara-negara berisiko 
tinggi telah divaksinasi melalui program imunisasi, 
sehingga pada tahun 2012 kematian akibat campak 
telah mengalami penurunan sebesar 78% secara 
global. 

Dari gambaran di atas menunjukkan Indonesia 
merupakan salah satu dari negara-negara dengan 
kasus campak terbanyak di dunia. Penyebab rubella 
adalah togavirus jenis rubivirus dan termasuk 
golongan virus RNA. Virus rubella cepat mati oleh 
sinar ultra violet, bahan kimia, bahan asam dan 
pemanasan. 

Virus tersebut dapat melalui sawar 
plasenta sehingga menginfeksi janin dan dapat 
mengakibatkan abortus atau congenital rubella 
syndrome (CRS). Penyakit rubella ditularkan melalui 
saluran pernapasan saat batuk atau bersin. Virus 
dapat berkembang biak di nasofaring dan kelenjar 
getah bening regional, dan viremia terjadi pada 4 – 
7 hari setelah virus masuk tubuh. Masa penularan 
diperkirakan terjadi pada 7 hari sebelum hingga 7 
hari setelah rash. 

Masa inkubasi rubella berkisar antara 14 – 21 
hari. Gejala dan tanda rubella ditandai dengan 
demam ringan (37,2°C) dan bercak merah/rash 
makulopapuler disertai pembesaran kelenjar limfe 
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di belakang telinga, leher belakang dan sub occipital. 
Konfirmasi laboratorium dilakukan untuk diagnosis 
pasti rubella dengan melakukan pemeriksaan 
serologis atau virologis.  

IgM  rubella biasanya mulai muncul pada  4 hari 
setelah rash dan setelah 8 minggu akan menurun 
dan tidak terdeteksi lagi, dan IgG mulai muncul 
dalam 14-18 hari setelah infeksi dan puncaknya pada 
4 minggu kemudian dan umumnya menetap seumur 
hidup. Virus rubella dapat diisolasi dari sampel darah, 
mukosa hidung, swab tenggorok, urin atau cairan 
serebrospinal. 

Virus di faring dapat diisolasi mulai 1 minggu 
sebelum hingga 2 minggu setelah rash. Rubella 
pada anak sering hanya menimbulkan gejala demam 
ringan  atau bahkan tanpa gejala sehingga sering 
tidak terlaporkan. Sedangkan rubella pada wanita 
dewasa sering menimbulkan arthritis atau arthralgia. 
Rubella pada wanita hamil terutama pada kehamilan 
trimester 1 dapat mengakibatkan abortus atau bayi 
lahir dengan CRS.

CRS di Indonesia Setiap tahun melalui kegiatan 
surveilans dilaporkan lebih dari 11.000 kasus suspect 
campak dan dari hasil konfirmasi laboratorium, 
12 – 39% diantaranya adalah campak pasti (lab 
confirmed) sedangkan 16 – 43% adalah rubella pasti. 
Dari tahun 2010 sampai 2015, diperkirakan terdapat 
23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubella.  

Pada tahun 2015-2016, 13 RS sentinel CRS 
melaporkan 226 kasus CRS yang terdiri dari 83 
kasus pasti dan 143  kasus klinis. Dari 83 kasus pasti 
(lab confirmed) yang dilaporkan,  77% menderita 
kelainan jantung, 67,5% menderita katarak dan  dan 
47 % menderita ketulian.  

Pemberian imunisasi MR akan dilaksanakan 
dalam dua fase, yakni pada Agustus hingga 
September 2017 di seluruh wilayah di Pulau Jawa, 
dan pada Agustus hingga September 2018 di 
seluruh provinsi di luar Pulau Jawa.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan 
melakukan pencanangan nasional kampanye 
dan introduksi imunisasi campak dan rubella di 
sekolah-sekolah. Kebehasilan kampanye ini sangat 
ditentukan oleh dukungan dan partisipasi seluruh 
masyarakat.

Tahun ini, rencananya sejumlah 6 provinsi, 
119 kabupaten/kota dan 3.579 Puskesmas akan 
melaksanakan kampanye dengan total sasaran 
anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 
tahun. Sebanyak 34.964.384 anak akan diberi 
imunisasi MR.

WHO mendukung Kementerian Kesehatan 
mempersiapkan kegiatan imunisasi terutama di 
daerah berisiko tinggi dan pada populasi rentan. 
Sekitar 30 staf tambahan dikerahkan ke 5 provinsi, 
bekerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas 
Pendidikan setempat untuk memastikan mutu 
pelaksanaan imunisasi.

Terkait penolakan imunisasi MR karena 
disangka haram, dijelaskan dalam MUI No. 4 
Tahun 2016 bahwa imunisasi pada dasarnya 
dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk 
mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah 
terjadinya suatu penyakit tertentu.

Imunisasi bisa menjadi wajib ketika seseorang 
yang tidak diimunisasi akan menyebabkan 
kematian, penyakit berat, atau kecacatan 
permanen yang mengancam jiwa.{}

23
Yayasan Suara Hati



GALERI YSH

Perkembangan Pembangunan

Rihlah Medis
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Ceria di Sun Hotel
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RUANG DONATUR

Sosok wanita cantik salah satu 
donatur kita kali ini yg selalu ceria 
dan bersemangat adalah Elita 
Wijayanti,istri dari Bapak Moh. Gilang 

Kurnia. Ibu muda yang dikarunia seorang 
putra ini berprofesi sebagai dokter gigi, 
dengan membuka praktek di perumahan Star 
Safira Cluster Amira.

Rasa syukur tiada hentinya ia panjatkan 
kepada Allah SWT, karena ia memiliki 
kesempatan untuk menebar kebaikan dan 
manfaat untuk orang dekat dan yang berada 
disekitarnya, dan hal itulah yang menjadi 
motto hidupnya. Simple memang, tapi sangat 
mendalam.

Dalam hidupnya, almarhum ayahanda 
dan kakaknya selalu mengajarkan untuk 
senantiasa berbagi kepada sesama baik 
berupa sedekah maupun dalam bentuk yang 
lain. Inilah yang menjadi pelajaran dalam 
hidupnya dimana almarhum ayahnya selalu 
berbagi kepada sesama yang membutuhkan. 
Sehingga hal ini yang menuntun Drg. Elita 
untuk menjadi donatur tetap di Yayasan 
Suara Hati. Apapun yang bisa bermanfaat 
untuk Yayasan Suara Hati akan diberikan 
dengan semampunya dan sepenuh hati. 

Dari sinilah Drg. Elita berharap semua 
yayasan panti asuhan baik di kota maupun 
di pelosok mendapatkan pemerataan 
donatur agar semua anak asuh mendapatkan 
pendidikan yang tinggi. Hal ini pula yang 
memotivasi Drg. Elita untuk menjadi donatur 
tetap di Yayasan Suara Hati, beliau pun 
berharap semoga anak asuh mendapatkan 
pendidikan yang tinggi dan menjadi anak 
yang sholeh dan sholihah. Aamiin, Ya 
Robbalalamiin. (Elok)

untuk Orang Disekitarnya
Menebar Kebaikan dan Manfaat

Drg. Elita Wijayanti

Almarhum ayahanda dan kakaknya 
selalu mengajarkan untuk senantiasa 
berbagi kepada sesama baik berupa 
sedekah maupun dalam bentuk yang 

lain. Inilah yang menjadi pelajaran 
dalam hidupnya dimana almarhum 

ayahnya selalu berbagi kepada sesama 
yang membutuhkan. 
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RUANG ANAK ASUH

Harun,  begitulah nama panggilannya. 
Harun merupakan santri baru diLKSA 
yayasan suara Hati yang sekarang 
duduk dibangku kelas X multimedia 

di SMK YPM 5 Sukodono. Dia lahir pada 
tanggal 1 september 2001.

Harun adalah anak pertama dari bapak 
Ngadiono dan ibu Nur Tasanah. Harun adalah 
anak yang pandai, karena dia memiliki banyak 
keahlian . salah satu keahliannya adalah 
menggambar dan mengotak-atik computer. 

Cita-cita Harun pun sama seperti hobinya, 
yaitu Ingin menjadi seorang programmer yang 
handal. Diapun mengaku saat termotivasi 
dengan sosok sang Ayah. Karena beliau adalah 
sosok yang sabar, tegar, dan pekerja keras. 

Saat ditanya, apakah impian harun? Dia 
menjawab “saya ingin menaikkan haji orang 
tua saya” wah sungguh mulia impiannya. Kita 
doakan ya, semoga semua mimpinya dapat 
terkabul suatu hari kelak. 

Calon 
Programmer 
Handal

Harun Al-Rasyid
Anak Asuh YSH
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RUANG KEGIATAN

Alhamdulillah kegiatan 
Rahmati Yayasan Suara Hati 
( Rihlah Media Suara Hati) 
terlaksana kembali. Pada 

bulan Juli kali ini kegiatan rahmati 
dilaksanakan di Panti Asuhan Baitul 
Farah yang terletak di Sidoarjo kota.

Seperti kegiatan Rahmati yang 
sebelumnya,kegiatan ini disambut 
dengan baik oleh para pengurus 
dan pengasuhnya. Namun ada 
banyak keunikan dari anak-anak 
asuh panti yang kami datangi kali 
ini, ada beberapa anak yang takut 
dengan dokter dikarenakan trauma, 
juga ada yang takut dengan jarum 
suntik padahal yang tim kami berikan 
adalah pemeriksaan kesehatan dan 
pemberian obat minum saja.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB,  
yang kita awali dengan pembukaan 
dan sedikit sambutan dari Ibu 
pengasuhnya. Kemudian,dilanjutkan 
dengan pemeriksaan kesehatan oleh 
Dr. Churi dan pengobatan kepada 
para pengasuh dan anak-anak asuh.

Dari pemeriksaan,terdapat 1 
anak yang mengidap epilepsi,1 
anak yang menggunakan kaki palsu 
karena kecelakaan saat masih kecil, 
juga beberapa batuk, pilek dan 
lainnya sehat wal’afiat. Sedangkan 
pengasuhnya 2 orang hipertensi dan 
1 orang sehat dengan tunawicara.

Kegiatan berakhir pukul 11.00 
WIB dan di penghujung acara 
kegiatan ini, ibu pengasuhnya 
menyampaikan bahwa besar harapan 
kiranya kegiatan Rahmati bisa 
dilakukan secara berkelanjutan di 
panti ini. Dan tidak lupa Tim kami 
memberikan kenang-kenangan 
berupa kotak p3k beserta isinya serta 
memberikan penjelasan masing-
masing manfaat dan kegunaan dari 
obat yang ada. Sampai disini kegiatan 
Rahmati, semoga berkah dan 
barokah untuk kita semua. Aamiin, 
Allahuma Aamiin. (Elok)

Rahmati di P.A Baitul Farah
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Menginap 
Di Sun Hotel

Akhir pekan di akhir bulan Juli, Anak-anak 
asuh panti Yayasan Suara Hati mendapat 
kesempatan untuk menginap di Sun 
Hotel, Sidoarjo dengan bantuan dari Bu 

Yayuk Aminurrohman, selaku Koordinator yang 
menghubungkan pihak Sun Hotel dengan YSH.

Sabtu (29/07), pukul 16.30 WIB, Anak-anak 
asuh YSH sudah tiba di Sun Hotel menggunakan 
Ambulance pribadi milik YSH. Disambut oleh Pak 
Hadi, selaku Marketing Sun Hotel, dengan snack-
snack dan minuman ringan, anak-anak diberikan 
arahan tentang agenda selama di menginap di 
Sun Hotel . Setelah pembagian kamar, anak-anak 
diperbolehkan istirahat sekaligus bersiap-siap untuk 
sholat maghrib berjamaah.

Setelah sholat maghrib berjamaah, anak-anak 
bertadarus Al-Qur’an dibimbing oleh para Pengurus 
YSH hingga masuk waktu Sholat Isya. Pukul 20.00 
WIB, setelah melaksanakan Sholat Isya, dilanjutkan 
dengan Dinner. Senyum anak-anak mengembang 
saat mereka diberi kebebasan untuk memilih menu 
apa saja yang mereka mau.

Agenda selanjutnya, yaitu Fun game di Meeting 
room bersama Bang Jack, pemilik Lawu Outbond. 
Bukan hanya belajar sambil bermain, anak-anak asuh 
juga mendapatkan bingkisan berupa mukena dan 
sarung.

Selanjutnya pukul 21.30 WIB, anak-anak kembali 
ke kamar masing-masing untuk beristirahat.

Keesokkan hari, anak-anak berkumpul kembali 
untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, 
dan Dzikir pagi. Pukul 06.00 WIB, adalah waktu 
bebas untuk anak-anak asuh, dan mereka memilih 
berenang sebagai kegiatan terakhir sebelum Sholat 
Dhuha dan persiapan pulang.

Agenda terakhir yaitu perpisahan dengan pihak 
Sun Hotel, bersama Mba Tika, marketing Sun Hotel, 
perwakilan anak asuh memberikan sepatah dua 
patah kata kesan-kesan dan ucapan terima kasih 
juga pemberian santunan dari Sun Hotel. Dan pada 
Minggu (30/07), pukul 10.00 WIB, anak-anak asuh 
kembali ke Panti Suara hati. (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 : AGUSTUS 2017

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. 

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI

PEMASUKAN
SALDO AWAL Rp. 20,802,681 

Infaq Rutin
Shodaqoh 
Zakat
Kotak Peduli
Waqof Tunai
Pembangunan Klinik
Lain - Lain

57,746,000 
 8,970,000 
2,215,000  
1,273,000 

40,000 
 12,000,000 

540,000 

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

JUMLAH Rp. 82,784,000  
 

 3,715,156 SALDO AKHIR

PENGELUARAN
PROGRAM

99,871,525 JUMLAH Rp.
Rp.

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

 20,980,000 
35,293,000  
19,735,625  

8,368,000 
9,600,000 
3,394,900 
2,500,000 

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
b. Kegiatan Sosial (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
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PERKEMBANGAN DONATUR YAYASAN SUARA HATI 
BULAN JULI 2017

31
Yayasan Suara Hati

1 suprihatin 50,000

2 vian 20,000

3 susanto 70,000

4 heny susanti 300,000

5 indrawati 100,000

6 monica 100,000

7 jefri 50,000

8 imam B. Hidayat 50,000

9 Hamba Allah 50,000

10 Nita+adik 120,000

11 Yofanda 100,000

12 elzatta 500,000

13 puji 200,000

14 Ferry bahariman 100,000

15 agus khairudi 50,000

16 Solikin 5,000,000

17 rini 50,000

18 mimin herawati 5,000

19 Destina Wijayanti 200,000

20 anjarwati 200,000

21 alm. Atmasari ratmaningsih 100,000

22 sukamto 10,000

23 abah HM. Nuryono 150,000

24 haris susilo 5,000,000

25 sutiyono 50,000

26 hamba Allah 40,000

27 erinda 20,000

28 erawan 50,000

29 M. Arif Budianto 30,000

30 M. Samsuri 100,000

31 Hamba Allah 100,000

32 Hamba Allah 30,000

33 Hamba Allah 25,000

34 Dede/Titin 25,000

35 TK Amanah Bunda Makarim 500,000

36 Pendi, S.E (alm) 500,000

37 Wahyuningsih 700,000

38 Indra Haryanto 150,000

39 any octaviany 250,000

40 hamba Allah 500,000

41 Mas Totok 100,000

42 nur cholis 25,000

43 Kb RA cahaya insani 400,000

44 Hamba Allah 50,000

45 octalina 100,000

46 astuti wahyuningtias 150,000

47 yulis romadhona 50,000

48 cremlin perdana kusuma 750,000

49 hamba Allah 50,000

50 iva irma fani 300,000

51 tarti 50,000

52 kel. Bpk tri munas 2,000,000

53 supin 20,000

54 nugrahani cahyawati 20,000

55 demit community 150,000

56 Atin 500,000

57 amiliyatul khoiriyah 565,000

58 muh. Arif 50,000

59 SMP Margie 50,000

60 Anugrah Ammae Fauzie 50,000

61 Bpk. Salman 1,250,000

62 purna riki 150,000

63 cahyo adi nugroho 100,000

64 tanti herlany 150,000

65 denik trisna 200,000

66 karyawan bca 100,000

67 hapsari 100,000

68 Diah 100,000

No Nama Donatur DonasiNo Nama Donatur Donasi



KOLOM BUAH HATI

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

Juni 2017

Lahir: Sidoarjo, 6 juli 2017 
Ayah SHOLAHUDIN
 Ibu DEWI SA’DIYAH

FAZIA FITRIA HANA

Lahir: Sidoarjo, 7 Agustus 2011
Ayah H. Ach. Zakaria, SKM.,M.Kes 

 Ibu Hj. Dr.Nur Mukarromah, SKM.,M.Kes

Nur Zhafira Rahma / Fira
&

 Nur Zharifa Rahma / Rifa
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Assalamu’alaikum adik-adik, bagaimana kabar 
kalian? Tentunya, baik kan...? Alhamdulillah. Nah, 
kali ini, yuk kita pelajari tentang tanaman. 

Allah menciptakan tanaman dilengkapi 
kemampuan perhitungan untuk tumbuh kembang. 
Beberapa tanaman mampu memperhitungkan 
penyebaran serbuk sari oleh angin. Ada yang dibantu 
serangga untuk membawa serbuk sari mereka. 
Tanaman-tanaman ini tahu mereka harus dapat 
menarik serangga untuk dapat berkembang biak. 
Setelah menemukan nektar dan aroma yang menarik 
untuk serangga, mereka menghasilkan aroma dari 
berbagai proses kimiawi dan memberikan hasil 
produksinya pada waktu tepat. 

Jika bau dan nektar tidak cukup untuk menarik 
serangga, mereka akan mencoba metode lain. Yakni, 
dengan cara meniru dan mengimitasi. Selanjutnya 
tanaman bisa memperkirakan jumlah serbuk sari 
yang dibawa oleh serangga menuju spesies tanaman 
yang sama. Mereka juga memikirkan kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi dalam perjalanan 
para serangga dan bertindak untuk hal tersebut.

Dalam proses tersebut dapat disimpulkan ada 
sesuatu yang luar biasa dalam hubungan antara 
tanaman dan hewan. Dan itu tidak akan pernah 
berubah. Para makhluk hidup ini diciptakan serasi. 
Sistem sempurna yang saling menguntungkan 
ini menunjukkan kepada kita bahwa bunga dan 
serangga adalah karya Tuhan semesta alam, Allah 
SWT. 

Tanaman tidak memiliki pengetahuan tentang 
eksistensi mereka sendiri. Begitu juga untuk 
menjalankan kemampuan luar biasa mereka. Sebab, 
hal tersebut berada di bawah pengendalian Allah 
SWT, yang merencanakan setiap kemampuan 
tersebut, yang menciptakan segala sesutu di alam 
semesta, dan yang terus menciptakan setiap saat. 
Kebenaran ini tercantum dalam Al Quran: Dan 
tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-
duanya tunduk kepada Nya. (Qs. Ar-Rahman:6)

Tanaman (pun) 
Pintar Menarik Perhatian
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