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SAPA�REDAKSI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah di akhir tahun 2017 ini kami bisa kembali menyapa para donatur 
dan mitra suara hati melalui majalah ini, semoga kita semua selalu mendapat 
hidayah dan rahmat Nya dalam setiap langkah kita. “KELAHIRAN SANG JURU 
SYAFA”AT” beliau adalah Nabi Muhammad SAW, mengisahkan perjalanan hidup 
dan juga di hari kiamat menjadi manusia yang paling sibuk mecari ummatnya dan 
memohon kepada Allah agar diselamatkan. Dan di cindera hati ada kisah 
wafatnya Rasulullah SAW, di kisahkan waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang 
mengerjakan wukuf di Arafah diatas unta, dan setelah ayat ini ( AL Maidah : 3) 
tidak lagi turun ayat tentang kewajiban. Mendengar berita tersebut 
bergembiralah para sahabat dan mereka berkata :“Telah sempurna Agama kita” 
Kecuali Abu bakar ra. Dia sangat bersedih dan kembali kerumahnya. Semoga 
kisah hidup dan waafatnya Rasulullah SAW ini bisa menjadikan kita semakin 
cinta terhadap beliau sebagaimana begitu cintanya beliau kepada ummatnya. 
Bangga menjadi ibu rumah tangga mungkin hari ini sulit kita temukan apalagi 
bagi kita yang tinggal di kota besar tapi tahukah kita bahwa sebenarnya begitu 
besar peranan seorang ibu rumah tangga baik itu kepada suaminya dan juga 
anaknya. Semoga di penghujung tahun 2017 ini kita semua mampu mengoreksi 
diri dan menjadikannya sebuah pelajaran untuk perjalan kita pada tahun 2018. 
Aamiin…

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Redaksi
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eilmuan memang menjadi pokok dari sebuah amal. Dengan ilmu kita 

Kmendapatkan petunjuk penerangan dalam aktifitas hidup, tanpa ilmu 
dalam beramal akan mejadi tersesat dan sporadis. Semua apa yang kita 

lakukan mesti kita “ilmui” agar lebih tepat dan bijak serta lebih bermanfaat. 
Namun, saat sudah mendapatkan ilmu, tidak tepat jika semakin memaki, 
mencela dan merendahkan saudaranya dengan kata-kata maupun sikap. Jika 
seseorang tahu tentang satu ilmu dan mengamalkannya, terus melihat 
saudaranya belum melakukan apa yang diamalkan, jangan mencela. Bijaklah, 
ilmu itu diuji dengan amal dan amal itu diuji dengan ikhlas dan riya'.

Rasulullah memerintahkan para shahabatnya untuk bersikap tawadhu'. 
Iyad bin Himar menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ََّ� َ ََ� َ َ َّ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْْ �َ ٍِإن � أو� إ� أن ��ا���ا �� � ���� أ�� �� أ�� , و � ��� ََّ ِ ِ��

َ ََ �ََ ٍأ�� �� أ��َ

“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan 
hati sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak 

berlaku zhalim atas yang lain.” (H.R. Muslim no. 2588).
Rasulullah Sholallahu Alaihi wassallam sendiri teladan orang paling 

berilmu, tapi tawadhu' kepada sahabat-sahabatnya. Jauh dari sikap sombong 
dan semakin tawadhu' kepada manusia serta hebatnya semakin merasa rendah 
diri kepada Allah. Padahal, surganya jelas, jaminan ampunan dosa sudah jelas. 
Namun, ibadahnya ikhlas dengan kualitas dan kualitas yang meningkat. 
Subhanallah..

Ulama' adalah simbol orang yang berilmu. Cirinya semakin tawadhu' dan 
takut kepada Allah. Oleh karena itu, siapapun yang kita lihat ulama' pastikanlah 
ia semakin takut kepada Allah, tidak mudah berfatwa kecuali dasar ilmunya 
jelas. 

Mari semakin tawadhu' walaupun ilmu dan amal semakin bertambah dan 
berkualitas. Apalah artinya amal tanpa ilmu, amal tanpa ikhlas dan amal 
bercampur riya' serta beramal tapi masih mencela saudaranya. 

Seharusnya, seseorang 
yang semakin berilmu itu 

merasa semakin bodoh dan 
merasa masih banyak ilmu 
yang dikuasia, hematnya 

semakin haus ilmu. Dengan 
demikian, tak ada alasan 
bersikap “jumawa” dan 
menjatuhkan sesama.

“

MINDSET
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aka jadikanlah profesi itu sebagai sarana beribadah kepada 

MAllah. Apa yang kita lakukan itu hanyalah sebagai sarana, 
dan sesuatu yang terjadi itu semua karena kehendak Allah. 

Satu hal yang harus selalu senantiasa ada dalam hati kita adalah 
bahwa semua pencapaian-pencapaian yang bisa kita raih itu sejatinya 
semua anugerah Allah. Jangan sampai seorang muslim seperti 
Qarun, yang ketika ia memiliki kekayaan yang memukau manusia dan 
ia ditanya mengapa ia bisa seperti ini, jawaban Qarun: “Aku bisa 
seperti ini karena ilmuku, karena usahaku” (Qs. Al Qashash: 78). 
Maka kita hendaklah selalu ingat kepada Allah, Alhamdulillahilladzi 
bini'matihi tatimussholihat, bahwa apa-apa yang kita peroleh semua 
atas kehendak Allah.

Terkadang orang menganggap bahwa kenikmatan itu adalah 
uang, sehingga hidup dengan menimbun harta. Padahal Allah tidak 
melarang kita bekerja tetapi jika sampai harta itu kita timbun, maka itu 
sudah tidak bermanfaat lagi melainkan mejadi petaka buat kita.

Dahulu di zaman Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ada seorang 
laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya: “Wahai 
Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa 
amalan yang paling dicintai oleh Allah?”. Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: ”manusia yang paling dicintai 
oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan 
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang 
engkau masukan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan 
salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, 
atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama 
saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai 
daripada ber-i'tikaf di masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Dan 
siapa yang menahan marahnya maka Allah akan tutupi auratnya. 
Barangsiapa yang menahan marahnya padahal ia bisa 
menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan 
keridhaan di hari kiamat. Dan barangsiapa berjalan bersama 
saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan 
mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki 
terpeleset ke api neraka” (HR. Ath Thabrani 6/139, dishahihkan Al 
Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 2/575)

Allah berfirman (yang artinya),
“Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai 
perhiasan baginya, untuk Kami Menguji mereka, siapakah 
diantaranya yang terbaik perbuatannya”. (QS. Al-Kahf : 7)

SEMANGAT PAGI

Ingatlah ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah yang 
paling bermanfaat untuk manusia, maka jadikanlah profesi kita agar selalu bermanfaat untuk orang 
lain. Dan ingatlah selalu, apapun profesi kita, kita tetap hamba Allah yang diperintahkan untuk 
mengabdi kepada Allah.

Maka jadikanlah profesi itu sebagai sarana beribadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu 
hanyalah sebagai sarana, dan sesuatu yang terjadi itu semua karena kehendak Allah (diambil dari 
kajian umum Profesiku Ibadahku ust. Dr. Syafiq Riza Basalamah, M.A, artikel Muslimah.or.id)
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MENGAPA KITA BERSIN, BENTUK, 
CEGUKAN,MENDENGKUR DAN MENGUAP

BERSIN

BATUK

CEGUKAN

MENDENGKUR

MENGUAP

Bersin merupakan aliran udara yang hebat 
melalui mulut dan hidung. Ini terjadi di luar 
kemauan. Biasanya bersin terjadi karena ada 
partikel pengganggu dalam hidung Anda. Ujung-
ujung saraf di dalam hidung merangsang Anda 
bersin untuk menyingkirkan partikel-partikel 
tersebut.

Penyebab lain adalah udara dingin atau sakit 
flu. Pada saat sakit flu, banyak partikel asing di 
dalam hidung Anda sehingga memaksa hidung 
merangsang bersin. Yang perlu Anda tahu tentang 
bersin yaitu kecepatan udara saat Anda bersin 
mencapai 166 kilometer per jam.

Sama seperti bersin, ketika Anda batuk 
bertujuan untuk mengusir zat berbahaya dalam 
tubuh Anda. Jika bersin terjadi karena ada partikel 
asing di hidung, maka batuk terjadi karena ada 
partikel atau zat asing di dalam paru-paru atau 
tenggorokan. Tujuannya untuk membersihkan paru-
paru dari zat yang berbahaya saat saluran 

pernapasan mulai terganggu. Batuk dapat pula 
menjadi upaya yang disengaja untuk membersihkan 
tenggorokan. Batuk juga bisa menyebarkan kuman 
yang menyebabkan penyakit. Karena itu, sebaiknya 
ketika batuk, Anda menutupi mulut Anda.

Cegukan merupakan pengambilan udara 
secara mendadak yang disebabkan karena 
kontraksi diafragma secara tidak teratur. 
Penyebabnya karena gangguan organ-organ tubuh 
dekat diafragma. Kejang ini menarik udara dari 
paru-paru melalui laring, membentur epiglotis, 

menyebabkan pita suara bergetar. Oleh karena itu, 
akan menimbulkan suara 'hik' saat Anda cegukan.

Saat tidur, beberapa orang mendengkur atau 
mengorok. Suara kasar saat Anda tidur ini biasanya 
disebabkan karena bernapas melalui mulut. 
Jaringan lembut pada langit-langit mulut dekat 
tenggorokan bergetar karena udara melewatinya 
saat Anda bernapas melalui mulut. Selain itu, bibir, 
pipi, dan lubang hidung Anda juga ikut bergetar. 
Posisi yang umum menyebabkan mendengkur 

adalah tidur terlentang. Hal ini karena mulut 
cenderung menganga dan lidah menghalangi 
saluran pernapasan. Salah satu solusinya adalah 
dengan mencoba tidur miring.

Saat mengantuk, Anda akan menguap. 
Mengapa Anda menguap? Karena paru-paru Anda 
kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil 
nafas dalam-dalam di luar kemauan terjadi sebagai 
respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh 
karbondioksida atau kekurangan oksigen.

Yang juga menarik, yaitu menguap diduga 
sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau 

mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi 
adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini 
masih menjadi misteri bagi banyak ilmuwan. 
(kumpulan info)

REFRESH QALBU
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Pemimpin dengan Kejujuran Cinta
Malam semakin pekat. Kota Madinah mulai hening dari 

hingar-bingar manusia. Sebagaimana biasanya, Umar bin 
Khattab radhiyallahu 'anhu keluar berteman sepi. Bukan untuk 
mencari pencitraan diri. Bukan untuk mengais-ngais sensasi. 
Melainkan karena tanggung jawab dalam mengemban amanah 
ummat. Ia harus keluar untuk melihat kondisi rakyatnya. 
Mungkin saja, ada inspirasi yang bisa ia jadikan bahan untuk 
mengevaluasi kebijakan dan kepemimpinannya.

Saat melewati sebuah kemah, terdengar suara rintihan 
wanita. Umar radhiyallahu 'anhu berjalan mendekat. Seorang 
lelaki sedang duduk di samping tenda. Setelah ditanya, lelaki itu 
mengaku berasal dari kampung, sedang istrinya di dalam 
tenda sedang berjuang menahan sakit, karena hendak 
melahirkan. Di situ, tidak ada manusia lain kecuali lelaki badui, 
istrinya dan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu.

Tanpa berpanjang kalam, Umar radhiyallahu 'anhu segera 
beranjak pergi, pulang menemui istrinya. “Maukah kamu 
pahala besar yang sudah Allah giring kepadamu?” kata 
Umarradiallahu 'anhu kepada istrinya Ummu Kultsum 
radhiyallahu 'anha.

“Apa itu?” tanya istrinya.
“Ada seorang wanita asing hendak melahirkan. Dan di sana 

tidak ada seorangpun yang membantu.” jelas lelaki yang 
pertama kali digelari Amirul Mukminin itu.

“Ya, aku mau,” jawab Ummu Kultsum radhiyallahu 
'anhamantap. Mereka berdua pun beranjak pergi, menuju 
sebuah perkemahan badui, sambil membawa makanan.

Sampai di tempat, Ummu Kultsum radhiyallahu 'anha 
segera masuk tenda, menemui wanita badui yang hendak 
melahirkan. Sedang Umar radhiyallahu 'anhu mengumpulkan 

kayu bakar dan memasak makanan. Tak ia pedulikan asap-
asap yang menyelinap di sela-sela jenggotnya.

Lelaki badui itu hanya diam menatap Umar radhiyallahu 
'anhu dengan sorotan mata penuh heran. Seolah-olah Allah 
telah mengirimkan kepadanya seorang penolong malam itu. 
Dan ketika istrinya telah melahirkan, Ummu Kultsum 
radhiyallahu 'anha berteriak memanggil Umar radhiyallahu 
'anhu, “Wahai Amirul Mukminin, kabarkanlah kepada temanmu 
itu bahwa anaknya laki-laki.”

Lelaki itu tersentak kaget. Ternyata orang yang ada di 
depannya adalah Amirul Mukminin, seorang lelaki alumni 
“Madrasah Nabawiyah” yang namanya menggemparkan 
dunia. Umar segera menenangkan lelaki badui. Lalu 
memberikan makanan kepada Ummu Kultsum radhiyallahu 
'anha agar menyuapi wanita badui tersebut.

Kemudian Umar radhiyallahu 'anhu mengambil makanan 
lagi dan diberikan kepada lelaki badui. “Makanlah, karena 
kamu sudah menahan kantuk semalaman.”

Begitulah Umar radhiyallahu 'anhu melewati malam-
malamnya. Mata selalu terjaga, demi kemakmuran rakyatnya. 
Sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintahannya 
yang kemudian diubah, setelah mendapat inspirasi dari 
perjalanan malamnya. Mulai dari perubahan masa pengiriman 
pasukan perang, yang awalnya tanpa ada batas waktu dan 
berubah menjadi empat bulan. Kemudian pemberian santunan 
negara, yang awalnya hanya untuk bayi yang telah selesai 
masa penyusuan, lalu diganti menjadi diberikan kepada setiap 
bayi yang lahir. Dan masih banyak lagi. 

JEJAK RISALAH
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Hal semisal itu hanya akan dilakukan oleh seorang 
pemimpin yang memahami makna dan hakekat kepemimpinan 
yang sesungguhnya. Bahwa memimpin itu adalah melayani. 
Memimpin itu adalah memberi. Memimpin itu adalah 
mencintai. Memimpin itu adalah berempati. Memimpin itu 
adalah mengayomi. Memimpin itu adalah melindungi. 
Memimpin itu adalah menyayangi. Dan memimpin itu adalah 
memberikan keteladanan yang baik kepada pengikutnya.

Dan selama hal ini tidak dimengerti dengan benar oleh para 
pemimpin lalu tidak diaplikasikan, maka selamanya 
kepemimpinan itu tidak jauh beda dengan perbudakan. Yang 
terjadi adalah eksploitasi-eksploitasi di atas pilar kedzaliman. 
Seperti tuan dan pesuruh. Seperti majikan dan pembantu. 
Karena tidak ada jembatan cinta yang menyatukan mereka.

Hari ini, banyak orang mengidentifikasi kepemimpinan 
dengan kekuasaan. Sehingga yang mereka lakukan adalah 
berlomba-lomba untuk mencapai puncak kepemimpinan, agar 
bisa mendapatkan kekuasaan. Lalu kekuasaan itu dijadikan 
sebagai alat untuk memimpin, demi mencapai tujuan dan 
ambisinya.

Kepemimpinan hanya diartikan dari satu sisi saja, 
MENGUASAI. Dengan menafikan sisi cinta, kasih sayang, 
perlindungan, pelayanan, pemberian, pengayoman serta 
empati kepada rakyat. Padahal pemimpin yang sesungguhnya 
justru bekerja dengan melayani. Itulah sejatinya yang harus 
dilakukan seorang pemimpin.

Pemimpin adalah pelayan. Sebagaimana layaknya pelayan, 
maka ia akan menikmati apapun setelah yang dilayani 
menikmatinya. Ia akan menyantap hidangan setelah rakyat 
menyantapnya. Karena ia harus “meladeni” rakyat dengan 
segala kebutuhannya. Hakikat kepemimpinan itulah yang 

sangat dipahami oleh Umar radiallahu 'anhu. Sehingga dia 
bersumpah, “Aku tidak akan makan daging sampai orang-
orang faqir kenyang.”

Suatu ketika, seorang laki-laki datang menemui Umar bin 
Khattab radhiyallahu 'anhudan berkata, “Wahai Amirul 
Mukminin, seorang pemimpin sepertimu terlihat sangat lesu 
dan pucat karena hanya makan roti kering. Kamu terlalu 
menyiksa diri. Padahal, dengan kekuasaan, kamu bisa meminta 
uang kepada kas negara (baitul mal).”

Umar radhiyallahu 'anhu menjawab, “Bagaimana mungkin 
aku bisa menjadi pemimpin rakyat yang baik, bila aku tidak 
pernah merasakan derita yang mereka rasakan?”

Inilah bentuk cinta yang tulus seorang pemimpin kepada 
rakyatnya. Cinta sejati yang jauh dari kemunafikan. Cinta 
murni yang jauh dari kepentingan pribadi, keluarga, kelompok 
maupun 

golongan. Bersih dari polusi politisasi. Yang ada adalah 
kejujuran pengabdian kepada rakyat. Yang ada adalah 
ketulusan pelayanan kepada rakyat.

Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah mengatakan, 
“Seandainya ada domba yang mati di tepi sungai Eufrat, maka 
aku mengira bahwa Allah akan menanyakannya kepadaku pada 
hari kiamat, mengapa aku tidak memperbaiki jalannya.”

Rakyat ini sudah merindukan pemimpin yang bisa 
memesrai mereka di setiap saat. Rakyat butuh pemimpin yang 
bisa membimbing dan “me-ngemong” mereka. Rakyat 
mendambakan pemimpin yang jujur dan tulus dalam mencintai 
mereka.

Eramuslim.com

9
Yayasan Suara Hati



Pertanian merupakan salah satu unsur 
penting bagi sebuah negara. Tanpa adanya 
sektor pertanian akan membuat suatu negara 
bergantung diri kepada negara lainnya. 
Dengan bertani negara dapat menghasilkan 
bahan mentah yang biasa digunakan oleh 
banyak orang, seperti padi, kapas, sayuran 
dan sebagainya.

Salah satu negara yang mengedepankan 

pertanian adalah Indonesia, negara kita ini 
memang dikenal sangat cocok dengan sektor 
pertaniannya. Dengan iklim tropis serta 
dikaruniai tanah subuh membuat Indonesia 
menjadi tempat yang sangat cocok untuk 
bertani. Hampir semua tumbuhan bisa tumbuh 
di tanah Indonesia.

Namun ironisnya sistem pertanian serta 
perhatian khusus kepada para petani di 

Indonesia sangatlah kurang. Bahkan pertanian 
di Indonesia ini kalah dengan sistem pertanian 
negara yang tidak memiliki tanah subur seperti 
Indonesia. Sehingga sektor pertanian 
Indonesia pun tak pernah mengalami 
kemajuan.

Berikut beberapa negara di dunia yang 
memiliki sistem pertanian dan pengolahan 
pertanian terbaik di dunia. Sehingga hasil 

Jepang yang dijuluki sebagai negara sakura 
ternyata memiliki pertanian yang terbaik. sebagai 
negara dengan teknologi yang tinggi dan maju, 
Jepang  menerapkan  t ekno log i  d i  b i dang 
pertaniannya. masyarakat Jepang sangat kreatif 
dalam pengolahan lahan untuk di jadikan sebagai 
lahan pertanian. mereka menanam bisa di ruang 
bawah tanah, di pekarangan rumah, pinggiran kereta 
api, dan sebagainya.

Jadi pasca tsunami yang meluluh lantahkan 
sebagian lahan pertaniannya, Jepang merencanakan 
sistem pertanian yang lebih modern dengan 
menggunakan dan memanfaatkan teknologi mereka 
yang canggih. Teknologi terbarukan seperti traktor 
tanpa awak, mesin tanam, dan mesin panen mulai di 
gunakan para petani. Sementara itu untuk menghalau 
hama, Jepang menggunakan teknologi lampu LED.

Luas negara ini memang tak mencapai satu 
persen dari luas negara Indonesia. Tak ada tanah dan 
tak ada lahan yang cukup untuk bertani di negara ini. 
Terlebih dengan iklim dingin di negara Belanda 
bertani merupakan hal yang sangat tidak mungkin 
terjadi.

Namun Belanda mampu menjadi negara 
peringkat 2 untuk negara pengekspor produk 
pertanian terbesar didunia dengan nilai ekspor 
mencapai 72,8 miliar Euro. Produk andalannya 
adalah benih dan bunga. Kunci dari majunya 
pertanian di Belanda adalah Riset. 

Kebijakan-kebijakan dan teknologi di adopsi 
dari riset-riset yang dilakukan para ahli. Salah satu 
pusat riset pertanian yang terkenal disana adalah 
universitas Wageningen. Seperti yang telah di kutip 
pada sebuah situs bahwa negara Belanda dengan luas 
hanya 41.526km persegi mampu menjadi yang lebih 
unggul bila dibandingkan dengan negara kita yang 
luasnya 1.919.440km persegi. 

Perlu kita garis bawahi bahwa nyaris seluruh 
wilayah di Belanda ada di bawah permukaan 
laut.“Inovasi tiada henti dan kreativitas tanpa batas.

1

2

RAGAM ILMU
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Teknologi pertanian Amerika semakin maju 
lagi sejak abad ke-19, saat banyak mesin dan 
teknologi baru ditemukan. Pertanian di sana semakin 
berkembang mesin dan teknologi yang ditemukan itu 
juga digunakan untuk meningkatkan hasil dan mutu 
pertanian.

Seperti penerapan ilmu biologi untuk 
mencangkok tanaman, agar hasil buahnya lebih 

bagus daripada tanaman induknya. 

Hasil tani utama para petani Amerika berupa 
gandum, kacang kedelai, beras, kapas, dan 
tembakau. Hasil tani ini sebagian besar diekspor ke 
luar negeri. Kemajuan teknologi pertanian di sana 
telah memperbaiki  s istem pembungkusan, 
pemrosesan, pengangkutan, dan pemasaran dari 
hasil-hasil pertanian di Amerika.

Australia adalah negara yang luas (7,5 juta 
kilometer persegi), tetapi kebanyakan terdiri atas 
padang pasir dan daerah-daerah yang setengah 
gersang. Juga terdapat gunung-gunung dan hutan 
yang lebat. Daerah ini tidak dapat digunakan untuk 
pertanian. Kira-kira dua pertiga atau 485 juta hektar 
tanah di Australia dapat digunakan untuk pertanian.

Australia menjadi negara pertama yang 
memproduksi daging untuk diekspor di kapal laut 
yang bermesin pendingin. Daging tersebut dikirim ke 
Eropa dengan kapal laut. Dengan berlalunya waktu, 
banyak tanaman pangan lain yang ditanam untuk 
diekspor.

Walaupun luas darat Tiongkok mencapai 9,6 
juta kilometer persegi, namun areal tanah garapan 
hanya 1,27 juta kilometer persegi, yaitu hanya 7% 
areal total tanah garapan dunia, apa lagi tanah 
garapan Tiongkok itu kebanyakan terpusat di dataran 
dan daerah cekung bagian timur yang beriklim "angin 
musim".

Pertanian Tiongkok memasuki tahap 
perkembangan pesat sejak diadakannya reformasi di 
pedesaan pada tahun 1978. Selama 20 tahun lebih 
ini, reformasi di pedesaan Tiongkok terus diadakan 

dalam kerangka sistem hak milik kolektif dan 
menjebol pengikatan sistem tradisional untuk 
menjajaki bentuk aktual baru ekonomi kolektif di 
bawah syarat ekonomi pasar. 

Reformasi mendatangkan keuntungan kepada 
kaum tani, juga meningkatkan tenaga produktif di 
pedesaan , mendorong pertumbuhan pesat 
pertanian, khususnya produksi bahan makanan serta 
pengoptimalan struktur pertanian, sehingga 
pertanian Tiongkok mencapai hasil yang mencolok.

Lantas bagaimana pertanian di 
Indonesia? Apakah bisa maju seperti Jepang 
dan Belanda?

Sesungguhnya pertanian Indonesia 
akan sangat  berada jauh d i  depan 
mengalahkan pertanian di Jepang, Belanda 
dan Amerika bila sistem dan perhatian lebih 
kepada para petani dilakukan secara benar.

Banyak orang Indonesia yang sedari 
dulu menggantungkan hidup menjadi 
seorang petani, namun kini banyak anak 
muda yang sudah enggan untuk mengikuti 
orang tuanya meneruskan pertanian.

Banyak anak muda lebih memiliki 
bermigrasi ke kota-kota besar guna 
mendapa t kan  p e ke r j a an  yang  t a k 
berhubungan dengan sawah. Sementara itu 
di beberapa daerah di pelosok beberapa 
lahan per tan ian mula i  menghi lang . 
Banyaknya perumahan serta pembangunan 
yang dilakukan nyatanya telah mengurangi 
lahan pertanian.

Jadi akan butuh waktu yang sangat 
lama untuk menjadikan Indonesia sebagai 
negara pertanian yang terbaik dan termaju di 
dunia 
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okter bercadar, begitu ia dikenal oleh sejumlah pasiennya, 

Dtelah membuka praktek rumah sehat di Desa Sumberan, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sejak 2012.

Sejak 2015, dr Ferihana juga telah mengelola klinik 
kecantikan di lokasi yang hanya berjarak sekitar 15 menit dari 
Malioboro, Yogyakarta.Sebagai seorang Muslim, ia mengatakan, 
meski berhijab dan mengenakan cadar, bukan berarti perempuan 
harus berhenti belajar dan bekerja.

Dokter lulusan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 
2008 itu juga tak pernah menolak pasien pria. Menurutnya, 

menolong orang tak bisa dilakukan dengan memilah agama, etnis, 
kelompok, atau golongan tertentu saja. 

Pasiennya pun tak hanya dari umat Muslim, meskipun nama 
Muslim terpampang di papan nama kliniknya, Rumah Sehat 
Muslim Dhuafa. 

Kini dr Ferihana memiliki dua Rumah Sehat Muslim dan 
Dhuafa dan dua klinik kecantikan — salah satunya berada di 
Jakarta. Karyawannya ada 17, terdiri dari sejumlah terapis, bidan, 
dan beautician yang semuanya perempuan. 

okter Ferihana mengenakan cadar sejak 2000. 

DMenurutnya, pergaulannya saat itu membawanya ke 
kelompok yang ekslusif, menutup diri dari pergaulan 

dengan golongan lain. Namun seiring kemampuannya berbahasa 
Arab meningkat, banyak buku yang dibaca dan berbagai 
pertemuan, sikapnya yang menutup diri luntur. 

Menurutnya, Islam tak boleh menutup diri dengan kelompok 
lain yang berbeda keyakinan, agama, kesukuan, atau perbedaan 
lainnya. 

“Contoh kami Nabi Muhammad, beliau punya keponakan 
Yahudi, beliau juga berteman dengan Nasrani. Seharusnya 

Muslim harus lebih baik dan ramah pada kelompok lain. Karena 
Muslim adalah duta Islam, rahmatan lil alamin,” tuturnya.

Sejak 2012, Ferihana mulai berubah dan tak menutup diri 
serta menerima keberagaman. Cadarnya tetap dikenakan di 
depan umum, atau lingkungan baru atau di depan pria yang bukan 
suaminya. 

Namun gamisnya tak hanya berwarna hitam atau gelap. Ada 
gamis batik yang dipakai saat memenuhi undangan pernikahan, 
gamis aneka warna dengan motif bunga-bunga untuk acara yang 
tak formal atau warna cerah lainnya. 

INSPIRASI SUKSES
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ada 2015, istri dari Yoebal tersebut mulai membuka klinik 

Pkecantikan di tempat yang sama dengan lokasi Rumah 
Sehat Muslim dan Dhuafa miliknya. Klinik tersebut 

digunakan untuk menghidupi rumah sehatnya yang lebih banyak 
bekerja secara sosial tanpa menarik biaya pada pasiennya. 

Di Rumah Sehat, disediakan semacam kotak amal bagi 
pasien untuk mengisi sukarela semampu mereka. 

“Klinik saya pasiennya beragam, ada yang Cina, Nasrani, 
banyak juga yang Muslim. Rata-rata mereka pelanggan saya dari 
klinik kecantikan tempat lama. Jika hari Minggu biasanya mereka 
mampir ramai-ramai sepulang dari gereja,” katanya.

Tak berbeda dengan klinik kecantikan yang lain, klinik milik 
dr Ferihana terlihat bersih. Terdapat tempat tidur dengan 
dekorasi dominan warna hijau muda. Sejumlah peralatan 
kecantikan ada di sekitar tempat tidur pasien. Berbagai produk 
herbal sebagian diproduksi sendiri sesuai dengan standar BPOM. 

Namun, ketika pasien menjalani terapi, sesi akan 
berlangsung dengan lantunan ayat suci dari pengeras suara di 
ruangan itu. 

“Itu untuk rukyah mengusir jin. Jika pasien keberatan, bisa 
dimatikan. Rata-rata pelanggan kami meskipun Cina atau Nasrani 
tak keberatan dengan itu. Karena jika terdapat jin di tubuh pasien, 
bagian badannya akan bergerak sendiri jika mendengar ayat itu,” 
urainya.

Selain pengobatan medis, dr Ferihana juga memberikan 
pelayanan bekam, rukyah, dan metode pengobatan herbal, 
akupuntur, menggunakan metode Cina dan Arab. Pasiennya tak 
hanya berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, tetapi juga berasal 
dari luar kota hingga luar Jawa dengan keluhan beragam salah 
satunya tentang perselingkuhan.

 “Rencana ini masih dalam tahap persiapan, karena 
tempatnya juga sedang dibangun. Saat ini ada dua janda yang 
saya pekerjakan sebagai karyawan. Harapannya para janda bisa 
mendapatkan pemasukan tambahan bagi keluaranya serta 
pengetahuan agama. Karena banyak janda yang jadi tulang 
punggung keluarga,” katanya. —Rappler.com
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َ َ� ْ َ َّ ُ ّٰ َََ ََ ُّ �ّ ْْ َ َُ َ ْْ ِا���� إ� أ��ذ �� �� �� ا�����ن و����ت ا���مَّ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ

Diyas Setya Mulyawan 
Sirojul Munir
Diani
Nella Rosaria
Fairuz Fawwas Baihaqi
Shandy Akbar Maulana 
Dita Amelia Hidayah
Keysha Hikma Shafira
Firda Nilam Aliyah
Pradipto Atmasunu 
Eni Rustraningsih
Abdul Jalal
Eko Budiarto 
Siti nur Cholila

Nur Pitasari Agim
Imroatudz Dzakiyah 
Yhunnarko
Nunuk Widiastuti 
Bani'ah
Heni 
Bagas/Ranna
Alm. Ibu nurnis
Suyati
Sujali, SS
Hj. Nur Sari Lestari
Nurul Hidayah
Indra Rachmandhana

4 Desember
5 Desember
5 Desember
5 Desember
7 Desember 
7 Desember 
9 Desember
9 Desember
10 Desember
10 Desember
10 Desember 
10 Desember
11 Desember
12 desember

18 Desember 
19 Desember 
19 Desember 
20 Desember
20 Desember
21 Desember
21 Desember 
22 Desember
25 Desember
26 Desember
28 Desember
28 Desember
29 Desember
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ّْ َوإذ قال عیسى اْبن مریم یا بني إسرائیل إني رسول َُُ ْ َُ ِ ِ ِ ْ َِ َ َ ََ َِ ِ َ ِ ََ
ً ََّ ُّ ّ ِ� إلْیكم مصدقا لما بْین یدي من التوراة ومبشرا َّ َ َ ِِ َ ًِِ َ َ َ ُِ ْ ُ َْ َّ ََ َِ

ََْ َ ْبرسول یأتي من بعدي اسمھُ أحمدُ فلما جاءھم ُْ ْ ِ ِ ِ َُّْ َ َ ٍُْ َ َ َِ َ
َُْ ّْبالبینَات قالوا ھذا سحر مبیٌنَ َ ٌِِ َُِ ِ ِ

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku 
adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu 
Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan 

datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang 
kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah 

sihir yang nyata". (QS. As Shaf : 6)

PESAN ILAHIYAH
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Sebelum kelahiran Sang Nabi Mulia Muhammad Shallallahu 
'Alaihi Wasallam, Nabi Isa Alaihissalam telahpun menyampaikan 
kepada ummatnya. Bahwa akan lahir seorang nabi setelahnya 
yang bernama Ahmad. Sehingga para Hawariyin (pengikut Nabi 
Isa yang setia) dapat mengetahui tanda-tanda kenabian yang akan 
meneruskan risalah yang diemban Nabi Isa Alaihissalam. Terbukti 
saat Abu Thalib mengajak Muhammad kecil berusia 12 tahun 
diketahui oleh seorang rahib yang dikenal dengan Buhira bernama 
asli Jurjis, bahwa Muhammad ini diprediksi akan menjadi seorang 
pemimpin alam. Dan mengatakan kepada Abu Thalib, “Anak ini 

adalah pemimpin semesta alam, anak ini akan diutus oleh Allah 
sebagai rahmat bagi semesta alam”, sambil memegang tangan 
Muhammad kecil. Lantas Abu Thalib bertanya, “Dari mana engkau 
tahu ?”. Rahib menjawab, “Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, 
tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk 
dan dan bersujud. Mereka tidak bersujud melainkan kepada 
seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuwah yang 
berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai 
apel. Kami menadapati tanda itu dalam Kitab kami”. 

ita sama-sama tahu bahwa sebelum kelahiran Rasulullah 

KMuhammad Solallahu 'alaihi wasallam adalah masa kelam, 
gelap yang kita tahu sebagai jaman jahiliyah. Jaman yang 

mengambarkan betapa rusak masyarakatnya, segala kemaksiatan 
ada pada masa itu, terutama di tempat Rasulullah Solallahu 'alaihi 
wasallam lahir, yakni kota Mekah. Adapun penyebab kejahiliahan 
itu disebutkan dalam Al Qur'an. Empat kali Al Qur'an menyebut kata 
jahiliyah, dan dari empat ayat inilah indikator kejahiliahan di masai 
fatrah (kekososngan nabi) saat itu. Berikut ini indicator 
kejahiliahan :

1. Aqidah yang Jahiliyah. Perdukunan saat itu marak, 
penyembahan berhala-berhala yang bahkan diletakkan di 
sekitar baitulah. Yang awalnya di pelopori oleh Amru bin 
Luhay Pemimpin Bani Khuza'ah yang membawa patung Hubal 
dan diletakkan di samping ka'bah yang menurutnya sebagai 
perantara Tuhan. Kata Jahiliyah bisa kita temukan dalam QS 

ْ َََّّ َAli Imran : 154, ا�ـــــ����� ��  (Prasangka Jahiliyah, keyakinan ِ ِ ِ �

yang salah tentang Allah).
ََ �ْ َُ2. Hukum yang Jahiliyah. Adapun yang kedua tentang  أ��

َّْ ِ Apapun .(Apakah hokum Jahiliyah, yang di yakini) ا�ــــــــــ�����َ ِ ِ �

hokum yang jauh dari syariat Allah maka itulah hokum 
Jahiliyah. Pada masa itu ada hubungan yang mereka sebut Al 
Afdho' (hanya untuk mencari anak, menzinahi istri orang 
dengan seizin suaminya, setelah hamil kemudian di tinggal). 
Bisa di lihat dalam QS. Al Maidah : 50. 

3. Penampilan Jahiliyah. Penampilan pada masa itu yang 
melegalkan membuka aurat, sehingga mengantarkan 
kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Inilah yang disebut 

ْ ََ ََّ َ ِ yang bisa kita (Fashion/penampilan Jahiliyah)  ��ج ا�ــــــــ�����ُّ ِ ِ � �

dalam dalam QS. Al Ahzab :33.
4.  Fanatisme Jahiliyah. Kata jahiliyah yang selanjutnya bisa kit 

ْ َ ََّ َ َّabaca dalam QS. Al Fath : 26, ا�ـــــــــــــــــــ����� ���, (Hamiyata ِ ِ ِ � ِ

Jahiliyah). Pada masa jahiliyah, perlombaan/game kuda bisa 
mengakibatkan peperangan.
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itengah-tengah kejahiliahan itulah Rasulullah Muhammada 

DSholallahu 'alaihis wasallam lahir untuk mengangkat 
masyarakatnya dari jurang kejahiliahan dan akan di tugaskan 

bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi semesta alam. Para ulama' 
sepakat bahwa Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awwal tahun gajah 
atau dalam masehi 22 April 571 M. Namun ada seorang ahli ilmu 
falak meyakini Rasulullah lahir pada 9 Rabi'ul Awwal. Lahir dari 
pasangan yang terpandang, ayahnya seorang yang terpilih, 
Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdu Manaf, yang 
sebelumnya akan menjadi qurban dari nadzar ayahnya dan ditebus 
dengan 100 unta. Ibunya, Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin 
Zuhrah. Aminah merupakan wanita terpandang, karena ayahnya 
adalah merupakan bani Zuhrah. Para pakar sejarah meyakini bahwa 
nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail semua keturunannya 
melalui pernikahan. 

Kelahiran Rasulullah yang lahir yang di ceritakan dalam surat 
Dhuha ayat 6 dalam keadaan yatim. Kisahnya, Abdul Muthalib 
(Syaibah) mengutus Abdullah ke Madinah untuk mengurus kurma 
(karena Aslinya Abdul Muthallib itu dari Madinah/Yasrib), namun 
Allah mentakdirkan dia meninggal di Madinah dan di kubur di Darun 
Nabighah Al Ja'di pada usia 25 tahun. Ibnu saad meriwayatkan 
bahwa Ibunda Rasulullah berkata, “Setelah bayiku keluar, aku 
melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-
istana di syam. Saat Rasulullah lahir, Abdul Muthalib membawa 
beliau ke dalam ka'bah dengan suka cita, seraya berdoa dan 
bersyukur kepada Allah dan memberikan nama Muhammad yang 
belum pernah ada sebelumnya dan dikhitan pada hari ke 7 
sebagaimana tradisi bangsa Arab. 

Wanita pertama yang menyusui Nabi adalah Tsuwaibah, dia 
adalah budak Abu Lahab yang sedang menyusui anaknya Masruh. 
Namun selajutnya, Abdul Muthalib mencarikan ibu susuan ke bani 
Saad bin Bakar. Dan ketemu dengan Halimah binti Abu Dzuaib istri 
dari Harits bin Abdu Uzza. Kenapa ke bani Saad ?, ini dalam rangka 
mendidik anak-anak untuk belajar bahasa Arab yang murni dan 
lingkungan yang masih asri, karena Mekkah itu kota besar. Dan pada 
masa pengasuhan Halimah, banyak keberkahan yang di dapatkan, 

diantaranya adalah banyaknya susu kambingnya saat diperah 
setelah menyusui Rasulullah. 

Persiapan mejadi Nabi selama 40 tahun itu, Allah berikan nabi 
Muhammad tantangan sejak lahir, dari lahir yatim, kemudian 
ditinggal ibunya usia 6 tahun, selanjutnya di asuh kakeknya, Abdul 
Muthalib hingga Rasulullah usia 8 tahun 2 bulan 10 hari 
kakeknyapun wafat. Selanjutnya di asuh oleh pamannya, Abu Thalib 
hingga dewasa. Abu Thalib ini anaknya banyak, tapi miskin. Namun 
Abu Thalib yang beristri Fatimah binti Asad sangat mencintai 
Rasulullah Muhammad melebihi anak-anak kandungnya. Bahkan 
sampai membuat syair tentang kebangaannya terhadap Muhammad 
sebagai manusia pilihan. 

Kelahirannya yang ditunggu-tunggu itu sudah memberi 
keberkahan kepada siapa saja keluarga yang disinggahinya dan 
mengangkat masyarakatnya dari kejahiliahan menjadi kemuliaan 
dengan risalah islam. Pada usia 12 tahun di ajari berdagang dan 
menggembala kambing. Selanjutnya pada 20 tahun diajak Abu 
Thalib untuk merencanakan perjanjian perdamaian dengan tetua 
Mekkah di rumah Abu Jad'an dan pada usia 35 tahun sudah menjadi 
tokoh permersatu ummat dengan peristiwa peletakan hajar aswad. 

Sang juru syafa'at itupun menerima risalah diusia 40 tahun 
dengan pendamping yang luar biasa Khadijah binti Khuwailid. 
Selanjutnya membawa masyarakatnya kepada kemajuan, 
keselamatan dan kesejahteraan melalui hukum Allah yang di 
aplikasikan dalam kehiduan sehari-hari. Menanamkan aqidah yang 
benar tentang Allah, membina masyarakat dengan penampilan yang 
islami dan membangun ukhuwah islamiyah yang kokoh. Kesemuanya 
itu berbalik dengan keadaan sebelumnya, semasa jahiliyah. 
Kesuksesannya dilakukan selama 23 tahun. Dan selanjutnya pada 
saat nanti di hari kiamat, Rasulullahpun menjadi manusia yang paling 
sibuk untuk mencari ummatnya dan memohon kepada Allah agar 
diselamatkan, siapa yang masih menyimpan ketahidan Allah dan 
tidak syirik. Wallahu a'lam.
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CINDERA HATI

Diriwayatkan bahwa ayat Al maidah ayat 
3, diturunkan setelah Ashar hari Jum'at di 
Arafah pada Haji Wada'. Waktu itu Nabi 
Muhammad SAW sedang mengerjakan wukuf 
di Arafah diatas unta, dan setelah ayat ini tidak 
lagi turun ayat tentang kewajiban. Ketika turun 
ayat ini Nabi Muhammad SAW merasa tidak 
kuat menanggung arti dari ayat tersebut. 
Beliau bertelekan (bersandar) pada untanya 
dan unta pun tertunduk.

M e n d e n g a r  b e r i t a  t e r s e b u t 
bergembiralah para sahabat dan mereka 
berkata :“Telah sempurna Agama kita” Kecuali 
Abu bakar ra. Dia sangat bersedih dan kembali 
kerumahnya. Dia mengunci pintu dan 
tenggelam dalam tangisnya siang malam. Para 
sahabat mendengar keadaan Abu Bakar itu, 
mereka berkumpul dan mendatangi rumah 
Abu Bakar ra.

Mereka bertanya : ”Hai Abu Bakar, 
mengapa engkau menangis pada saat kita 
harus bergembira dan senang? Karena Allah 
SWT telah menyempurnakan Agama kita.”

Abu Bakar berkata : ”Hai para Sahabat, 
kamu semua tidak mengetahui bencana yang 
akan menimpamu. Ayat ini mengabarkan 
tentang perpisahan kita, tentang keyatiman 
Hasan dan Husain dan tentang Istri-istri Nabi 
Muhammad SAW yang akan menjadi janda.”

Maka terjadilah teriakan diantara para 
sahabat, mereka semua menangis, dan 
Sahabat-sahabat lain yang tidak ikut hadir 
dirumah Abu Bakar, lalu mereka datang 
kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka 
berkata :”Ya Rasul ullah, kami tidak tahu 
bagaimana keadaan para sahabat itu, hanya 
saja kami mendengar tangisan dan teriakan 
mereka.”

Maka Nabi Muhammad SAW segera 
menuju rumah Abu Bakar dan bertemu para 
sahabat. ”Apakah yang membuat kalian 
menangis?”

Berkatalah Ali ra.: ”Tadi Abu Bakar 
berkata, Aku telah mencium bau wafat 

Rasulullah SAW dari ayat ini. Apakah benar 
ayat ini dapat diambil sebagai petunjuk atas 
wafatmu?”.

Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Benar 
Abu Bakar dalam ucapannya itu. Memang 
benar telah dekat keberangkatanku dari 
hadapanmu dan telah tiba saat perpisahanku 
dengan kamu semua.”

Kemudian Nabi  Muhammad SAW 
berjabatan dengan para setiap orang dari para 
sahabat, berpamitan dan menangis serta 
memberi wasiat kepada mereka. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa 
setelah dekat wafat Nabi Muhammad SAW, 
Be l i a u  memer i n t ahkan  B i l a l  u n t u k 
menyerukan shalat kepada manusia. Bilal lalu 
menyerukan Adzan dan berkumpullah para 
Sahabat Muhajirin dan Anshar ke Masjid 
Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan shalat 
dua rakaat ringan bersama para sahabat. 
Beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah 
yang dalam, hati menjadi takut karenanya, dan 
air mata bercucuran karenanya. Kemudian 
Beliau bersabda 

” Wa h a i  s e k a l i a n  m u s l i m i n , 
sesungguhnya aku adalah seorang Nabi 
kepada kamu, pemberi nasihat dan berda'wah 
kepada Allah SWT dengan seijinNya. Dan aku 
berlaku kepadamu sebagai seorang saudara 
yang menyayangi dan sekaligus sebagai ayah 
yang belas kasih. Barang siapa diantara kamu 
yang mempunyai suatu penganiayaan pada 
diriku, maka hendaklah dia berdiri dan 
membalas kepadaku sebelum datang balas 
membalas di hari kiamat.”

Tidak ada seorangpun yang berdir i 
menghadapnya, sampai ketiga kalinya. 
Barulah berdiri seorang laki-laki bernama 
Ukasyah bin Muhshin. Berdirilah dia dan 
berkata : “Demi Ayah dan Ibuku sebagai 
tebusanmu Ya Rasulullah, seandainya engkau 
tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, 
tentu aku tidak akan mengajukan sesuatu 
mengena i  i tu .  Sungguh aku pernah 

bersamamu di Perang Badar. Saat itu untaku 
mendahului untamu. Maka turunlan aku dari 
unta dan mendekatimu agar aku dapat 
mencium pahamu. Tetapi engkau lalu 
mengangkat tongkat yang biasa engkau 
pergunakan untuk memukul unta agar cepat 
jalannya dan engkau pukul lambungku. Aku 
tidak tahu apakah itu atas kesengajaan dirimu 
atau engkau maksudkan untuk memukul 
untamu ya Rasulullah?”.

Ra s u l u l l a h  b e r s a b d a :  ” M o h o n 
perlindungan kepada Allah hai Ukasyah, kalau 
Rasulullah sengaja memukulmu."

Bersabda lagi Beliau kepada Bilal: ”Hai Bilal, 
berangkatlah ke rumah Fathimah dan 
ambilkan tongkatku.”

Kemudian Nabi Muhammad SAW 
bersabda: ”Hai Ukasyah, pukullah kalau 
engkau mau memukul.”

Ukasyah berkata: ”Ya Rasulullah, engkau 
memukulku dahulu dalam keadaan aku tidak 
terhalang pakaianku.”

La lu Rasu lu l lah menyingkapkan 
pakaiaannya, dan berteriaklah orang-orang 
Islam yang hadir seraya menangis. 

Ketika melihat putihnya jasad Rasulullah, 
Ukasyah menubruknya dan mencium 
punggungnya.

Berkatalah dia:

”Nyawaku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, 
siapakah yang akan sampai hati untuk 
m e m b a l a s m u  y a  R a s u l u l l a h .  A k u 
melakukannya hanya mengharapkan agar 
tubuhku dapat menyentuh jasadmu yang mulia, 
dan Allah akan memelihara aku berkat 
kehormatanmu dari neraka.”

Bersabdalah Nabi Muhammad SAW: ”Ingat, 
barang siapa yang ingin melihat penghuni 
surga maka hendaklah dia melihat orang ini.”

Kisah Wafatnya 

Rasulullah SAW“ 

“ 
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Pagi itu, Rasulullah dengan suara 
terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, 
kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan 
cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah 
kepada-Nya. Ku wariskan dua hal pada kalian, 
sunnah dan Al Qur'an. Barang siapa 
mencintai sunnahku, berarti mencintai aku 
dan kelak orang-orang yang mencintaiku, 
akan bersama-sama masuk surga bersama 
aku."

Khutbah singkat itu diakhiri dengan 
pandangan mata Rasulullah yang teduh 
menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar 
menatap mata itu dengan berkaca-kaca, 
Umar dadanya naik turun menahan napas 
dan tangisnya. Ustman menghela napas 
panjang dan Ali menundukkan kepalanya 
dalam-dalam. "Rasulullah akan meninggalkan 
kita semua," desah hati semua sahabat kala 
itu. Manusia tercinta itu, hampir usai 
menunaikan tugasnya di dunia. 

Matahari k ian t inggi ,  tapi pintu 
Rasulullah masih tertutup. Sedang di 
dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah 
dengan keningnya yang berkeringat dan 
membasahi pelepah kurma yang menjadi alas 
tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar 
seorang yang berseru mengucapkan salam.

"Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi 
Fatimah tidak mengizinkannya masuk, 
"Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata 
Fatimah yang membalikkan badan dan 
menutup pintu. Kemudian ia kembali 
menemani ayahnya yang ternyata sudah 
membuka mata dan bertanya pada Fatimah, 
"Siapakah itu wahai anakku?" "Tak tahulah aku 
ayah, sepertinya ia baru sekali ini aku 
melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu, 
Rasulullah menatap putrinya itu dengan 

pandangan yang menggetarkan. Satu-satu 
bagian wajahnya seolah hendak dikenang.

"Ketahuilah, dialah yang menghapuskan 
kenikmatan sementara,  d ia lah yang 
memisahkan pertemuan di dunia. Dialah 
malaikatul maut," kata Rasulullah, Fatimah 
pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat 
maut datang menghampiri, tapi Rasulullah 
menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertai. 
Kemud ian  d ipangg i l l ah  J ibr i l  yang 
sebelumnya sudah bersiap diatas langit dunia 
menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu 
dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti 
dihadapan Allah? " tanya Rasululllah dengan 
suara yang amat lemah.

"Pintu-pintu langit telah terbuka, para 
malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga 
terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata 
Jibril. Tapi itu ternyata tak membuat 
Rasulullah lega, matanya masih penuh 
kecemasan .  "Engkau  t i dak  senang 
mendengar kabar ini? " tanya Jibril lagi. 
"Kabarkan kepadaku bagaimana nasib 
umatku kelak?" "Jangan khawatir, wahai 
Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah 
berfirman kepadaku: 'Kuharamkan surga 
bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad 
telah berada didalamnya," kata Jibril.

Detik-detik semakin dekat, saatnya 
Izrail melakukan tugas. Perlahan ruh 
Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh 
Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat 
lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit 
sakaratul maut ini." Lirih Rasulullah 
mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di 
sampingnya menunduk semakin dalam dan 
Jibril membuang muka. "Jijikkah kau 
melihatku, hingga kaupalingkan wajahmu 
Jibril?" Tanya Rasulullah pada Malaikat 

pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega, 
melihat kekasih Allah direnggut ajal," kata 
Jibril . Sebentar kemudian terdengar 
Rasulullah memekik, karena sakit yang tak 
tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat nian maut 
ini, timpakan saja semua siksa maut ini 
kepadaku, jangan pada umatku". Badan 
Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya 
sudah tak bergerak lagi.

B i b i r nya  berge t a r  seakan  hendak 
memb i s i k kan  s e sua t u ,  A l i  s e ge r a 
mendekatkan telinganya. "Uushiikum bis 
shalat i ,  wa maa malakat  a imanuku, 
peliharalah shalat dan santuni orang-orang 
lemah di antaramu." Di luar pintu tangis mulai 
terdengar bersahutan, sahabat saling 
berpelukan. Fatimah menutupkan tangan 
diwajahnya, dan Ali kembali mendekatkan 
telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai 
kebiruan.

"Ummatii, ummatii, ummatiii" - 
"Umatku, umatku, umatku" Dan, pupuslah 
kembang hidup manusia mulia itu. Kini, 
mampukah kita mencinta sepertinya? 
Allahumma sholli 'ala Muhammad wa baarik 
wasalim 'alaihi. Betapa cintanya Rasulullah 
kepada kita.

Detik-detik Rasulullah saw 
menjelang sakaratul maut.
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eorang wanita akan merasa sempurna jika telah menjadi istri. 

SSeorang istri akan merasa sempurna jika ia telah menjadi seorang 
ibu dan seorang ibu akan merasa lebih bahagia jika ia dapat 

melayani suaminya, merawat, mendidik serta melihat tumbuh kembang 
anaknya sendiri. Semua itu bisa dilakukan jika wanita itu menjadi ibu 
rumah tangga.

Jika seorang wanita ditanya perihal apa pekerjaannya kemudian ia 

menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada rasa minder karena sudah 
lulus S1 tetapi tidak bekerja di perusahaan untuk mengaplikasikan 
ilmunya. Bahkan orang lain beranggapan, percuma saja lulus kuliah kalau 
akhirnya hanya jadi ibu rumah tangga. Padahal, menjadi ibu rumah 
tangga adalah pekerjaan yang mulia karena ia membangun dan 
memperkuat pondasi masyarakat yaitu sebuah keluarga.

Tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga yang utama ada 
dua yaitu sebagai pendamping suami dan pemelihara anak-anak.

Pertama, sebagai pendamping suami yaitu mendampinginya dalam 
setiap situasi dan kondisi serta menyenangkan hati suami, termasuk 
menyiapkan segala kebutuhannya.Ia pun wajib melayani suami kapan saja 
suaminya menginginkannya, menyiapkan makan, mencuci baju, 
membersihkan rumah, dan sebagainya. Jangan pernah menganggap 
remeh pekerjaan tersebut, karena dengan niat yang ikhlas setiap 
pekerjaan tersebut akan berbuah pahala.

Kedua, sebagai pemelihara anak-anak. Anak adalah titipin Allah Ta'�l� 
yang kelak orangtuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu 
berkewajiban memberikan perawatan dan pendidikan yang baik bagi 
anaknya. Di dalam Ash-Shahihain dari Abdullah bin Umar Rasulullah 
shallall�hu 'alayhi wa sallam bersabda, “Kalian semua adalah pemimpin 
dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban, seorang imam 
adalah pemimpin dan ia nanti akan diminta pertanggungjawaban, seorang 
laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia nanti akan diminta 
pertanggung jawabannya, seorang wanita adala pemimpin di rumah 
suaminya dan ia nanti akan diminta pertanggungjawabannya.”

Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa setiap insan yang ada 
hubungan keluarga dan kerabat hendaknya saling bekerja sama, saling 

menasihati, dan turut mendidik keluarga. Yang paling utama adalah orang 
tua kepada anak, karena anak sangat membutuhkan bimbingan kedua 
orang tuanya. Orang tua hendaknya memelihara fitrah anak agar tidak 
terkena noda syirik dan dosa-dosa lainnya. Ini adalah tanggung jawab 
yang besar dan kita akan diminta pertanggungjawaban atasnya.

AT TARBIYAH
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Islam adalah agama yang adil. Allah Ta'�l� menciptakan bentuk fisik 
dan tabiat wanita berbeda dengan pria sehingga mereka memiliki peran 
berbeda dan tidak dapat disejajarkan. Allah Ta'�l�berfirman yang artinya, 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka.Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 

yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka),” (QS. An-Nis�': 34).

Para wanita muslimah hendaknya tidak terpengaruh dengan orang-
orang yang meneriakkan isu kesetaraan gender sehingga timbul rasa 
minder terhadap wanita-wanita karir dan merasa rendah diri dengan 
menganggur di rumah. Padahal banyak pekerjaan mulia yang bisa 
dilakukan di rumah.  Di rumah ada suami yang harus dilayani dan ditaati, 
juga  anak-anak yang harus dididik dengan baik, ada harta suami yang 
harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya, dan ada juga pekerjaan-pekerjaan 
rumah tangga yang harus diselesaikan. Semua ini pekerjaan yang mulia 
dan berpahala di sisi Allah Ta'�l�. Kaum wanita di negara Barat banyak 
yang berkarir dalam segala bidang sehingga melalaikan kewajiban 
mereka untuk mengurus dan mendidik anaknya sebagai generasi 
penerus. Selanjutnya rusaklah tatanan kehidupan masyarakat mereka. 
Berikut ini ada salah satu pendapat orang Barat tentang rusaknya tatanan 
masyarakat mereka. Samuel Smills berkata, “Sungguh aturan yang 
menyuruh wanita untuk berkarir di tempat-tempat kerja, meski banyak 
menghasilkan kekayaan untuk negara, tapi akhirnya justru 
menghancurkan kehidupan rumah tangga, karena hal itu merusak tatanan 

rumah tangga, merobohkan sendi-sendi keluarga, dan merangsek 
hubungan sosial kemasyarakatan, karena hal itu jelas akan menjauhkan 
istri dari suaminya, dan menjauhkan anak-anaknya dari kerabatnya, 
hingga pada keadaan tertentu tidak ada hasilnya kecuali merendahkan 
moral wanita, karena tugas hakiki wanita adalah mengurus tugas rumah 
tangganya…”.

Para wanita muslimah, tetaplah bangga menjadi ibu rumah tangga. 
Bangunlah surga melalui rumahmu. Wall�hu a'lam (muslimah.or.id)

Mungkin dewasa ini banyak yang meremehkan pekerjaan sebagai ibu 
rumah tangga karena pekerjaan tersebut tidak bisa menghasilkan uang. 
Padahal waktu dia sekolah dulu orang tuanya telah mengeluarkan biaya 
yang tidak sedikit. Menjadi ibu rumah tangga memang tidak menghasilkan 
uang, tetapi dengan ilmu dan kesabaran seorang ibu rumah tangga yang 
baik sesungguhnya adalah sebuah karir. Ia akan menghasilkan anak-anak 
yang shalih/shalihah serta keluarga yang sakinah yang akan membantu 
meraih kebahagiaan hakiki di akhirat nanti.

Mendidik anak itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi membutuhkan 
ilmu dan cara yang baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua 
dalam mendidik anak antara lain: menanamkan ajaran tauhid sejak kecil, 
mengajari anak agar pandai bersyukur, mendidik agar berbakti kepada 
orang tuanya, mengajarkankan apa saja yang diperintahkan dan dilarang 
oleh Allah, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah shallall�hu 'alayhi 
wa sallam, keluarga Rasulullah, Al-Qur`an, dan As-Sunnah, mendidik 

anak dengan akhlak terpuji, dan lain sebagainya. Jika kedua orang tua 
menginginkan kemuliaan anak-anaknya, hendaknya keduanya 
bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan 
islami dan mengajarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Anak adalah aset yang menguntungkan bagi orangtuanya di akhirat 
jika di dunia dia menjadi anak yang shalih/shalihah.Termasuk sebab 
diangkatnya derajat kedua orang tua adalah anak shalih yang mendoakan 
keduanya. Rasulullah shallall�hu 'alayhi wa sallam bersabda, “Jika anak 
adam mati, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya,” (HR 
Muslim). Jika seorang anak telah dididik dengan baik, berperilaku mulia, 
maka ia akan bermanfaat bagi agama dan umat.
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pergi ke spa adalah salah satu cara untuk 
menanjakan diri Anda ketika sedang dilanda 
penat atau jika Anda sekadar ingin menyegarkan 
tubuh dan pikiran. Ternyata, tak cuma orang 
dewasa saja yang bisa menikmati perawatan 
yang memanjakan di spa. Akhir-akhir ini, 
kemunculan baby spa atau spa untuk bayi 
sangatlah marak. Di kota-kota besar, Anda bisa 

menemukan fasilitas spa bayi dengan mudah. 
Para pelopor industri baby spa ini menjanjikan 
berbagai manfaat kesehatan untuk si buah hati. 
Namun, benarkah baby spa memang baik untuk 
perkembangan buah hati Anda? Atau jangan-
jangan hanya sekadar tren saja? Sebelum Anda 
memanjakan bayi di spa, pertimbangkan dulu 
hal-hal penting berikut ini.

Baby spa adalah perawatan yang 
dirancang untuk memberikan stimulasi positif 
pada bayi berusia 3 minggu sampai 3 tahun. 
Umumnya baby spa terbagi menjadi dua sesi. 
Pada sesi pertama, buah hati Anda akan 
b e rendam  d i  d a l am  ko l am  khusu s 
menggunakan pelampung. Sesi ini biasanya 
berlangsung selama 10-15 menit, tergantung 
pada reaksi bayi Anda saat pertama kali masuk 
ke dalam air. Jika sudah terbiasa, durasinya 
bisa menjadi 30 menit. Pada sesi kedua, bayi 
akan dipijat oleh seorang terapis. Pijat bayi ini 
berlangsung selama kira-kira 15 menit.Setiap 
fasilitas spa bayi memiliki kebijakan yang 
berbeda-beda. Pada kebanyakan spa bayi, bayi 
Anda akan berendam di kolam bersama satu 

atau dua bayi lain. Air kolam yang hangat 
biasanya akan diganti setiap sesi berakhir. 
Untuk kolam bayi berusia di atas 6 bulan, 
airnya mungkin tidak selalu diganti setiap sesi 
karena sudah menggunakan teknologi 
saringan ozon.

Beberapa spa membolehkan Anda atau 
pasangan untuk belajar memijat sendiri si 
buah hati. Namun, umumnya seorang terapis 
yang sudah bersertifikat akan memijat bayi 
Anda. Karena aturan dan kebijakan setiap 
spa berbeda, sebaiknya Anda cari informasi 
dulu selengkapnya dan bandingkan beberapa 
fasilitas spa sebelum mendaftarkan bayi 
Anda. 

AS SHIHAH
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Karena popularitasnya kian meningkat, para ahli mulai melirik baby 
spa dan manfaatnya bagi perkembangan mental dan fisik bayi. Menurut 
berbagai penelitian, perawatan khusus bayi ini ternyata memang baik untuk 
si buah hati. Berikut adalah beragam keunggulan baby spa.

· Mengambang di kolam akan membantu bayi melatih keseimbangan. 
· Mendorong perkembangan motorik dan koordinasi tubuh karena di 

dalam air bayi akan belajar menendang-nendang, mengayunkan 
tubuhnya, dan menggerakkan kedua tangannya secara lebih bebas.

· Meningkatkan kekuatan otot dan tulang bayi lewat gerakan di dalam air 
yang tekanannya lebih besar.

· Berendam di dalam kolam hangat akan membuat bayi merasa lebih 
rileks dan tenang. Pijat bayi juga akan mengurangi kegelisahan dan 
tangisan bayi, terutama ketika sedang tidur di malam hari.

· Mencegah masalah pencernaan lewat pijat bayi.
· Mendorong perkembangan otak lewat stimulasi sensorik. Otak akan 

menghasilkan sel-sel baru setiap bayi beraktivitas di kolam baby spa. 
Saraf-saraf otak juga akan membentuk banyak koneksi baru karena 
berbagai indra bayi mendapat rangsangan berupa sentuhan dari pijat 
bayi, wangi dari minyak pijat, dan air hangat saat berendam.

.  Belajar bersosialisasi dengan bayi lain yang berendam bersamanya.

· Sebelum ikut baby spa, sebaiknya bayi sudah kenyang dan tidak sedang 
mengantuk. Kalau lapar dan mengantuk, bayi Anda justru tidak akan bisa 
menikmati sesi spa. 

· Cari tahu dan tanyakan metode penyaringan air kolam, bahan kimia apa 
saja yang ada di dalam kolam, minyak pijat yang digunakan, dan hal-hal 
lainnya seputar kebersihan dan keamanan spa. Pasalnya system kekebalan 
tubuh bayi belum sempurna sehingga masih sangat rentan terhadap 
kuman, bakteri, dan zat kimia. 

· Usahakan untuk ikut baby spa bersama bayi lain yang Anda kenal dekat 
orangtuanya. Ini supaya Anda bisa menghindari risiko bayi Anda berendam 
di dalam kolam yang sama dengan bayi lain dengan masalah kesehatan 
tertentu yang menular.

· Setiap bayi memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Sebaiknya 
Anda menilai sendiri dengan bijak apakah bayi Anda sudah siap secara 
fisik dan mental untuk ikut spa bayi. Anda bisa menyiapkan buah hati untuk 
ikut spa dengan mengajaknya main air atau berendam saat bayi mandi.

Meskipun baby spa diyakini bermanfaat, para dokter spesialis 
anak tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban. Dilansir dari USA 
TODAY Network, dr. Hilary McCafferty mengatakan bahwa 
meskipun berendam di kolam spa bisa memberikan efek relaksasi 
dan stimulasi, manfaat ini juga bisa didapatkan saat bayi mandi di 

rumah. Namun, jika Anda ingin mengenalkan buah hati pada 
pengalaman spa bayi, tidak ada salahnya untuk mencoba. Lebih 
lanjut, dokter anak yang tergabung dalam American Academy of 
Pediatrics ini mengingatkan orangtua untuk memerhatikan hal-hal 
ini sebelum membawa bayi ke spa. 

(Hellosehat.com)
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osok donatur kita kali ini bernama Anis Wiranti, yang 

Skerap disapa dengan panggilan Anis. Wanita muda 
yang terlahir 23 tahun yang lalu ini memiliki profesi 

sebagai karyawan swasta di bidang properti, tepatnya sebagai 
marketing property.

Wanita single yang luwes dalam berbicara ini selalu 
energik dan penuh semangat dalam setiap kesehariannya. 
Bahkan beliau juga selalu berusaha untuk menyebarkan 
semangat dan energi positif bagi orang-orang disekelilingnya. 
Salah satu didikan ayahnya yang selalu ia terapkan ialah 
dimana beliau selalu semangat dan bekerja keras dalam 
menjalani hidup dan tidak pernah meninggalkan sholat walau 
sesibuk apapun. Hal itulah yang memotivasi Anis untuk 
menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi kedepannya.

Anis Wiranti, gadis yang terlahir dari pasangan Bapak 
Tiadji dan Alm. Ibu Lantik ini sangat peduli kepada anak yatim. 
Disamping menjadi donatur Yayasan Suara Hati, ia juga 
peduli dengan anak yatim  maupun orang kurang mampu yang 
berada disekitarnya. 

“Bapak selalu mengajarkan untuk peduli dengan sesama. 
Tidak perlu harus menjadi orang kaya raya untuk berinfaq 
dan sodaqoh, karena untuk membagikan sebagian rejeki yang 
kita miliki itu wajib baik saat senang maupun susah,” tuturnya.

"Harapan saya agar dapat meringankan beban adik-adik 
dan berbagi kebahagiaan untuk mereka meskipun tidak 
banyak, In syaa Allah bermanfaat," Imbuh Anis saat ditanya 
tentang alasan mengapa beliau memilih menjadi Donatur 
Yayasan Suara Hati. Beliau juga sudah menyatakan bahwa 
para anak asuh sudah seperti adik sendiri baginya.

“Semoga adik-adik menjadi anak yang pandai dan sukses 
di dunia maupun akhirat, dapat selalu mengamalkan kebaikan, 
menolong sesama dan selalu mengikuti ajaran dari Qur'an dan 
hadits,” begitulah pesan beliau untuk para anak asuh YSH.

Dan ia berharap semoga ke depannya ia bisa berbagi 
lebih dan lebih lagi untuk adik-adik Yayasan Suara Hati. 
Aamiin ya Robbal Alamin. (Elok)

“

RUANG DONATUR
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 Pada hari ahad, tanggal 8 oktober 2017, Yayasan 
Suara Hati bekerja sama dengan radio Suara Sidoarjo dan Al-
Ghazali: Hajj and Umrah Service, mengadakan acara manasik 
umrah dan terapi shidqul qolbu yang diadakan di studio Suara 
Sidoarjo. Bertempat di Jalan Pahlawan no. 200, acara tersebut 
dibuka dengan sambutan dari Direktur Radio Suara Sidoarjo, Pak 
Ir. Aries Widojoko, ICPM.
 Acara dilanjutkan dengan acara manasik umrah yang 
disampaikan oleh bapak Alfan yang merupakan owner dari Al-
Ghazali: Hajj and Umrah Travel. Manasik haji tersebut bertujuan 
untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang bagaimana 
ibadah Umrah yang benar dan memberikan motivasi kepada 
jama’ah yang belum pernah pergi haji ataupun umrah agar selalu 
berikhtiar dan berdoa supaya dapat segera dipanggil oleh Allah 
untuk pergi ketanah suci-Nya.
 Setelah acara manasik umrah tersebut, dilanjutkan 
dengan terapi Shidqul Qolbu yang dipimpin oleh Ustadz Rofiq 
Abidin yang merupakan Ketua dari Yayasan Suara Hati dan 
seorang trainer spiritual. Beliau menjelaskan bahwa terapi shidqul 
qolbu atau terapi kejujuran hati ini bertujuan untuk mengajak kita 
jujur kepada Allah dan Hati kita bahwa kita hanyalah seorang 
hamba yang lemah dan tak luput dari dosa. Dan terapi tersebut 
juga dapat menjadi solusi untuk segala kegelisahan serta sarana 
kita untuk bangkit menjadi individu yang lebih baik.
 Dari terapi tersebut tidak sedikit para jamaah yang 
menangis karena mengingat dosa-dosanya. Saat salah seorang 
jamaah ditanya apakah yang anda rasakan setelah menjalani terapi 
shidqul qolbu tersebut? beliau menjawab sambil sesenggukan 
karena menangis, “Setelah terapi ini saya merasa bahwa saya 
mempunyai banyak sekali dosa dan saya ingin berubah menjadi 
lebih baik dari yang sebelumnya.”
 Para jamaah sangat antusias dengan acara tersebut, 
terlihat dari semangat mereka untuk menjawab pertanyaan ketika 
diberi pertanyaan-pertanyaan oleh si pembawa acara. Reward 

yang diberikan kepada para jama’ah yang berhasil menjawab 
pertanyaan tersebut adalah sebuah buku yang ditulis oleh Ustad 
Rofiq Abidin sendiri, yang berjudul ‘Just Enjoy Life‘ dan para 
jamaah dengan senang hati menerima reward tersebut. Dari 
antusiasme para jamaah kami berharap agar kedepannya dapat 
mengadakan acara-acara lain yang lebih bermanfaat dari 
sebelumnya. (syf)

RUANG KEGIATAN
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inggu, 5 November 2017, Asrama Yayasan Suara Hati 

Mkedatangan tamu spesial dari Pasuruan. Ibu Mistin, 
mitra yang sudah sangat banyak membantu kegiatan 

Yayasan Suara Hati ini sudah berangkat dari Pasuruan sejak subuh 
bersama suami dengan mengendarai sebuah sepeda motor matic.

Kendaraan yang beliau gunakan untuk berangkat ke Yayasan 
Suara Hati tersebut adalah kendaraan yang akan beliau waqofkan 
untuk inventaris Yayasan.

Seperti sebelumnya, kedatangan beliau selalu memberikan kesan 
yang dalam bagi keluarga besar Yayasan Suara Hati. Beliau selalu 
berusaha memberi bantuan sebisa mungkin disaat YSH sedang 
membutuhkan. Rasa kepedulian beliau terhadap Yayasan Suara Hati 
itulah yang membuat beliau tetap selalu menjaga tali silaturahmi dan 

selalu update dengan kabar berita di YSH meskipun kami terhalang 
jarak yang jauh.

Yayasan Suara Hati sangat bersyukur dengan hadirnya para 
'Malaikat tidak bersayap' yang selalu bersedia membantu sebanyak 
mungkin tanpa pamrih sedikitpun. Bu Mistin ini adalah salah satu dari 
banyaknya donatur yang memiliki rasa peduli besar terhadap YSH. 
Ada begitu banyak nama yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu 
per satu, juga banyak sekali pemberian yang tidak bisa kita sebutkan 
per materi, namun Allah SWT tidak pernah tidur, Ia maha mengetahui. 
Dan semoga segala nilai materi yang para donatur dedikasikan untuk 
Yayasan Suara Hati akan menjadi 'kendaraan menuju surga'. (Lute)

ada hari Ahad, 28 oktober 2017, beberapa pegawai dari toko 

Pproperti Mitra 10 melakukan kunjungan ke Panti Asuhan 
Yayasan Suara Hati.  Kunjungan yang dimaksudkan untuk 

memberikan kejutan manis kepada anak asuh YSH ini segera disambut 
oleh anak-anak dengan sangat antusias.

Toko properti yang bertempat di jalan Jenggolo no.84 Pucang, 
Sidoarjo ini menyumbangkan Sejumlah meja-meja kayu kecil untuk 
belajar, tas sekolah, serta berbagai peralatan alat tulis. Ini merupakan bukti 
kepedulian dari segenap oknum yang bekerja di toko property Mitra 10 
kepada Yayasan Suara Hati.

 Tak hanya itu, pada tanggal 11 November 2017, Mitra10 kembali 
datang untuk memberikan dua buah perangkat pintu PVC kepada Yayasan 
Suara Hati.

Selagi berkunjung, para pegawai Mitra10 juga menyempatkan diri 
untuk melihat-lihat Asrama anak asuh Yayasan Suara Hati.  Semoga apa 
yang diberikan oleh Mitra10 dapat bermanfaat untuk anak-anak Asuh 
Yayasan Suara Hati dan semoga segala niat dan amalan baik dari seluruh 
Oknum yang bekerja di toko property MItra 10 akan mendapatkan Barokah 
dari Allah SWT. (syf)
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Dan pada bulan Oktober 2017, Rahmati dilaksanakan pada tanggal 
12 di PA. Aisyiyah Sidoarjo. Panti asuhan kali ini merupakan panti 
asuhan yang dikhususkan untuk anak perempuan. Acara dimulai pukul 
09.00 dengan ceremonial pembukaan oleh tim Rahmati dan pengurus. 
Selanjutnya kegiatan penyuluhan kesehatan dengan tema "cara mencuci 
tangan dengan baik dan benar" oleh Puji, seorang perawat dari tim medis 
YSH. Anak-anak asuh pun mengikuti dengan seksama dan ceria sambil 
bernyanyi bersama, bahkan para pengurus pun ikut andil dalam 
meramaikan suasana dengan mempraktekan tata cara cuci tangan yang 
baik dan benar. 

Kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan dan 
pengobatan serta cek laborat oleh Dr. Churi dan tim medis kepada anak-
anak asuh dan pengurus serta pengasuh satu persatu.

Dari hasil pemeriksaan ini terdapat 2 pasien ISPA, 3 pasien 
cephalgia dan myalgia, 3 pasien dermatitis (Penyakit kulit), 2 pasien 
hipotensi (tekanan darah rendah), 8 pasien gastritis,1 pasien dispepsia,2 
pasien vertigo dan 6 orang sehat. Dan dari hasil cek laborat terdapat 1 
orang dengan kholesterol tinggi juga 1 orang yang mengidap asam urat.

Kegiatanpun berakhir pukul 10.30 dan diakhiri dengan kegiatan 
yang sama yaitu penyerahan cindera mata. Agenda Rahmati ini 
dilakukan rutin demi meningkatkan mutu kesehatan yang sangatlah 
penting terutama disebuah panti asuhan dimana terdapat banyak 
populasi namun minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga 
kesehatan. Semoga Rahmati dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk 
setiap panti asuhan yang telah kita singgahi. Aamiin. (ElFi)

pa Kabar pembaca setia majalah Suara Hati? Dua bulan lamanya 

Atidak bersua, kali ini kami selaku tim redaksi akan memberi 
informasi tentang Agenda bulanan Rihlah Medis Yayasan Suara 

Hati (RAHMATI) edisi bulan September dan Oktober 2017
24  September 2017, Rahmati,dilaksanakan di Panti Asuhan Al 

Firdaus yang terletak di Masangan Kulon, Sukodono. Tidak seperti 
biasanya yang dilaksanakan pada pagi hari, Rahmati kali ini dilaksanakan 
pukul 16.00 WIB. Anak-anak asuh dan pengurus PA Al-Firdaus sangat 
setia menunggu kehadiran tim Rahmati dan memberikan sambutan yang 
manis.

Acara diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan 
penyuluhan kesehatan dari tim medis Yayasan Suara Hati. Selanjutnya 
pemeriksaan kesehatan dilakukan satu persatu kepada anak-anak asuh 
juga kepada para pengurus dan pengasuh panti yang hadir.

Dari pemeriksaan yg telah dilakukakan didapati beberapa diagnosa 
yaitu 8 pasien menderita ISPA (Infeksi saluran pernapasan), 5 pasien 
gastritis (maag, gangguan pada pencernaan), 5 pasien cephalgia (sakit 
kepala), dan 7 orang sisanya dalam keadaan sehat. Kegiatan berakhir 
pukul 17.30 diakhiri dengan penyerahan Cindera Mata berupa kotak p3k 
beserta isinya. 
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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, 
isioterapi, oleh tenaga ahli, khitan/sunat, home visite, 
rawat luka, kencing manis, dan jasa memandikan bayi 
baru lahir.

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI

BULAN : OKTOBER 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. 12,743,291 

Infaq Rutin

Shodaqoh

Zakat

Kotak Peduli

Waqof Tunai

Shodaqoh Program Sosial

Lain - Lain

60,292,000 

 14,605,000 

850,000  

6,322,000 

40,000 

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

JUMLAH Rp. 85,848,300  

 

 3,981,191 SALDO AKHIR

PENGELUARAN

PROGRAM

94,610,400 JUMLAH Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 23,245,000 

17,500,000  

10,605,625  

2,020,000 

21,855,000 

15,141,500 

3,421,200 

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

3,738,000  

641,800 h. Sumbangan lain-lain Rp.
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PERKEMBANGAN DONATUR YAYASAN SUARA HATI 
BULAN SEPTEMBER 2017
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No Nama Donatur DonasiNo Nama Donatur Donasi

Ĉ bpk. Novi 1.000.000

2 henny dwi hastuti 100.000

3 tri  Wahyuni (Astro Isuzu Waru) 100.000

4 Niken 800.000

5 ike winarti 50.000

6 Afiya Latifa 50.000

7 Alfi  Zuhaily 50.000

8 Hamba Allah 200.000

9 Hamba Allah 50.000

10 nila 50.000

11 susanto 20.000

12 Hamba Allah 100.000

13 AGUS TUSanto 50.000

14 khusnul khotimah &jati dermawan 500.000

15 arik 20.000

16 huda 25.000

17 nora 25.000

18 alm. Atmasari 100.000

19 anjarwati 200.000

20 Santi 100.000

21 Hamba Allah 100.000

22 Bambang Hari muko 1.000.000

23 Endang Lestari 500.000

24 optik Sinto 100.000

25 abdul kohar 20.000

26 nuryati 10.000

27 elly 20.000

28 ibu Kukuh Setiawan 250.000

29 eka 50.000

30 toko ATK airlangga 250.000

31 Hamba Allah 200.000

32 Moh. Arif 30.000

33 elzatta (tf) 500.000

34 tanti herlany (tf) 50.000

35 Hamba Allah 300.000

36 titin/dede 25.000

37 Abah Nur 150.000

38 cremlin Perdana Kusuma 750.000

39 pt. novell 1.000.000

40 ysh 150.000

41 Hamba Allah 10.000

42 edi susanto 100.000

43 m. samsuri 100.000

44 ibu yuli/butik amaliyah 200.000

45 ibu uti erwin 1.000.000

46 kenanta dewantara 50.000

47 Karyawan BCA 100.000

48 Endang lestari 100.000

49 diah ekowati 100.000

50 supraptiningsih 20.000

51 keysha hikma shafira 70.000

52 tri  Kanipah 25.000

53 Hamba Allah 100.000

54 Fitria 260.300

55 Hari setyawan 300.000

56 Askan 100.000

57 Purna Riki/bramantyo 150.000

58 Agustin 100.000

Ĉ rudi P.A 1.000.000

2 bu titik 300.000

3 edi susanto 100.000

4 Rani Astutik 20.000

5 hamba Allah 100.000

6 Jamaah yasin Tahlil 500.000

7 ibu vivi 300.000

8 susanto 20.000

9 hamba Allah 200.000

10 okky 20.000

11 robbingatun 30.000

12 Kitabisa.com 3.020.000

13 Hamba Allah 50.000

14 Yoga T.A 20.000

15 M. anas 250.000

16 Sri Darmini 10.000

17 nuzzula Putri 20.000

18 Alm. Atmasari 100.000

19 Unggul sri  wahyudi 200.000

20 Hamba Allah 1.000.000

21 tanti herlany 100.000

22 Dodi kus 20.000

23 Alm. Muh. Talkah (Anto) 25.000

24 l iesa sulistiyorini 25.000

25 ceker ayam lapindo 100.000

26 Mie ayam bakso Wong solo/ Pak Jampang 50.000

27 Café mba icha 50.000

28 ibu Vivi 300.000

29 moch. Arif budianto 30.000

30 Dyah Palupi 100.000

31 Anjarwati 200.000

32 warkop fresh and fun 100.000

33 Denik trisna Sinta 400.000

34 TK permata Ananda 200.000

35 hamba Allah 100.000

36 Endang lestari 600.000

37 Bambang H. Muko 2.000.000

38 hamba Allah 500.000

39 ana 100.000

40 abah nur 150.000

41 umi subaidah 50.000

42 I putu sudika 300.000

43 Hapsari maya 100.000

44 Purna riki 150.000





Gajah hamil selama hampir 2 tahun
Masa kandungan gajah adalah 22 bulan, dan seekor gajah 

yang baru lahir beratnya bisa lebih dari 100kg. Bayi gajah 

terlahir buta, dan memiliki kebiasaan mengisap batang, 

seperti halnya kebiasaan bayi manusia mengisap ibu jari. 

Induk gajah biasanya meminta bantuan dari gajah lain untuk 

merawat anaknya. 

(Sumber: Bisnis.bandung.com)

Gajah adalah salah satu hewan bertubuh besar yang paling 

populer. Ia dikenal sangat jinak dan mudah dilatih. Tak heran, 

baik di sirkus ataupun di film-film kartun, gajah menjadi tokoh 

kesayangan anak-anak. Berikut adalah fakta menarik tentang 

gajah yang patut Anda ketahui.

Gajah adalah salah satu hewan paling cerdas
Otak mereka memiliki berat 5 kg, lebih besar dari otak hewan 

darat manapun. Mereka sering menunjukkan kesedihan, 

humor, kasih sayang, kerja sama, penggunaan alat, dan 

kemampuan belajar yang sangat baik. Gajah juga memiliki 

ingatan yang sangat tajam.

Gajah memiliki belalai yang sama tangkasnya dengan tentakel 

gurita
Belalai ini fungsinya seperti tangan dan jari pada manusia, 

memungkinkan mereka memegang dan menggunakan alat-

alat dengan mahir.

Gajah adalah hewan yang peduli terhadap sesama
Belum ada bukti kuat, tapi ada dugaan bahwa gajah akan 

berusaha menguburkan anggota kelompoknya yang mati. 

Hewan yang bisa hidup hingga usia 80 tahun ini menganggap 

kematian sebagai suatu hal yang penting, bahkan gajah yang 

memiliki hubungan dekat dengan kawannya yang mati kerap 

mengalami depresi.
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