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PENGURUS & LEGALITAS

STOP Dosa
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Kehidupan merupakan karunia terbesar yang dipersembahkan Allah Azza 
wa Jalla kepada umat manusia, juga seluruh makhluk ciptaan-Nya. 
Persoalan di dunia ini menjadikan kita semakin dekat dengan Sang 
Pencipta, karena Dialah yang membuat soal maka kepada Nya lah kita 
meminta jawaban atas persoalan hidup kita. Itulah ulasan pada bulan ini di 
rubrik mindset. 

Selanjutnya jangan lupa selalu awali hidup kita ini dengan positif untuk 
mendapatkan yang terbaik, juga pada Bulan Pebruari ini banyak hal yang 
belum di ketahui masyarakat di antaranya adalah Hari Pers Nasional bisa 
anda baca di rubrik ragam ilmu.

Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau larangan 
agama. Manusia disebut oleh Allah sebagai makhluk yang selalu ingkar 
(kaffar) dan berbuat dosa (atsiim). Buktinya, saat ini, orang yang 
menikmati perbuatan dosanya semakin banyak untuk itu kami berikan tips 
tips diet, bukan diet biasa melainkan diet dosa karena sebagaimana 
terdapat di dalam Al Qur’an : Az Zumar : 53,.....Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Selanjutnya ada dua kegiatan spesial yang kami hadirkan yaitu, Khitan 
Massal Gratis dan juga Rapat Kerja Tahunan Yayasan Suara Hati liputan 
khusus ini kami tampilkan di ruang kegiatan, semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Redaksi

Catatan :

Mohon maaf karena pada edisi bulan lalu terdapat kesahan pada isi artikel 
“BUMN untuk YSH” juga terdapat artikel yang sama pada artikel 
“Santunan Yatim di masjid Al Muhajirin, Boston.

Asrama Putri :

Perum Puri Maharani Blok B1 

Sidoarjo

Asrama Putra :

SIdoarjo

Perum Puri Maharani Blok B2 No. 

1 Masangan Wetan Sukodono 

No.1 Masangan Wetan, Sukodono 
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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.

Diet Dosa

Prestasi Anak Pati, 
Bahan Baku Badan Pesawat 
dari Kulit Singkong

Zainul Abidin Ali Bin Husein 
Bin Ali Bin Abi Thalib, 
Cicit Rasulullah SAW 
Yang Mendapat Julukan 
“Hiasan Para Ahli Ibadah”

Gizi AnakCara 
melindungi keluarga 
dari neraka



5
Yayasan Suara Hati

 MINDSET

da yg menyatakan, "Saya paling gak suka di tanya".. knp?, ya harus 

Amenjawab... Bukankah setiap hari kita di beri soal oleh Allah untuk di 

jawab.. setelah di jawab kita di beri soal lagi... lalu kita cari solusi 

jawabannya dan dapat persoalan lagi.. 

Soal adalah sarana naik derajad/kelas kita..jika kita mampu menjawab maka 

ilmu kita makin mantab.. dan ilmu itu dekat dengan derajad. Jawaban adalah 

kemudahan yang Allah karuniakan atas hambaNya yang telah dievaluasi 

dengan taqdirNya.. 

Soal dan jawaban adalah yg tak bisa kita hindari jika kita ingin survive di dunia 

ini.. bahkan di akhirat. Soal dan jawaban membawa kita semakin kokoh, pasti 

tidak mungkin soal diberikan Allah jika kita tidak mampu..yg bikin gak mampu 

hanyalah "menyerah" menjawabnya.. 

Kunci jawabannya ada pada yang membuat soal.. mintalah diilhamkan.. di 

bimbingan.. in syaa Allah ketemu. Jika tidak bisa sendiri.. libatkanlah orang-

orang yang "ahli dzikr".. ahli ilmu.. bukan sekedar ahli mengolah emosi.. tapi 

tidak cukup dasar ilmu.. 

Ini perintah Allah..agar selamat.. bukan sesaat dan syahwat.. tapi keselamatan 

haqiqi.. 

Inilah bukti perintah Allah.. 

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,"(Q.S.16:43).

Wallahu a'lam.. 

  & Soal Jawaban

Oleh : Rofiq Abidin

Hidup itu Tentang 

َ َّ َ َ َْ َ ۟ ُ ً َّ ْ ُّٓ َْ ََ� َ َ َٓ ْ ْ ْ ْْ ِو�� أر���� �� ���� إ� ر��� ��ِ� إ��� ۚ ��ـ��ا أ�� ٱ��كٓ ِ ِ� ِ ِِ ِ
ََ َ َُ ُُْ ِر إن ��� � ����ن ْ� ِ

Soal adalah sarana naik 

derajad/kelas kita..jika 

kita mampu menjawab 

maka ilmu kita makin 

mantab.. dan ilmu itu 

dekat dengan derajad. 

Jawaban adalah 

kemudahan yang Allah 

karuniakan atas 

hambaNya yang telah 

dievaluasi dengan 

taqdirNya.. 

"



Awali Hari 
dengan 

Positif
TEMUKAN HAL YANG BARU
Bangun tidur-mandi-sarapan-pergi bekerja. 
Pernahkah kamu merasa bahwa aktivitasmu di 

pagi hari seperti 'lagu lama'? Bangun di jam yang sama, 
makan makanan yang sama hingga menempuh rute 
perjalanan ke kantor yang sama, bukankah itu terasa 
membosankan? Cobalah untuk berhenti sejenak dari 
rutinitasmu dan mulai dengan hal yang berbeda. 
Misalnya, bangun lebih awal, menempuh rute perjalanan 
ke kantor yang berbeda hingga mencoba menu makan 
siang yang tidak biasa.

LAKUKAN BEBERAPA HOBI RINGAN
Apa hobi ringanmu? Mendengarkan lagu? 
Membaca buku? Atau bermain game? Memulai 

hari  dengan cara yang satu ini  sangat  ampuh 
membangkitkan semangat, loh!  Mulai pagi ini, yuk awali 
hari dengan yang positif dengan melakukan beberapa 
hobi ringan.

MANJAKAN DIRI DENGAN AROMA TERAPI
W e w a n g i a n  m e m a n g  d i p e r c a y a  b i s a 
membangkitkan selera atau mood seseorang. 

Untuk memanjakan diri sebenarnya tidak butuh waktu 
lama. Kamu hanya perlu menyingkirkan piring kotor, 
bantal berdebu, dan karpet penuh sampah, barulah 
tebarkan aroma terapi di beberapa ruangan. Aroma yang 
khas dan disukai akan membangkitkan semangat kamu 
dengan sendirinya.

BERSANTAI
Sebelum hari-harimu dipenuhi oleh padatnya 
jadwal aktifitas, pagi hari adalah waktu yang pas 

untuk bersantai sejenak dan mulai pikirkan tentang apa 
yang akan kamu jalani hari ini secara positif. Pikirkan hal 
yang baik dan ingat kembali mimpi-mimpi serta 
targetmu.
Katakan dengan penuh keyakinan bahwa hari ini pasti 
akan lebih baik dari kemarin. Namun untuk mendapatkan 
waktu bersantai seperti ini, tentu saja kamu harus bangun 
sedikit lebih pagi agar persiapan dalam memulai aktifitas 
tidak terasa mepet.

gemintang.com6
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agi hari adalah awal 

Pdari mulainya sebuah 

r u t i n i t a s .  B e r s i a p 

dengan segala aktifitas yang 

akan dilakukan menuntutmu 

untuk menjaga stamina agar 

selalu fit. Kalau pagi saja sudah 

malas, lalu bagaimana nanti? 

Oleh sebab itu, mengawali 

hari  dengan yang posit i f 

adalah hal penting yang perlu 

dilakukan agar semangat dan 

konsentrasi tetap terjaga. 
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 REFRESH QOLBU

1. Carilah Yang Seiman

Islam adalah agama yang mengerti hak asasi manusia 

(HAM). Bahkan kamanusiaan diposisikan Islam 

ditempat tinggi. Kita dianjurkan membantu tetangga 

walaupun kafir.

Misalnya, tengah malam baru selesai wudhu untuk 

shalat tahajjud, tetangga nasrani datang minta tolong 

anaknya sakit perlu kendaraan ke rumah sakit.

Maka, kita harus tinggalkan shalat untuk membantunya 

meskipun sudah 20 tahun tidak pernah tinggalkan 

qiyamullail.

Seorang muslim boleh berteman dengan siapapun, tapi 

untuk bersahabat pastikan dia beriman. Allah berfirman 

dalamsurat Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, 

“Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani (tidak 

berislam) sebagai Auliya (sahabat, pemimpin, wali, 

orang kepercayaan).”

Perintah ini juga berkaitan dengan sabda Nabi Akhir 

Zaman :

ِِ ًالَ تُصاحب إالَّ مؤمنا…ِ ْ ُ َْ

Jangan bersahabat kecuali dengan orang mu'min… 

(sesama muslim). (Abu Daud, Tirmidzi)

2. Ikhlas Karena Allah 

Pastikan, menjalin tali persahabat karena Allah semata, 

bukan motif keduniaan. Bertemu dan berpisah karena 

Allah. Karena hanya dengan keikhlasan ini, kita dapat 

menuai manfaat maksimal. Sebab, jika segalanya sudah 

kerena mengharap ridho Allah, kemungkinan bertikai 

akan berkurang. Kalaupun terjadi selisih beda 

pendapat, kembali akrab akan lebih mudah.

Berkaitan dengan poin no. 1, jika tidak beriman pada 

Allah bagaimana bisa berteman karena Allah.

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّال ظلُّه… ورجَالِن تَحـابــا يف الله ٌ َّل إ ِسبعة يظلُّهم الله يف ظلِّه يوم َال ظ ُ ِ ُ ََُّ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ
ِِ َاجتمعا علَيه وتََفرقَا علَيه…ِ َ َ ََ َ ْْ َّ ْ

Tujuh golongan yang Allah beri naungan di hari kiamat.., 

orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena 

Allah dan berpisah pun karena Allah… (al-Bukhari dan 

Muslim).

www.openulis.com

Allah memberikan hidayah pada manusia agar makan dan minum yang 

halal serta thoyib saja. Demikian pula ketika bersahabat, Islam memiliki 

cara dan aturan istimewa mengenai itu.

Prinsip 
Mencari Teman 

Dalam Pandangan Islam



utri ketiga dari kekaisaran Persia telah menjadi 

Pkawanan perang setelah kalah peperangan. 

S e t e l a h  i t u  i a  m e m e l u k  I s l a m ,  j u g a 

dimerdekakan dan dijadikan istri oleh Husein setelah 

tadinya berstatus budak. Setelah itu dia mengganti 

nama “Syah Zinan” menjadi “Ghazalah.”

tidak lama kemudian beliau dikaruniai seorang anak. 

Dan  memberinya nama Ali, Hanya saja, kebahagiaan itu 

tak lama dirasakan Ghazalah. Ia segera memenuhi 

panggilan Rabb-nya. 

Kini, anak tersebut dirawat oleh seorang budak wanita. 

Dia dicintai seperti darah dagingnya sendiri, dipelihara 

lebih baik daripada anaknya sendiri. Maka si kecil itu 

tumbuh tanpa mengenal ibu lain selain budak wanita 

itu.

Menginjak usia remaja, Ali bin Husein sangat tekun dan 

antusias menuntut ilmu. Madrasah pertama beliau 

adalah rumahnya sendiri, rumah yang paling mulia dan 

gurunya pun ayahandanya sendiri. Madrasah yang 

kedua adalah Masjid Nabawi asy-Syarif yang ramai 

dikunjungi sisa-sisa shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa 

sallam dan generasi pertama tabi'in.

Hanya saja hati Ali bin Husein tidaklah terkait kepada 

sesuatu melebihi keterpautan hatinya terhadap 

Kitabullah. Tak ada hal lain yang lebih dikagumi 

sekaligus ditakuti daripada kalimat-kalimat, janji dan 

ancaman yang ada di dalamnya.

Jika ayat yang beliau baca menyebut-nyebut tentang 

surga, serasa terbang kerinduan beliau terhadapnya. 

Bila membaca ayat-ayat tentang neraka, gentar 

gemetar seakan melihat dan merasakan panas api di 

tubuhnya.

Memasuki usia dewasa, dia tumbuh menjadi seorang 

pemuda yang kaya ilmu dan ketaqwaan. Penduduk 

Madinah mendapatinya sebagai pemuda Bani Hasyim 

yang patut diteladani ibadah dan ketaqwaannya, 

terhormat, luas pengetahuan, dan ilmunya, mencapai 

puncak ibadah dan takwanya. Sampai-sampai setiap 

kali selesai wudhu terlihat wajahnya pucat pasi seperti 

orang ketakutan. Bila ditanya tentang hal itu beliau 

menjawab, “Duhai celaka, tidakkah kalian tahu, kepada 

siapa aku akan menghadap dan siapa yang akan aku ajak 

berbicara?”

Melihat kepribadian beliau tersebut, kaumnya 

memberikan julukan “Zainul Abidin” (Hiasan para ahli 

ibadah) dan julukan ini justru lebih dikenal daripada 

nama aslinya. Zainul Abidin yakin bahwa sumsum 

ibadah adalah doa. Beliau sendiri paling gemar berdoa 

di tirai Ka'bah. 

Ketika itu Thawus bin Kaisan pernah melihat Zainul 

Zainul Abidin Ali Bin Husein Bin Ali Bin Abi Thalib, 

Cicit Rasulullah SAW Yang Mendapat Julukan “Hiasan Para Ahli Ibadah”

 \\\\\\ \  JEJAK RISALAH
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Abidin berdiri di bawah bayang-bayang Baitul Atiq 

(ka'bah), gelagapan seperti orang tenggelam, 

menangis seperti ratapan seorang penderita sakit dan 

berdoa terus-menerus seperti orang yang sedang 

terdesak kebutuhan yang sangat. Setelah Zainul Abidin 

selesai berdoa, Thawus bin Kaisan mendekat dan 

berkata,

Thawus: “Wahai cicit Rasulullah, kulihat Anda dalam 

keadaan demikian padahal Anda memiliki tiga 

keutamaan yang saya mengira bisa mengamankan 

Anda dari rasa takut.”

Zainul Abidin: “Apakah itu wahai Thawus?”

Thawus: “Pertama, Anda adalah keturunan Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam. Kedua, Anda akan 

mendapatkan syafaat dari kakek Anda dan ketiga, 

rahmat Allah bagi Anda.”

Zainul Abidin: “Wahai Thawus, garis keturunanku dari 

Rasulullah tidak menjamin keamananku setelah 

kudengar firman Allah:

“...kemudian ditiup lagi sangkakala, maka tidak ada lagi 

pertalian nasab di antara mereka hari itu…” (QS. Al-

Mukminun: 101)

Adapun tentang syafaat kakekku, Allah Subhanahu wa 

Ta'ala telah menurunkan firman-Nya:

“Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada 

orang yang diridhai Allah.” (QS. Al-Anbiya: 28)

Sedangkan mengenai rahmat Allah, lihatlah firman-

Nya:

“Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56)

Allah  memberikan karunia Subhanahu wa Ta'ala

kekayaan yang melimpah kepada Zainul Abidin. Akan 

tetapi Zainul Abidin tidak bersenang-senang dengan 

kekayaannya itu. Sikapnya tidak berubah. Kekayaannya 

dimanfaatkan untuk membangun jalan kebaikan 

menuju akhirat. Begitulah, kekayaan menjadi indah di 

tangan hamba yang shalih. Di antara amal shalih yang 

beliau sukai adalah bersedekah dengan sembunyi-

sembunyi. Beliau dicintai dan dihromati oleh segenap 

penduduk Madinah. Bila beliau berjalan menuju masjid 

a t a u  k e m b a l i  d a r i n y a ,  o r a n g - o r a n g  s e l a l u 

memperhatikannya dari tepi-tepi jalan.

Semoga Allah meridhai cicit dari Rasulullah shallallahu 

'alaihi wa sallam ini dan beliau pun ridha. Sungguh 

beliau adalah potret manusia yang takut kepada Allah 

Subhanahu wa Ta'ala baik tatkala sendiri maupun dalam 

keramaian, memenuhi jiwanya dengan ketakutan 

terhadap siksa Allah dan harapan akan limpahan 

pahala-Nya. 

www.KisahMuslim.com 



 Tahukah kalian bahwa ada hari-hari bersejarah yang 

tidak dituliskan dalam kalender? Salah satu hari 

bersejarah yang terdapat pada bulan ini namun sedikit 

s e k a l i  o r a n g  y a n g  m e n g e t a h u i  a t a u  b a h k a n 

menganggapnya tidak penting ialah Hari Pers Nasional 

yang jatuh pada tanggal 9 februari. Marilah kita sedikit 

mengulik tentang sejarah Pers yang dimana memiliki 

peran cukup besar dalam perkembangan informasi dan 

komunikasi didalam kehidupan kita.

Nabi Nuh adalah Jurnalis pertama di dunia

Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang 

pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi 

Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi 

Nuh berada di dalam kapal beserta sanak keluarga, para 

pengikut yang saleh, dan segala macam hewan. Untuk 

mengetahui apakah air bah sudah surut, Nabi Nuh 

mengutus seekor burung dara ke luar kapal untuk 

memantau keadaan air dan kemungkinan adanya 

makanan. Sang burung dara hanya melihat daun dan 

ranting pohon zaitun yang tampak muncul ke 

permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya 

pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan air bah 

sudah mulai surut. Kabar itu pun disampaikan kepada 

seluruh penumpang kapal.

     Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai 

pencari berita dan penyiar kabar (wartawan) pertama 

kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor 

berita pertama di dunia.

“Acta Diurna” sebagai asal-usul nama 

'Jurnalis'

Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik 

senantiasa merujuk pada “Acta Diurna” pada 

zaman Romawi Kuno masa pemerintahan kaisar Julius 

Caesar (100-44 SM). “Acta Diurna”, yakni papan 

pengumuman (sejenis majalah dinding atau papan 

informasi sekarang), diyakini sebagai produk jurnalistik 

pertama; pers, media massa, atau surat kabar harian 

pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai 

“Bapak Pers Dunia”. Sebenarnya, Caesar hanya 

meneruskan dan mengembangkan tradisi yang 

muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. 

Saat itu, atas peritah Raja Imam Agung, segala kejadian 

penting dicatat pada “Annals”, yakni papan tulis yang 

digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan 

tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang 

yang lewat dan memerlukannya.

     Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar 

hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap 

hari diumumkan pada “Acta Diurna”. Demikian pula 

berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-

peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan 

dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu 

ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut 

“Forum Romanum” (Stadion Romawi) untuk diketahui 

oleh umum. Berita di “Acta Diurna” kemudian 

disebarluaskan. Saat itulah muncul para “Diurnarii”, 

yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-

catatan tentang hasil rapat senat dari papan “Acta 

Peringatan 
Hari Pers 
Nasional              
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Diurna” itu setiap hari, untuk para tuan tanah dan para 

hartawan.

     Dari kata “Acta Diurna” inilah secara harfiah kata 

jurnalistik berasal, yakni kata “Diurnal” dalam Bahasa 

Latin berarti “harian” atau “setiap hari.” Diadopsi ke 

dalam bahasa Prancis menjadi “Du Jour” dan bahasa 

Inggris “Journal” yang berarti “hari”, “catatan harian”, 

atau “laporan”. Dari kata “Diurnarii” muncul kata 

“Diurnalis” dan “Journalist” (wartawan).

Sejarah ditetapkannya Hari Pers Nasional

Hari Pers Nasional yang diselenggarakan setiap 

tahun pada tanggal 9 Februari telah ditetapkan 

melalui Keputusan Presiden RI nomor 5 Tahun 

1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 

23 Januari 1985. 

Gagasan untuk menjadikan 9 Februari sebagai Hari Pers 

Nasional muncul pada Kongres ke-16 PWI di Padang, 

Sumatera Barat. Tidak saat itu pula, rencana peringatan 

Hari Pers Nasional langsung disetujui, karena baru 

sebatas gagasan. Salah satu butir keputusan Kongres 

PWI di Padang pada 4 Desember 1978 itu adalah 

cetusan untuk menetapkan suatu hari yang bersejarah 

guna memperingati peran dan keberadaan pers secara 

nasional. Kehendak itu diusulkan kepada pemerintah 

melalui Dewan Pers untuk menetapkan Hari Pers 

Nasional.

Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan 

Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa bersama para 

perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air. Di 

masa pergerakan, wartawan bahkan menyandang dua 

peran sekaligus. Wartawan berperan sebagai aktivis 

pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan 

penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional. 

Selain itu wartawan juga berperan sebagai aktivis politik 

yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan 

membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan.

Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu 

mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara 

Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia 

masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan 

aktivis politik. Dalam Indonesia merdeka, kedudukan 

dan peranan wartawan khususnya, pers pada 

umumnya, mempunyai arti strategi sendiri dalam 

upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Setelah mengetahui sejarah awal pers di Indonesia, kita 

dapat melihat bahwa pers di Indonesia memiliki arti 

yang sangat penting. Pers Indonesia turut memberikan 

kesaksian, mencatat dan sekaligus menjadi pendorong 

perjuangan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan 

Indonesia. Saat ini diharapkan pers Indonesia dapat 

memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan 

Indonesia ke arah yang lebih baik. Reformasi telah 

bergulir, kebebasan pers saat ini bisa dinikmati oleh 

siapa saja dan berdampak besar bagi kemajuan hak 

berdemokrasi dan penegakan HAM.

Bagaimanapun, salah satu penikmat terbesar era 

reformasi ini adalah pers. Justru karena itu menjadi 

tanggung jawab bersama agar perjuangan ke arah 

kekebasan pers yang di idealkan bisa menjadi 

kenyataan. Semoga pers Indonesia menjadi lebih baik 

dan mampu mengemban amanah-amanah publik, dan 

tidak sekedar menjadi mitos penyangga pilar keempat 

dari demokrasi di republik tercinta ini.

(alfadani93.blogspot.co.id)
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A
da hal yang banyak warga Negara Indonesia tidak 
mengetahuinya, yaitu potensi sumber daya 
manusia dan sumber daya alamnya yang baik 

dan memiliki manfaat lebih. 

Remaja asal Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 
membuat kreasi yang luar biasa. Dua remaja berhasil 
memanfaatkan bahan yang sebelumnya tidak memiliki 
n i l a i  g u n a  s e k a l i p u n  m e n j a d i  s e s u a t u  y a n g 
membanggakan. Bagaimana tidak, dengan kulit 
singkong mereka menciptakan bahan baku dari badan 
pesawat.

Bapak Suroto yang merupakan Kepala Sekolah kedua 
remaja dari SMA PGRI 2 Kayen ini mengungkapkan 
bahwa temuan yang kedua siswanya ini tidak 
d i d a p a t k a n  d e n g a n  m u d a h .  D a l a m  p r o s e s 
penemuannya yang luar biasa, mereka membutuhkan 
diskusi yang panjang dan juga membaca banyak hal dari 
berbagai referensi.

Riset Kulit Singkong Oleh Suprihatin dan Rafi Jaya 

Sutrisna

Kedua remaja tersebut bernama Suprihatin dan Rafi 
Jaya Sutrisna. Mereka mengaku mendapatkan ide dari 
banyaknya kulit singkong tak terpakai. Yang dibuang 
oleh warga setelah buahnya mereka olah menjadi 
bahan pembuatan tepung. Bahkan limbah kulit 
singkong di Kabupaten Pati mencatat 10 ton tiap 
bulannya, limbah tersebut kian hari kian menumpuk 
dan tidak ada yang mengolahnya.

Hal tersebutlah yang merupakan salah satu latar 
belakang mereka untuk melakukan penelitian tentang 
kulit singkong. Dan setelah melalui berbagai penelitian 
dan uji coba, mereka kemudian mendapatkan informasi 
bahwa kulit singkong ternyata mengandung serat yang 
cukup baik sebagai bahan komposit.

Setelah melalui proses selama satu tahun, akhirnya 
mereka berhasil menciptakan komposit yang tidak 
hanya terbuat dari kulit singkong, tetapi juga dari serat 
kulit pisang. Mereka menambahkan serat kulit pisang 
karena setelah membaca banya buku.

Ternyata pelepah pohon pisang masih jarang 
dimanfaatkan untuk industri selain sebagai bahan baku 
pembuatan uang kertas. Kulit pisang tersebut mereka 
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Prestasi Anak Pati, 

Bahan Baku Badan Pesawat 
dari Kulit Singkong
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kumpulkan dan diambil seratnya satu per satu dan 
setelah itu mereka potong sekitar dua milimeter.

Suprihatin yang merupakan salah satu remaja penemu 
komposit bahan yang digunakan selain kulit singkong 
dan serat kulit pisang adalah cairan H2SO4, aquades, 
paselin, resin dan juga katalis. Setelah diroses melaui 
pemanasan dengan suhu 300 derajat, maka akan 
menghasilkan komposit.

Komposit Yang Tahan Korosi

Remaja-remaja kreatif ini mencoba menggabungkan 
kulit singkong yang sudah dibuat karbon aktif dengan 
serat batang pisang. Hal tersebut dilakukan agar 
komposit atau bahan gabungan yang mereka ciptakan 
lebih tahan terhadap korosi. Kemudian dengan 
menggunakan bahan kimia resin. Ternyata gabungan 
antara karbon aktif dari kulit singkong, serat pohon 
pisang dan juga katalis mampu menaikkan kuat 
tekanan.

Komposit yang kedua remaja ini ciptakan dengan 
menggabungkan dua persenyawaan bahan baku 
ternyata dapat berperan sebagai pengganti besi pada 
pesawat ataupun industri otomotif. Bahkan hasil 
temuan mengatakan bahwa komoposit ini lebih kuat 
daripada besi. Apalagi komposit ini diklaim massanya 
lebih efisien, ringan, lebih awet dan juga tahan daripada 
besi. Sehingga bahan komposit ini dapat digunakan 
untuk industri secara luas.

Kendala Dalam Riset

Meskipun para remaja kreatif penemu komposit dari 
kulit singkong ini telah mendapatkan hasil dari 
penelitiannya, namun dalam prosesnya tetap ada 
kendala yang mereka lalui. Salah satu kendala yang 
mereka hadapi adalah masalah fasilitas peralatan 

pemanas.

Dalam pembuatan ide jeniusnya tersebut, kedua 
remaja ini meminjam pemanas dari SMK Negeri 2 Pati. 
Dan karena keterbatasan alat yang diperlukan, 
terkadang remaja-remaja ini harus bekerjasama 
dengan universitas-universitas yang tidak jauh dari 
sekolahnya.

Selama satu tahun meneliti pula, Rafi mengungkapkan 
bahwa dalam prosesnya mereka mengalami tiga kali 
kegagalan. Hal tersebut terjadi karena pada percetakan 
komposit terdapat void (rongga udara atau lubang. 
Karena itulah mereka terpaksa mengulangi produknya 
kembali hingga menjadikan bentuk yang sempurna, 
yaitu menanggulaangi lubang dengan membuat ikatan 
antar serat dan matrik semakin menurun.

Penghargaan Yang Berhasil Diraih

Meskipun terdapat kendala yang lumayan menyulitkan 
mereka dalam pengerjaannya itu, tetapi mereka tetap 
optimis untuk melanjutkan risetnya. Hingga pada April 
2016 lalu mereka berhasil mendapatkan penghargaan 
berupa medali emas dalam ajang IYIPO (International 
Inventors Project Olympiad) di Georgia.

Dari ajang tersebut mereka mengalahkan lebih dari 100 
proyek ilmiah dari 35 negara di dunia seperti Amerika 
Serikat, Jerman, Slovakia, Bosnia, Denmark, dan 
beberapa negara lainnya.

Selain itu, ternyata hasil penemuan dari Suprihatin dan 
Rafi ini memunculkan ketertarikan dari perusahaan 
penyedia layanan dan teknologi, Bosch in Indonesia. Ralf 
Von Baer sebagai Managing Director dari Bosch in 
Indonesia terkesan dengan kreatifitas remaja Indonesia 
ini. Yang berhasil menciptakan hal yang dapat 
mendukung perubahan dalam industri bidang 
otomotif.

Karena itu Baer mengapresiasi remaja-remaja ini. 
Dengan menfasilitasi mereka untuk melakukan studi 
banding ke kantor pusat dan sentra riset serta 
pengembangan Bosch in Indonesia.

Remaja-remaja kreatif penemu komposit ini berharap 
agar ke depannya pemerintah dapat memberikan 
dukungan fasilitas agar temuan mereka dapat 
dilanjutkan sehingga menjadi produk yang berguna 
b a g i  m a s y a r a k a t  l u a s .  K a r e n a  j i k a  b e r h a s i l 
dipublikasikan, maka Indonesia bisa menjadi produsen 
pembuatan komposit dari serat alam sehingga dapat 
mengurangi penggunaan fiber glass.

www.klikmania.net

Ternyata hasil penemuan dari Suprihatin 
dan Rafi ini memunculkan ketertarikan 

dari perusahaan penyedia layanan dan 
teknologi, Bosch in Indonesia. Ralf Von Baer 
sebagai Managing Director dari Bosch in 
Indonesia terkesan dengan kreatifitas remaja 
Indonesia ini. Yang berhasil menciptakan hal 
yang dapat mendukung perubahan dalam 
industri bidang otomotif.
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ْ ْ ْ ْ َُّ ُ َُ َ َ ّ ََ َاللھم انى اعوذبك من الھم والحَزن واعوذبك من العجزوالكسل واعوذبك من ِ َ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ِ ُ ِْ َ ْ َ ِ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ّ ََّ َ َ ِ َ َ

ْ ََُْ ْ َ ِالجْبن والبخل واعوذبك من َغلبة الدْین وقھر الرجالَّْ ِ َ ُ ُ ُّ ْ َ ِْ َ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ ِ

Artinya : “Ya Allah sesunggunya aku berlindung kepada-Mu dari kedukaan dan kesusahan, dan aku 

berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

ketakutan dan kekikiran dan aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan 

oleh hutang dan dan penindasan orang.”

Do'a terhindar dari Dosa

Oyecx Mukiji 2 Februari 

Fendra 3 Februari

Rasmayanti Ningrum 5 Februari

Audry Febbyria Jannati 6 Februari

Nabil Aryoseno 6 Februari

Moh Nabil Aryoseno 6 Februari 

Bintang Zada Aufa 9 Februari 

L. Suhartini 9 Februari 

Zakia Nichelle M 9 Februari

Raka Praditya R 10 Februari

Arius Jatmiko 11 Februari

Puji Lestari 11 Februari 

M Hafizh Nuurudin 12 Februari 

Emerald Rafif Maulana 15 Februari

Ayu Citra Mayasari 16 Januari

Sutini 18 Februari 

Farah Berliana Fadillah 20 Februari

Wheny Lusiana D 21 Februari 

Tri Irfandi 23 Februari 

Achmad Ghofar, Spi 23 Februari 

Tia Ruatiani 23 Februari 

Yuel Kristiawan 23 Februari 

Lukman Febrianto 24 Februari 

Izzah Irmawati 26 Februari

Emy Dwi Hernanik 27 Februari

Ghiya Putra Dewangga 

Tasyakur
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PESAN ILAHIYAH

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-

dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. Az Zumar : 53)

ُ َ َ َّْ َُ ُُ َّْ ْ ِْ َّقل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال تقنَطوا من رحمة ا� إن َ ْ ْ َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َِ َ ِ َ
ْ ُُّ َّْ َِّا� یغفر الذنوب جمیعا إنھُ ھو الغَفور الرحیمُُ ِ َِّ ُ ً ُ ََ َُ َِ َ

ak satupun manusia di dunia ini yang tak pernah 

Tberuat dosa, yang ada adalah manusia yang 

bersih dari dosa karena ampunan Allah atas 

kesungguhan istigfarnya. Ada dua hal yang tak bisa kita 

hitung, yakni dosa dan nikmat Allah. Adapun untuk dua 

hal itu, kita harus melakukannya tak henti hingga nafas 

terakhir, yakni istighfar dan bersyukur. Dua hal ini akan 

sangat memberi efek, jika seseorang banyak istigfar 

otomatis akan berdampak pada praktek syukurnya. 

Dosa yang kita lakukan akan berdampak pasti pada 

kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu semakin 

menumpuk dosa, kita seolah semakin menumpuk 

sampah dalam tubuh kita. Jika sampah dalam tubuh kita 

tidak kita buang, maka akan terjadi berbagai penyakit. 

Sebagaimana dosa yang kita lakukan yang tak pernah di 

istigfari akan banyak berdampak pada obesitas dosa. 

Dengan demikian, perlu kiranya kita melakuan diet 

dosa, maknanya bukan berarti kita masih boleh berdosa 

sedikit, tapi diet dosa adalah meninggalkan dosa secara 

bertahap hingga akhir hayat kita tak lagi ada noda dosa 

karena ampunan Allah.

Oleh : Rofiq Abidin
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Tips Diet Dosa yang Hikmat

Lingkungan yang banyak peluang berbuat dosa, 

terkadang seolah membuat kita tak bisa menghindar 

dari dosa. Walaupun itu sebenarnya dalih kita yang tak 

mampu menahan diri. Bagaimana tidak, diujung jari 

kita ini saja banyak peluang dosa melalaui chat-chat  

yang tak berguna, yang maksiat dan mungkin chat-chat 

nakal yang sengaja kita luncurkan untuk sekedar 

menghebohkan suasana. Belum lagi mata kita, dengan 

terbukanya dan sedemikian canggihnya teknologi 

informasi, membuat banyak kubangan-kubanga dosa 

yang tersebar diberbagai web dan media sosial 

(medsos). Pun juga demikian, pergeseran nilai dan 

norma yang sudah mengidolakan prilaku artis-artis 

yang keluar dari nilai syariat dan norma kesopanan, 

mengakibatkan Tabarruj Jahiliyah (penampilan 

jahiliyah) di contoh oleh generasi bansa ini, tanpa lagi 

mempertibangkan efek buruk bagi dirnya dan 

sekitarnya atau keluarganya. Baru keluar rumah, prilaku 

jahiliyah itupun kita lihat, hingga mata harus diistigfari 

secara terus menerus. Baiklah mari kita coba tips berikut 

ini :

Mediagnosa Hati dengan Tolabul Ilmi

Penyakit hati itulah yang banyak membuat 

kita melakukan dosa. Mulai dari iri hati, dengki, 

angkuh hingga kefakiran kita dalam ilmu. 

Untuk mendiagnosa penyakit-penyakit hati, marilah 

sering-sering hadir dalam majelis ta'lim. Hal ini 

memudahkan kita untuk mengetahui apa yang sedang 

terjadi pada jiwa kita, apakah yang kita lakukan banyak 

mudhorotnya dari pada manfaatnya. Apakah sikap kita 

banyak meluka, sedikit mulia. Ada beberapa kesalahan 

yang harus didiangnosa :

Salah rasa

Salah ucap

Salah sikap

Salah keputusan

Ketika sudah mampu mendiagnosa empat hal ini 

dengan instrument ilmu din al islam, maka akan mudah 

mengobatinya.

Memperhatikan dan Merencanakan 

Asupan Jiwa

Setelah mengetahui apa yang salah dari rasa, 

ucap, sikap dan keputusan kita. Selanjutnya 

perhatikan asupan jiwa kita apakah akan cukup 

membantu diet dosa kita.  Kalau belum maka 

rencanakan mulai sekarang. Apa asupan jiwa itu ?. Ia 

adalah dzikir, sholat, nasehat dan Al Qur'an. Rencanakan 

asupan jiwa ini untuk menyibukkan diri dalam kebaikan 

dan tak memberi ruang untuk sikap dosa serta yang 

mensifatinya.1

2

\\\\\\\PESAN ILAHIYAH
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Meninggalkan kubangan yang batil

Setelah kita belajar komitmen dalam 

kebaikan dan mentaati syariat. Selanjutnya 

t i n g g a l k a n l a h  k u b a n g a n  y a n g  b a t i l , 

maknanya ; tinggalkan lingkungan-lingkungan maksiat, 

atau tempat pekerjaan yang tidak halal menurut syariat, 

komunitas-komunitas yang tidak menjadikan semakin 

taat. Dengan meninggalkan kubangan-kubangan yang 

batil, akan menjadikan kita fokus pada hal kebaikan 

yang telah kita susun. 

Membuka Praktek Kebaikan

Memulai sebisa mungkin mempraktekkan 

keilmuan yang kita dapat dari majelis ilmu. 

Jangan banyak menunda kebaikan, lakukan 

segera walau kecil, agar tak ada ruang dosa sekecil 

apapun. Demi diet dosa, lakukan segera kebikan yang 

telah ditakar berlandaskan ilmu. Namun jangan ikut-

ikutan (Al Ima'ah), bukan kebaikan karena tren tapi 

praktek kebaikan karena memang kita tahu ilmunya.

Detox Dosa dengan Istighfar

Dosa adalah racun hidup. Jangan biarkan dia 

ada dan menumpuk, sehingga banyak 

berefek buruk pada kehidupan kita. Dosa 

banyak membuat do'a kita tak terkabul, maksiat banyak 

menyulitkan urusan dan hafalan kita, kesalahan yang 

tak disadari membuat kesalahan itu berulang kita 

lakukan lagi. Maka dari itu detoxlah dosa itu dengan 

senantiasa beristighfar kepada Allah, bertobat atas 

semua racun-racun yang kita hadirkan dalam diri kita 

sendiri. Detoklah dengan istigfar setiap kita lalai dari 

dosa, jangan biarkan menumpuk hingga menutup 

kesadaran kita. 

Pantang Maksiat untuk Raih Rahmatullah

P o i n  1 - 5  s e c a r a  k o n t i n e w  m a r i  k i t a 

istiqomahkan. Tak ada kata berhenti karena 

ujian, tak ada kata menyerah hanya karena hal 

sepele. Bersabarlah dalam ujian dan bersabarlah dalam 

kebaikan. Setiap jengkal langkah baik kita, akan sangat 

berdampak pada kehidupan baik selanjutnya. Jangan 

kembali kepada kubangan kebatilan, hanya karena 

harta yang tak terasa cukup. Karena sesungguhnya 

musibah terbesar itu adalah tercabutnya hidayah  

dalam diri kita. Maka, agar diet dosanya sukses, 

lakukanlah 5 hal secara sabar plus pantang maksiat lagi 

demi meraih rahmat Allah yang akan menangi setiap 

langkah baik kita. 

Sebuah ikhtiar diet dosa, demi meraih rahmat Allah 

yang menyelamatkan, memudahkan dan membimbing 

kita dalam kebaikan dan kesholihan. Diet dosa 

merupakan komitmen untuk berhenti dari dosa sebisa 

mungkin.  Karena banyak jebakan dosa yang 

bersliweran disamping kita. Banyak asupan isntan 

jahiliyah yang menggoda dan bikin kita makin banyak 

penyakit hati. Oleh karena itu mari diet dosa demi 

rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wata'ala. 

Sebuah ikhtiar diet dosa, 

demi meraih rahmat Allah 

yang menyelamatkan, 

memudahkan dan membimbing kita 

dalam kebaikan dan kesholihan. Diet 

dosa merupakan komitmen untuk 

berhenti dari dosa sebisa mungkin. 

Karena banyak jebakan dosa yang 

bersliweran disamping kita. Banyak 

asupan isntan jahiliyah yang menggoda 

dan bikin kita makin banyak penyakit 

hati. Oleh karena itu mari diet dosa demi 

rahmat Allah dan ampunan Allah 

Subhanahu wata'ala. 

3

4

5

6
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MALAIKAT 
TELAH MENYELAMATKANNYA

ni sebuah kisah nyata yang terjadi di Riyadh. Tapi sang 

Ipelaku berharap kisahnya dapat disebarkan agar 
dapat memberikan manfaat kepada siapa pun.

Dahulu aku adalah seorang remaja putri yang nakal. Aku 
mengecat rambutku dengan warna warni setiap waktu 
dengan mengikuti mode yang sedang trend. Aku juga 
mengenakan pewarna kuku yang nyaris tidak pernah 
kuhapus, kecuali untuk merubah warnanya. Abayaku 
hanya kuletakkan di atas pundakku agar dapat menarik 
perhatian para pemuda. Aku sengaja ke pasar dengan 
memakai wewangian dan perhiasan yang menarik. Iblis 
benar-benar telah menggodaku untuk melakukan 
semua dosa, yang kecil mau pun yang besar. Lebih dari 
itu semua, aku tidak pernah sujud kepada Allaah sekali 
pun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengerjakan 
shalat.
Yang lebih mengherankan adalah karena aku seorang 
guru dan pendidik anak-anak. Aku mengajar di salah 
satu sekolah yang terletak jauh dari kota Riyadh. Aku 
selalu meninggalkan rumahku setelah shalat shubuh, 
dan tidak kembali kecuali setelah shalat ashar. Yang 
penting waktu itu kami adalah sekelompok guru 
perempuan. Akusatu-satunya di antara mereka yang 
telah mencabut rasa malunya. Aku biasa ngobrol dan 
bercanda dengan sopir seperti ketika aku berbicara 
dengan salah satu kerabatku.

Hari demi hari berlalu, dan aku masih dalam kelalaian 
dan kesesatanku. Pada suatu pagi, aku bangun 
terlambat. Aku segera keluar dan mengendarai mobil 
yang biasa kami tumpangi. Ketika aku naik ke mobil dan 
memperhatikan, ternyata di kursi belakang tidak ada 
orang lain selain diriku. Aku menanyakan itu kepada 
sopir, lalu ia menjawab: "Fulanah sakit, yang ini 
melahirkan, dan…dan…”
Mendengar itu, di dalam hatiku aku mengatakan: 
"Baiklah, karena perjalanannya jauh, maka aku akan 
tidur hingga nanti kami tiba di tujuan." Aku pun tidur di 

mobil dan tidak terbangun kecuali saat mobil itu berada 
di sebuah jalan yang rusak. Aku terbangun dengan 
penuh ketakutan. Aku membuka penutup jendela.
Jalan apa ini..?! Apa yang telah terjadi..?? Pak sopir, 
kemana engkau membawaku..?!
Dengan penuh kesetanan dia menjawab: "Sekarang 
engkau akan mengetahuinya..!!"
Aku memperhatikannya dan aku pun tahu rencana 
busuknya. Maka dengan penuh ketakutan, aku pun 
mengatakan: "Pak sopir, apakah engkau tidak takut 
kepada Allaah..?!" Apakah engkau tahu hukuman atas 
perbuatan yang akan engkau lakukan..?!"
Dan entah ucapan apalagi yang kukatakan untuk 
menghalanginya melakukan niatnya. Yang pasti, aku 
tahu bahwa aku akan binasa.
Dengan penuh percaya dirinya pula si sopir itu 
mengatakan: "Engkau sendiri, apakah engkau tidak 
takut kepada Allaah..? Engkau tertawa-tawa dan 
bercanda denganku..?? Apakah engkau tidak tahu kalau 
engkau telah menggodaku..?? Dan aku tidak akan 
melepaskanmu hingga aku melakukan apa yang 
kuinginkan..!”

Aku pun menangis. Aku mencoba berteriak, tapi tempat 
itu begitu jauh. Tidak ada seorang pun selain aku dan 
sopir terlaknat itu. Ini adalah sebuah padang pasir yang 
menakutkan. Aku memelas dan lelah menangis. Hingga 
dengan penuh keputus asaan dan menyerah, aku 
m e n g a t a k a n :  " K a l a u  b e g i t u  b i a r k a n l a h  a k u 
mengerjakan shalat dua rakaat, siapa tahu Allaah sudi 
mengasihaniku."
Ia pun setuju memenuhi permintaanku. Aku pun turun 
dari mobil seperti orang yang akan diseret menuju 
hukuman mati. Aku pun shalat. Itu adalah pertama 
kalinya aku mengerjakan shalat dalam hidupku. Aku 
shalat dengan perasaan takut dan pengharapan. Air 
mata memenuhi tempatku bersujud. Aku memelas 
kepada Allaah agar mengasihiku dan menerima 



taubatku. Suara tangisku memecah keheningan tempat 
itu. Dengan cepat kematian terasa begitu dekat. Aku 
pun menyelesaikan shalatku.
Kemudian Aku melihat mobil saudara laki-lakiku 
datang..!! Benar sekali, itu saudara laki-lakiku dan jelas 
sekali ia sengaja mendatangi tempat ini. Yang kulihat 
adalah saudaraku yang tinggal di Syarqiyyah dan 
saudaraku yang lain adalah yang tinggal bersama kami. 
Salah seorang dari mereka pun turun dan memukul 
sopir itu dengan sebuah kayu yang keras, lalu berkata : 
"Naiklah bersama Ahmad di mobil..!! Aku akan menaruh 
sopir ini di dalam mobilnya sendiri di pinggir jalan.."
Aku pun segera naik ke mobil bersama Ahmad. 
Kebingungan menyelimutiku dan aku bertanya 
padanya : "Bagaimana kalian bisa mengetahui 
tempatku..? Bagaimana engkau bisa jauh-jauh datang 
dari Syarqiyyah..?? Lalu kapan..?"
"Nanti di rumah, engkau akan mengetahui semuanya..", 
jawabnya.

Muhammad pun bergabung bersama kami, dan kami 
pun kembali ke Riyadh. Sementara aku masih tidak 
percaya dengan apa yang terjadi.
Ketika kami tiba di rumah, saudara-suadara ku itu 
mengatakan : "Pergilah menemui ibu dan sampaikan 
padanya apa yang terjadi. Kami akan kembali sebentar 
lagi..!"
Aku masuk menemuinya di dapur. Segera aku 

memeluknya sambik menangis. Aku ceritakan kisahku 
padanya
Lalu dengan penuh rasa kaget, ibu berkata : "Tapi 
memang Ahmad masih di Syarqiyyah..!! Sedang 
Muhammad masih tidur di kamarnya.
Kami pun pergi ke kamar Muhammad, dan ternyata 
memang ia masih tidur. Aku membangunkannya 
seperti orang gila dan bertanya : "Apa yang telah 
terjadi..??
Namun ia bersumpah atas nama Allaah bahwa ia tidak 
pernah keluar dari kamarnya dan tidak tahu peristiwa 
yang aku aku alami!!
A k u  s e g e r a  p e r g i  k e  t e m p a t  t e l e p o n  l a l u 
mengangkatnya -aku benar-benar hampir gila-. Aku 
menelpon Ahmad, tapi ia mengatakan: "Aku sekarang 
sedang di tempat kerjaku.."
Setelah itu semua, aku menangis tersedu-sedu. Aku 
akhirnya sadar bahwa semua yang kualami adalah dua 
M a l a i k a t  y a n g  d i u t u s  o l e h  R o b b k u  u n t u k 
menyelamatkan aku dari tindakan keji sang sopir itu. 
Aku memuji Allaah atas itu semua. Dan itulah yang 
menjadi sebab aku mendapatkan hidayah. Segala puji 
hanya untuk Allaah..

*Disadur dari buku CHICKEN SOUP UNTUK REMAJA 
karya Syaikh Abdullah Muhammad penerbit Sukses 
Publishing 2012. Alih Bahasa Muhammad Ihsan 
Zainudin
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DENGAN APA DAN BAGAIMANA 

SESEORANG MELINDUNGI DIRI 

DAN KELUARGANYA DARI API 

NERAKA?

Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu 

'anhuma, makna “jagalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka”, 

adalah lakukanlah ketaatan kepada 

Allah dan tinggalkan maksiat serta 

suruhlah mereka untuk berdzikir 

kepada Allah. Maka dengannya 

Allah selamatkan kalian dari api 

neraka”. Sementara Ali bin Abi 

T h a l i b  r a d h i y a l l a h u  ' a n h u 

mengatakan,  makna “jagalah 

dirimu dan keluargamu dari api 

neraka”, adalah “didiklah mereka 

dan ajarkan ilmu kepada mereka 

(addibhum wa 'allimuhum)”. 

BEKALI KELUARGA DENGAN ILMU

Ilmu merupakan perkara yang 

sangat penting dan dipentingkan 

oleh Islam. Ia merupakan poros dan 

a s a s  k e b a i k a n .  D e n g a n  i l m u 

seseorang mengenali kebaikan 

yang mengantarkan ke surga dan 

dapat membedakannya dengan 

keburukan yang menjerumuskan ke 

neraka. Dengan ilmu pula seorang 

Muslim dapat mengetahui tugas 

dan kewajibannya kepada Allah.

D a l a m  I s l a m  m e n c a r i  i l m u 

hukumnya wajib, sebagaimana 

diterangkan oleh banyak ayat al-

Qur 'an dan hadits  Rasulul lah 

shal lal lahu 'alaihi  wa sal lam. 

Diantaranya sebuah hadits yang 

d i r i w a t k a n  o l e h  I b n u  M a j a h , 

Rasulullah shallallahu alaihi wa 

sallambersabda, “Mencari ilmu 

hukumnya fardhu (wajib) bagi 

setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah).

DIDIK MEREKA MENJADI PRIBADI 

YANG BERADAB

M e n u r u t  A l i  b i n  A b i  T h a l i b 

raadhiyallahu 'anhu, makna quu 

anfusakum wa ahlikum nara dalam 

ayat tersebut adalah addibhum wa 

'allimhum; didik (tanamkan adab) 

dan ajarkan ilmu kepada mereka. 

Tentu saja yang dimaksud dengan 

adab di sini bukan sekadar sopan 

santun dan tata krama terhadap 

sesama manusia. Tetapi adab yang 

mencakup adab kepada Allah, 

Rasul-Nya, dan sesama manusia. 

Karena pada hakekatnya makna 

Ayat di atas berisi perintah Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api 

neraka. Ini penting menjadi perhatian setiap Muslim yang beriman. Sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia 

di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. “Setiap jiwa akan merasakan 

kematian, maka bangsiapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung”. 

(QS. Ali-Imran ayat 185).

"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka." 
(QS. At-Tahrim: 6)

َ َ ََُ ُ ْ ُ َّْ ِِیا أیھا الذین آمنوا قوا أنفسُكم وأھلیُكم نارَ َ َ ُّ ََ ًَ ْ ْ

Cara melindungi keluarga 
dari neraka



adab dalam bahasa Islam adalah 

memberikan kepada yang berhak 

haknya. Memuliakan yang harus 

dimuliakan dan tidak memuliakan 

yang tidak pantas dimuliakan.

AJAK KELUARGA MELAKUKAN 

KETAATAN

Upaya selanjutnya dalam rangka 

melindungi diri dan keluarga dari 

apai neraka adalah senantiasa 

melakukan ketaan kepada Allah dan 

m e n i n g g a l k a n  m a k s i a t  s e r t a 

m e n y u r u h  m e r e k a  u n t u k 

m e l a k u k a n  h a l  i t u .  K e t a a t a n 

pertama yang harus menjadi 

perhatian seorang Muslim dan 

mendidik keluarganya adalah 

tauhid dan shalat. Sebab tauhid 

merupakan kebaikan yang paling 

baik. Karena kebaikan dan ibadah 

yang dikerjakan seor ang hamba 

harus tegak di atas tauhid. Tauhid 

merupakan kunci syurga dan jalan 

keselamatan dari neraka. Bahkan 

tauhid merupakan tujuan hidup 

manusia di dunia ini. Oleh karena itu 

seluruh nabi dan Rasul diutus oleh 

Allah untuk mengajak manusia 

m e n t a u h i d k a n  A l l a h  Ta ' a l a . 

Sedangkan shalat merupakan tiang 

agama dan rukun Islam yang kedua. 

Ia juga merupakan pembeda antara 

Muslim dan Kafir atau Musyrik. 

Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika 

menafsirkan, “jagalah dirimu dan 

keluargamu dari  api  neraka”, 

mengatakan, Termasuk bagian dari 

makna ayat ini adalah hadits yang 

diriwayatkan Imam Ahmad, Abu 

Daud, dan Tirmidziy, Rasulullah 

s h a l l a l l a h u  ' a l a i h i  w a  s a l l a m 

bersabda, “Perintahkan anak kalian 

melakukan shalat bila telah berusia 

tujuh tahun, dan bila telah berusia 

sepuluh tahun maka pukullah jika 

enggan melakukan shalat”. (HR. 

Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidziy).

L A R A N G  K E L U A R G A M U 

MELAKUKAN MAKSIAT

M a k s i a t  p e r t a m a  y a n g  h a r u s 

dihindarkan dari keluarga kita 

a d a l a h  s y i r i k .  S e b a b  s y i r i k 

m e r u p a k a n  d o s a  y a n g  a k a n 

menyebabkan pelakunya kekal 

d a l a m  n e r a k a .  O r a n g  y a n g 

m e l a k u k a n  k e s y i r i k a n  d a n 

meninggal dunia dalam keadaan 

tidak bertaubat dari dosa syirik, 

maka dosanya tidak diampuni (QS. 

An-Nisaa': 48) dan ia kekal dalam 

neraka, sebagaimana firman Allah, 

“Sesungguhnya orang yang berbuat 

syirik maka Allah haramkan bagina 

surga dan tempatnya ialah neraka. 

Tidak ada bagi orang-oranag dzalim 

itu penolong sedikitpun”. (QS. Al-

Maidah :72). Saking besarnya 

bahaya dosa sirik ini Nabi Ibrahim 

'alaihis sallam memohon secara 

khusus kepada Allah agar diri dan 

anak keturunannya dihindarkan 

dari kesyirikan.“Dan ingatlah tatkala 

Ibrahim berkata, wahai Rabbku, 

jadikanlah negeri ini (Makkah) 

negeri yang aman, dan jauhkan aku 

s e r t a  a n a k  k e t u r u n a n k u  d a r i 

m e n y e m b a h  b e r h a l a ” .  ( Q S . 

Ibrahim: 35).

B I M B I N G  K E L U A R G A  U N T U K 

SELALU INGAT KEPADA ALLAH 

DAN BERDZIKIR KEPADA-NYA

Diantara makna ayat, “jagalah 

dirimu dan keluargamu dari api 

neraka”, sebagaimana diatakan 

oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 

' a n h u m a  d e n g a n  m e l a k u k a n 

k e t a a t a n  k e p a d a  A l l a h , 

m e n i n g g a l k a n  m a k s i a t ,  d a n 

menyuruh mereka untuk berdzikir 

kepada Allah. Beliau menyebutkan 

dzikir, padahal dzikir merupakan 

bagian dari ketaatan terhadap 

perintah Allah (misal,  QS. Al-

Baqarah: 152, QS. Al-Ahzab: 41, QS. 

Al-A'raf: 205, dsb). Hal ini untuk 

menekankan pentingnya ibadah 

dzikir dalam kehidupan seorang 

hamba. Karena dzikir merupakan 

sebab memperoleh ampunan 

(maghfirah) dan pahala yang besar 

(QS. Al-Ahzab: 35), sumber dan 

kunci ketenangan hati (QS. Ar-Ra'd: 

28)

www.muslimfamilia.com
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Ilmu merupakan 
perkara yang sangat 
penting dan 
dipentingkan oleh Islam. 
Ia merupakan poros dan 
asas kebaikan. Dengan 
ilmu seseorang 
mengenali kebaikan 
yang mengantarkan ke 
surga dan dapat 
membedakannya 
dengan keburukan yang 
menjerumuskan ke 
neraka. Dengan ilmu 
pula seorang Muslim 
dapat mengetahui tugas 
dan kewajibannya 
kepada Allah.

"



G
i z i  p a d a  b a l i t a  s a n g a t  p e n t i n g  u n t u k 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang 
t i d a k  k a l a h  p e n t i n g n y a  a d a l a h  u n t u k 

peningkatan daya tahan tubuh anak. Untuk mengatasi 
gizi pada anak, pemerintah bekerja sama dengan 
organisasi  profesi  dan organisasi  masyarakat 
membentuk program 1.000 hari pertama kehidupan 
(1000 HPK). Siklus 1000 HPK dimulai sejak masa 
kehamilan selama 9 bulan (270 hari) hingga masa 
kehidupan pertama bayi selama 2 tahun (730 hari).
Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan 
kualitas kehidupannya di masa mendatang?
Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan 
berkembang melalui pertambahan berat dan panjang 
badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya 
seperti jantung, hati, dan ginjal.Pada saat dilahirkan, 
sebagian besar perubahan tersebut menetap atau 
selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan 
otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa 
tahun pertama kehidupan bayi. Itu lah mengapa 
kekurangan gizi sejak dalam kandungan dan periode 
awal kehidupannya akan berdampak besar pada 
tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang 
panjang. Dampak besar tersebut diantaranya adalah 
tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ 
tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan 
tumbuh menjadi anak yang stunting (tidak tumbuh 
optimal), kemampuan kognitif yang lemah serta 
berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, 
hipertensi, diabetes dan lain-lain. Masalah kekurangan 
nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini jika 
dijabarkan dalam sebuah siklus adalah:

Beberapa cara untuk mencegah terjadinya gizi buruk 
pada anak antara lain:

Memberikan ASI Ekslusif sampai anak berumur 
6 bulan. Setelah itu, anak mulai dikenalkan 
d e n g a n  m a k a n a n  t a m b a h a n  s e b a g a i 
pendamping ASI yang sesuai dengan tingkatan 
umur, lalu disapih setelah berumur 2 tahun.

Anak diberikan makanan yang bervariasi, yaitu 
seimbang antara kandungan protein, lemak, 
vitamin dan mineralnya dari sumber beragam.

Rajin menimbang dan mengukur tinggi anak 
dengan mengikuti program Posyandu. Cermati 
apakah pertumbuhan anak sesuai dengan 
standar di atas. Jika tidak sesuai, segera 
konsultasikan 
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Jika anak dirawat di rumah sakit karena gizinya 
buruk, bisa ditanyakan kepada ahli gizi pola 
dan jenis makanan yang harus diberikan setiap 
harinya.

Jika anak kekurangan gizi, maka segera 
tingkatkan asupan kalori dalam bentuk 
karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi, 
singkong dan dalam bentuk lemak seperti 
k a c a n g - k a c a n g a n .  S e d a n g k a n  u n t u k 
proteinnya bisa dari susu, telur, daging, atau 
tahu dan tempe. Apabila dirasa perlu dan tidak 
yakin dapat menyediakan sumber makanan 
beragam, maka berikanlah suplemen mineral 
dan vitamin penting lainnya selama kurun 
waktu tertentu. Suplemen tidak boleh 
menggantikan asupan makanan pokok.

Dikalangan balita, seringkali anak lebih suka 
mengonsumsi susu dibandingkan makan nasi. 

Padahal usia balita adalah masa peralihan makanan dari 
makanan pendamping ASI ke makanan orang dewasa. 
Konsumsi susu yang berlebihan pada anak terkadang 
membuat anak enggan makan nasi sehingga dapat 
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik 
anak.

U n t u k  m e n g a t a s i  a n a k  y a n g  s u s a h  m a k a n , 
perhatikanlah hal-hal berikut:
Berikan makanan sedikit demi sedikit namun sering. 
Jangan paksakan anak makan makanan tertentu karena 
dapat membuatnya tidak menyukai makanan tersebut 
seumur hidup.

Libatkan anak untuk menyiapkan makanannya sendiri, 
sekaligus mengenalkan makanan yang dimakannya. 
Hal ini dikarenakan anak memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi.

Variasikan jenis makanan yang diberikan agar anak 
lebih bersemangat makan

Sajikan makanan semenarik mungkin, tidak hanya 
bentuk, tapi tekstur, rasa, aroma, dan warna.

Gunakan piring saji dengan bentuk yang menarik.
Ajaklah anak makan dengan pendekatan yang baik, 
gunakan nada suara lembut dan jelaskan pentingnya 
makan.

Ciptakan suasana makan yang menyenangkan, bisa 
dengan mendongeng, mendengarkan musik, atau 
mengajak makan bersama teman-temannya.

Mengontrol pemberian susu di antara jam makan.
Obesitas pada anak juga merupakan masalah penting 
yang harus diperhatikan karena berisiko terjadinya 
infeksi saluran pernafasan bagian bawah karena 
terbatasnya kapasitas paru-paru. Di samping itu dapat 
juga menyebabkan adanya sumbatan pada saluran 
pernafasan sehingga menyebabkan gangguan tidur, 
gejala penyakit jantung dan kadar oksigen dalam darah 
yang tidak normal.
 

Obesitas dapat mengakibatkan 
pergerakan anak menjadi 

l a m b a t ,  k e l a i n a n  p a d a 
tulang dan sendi. Obesitas 

d a p a t  j u g a 
mempengaruhi faktor 
kej iwaan pada anak 
yakni sering merasa 
kurang percaya dir i , 

a p a l a g i  k a l a u  a n a k 
b e r a n j a k  r e m a j a  d a n 

m e n g a l a m i  o b e s i t a s 
biasanya menjadi pasif dan 

depresi.
Mencegah terjadinya obesitas jauh lebih baik daripada 
mengobati. Pencegahan harus dilakukan sedini 
mungkin dimulai sejak dari bayi yaitu dengan 
memberikan ASI eksklusif, kemudian pemberian 
makanan tambahan mulai setelah 6 bulan dan ASI 
dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Tidak memberikan 
makanan/minuman tiap anak menangis, kecuali kalau 
yakin anak tersebut lapar.

Sedangkan pada anak yang telah mengalami 
kegemukan perlu dipantau sumber makanannya dan 
diukur berat badan serta tinggi badannya secara 
teratur. Aktivitas fisik sebaiknya dikenalkan sejak dini 
pada anak baik dengan cara bermain maupun 
berolahraga sehingga banyak energi dari lemak yang 
digunakan. Sedangkan untuk acara menonton televisi 
atau video games yang menjadi hobi anak-anak saat ini 
sebaiknya dipakai hanya sebagai selingan atau dibatasi 
kurang dari 2 jam per hari. Dengan cara ini diharapkan 
dapat menekan dampak buruk obesitas pada anak.

4
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S
uara sorakan karyawan Yayasan Suara Hati 

bergema di  penjuru ruang Rapat ,  yang 

bertempat di Duyung Trawas Hill, Trawas-

Mojokerto dimana menjadi lokasi berlangsungnya 

kegiatan Rapat Kerja Karyawan Yayasan Suara Hati 

tahun 2018. Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin 

disetiap awal tahun, guna mengevaluasi hasil kerja pada 

tahun 2017, serta untuk merancang kembali rencana 

kerja, program juga menetapkan target pendapatan 

dan belanja untuk tahun 2018.

Kegiatan Raker ini berjalan selama dua hari, dimulai dari 

tanggal 05 hingga 06 Januari 2018, dihadiri oleh 12 

orang karyawan yang meliputi Ketua Yayasan, Rofiq 

Abidin beserta jajarannya dan 2 orang Pembina YSH.

Acara sesi pertama dimulai pada pukul 14.00 WIB dan 

dibuka secara resmi oleh Pembina YSH, dilanjutkan 

dengan laporan evaluasi hasil kerja tahun 2018, do'a 

akhir tahun, juga penyerahan sertifikat bagi karyawan 

berprestasi YSH. Sertifikat diberikan kepada Ainun Arif 

untuk kategori Tingkat Kedisiplinan Tertinggi, Imam 

Yuniarto untuk kategori Kinerja Terbaik, dan Elok 

Nawasti untuk Fundraising Donatur Terbanyak. Sesi 

kedua diisi dengan pembahasan rencana program 

dari masing-masing divisi, dan sesi ketiga dengan 

revisi dan penetapan keputusan.

Rapat Kegiatan Yayasan Suara Hati ini 

memiliki 3 sesi, yang dimulakan 

sejak pukul 14.00 WIB pada 

tanggal 05 Januari dan 

berakhir pukul 13.00 

WIB pada tanggal 

06 Januari. Selain 

rapat, para karyawan 

juga memiliki kegiatan 

p a g i  b e r u p a  J o g g i n g , 

berenang juga mengunjungi Air 

Terjun dimana para karyawan harus 

berjalan sejauh 5 km untuk dapat 

menikmati keindahan alam yang telah Sang 

Kholik ciptakan.

Dengan Rapat Kerja ini diharapkan para karyawan 

dapat memantapkan hati untuk memulai tahun 2018 

dengan semangat kerja yang lebih tinggi, usaha yang 

lebih nyata, dan do'a yang tak pernah putus untuk dapat 

selalu memajukan Yayasan dalam memuliakan anak 

Yatim Piatu/yatim/piatu, dhuafa juga Lansia. Aamiin, 

Allahumma Aamiin. (Lute)

Suara Ha�… Mandiri!
 Suara Ha�… Maju!
 Suara Ha�… Bismillah!

Resolusi Suara Hati 
di tahun 2018

"

 \\\\\\ \  RUANG KEGIATAN
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lhamdulillah, Acara Khitan Massal Gratis 

AYayasan Suara Hati  tahun 2107 telah 

terlaksana dengan lancar dan baik. Acara yang 

merupakan kegiatan tahunan yayasan suara hati itu 

dihadiri oleh 88 peserta khitan dari jumlah 100 orang 

yang mendaftar. Dilaksanakan pada hari minggu 

tanggal 24  Desember 2017, tamu yang telah hadir pada 

acara tersebut yaitu AKBP Heriyanto selaku perwakilan 

dari Kapolres Sukodono, Bapak Abdul Majid selaku 

perwakilan dari Camat Sukodono, Bapak Harun Al-

Rasyid selaku Ketua RW 05, dan banyak lagi tamu dan 

mitra lainnya yang turut mendukung pelaksanaan acara 

Khitan massal gratis ini.  

Registrasi ulang dibuka pada pukul 06.00 WIB, namun 

saking banyaknya peserta yang bersemangat untuk 

mengikuti acara khitan massal ini, sehingga banyak dari 

mereka yang datang sebelum jam yang ditentukan agar 

mendapatkan urutan awal. Pada pukul 06.30 WIB, 

berbagai pertunjukan ditampilkan sembari menunggu 

para tamu undangan untuk hadir ditempat. Acara 

dibuka secara resmi pukul 07.00 WIB, dipandu oleh 

saudara Aryn Rosalina dan Ilham yang merupakan 

penyiar radio Suara Akbar Surabaya (SAS) FM 107.5, 

yang mampu menghidupkan suasana dengan 

kepiawaian mereka dalam memandu acara.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian Sambutan dari 

ketua YSH, Ust. Rofiq Abidin dan sepatah-dua patah kata 

dari beberapa Tamu Undangan. Setelahnya, penampilan 

K  M  Ghitan assal ratis 
 2017Yayasan Suara Hati

 \\\\\\\\RUANG KEGIATAN



26
Pebruari 2018

lain seperti Shalawat Al-Banjari yang dibawakan oleh 

santri Suara Hati, penampilan Wushu dengan jurus 

Jiansu oleh Nadim Dafa Al-Azim juga penampilan badut 

sulap mampu mengukir senyum dan tawa diwajah 

anak-anak peserta khitan yang tengah bosan 

menunggu antrian khitan. Hingga saat itu banyaknya 

tawa riang yang terdengar dari mulut para peserta 

tersebut hingga mereka lupa akan rasa takutnya 

terhadap khitan dan membuat mereka lebih berani dari 

sebelumnya. 

Selama acara berlangsung tidak sedikit doorprize kecil 

yang disediakan bagi para peserta yang berani 

menjawab pertanyaan atau naik keatas panggung 

untuk melakukan misi-misi kecil. Dan seperti tahun-

tahun sebelumnya, diakhir acara para panitia 

mengocok undian bagi mereka yang beruntung 

mendapatkan doorprize istimewa berupa 1 buah 

sepeda gunung dan 1 buah sepeda BMX.

Proses khitan dilakukan dengan lancar dan aman karena 

banyaknya tenaga medis yang siap, salah satunya yaitu 

beberapa perwakilan dokter muda dari  FIKes 

Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dengan 

senang hati membantu dalam proses khitan. Sungguh 

acara yang sangat yang bermanfaat, para panitia sangat 

bersyukur karena acara tersebut dapat berjalan dengan 

baik dan lancar tanpa suatu kendala apapun. Tujuan dari 

acara tersebut adalah niat berbagi dengan berdakwah, 

mengingat bahwa khitan bagi laki-laki merupakan 

kewajiban dalam syariat Islam. 

Semoga kedepannya Yayasan Suara hati dapat terus 

istiqomah dalam menggelar acara yang dapat 

memberikan manfaat dan memberi dampak positif. 

Terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang 

dengan rela hati telah mendukung dan membantu 

acara ini hingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga 

Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih 

banyak. Aamiin. (syf)
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J
umat, 12 Januari 2018 
para Anak Asuh beserta 
k a r y a w a n  Ya y a s a n 

Suara Hati berkunjung ke 
perusahaan PT. Campina 
Ice Cream Industry yang 

bertempat di jalan Rungkut 
Industri II no.15 Surabaya. 

Dengan syarat wajib memakai 
kaos kaki dan sepatu, kami bertanya-tanya 
kejutan apa sih yang akan kita temui disana? 
Anak-anak asuh sudah sangat bersemangat dan 
tidak sabar menunggu hari H tiba.

Pukul 14.00 WIB rombongan YSH sudah sampai di 
depan pabrik es krim Campina, dipandu oleh Ibu 
Aniswatul Laily, selaku Staff PR PT. Campina, kami 
mulai memasuki kantor Campina yang terlihat 
sangat rapi, bersih dan wangi es krim, oh iya, 
sebelum memasuki kantor, kami diwajibkan 
membersihkan tangan dengan cairan hand 
sanitizer yang sudah disediakan didepan pintu 
masuk. Pertama-tama kami diajak memasuki 
Meeting room untuk melihat presentasi tentang 
Company profile perusahaan Campina, kami juga 
disuguhkan video kreatif tentang asal muasal 
t e r c i p t a n y a  e s  k r i m .  S e t e l a h  i t u ,  k a m i 
mendapatkan jamuan makan es krim gratis 
sebelum melanjutkan untuk melihat system 

produksi es krim di perusahaan campina ini. Para 
lelaki yang tidak menutup kepala diwajibkan 
menggunakan plastic penutup kepala karena 
ruang produksi harus steril terutama dari rambut 
yang bisa saja jatuh diadonan es krim.

Begitu selesai melihat seluruh system produksi es 
krim, kami diminta untuk menggunakan jaket 
tebal yang sudah disediakan dan foto bersama 
sebelum memasuki freezer raksasa dengan suhu 
minus 30 derajat celcius, yang membuat kami 
menggigil kedinginan. 
'Seru, Asyik, Menyenangkan' begitulah tanggapan 
para anak asuh yang tidak bisa berhenti 
tersenyum setelah melakukan campina touring 
ini. Keluarga besar YSH berterima kasih kepada 
pihak Campina yang telah memberi kesempatan 
k e p a d a  k a m i  u n t u k  m e n e n g o k  d a p u r 
produksinya. Touring kali ini sungguh telah 
menjadi hiburan juga pembelajaran baik bagi 
anak-anak Asuh maupun karyawan Yayasan Suara 
Hati. (Lute)

 \\\\\\\RUANG KEGIATAN
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lhamdulillah sudah 1 tahun lamanya 

Abeliau menjadi donatur Yayasan Suara 
Hati. Menjadi sosok ibu rumah tangga 

adalah kegiatan sehari-hari beliau, dimana hal 
ini adalah sangat mulia untuk dijalani. Karena 
sebelumnya wanita yang biasa disapa dengan 
panggilan 'mba uli' ini, merupakan seorang 
w a n i t a  k a r i r  y a n g  b e k e r j a  d i  s e b u a h 
perusahaan namun setelah melahirkan beliau 
m e m u t u s k a n  u n t u k  m e n i n g g a l k a n 
pekerjaannya demi memfokuskan perhatian 
kepada anak dan suami. 
Lahir pada 22 juli 1986, wanita yang lahir 32 
tahun lalu ini mempunyai motto 'jangan hilang 
keyakinan, tetap berdo'a dan tetap mencoba'. 

“Hidup pasti akan ada ujian dan tantangan, 
maka tetaplah pada keyakinan kita bahwa kita 
b i s a  m e l a l u i n y a ,  y a k i n l a h  A l l a h  a k a n 
membantu kita, jangan hilang keyakinan itu. 
Dan selalu tetap berdo'a dan minta kepada 
Allah untuk diberi kemudahan dan bimbingan 
serta tak lupa tetap mencoba setiap mengalami 
kegagalan, jangan kapok untuk mencoba dan 
mencoba lagi,”
begitu tutur Mba Uli saat ditanya tentang 
prinsip hidupnya.

Istri dari bapak Fendi Armanto ini dikaruniai 2 
orang putri yang cantik dan manis yaitu Sashi 
Kirana Agata yang berusia 5 tahun 4 bulan dan 
Astrella Fazzara yang berusia 2 tahun 1 bulan. 
Ke 2 buah hatinya inilah yang selalu menjadi 
semangat dan inspirasi untuk terus belajar 
menjadi seorang ibu yang sholihah bagi 
mereka. Dan baginya yang paling utama 

Yuli Nur Yulianti 

sosok berparas cantik dan 
memiliki jiwa sosial tinggi. 

adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan dan 
panutan dalam hidupnya untuk selalu mengajarkan putri-
putrinya untuk menjadi pribadi yang terbaik dan berakhlak 
Qur'an.
Ketika ditanya apa yang menjadi motivasi Mba Uli menjadi 
donatur YSH beliau menjawab, "Saya ingin membantu saudara-
saudara yang kekurangan agar bisa hidup lebih layak dan lebih 
baik. Dengan menanam kebaikan maka akan menuai kebaikan 
pula." Maka dari itulah, Mba Uli bersama suami ingin membantu 
semampunya untuk anak-anak asuh YSH juga untuk anak yatim 
piatu dan dhuafa disekitarnya. 

Dan Mba Uli pun berharap semoga anak-anak asuh YSH selalu 
menjalankan segala perintah dan segala larangan Allah SWT dan 
semoga menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara sehingga ke depan nanti akan bisa 
menolong dan mengangkat anak yatim, piatu, dhuafa yang lain. 
(Elok)

Hidup pasti akan ada ujian dan tantangan, maka 
tetaplah pada keyakinan kita bahwa kita bisa 

melaluinya, yakinlah Allah akan membantu kita, jangan 
hilang keyakinan itu. Dan selalu tetap berdo'a dan minta 
kepada Allah untuk diberi kemudahan dan bimbingan serta 
tak lupa tetap mencoba setiap mengalami kegagalan, 
jangan kapok untuk mencoba dan mencoba lagi 
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LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 
BULAN: Desember 2017

PEMASUKAN 

SALDO AWAL 19,063,991Rp                     

a. Infaq Ru�n 65,510,000Rp                     

b. Shodaqoh 5,720,000Rp                        

c. Zakat 3,015,000Rp                        

d. Kotak Peduli 6,900,000Rp                        

e. Waqof Tunai 65,000Rp                             

f. Shodaqoh Program Sosial 63,600,000Rp                     

g. Lain-Lain 806,000Rp                           

JUMLAH 145,616,000Rp                   

PENGELUARAN 

PROGRAM

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) 16,797,600Rp                     

b. Kegiatan Sosial (Khitan Masal Gra�s,Subsidi Pendidikan) 63,625,416Rp                     

c. Media Syi'ar dan Dakwah 7,350,000Rp                        

d. Sosial Kesehatan 2,663,000Rp                        

e. Graha Kaffah / Pembangunan Klinik 17,610,000Rp                     

f. Operasional Kegiatan Layanan Zis 11,167,342Rp                     

g. Biaya Administrasi dan Umum 11,019,200Rp                     

h. Sumbangan Lain-Lain 7,000,000Rp                        

JUMLAH 137,232,558Rp                   

SALDO AKHIR 27,447,433Rp                     

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.

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
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89 Miftah amin 2,000,000

90 P. Rudi P.A 1,000,000

91 Bu Ida (Ayam Crispy) 50,000

92 Giarto 200,000

93 Sigit Hernowo 250,000

94 Julaikah 500,000

95 Pujiatmi (Alm. Supangat) 1,000,000

96 Dwi Wahyu 150,000

97 Hasan 100,000

98 Dr. Kristin 50,000

99 Wahyu 300,000

100 M. Reza 10,000,000

101 Marda Santara 200,000

102 Hamba Allah 100,000

103 Hamba Allah 160,000

104 Hamba Allah 900,000

105 PT. PJB 1,500,000

106 Bertina 1,000,000

107 Bu Nana 300,000

108 Cremlin Perdana Kusuma 1,000,000

109 Mitra 10 500,000

110 Hamba Allah 200,000

111 Bu Vita 150,000
112 Hamba Allah 200,000

113 Hamba Allah 100,000

114 Emy lilik 100,000

115 RW 05 Masangan Wetan 250,000

116 Denik Trisna Sintawati 500,000

117 Hamba Allah 300,000

118 Uti Erwin 300,000
119 Hamba Allah 20,000

120 Hamba Allah 200,000

121 Agus Sudaryono 100,000

122 Nadia 200,000

123 Rasmajanti 100,000

124 Sulistiono 100,000

125 Tanti Herlani 100,000

126 Dodik k 10,000

127 Hamba Allah 10,000

128 Hamba Allah 100,000

129 Hamba Allah 50,000

130 febti 500,000

131 Hermawan 1,000,000

132 Diana 750,000

1 Iin Susilowati 250,000

2 Tri Wahyuni Rini 100,000

3 Ibu Jamiyah Yasin Tahlil 350,000

4 PTPN XII 10,000,000

5 Mba Vivi 1,000,000

6 Astuti 150,000

7 Susanto 20,000

8 Hamba Allah 200,000

9 Hamba Allah 50,000

10 Iffa Aulia 500,000

11 Endah SW 200,000

12 Santi 100,000

13 Kel. Iwan 500,000

14 Andri 100,000

15 Puji 200,000

16 Wina/Hijab Nacita 500,000

17 Drg. Elita 1,000,000

18 Endar 500,000

19 Nurul 50,000

20 Emmy 100,000

21 Mba Yuyun 100,000

22 Dyah Palupi 100,000

23 Anjarwati 200,000

24 Nuning 25,000

25 Alm. Atmasari ratnaningsih 100,000

26 Yoga T.a 20,000

27 Yovi 100,000

28 Pak Hari 300,000

29 Citra 100,000

30 Ummi Maimunnah 150,000
31 Siti Fauziah 300,000

32 Natasya Ningrum Kirana 500,000

33 F.S Maifuroh 200,000

34 Artawan 200,000

35 Siska Widya Padipta 100,000

36 Ike Winarni 200,000

37 Erawan 100,000

38 Salahudin 50,000

39 Hamba Allah 100,000

40 Hary Setyono 50,000

41 Mendoan numani 300,000

42 Ratna Kustini 1,000,000

43 Novita 500,000
44 Totok Suseno 250,000

45 Sofiatin 200,000

46 Yanti 200,000

47 H. Sholikin 200,000

48 Marina 300,000

49 Sukma 200,000

50 Fitri 150,000

51 Adi Susihartoyo 100,000

52 Hj. Atik 100,000

53 Ghyia putra Dewangga 100,000

54 Stikes Hang Tuah 800,000

55 Mushola KPP Pratama 1,000,000

56 Moeljadi 50,000

57 Dr. Churry 500,000

58 Hamba Allah 50,000

59 tk. Berkah Makmur 50,000

60 Vivin 50,000

61 Nora 25,000

62 Anisatul 200,000

63 Mudjiati 250,000

64 M. sholeh 500,000

65 Budi Larasati 500,000

66 Kenanta Dewantoro 100,000

67 Mba Fella 200,000

68 Jamiyyah raudhotul Jannah 500,000

69 Andik Matulessy 250,000

70 Bu Dini 300,000

71 Fulan 350,000

72 M. Samsuri 100,000

73 Merna 50,000

74 Moch. Arif Budiyanto 30,000
75 Vidya 300,000

76 Bp. Yusuf Sekeluarga 500,000

77 Yuyun Rahayu 100,000

78 Bp. Teguh 100,000

79 Bp. Edy 200,000

80 Mitha 50,000

81 Eka Nugraha 100,000

82 Shaiya 100,000

83 M. Zein 50,000

84 Jamaaah Yasin Tahlil Trosobo 250,000

85 PT. Bimasakti 7,000,000

86 FK. Univ Hang Tuah 2,000,000

87 Akhwan 500,000
88 Wibi 500,000

NO NAMA DONASINO NAMA NO NAMA DONASIDONASI

Donatur Insidentil dan KMG YSH bulan Desember 2017
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Kirimkan foto buah hati anda 

Aisyah Ayudia Inara

Lahir :10 Maret 2017
Nama orang tua : Kurnia Dia Saputri 
& Eko

Elian Nagata Gangdi

Lahir  :18 April 2010, Sidoarjo
Ayah  : Ahmad Saikhu
Ibu  : Siti Khadijah Kumala Sari
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Assalamu'alaikum adik - adik yang manis, 
bagaimana kabar kalian? Tentunya baik kan…? 
Alhamdulillah… Edisi kali ini kita akan 
mempelajari tentang Tumbuhan yang malu. 
Yaitu tumbuhan yang di sebut Putri malu. 
Tentunya adik - adik sudah tahu kan ? 

Putri malu atau Mimosa pudica adalah perdu 
pendek anggota suku polong-polongan yang 
mudah dikenal karena daun-daunnya yang 
dapat secara cepat menutup/layu dengan 
sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah 
anggota polong-polongan dapat melakukan 
hal yang sama, putri malu bereaksi lebih cepat 
daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat 
sementara karena setelah beberapa menit 
keadaannya akan pulih seperti semula.
Keunikan dari tanaman ini adalah bila daunnya 
disentuh, ditiup, atau dipanaskan akan segera 
"menutup". Hal ini disebabkan oleh terjadinya 
perubahan tekanan turgor pada tulang daun. 
Rangsang tersebut juga bisa dirasakan daun 
lain yang tidak ikut tersentuh.

Gerak ini disebut seismonasti, yang walaupun 
dipengaruhi rangsang sentuhan (tigmonasti), 
sebagai contoh, gerakan tigmonasti daun putri 
malu tidak peduli dari mana arah datangnya 
sentuhan.
Tanaman ini juga menguncup saat matahari 
terbenam dan merekah kembali setelah 
matahari terbit.
Tanaman putri malu menutup daunnya untuk 
mel indungi  dir i  dari  hewan pemakan 
t u m b u h a n  ( h e r b i v o r a )  y a n g  i n g i n 
memakannya. Warna daun bagian bawah 
tanaman putri malu berwarna lebih pucat, 
dengan menunjukkan warna yang pucat, 
h e w a n  y a n g  t a d i n y a  i n g i n  m e m a k a n 
tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan 
tersebut telah layu dan menjadi tidak berminat 
lagi untuk memakannya. (wikipedia.org)

Tumbuhan Juga Bisa  Malu Loh…..!







Harga Aqiqoh 
Mulai :

Harga Paket Nasi 
Mulai :

Mau aqiqoh...??
Qurban...??
Tasyakur...??
Kami ahlinya
sesuai syar’i 
& mengutamakan rasa

Rp. 1.600.000

Rp.10.000

YayasanSuaraHatiSDA 0852 3034 2828 www.suarahati.orgyayasansuarahati @yshpeduli

F ree Ongkir

SateGule Paket nasi

Hubungi :
031-854 74 99 (Kantor)
0823 3539 2883 (Hp/wa)
0852 3034 2828 (wa)
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