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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat 
kepada kita semua. Semoga kehadiran kami mampu memberikan 
kontribusi dalam dinamika dakwah Islam, memberikan informasi 
yang mendidik dan mencerahkan siapa pun.

Pujian adalah ujian. Pujian membuat seseorang menjadi senang 
sehingga dapat  menjadi lupa. Sikap senang dipuji bisa jadi berakibat 
terhadap tidak akan adanya rasa ikhlas, selanjutnya bisa menjadikan 
seseorang akan beramal berbuat hanya untuk mempertahankan 
pujian itu. Pujian sangat bahaya kalau kita tidak hati-hati 
menyikapinya. Bahkan akibatnya bisa menjadi malapetaka. Bisa 
menipu diri ,  dan menutup diri  dari  nasihat orang,  serta 
menghancurkan keikhlasan. 
Rasulullah saw sangat mewanti-wanti bahwa pujian bisa mematikan 
iman. Pujian orang lain adalah prasangka orang lain pada kita. Orang 
yang senang pujian orang kepada dirinya, seperti orang mabuk, 
mencari jalan apa pun agar orang memberinya pujian.

"Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli." (HR. 
Ad-Dailami).

Tidur adalah salah satu dari nikmat dan karunia Allah. Ulasan 
bagaimana posisi tidur yang baik menurut islam akan kita kaji di 
ragam ilmu. Selanjutnya kami hadirkan juga kisah tentang lemari 
besar Almare dalam inspirasi sukses. Jejak risalah part 1 akan 
mengulas tentang perkembangan islam di Negeri Ginseng. Kajian 
MIM dan kegiatan donor darah kami tampilkan di ruang kegiatan. 
Semoga dapat menginspirasi dan member manfaat. Amiin. 

PERANGKAP PUJIAN
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Menjadi Yayasan yang 

mandiri dan profesional demi 

mewujudkan Indonesia kuat 
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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.
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 MINDSET

S
ukses, satu kata yang memiliki makna 
cukup kuat dimana para individu 
m a n u s i a  b e r j u a n g  u n t u k 

mendapatkan gelar dari satu kata tersebut. 
Orang memaknai arti kata sukses itu 
sebagai posisi dimana seseorang berada 
dititik tertinggi dihidupnya, namun 
standard posisi tertinggi / goals setiap 
orang berbeda-beda. Ada yang berfikir 
menjadi pengusaha yang kaya adalah 
sukses, ada yang berfikir bisa mendapatkan 
juara 1 di sebuah olimpiade adalah sukses, 
ada juga yang berfikir bisa menghafal 30 
juz Al-Qur'an adalah sebuah kesuksesan. 

Dari beragamnya standar sukses yang 
ditetapkan setiap orang, baiknya jika tidak 

hanya meliputi keberhasilan didunia 
namun seimbang juga dengan 
k e b e r h a s i l a n  d a l a m 
m e n g u m p u l k a n  b e k a l  u n t u k 
dibawa ke akhirat nanti .  Dan 
sekiranya jika telah meraih apa yang 

disebut dengan kata 'sukses' tadi, kita 
tetap bisa mempertahankan diri kita 

untuk berperilaku down to earth alias 
rendah hati. Tidak berlaku sombong, 
takabur atau merasa bahwa kita lebih baik 
dari orang lain. Dan yang paling penting 
adalah untuk tetap bersyukur, memang 
m u n g k i n  s e b a g i a n  o r a n g  m e r a s a 
kesuksesannya berhasil ia raih atas usaha 
keras, pengorbanan darah, air mata, juga 
keringatnya tetapi jika Sang Kholik tidak 
menetapkan,  t idak meridhoi ,  maka 
kesuksesan tadi belum tentu bisa ada di 
genggaman tangan mereka.
Ada sebagian orang yang berfikiran, 'dia 
tidak sholat, tidak puasa, dan cenderung 
tidak mempercayai eksistensi Tuhan. Tapi 
kok dia bisa sukses?’

Sebagai seorang muslim yang mengimani 
Rabb-nya, seharusnya kita tidak merasa iri 

dan membenarkan apa yang salah. Bisa 
saja kesuksesan yang mereka raih justru 
merupakan sebuah cobaan, dimana 
mereka diuji apakah mereka akan menjadi 
b e r s y u k u r  k a r e n a  R a b b - n y a  t e l a h 
menyayangi mereka bahkan disaat mereka 
menjauh atau justru membuat mereka 
m e n j a d i  s e m a k i n  t e r l e n a  d e n g a n 
kenikmatan dunia yang sebenarnya 
t i d a k l a h  k e k a l  d a n  a k a n  b i n a s a , 
Na'udzubillah min dzalik.
Lagipula kesuksesan yang haqiqi bukanlah 
mereka yang menjadi billionaire, bukanlah 
mereka yang bisa wisata keluar negeri 
setiap tahunnya, tapi ialah mereka yang 
beriman dan bertaqwa kepada Sang Rabb, 
karena orang yang beriman mendapatkan 
derajat tertinggi di sisi Allah SWT.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
itu adalah mereka yang apabila disebut 
Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, 
bertambahlah iman mereka (karenanya) 
dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 
(2) (yaitu) orang-orang yang mendirikan 
salat dan yang menafkahkan sebagian dari 
r e z e k i  y a n g  K a m i  b e r i k a n  k e p a d a 
mereka.(3) Itulah orang-orang yang 
beriman dengan sebenar-benarnya. 
Mereka akan memperoleh beberapa 
derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan 
ampunan serta rezeki (nikmat) yang 
mulia.(4) (QS Al-Anfal [8]: 2-4).

Marilah kita merenung sejenak, menata 
fikiran kita kembali apa yang menjadi 
tujuan dari hidup kita dengan tidak 
melupakan peran kita sebagai umat 
beragama. Selalu tawakkal dan tawadhu 
dalam setiap langkah hidup yang kita 
a m b i l .  S e m o g a  A l l a h  a k a n  s e l a l u 
membimbing kita dan menjaga kita agar 
tetap selalu berada di golongan orang-
orang beriman. Aamiin Ya Rabb. 

ARTI KESUKSESAN

By: Luthfi Fauzia
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ari-hari yang kita lalui kadang penuh dengan hal 

Hyang sangat menyakitkan dan mengecewakan. 
Baik untuk setiap keputusan salah yang kita 

ambil, maupun untuk setiap kegagalan yang kita lalui. 
Rasa sakit dan patah hati telah kita alami dengan 
berbagai kondisi dan keadaan. Orang-orang datang dan 
pergi dalam hidup kita yang menorehkan luka dengan 
berbagai macam kenangan, kisah dan ceritanya 
masing-masing, sering kali membuat kita terpuruk 
dalam kesedihan.
Namun pandanglah sekitar, kamu akan tahu betapa 
harus engkau ingat apa artinya bersyukur, yang akan 
mengingatkan kamu kembali bagaimana artinya 
tersenyum kembali. 

Ucap syukur tiap kali memandangi langit pagi. Ada 
pesan manis di dalamnya, bahwa Tuhan selalu 
menawarkan kesempatan baru di setiap pagi.
Lihatlah cerahnya birunya langit. Lihat dan pandanglah 
sebentar betapa indah lukisan ajaib dari Tangan Sang 
Maha Karya Ilahi dan Pencipta yang teruntai rapi 
dengan rentetan putihnya awan di atas sana. 
Pemandangan luar biasa yang kesannya biasa-biasa 
saja yang kamu lihat setiap hari, sehingga terluput dari 
sadar dan akalmu untuk berhenti dan sejenak untuk 
menyadari bahwa ada banyak orang di luar sana yang 
tidak dapat melihat indahnya pemandangan yang sama 
denganmu sekarang.
Saat ini ada banyak orang yang tak mampu untuk 
melihatnya karena telah berpulang kepada-Nya, 
ataupun mereka yang tidak memiliki kemampuan 

panca indera yang sama denganmu untuk melihat 
indahnya birunya langit yang kau pandangi sekarang. 
Sedangkan kamu memulai hari ini dengan penuh keluh 
kesah dan wajah yang murung, bergumam tentang 
sejuta masalah yang kamu sedang kamu hadapi.
Sejenak sadarkan dirimu kembali. Di bawah langit yang 
sama, kamu dan orang-orang punya masalah hidup 
masing-masing. Kamu bukan satu-satunya manusia 
yang sedang menderita. Semua orang di luar sana saat 
ini sedang berjuang untuk survive melawan kemelut 
hidup. Jangan biarkan kemurungan mengubur 
semangatmu. Tatap sekali lagi langit pagimu, dan tarik 
kedua sudut bibirmu hingga senyummu mengembang. 
Katakan pada diri sendiri, bahwa hari ini kamu siap 
untuk memulai hari penuh dengan rasa syukur.

Saat pagimu terasa membosankan, hirup dan nikmati 
udara segar pagi. Tidakkah kamu bersyukur atas 
kesempatan hidup yang Dia berikan padamu hari ini?
Sadarilah kita yang terbatas memerlukan bantuan dari-
Nya yang tidak terbatas. Keberadaan Sang Ilahi yang 
selalu senantiasa memberi rahmat dan anugerah tanpa 
henti. Dan di saat kita sudah lupa bagaimana caranya 
untuk tersenyum, di situ kita kerap kali mengeluh dan 
melupakan segala kebaikan-Nya. Lupa bahwa disaat 
kita sudah tidak lagi mampu, bahwa justru disaat itu 
pulalah kita harus sujud dan berdoa kepada-Nya. Dialah 
sumber ketenangan, kesabaran, keikhlasan dan 
kekuatan. Dengan doa, usaha dan penyertaan-Nya 
tentunya kita akan dapat melewati segalanya.
Hipwee.com

Memulai Hari dengan 
Sejumput Senyum Penuh Syukur



 REFRESH QOLBU

Al Fatihah adalah bacaan shalat yang amat dahsyat. Dalam fiqih tuntunan shalat, Al Fatihah Merupakan bacaan 
shalat yang bersifat rukun. Teristimewa, ALLAH akan menjawab pada setiap ayat yang kita baca. Luar biasa, 
bukan…?  

Buktinya? Ini dia, firman ALLAH dalam hadits qudsi:

Nabi SAW bersabda, "ALLAH SWT berfirman: Shalat itu Kubagi dua antara Aku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku 
ialah apa yang dimintanya.
Apabila ia mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, Aku menjawab: "Hamba-Ku memuji-Ku".

Apabila ia mengucapkan Arrahmaanirrahiim,
maka Aku menjawab: "Hamba-Ku menyanjung-Ku".

Apabila ia mengucapkan Maaliki yaumiddiin,
maka Aku menjawab: "Hamba-Ku mengagungkan-Ku".

Apabila ia mengucapkan Iyyaka na'budu waiyyaaka nasta'iin,
maka Aku menjawab: "Inilah bagian-Ku dan bagian hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya".

Apabila ia mengucapkan Ihdinashirratal mustaqim, shiratalladzina an'amta alaihim ghairil maghdzuubi 'alaihim 
waladhaallin, 
maka Aku menjawab: "Inilah bagian hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya" (HR Muslim).

Sungguh luar biasa, ternyata ALLAH langsung menjawab bacaan shalat kita… 
Terungkap sudah rahasianya, mengapa Rasulullah membaca Al Fatihah ayat-demi ayat (tidak menyambungnya), 
sebagaimana dikatakan dalam hadits:  "Kemudian beliau SAW membaca Al-Fatihah, beliau memenggalnya ayat demi 
ayat…" (HR Abu Dawud)

Al Fatihah, 
Bacaan Shalat Paling Dahsyat
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Zainul Abidin Ali Bin Husein Bin Ali Bin Abi Thalib, 

Cicit Rasulullah SAW Yang Mendapat Julukan “Hiasan Para Ahli Ibadah”
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"Negeri Ginseng”
Jika sebagian orang mendengar sebutan itu maka 
reaksinya pasti, "Ah…Korea" 
Ya, negeri yang saat ini sedang berada di atas puncak 
popularitasnya itu (Red : Korea Selatan) akan menjadi 
salah satu topik dalam pembahasan kali ini. Salah satu 
Negara di Asia Timur ini telah menjadi Negara yang 
maju dan mendunia dalam berbagai bidang (Teknologi, 
Entertainment, Lifestyle, Pariwisata, bahkan Kuliner). 
Meski begitu negara ini mayoritas penduduknya masih 
banyak yang Atheis. Mari kita simak jejak penyebaran 
Islam di Negara Korea
Korea dahulunya adalah sebuah negara yang penuh 
dengan kemiskinan, kesedihan dan rasa sakit akibat 
Perang Korea yang pecah pada tanggal 25 Juni 1950. Di 
atas puing-puing reruntuhan masa peperangan, Islam 
mulai menancapkan benderanya  melalui Zubercoch 
dan Abdul Rahman yang berpartisipasi dalam Perang 
Korea sebagai anggota dinas militer Angkatan Darat 
Turki  PBB dan ditempatkan di  Korea.  Selama 
pelayanannya ia membangun sebuah gubuk Quonset 
yang digunakan sebagai Masjid, di mana ia berkhotbah 
dan menyebarkan doktrin Islam untuk Rakyat Korea. 
Tentara Turki mengajarkan ajaran monoteisme Islam 
selama perang kepada orang-orang Korea di tenda 
Masjid yang dibangun di desa-desa pengungsi ajaran 

monoteisme Islam selama perang berlangsung.
Sebagai langkah pertama menuju kerja Islami yang 
efektif di Korea, didirikanlah organisasi Muslim pertama 
yang dipimpin oleh Muhammad Umar Kim Jin Kyu. 
Kemudian, para pemimpin Muslim Korea diundang 
untuk mengunjungi negara-negara Islam dan beberapa 
Muslim Korea dikirim ke Muslim College Malaysia untuk 
dilatih sebagai pekerja dan pemimpin Islam Korea masa 
depan. Delegasi Malaysia yang dipimpin oleh Wakil 
Menteri Tuanku Abdul Razak dan istrinya, mengunjungi 
situs dari masjid yang diusulkan. Kemudian Haji 
Mohammad Nuh, seorang pejabat pemerintah 
Malaysia, melihat bahwa basis permanen harus 
didirikan untuk melaksanakan kegiatan dakwah.
Untuk itu, pemerintah Malaysia menyumbangkan $ 
33.000, yang diserahkan kepada Komunitas Muslim 
Korea untuk membangun masjid pada tahun 1963. 
Sayangnya, pembangunan masjid tidak dapat 
diselesaikan karena berbagai alasan di antaranya adalah 
inflasi. Bukan tugas yang mudah untuk membuat pusat 
kegiatan dakwah. Banyak kesulitan yang harus dialami 
dan dipecahkan. Namun, pada akhirnya mereka 
berhasil mendirikan Korean Islamic Foundation dan 
disetujui oleh Pemerintah Korea serta terdaftar secara 
resmi di Kementerian Kebudayaan dan Informasi. 
(Pendaftaran no. 114, 13 Maret 1967). Dengan 
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demikian, dakwah di Korea mulai terorganisir dan 
membuka era baru bagi kaum muslim di Korea.
Sebuah mimpi besar yaitu pembangunan Masjid 
Central  akhirnya terwujud pada tahun 1976. 
Pembukaan Masjid Central dan Islamic Centre adalah 
poin penting dalam sejarah Muslim Korea. Sekitar 55 
perwakilan dari 20 negara menghadiri upacara 
pembukaan Masjid Central dan Islamic Centre tersebut. 
Pembukaan Masjid pertama Korea memberikan 
kontribusi terhadap perkembangan Islam di Korea. 
Jumlah penduduk Korea yang memeluk agama Islam 
semakin meningkat.

Berikut kronologi perkembangan Islam di "Negeri K-
POP" tersebut.
1955 (September) : Imam Zubercoch dan Abdul 
Rahman, Berpartisipasi dalam Perang Korea sebagai 
anggota dinas militer, mengajarkan Quran untuk 
pertama kalinya di Korea.
1955 (Oktober) : Didirikan Komite Muslim Korea (Umar 
Kim Jin Kyu sebagai Ketua dan Jenderal Muhammad 
Yoon Doo Young sebagai sekretaris).
1961 (September) : 14 orang yang dipimpin oleh 
Senator Ubaidulla dari Malaysia tinggal di Korea selama 
13 hari.
1962 (Agustus) : Perdana Menteri Malaysia Tuanku 
Abdul Rahman menyumbangkan $ 33.000 untuk dana 
pembangunan Central Masjid Muslim Korea.
1963 (Oktober) : Haji Muhammad Noh dari Malaysia 
mengunjungi Korea dan berjanji untuk mengusulkan 
kepada pemerintah Malaysia untuk pengembangan 
Muslim Korea.
1967 (Maret) : Komite Muslim Korea disetujui oleh 
Departemen Kebudayaan dan Informasi Korea 
(Persetujuan No 114, 3 Maret 1967) (Ketua Suleiman 
Lee Hwa Shik), Sekretaris Jenderal Adul Aziz Kim Il Cho).
1974 (Desember) : Melalui jasa baik almarhum 
Presiden Park Jung Hee, 1.500 m2 tanah disumbangkan 
sebagai bangunan situs untuk Masjid Central.
1974 (Mei) : Konstruksi Masjid Central Seoul dan Islamic 
Center telah selesai dan dibuka secara resmi.
1976 (Desember) : Masjid sementara di Busan dibuka, 
Kim Myung Hwan mulai menyebarkan dakwah.
1976 (Maret) : Pusat Kebudayaan Islam Korea Dipasang 
dan dioperasikan di Jeddah, Arab Saudi.
1978 (April) : Masjid sementara dibuka di Yok-ri 
Gwangjoo-eup, Gyunggi-do, Korea : saudara Abdullah 
Deuk Juni Lin mulai mengajarkan Islam kepada 
masyarakat.
1978 (Oktober) : Sebanyak 132 orang berangkat haji ke 

Makkah (kelompok terbanyak dalam sejarah Korea.
1980 (Mei) : Perdana Menteri Choi Gyu Hwa berjanji 
kepada Raja Khalid dari  Saudia Arabia untuk 
menyumbangkan tanah untuk pembangunan Korea 
Islamic College.
1980 (Juli) : 130 ribu Pyongs tanah disumbangkan 
untuk pembangunan Islamic College di Yongin, 
Gyunggi-do, Korea.
1980 (September) : Upacara Pembukaan  Masjid Al-
Fatah di Pusan.
1981 (Juni) : Upacara Pembukaan Masjid Kwang-Ju.
1983 (Agustus) : W.A.M.Y. Seoul Regional Camp 
diadakan di bawah naungan OKI & W.A.M.Y.
1984 (Agustus) : W.A.M.Y. Local Muslim Camp 
diadakan.
1986 (April) : Upacara pembukaan Masjid Rabitah Al-
Alam Al-Islam di Anyang.
1986 (September) : Upacara Pembukaan Masjid Jeon 
Joo Abu Bakar Sidiq.

Saat ini, sebagian besar masyarakat di korea tidak 
beragama (atheis), yang jumlahnya mencapai sekitar 
45%. Kemudian, diikuti dengan pemeluk agama Budha 
(23%), Kristen (18%) dan Katolik (10%) secara berturut-
turut. Tidak lupa, terdapat satu masyarakat minoritas 
yang menganut agama tauhid yang berusaha untuk 
tetap eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat 
pada umumnya. Ya, kelompok minoritas tersebut 
adalah umat Islam. Meski demikian, sangat berbeda 
dengan di Indonesia, jumlah penduduk asli Korea yang 
beragama Islam sampai saat ini tidak lebih 0,1% dari 
sekitar 50 juta jiwa total populasi penduduk. Di samping 
jumlah tersebut, terdapat sekitar 200.000 muslim 
pendatang dari berbagai negara di dunia, baik untuk 
bekerja, belajar, ataupun menetap di Korea.
iamproudtobemuslim.com

9
Yayasan Suara Hati



10
Maret 2018

Manfaat Tidur Miring 
ke Sebelah Kanan

HENDAKNYA memprioritaskan posisi tidur di atas segi 
samping kanan (rusuk kanan sebagai tumpuan) dan 
berbantal dengan tangan kanan, tidak kenapa bila 
sesudahnya beralih posisinya di atas segi kiri (rusuk kiri 
sebagai tumpuan).
Hal semacam ini berdasar pada sabda Rasulullah : 
Berbaringlah di atas rusuk samping kananmu. (HR. Al-
Bukhari no. 247 dan Muslim no. 2710). Satu diantara adab 
tidur yakni di anjurkan untuk miring ke kanan, dan di balik 
sunnah Nabi ini nyatanya begitu banyak hikmah dan faedah 
yang bisa kita ambillah dari sisi kesehatan.

Faedah Tidur Menghadap Ke Samping Kanan menurut Penjelasan Medis

 \\\\\\ \  RAGAM ILMU

osisi tidur kesebelah kanan 

Pyang rata, sangat mungkin 
c a i r a n  b a d a n  ( d a r a h ) 

terdistribusi rata dan terkonsentrasi 
di samping kanan (bawah). Hal 
semacam ini bakal menyebabkan 
beban aliran darah yang masuk dan 
keluar jantung lebih rendah. Dampak 
posisi ini yakni denyut jantung jadi 
lebih lambat, tekanan darah bakal 
alami penurunan. Keadaan ini akan 
menolong kwalitas tidur.
Tidur miring ke kanan buat jantung 
tidak tertimpa organ yang lain. Hal 
semacam ini dikarenakan posisi 
jantung yang lebih condong ada di 
samping kiri. Tidur bertumpu pada 
sisi kiri menyebabkan curah jantung 
yang terlalu berlebih, lantaran darah 
yang masuk ke atrium banyak juga 
yang karena sebab paru-paru kanan 
ada di atas. Sedang paru-paru kanan 
peroleh supply darah yang makin 
banyak dari paru-paru kiri.

engan cara anatomis, otak 

Dmanusia terdiri jadi dua sisi 
kanan dan kiri. Sisi kanan 

yakni otak yang mempersarafi organ 
badan samping kiri serta demikian 
sebaliknya. Umumnya kita memakai 
organ badan sisi kanan sebagai 
anggota badan yang kuasai dalam 
bekerja seperti makan, memegang 
dan yang lain. Dengan tidur pada 
posisi samping kanan, jadi otak sisi 
kiri yang mempersarafi semuanya 
kegiatan organ badan sisi kanan 
bakal lepas dari bahaya yang nampak 
akibat aliran yang melambat saat 
tidur/diam.
Bahaya itu mencakup pengendapan 
bekuan darah, lemak, asam bekas 
o k s i d a s i ,  d a n  m e n a m b a h k a n 
kecepatan atherosclerosis atau 
penyempitan pembuluh darah. 
Sampai apabila seseorang memiliki 
resiko terserang stroke, jadi yang 
memiliki resiko yakni otak segi kanan, 
dengan akibat kelumpuhan pada 
samping kiri (sisi yg tidak kuasai).

MENGISTIRAHATKAN OTAK 
SAMPING KIRI

a m b u n g  m a n u s i a 

Lberbentuk seperti tabung 
berbentuk koma dengan 

ujung katup keluaran menuju 
usus menghadap kearah kanan 
bawah. Apabila seorang tidur 
k e s e b e l a h  k i r i  j a d i  s y s t e m 
pengeluaran chime (makanan 
y a n g  t e l a h  d i  p r o s e s  o l e h 
lambung dan bercampur asam 
l a m b u n g )  a k a n  s e d i k i t 
terganggu, hal semacam ini 
bakal memperlambat system 
pengosongan lambung.
Masalah ini setelah itu akan 
meningkatkan akumulasi asam 
yang bakal menyebabkan erosi 
dinding lambung. Posisi ini akan 
menyebabkan cairan usus yang 
berupa basa bisa masuk balik 
menuju lambung dengan akibat 
erosi dinding lambung dekat 
pylorus. (pernahkan bangun tdr 
keadaan tdk enak perut dan 
mual)

MENGURANGI
BEBAN JANTUNG

MENGISTIRAHATKAN 
LAMBUNG1 2 3



ungguh sangat sombong manusia, apabila manusia tidak mentaati 

Stuhannya yang maha hidup lagi terus menerus dan tidak tertimpa 
rasa kantuk dan juga tidur. Sedangkan manusia hanyalah mahluk 

lemah yang apabila satu kegiatan ditinggalkan (seperti tidur yang 
kelihatannya sepele), ternyata dapat mengakibatkan dampak buruk bagi 
manusia itu sendiri sampai berujung kepada kematian. Maka maha 
benarlah Alloh dan sangat tepatlah bahwa hanya Alloh lah satu-satu dzat 
yang maha hidup dan qoyyum yang tidak pernah terkena rasa kantuk dan 
tidak pernah tidur.
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MENINGKATKAN WAKTU 
PENYERAPAN ZAT GIZI

aat tidur pergerakan usus 

Smenigkat. Dengan posisi 
s e b e l a h  k a n a n ,  m a k a 

perjalanan makan yang telah 
tercerna dan siap di serap akan 
menjadi lebih lama, hal ini 
disebabkan posisi usus halus 
hingga usus besar ada dibawah. 
Waktu yang lamam selamat tidur 
memungkinkan penyerapan bias 
optimal.

MENINGKATKAN PENGOSONGAN 
KANDUNG EMPEDU & PANKREAS

danya aliran chime yang 

Alancar akan menyebabkan 
keluaran cairan empedu 

juga meningkat, hal ini akan 
mencegah pembentukan batu 
kandung empedu. Keluaran 
g e t a h  p a n c r e a s  j u g a  a k a n 
meningkat dengan posisi mirin 
ke kanan.

MERANGSANG BUANG AIR 
BESAR (BAB)

engan tidur miring ke 

Dsebelah kanan, proses 
pengisian usus besar 

sigmoid (sebelum anus) akan 
lebih cepat penuh. Jika sudah 
penuh, akan merangsang gerak 
usus besar diikuti relaksasi dari 
otot  anus sehingga mudah 
buang air besar.

MENJAGA SALURAN 
PERNAFASAN

MENGISITIRAHATKAN KAKI KIRI

a d a  o r a n g  d e n g a n 

Ppergerakan kanan, secara 
e r g o n o m i s  g u n a 

menyeimbangkan posisi saat 
b e r a k t i fi t a s  c e n d e r u n g 
menggunakan kaki kiri sebagai 
pusat pembebanan. Sehingga 
kaki kiri biasanya cenderung 
lebih merasa pegal dari kanan, 
apalagi kaki menempati posisi 
paling bawah. Dan aliran darah di 
kaki untuk kembali cenderung 
lebih lambat. Jika tidur miring 
kanan, maka pengosongan vena 
k a k i  k i r i  a k a n  l e b i h  c e p a t 
sehingga rasa pegal lebih cepat 
hilang.

MENJAGA KESEHATAN 
PARU-PARU

aru-paru kiri lebih kecil 

Pd i b a n d i n g k a n  d e n g a n 
paru-paru kanan. Jika tidur 

miring ke sebelah kanan, jantung 
akan condong ke sebelah kanan. 
Hal ini tidak menjadi masalah 
karena paru-paru kanan lebih 
besar. Lain halnya jika bertumpu 
pada sebelah kiri, jantung akan 
menekan paru-paru kiri yang 
berukuran kecil, tentu ini sangat 
tidak baik.

idur miring mencegah 

Tjatuhnya lidah ke pangkal 
yang dapat mengganggu 

s a l u r a n  p e r n a f a s a n .  T i d u r 
d e n g a n  p o s i s i  t e l e n t a n g , 
m e n g a k i b a t k a n  s a l u r a n 
pernafasan terhalang oleh lidah. 
Ya n g  j u g a  m e n g a k i b a t k a n 
seseorang mendengkur. Orang 
yang mendengkur saat tidur 
m e n y e b a b k a n  t u b u h 
kekurangan oksigen. Bahkan 
terkadang dapat mengakibatkan 
t e r h e n t i n y a  n a f a s  u n t u k 
b e b e r a p a  d e t i k  y a n g  a k a n 
membangunkannya dari tidur. 
Orang tersebut biasanya akan 
bangun dengan keadaan pusing 
karena kurangnya oksigen yang 
masuk ke otak. Tentunya ini 
sangat mengganggu kualitas 
tidur.

4 5

9
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 \\\\\\ \  INSPIRASI SUKSES

Assalamualaikum Pembaca setia majalah Suara 

Hati, pada edisi kali ini tim redaksi kembali akan 

mengangkat kisah inspiratif dari donatur tetap 

Yayasan Suara Hati dalam meraih kesuksesan. 

Langsung saja mari kita berkenalan dengan Bunda 

cantik kelahiran 2 Maret 1981 ini.

Mempunyai hobi berbisnis sejak masih duduk 

dibangku kuliah menjadikan Arfianti,  -ibu muda yang 

baru menginjak usia 37 tahun ini- seorang entrepreneur 

yang cukup sukses dibidangnya. Istri dari bapak 

Muhammad Reza ini memang memiliki minat besar 

pada dunia fashion. Berawal dari hobi belanja pakaian, 

accecories, ataupun fashion item lain untuk digunakan 

pribadi, Mbak Arfi –begitu beliau biasa dipanggil- 

mendapatkan permintaan dari teman-temannya untuk 

memulai bisnis berjualan baju muslim. Banyak dari 

sebagian orang disekitarnya yang menyukai fashion 

style yang digunakan Mba Arfi sehingga berharap jika 

Mbak Arfi pergi berbelanja agar membeli lebih dari satu 

item dengan warna berbeda sehingga teman-

temannya bisa membeli padanya, lagipula membeli 

barang secara grosir jelas lebih murah daripada 

membeli eceran dan itu menjadikan alasan lain 

mengapa Mbak Arfi memulai bisnisnya.

History of Almare

Dari hobi, dukungan orang disekitar, juga suami 

tercinta, mulailah Mbak Arfi membuka bisnis butik 

busana muslimah yang diberi nama Almare. Berasal 

dari kata Almari atau yang familiar disebut dengan 

lemari, Almare pertama kali dibuka di sebuah stan di 

dalam Mall PTC Surabaya. Dengan mahalnya biaya 

akomodasi, listrik dan lain-lain untuk membuka stan di 

sebuah mall, penghasilan yang didapat hanya mampu 

berputar untuk membayar karyawan dan biaya lain-lain 

disana. 

Namun kata 'menyerah' tidak pernah ada dalam list 

kamus hidup Mbak Arfi, bermodal kemauan keras, 

beliau mulai membuka kios yang bertempat di garasi 

rumahnya. Alhamdulillah, atas usaha besar dan do'a 

yang kuat, bisnis yang awalnya kecil-kecilan mampu 

menjadi lebih besar. Sehingga yang awalnya hanya 

bertempat di garasi, pada tahun 2015, rumah yang 

sebelumnya menjadi kediaman keluarga Mbak Arfi 

dialihfungsikan menjadi sebuah butik.

Dengan konsep Homey Style, butik Almare tetap 

berbentuk layaknya sebuah rumah, tidak seperti toko 

pada umumnya. Sejak awal mendirikan usaha ini, yang 

ada difikiran Mbak Arfi ialah untuk membantu orang 

disekitarnya, bukan untuk mengejar profit material, 

M e n g u a k  S o s o k 

di Balik Lemari Besar

ALMARE



maka dari itu ia tidak masalah banyak orang yang tidak 

mengetahui bahwa Almare adalah sebuah butik dan 

mengira bahwa itu hanyalah sebuah rumah biasa. Jika 

goals utama Mbak Arfi adalah untuk memperoleh profit, 

tentulah beliau akan membuat butik Almare seperti 

layaknya sebuah toko agar mudah dikenali dan menarik 

perhatian pembeli.

“Saya tidak pernah menargetkan Almare ini akan 

menjadi seperti apa, bisa menghasilkan omset berapa, 

karena awal saya membuka butik ini hanya untuk 

menyalurkan hobi dan juga karena permintaan teman-

teman. Mengapa Almare ini berbentuk seperti rumah 

biasa, itu karena saya mau customer saya saat datang 

kemari bisa merasa seperti bertamu kerumah bukan 

sebuah toko. Saya ingin pelanggan saya merasa 

nyaman, masuk kedalam butik melepas alas kaki, ada 

juga karpet-karpet yang disediakan agar pelanggan bisa 

memilih baju sambil duduk-duduk santai,” ujar wanita 

berkacamata ini saat ditemui ditempat kerjanya. 

Prinsip Hidup Seorang Arfianti

“Hidup merupakan sebuah pilihan. Mau jadi apa kamu 

nantinya, itu merupakan pilihanmu yang harus kamu 

raih dan pertanggungjawabkan. Walaupun pada 

akhirnya tetap hak ALLAH yang akan menentukan, tetap 

saja kamu harus melakukan usaha. Tidak mungkin kan 

kamu tidak pernah belajar, hanya bermain lalu tiba-tiba 

menjadi ranking 1 dikelas? Jika memiliki kemauan kita 

juga harus melakukan aksi. Itu yang membuat saya terus 

bergerak, hasil akhir tawakkal kepada ALLAH yang 

penting kita sudah berusaha yang semampu kita,” 

begitulah prinsip hidup Ibunda dari Achmad Ali Reza 

dan Nayla Reza Putri ini, yang juga selalu ia ajarkan 

kepada anak-anaknya.

Melakukan pekerjaan yang merupakan hobi dan minat 

kita tentulah terasa lebih menyenangkan, namun tak 

jarang orang yang tidak bisa terus bertahan melakukan 

hobi mereka, entah itu karena jenuh atau memiliki hal-

hal lain yang menjadi prioritas. Dan dengan memiliki 

penghasilan sendiri, Mbak Arfi merasa bisa lebih 

memaksimalkan dalam memberikan apa yang ia 

hasilkan. 

“Walaupun katanya uang suami adalah uang istri juga 

tapi saya merasa tidak enak jika terus-terusan bertumpu 

pada suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

saya yang berada diluar rumah tangga. Dengan 

memiliki penghasilan sendiri saya kan bisa lebih bebas 

dalam membelanjakan penghasilan saya, dalam segi 

positif pastinya. Selain untuk ibu, saya juga bisa 

mengalokasikan pendapatan saya ke hal berguna 

lainnya seperti bershodaqoh, menjadi orang tua asuh 

bagi anak-anak yatim dan dhuafa, juga untuk orang-

orang disekitar yang membutuhkan,” jelas Mbak Arfi. 

(Lute)
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1. Memiliki tekad kuat, tawakkal, dan 
tawadhu

2. Harus teliti dan belajar dari 
pengalaman agar tidak melakukan 
kesalahan yang sama

3. Jangan terlalu ngoyo dalam 
menargetkan sesuatu, karena jika 
kita terlalu berambisi, akan sangat 
kecewa jika menemui kegagalan.

4. Jangan hanya bermimpi tapi 
berusaha untuk mewujudkan

5. Lakukan apa yang kau cintai dan 
cintai apa yang kau lakukan

TIPS SUKSES ALA ARFIANTI



 \\\\\\ \  MUNAJAT

Allahummaj-‘alnii syakuuran, waj-‘alnii 
shabuuran, waj-‘alnii fii ‘ainii shaghii-ran, wafii 

a’yunin-naasi kabiiran

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai 
bersyukur kepada-Mu, sabar menerima cobaan-Mu. Ya 
Allah, jadikanlah aku kecil dalam pandanganku sendiri, 

tetapi besar dalam pandangan orang lain.”

ً ً َْ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ ََْ َُ� � � ِا���� ا���� ���را  وا���� ���را  وا���� ّ ِ ِ� � �ًَ ًَ � �َّ ْ َُ ََ ْ� �� ��� ���ا  و� أ�� ا���س ���ا� � ِ� ِ ِ� ِ �ِ ِ ِ �

Symphony Nusa Davina H 1 Maret
Moelyadi   1 Maret
Yuyun/Bu Chusaini  1 Maret
Tiara Paramita  1 Maret
Deden Rahmat/Titin Suhartini 1 Maret
Mamik Sugiyarti  2 maret
Andi Zulkapril M     3 Maret 
M Fikri Atmadji   3 Maret 
Afida   4 Maret
Amiliyah Khouriyah  5 Maret
Bintang Nugraha  7 Maret
Gifta Fahri SA  7 Maret
Nanang Hijrah Saputra 9 Maret
Retno Indarti  9 Maret
Djoko Haryono  9 Maret
Adyutika F   10 Maret
Yung Motor  10 maret
Ny. Minayah  11 maret
Roy Iskandar  12 Maret
Bintang Mahendra   15 Maret 
Hesti Pramudita   16 Maret 
Mutiara Shafa Dewanti 17 Maret
Iin surya Padmi  17 maret

Ompang Reski H.  20 Maret
Dimas Yusuf FR  21 Maret
Indah   21 Maret 
Radiba Ahmad Al Maraghy 22 Maret
Herman Susanto  22 Maret
Dyah Ratnaningrum  24 Maret 
Anjar Prasetyo  24 Maret
Alifan   25 Maret
Sudiyono   26 Maret
Bunga Hikmah Shalawati G  26 Maret 
Umi Subaidah  26 Maret
M. Selvia   27 Maret 
Bimantoro Yudono  27 Maret
Tatik    28 Maret
Kinanthi Sulistyobudi  28 Maret
Iffi Sakinah   29 Maret 
Nurul Hidayah  29 Maret 
Budiarto Isnaini  30 Maret 
Aulia Windy   30 Maret
Rizalia Harfina Putri   30 Maret
Gilang Fikri Maghriza  31 Maret
Anugrah Enggal Putro Purwanto 31 Maret 

Tasyakur

Sabar Menghadapi Cobaan
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PESAN ILAHIYAH

Oleh : Rofiq Abidin

َ ََُ ْ ُ َّ َ َّ َّ ُّ َ ًوإذا حیّیتم بتحیٍَّة فحیُّوا بأحسَن منھا أو ردوَھا إن � كاَن على كل َشيٍء حِسیباَ ِ ْ ِ ُُ َْ ِ َ َ َ َ ْْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ

Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan 

yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. 

PUJIAN UJIANITU 

esungguhnya Khalifah Umar bin Khatab pernah 

Smemecat Khalid bin Walid 2 kali. Pemecatan yang 
pertama pada tahun 13 H, saat itu Umar bin Khatab 

baru saja menjabat sebagai Khalifah. Peristiwa tersebut 
terjadi karena Khalid bin Walid yang saat itu menjabat 
sebagai Gubernur Syam lalai dalam meminta izin 
kepada khalifah. Umar bin Khatab meminta agar semua 
urusan Gubernur harus seizin Khalifah. Singkatnya 
tentang indisipliner dalam pandangan Umar bin 
Khatab, namun pada masa Abu Bakar As Shidiq bukan 
termasuk indisipliner, karena Abu Bakar telah 
mengizinkan. Adapun pemecatan Umar bin Khatab 
yang kedua, terjadi pada tahun 17 H. Khalifah Umar bin 
Khatab memecat Khalid bin Walid, bukan gara-gara 
ketidakberhasilan dalam tugas,  bukan karena 
administrasinya yang tidak rapi. Namun justru karena 
ummat berlebihan dalam memuji.  Berikut ini 
pernyataan Umar bin Khatab yang ditulis dalam sebuah 
surat ; 

“Sesungguhnya aku memecat Khalid bin Walid bukan 
karena aku benci kepadanya atau berkhianat. Akan 
t e t a p i  o r a n g - o r a n g  t e r l a l u 
memujinya/menghormatinya. Saya khawatir mereka 

akan menggantungkan kemenangan dalam medan 
tempur terhadap dirinya.  Saya juga berharap mereka 
mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan 
kemenangan. Saya juga berharap supaya mereka tidak 
tergoda dengan kehidupan dunia”.

Namun, Khalid bin Walid yang kesatria itu, tetap ikhlas 
dan tetap berperang sebagai prajurit biasa. Dan 
kemudian dalam perang itu ia mengekspresikan 
hatinya dengan menegaskan, “Saya berjihad bukan 
karena Umar bin Khatab, tapi karena Allah”, seolah 
mengajarkan kepada ummat agar jangan terlalu 
memujinya, hingga melenakan memuji Allah. Setelah 
perang selesai Khalid bin Walid menghadap kepada 
Amirul Mukminin Umar bin Khatab. Dan Umar 
menegaskan perasaan ukhwahnya kepada Khalid bin 
Walid, “Wahai Khalid, engkau di sisiku adalah sangat 
mulia dan engkau adalah kekasihku”. 

Kemasyhuran dan ketenaran itu ujian tersendiri. Jangan 
sampai saat kita berada di atas pujian, kita terlena dalam 
nyanyain pujian itu. Namun saat ada orang yang 
memiliki kepandaian, kelebihan atau kemampuan di 
atas kita, tidak boleh kita bersikap iri kepadanya. Maka 
dari itu mengapresiasi seseorang itu penghormatan, 



namun tak harus memuji berlebihan. Karena pujian berlebihan itu 
bisa menjadikan seseorang jumawa dan takabbur atau bahkan 
menjadikan kita lupa memuji Yang Maha Terpuji, yakni Allah 
Subhanahu wa Ta'ala.

Menerima Pujian itu ujian

Kita sudah memahami, ternyata Sayyidina Umar bin Khatab 
memberikan pelajaran berharga tentang pujian kepada kita. Saat 
dipuji habis-habisan, bisa melenakan. Yang berujung Ujub 
(membanggakan diri)  dan takabbur (sombong).  Maka 
perhatikanlah tips merima pujian agar tidak dilalaikan oleh pujian 
itu sendiri.

Ingat Allah  dengan mengucapkan “Alhamduli lah atau 
Alhamdulillah 'ala kulli hal”, untuk  menghentikan rasa takabbur 
kita, jumawa kita dan ego meninggi kita. Rasakan semua 
kesuksesan itu karena kehendak dan anugerah Allah, tanpa 
kehendakNya, tak mungkin kita mencapai prestasi tinggi, baik 
duniawi maupun ukhrowi. Jangan langsung silau dengan pujian, 
boleh jadi itu adalah awal kehancuran. Karena kita terjebak dengan 
sikap takabbur. 

Berikan penghormatan kembali kepada yang memberikan pujian 
dengan mengucapkan “terima kasih” kepada yang memujinya dan 
meyakinkan bahwa apa yang diraihnya bisa juga diraih olehnya jika 
mau bertawakal dan Allah menghendaki. Pujian itu dibalas dengan 
penghormatan dan support, akan saling memberi dampak positif. 
Tapi jika diberikan pujian semakin jumawa, yang ada kita akan 
terlena dalam pujian manusia dan lupa memuji Allah yang maha 
terpuji.

Rendah hatilah, jangan semakin meninggi dan mengikuti ego 
yang mengajak kepada jebakan fakhsya'. Dipuji itu ujian, bisa jadi 
jebakan halus dari iblis yang tak pernah bisa menerima dengan 
kesuksesan-kesuksesan seseorang yang mendekatkan kepada 
Allah. Saat kita sholat khusyu', saat kita mampu bershodaqoh, saat 
kita sanggup menolong agama Allah. Maka Iblis tidak akan terima, 
maka dilemparkanlah jebakan yang bernama pujian itu, 
ditanamkanlah sifat ujub dan riya' yang menghapus amalan 
pencapaiannya. Maka saat dikagumi, rendah hatilah, itu semua 
karena karunia Allah.

Berdoalah untuk orang yang memujimu agar memudahkan 
hatimu untuk tetap tenang dengan pujian, tetap ikhlas walau di 
atas pujian. Karea sesungguhnya orang ikhlas itu dicaci atau dipuji 
rasanya sama, bahkan dua-duanya adalah ujian yang bisa 
menjebak kepada kekufuran, jika menyikapinya salah. Mendoakan 
juga merupakan bagain dari memberi penghormatan lebih kepada 
yang memberikan penghormatan.
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Rasulullah tetap melakukan 
sholat, walau telah dijamin 
diampuni dosanya yang 
telah lalu dan yang akan 
datang. Bahkan Rasulullah 
dihormati tidak hanya oleh 
m a n u s i a ,  n a m u n  p a r a 
malaikat dan bahkan Allah 
pun bersholawat untuknya. 
Namun, Rasulullah tetap 
sholat, kenapa ?. karena 
r a s u l u l l a h  i n g i n  t e t a p 
mensyukuri nikmat yang 
Allah berikan, termasuk 
sholawat, pujian, ampunan 
dan lain sebagainya. Nah 
bagaimana dengan kita?. 
Yang masih banyak dosa, 
mau berhenti berterima 
kasih kepada Allah dengan 
m e n i n g g a l k a n  s h o l a t ? 
Jangan!! Sholat itu bentuk 
riil syukur kepada Allah, 
disamping pengorbanan 
kita untuk jalan Allah.
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Ini pesan Syekh Ahmad Ataillah :

ُْ ْ َ ََّ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ِ اِذا اطلَق الثنَاء علْیك و لْست بأھل فاثن علْیھ بما ھو اھلھ٠ُ َ َ ََ ٍ َِ ِ ِ ََ َ َ

“Jika Allah membiarkan manusia mengulurkan lidahnya 
memujimu padahal engkau sendiri tidak patut menerima pujian 
itu, maka pujilah Allah karena Dialah yang berhak untuk dipuji”.

Mengapresiasi Seseorang Agar Tak Lupa Memuji Allah 

Pernahkah kita memuji cinta atau lebih tepatnya memuji 
seseorang yang kita cintai begitu berlebihan ? Sehingga 
mengakibatkan kita lalai dengan perintah Allah dan lupa 
memuji Allah serta mendekat kepadaNya. Ada kaidah ulama 
bahwa kalau kita mau mengagumi seseorang, maka kagumilah 
yang sudah mati, karena amalannya telah selesai. Jika 
mengagumi yang masih hidup, dia masih rawan fitnah dan 
boleh jadi ujung kematiannya adalah buruk. Maka kecewalah 
kita yang memuji berlebihan. 

Dari Abu Bakrah, ia menceritakan bahwa ada seorang pria yang 
disebutkan di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam, 
lalu seorang hadirin memuji orang tersebut. Rasulullah 
shallallahu'alaihi wassallam lalu bersabda,

“Celaka engkau, engkau telah memotong leher temanmu 
(berulang kali beliau mengucapkan perkataan itu). Jika salah 
s e o r a n g  d i  a n t a r a  k a l i a n  t e r p a k s a  m e m u j i ,  m a k a 
ucapkanlah,”'Saya kira si fulan demikian kondisinya.” -Jika dia 
menganggapnya demikian-. Adapun yang mengetahui kondisi 
sebenarnya adalah Allah dan  janganlah mensucikan seorang di 
hadapan Allah.” (HR. Bukhari)

Rasulullah tetap melakukan sholat, walau telah dijamin 
diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 
Bahkan Rasulullah dihormati tidak hanya oleh manusia, namun 
para malaikat dan bahkan Allah pun bersholawat untuknya. 
Namun, Rasulullah tetap sholat, kenapa ?. karena rasulullah 
ingin tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan, termasuk 
sholawat, pujian, ampunan dan lain sebagainya. Nah 
bagaimana dengan kita?. Yang masih banyak dosa, mau 
berhenti berterima kasih kepada Allah dengan meninggalkan 
sholat? Jangan!! Sholat itu bentuk riil syukur kepada Allah, 
disamping pengorbanan kita untuk jalan Allah. Wallahu a'lam.

JIKA HARUS MEMUJI :

Jika memuji manusia tetaplah 
jangan lupa memuji Allah, agar 
Allah tak cemburu. Karena kita 
banyak memuji manusia yang 
kita gagumi tapi melupakan 
A l l a h  y a n g  m a h a  t e r p u j i , 
padahal yang kita kagumi itu 
adalah ciptaan Allah yang maha 
terpuji.

Katakan apa yang ada, bukan 
mengada-ada. Namun jangan 
mengingkari bahwa Allah maha 
baik dan semua kebaikan yang 
ada pada manusia.

Jangan katakan berulang-ulang, 
hingga Allah tak ridho. Karena 
terlalu berlebihan, seolah-olah 
ia suci tak berdosa sama sekali. 
Padahal sebesar apapun syukur 
(ucapan terima kasih) kita 
kepada Allah, tetaplah hanya 
s e t e t e s  e m b u n ,  j i k a 
dibandingkan nikmat Allah yang 
seluas samudra. 

1

2

3
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D
ulu sewaktu saya masih 
kecil, saya selalu mendapat 
peringkat 1 baik di tingkat 

SD, SMP, SMA
Semua merasa senang, ibu dan 
ayah pun selalu memeluk saya 
dengan bangga. Memeluk dan 
mencium saya. Keluarga sangat 
senang melihat anaknya yang 
pintar dan berprestasi.

Begitupun ketika aku masuk 
perguruan tinggi ternama, tanpa 
embel-embel tes.
Orang tua ku bangga, teman-
teman ku pun merasa bangga 
dengan diriku.

Tatkala aku menjalani masa kuliah 
IPK ku selalu 4 dan aku lulus dari 
perguruan tinggi yang bergengsi 
itu dengan predikat cum laude.
S e m u a  b a h a g i a ,  p a r a  r e k t o r 
menyalami ku dan merasa bangga 
memiliki mahasiswa seperti diriku, 
jangan kau tanya tentang orang tua 
ku, tentunya mereka orang yang 
paling bangga, bangga melihat 
anaknya lulus dengan predikat cum 
l a u d e .  T e m a n - t e m a n k u 
seperjuangan pun gembira, semua 
wajar memancarkan kebahagiaan.
Lulus dari perguruan tinggi kini ku 
memasuki perusahan bonafid. 
Karirku sangat melejit tinggi.

Semua pun merasa bangga dengan 
dir iku,  semua kolega-kolega 
bisnisku selalu menjabat tanganku, 
semua hormat dan menghargai 
diriku, teman-teman lama pun 
selalu menyebut namaku sebagai 
salah satu orang sukses. Semua 
orang puji saya.
Namun ketika saya berikrar untuk 
b e r j u a n g  b e r s a m a  b a r i s a n 
pembela Rasulullaloh SAW, dan ku 
buang segala title keduniaan ku, 
kutinggalkan dunia ku untuk 
mengejar akhirat dan ridhanya. 
Seketika itu pula dunia terasa 
berbalik.  Yaa… Dunia seperti 
berbal ik.  Ku putuskan untuk 
m e r a n t a u  d a n  m e m i l i h 
mempelajari ilmu al-qur'an dan 
s u n n a h  R o s u l u l l o h  s a w,  d a n 
kuhafalkan Al-Qur'an 30 juz.
Semua orang mencemooh dan 
memaki diri saya. Tak ada lagi 
p u j i a n ,  t a k  a d a  l a g i  s e n y u m 
kebanggan, tak ada lagi peluk 
hangat. Yang ada hanyalah cacian.
Terkadang, orang memaki diriku…
"Buat apa sekolah tinggi-tinggi 
kalau masuk pesantren…."
"Dia itu orang bodoh! Udah punya 
p e k e r j a a n  e n a k - e n a k 
ditinggalin…."
Berbagai caci dan maki tertuju 
untuk diriku, bahkan dari keluarga 
yang tak jarang membuat diriku 
sedih.
"Apa ada lulusan perguruan tinggi 
terkenal masuk pondok tahfidz? 

Kisah Nyata Penggugah Jiwa
(Dari seorang sahabat…)

 \\\\\\ \  CINDERA HATI
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Enggak sayang apa udah dapet 
kerja enak-enak? Mau makan dari 
mana?"
Kata mereka..
Ya, pertanyaan-pertanyaan itu 
y a n g  t e r u s  m e n y e r a n g  d a n 
menyudutkan diriku.
Hingga suatu ketika..
Ketika fajar mulai muncul.
Aku ajak ibuku pergi untuk sholat 
berjamaah di masjid. Dimasjid 
tempat biasa aku menjadi imam.
Itu adalah shalat subuh yang akan 
selalu ku kenang.
K u  a n g k a t  t a n g a n  s e r a y a 
mengucapkan takbir. " Allaaahu 
Akbar" ku agungkan Allah dengan 
seagung-agungnya.
Ku baca iftitah dalam hati ku, 
berdesir rasanya.
Kulanjutkan membaca Al-Fatihah, 
ku lantunkan al-fatihah.
Bismil lahirrohmaanirrohii im, 
(sampai disini hati ku begetar) ku 
s e b u t  n a m a n y a  y a n g  m a h a 
pengasih lagi maha penyayang 
terhadap hamba-Nya.
Alhamdulillahirobbil 'aalamiin… 
Ku panjatkan puji-pujian untuk 
Rabb semesta alam..
Kulanjutkan bacaan lamat-lamat, 
ku hayati surah al-fatihah dengan 
seindah-indahnya tadabbur, tanpa 
terasa air mata jatuh membasahi 
wajahku.
Berat lidah ku untuk melanjutkan 
ayat,  Ar-rohmaanirrohiim, ku 
lanjutkan ayat dengan nada yang 
mulai bergetar..
Malikiyaumiddin, kali ini aku sudah 
tak kuasa menahan tangisku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaiin, 
yaa Allah hanya kepadamulah kami 
m e n y e m b a h  d a n  h a n y a 
kepadamulah kami meminta 
p e r t o l o n g a n .  H a t i  k u  t e r a s a 
tercabik-cabik seringkali diri ini 
menuntut kepada Allah untuk 
memenuhi kebutuhan ku, tapi aku 

lalai menjalankan kewajiban-
kewajiban ku kepada Allah.
Sampailah kepada akhir ayat dalam 
surah Al-Fatihah. Ku seka air mata 
ku, dan ku tenangkan sejenak 
diriku.
Selanjutnya subuh itu aku putuskan 
untuk membaca surah 'Abasa. Ku 
hanyut dalam bacaan ku, terasa 
syahdu, hingga terdengar isak 
tangis jamaah sesekali.
Bacaan terus mengalun, sehingga 
sampailah pada ayat 34.
Tangisku membuncah sejadi-
jadinya.
Yauma yafirrul mar'u min akhii, wa 
ummihii wa abiih, wa shoohibatihi 
wa baniih, likullimriim minhum 
yauma idzin sya'nuy yughniih…
Tangisku pun membuncah, tak 
mampu ku lanjutkan ayat, tubuhku 
terasa lemas.
Hingga setelah shalat subuh selesai 
dalam perjalanan pulang. Ibuku 
menanyakan kepadaku, "mengapa 
kamu menangis saat membaca 
ayat tadi, apa artinya?"
Aku hentikan langkahku dan aku 
jelaskan pada ibuku. Kutatap 
wajahnya dalam-dalam. Wahai 
ibu..
Ayat itu menjelaskan tentang huru 
hara padang mahsyar saat kiamat 
n a n t i ,  s e m u a  a k a n  l a r i 
meninggalkan saudaranya.
Ibunya…
Bapaknya..
Istri dan anaknya..
Semuanya sibuk pada urusan 
masing-masing.
Bila kita kaya orang akan memuji 
kita dengan sebutan orang yang 
berjaya.
Namun ketika kiamat terjadi apalah 
g u n a n y a  s e g a l a  p u j i - p u j i a n 
manusia itu.
Semua akan meninggalkan kita. 
Bahkan ibupun akan meninggalkan 
saya..

Ibu pun meneteskan air mata, ku 
seka air mata ibu.
Ku lanjutkan ceritanya, ku pun 
takut bu bila dimahsyar bekal yang 
ku bawa sedikit.
Pujian orang yang ramai selama 
bertahun-tahun pun kini  tak 
berguna lagi.
Lalu kenapa orang beramai ramai 
menginginkan pujian dan takut 
mendapat celaan. Merekapun tak 
m e n g h i r a u k a n  k e h i d u p a n 
akhiratnya kelak.
Ibu kembali memeluk saya dan 
tersenyum. Ibu mengatakan, 
betapa bahagianya punya anak 
seperti dirimu.
Baru kali ini aku merasa bahagia, 
karena ibuku bangga terhadap 
diriku.
Berbagai pencapaian yang aku 
dapat dulu, walaupun ibu sama 
memeluk ku namun baru kali ini 
pelukan itu sangat membekas 
dalam jiwaku.
Wahai manusia sebenarnya apa 
yang kalian kejar?
Dan apa pula yang mengejar 
kalian?
Bukankah maut semakin hari 
semakin mendekat?
Dunia yang menipu jangan sampai 
menipu dan membuat mu lupa 
pada negeri akhirat kelak.
Wahai saudaraku, apakah kalian 
sadar nafas kalian hanya beberapa 
saat lagi?
Sebelum lubang kubur kalian akan 
digali?
A p a  y a n g  a k u  d a n  k a l i a n 
banggakan dihadapan Allah dan 
Rosul?
Sekarang kita di atas tanah, esok 
tanah di atas kita…
Semoga menjadi bahan renungan 
kita semua.
*Masherroe (sumber: WAG/mc)
NusantaraKini.com
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a s i h  i n g a t k a h  k i t a , 

Md e n g a n  P a h l a w a n 
N a s i o n a l  R e p u b l i k 

Indonesia yang terkenal sebagai 
seorang poligot ?
Beliau menguasai 7 hahasa Asing, 
s e h i n g g a  k e p i a w a i a n  b e l i a u 
m a m p u  m e m b u a t  b a n g s a 
Indonesia berdiplomasi di berbagai 
lintas negara. Adalah KH. Agus 
Salim, sosok muslim yang religius 
mampu membuat pemuka dunia 
lain-nya terdiam, saat sang Kiai 
berorasi dan berdiplomasi.
Di era globalisasi saat ini, ada tokoh 
poligot yang ternama. Beliau 
adalah bapak DR. Syaf'ie Antonio, 
pakar ekonomi syariah dunia. 
Te r n y a t a  b e l i a u  j u g a  m a h i r 
b e n e r a p a  b a h a s a .  B a h a s a 
Indoensia, bahasa  Arab, bahasa 
Inggris, bahasa China mampu 
b e l i a u  k u a s a i  d e n g a n  b a i k . 
Sehingga betapa mudahnya beliau 

menjadi nara sumber tingkat 
dunia. Bahkan apa yang beliau 
katakan, mampu membuat pihak 
dunia luar bertekuk lutut pada 
beliau.

Dan tentu saja, seseorang mampu 
menguasai bahasa asing dengan 
baik.  T idak serta  merta  bisa 
mumpuni. Pasti melalui fase step 
by step, dan pembiasaan semenjak 
dini.
Terkadang, ada beberapa pihak 
kaum muslimin. Rasanya tabu jika 
m e n g a j a r k a n  a n a k - a n a k n y a 
dengan bahasa asing. Sepertinya 
berasa kurang Islami. Isnya Bahasa 
Inggris bahkan sudah menjadi 
wajib di sekolah bahkan di pondok 
pesantren. Karena menyadari 
betapa pentingnya bisa menguasai 
bahasa asing dengan baik.
Tetapi sejauh pengamatan kami. 
Kualitas berbahasa asing pada anak 

didik kalangan muslim ternyata 
k a l a h  d e n g a n  n o n  m u s l i m .  
Kalangan non muslim sangat 
ambisius mengajarkan anak-anak 
mereka piawai dengan bahasa 
as ing.  Sementara  anak-anak 
kalangan muslim kualitasnya 
sangat rendah dalam berbahasa 
asing.
U n t u k  m e m o t i v a s i  k e l u a r g a 
muslim. Khususnya para ayah dan 
ibu yang memiliki putra dan putri. 
Marilah, kita upayakan anak-anak 
kit untuk mahir berbahasa asing, 
bukan semata-mata mencari 
dunia. Akan tetapi, demi kejayaan 
Islam, Izzul Islam wal Muslimin.
Apakah Rasulullah Muhammad 
SholALLAHu 'alaihiwassalam, 
memerintahkan kita mempelajari 
bahasa asing ? 
Mari kita simak sebuah kisah 
shohabat Zaid bin Tsabit berkata, 
"Rasulullah SholALLAHu 'alaihi 

Oleh : Etty Sunanti

MENGAJARKAN BAHASA ASING 
KEPADA ANAK

 \\\\\\ \  TARBIYAH
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w a s s a l a m  m e m e r i n t a h k a n 
kepadaku untuk mempelajari 
b a h a s a  I b r a n i  g u n a 
m e n e r j e m a h k a n  s u r a t  o r a n g 
Yahudi." 
Z a i d  b e r k a t a  d e n g a n  p e n u h 
semangat, "Demi ALLAH, sungguh 
akan aku buktikan kepada orang-
orang Yahudi bahwa aku mampu 
menguasai bahasa mereka."
Zaid melanjutkan, "Setengah bulan 
berikutnya aku mempelajarinya 
dengan tekun dan setelah aku 
menguasainya maka aku menjadi 
juru tulis Nabi. Apabila beliau 
mengirim surat kepada mereka, 
akulah yang menuliskannya. Dan 
apabila beliau menulis surat dari 
mereka, akulah yang membacakan 
dan menerjemahkannya untuk 
beliau." ( Shahih At-Tirmidzi, 2715. 
At-Tirmidzi mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih )
Kecintaan kaum muslimin kepada 
Islam , ALLAH dan Rasul-Nya. Akan 
m a m p u  m e m b u a t  s e s e o r a n g 
bersemangat dalam menempa 
dirinya. Kalaupun para orang tua 
tidak mampu melakukannya, maka 
kesempatan kedua wajib diberikan 
kepada anak-anaknya. 
Generasi Rabbani, sebuah generasi 
yang berkualitas. Haruslah memiliki 
kecakapan dalam berbahasa asing. 
Jika saat ini, bahasa dunia ada 
beberapa yang wajib di kuasai. 
Menurut hemat saya, ada 3 bahasa 
asing yang wajib di kuasai putra 
putri kita. 

1. Bahasa Arab, sebagai bentuk 
mempelajar i  dan menguasai 
bahasa Al Quran dan Al Hadits. Agar 
kita, bisa kembali kepada ajaran 
yang benar.

2. Bahasa Inggris, sebagai bentuk 
bahasa pergaulan dunia, serta 
bahasa tekhnologi. Menguasai 
p e r a d a b a n  d a n  d a k w a h .  K e 
berbagai penjuru dunia.

3. Bahasa China, sebagai bentuk 
bahasa perdagangan dunia. Dan 
mengantisipasi pemahaman yang 
melenceng dari aqidah. Karena 
China memang menguasai dunia 
dalam masalah muamalah.

Sebenarnya, banyak manfaat jika 
putra putri ayah bunda mampu 
berbahasa asing. Kita ketahui 
b e r s a m a ,  b a h w a  p e l u a n g 
mendapatkan  rizki mereka akan 
jauh lebih baik daripada anak-anak 
yang tidak pandai menguasai 
bahasa asing.
Te t a p i  s e b e n a r n y a  d a r i  s e g i 
psikologi, kemampuan berbahasa 
asing pada diri seseorang akan jauh 
lebih baik. Apa manfaat psikologi, 
bagi  anak-anak yang mampu 
berbahasa asing.

1. Mereka akan lebih percaya diri, 
tidak rendah diri. Karena mereka 
akan mudah bergaul dengan orang 
asing. 

2. Kemampuan berbahasa asing, 
merupakan lifeskill yang yang layak 
diperhitungkan. Dan mereka akan 
menonjol dalam segi prestasi.

3 .  M e r e k a  a k a n  l e b i h  c e p a t , 
memperoleh informasi lebih awal. 
Dibadingkan orang yang tidak 
mengerti bahasa asing. 

4 .  M e r e k a  a k a n  m a m p u 
bernegosiasi dalam hal urusan 
apapun. Baik demi kepentingan 
pribadi, keluarga, golongan, agama, 
hingga perihal urusan negara.

Bagaimana cara mengajarkan 
a n a k - a n a k  k i t a  a g a r  m a m p u 
berbahasa asing dengan baik ?

1 .  B a g i  o r a n g  t u a  y a n g 
berkelimpahan rizki, bisa saja di 
ikutkan di lembaga khusus. Atau 

s e r i n g  d i  i k u t k a n  b e r b a g a i 
kompetisi. Atau bahkan sering di 
mukimkan di luar negeri. Atau 
mendatangkan Native atau guru 
khusus.

2. Bagi orang tua yang minim rizki-
nya,  paling tidak mempunyai 
pemahaman bahwa anak-anak 
wajib mampu berbahasa asing 
dengan baik. Maka, orang tua wajib 
memberikan dukungan penuh. 
Memotivasi anak-anaknya agar 
mempunyai semangat belajar dan 
menguasai bahasa asing.

Banyak cara yang bisa dilakukan 
untuk mengajarkan anak-anak. Jika 
anak-anak diberikan dukungan 
penuh, dan diberikan kesadaran 
b e t a p a  p e n t i n g n y a  m a m p u 
berbahasa asing dengan baik. 
Insya'ALLAH, anak-anak akan kreatif 
m e n c a r i  j a l a n  s e n d i r i .  Ya n g 
pastinya, orang tua juga harus 
memperhatikan step by step 
pendidikannya. Akan ada saja cara 
bagi seseorang yang mempunyai 
keinginan dalam hidupnya. Terlebih 
di  era yang sudah globalisai. 
M e n j a l i n  h u b u n g a n  d e n g a n 
siapapun di berbagai lintas negara 
bisa dengan mudah, lewat gadget 
dan internet.

Ay a h  i b u  r a h i m a k u m m u l l a h , 
marilah kita menjadi orang tua yang 
arif dan bijaksana. Demi kemajuan 
dan kebaikan anak-anak kita. Di 
samping memiliki dasar agama 
yang kuat.  Maka anak-anak perlu 
diberikan modal kemampuan 
berbahasa asing yang baik pula. 
S e m o g a  k i t a  s e m u a ,  m a m p u 
menjadi orang tua yang bijaksana. 
Mempersiapkan generasi tangguh. 
Aamiin.
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ork atau sering disebut sebagai daging babi  

Pmerupakan salah satu daging yang berasal dari 
hewan ternak babi. Berbeda dengan daging 

c e l e n g  y a n g  m e r u p a k a n  b a b i  h u t a n .  U n t u k 
mendapatkan daging celeng dengan berburu. Daging 
babi sengaja diternakkan untuk dikonsumsi dagingnya 
seperti hewan ternal lainnya.  Mengapa daging babi 
dalam islam di haramkan. Babi adalah hewan yang 
dagingnya diharamkan untuk dikonsumsi bagi umat 
muslim di dunia. Alasan daging babi diharamkan karena 
babi merupakan hewan yang sangat kotor dan dapat 
memicu berbagai penyakit bagi manusia. Pernyataan 
tersebut semakin dikuatkan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh ilmuan modern di dua negara 
Timur dan Barat yaitu China dan Swedia. Menyebutkan 
bahwa daging babi merupakan penyebab utama dari 
kanker anus dan kolon. Hal ini dikarenakan daging babi 
memiliki banyak kandungan parasit, bakteri, dan virus 
yang sangat berbahaya. Bagi masyarakat yang suka 
mengonsumsi daging babi memiliki potensi besar 
mengidap berbagai penyakit. Hal itu dikarenakan oleh 
parasit, bakteri dan virus yang terdapat pada daging 
babi.
Karena ada beberapa bahaya yang ditimbulkan dalam 
mengkonsumsi daging babi, sebagai berikut : 

1. OBESITAS 
Daging babi merupakan salah satu jenis daging yang 
memilki kandungan lemak yang tinggi. kandungan 
lemak yang tinggi ini dapat menyebabkan terjadinya 
obesitas. Ketika anda mengkonsumsi terlalu banyak 
daging babi, maka hal ini akan menyebabkan lemak 
y a n g  a d a  p a d a  d a g i n g  b a b i  m e n u m p u k  d a n 
menyebabkan terjadinya obesitas atau kegemukan. 
Bahaya obesitas  :
Tubuh menjadi sulit bergerak
Mudah merasa lelah
Merupakan pintu masuk dari berbagai macam penyakit
Mudah merasa sesak nafas.

2. MENINGKATKAN KADAR KOLESTROl
Kandungan lemak yang tinggi pada daging babi tentu 
saja akan berakibat buruk bagi kesehatan. Selain 
kandungan lemak yang dapat  menyebabkan 
munculnya obesitas, maka kadar lemak yang terlalu 
tinggi pada daging babi dapat menyebabkan terjadinya 
kolestrol tinggi.Kadar kolestrol yang tinggi dapat 
menyebabkan berbagai macam penyakit kronis, 
diabetes melitus, jantung koroner, stroke, asam 
urat,minimnya suplay oksigen,tubuh menjadi lemas 
l e s u  d a n  l e m a h ,  m u d a h  m e n g a n t u k ,  k u r a n g 

BAHAYA DAGING BABI 
Bagi Kesehatan
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Oleh : Dr. Nur Mukarromah, S.KM, M.Kes
(Dosen Fak. Ilmu Kesehatan Univ. Muhamamadiyah Surabaya)



konsentrasi, sesak nafas, penyumbatan pembuluh 
darah, lemak yang menumpuk.

3. MENGHAMBAT PEREDARAN DARAH
Meskipun kaya akan selenium dan juga zat besi yang 
mampu melancarkan peredaran darah, namun 
demikian, kandungan lemak yang sangat tinggi pada 
d a g i n g  b a b i  d a p a t  m e n y e b a b k a n  t e r j a d i n y a 
penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan 
pembuluh darah ini dapat menyebabkan munculnya 
beragam penyakit diantaranya : penyumbatan 
pembuluh darah, stroke, penyakit jantung coroner, 
serangan jantung, tubuh menjadi lemas dan juga 
mudah lelah.

4. MEMILIKI KANDUNGAN CACING PITA
Daging babi, apabila tidak diolah dengan tepat dan jga 
benar bisa memiliki kandungan cacing pita di 
dalamnya. . Cacing pita sendiri merupakan jenis cacing 
yang bisa terdapat pada beberapa jenis hewan, seperti 
sapi dan juga babi. Terutama mereka yang hidup liar, 
yang pakannya tidak dikontrol oleh pemilikinya, 
meningkatkan resiko terjangkit cacing pita lebih tinggi 
lagi.Cacing pita dapat menyebabkan beberapa bahaya 
kesehatan bagi tubuh kita. Berikut ini adalah beberapa 
bahaya kesehatan dari cacing pita yang masuk ke dalam 
tubuh kita : feses yang keluar mengandung cacing, 
menyebabkan munculnya gejala - gejala anemia, mual 
dan juga muntah - muntah, diare, sulit buang air besar, 
berat badan yang menurun drastis, menimbulkan rasa 
pegal pada otot, selera makan menurun, menyebabkan 
gangguan pada sistem pernapasan, kejang - kejang, 
sakit perut, gatal - gatal pada kulit

5. PENYAKIT RADANG PARU-PARU
Bahaya daging babi bagi kesehatan selanjutnya adalah 
dapat menyebabkan peradagan paru-paru atau 
paragonimiasis. Penyakit ini terjadi karena disebabkan 
oleh parasit yang terdapat dalam daging babi. Adapun 
jenis parasit tersebut bernama p. westermani dan 
pulpanoris yang memiliki potensi menyerang paru-
paru dan menyebabkan peradangan yang cukup parah. 
Jika penyakit tersebut tidak ditangani dengan cepat 
maka akan berakibat pada kematian.

6. PENYAKIT BALANTIDIASIS
Penyakit ini terjadi akibat karena parasit yang terdapat 
pada daging babi yaitu balantidium coli. Parasit ini 
adalah protozoa yang terdapat di dalam sekum dan 
usus besar babi yang berkembangbiak di saluran 

pencernaan. Parasit ini jika sudah masuk dalam tubuh 
manusia maka akan mengakibatkan disentri akut dan 
menurun pada organ vital manusia.

Risiko kanker dari daging babi kemasan
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 
daging babi olahan yang dikemas seperti ham, bacon, 
dan sosis bisa menjadi salah satu pemicu kanker. Periset 
menemukan bahwa mengonsumsi 50 gram daging 
olahan babi setiap hari bisa meningkatkan risiko kanker 
kolorektal, merupakan jenis kanker yang tumbuh pada 
usus besar (kolon) atau rektum.

1. PENYAKIT HATI
Selain menyebabkan kanker kolorektal, sebuah studi 
telah menemukan bukti kuat antara konsumsi daging 
babi dan penyakit hati. Hal ini disebabkan oleh senyawa 
N-nitroso, yang banyak ditemukan pada produk daging 
babi olahan yang dimasak pada suhu tinggi.

2. HEPATITIS E
Produk daging babi, terutama hati babi seringkali 
membawa virus hepatitis E yang dapat menyebabkan 
komplikasi parah, hingga berisiko menyebabkan 
kematian. Anda yang kurang bersih ketika mengolah 
dan memasak daging babi lebih rentan terinfeksi virus 
hepatitis E. 

3.  CACINGAN
Makan daging babi mentah atau belum matang yang 
sudah terkontaminasi larva cacing trichinella bisa 
menyebabkan cacingan atau penyakit trikinosis. Anda 
mungkin mengalami sakit perut, diare, kelelahan, mual 
dan muntah. Bahkan, seminggu setelah makan babi 
yang terinfeksi, cacing betina dewasa sekarang di dalam 
tubuh Anda menghasilkan larva yang memasuki aliran 
darah Anda dan akhirnya masuk ke otot atau jaringan 
lainnya.Begitu serangan jaringan ini terjadi, gejala 
trikinosis meliputi sakit kepala, demam tinggi, 
kelemahan umum, sakit otot dan nyeri tekan, mata 
merah muda (konjungtivitis), sensitivitas terhadap 
cahaya, dan pembengkakan kelopak mata atau wajah.

Itulah beberapa bahaya dari daging babi. Konsumsilah 
segala makanan yang akan anda makan dengan bijak 
dan cukup, jangan makan dengan berlebihan, karena 
akan menyebabkan munculnya berbagai macam 
gangguan kesehatan. Semoga artikel ini bermanfaat. 
Terima kasih
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Majelis Iman Muslimah 
Yayasan Suara Hati

da yang mengatakan bahwa wanita tercipta 

Adari tulang rusuk pria, dengan makna bahwa 

layaknya tulang rusuk yang bengkok, seorang 

wanita jika dibiarkan (melakukan perbuatan yang 

menyimpang) ia akan terus menjadi bengkok, namun 

jika diluruskan (diperlakukan) secara kasar ia akan 

patah (hatinya akan hancur). 

Dengan inilah ketua Yayasan Suara Hati, Ustadz Rofiq 

Abidin, membentuk sebuah majelis bagi karyawati 

Suara Hati yang diberi nama MIM (Majelis Iman 

Muslimah). Majelis ini dibentuk untuk membekali 

para muslimah khusunya yang bekerja di YSH untuk 

lebih memahami peran sebagai wanita dalam 

kehidupan serta untuk membentuk generasi 

muslimah yang sholehah.

Majelis ini sudah berjalan dua kali dan dilakukan setiap 

satu bulan sekali. Kajian yang sudah dibahas sejauh ini 

yaitu tentang peran wanita sesuai 3 kodratnya yaitu 

wanita sebagai pribadi, wanita sebagai seorang istri 

dan wanita sebagai seorang ibu.

Untuk saat ini MIM baru dilaksanakan untuk karyawati 

YSH sendiri dan In syaa ALLAH untuk kedepannya MIM 

ini bisa dibuka untuk para donatur YSH ataupun untuk 

kalangan umum. Yayasan Suara Hati akan selalu 

berusaha untuk bisa menjadi tempat bagi mereka 

yang ingin belajar menjadi pribadi yang lebih baik. 

(Lute)
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amis, 08 Februari 2018, Yayasan Suara Hati 

Kmendapat kesempatan untuk membantu 
menjadi panitia dalam acara donor darah di PT. 

United Tractors Tbk yang berlokasi di Jalan Rungkut 
Industri III no.46 Surabaya. Acara yang dimulai pada 
pukul 07.30-13.00 WIB ini merupakan momen pertama 
kalinya bagi YSH dan PT. UT dalam melakukan 
kerjasama.

Di PT. UT yang memiliki cabang diseluruh pelosok 
Indonesia sendiri, acara donor darah ini merupakan 
agenda tetap yang sudah dimulai sejak kurang dari 
tahun 2010. Seperti perusahaan besar pada umumnya, 
PT. UT memiliki program CSR yang memiliki misi untuk 
memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa 
dan memelihara keseimbangan ekonomi, sosial dan 
lingkungan untuk menciptakan nilai tambah yang 
lestari. 5 pilar kegiatan CSR yang mereka miliki meliputi 
bidang Pendidikan, Kewirausahaan, Tanggap Darurat, 
Perlindungan Lingkungan juga Kesehatan Masyarakat.
Donor Darah merupakan satu dari beberapa Program 
Kesehatan Masyarakat yang dicanangkan oleh PT. UT. 
Dengan target 30.000 kantung darah dari seluruh PT. 
UT diseluruh Indonesia, untuk cabang Surabaya 

memiliki target sejumlah 150 kantung setiap tahunnya. 
Dalam 1 tahun, program donor darah ini dilakukan 
sebanyak 4 sesi yaitu setiap 3 bulan sekali. 

Pak Hafidzin selaku Coorporate ESR dan Sekretaris Tim 
CSR di PT. UT cabang Surabaya ini, ikut turun langsung 
ke lapangan untuk mengawasi jalannya acara donor 
darah ini. Menurut Pak Hafidz -begitulah beliau biasa 
disapa- program ini selalu mendapatkan antusias besar 
dari para karyawan, namun beberapa persyaratan yang 
harus terpenuhi untuk menjadi donatur darah ini 
membuat peserta yang lolos screening tidak banyak. 
Alasan-alasan seperti belum cukup usia, berat badan 
kurang, tensi dan HB darah yang terlalu rendah atau 
terlalu tinggi membuat 17 dari 48 orang yang 
mendaftar tidak lolos screening. 
Dalam tahun ini masih ada 3 kali lagi sesi program donor 
darah yang akan diadakan untuk memenuhi target 150 
kantung darah yang semoga saja dapat tercapai. Dan 
semoga untuk kedepannya PT. United Tractors Tbk dan 
Yayasan Suara Hati dapat menjalin kerjasama dalam 
menggapai cita-cita untuk memberikan manfaat bagi 
orang banyak. (Lute)

DONOR DARAH 
PT. United Tractors Tbk Surabaya
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Kajian rutin majelis iman muslimah

Kegiatan donor darah PT. United Tractors Tbk & YSH
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Rahmati di Al-Khasanah desa Ental Sewu, Buduran 
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had, 28 Januari 2018, pagi yang cerah untuk 

Amelakukan kegiatan yang positif salah satunya 
Rahmati. Bertempat di Panti Asuhan Al-Khasanah 

desa Ental Sewu, Buduran - Sidoarjo, panti asuhan ini dihuni 
oleh anak asuh laki-laki saja.
Pukul 09.00 WIB, tim medis Yayasan Suara Hati tiba di lokasi 
dan disambut dengan sangat antusias oleh Ustadz beserta 
anak-anak asuh. Diawali dengan pemeriksaan kesehatan 
bersama Dr. Churri dan pemberian obat oleh para perawat 
kepada yang sakit juga pemberian vitamin kepada yang 
sehat namun memerlukan asupan vitamin tambahan. 
Dari hasil pemeriksan terdiagnosa 8 anak dengan Ispa 
(batuk/pilek), 2 anak Cephalgia, 1 anak Myalgia, dan sisanya 
sehat.
Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, Dr. Churri 
melanjutkan dengan penyuluhan kesehatan tentang 
kebersihan dan pola makanan sehat yang seharusnya 
dikonsumsi oleh anak asuh setiap harinya karena dari 
pemeriksaan terdapat banyak anak asuh yang menderita 
ISPA dimana penyakit ini menyerang tenggorokan sehingga 
menyebabkan batuk. 

Kegiatan ditutup pada pukul 10.30 WIB dengan penyerahan 
Cindera Mata yang berupa kotak P3K beserta Isinya. Semoga 
YSH bisa selalu amanah untuk mengadakan Rahmati setiap 
bulannya dan menyebarkan kesehatan dibanyak Panti lain. 
Indahnya berbagi dengan sesama, indahnya berbagi 
kesehatan. (elok)

Rahmati 

di Panti Asuhan Al-Khasanah
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Bi j a k s a n a  a d a l a h  k a t a  y a n g  t e p a t  u n t u k 
menggambarkan sosok Ibu Wahjutiningsih. 
Donatur tetap Yayasan Suara Hati ini merupakan 

salah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Sejak tahun 
1994 beliau menjadi seorang guru disebuah sekolah 
menengah pertama. Sayangnya, sebagai seorang 
muslim beliau harus berada ditengah-tengah mayoritas 
non-muslim karena SMP tempat beliau mengajar 
merupakan sekolah swasta umum yang kebetulan 
pemiliknya adalah seorang nasrani.
Berada ditengah-tengah lingkungan dimana yang 
muslim menjadi minoritas tidak membuat istri dari 
bapak Iwan ini menjadi ikut-ikutan justru beliau 
semakin memegang teguh keimanan yang ia miliki. 
Dikarenakan tempat ia mengajar tidak ada mata 
pelajaran agama bagi murid-muridnya, Bu Iwan turun 
tangan sendiri untuk memberikan pelajaran agama 
Islam bagi murid-muridnya yang muslim. 

Meski telah lama mengabdi di sekolah tersebut dengan 
prestasi yang baik bahkan menjadi wakil kepala sekolah, 

tidak jarang bu Iwan -sapaan untuk beliau- menghadapi 
kritikan atau sentimen dari orang-orang yang kurang 
sefaham dengannya. Mungkin membutuhkan waktu 
yang cukup lama, mungkin merupakan sebuah 
keputusan yang cukup sulit, namun pada tahun 2017, 
Bu Iwan memutuskan untuk mengakhiri karirnya. 
"Mungkin ini hidayah, sudah sejak beberapa tahun 
belakangan hati saya mulai merasa tidak nyaman. Saya 
bertanya-tanya mungkin ada yang salah pada diri saya. 
Dari situlah saya mencoba mengembalikan semuanya 
kepada Allah. Saya berusaha semakin mendekatkan diri. 
Mensolidkan yang fardlu, dan mencoba menjalankan 
yang sunnah. Semakin saya mendekat pada Allah 
semakin tenang hati  saya dan akhirnya saya 
memutuskan untuk fokus kepada keluarga dan ibadah, 
meninggalkan yang membuat saya merasa tidak 
nyaman. Mungkin Allah sedang membimbing saya 
untuk keluar dari tempat yang seharusnya bukan untuk 
saya," begitu tutur beliau dengan senyum yang 
merekah saat menjelaskan betapa bahagia ia setelah 
mengambil keputusan yang bukan hanya baik namun 
juga In Syaa Allah benar.

Bu Iwan menjadi donatur YSH selain sebagai salah satu 
langkah untuk mensyukuri berkah yang diberikan Allah 
SWT, juga sebagai bentuk pengajaran kepada anak 
semata wayangnya, Anugrah Ammar Fauzie. Bu Iwan 
menanamkan kepada anaknya untuk tidak terlalu 
mengagungkan harta dan betapa baiknya jika kita bisa 
membagikan apa yang kita punya kepada yang lebih 
membutuhkan. 
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Bu 
Iwan, dan semoga Bu Iwan sekeluarga akan selalu 
dibimbing menuju jalan kebenaran oleh Allah SWT. 
Aamiin Ya Rabb. (Lute)

Bu Iwan menanamkan kepada 
a n a k n y a  u n t u k  t i d a k  t e r l a l u 

mengagungkan harta dan betapa baiknya 
jika kita bisa membagikan apa yang kita 
punya kepada yang lebih membutuhkan. 

"Pegang Teguh Keimanan 
Kepada yang Maha Esa”

Wahjutiningsih
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LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 
BULAN: Januari 2018

PEMASUKAN 

SALDO AWAL Rp                    

a. Infaq Ru�n Rp                    

b. Shodaqoh Rp                       

c. Zakat Rp                       

d. Kotak Peduli Rp                       

e. Waqof Tunai Rp                            

f. Lain-Lain Rp                          

JUMLAH Rp                  

PENGELUARAN 

PROGRAM

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Rp                    

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

c. Media Syi'ar dan Dakwah Rp                       

d. Sosial Kesehatan Rp                       

e. Graha Kaffah / Pembangunan Klinik Rp                    

f. Operasional Kegiatan Layanan Zis Rp                    

g. Biaya Administrasi dan Umum Rp                    

h. Sumbangan Lain-Lain Rp                       

JUMLAH Rp                  

SALDO AKHIR Rp                    

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

27,447,433 

64,245,000 

15,845,000 

1,250,000 

4,750,000 

65,000 

19,900,000 

106,055,000 

18,837,500 

28,570,000 

5,100,000 

1,600,000 

11,200,000 

29,361,250 

6,738,400 

29,603,450 

131,010,600 

2,491,833 
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Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan ALLAH) sebagian dari rezki yang telah Kami 
berikan kepadamu.....(QS. Al Baqarah : 254)

No 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nama donatur insidentil
Umi subaedah
Nanang Purdianto
Hamba Allah
H. Murjatno
Nyunyi Rahmawati
Rudi P.A
Mbah Katana
Mbah Su'ud
Setianti Wibawani I
Fauzi
Hamba Allah
Mas Indra
Bu Wina
Hamba Allah
Heni
Artawan
Yoga TA
Yuli
Dwiki P
Moch. Arif
Fida Kristinawati
Drg. Budi Santoso
Bu Vita
Alm. Supardi
Hamba Allah
Nora
Priyo
Drg. Budi Santoso
Bu Andri
Cahyo Adi Nugroho
mendoan numani
Supin
Nugrahani cahyawati
Anna
Sri Mulyani
Aditya
Hamba Allah
Café Gateway
Warkop Fresh n Fun
TB P. Maskur
Warung nasi P. Sunarto
Dr. Hanan
Bu Titin
Ibu Hartati
Ghani P

Donasi
100,000
100,000
200,000
350,000
50,000
1,000,000
20,000
20,000
100,000
100,000
100,000
300,000
500,000
1,000,000
20,000
25,000
20,000
5,000
50,000
30,000
30,000
40,000
100,000
100,000
50,000
25,000
100,000
20,000
100,000
850,000
400,000
20,000
20,000
25,000
100,000
3,000,000
250,000
200,000
150,000
50,000
50,000
50,000
25,000
1,200,000
300,000

No 
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Nama donatur insidentil
Anjarwati
Hery Setiyono
Susanto
Hamba Allah
bapak Novi
Mba Ana
Ibu Iendriyani
Agus Sudarsono
Mas Indra
Bu Sulis
Bu Novi 
Ananda Wagiati bt Adi sumarno
Eka
Tanti Herlany
ita yuniati
Diana Achriani
Hamba Allah
Hamba Allah
Supriyadi
Kesha Hikmah
Bu Vina
tommy
Denik trisna sintawati
elzatta
neny setyasih wijayati
ana
novy wulansari
shentya mauren SP
Bu Didied
Supraptiningsih
Diah Ekowati

Donasi
200,000
25,000
20,000
200,000
600,000
100,000
500,000
100,000
1,000,000
400,000
300,000
300,000
50,000
100,000
100,000
50,000
100,000
5,000
50,000
70,000
300,000
100,000
200,000
500,000
100,000
25,000
100,000
50,000
50,000
20,000
100,000

DONATUR INSIDENTIL JANUARI 2018
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Maret 2018

Kirimkan foto buah hati anda 

Nama: Aisyah fatharani 
hikam
Nama ortu: bpk wendy 
juniara B. dan Ibu nur 
indah sulistiani
Ttl: malang 30 juni 2012

Nama anak : Athallah Fazli 
Prasetyo

TTL : Surabaya 05 April 2014
Nama ibu : Finiaty 

KosasihNama 
Ayah : Andy Yuliprasetyo



Yayasan Suara Hati
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lkan Giru / Nemo biasa disebut juga sebagai ikan badut 
adalah ikan hias air laut dari subfamili Amphiprioninae. 
Terdapat sekitar 28 spesies dikenali, salah satunya berada di 
genus Premnas, sementara sisanya di genus Amphiprion. 
Varian warna jenis jenis ikan giru diantaranya warna kuning, 
jingga, kemerahan atau kehitaman. Spesies terbesar dapat 
tumbuh mencapai panjang 18 cm, sementara terkecil hanya 
mencapai 10 cm. Di jepang, ikan badut di kenal dengan nama 
kakure-kumanomi, di Rusia: obyknovennaya rybka-kloun, dan 
di Denmark: klovnfisk.

Clownfish demikian sebutan nama lain dari ikan giru ini, 
termasuk jenis ikan air laut yang biasa di jadikan ikan hias, 
warnanya yang indah, cerah dan tingkahnya yang lucu 
membuat ikan ini menjadi primadona sebagai ikan hias air 
laut. Biasa mereka dipelihara bersamaan dengan anemon-
anemon laut, karena anemon laut merupakan tempat tinggal 
ikan giru di habitat alaminya.

Referensi tentang ikan giru diketahui ada 28 jenis yang telah 
terindentifikasi. Seluruh jenis ini merupakan famili dari 
Pomacentridae, dengan genus Amphirion dan satu 
diantaranya adalah Premnas. 

Ada sekitar  Jenis 28

Ikan Nemo



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama  :............................................................................................................................

Instansi  :............................................................................................................................ 

Alamat  :............................................................................................................................  

Tanggal lahir :............................................................................................................................

Telepon  :............................................................................................................................

Bersedia untuk menjadi donatur rutin Yayasan Suara Hati setiap bulan dalan bentuk :

 Infaq   Sodaqoh              Zakat

Sebesar :  Rp. 50.000,-  Rp. 100.000,-   Rp.__________

Cara pengambilan :         di rumah   di kantor   transfer

Muzaki

(.................)

Amil

(.................)

.................,...................................

"

Tabunga� Qurba�

Donatur

(.................)

Penerima

(.................)

Meringankan qurban anda

Nama  :............................................................................................................................

Instansi  :............................................................................................................................ 

Alamat  :............................................................................................................................  

Tanggal lahir :............................................................................................................................

Telepon  :............................................................................................................................

Dengan ini siap untuk menabung qurban sebesar :......................................................................

Lembar Kesediaa� Donatur



Gerakan Peduli Anak Asuh
SD
Rp. 279.000

SMP
Rp. 496.000

SMA
Rp. 665.000

*Kebutuhan pendidikan dalam satu bulan 

HUBUNGI: (031) 854 74 99  I  WA: 0812 1782 6996 

UKURAN

Cover dalam depan 1 halaman
Cover dalam depan 1/2 halaman
Cover dalam belakang 1 halaman
Cover dalam belakang 1/2 halaman
Cover belakang 1 halaman

Rp. 1.000.000
Rp. 600.000
Rp. 800.000
Rp. 500.000
Rp. 2.000.000

Rp. 2.400.000
Rp. 1.200.000
Rp. 1.800.000
Rp. 900.000
Rp. 5.400.000

HARGA PAKET 3 BULAN

MAU     BERIKLAN

SAMBIL     BERAMAL

diskon 
khusus mitra
& donatur

20%



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

F ree Ongkir

SateGule Paket nasi

Hubungi :
031-854 74 99 (Kantor)

0823 3539 2883 (Hp/wa)
0852 3034 2828 (wa)

KETIKA SEJARAH MENJADI SOLUSI

BERSAMA UST ROFIQ ABIDIN
SETIAP SELASA, 
JAM 4 SORE, DI SAS FM 107.5
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