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Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Redaksi

MUSLIMAH YANG TANGGUH

Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh 
Kartini yang dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis Tot 
Licht. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan 
membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini kepada teman-
temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti 
harfiahnya "Dari Kegelapan Menuju Cahaya" Kartini mendapat inspirasi dari 
Kitab Sucinya (Al-Qur'an) "Minadz dzulumati Ilan Nuur".

Lalu bagaimana dengan Kartini masa kini?? Kami jadikan ulasan utama kali ini 
bagaimana agar bisa menjadi Kartini-Kartini (muslimah) masa kini tanpa 
harus meninggalkan Alquran dan hanya mengikuti tren masa kini. Ada empat 
tips yang bisa anda terapkan supaya bisa menjadi muslimah yang sesuai 
dengan Alquran. Tapi sebelum itu ada motivasi yang kami sajikan kepada para 
donatur berupa semangat pagi, apa yang membuat hidup lebih berkah?? 
Juga ada tips bagi anda yang super-super sibuk dengan aktivitas anda, yang 
akan kami ulas singkat di refresh qolbu.

Jepang atau yang juga kita kenal sebagai negeri sakura menjadi destinasi kita 
kali ini dalam ulasan jejak risalah. Bagaimana asal mula islam dikenal di negeri 
tersebut dan berlanjut dengan ragam ilmu yang mengulas tentang keajaiban 
Alquran pada syaraf, otak dan organ tubuh manusia yang sungguh luar biasa. 
Tak lupa ada kisah inspirasi dari seorang tukang parkir dan masih banyak 
ulasan yang menarik lainnya.
Juga yang spesial pada edisi kali ini adalah dominan warna pink, semoga pada 
ulasan di bulan ini khususnya bagi seorang muslimah semakin menjadikan 
pribadinya yang tangguh di bidangnya, selamat membaca semoga 
bermanfaat. Aamiin...
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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.

Bahaya 
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Bahasa Asing 
Kepada Anak

Jejak Islam di Negara 

Mayoritas Atheis Part 2

(Negeri Sakura Jepang)
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d a  f e n o m e n a  m e n g e j u t k a n ,  m u r i d 

Amenantang guru, bahkan membunuh sang 

guru. Begitulah pergeseran zaman, Jika 

dulu ada istilah “guru kencing berdiri, murid kencing 

lari”. Pendapat ini sudah lama tak mncul lagi. 

Padahal betapa gambaran guru yang kalau 

d i m a k n a k a n  “ k e n c i n g  b e r d i r i ”  i t u  s e b u a h 

pelanggaran adab, dan diistilahkan murid kencing 

lari, itu sebuah pelanggaran adab yang lebih jauh. 

Pertanyaannya, apakah saat ini secara umum 

“kencing berdiri” menjadi sebuah pelanggaran 

adab? Meskipun itu hanya permisalan. Bahkan pada 

beberapa masjid ternyata menyediakan tempat 

kencing yang dalam posisi berdiri. Baiklah, itu 

pembahasan fiqih tersendiri. 

Kita kembali kepada salah satu visi Sang Nabi adalah 

makarimul akhlak (menyempurnakan akhlak). 

Maknanya akhlak yang di dalamnya ada pelajaran 

adab, harus tetap menjadi poros tujuan dari 

pendidikan. Mengapa ? Bagaimana pintar tanpa 

akhlak, apa jadinya maju berfikir tapi moralitas 

adabnya merosot. Sehingga pintar korupsi, pintar 

mendalangi sebuah kejahatan, pintar rekayasa data, 

pintar berbohong dan kepintaran lainnya yang tak 

menghiraukan adab dan akhlak. Inilah kenapa para 

ulama klasik itu “mendahulukan adab sebelum 

ilmu”. Sebaiknya sebelum mengkaji kitab-kitab 

lainnya ada pelajaran kitab Tanbitul muta'allim, 

sehingga adab belajar, adab kepada guru dan adab 

terhadap Allah hingga adab memperlakukan ilmu 

itu sendiri dikuasai betul. 

Pergeseran zaman, mengharuskan guru dan orang 

tua untuk kreatif memasukkan nilai-nilai adab, agar 

generasi ini tidak semakin jauh dari hakikat tujuan 

pendidikan itu sendiri yakni “Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa”. Maknanya kehidupan yang 

penuh kemajuan peradaban,  bukan hanya 

manusianya yang cerdas, tapi kehidupannya pun 

tercipta dinamisasi seiring kemajuan berfikir dan 

peradaban masyarakat. Membangunnya, mulai dari 

kehidupan yang paling medasar ialah keluarga, 

dengan beberapa aksi berikut ini :

1. Tauladan adab, apapun yang kita inginkan dari 

generasi berilah tauladan agar tidak tumpul apa 

yang kita ucapkan.

2. Men-tarbiyah, apa saja yang akan kita ajarkan 

sudah seharusnya diilmui agar lebih kokoh dan 

lebih langgeng.

3. Pembiasaan adab, membangun peradaban dan 

budaya positif sangat diperlukan pembiasan-

pembiasaan adab, tanpa pembiasaan hanya 

akan lewat sebentar lalu hilang ditelan zaman 

yang semakin drastis berubah.

Berperadaban tak boleh luntur dari bangsa ini, 

karena beradab adalah bagian dari nilai dasar Negara 

Indonesia yang menjadi cita-cita bersama.  

MINDSET

Oleh : Rofiq Abidin
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Amalan Pagi Hari 

  yang Membuat Hidup Lebih Berkah

idur pagi, memang terasa sangat nyaman, 

terutama bagi mereka yang memang tak 

bisa menahan dirinya. Usai Subuh, kepala 

langsung terasa berat dan hati pun seolah 

mendesak agar badan segera rebah dan secepat 

mungkin memejamkan mata. Mungkin wajar, saat 

kondisi tubuh memang sangat lelah. Tetapi, jika 

tanpa alasan, lantas setiap pagi menyibukkan diri 

dengan tidur, sungguh betapa ruginya.

Sedang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam 

setiap pagi hari memanjatkan doa untuk umatnya. 

ُ َُّ ُ Ya Allah berikanlah berkah“ اللھم بارك ألمتــى فــى بكورَھا ْ ِ ِ َّ َ ُِ ِ َّ

kepada umatku di pagi hari mereka.” (HR. Tirmidzi).

Artinya, pagi bukan saatnya untuk leyeh-leyeh, 

apalagi kembali pulas mendengkur. Oleh sebab itu, 

mesti ada niat dan ikhtiar kuat dalam diri kita agar 

tidak termasuk umat Islam yang kehilangan berkah 

saat memulai hari.

Pertama, berdzikir

Dzikir pagi adalah amalan yang patut digalakkan. 

Karena selain membuat lebih bersemangat di pagi 

hari juga berdampak dimudahkannya segala 

urusan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Kedua, tilawah Alquran

Tilawah Alquran, terlebih jika diniati untuk dibaca 

dengan penuh penghayatan, perenungan dan 

kesiapan hati mengikuti dan mengamalkan 

kandungannya, hal ini akan sangat membantu 

fokus otak dan hati untuk lebih siap mengakhiri 

Shubuh dengan kebaikan, ilmu dan spirit iman yang 

lebih hidup.

Ketiga, memulai beraktivitaslah

Rasulullah, tidak mengawali pagi melainkan 

dengan bergegas dalam beraktivitas.

Jadi, tidak salah jika bangsa Arab mengenal petuah, 

“Waktu adalah pedang.” Kemudian dalam bahasa 

kita dikenal, “Siapa cepat dia dapat.” Dengan kata 

lain, siapa bergegas dalam beraktivitas in syaa Allah 

dia akan sukses. 

Keempat, segerakan mandi

Selain akan memberikan kesegaran lebih dini, 

waktu untuk melakukan persiapan sebelum 

menjalani rutinitas harian di luar rumah, bisa 

dilakukan lebih awal, sehingga mencegah adanya 

barang tertinggal atau urusan yang terlupa, 

termasuk terhindar dari berangkat terburu-buru. 

Kelima, beramal

Keenam, Shalat Dhuha

Shalat Dhuha merupakan sunnah muakad, terbukti 

telah dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa 

sallam, 

Adalah Ibnul Qayyim Dalam Kitab Zaadul Ma'ad, 

(4/378) pernah berkata tentang empat hal yang 

akan menghampat datanganya rizki;

“Empat hal yang menghambat datangnya rizki:  

tidur di waktu pagi, sedikit shalat, malas-malasan 

dan berkhianat.”

Semoga empat hal yang dimaksud Ibnu Qayyim 

tidak masuk di antara kita semua. 

Selamat menjemput berkah pagi hari.*

T
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da seorang ulama berguru kepada seorang 

Aulama. Selang beberapa lama, saat dia ingin 

melanjutkan belajar ke guru lain. Gurunya 

berpesan :

"Jangan tinggalkan membaca Al Qur'an. Semakin 

banyak baca Al Qur'an urusanmu semakin mudah"

Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al 

Qur'an 3 juz per hari. Dia menambahkan hingga 10 

juz per hari. Dan urusannya semakin mudah. Allah 

yang mengurus semua urusannya. Waktu pun 

semakin berkah.

Apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa 

melakukan banyak hal dalam waktu sedikit. 

Itulah berkah Al Qur'an. Al Qur'an membuat kita 

mudah mengefektifkan manajemen waktu.

Bukan kita yang atur waktu kita, tapi Allah. Padahal 

t e o r i n y a  o r a n g  y a n g  m e m b a c a  A l  Q u r ' a n 

menghabiskan banyak waktu. Mengurangi jatah 

kegiatan lain, tapi Allah yang membuat waktunya itu 

jadi berkah. Hingga menjadi begitu efektif. Hidup 

pun efektif.

Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan 

kebaikan pada kita karena Al Qur'an.

Salah satu berkahnya adalah membuka pintu 

kebaikan, membuka kesempatan untuk amal shalih 

berikutnya.

Dan salah satu balasan bagi amal shalih yang kita 

lakukan adalah kesempatan untuk amal baik 

berikutnya.  Jagalah Allah maka Allah akan 

menjagamu Dan sebaliknya waktu yang selalu sibuk 

sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang 

terserak, bias jadi itu adalah tandanya ada yang salah 

dalam hidup kita.

Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya 

dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia 

tidak melihat HAK ALLAH dalam dirinya, maka ALLAH 

akan menanamkan 4 macam penyakit padanya :

1. Kebingungan yang tiada putus-putusnya.

2. Kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya.

3. Kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. 

4. Khayalan yang tidak berujung wujudnya [Hadits 

Riwayat Muslim]

Sumber : kumpulantausiah.blogspot.co.id

"Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan dalam waktu sedikit"

 ANDA 
Orang Sibuk ???

Barang siapa yang bangun di pagi hari dan 

hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga 

seolah-olah ia tidak melihat HAK ALLAH dalam 

dirinya, maka ALLAH akan menanamkan 4 

macam penyakit padanya
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Negeri Sakura Jepang - Awal mulanya, 

melalui perdagangan atau niaga banyak orang 
asing yang beragama islam mulai berdatangan ke 
jepang sejak awal berdirinya negara. Muslim 
pertama sebagian besar adalah pelaut Melayu yang 
melayani kapal belanda atau kapal Inggris. Sejak 
saat itu Islam mulai ada di Jepang. Etnis Jepang 
sendiri mulai masuk islam pada awal abad 20.

Sebelum tahun 1900, hanya ada dua negara di Asia 
yang menikmati kemerdekaan penuh, yaitu 
Kekaisaran Ottoman di Turki dan Kekaisaran Jepang. 
Karena keduanya berada di bawah tekanan negara-
negara Barat,  mereka memutuskan untuk 
membangun hubungan persahabatan dan mulai 
bertukar kunjungan. 

 Sultan Abdul Hamid II, yang memerintah Turki di 
era 1876-1909, mengutus Laksamana Utsman 
Pasha untuk melakukan kunjungan resmi ke Jepang 
pada tahun 1890. Setelah Utsman Pasha selesai 
mengadakan pertemuan dengan Kaisar Jepang, dia 
dan 600 anak buahnya bersiap untuk pulang, 
meskipun saat itu cuaca sedang tidak bersahabat. 
Belum jauh kapal Al Togrul berlayar, badai besar 
menghantamnya sehingga menyebabkan lebih 
dari 550 awak kapal meninggal termasuk sang 
kapten. 

Layaknya sahabat yang baik, pihak Jepang lalu 
mengirim dua kapal untuk membawa para korban 
yang selamat untuk pulang ke Istanbul. Seorang 

Negeri Sakura 
Jejak Islam di Negara Mayoritas Atheis Part 2
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wartawan muda Jepang yang bernama Shotaro 
Noda (ada yang menyebutnya Torajiro Yamada) 
juga ikut dalam perjalanan itu. Dia adalah orang 
yang telah mengumpulkan uang sumbangan dari 
warga Jepang untuk diberikan kepada keluarga 
korban yang meninggal. 

Setelah sampai di Istanbul dan menyerahkan uang 
sumbangan, Shotaro sempat bertemu langsung 
dengan Sultan Abdul Hamid yang kemudian 
memintanya untuk tinggal di Istanbul dan 
mengajarkan bahasa Jepang ke para pejabatnya. 
Tanpa berpikir panjang, Shotaro pun setuju. Selama 
tinggal di Istanbul, dia berkenalan dengan Abdullah 
Guillaume, seorang muslim yang berasal dari 
L i v e r p o o l ,  I n g g r i s .  D i a - l a h  o r a n g  y a n g 
m e m p e r k e n a l k a n  S h o t a r o  k e p a d a  I s l a m .

Akhirnya Shotaro-pun memeluk agama Islam dan 
memilih untuk diberi nama Abdul Halim Noda (ada 
yang menyebutnya Abdul Khalil), yang diyakini 
dunia sebagai orang Jepang pertama yang 
beragama Islam.

 

Dari dulu Jepang dikenal sebagai negara penganut 
agama Shinto dan Buddha. Jumlah muslim di 
Jepang mencapai 100 ribu orang, dan mereka 
memiliki 40 masjid untuk menunaikan ibadah dan 
ritual-ritual keagamaan di sana. Dengan jumlah 
populasi mencapai 128 juta, Jepang merupakan 
negara kesepuluh dengan total populasi terbanyak 
di dunia. Tokyo, kota ini menampung sekitar 35 juta 
orang yang merupakan kota dengan populasi 
terbesar dan dengan biaya hidup termahal di dunia. 
Meski Islam memasuki wilayah Asia Timur pada 
abad pertama Hijriyah, akan tetapi agama Islam 
masuk ke Jepang pada abad ke-19 Masehi. Sejak 
tahun 1867, warga Jepang dapat menjalin 
hubungan dengan negara-negara lain khususnya 
umat Islam.

 

Sekarang ini di Jepang tercatat sekitar 100 ribu 
muslim hidup di negara itu yang 90 persennya 
adalah para pendatang dari Indonesia, Pakistan, 
Iran dan Bangladesh. Sementara 10 persen sisanya 
adalah warga pribumi. Masjid pertama di Jepang 
adalah Masjid Kobe yang dibangun tahun 1935. 

Masjid Tokyo di bangun pada tahun 1938 dan pada 
tahun 1990 mengalami renovasi. Masjid memiliki 
peran besar dalam kehidupan umat muslim Jepang, 
mengingat masjid telah memudahkan mereka 
dalam melaksanakan tugas-tugas agama mereka. 

 

Lembaga-lembaga Islam di Jepang dibentuk 
dengan tujuan perluasan kerjasama di antara 
warga muslim Jepang dan juga pengadaan buku-
buku agama dan kebudayaan Islam untuk warga 
muslim negara ini. Saat ini ada 30 hingga 40 masjid 
di Jepang. Di negara ini, masjid memiliki beberapa 
fungsi, selain untuk shalat berjamaah, juga menjadi 
tempat untuk aktivitas keagamaan, sosial, 
pertemuan dan bahkan tempat untuk membahas 
perekonomian. Perlu disebutkan pula bahwa 
sekitar 100 tahun lalu, di Jepang hanya ada dua 
masj id yang kini  jumlahnya mencapai  40 
bangunan.

 

Salah satu kendala utama yang dihadapi warga 
muslim Jepang adalah buku-buku fiqih dan hadis 
yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. 
Selain itu, mengingat muslim adalah kelompok 
minoritas, maka kesulitan lain yang juga tak kalah 
besarnya adalah susahnya menemukan produk 
makanan yang halal
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"Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan daya ingat 
dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali 
membaca Alquran…".
Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di 
Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan 
hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Alquran, 
seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun 
bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat 
besar.
Penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, 
menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh 
umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek 
penelitiannya. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak 
serampangan.
Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik 
terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, 
ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari 
hasil uji cobanya ia berkesimpulan, bacaan Alquran 
berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan 
jiwa dan penyembuhan penyakit.
Penelitian Dr. Al Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya 
yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan 
sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi 
Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, 
Alquran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 
97% bagi mereka yang mendengarkannya.
Kesimpulan hasil uji coba tersebut diperkuat lagi oleh penelitian 
Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. 
Objek penelitiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri 
dari 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali 
tidak mengerti bahasa Arab dan mereka pun tidak diberi tahu 
bahwa yang akan diperdengarkannya adalah Alquran.
Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi dua sesi, 
yakni membacakan Alquran dengan tartil dan membacakan 
bahasa Arab yang bukan dari Alquran. Kesimpulannya, 
responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika 
mendengarkan bacaan Alquran dan mendapatkan ketenangan 

Pengaruh bacaan Alquran 

pada syaraf,otak dan organ tubuh lainnya. 

Masya Allah...menakjubkan!!!
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hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab 
yang bukan dari Alquran.
Alquran memberikan pengaruh besar jika 
diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut 
diungkapkan Dr. Nurhayati dari Malaysia dalam 
Seminar Konseling dan Psikoterapi Islam di 
Malaysia pada tahun 1997. Menurut 
penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang 
kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Alquran dari 
tape recorder menunjukkan respons tersenyum 
dan menjadi lebih tenang.
Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan 
kenikmatan yang besar, kita memiliki Alquran. 

Selain menjadi ibadah dalam membacanya, 
bacaannya memberikan pengaruh besar bagi 
kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika 
mendengarkan musik klasik dapat memengaruhi 
kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi 
(EQ) seseorang, bacaan Alquran lebih dari itu. 
Selain memengaruhi IQ dan EQ, bacaan Alquran 
memengaruhi kecerdasan spiritual (SQ).
Maha benar Allah yang telah berfirman, "Dan 
apabila dibacakan Alquran, simaklah dengan baik 
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu 
mendapat rahmat" (Q.S. 7: 204).
Sumber : moeflich.wordpress.com
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Bang Jack,
Si	Tukang	Parkir	Yang Menginspirasi

am masih menunjukkan pukul 06.00 WIB di 

JBandung yang sejuk. Terlihat pria bertubuh 

kecil, memakai kacamata hitam, kemeja garis-

garis, dan sebuah tas kecil yang melingkar di 

punggungnya. Ia baru tiba di tempat kerjanya: 

areal parkir Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 

Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Dialah Undang Suryaman (39) atau yang biasa di 

sapa Bang Jack. Dia datang pagi-pagi dari 

rumahnya di Babakan Loa, Rancaekek Kabupaten 

Bandung. “Saya hanya ingin melihat anak-anak di 

desa ini semangat untuk belajar, tidak bernasib 

sama dengan saya yang hanya lulusan SD,” 

katanya.

Bang Jack adalah juru parkir yang berpenampilan 

nyentrik. Terutama kacamata hitam yang 

dikenakannya. Jarang ia melepas kacamata itu. 

Selebihnya, ia seorang juru parkir sederhana, yang 



bekerja keras 

untuk menopang 

hidup 

keluarganya. Dia 

seorang yang 

ceria, mudah 

bergaul, dan 

banyak dikenal 

mahasiswa 

maupun petinggi 

fakultas itu. 

Di balik 

kesederhanaan itu 

ternyata ada cerita 

yang layak jadi 

inspirasi kita. Dari 

hasil bekerjanya 

sehari-hari, Bang 

Jack mendirikan 

sekolah Taman 

Kanak-kanak (TK) 

dan Taman 

Pendididkan 

Alquran (TPA) 

untuk warga 

sekitar Desa 

Babakan Loa, Kecamatan Rancaekek Kabupaten 

Bandung secara gratis untuk warga yang kurang 

mampu. “Awalnya saya inisiatif mendirikan 

sekolah karena teringat masa lau saya, yang 

dulunya antusias untuk sekolah tapi tidak bisa 

sekolah karena memang keterbatasan biaya dari 

orangtua dan hanya lulus sampai SD,” .

TK dan TPA yang didirikan itu bernama Raudatul 

Jannah yang mempunyai arti Taman Surga. Bang 

Jack bersama keluarganya mendirikan sekolah ini 

pada 2011. “Ketika baru didirikan muridnya hanya 

12 orang. Awal didirikan, sekolah ini memakai area 

masjid sebagai kelas. Ruang sekolah yang kecil tak 

mampu menampung murid yang kian bertambah. 

Bang Jack alias Undang pun kesulitan 

mendapatkan bangunan untuk belajar. Sementara 

penghasilannya sebagai juru parkir tidak cukup 

jika harus mengontrak bangunan. Namun ia tetap 

menjaga semangat anak-anak agar semangat 

untuk sekolah. “Saya pribadi kurang mampu dari 

pengeluaran di rumah juga besar untuk keperluan 

anak sekolah, sementara hasil sebagai juru parkir 

sedikit hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. 

Saya yakin Allah selalu memberikan rezeki tidak 

tahu dimana saja dan kapan saja” ungkapnya.

Dulunya sekolah ini hanya dikelola oleh Bang Jack 

dan istri dengan segala keterbatasan. Ia mengaku 

beruntung mempunyai keluarga dan rekan-rekan 

yang selalu mendukungnya. Bahkan sekarang ada 

beberapa teman sukarelawan yang mau 

membantu sebagai tenaga pengajar. “Staf 

pengajar dulu hanya saya dan istri saja. Namun, 

saat ini banyak dari teman-teman relawan yang 

mau mengajar tanpa dibayar, bahkan bantuan 

seperti buku dan alat peraga juga mulai 

berdatangan,” katanya.

Di perjalanan Bang Jack mendirikan sekolah ini 

tidaklah selalu mulus. Tak jarang ia mendapatkan 

cemoohan, hinaan bahkan cibiran tentang ide 

sekolahnya itu. “Ada yang bilang sekolahnya tidak 

benar karena yang mendirikannya saja tidak punya 

ilmu dan hanya lulusan SD,” katanya.

Kritikan itu membuat dirinya tidak menyerah 

namun malah membuatnya semakin 

bersemangat untuk menunjukan bahwa dirinya 

mampu, tidak seperti yang dicemoohkan orang. Ia 

hanya menginginkan anak-anak di sekitar 

rumahnya bisa mengenyam pendidikan, tidak 

seperti dirinya.

 www.cnnindonesia.com
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Oni 2 April

Vian Ardiansyah 4 April

Abdul Kohar 7 April

Kristiadi 9 April

H. Moh Hasyim,SH,MM 9 April

Aditya DS 11 April

Dewi Permata Sari 11 April 

Imam Waluyo 13 April

Vivi Lara Santi Amd,keb. 13 April

Syamsul Salam Al Farisi 14 April 

Moch. Fadlan 14 April 

Nadiah Rohadatul Aisy/ Bu Sulis 15 April 

Purwa 15 April

Fera Farida 15 April

Peni Setio Waskito 17 April

Ani 19 April 

Nurman Solichan 19 April 

Moh. Zaky Ansar 20 April

Astuti Wahyuningtias 20 April

Imam Mustain 21 April

Siti Umi Khaidaroe 21 April

Wulansih Ratnaningtyas 21 April

Renny Kartika Sari 21 April

Thoriq Abdillah 24 April

Mulyono 25 April

Yovana Enanda Rahayu 26 April

DOA ISTIQAMAH 
ِ ِِِ َِّ َِّْاللهمَ أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكِِ َ َْ ََُّ َ َ َُ ُْ َ َ

Artinya :

Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatMu, bersyukur kepadaMu dan memperbaiki 

ibadahku 

Keterangan :

Doa ini diambil dari hadits riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ahmad

(Alloohumma a'innii 'alaa dzikrika wasyukrika wa husni 'ibaadatik)
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PESAN ILAHIYAH

ISLAM 
Memuliakan  Wanita 

Oleh : Rofiq Abidin (Ketua YSH)

ََ َُ َّ ََ َّ َّ َََ ْ َْ َ ُ َ َْ ِو� �����ا �� ��� ا� �� ���� �� ��� �����ل َّْ ِِ ٍِِ
َّ َْ َ ْ ََ ْ َّ ٌ َّ ٌََ َ َُ� ِ ا���� ِ ا�����ا و�����ء ���� ��   �� ����ِِ ِ� ِ ِ

ََ َ ُّ ُ َ ََّ َّ ََّْ ْ� َ َ ْ ًَ ِوا����ا ا� �� ��� إن ا� �ن �� �ء �����ْ ِ� ِ ٍِ ِ ِِ�

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.An Nisa' : 32).

di  posisinya

Karya seorang ibu terbesar sebenarnya bukanlah 
prestasi akademiknya yang tinggi, bukan pula 

jabatan yang mentereng. Tapi karya terbesar ibu 
sesungguhnya adalah menjadikan anak-anaknya 
sholih-sholihah”. 
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T
entang persamaan gender, sebenarnya Al 
Qur'an telah membahas sejak 14 abad yang 
lalu. Tengoklah ayat di atas, sudah sangat 

jelas. Tidak sama antara laki-laki dan wanita, secara 
fitrah sudah jelas tidak sama, secara fisik, bahkan 
merespon sesuatu pun berbeda. Namun seseorang 
itu akan begitu mulia di posisi yang sesuai fitrahnya. 
A l l a h l a h  y a n g  m e n c i p t a k a n  l a k i - l a k i  d a n 
perempuan, maka Allah pula yang paling tahu 
bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan 
diperankan. Kita seharusnya tidak perlu ngeyel 
dengan fitrah yang Allah tetapkan, karena demikian 
memang adanya kehendak Allah, justru itu kemaha 
adilan Allah memberikan ruang-ruang dan peran-
peran yang sesuai gender-nya. Bukan memaksakan 
gender pada peran-peran yang menyalahi kodrat. 
Ada peran tertentu yang memang itu adalah 
wilayah laki-laki, Ada wilayah tertentu yang 
memang itu wilayah perempuan. Dan masing-
masing mendapatkan porsi peran sebagaimana 
karunia, kodrat dan fitrah yang ada. 

Muslimah Seharusnya Berkarya diposisinya
Hidup adalah pemberian Allah, kita tak bisa memilih 
mau lahir dari rahim ibu yang mana, berjenis 
kelamin laki-laki atau perempuan, keturunan 
bangsawan ataukah pejuang. Karena memang 
hidup itu anugerah. Saat kita melawan kodrat, 
berarti sama saja kita protes kepada Allah kenapa 
dihidupkan sebagai jenis ini, lahir dari keluarga yang 
kurang ini dan lain-lain. Tengoklah dulu bagaimana 
dunia memperlakukan wanita. Bahkan sekedar 
untuk hidup saja tidak diharapkan, bahkan dikubur 
hidup-hidup saat lahir. Kemudian islam hadir 
memuliaannya, bahkan saat wanita telah menjadi 

seorang ibu dimuliakan 3 kali banding satu daripada 
bapak. Secara garis besar wanita berperan dalam 3 
masa, dalam Alqur'an telahpun membahasnya 
dengan prosentase yang mengejutkan. Berperan 
sebagai apa saja :

Sebagai pribadi muslimah 
Ada beberapa saran ilahiyah kepada seorang 
muslimah, yakni menahan pandangan, menjaga 
kehormatannya, tidak pamer perhiasan (kecuali 
yang biasa nampak) dan berhijab (menutup aurat). 
Pertama, menahan pandangan ternyata tidak 
hanya disarankan kepada laki-laki saja, namun 
muslimah juga diperintahkan Allah untuk 
mengendalikan pandangannya. Oleh karena itu 
j a n g a n l a h  p a r a  m u s l i m a h  m e n g u m b a r 
pandangannya, santun dan proporsional. Karena 
sesungguhnya fungsi mata bagi mukmin adalah 
melihat yang baik-baik. Ini makanya jika yang 
tampak dalam pandangan kita ada gelegat kurang 
baik, segeralah kita mengalihkan padangan, 
m e n g e n d a l i k a n  p a d a n g a n .  A p a l a g i  k a l a u 
perempuan ke mall ,  pandangannya harus 
dikendalian, kalau tidak apa aja dibeli. Hayo, bener 
gak?. Karena mulianya muslimah itu saat mampu 
mengendalian syahwat pandangannya kepada 
dunia. Adapun dalam Alqur'an ayat-ayat tentang 
fungsi wanita sebagai pribadi muslimah sebanyak 
19%. Berikut ini salah satu anjuran Allah dalam QS. 
An Nur : 31 sebagai berikut :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung ke dadanya. (An Nur : 31).

A d a p u n  k e d u a ,  m e m e l i h a r a  k e h o r m a t a n 
(menjaga syahwat). Benar-benar menjaga satu 
yang sangat mahal dari seorang wanita, ialah 
virginitas (keperawanan). Karena kata yang 
digunakan adalah menggunakan kata farji 
(kemaluan). Oleh karena itu seorang muslimah 
yang belum menikah, sebaiknya benar-benar 
menjaga syahwatnya, jangan sampai tergoda oleh 
bujuk rayuan gombal para penggombal. Ada 
syaitan a'war yang selalu mengarahkan kepada 
syahwat terlarang. Waspadalah, karena syaitan ini 
m a s u k  d e n g a n  m e n g a t a s n a m a k a n  c i n t a , 
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mengatasnamakan sayang, mengatasnamakan 
tahun baru, mengatasnamakan hari kasih sayang 
d a n  a t a s  n a m a  l a i n n y a  u n t u k  m e l e g a l k a n 
perilakunya, walaupun tak pernah legal kecuali 
dengan aqad nikah. Dengan demikian mulianya 
muslimah adalah saat ia menjaga kesucian dirinya 
dari perbuatan zina. 

Selanjutnya yang ketiga, seorang pribadi muslimah 
itu tidak diperkenankan pamer perhiasan, kecuali 
yang biasa nampak. Hal ini bertujuan agar menjaga 
orang yang iri hati dan agar tidak membuka peluang 
kejahatan. Sewajarnya saja, tidak usah berlebihan. 
Dan jika kita mengikuti syariat ini, itu demi 
keselamatan muslimah sendiri. Maka mulianya 
seorang muslimah bukan karena banyaknya gelang 
e m a s  y a n g  d i p a k a i ,  t a p u  j u s t r u  d a r i 
ketawadhukannya terhadap harta yang dimiliki.

Adapun yang keempat, bahwa seorang muslimah 
harus menutup auratnya. Karena dengan hijab 
itupun juga untuk keselamatan dan kebaikan 
muslimah itu sendiri. Pun juga sebagai identitas 
sebagai muslimah. Dengan berhijab karena Allah, 
akan membawa kedamaian dan keanggunan 
tersendiri. Bukan karena trendi atau ikut-ikutan, tapi 
karena iman. Muslimah yang berhijab itulah 
kemuliaan mereka tampak, maka hiasilah dengan 
akhlaqul karimah.

Sebagai istri 
Adapun sebagai istri Allah sebutkan dalam Alquran 
peran wanita sebanyak 54%. 
Berikut ini penggalan ayat yang menjadi kunci 

kemuliaan seorang istri :
Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). (QS. An Nisa' : 34)
Wanita sholihah menjadi dambaan semua muslim 
dan muslimah, namun tahukah kita, apa kunci 
kesholihaannya? Terletak pada "Qonitati dan 
Khafidhoti". Maknanya adalah ketaatannya kepada 
suaminya dan kecakapannya dalam menjaga diri 
anak dan harta suaminya. Jika seorang muslimah 
merasa lebih tinggi dari imam rumah tangganya, 
maka hilanglah kemuliaan itu sebenarnya.

Sebagai ibu  
Karya seorang ibu terbesar sebenarnya bukanlah 
prestasi akademiknya yang tinggi, bukan pula 
jabatan yang mentereng. Tapi karya terbesar ibu 
sesungguhnya adalah menjadikan anak-anaknya 
sholih-sholihah. Buat apa memiliki karir bagus, tapi 

justru anak-anaknya dirumah tak terurus, lalu 
terjerumus narkoba, terjerumus pergaulan bebas. 
Bahkan ada fitrah yang tak mungkin digantikan oleh 
laki-laki, ialah mengandung, melahirkan dan 
menyusui. Hal ini tak bisa diingkari bahwa laki-laki 
dan perempuan itu memiliki tugas dan posisi 
masing-masing. 
Maka seorang wanita akan mulia di posisinya, 
sebagai pribadi muslimah yang menjaga 4 hal diatas 
akan sangat mulia dimata lingkungannya. Sebagai 
istri akan sangat mulia bagi suami jika menjaga 
ketatan dan menjaga kehormatan dirinya. Dan 
sebagai seorang ibu maka mulianya ada pada karya 
b e s a r n y a  y a k n i  m e n j a d i k a n  a n a k - a n a k n y a 
berprestasi dalam kesholihan. Wallahu a'lam



18
April 2018

 \\\\\\ \  CINDERA HATI

Akifah Baxter, mantan penganut Kristen yang 

tinggal di Amerika. Suatu hari ia jalan-jalan ke toko 
buku. Ia mencari sebuah buku yang dapat 
membimbingnya. Lalu ia menemukan sebuah buku 
tentang Islam, yang kemudian mengubah seluruh 
pandangan spiritualnya. Baxter bukanlah seorang 
ateis. Ia yakin akan keberadaan Tuhan, tapi ia 
mencari  jalan yang tepat untuk mencapai 
kebenaran itu. Ia berkisah tentang pencarian 
kebenaran yang menyebabkannya memeluk Islam.

Aku selalu menyadari akan keberadaan Tuhan. Aku 
selalu merasa bahwa Dia ada di sana. Kadang-
kadang perasaan itu jauh, dan sering kali aku 
mengabaikannya. Tapi aku tidak pernah bisa 
menyangkal  pengetahuan ini .  Karena itu, 
sepanjang hidupku, aku terus mencari kebenaran 
tentang rencana-Nya.

K u h a d i r i  b a n y a k  k a j i a n  d i  g e r e j a .  A k u 

mendengarkan, berdoa, berdiskusi dengan orang-
orang dari semua agama yang berbeda. Tapi 
tampaknya selalu ada sesuatu yang kurasa tidak 
benar. Membingungkan. Seperti ada sesuatu yang 
hilang.

Dulu, aku sering mendengar orang berkata padaku, 
“Ya, aku percaya pada Tuhan, tapi aku tak memiliki 
agama. Dan menurutku, mereka semua keliru.”

Inilah yang benar-benar kurasakan. Namun, aku tak 
ingin membiarkan rasa penasaran ini pergi, 
kemudian hanya menerima suatu keyakinan 
(agama) begitu saja. Aku tahu jika Tuhan benar-
benar ada, Dia tidak akan meninggalkan kita tanpa 
arah, atau bahkan tersesat. Harus ada langkah nyata 
mencari agama yang benar. Dan aku harus 
menemukannya.

Berbagai gereja Kristen tempatku berkonsentrasi 
mencari kebenaran, karena aku hanya berada di 
lingkungan itu, memang tampaknya ada kebenaran 
dalam beberapa ajaran mereka. Namun, ada begitu 
banyak pandangan yang berbeda. Sehingga banyak 
ajaran yang bertentangan pada hal-hal dasar 
seperti bagaimana berdoa, berdoa kepada siapa, 
siapa yang akan “diselamatkan”  dan siapa yang 
tidak, dan apa yang harus seseorang lakukan untuk 
“diselamatkan”. Tampaknya begitu berbelit-belit. 
Aku merasa hampir menyerah.

Aku baru saja mengunjungi gereja yang mengakui 
eksistensi Tuhan dan tujuan dari keberadaan 
manusia. Namun ajarannya meninggalkan rasa 
frustrasi yang begitu menggeliat. Aku benar-benar 
frustrasi karena apa yang mereka ajarkan bukanlah 
suatu kebenaran.

Suatu hari, aku jalan-jalan ke sebuah toko buku. Aku 
melihat-lihat genre buku agama. Saat aku berdiri di 
sana, kurayapi pandanganku di susunan buku. 
Kulihat sebagian besarnya adalah buku-buku 
Kristen. Tiba-tiba terlintas di benakku, apakah toko 
ini punya buku-buku tentang Islam.

Kusadari hampir tidak ada buku tentang Islam di 
sini. Tapi ketika kuambil salah satu buku Islam yang 

Risalah Islam Itu Sederhana, 
          Namun Pesannya Begitu Kuat



hanya karena penasaran,  ternyata  malah 
membuatku bersemangat dengan apa yang 
kubaca. Hal pertama yang membuatku terpana 
adalah pernyataan 'Tidak ada Tuhan yang benar 
kecuali hanya Allah,' Dia tidak punya rekanan atau 
sekutu, dan semua doa dan ibadah hanya diarahkan 
pada-Nya saja. Pernyataan ini tampak begitu 
sederhana, tapi pesannya begitu kuat, sehingga aku 
langsung menangkap pesannya.

Dari situ aku mulai membaca segala sesuatu 
tentang Islam. Semua yang kubaca benar-benar 
memuaskan dan dapat kumengerti (logis). Seolah-
olah semua potongan-potongan teka-teki ini 
terjawab dengan sempurna, dan gambaran yang 
jelas itu begitu nyata.

Aku begitu bersemangat, jantungku berdebar 

setiap saat, setiap kali aku membaca segala sesuatu 
tentang Islam. Kemudian, ketika aku membaca 
Alquran,  aku merasa sepert i  benar-benar 
mendapat anugerah yang besar untuk dapat 
membaca kitab ini. (Setelah membacanya) Aku 
benar-benar yakin bahwa kitab ini datang langsung 
dari Allah melalui Rasul-Nya .

Inilah dia kebenaran. Aku merasa, sepertinya 
selama ini aku telah menjadi seorang muslim, 
hanya saja aku tidak menyadarinya. Sekarang 
kumulai hidupku sebagai seorang muslim. Aku 
merasakan kedamaian dan keamanan setelah 
mengetahui apa yang kupelajari adalah kebenaran 
hakiki yang akan membawaku lebih dekat kepada 
Allah. Semoga Allah menjaga dan membimbingku.
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Pelajaran:

Pertama: Ada sebagian kaum muslimin yang kecewa dengan peradaban umat Islam yang tertinggal dibanding 
dunia barat. Tapi, di sisi lain mereka juga terjebak dalam ketertinggalan. Saat orang-orang barat mulai meyakini 
alam semesta ini ada yang mengatur, dan meninggalkan agnostic (mengakui Tuhan tapi tidak beragama), orang-
orang yang kecewa ini malah baru memulai meyakini apa yang mulai diragukan orang barat. Ibaratnya saat orang 
sudah taubat jadi preman, dia baru mulai mau jadi preman. Orang sudah tidak nyaman dengan agnostic, dia malah 
mau jadi agnostic.

Kedua: Kebenaran itu sesuatu yang dicari dan diusahakan. Kita melihat realita banyak versi tentang Islam, maka 
jangan berdiam diri dalam kebingungan dan kekecewaan mengapa umat Islam berbeda-beda. Tapi terus kaji 
Islam hingga bertemua ajaran Islam yang hakiki. Allah � berfirman,

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik.” (QS:Al-'Ankabuut | Ayat: 69).

Ketiga: Bacalah Alquran dan terjemahnya. Dan akan lebih baik lagi jika disertai tafsirnya atau bertanya kepada 
orang yang berilmu.

Keempat: Sangat disayangkan, sebagian orang yang terlahir sebagai muslim malah tidak mempelajari agamanya. 
Ia sangka menjadi seorang muslim adalah mengalir begitu saja. Boleh (halal) dan tidak boleh (haram) ditentukan 
oleh perasaan dan pengalaman. Bukan berdasarkan pengkajian terhadap Islam.
kisahmuslim.com
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imanapun saya berada, masih dan selalu saja 

Dmendapat keluhan para ibu, kasus tentang 
anak-anak yang mania gadget. Khususnya 

untuk bermain game. Dampak yang dirasakan, 
membuat para oarang tua gelisah tidak menentu 
arah. Era millenium yang luar biasa, mau tidak mau 
setiap manusia memang harus menggunakan alat 
komunikasi ini. Gadget dan Internet, 2 mata rantai 
yang mampu merubah segalanya. 

Meskipun ada sebagian kecil kelompok masyarakat 
yang mampu menaklukkan gadget dan internet. 
Artinya mereka tidak mau menggunakan fasilitas 
aplikasi seperti sosial media untuk bagian hidupnya. 
Mereka lebih melakukan aktivitas padat realitas. 
Bukan berarti mereka tidak mampu menggunakan 
fasilitas tersebut, tetapi lebih kepada mereka 
mengetahui bahwa gadget dan internet adalah 
produk untuk melemahkan kaum muslimin. 
Taruhlah, sahabat saya seorang Profesor dekan FISIP 
Universitas ternama, beliau benar-benar tidak mau 
menggunakan sosial media lagi, karena takut 
terkena dampak fitnahnya.

Tetapi ada juga seorang ahli, seperti bapak DR. 
Syafi'ie Antonio, pakar Ekonomi Syari'ah Dunia. 
Menyatakan, bahwa ada 9 fardhu kifayah yang wajib 
dikuasai kaum muslimin. Satu diantaranya adalah 
penguasaan IT (Informasi dan Teknologi). Seperti 
halnya, mau tidak mau peristiwa 212 di Jakarta 
beberapa waktu yang lalu. Menggerakkan massa 
bisa dilakukan dengan 1 benda yang bernama 
gadget. Ini membuktikan bahwa tehnologi IT sangat 
membantu kita semua dalam kebaikan dan 
kebenaran.

Persoalannya adalah tergantung dari diri kita 
masing-masing. Seberapa besar kemampuan dalam 
memanfaatkan gadget dan internet menjadi sebuah 
kemuliaan dan kejayaan Islam.
Segala sesuatu memang ada minus dan plusnya. 

Terlebih bagi dunia anak-anak dan pendidikan.Mari 
kita berfikir positif dan kreatif, agar kita menjadi 
pribadi yang manfaat dan hebat.
Saya sering bertanya kepada ibu-ibu saat seminar 
parenting. "Ibu-ibu, saya mau bertanya, kalau anak-
anak main gadget,  kemudian ibu-ibu t idak 
diperhatikan, bahkan ibu memanggil anaknya, 
malah tidak dihiraukan. Pertanyaan saya, berarti ibu 
dan gadget lebih menarik siapa? Lebih menarik yang 
mana?"
Anehnya ibu-ibu banyak yang menjawab bahkan 
tertawa, "Lebih menarik gadget-nya.. hahahaha.."

Dari sini, sudah terselesaikan persoalan problem 
solvingnya. Bahwa orang tua ternyata "TIDAK 
MENARIK" dibandingkan gadget sang anak. Artinya, 
orang tua perlu muhasabah diri. Agar bagaimana 
caranya, bisa lebih menarik orang tua daripada 
gadget sang anak. Sedangkan akibat dari kecanduan 
game dalam gadget sangat luar biasa. Misal, menjadi 
pribadi yang cuek dengan lingkungan sekitar, 
berubah menjadi temperamen, malas melakukan 
aktivitas normal,  malas belajar, malas melakukan 
ibadah, dan lain sebagainya. Dengan segala dampak 
yang merugikan secara moral, bahkan kerugian 
jasmani dan rohani. Maka setiap orang tua, wajib 
mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Ada 2 (dua) tahap merubah anak-anak yang sudah 
kecanduan game.
Berikut tips dan trik bagi orang tua atau pengajar, 
agar anak-anak tidak kecanduan game.

TAHAP PENYEMBUHAN
Jangan Marah dan Melarangnya, karena jika ini 
dilakukan, dia tidak akan berhenti, tapi justru malah 
menjadi-jadi. Redakan emosi bersama mereka, 
tunjukkan kasih sayang padanya. Bagi orang tua 
yang belum membelikan, bila ada rezeki boleh 
membelikannya. Daripada mereka bermain PS di 
tempat tersembunyi, lebih baik dibelikan kemudian 

H EB A T K A R E N A  

G ADGE T
Oleh : Etty Sunanti
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ada pengawasan orang tua. Jika akan atau sudah 
membelikan gadget, maka sebaiknya ada negosiasi 
dengan si anak. Apa yang akan digunakan jika 
memiliki gadget nanti. Negosiasi harus bersifat 
edukatif dan bernilai ibadah.
Dekati dia, peluk dan cium kening/kepalanya, 
doakan yang baik. Sambil bisikkan doa doa yang baik. 
Berikan bisikan bisikan pujian, bahwa dia anak yang 
shalih dan shalihah. Bagi anak yang sudah 
kecanduan game, stimulasi didekatnya, akan 
membantu memperbaiki sel saraf otak mereka. 
Bahkan menyentuh hatinya untuk menjadi lebih 
baik.

Ajaklah bermain game bersama, cobalah berpura-
pura ingin nimbrung bermain bersamanya. Pasti dia 
akan malu, dan menghentikan game nya. Jika dia 
justru serius mengajak bermain game, maka 
tantanglah dia ke ajang yang lebih serius. Daftarkan 
ke kompetisi game, bahkan kompetisi dunia. Dalam 
metode ini, harus benar benar serius menandingkan 
dia ke level yang atas. Agar tantangan tersebut 
menjadi prestasi, bahkan mempunyai nilai prestise 
dan profit.

Alihkan ke dunia lain yang lebih menarik dan 
menantang. Selama ini, anak-anak yang kecanduan 
game,  rata-rata  adalah anak yang kurang 
terperhatikan. Kebanyakan dari mereka adalah 
game sebagai alat agar anak diam dan duduk manis. 
Maka, cara ini sangat efektif. Berikan dan ajarkan 
mereka permainan tradisional yang menarik. 
Temani mereka untuk permainan rakyat, yang 
melatih gerak fisik dan mengeksplorasi perasaan 
mereka dengan bahagia. Juga permainan tradisional 
yang bersifat outdoor dan kebersamaan bersama 
teman-teman sebaya. Bila perlu ajaklah anak-anak 
untuk kegiatan outdoor  dan outbound  yang 
menantang. Tidak usah berbayar, sekarang banyak 
taman kota yang memberikan fasilitas permaian dan 
tempat berkumpul keluarga secara gratis. 
Mohon Ampun kepada Allah. Bagaimanapun, 
keburukan yang menimpa diakibatkan kesalahan 
orang tua itu sendiri. Maka seharusnya para orang 
tua yang memiliki anak kecanduan game, segera 
beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla. Atas semuanya yang terjadi. Ketika orang tua 
menyadari kelemahan dan kesalahannya, Insya Allah 
merupakan prosentase solusi terbesar akan 
terselesaikan. Ketika orang tua merasa bersalah 
maka durasi waktu akan lebih terfokus kepada anak-
anaknya. Baik secara kuantitas serta kualitas.

TAHAP MENJADIKAN HEBAT
Pada tahap ini, adalah fase anak-anak yang sudah 
normal. Mereka merasa "HAMBAR" dengan gadget 
dan internet. Mereka adalah anak-anak yang sudah 
bisa di ajak berfikir tentang nilai kemanfaatan 
Gadget dan Internet. Pada fase ini, sebaiknya anak-
anak sudah diarahkan menggunakan gadget dan 
internet untuk keperluan yang maksimal.

Untuk proses pembelajaran. Menjadikan Gadget dan 
Internet sebagai modal belajar dan mengajar. 
Adalah sesuatu yang menyenangkan di era ini. 
Betapa luar biasanya mencari informasi apapun 
lewat gadget. Jika orang tua dan pendidik sudah bisa 
menggunakan media belajar mengajar dengan alat 
yang satu ini. Maka Insya Allah, kecerdasan anak-
anak akan berlipat lipat. Semua proses belajar 
mengajar sudah seharusnya menggunakan 
kecanggihan IT. Serta menggunakan kemanfaatkan 
IT bagi kemaslahatan umat di dunia ini. Semakin 
anak-anak di explore  tentang pemanfaatan 
kecanggihan IT, Insya Allah mereka akan jauh lebih 
maju daripada para generasi  sebelumnya. 
Kecanggihan IT, bisa digunakan anak-anak untuk 
belajar Al Islam pula. Misal diarahkan membuat 
artikel bersumber Al Quran dan Al Hadits, juga 
sangat bisa dan mudah.

Menjalin Silaturahim. Ajarkan kepada anak-anak 
untuk memulai berkomunikasi kepada orang tua, 
keluarga, saudara, guru, asatidz, handai taulan, serta 
teman-teman yang baik, agar tercipta ukhuwah 
Islamiyah yang berkualitas.

Berdakwah. Ajarkan semenjak dini kepada anak-
anak agar menggunakan fasilitas gadget dan 
internet untuk berdakwah. Memberikan teladan 
yang mulia.  Mempropagandakan kebaikan. 
Mengajar bekerjasama dalam hal amar ma'ruf nahi 
munkar. 

B e r m u a m a l a h .  A j a r k a n  a n a k - a n a k  u n t u k 
menggunakan gadget dan internet sebagai media 
bisnis. Ajarkan kepada mereka sedini mungkin untuk 
melakukan muamalah. Mau tidak mau. Era saat ini, 
berbisnis yang canggih dan hemat memang harus 
lewat gadget dan internet.

Demikian, semoga para ayah ibu bisa mengambil 
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Mengenal Stunting 
lebih dekat........ 

P
ernahkah mendengar istilah "stunting"?..... 
Stuntingadalah masalah gizi kronis yang 
disebabkan oleh asupan gizi yang kurang 

dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan 
yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Tidak hanya berat 
badan kurang, namun juga tinggi badan.Stunting 
terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat 
saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, 
stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak 
usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah 
minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga 
(stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan 
anak keluaran WHO.
Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga 
dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak 
maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental 
dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang 
buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, 
juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko 
diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat 
infeksi.
Berdasarkan data WHO, Indonesia menduduki 
peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak dengan 
kondisi stunting. Di seluruh dunia, diperkirakan ada 
1 7 8  j u t a  a n a k  d i  b a w a h  u s i a  l i m a  t a h u n 
pertumbuhannya terhambat karena stunting. DI 
Indonesia Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah 
lima tahun tingginya berada di bawah rata-rata. 
Bahkan, kasus stunting di Indonesia semakin 
meningkat. Pada 2013 persentase penderita 
stunting sebesar 37,2 persen.

Di Indonesia 7,6 juta anak  menderita stunting. 
Jumlah itu berarti ada 37 persen anak Indonesia yang 
masih membutuhkan perhatian lebih, karena 
mereka tidak tumbuh dengan baik. Direktur 
Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat 
untuk mengurangi Stunting (PKGBM) MCA-
Indonesia, Minarto, mengatakan bahwa salah satu 
hasil penelitiannya membuktikan banyak orangtua 
yang belum mengenal istilah stunting. Bahkan 
hanya sedikit tenaga kesehatan yang memahami 

permasalahan tersebut.

Selain itu, menurutnya, rendahnya tinggi badan 
anak, salah satu ciri utama stunting, juga masih 
kerap dianggap masalah keturunan. Padahal 
sebetulnya komposisi genetik bukan determinan 
primer yang menentukan tinggi badan. Kendala 
lingkungan merupakan persoalan yang jauh lebih 
penting. Karenanya, stunting bukanlah isu yang 
sederhana. Stunting,  tak hanya merugikan 
pertumbuhan fisik dan kognitif, tapi juga kesehatan 
anak di masa mendatang.

Penyebab Stunting
Situs Adoption Nutrition menyebutkan, stunting 
berkembang dalam jangka panjang karena 
kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor 
berikut:
1. Kurang gizi kronis dalam waktu lama
2. Retardasi pertumbuhan intrauterine
3. Tidak cukup protein dalam proporsi total asupan 
kalori
4. Perubahan hormon yang dipicu oleh stres 
5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan 



23
Yayasan Suara Hati

seorang anak.
Perkembangan stunting adalah proses yang lambat, 
kumulatif dan tidak berarti bahwa asupan makanan 
saat ini tidak memadai. Kegagalan pertumbuhan 
mungkin telah terjadi di masa lalu seorang.

Gejala Stunting
1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya
2. Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak 

tampak lebih muda/kecil untuk usianya
3. Berat badan rendah untuk anak seusianya
4. Pertumbuhan tulang tertunda

Mencegah Stunting
Waktu terbaik untuk mencegah stunting adalah 
selama kehamilan dan dua tahun pertama 
kehidupan. Stunting di awal kehidupan akan 
berdampak buruk pada kesehatan, kognitif, dan 
fungsional ketika dewasa. Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam 
keadaan normal dan keadaan kesehatan baik, 
keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat 
gizi terjamin, maka berat badan berkembang 
mengikuti bertambahnya umur. Dalam keadaan 

abnormal ada dua kemungkinan perkembangan 
yaitu berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari 
keadaan normal.
Karena itu, penting sekali orangtua memperhatikan 
kurva perkembangan anak. Terdapat metode 
pemantauan status gizi, di antaranya menggunakan 
antropometri gizi yang berhubungan dengan 
berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan 
komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 
tingkat gizi. Ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi 
badan, lingkar lengan atas dan tebal lemak di bawah 
kulit. Untuk pemantauan status gizi standar 
p e n e n t u a n  y a n g  d i g u n a k a n  a d a l a h  b a k u 
antropometri menurut standar World Health 
Organization. Ini bisa kita lakukan sendiri di rumah.
Selain rajin memantau pertumbuhan fisik anak, 
kualitas gizi anak pun harus segera diperbaiki. Gizi 
yang tercukupi diharapkan bisa memenuhi 
kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. 
Sehingga anak t idak lagi  tumbuh pendek. 
"Pemenuhan gizi harus dimulai sejak dalam 
kandungan. Ketika wanita berencana hamil, 
pastikan selalu mengkonsumsi asupan nutrisi sesuai 
kebutuhan. Asupan dalam tubuh ibu menentukan 
pembentukan tubuh dan tumbuh kembang anak.

Ibu dengan konsumsi makanan yang adekuat dan 
bergizi sewaktu hamilnya biasanya melahirkan bayi 
dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Di sisi 
lain, ibu dengan status gizi kurang pada masa 
kehamilannya atau status gizi normal tetapi makan 
makanan yang berkualitas gizi rendah akan 
meningkatkan kesempatan anak lahir tetapi secara 
fungsional prematur, berat dan/atau panjang lahir 
rendah, immature, atau bahkan cacat. Ini berarti 
pada dasarnya ibu makan bukanlah untuk dirinya 
seorang, tetapi untuk janinnya juga. Gizi yang 
berkualitas baik menjaga ibu agar senantiasa dalam 
kondisi yang kuat, sehat, dan berstatus gizi baik, 
sedangkan untuk anak agar janin tumbuh baik sesuai 
waktunya, serta perkembangan otak dan organ 
penting lainnya sempurna.
Jadi, jangan menyerah untuk terus makan makanan 
bergizi baik, dan berikan juga anak-anak makanan 
berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masing-
m a s i n g .  J a n g a n  l u p a  m e m a n t a u  k u r v a 
pertumbuhannya setiap saat. 
Semoga bermanfaat
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Jum'at, 2 Maret 2018 Yayasan Suara Hati 
mendapatkan kunjungan dari ibu-ibu wali murid 
dan guru TK As Salam yang beralamat di Gedangan 
Sidoarjo. Perkumpulan para guru dan para ibu wali 
murid TK AS Salam ini bernamakan P-GOT 
(Persatuan Guru dan Orang Tua). 

Kunjungan TK AS Salam ini merupakan kunjungan 
mereka yang kedua di LKSA Suara Hati. Rangkaian 
acara dilaksanakan di asrama putri LKSA Suara Hati 
mulai pukul 08.30 yang dibuka oleh ustad Rofiq 
Abidin, dilanjutkan sambutan dari ibu kepala 
sekolah. Beliau menyampaikan sangat bersyukur 
bisa berkunjung ke LKSA Suara Hati dengan 
menyalurkan amanah pemberian dari para wali 

murid dalam serangkaian kegiatan bhaksos yang 
sudah menjadi program P-GOT. Kegiatan selajutnya 
adalah pemberian bantuan secara simbolis oleh ibu 
kepala sekolah dan ibu Hartini mewakili P-GOT yang 
diterima oleh Ketua YSH Bapak Rofiq Abidin. 
Acarapun dilanjutkan dengan sedikit tausiyah dan 
d i t u t u p  d e n g a n  d o a  b e r s a m a .
Bu Ani sebagai wakil ketua P-GOT bertutur 
"Alhamdulillah kami bisa berkunjung ke YSH dan 
disambut dengan baik dan hangat oleh anak-anak 
asuh maupun pengurus. Semoga silaturrahim ini 
bermanfaat  dan ke  depan bisa  i s t iqomah 
berkunjung kembali. Dan tidak lupa semoga para 
pengurus diberikan kesabaran dalam mendidik dan 
mengasuh anak-anak di LKSA Suara Hati”. Ibu Nita, 
salah satu anggota P-GOT pun berharap, semoga 
tahun depan bisa lebih banyak donatur dari P-GOT 
sehingga bisa lebih banyak lagi memberi support 
kepada anak-anak asuh YSH dengan berbagi 
keceriaan dan kebahagiaan . 

Berbagi Keceriaan 
dari Kunjungan 

Walimurid TK As-Salam

A
lhamdulillah karyawan Mitra 10 berkunjung 
kembali ke Yayasan Suara Hati untuk 
menengok anak-anak asuh LKSA suara hati 

dengan berbagi kasih untuk mereka. Mitra 10 
Building Material & Home Improvement beralamat 
di Jenggolo No.78, 80, 82 Pucang, Sidoarjo. 
Kunjungan manis kali ini adalah sudah yang ke 3 
kalinya dari bulan Nopember tahun 2017 yang in 
syaa Allah akan rutin dilaksanakan.
Penyerahan bantuan karyawan Mitra 10 kali ini 

memberikan sembako dan bantuan tunai. 
Kunjungan ini diketuai oleh Bapak Danis selaku HRD 
Mitra 10 dan didampingi oleh Bapak Nurul selaku 
Ketua Kerohanian Mitra 10, mbak Ratih selaku 
admin dan mbak Isti selaku anggota Kerohanian.
Karyawan mitra 10 yang diwakili oleh Bapak Rio 
s e l a k u  m a n a g e r  m i t r a  1 0  m e n g i n g a t k a n 
bagaimana proses hidup tidak hanya untuk diri 
sendiri, tapi bagaimana kita bisa berbagi manfaat 
dan nasehat kepada orang lain. Beliau juga 
berpesan semoga Yayasan Suara Hati tetap bisa 
eksis dan konsisten dalam membagi "ilmu"nya 
sehingga bisa menjadi ladang amal baik di dunia 
dan akhirat kelak. 
Terima kasih Yayasan Suara Hati sampaikan kepada 
karyawan Mitra 10. Semoga apa yang telah 
diberikan selama ini membawa keberkahan dan 
manfaat. Aamiin Alhamdulillah

Kunjungan Manis 
Karyawan Mitra 10
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PT Bimasakti 
Kembali Hadir untuk YSH

P
ada kesempatan kali ini, Badan Usaha Milik 
Negara yang kembali hadir di tengah-tengah 
Yayasan Suaran Hati (YSH). Adalah YBM PLN 

UIP JBTB II  yaitu Yayasan Baitul Maal yang 
sebelumnya bernama LAZIS PLN UIP JBTB II pada 
tahun 2017 lalu.
Sebelumnya pada bulan Nopember 2017 lalu 
berupa support kegiatan Khitanan Massal Gratis 
untuk yatim dan dhuafa. Kali ini dukungan yang 
diberikan adalah dalam bidang pendidikan, yaitu 
pemberian dana pendidikan yatim dan dhuafa YSH 
untuk anak-anak asuh LKSA Suara Hati, mengingat 
biaya pendidikan di sekolah saat ini meningkat.
Ceremonial serah terima dilaksanakan di kantor 

PLN UIP JBTB II Jalan Ketintang Baru I No. 1-3 
Surabaya pada pukul 10.00 WIB oleh Bapak Ilham 
selaku sekretaris dan Ibu Maulidatu Zahro selaku 
bendahara kepada YSH yang diwakili oleh Ibu Elok 
N a w a s t i  d a n  A n i s a  R a h m i  F a u z i  y a n g 
bertanggungjawab di bidang kesehatan. Dukungan 
yang diberikan senilai Rp. 14.120.000,00 (empat 
belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ini 
merupakan program sosial khususnya pendidikan 
yang memang sudah dicanangkan dalam 
membantu dan memelihara anak yatim dan 
dhuafa. Bapak Ilham berharap semoga support 
yang diberikan bermanfaat dan terlebih lagi 
semoga adik-adik LKSA Suara Hati merasa gembira. 
Dengan adanya support yang diberikan terlihat 
adanya kepedulian besar dari negara kepada orang 
yang membutuhkan, yatim, piatu dan dhuafa. 
Semoga berkah dan manfaat tercurahkan atas 
support ini. Dan semoga tali silaturahmi dan 
kerjasama ini selalu terjaga dan istiqomah untuk ke 
depannya. Aamiin. Alhamdulillahhirrobbil'alamin

BUMN 
Kembali Hadir untuk YSH

PT Bimasakti Multi Sinergi merupakan 
perusahaan berbasis IT skala nasional dengan 
layanan utama di industri Financial Technology 
(FinTech), khususnya dalam bisnis micro-payment, 
e-commerce dan travel yang terus berkembang 
dan berinovasi di sisi teknologi dan layanan sebagai 
salah satu strategi perusahaan sejalan dengan 
dengan peningkatan bisnis FinTech di Indonesia 
pada khususnya. Seperti perusahaan lain pada 
umumnya, PT Bimasakti ini memiliki program CSR 
di berbagai bidang yaitu sosial kesejahteraan, sosial 
kesehatan, sosial pendidikan, sosial kerohanian 

hingga memberikan bantuan kepada bencana alam 
dan sebagainya. Ini bukan kali pertama PT Bimasakti 
memberikan supportnya kepada Yayasan Suara 
Hati (YSH). Sebelumnya PT Bimasakti telah 
memberikan support dalam menyukseskan 
kegiatan YSH salah satunya yaitu Khitan Massal 
Gratis Yatim dan Dhuafa tahun 2017 lalu. Kali ini 
adalah yang kedua PT Bimasakti memberikan 
supportnya untuk YSH dalam bidang sosial 
kesehatan yaitu support untuk pembangunan klinik 
suara hati yatim dan dhuafa tahap 2. Mas Andar 
selaku ketua CSR berharap semoga support yang 
diberikan bermanfaat dan berharap supaya 
kegiatan CSR perusahaan bisa tepat sasaran dan 
menjangkau masyarakat luas. Harapan kami, 
semoga PT Bimasakti istiqomah dalam menjalin tali 
silaturahmi dan kerjasama dengan YSH tetap 
terjaga, semoga berkah dan manfaat senantiasa 
tercurahkan atas support yang diberikan. Aamiin 
alhamdulillah
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Rahmati di 
Panti Asuhan Ulin Nuha 

(Putri)

ahmati kali ini, kami berkunjung ke Panti 

RAsuhan Ulin Nuha (putri) yang beralamat di 
d u s u n  K u w e n i  D e s a  A n g g a s w a n g i 

Kecamatan Sukodono pada hari Ahad, tanggal 4 
Maret  2018.  Anak-anak asuh menyambut 
kedatangan tim Rahmati dengan sangat unik. Ada 
yang senang tapi ada juga yang dihinggapi rasa 
ketakutan. Apakah yang menyebabkan ketakutan 
itu? Ternyata beberapa anak asuh merasa takut 
untuk disuntik, karena baru saja mendapat suntikan 
imunisasi di sekolahnya masing-masing. Para 
pengasuh menyambut kedatangan kami dengan 
hangat. Pada Rahmati kali ini, kami tidak sendiri, ada 
donator yang ikut mendampingi dan membantu 
keegiatan ini yaitu Bapak Catur beserta istri.
Rangkaian acara dimulai pukul 09.30 WIB. Kegiatan 
diawal i  dengan pembukaan dimana kami 
sampaikan maksud dan tujuan kegiatan Rahmati. 
Dilanjutkan dengan sambutan dan ibu pengasuh 
yaitu Bunda Nurjanah yang disambung dengan 
sambutan dari Bapak Catur sekaligus memimpin 
doa.
Kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan 
kesehatan oleh dr. Churi didampingi bidan Annisa. 
Setelah pemeriksaan dilanjutkan pemberian obat 
oleh bidan Elok dan pemberian snack untuk anak-
anak asuh. Kegiatan penyuluhan kesehatan 

dilakukan oleh perawat Puji yang mengambil tema 
"Puberitas". Suasana asyik dan gelak tawa anak-
anak asuh mewarnai kegiatan penyuluhan ini.
Dari hasil pemeriksaan kesehatan terdapat 
beberapa diagnosis sebagai berikut :
ISPA    : 9 pasien
Cephalgia  : 8 pasien
Gastritis   : 2 pasien
EO +cerumen  : 1 pasien
ISPA + cerumen obs : 1 pasien
Sehat   : 8 orang
Kegiatan Rahmati berakhir pukul 11.00. Sebelum 
meninggalkan lokasi, tidak lupa kami memberikan 
cinderamata berupa kota P3K beserta isinya. Tidak 
lupa kami juga menjelaskan fungsi dari setiap obat-
obatan tersebut. Bunda Nurjanah sangat berterima 
kasih karena telah dikunjungi oleh Rahmati dalam 
berbagi kesehatan ini. Beliau berharap semoga 
kegiatan Rahmati ini bermanfaat, berkah, dan YSH 
istiqomah dalam melakukan kegiatan Rahmati di 
panti-panti asuhan selanjutnya serta semoga bisa 
kembali lagi ke Panti Asuhan Ulin Nuha. Semoga 
Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan 
dalam setiap kegiatan Rahmati. Sampai jumpa di 
kegiatan Rahmati selanjutnya.
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Alhamdulillah bersyukur 

sekali, PK-ASHA (Pelayanan 

Kesehatan Amanah Suara 

H a t i ) ,  m e n e r i m a  2  u n i t 

ranjang pasien bantuan hibah 

dari Rumah Sakit Port Health 

C e n t e r  ( P H C )  S u r a b a y a . 

Bantuan tersebut setelah 

diterima, langsung diserahkan 

B a p a k  I r v a n  s e l a k u  s t a f 

sekretaris perusahaan PT 

Pelindo Husada Citra dan mas 

Catur Setiawan selaku staf 

pengadaan barang dan jasa 

kepada ketua Yayasan Suara 

H a t i  B a p a k  R o fi q  A b i d i n 

dengan acara penyerahan 

b e r t e m p a t  d i  R S .  P H C 

Surabaya. Rumah Sakit Port 

Health Center (PHC) Surabaya 

merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo III, RS 

PHC Surabaya merupakan salah satu rumah sakit 

umum terbesar di Surabaya yg beralamat di Jl. 

Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak 

Surabaya. 

Pada hari Selasa, 6 Maret 2018 bertempat di gedung 

a d m i n i s t r a s i  R S  P H C  s e r a h  t e r i m a  d a n 

penandatangan hibah dilaksanakan. Ketua Yayasan 

Suara hati Bapak Rofiq Abidin mengatakan, Kita 

sangat berterima kasih kepada RS. PHC Surabaya 

yang telah memberikan bed untuk PK-ASHA dan 

diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan 

pelayanan, kenyamanan dan perawatan bagi 

pasien menjadi lebih baik dan ini juga merupakan 

Amanah yang harus  k i ta  jaga,  rawat  dan 

pergunakan dengan baik. 

Turut  hadir  dan menyaksikan pada acara 

penyerahan hospital bed tersebut,perwakilan PK-

ASHA Bidan Elok Naswati dan Kepala LKSA Suara 

Hati Fajar Nur Purnomo. Semoga bermanfaat dan 

berkah atas hibah yang diberikan. Dan semoga 

kerjasama juga tali silaturahmi ini terjaga dan 

istiqomah. Aamiin. Salam Sehat Selalu

Hibah Dari 
Rumah Sakit Port Health Center (PHC)



Amelia Safitri, begitulah nama lengkap dari gadis manis 
tersebut yang merupakan salah  satu anak asuh non asrama 
Yayasan Suara Hati. Saat ini ia sedang menuntut ilmu di kelas 
3 SDN Ketegan 1 Kecamatan Sukodono. Amelia merupakan 
buah hati dari bapak Muhammad Bastomi (Almarhum) dan 
Ibu Supratmi. Meski telah ditinggalkan oleh sang ayah yang 
sangat dicintainya, hal tersebut tidak lantas mengubur 
impian mulianya untuk membagikan ilmunya dengan 
menjadi seorang guru yang baik saat dewasa kelak. 

Cita-citanya tersebut termotivasi dari seorang guru di 
sekolahnya yang bernama Ibu Lia. Saat ditanya mengapa ia 
begitu termotivasi oleh ibu gurunya, gadis manis ini 
menuturkan, "Karena Bu Lia itu orangnya baik dan sabar 
dalam mendidik murid-muridnya." Begitulah ucap Amelia 
sambil menunjukkan senyum manisnya. Sejak kecil Amelia 
merupakan anak yang pandai. Ia pernah mendapatkan juara 
1 saat mengikuti lomba mewarnai dikampungnya. Selain itu 
ia juga hobi membaca buku. Dengan membaca buku dan 
sekolah ia berharap kelak dapat membagikan ilmu yang telah 
ia dapatkan kepada orang lain dan generasi-generasi 
selanjutkan. Wah, sungguh mulia ya cita-cita Amelia. 
Semoga apa yang menjadi impian Amelia dapat diwujudkan 
oleh Allah SWT suatu saat kelak. Aamiin.

Amelia, 
Sang Gadis Cantik dengan 
Cita-cita Mulia
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alem, berparas cantik dan manis adalah sosok 

Kdonatur kita yang bernama Nuryza Dwi 
Anggraeni. Wanita belia yang akrab disapa 

dengan panggilan ryza ini merupakan salah satu 
donatur YSH yang bergabung sejak setahun lalu. 
Ryza merupakan seorang sebagai wanita karir yang 
bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah 
perusahaan tour and travel umroh dan haji di 
S idoarjo.  Dengan penuh kelembutan dan 
ketelatenan ia memberikan pelayanan kepada 
klien-kliennya. Karena dalam pandangannya, 
apabila kita memberikan dan memperlakukan 
o r a n g  d e n g a n  b a i k  m a k a  o r a n g  a k a n 
memperlakukan kita dengan baik pula, begitu 
tuturnya. "Semua dikembalikan pada diri kita 
sendiri," tambah Ryza.
Wanita single yang terlahir Mei 1994 lalu ini 
memiliki motto dalam hidupnya yaitu "Berbuatlah 
kebaikan selagi masih diberi kesempatan". Seperti 
kita ketahui, Allah memberikan kesempatan kepada 
hambaNya tidaklah 2x. Maka gunakan kesempatan 
itu sebaik-baiknya dengan memberikan, menebar 
dan berbuat kebaikan kepada sesama. Sekalipun 
orang, teman atau sahabat itu telah berbuat tidak 
baik pada kita, tetaplah berbuat baik kepadanya dan 
janganlah dibalas dengan kejahatan. Karena 
kebaikan akan memberikan kelembutan di hati 
mereka, begitu tutur Ryza saat ditanya motto hidup.
Sosok yang menjadi panutan dalam kehidupan Ryza 

adalah junjungan kita Rasulullah SAW dan juga 
kedua orang tua terkasih terutama ibunda yang 
sangat besar pengaruhnya dalam hidup Ryza. 
Betapa kasih sayang orang tua yang tidak 
terbalaskan meski harus dibayar dengan bakti kita 
kepada mereka.
Alasan seorang Ryza bergabung menjadi salah satu 
donatur YSH adalah karena teringat dengan pesan 
almarhumah ibunda yaitu muliakan orang-orang di 
sekitarmu, niscaya Allah akan memuliakanmu. Ryza 
menceritakan tentang sosok ibundanya, bahwa 
Alm. Ibunda adalah seorang single parent yang luar 
biasa. Beliau selalu mengajarkan kepada anak-
anaknya bagaimana cara memperlakukan orang 
lain. Tidak memandang status maupun kondisi 
mereka. Menolong orang tidak pandang bulu. 
Ajaran beliau yang saya ingat sampai sekarang 
adalah "sabar, ikhlas, jujur dan lapang dada". 
Begitulah tutur Ryza yang saat ini tinggal bersama 
kakaknya tentang sosok ibundanya yang patut 
dicontoh. Saat ini Ryza sebagai seorang yatim bisa 
merasakan apa yang dirasakan adik-adik asuh YSH. 
Ryza berharap semoga semakin banyak yang 
menjadi donatur di YSH dan semoga adik-adik di 
YSH kelak akan menjadi insan berguna baik di dunia 
maupun di akhirat. Aamiin. Semoga harapan dan 
do'a Ryza, Ysh dan adik-adik asuh diijabah Allah 
SWT. Aamiin Alhamdulillah
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LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 
BULAN: Pebruari 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

4,386,833 
62,382,000 

27,055,500 

650,000 

5,054,000
 3,565,000 

942,600 

99,649,100 

10,806,900
 3,050,000 

6,892,200 

1,910,000 

28,013,000 

3,701,414
 5,621,850

 32,806,250

 92,801,614

 11,234,319
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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. Nama Donasi 

1 Tan� Herlany 100,000

2 Ti�s Nurhidaya� 50,000

3 Sri Purwa� 5,000

4 Ibu Sayem 200,000

5 Putri Andiyani 300,000

6 Peni Mardiasih 30,000

7 Weni Susilowa� 20,000

8 Hamba Allah 5,000

9 Hari, Bpk 300,000

10 Elza�a 500000

11 YBM PLN UIP JBTB2 14,120,000

12 Bu Catur 200,000

13 Syamsuri 100,000

14 Hamba Allah 2,085,500

15 I Putu Sadika 200,000

16 Tk Assalam 3,000,000                   

17 Bu Fini 250,000                      

18 Edy S 50,000                        

19 keluarga Perum Royal 572,600                      

20 Uli 1,000,000                   

21 Novy 200,000                      

22 Yunita 50,000                        

23 Anjarwa� 200,000                      

24 Tri Novidianto 2,750,000                   

25 Ita 50,000                        
26 Hamba Allah 180,000  

27 M. Samsuri 100,000  

28 Priyo 100,000  

29 Susanto 20,000  

30 Hamba Allah 200,000  

31 Iva Irmarani 400,000  

32 Nora 50,000  

33 Bu Fani 450,000  

34 Bu Wahyu 100,000  

35 Eka 100,000  

36 Nur Abas 50,000  

37 Erawan 50,000  

38 Cremlin Perdana Kusuma 750,000  

39  Pak hari 300,000  

40 Hamba Allah 35,000  

41 Mujid 100,000  

42 Fakhrudy 50000

43 Acrul 50,000  

44 Drs. Abdul Jabar 50,000  

45 Nur Halimah 50,000  

46 Yani Dwi 50,000  

47 Fitri 50,000  

48 H. M. Ali 500,000  

49 Ika Phalevi 50,000  

50 Charir Arofah 50,000  

51 Marsudi 50,000  

No. Nama Donasi 

Perkembangan donatur insidentil 
Bulan Pebruari
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Kirimkan foto buah hati anda 

Nama : Muhammad Ibrahim 
Tempat, tanggal lahir : SIDOARJO, 20 maret 2018
Orang tua : Elok Nawasti-Sulfan Afandi
Harapan : Semoga menjadi anak sholih dunia akhirat yg 
penghafal dan pengamal qur'an serta berakhlak qur'an



urung apa yang paling indah di dunia satwa ? Ya, benar…burung Merak. Apakah kalian pernah 

Bmelihatnya ? Mungkin belum ya, karena memang burung ini jarang dijumpai, kecuali jika kalian pernah 
berkunjung ke kebun binatang. Kalian pasti pernah melihat burung merak dengan bulu-bulu indahnya 

yang penuh pesona.
Ciri utama dari burung merak adalah bulu-bulu ekornya yang dihiasi dengan warna-warna yang sangat indah. 
Namun, hanya merak jantan yang mempunyai ekor yang indah itu. Dengan kepala dan leher birunya, burung 
merak tampak lebih menarik. Apalagi ditambah dengan bulu-bulu hijau gemerlapan di ekornya, membuatnya 
terlihat begitu indah. Bulu-bulu indah yang disebut "totol merak" ini mempunyai ujung bulat dengan bintik-
bintik. Ia akan menunjukkan pesona yang sangat indah ketika mengembang atau mekar seperti kipas.
Namun, kalian tidak dapat selalu menyaksikan pemandangan yang mempesona ini. Kalian harus menunggu 
saat musim kawin merak. Karena, burung merak jantan hanya mengembangkan ekornya seperti kipas dan 
memperlihatkan keindahannya untuk menarik perhatian merak betina.
Sumber : defrysyahputra.blogspot.co.id

Keunikan  Burung Merak

Yayasan Suara Hati
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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%



PAKET AQIQAH

T

Betina Jantan Sate Gule

2.000.000 2.550.000 550 Tusuk 180 Porsi Menu Gule Bisa 
Di ganti Dengan 
Krengsengan, 
Kikil, Tongseng 

1.800.000 2.350.000 450 Tusuk 140 Porsi
1.600.000 2.150.000 350 Tusuk 100 Porsi
1.350.000 1.900.000 250 Tusuk 80 Porsi

PAKET TASYAKURAN 

  

Paket A 20.000

 

Tahu, Krupuk Udang, Acar, Sambal, Risalah, Kartu 
Ucapan, Dus Nasi, mangkok Gule dan peralatan Makan  

Paket B 17.500
Sambal Goreng Ati, Buah, Krupuk Udang, Acar, 
Sambal, Risalah, Kartu Ucapan, Dus Nasi, mangkok 
Gule dan peralatan Makan  

Paket C 15.000
Sambal Goreng Ati, Krupuk Udang, Acar, Sambal, 
Risalah, Kartu Ucapan, Dus Nasi, mangkok Gule dan 
peralatan Makan  

2.257.000 180 orang Free Persewaan 
Peralatan 

Kambing Guling 

1.994.000 140 orang 
1.848.000 100 orang 
1.706.000 80 orang 

Sambal Goreng Ati, Buah, Bali ayam atau Telur & 

  

KAMBING GULING 

HASANAH

TOYIBAH

AMANAH

KHOIRIYAH

HASANAH

TOYIBAH

AMANAH

KHOIRIYAH

Sekali Pesan Bikin Ketagihan Pemesanan

Kantor Pusat : Yayasan Suara Ha� 
Perum Puri Maharani Blok A2/1 
Masangan Wetan, Sidoarjo

Tlp      : 031-854 74 99
Wa      : 085 2303 42828
           : 082 3354 92883

Sub  : Ibu Heni
No    : 0822 6080 0822
D/A   : Jl. Suko Ketapang no 8 
Sukodono Sidoarjo

Free Buku 
Risalah 25 exp
Serfi�kat Aqiqoh
Dokumentasi Aqiqoh

*

terimakasih atas 
kepercayaan para 
donatur dan mitra 


	1: cover 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

