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Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Setiap manusia pasti pernah melakukan salah, oleh karena itu tak
seharusnya manusia menyombongkan dirinya, apalagi merasa maksum
apalagi mencela saudaranya yang tidak sepaham dengannya. Karena setiap
orang yang bersalah berhak untuk bertaubat, berubah lebih baik dan
berhak untuk dimaafkan pula, itulah bahasan utama kami pada bulan ini.
Tapi coba simak dulu mindset dari Ustad. Rofiq Abidin yang mengajak kita
untuk memahami esensi dari taqwa dan ada pula bahasan ringan seputar
ramadhan pada kolom semangat pagi berupa catatan kecil bagi kita semua
yang harus kita jaga selalu, dan sebuah nasehat kecil pada kolom refresh
qolbu agar kita tak terperdaya oleh nikmat dunia.
Dan masih berlanjut dengan jalan jalan keliling dunia kali ini kita singgah ke
negeri yang mendapat julukan hitler/nazi, bagaimana islam berkembang
disana dan pada kolom ragam ilmu ada banyak sekali teknologi yang
terinspirasi dari hewan, pada ulasan kali ini kami tampilkan lima teknologi
yang terinspirasi dari hewan salah satunya adalah kupu-kupu.
Jangan lewatkan pula sajian khusus kegiatan Yayasan Suara Hati dalam
menyambut bulan ramadhan, bekerjasama dengan Masjid Muhajirin
Cluster Boston yang berlokasi di Perumahan Puri Surya JayaSidoarjo
mengadakan kegiatan sosial di salah satu Desa tertinggal di Blitar.

Sidoarjo
Asrama Putri :
Perum Puri Maharani Blok B1
Sidoarjo
Asrama Putra :
Perum Puri Maharani Blok B2 No.

Selamat membaca dan selamat menuikan ibadah puasa, tak lupa kami
ucapkan taqobbalallahu minna waminkum taqobbal ya karim

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Redaksi
YayasanSuaraHatiSDA

SIdoarjo

yayasansuarahati

@yshpeduli

0852 3034 2828

www.suarahati.org
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MINDSET

ESENSI

TAQWA

“

Oleh : Rofiq Abidin

Esensi taqwa itu sendiri
sebenarnya adalah untuk
kebaikan bagi yang bertaqwa.
Bukan untuk siapa-siapa, apalagi
untuk Alloh. Semua telah diatur
oleh Alloh sedemikian rupa, untuk
menjadikan manusia semakin
bahagia, maka semakin
bertaqwalah.

T

akwa tak memandang tua atau muda, pria
atau wanita, pimpinan atau karyawan biasa.
Taqwa bisa menyelinap dimana saja yang
konsisten dengan syariat yang ditetapkan Allah. Apa
saja ujian yang menyapanya, tak akan
menjauhkannya dari memilih cara-cara taqwa,
bukan cara-cara yang tidak dibearkan syariat. Lantas
apa esensi dari takwa itu sendiri ?.
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit.

Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu
bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah
kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari
pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
bahagia/sukses. (QS. Al Baqoroh : 189).
Apa saja bentuk ketakwaan yang kita lakukan, itu untuk
kemanfaatan kita sendiri. Alloh tidak butuh sholat kita,
Alloh tidak butuh ibadah kita, Alloh tidak butuh
pegorbanan dan zakat kita, namun kitalah yang butuh
kepada Alloh. Karena bentuk-bentuk ketakwaan itu pada
dasarnya adalah untuk kesusesan dan kebahagiaan kita.
Dengan demikian, saat ada dua pilihan jalan, jalan taqwa
dan jalan yang melanggar garis ketaqwaan, itu semua
akan berdampak pada diri kita sendiri. Kita memilih jalan
taqwa akan berdampak kepada kita sendiri, gak ada
dampak takwa kita kepada Alloh. Meski semua manusia
tidak ada yang bertaqwa kepada Alloh, Alloh tetaplah
Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu.
Jadi, bertaqwa itu sangat berdampak pada kehidupan kita
berikutnya. Pilihan jalan taqwa itu mendaki lagi penuh
tantangan. Diperlukan hati yang sabar dalam ketaqwaan.
Komitmen yang tinggi kepada syariat Alloh dan
konsistensi yang kokoh. Tidak mudah lemah dalam
menolak maksiat dan sigap menyambut seruan syariat.
Jadi esensi taqwa itu sendiri sebenarnya adalah untuk
kebaikan bagi yang bertaqwa. Bukan untuk siapa-siapa,
apalagi untuk Alloh. Semua telah diatur oleh Alloh
sedemikian rupa, untuk menjadikan manusia semakin
bahagia, maka semakin bertaqwalah.
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SEMANGAT PAGI

Catatan di Bulan Ramadhan

“

Siapa yang tidak
mampu meninggalkan
ucapan dan perbuatan
dusta (waktu
berpuasa), maka Allah
tidak membutuhkan
lapar dan hausnya.
(HR. Al-Bukhari)
Pertama, seliar apa pun nafsu kita, ia bisa
didewasakan.
Momentum Ramadan menyediakan tarbiyah khusus
buat nafsu kita. “…sesungguhnya nafsu itu selalu
menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang
diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 12:
53)
Di luar Ramadan, pintu-pintu aliran energi nafsu
kerap terbuka lebar. Ia bebas mondar-mandir. Bisa
bertingkah seperti apa pun menurut seleranya.
Bayangkan jika pintu-pintu itu tak pernah tertutup.
Nafsu jadi kian liar.
Allah swt. menghadiahi shaum agar seorang
mukmin bisa mendewasakan nafsu. Bisa menutupbuka pintu-pintu energinya. Hingga, nafsu tidak lagi
seperti anak kecil yang bisa dapat apa pun ketika
merengek dan menuntut. Semoga tarbiyah
Rabbaniyah di bulan Ramadhan ini telah
memdewasakan nafsu kita. Sehingga, pasca
Ramadhan nanti kita bisa mengendalikan diri.
Kedua, sekotor apa pun jiwa kita, ia bisa
dibersihkan.
Jangan pernah membayangkan kalau yang di dalam
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tak tersentuh kotoran. Alur hidup persis seperti aliran air
dalam pipa-pipa. Ada yang masuk, mengalir dan
berproses hingga menjadi keluaran. Kian kotor masukan,
makin banyak endapan yang melekat pada bagian dalam
pipa, sehingga berpengaruh pada keluaran yang
dihasilkan.
Selama sebelas bulan, saringan-saringan masukan boleh
jadi begitu longgar. Bahkan mungkin, tidak ada sama
sekali. Kalau tidak ada saringan, proses pengeroposan
menjadi sangat cepat. Jiwa-jiwa yang keropos akan
membutakan mata hati. “Maka apakah mereka tidak
berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang
dengan itu mereka dapat memahami? Atau, telinga yang
dengan itu mereka dapat mendengar? Karena
sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi hati yang
di dalam dada.” (QS. 22: 46)
Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung
karena telah berusaha membersihkan jiwa kita selama
sebulan di Ramdhan tahun ini.
Ketiga, sepicik apa pun ego kita, ia bisa dicerdaskan.
Kadang manusia bangga berdiri di atas egonya. Seolah ia
mengatakan, “Inilah saya!”. Walau sebenarnya, keakuan
itu sudah melabrak nilai-nilai ketinggian Islam. Karena
ego, orang bisa menganggap kalau dirinyalah yang
terbaik.
Ramadan memaksa ego untuk tunduk dengan
kenyataan. Bahwa, yang ego banggakan ternyata tak
sekuat yang dibayangkan. Dan kelemahannya begitu
sederhana. Semua ada pada energi yang dihasilkan dari
makanan. Selebihnya, ego tak punya apa-apa.
Dalam bentuk yang lain, ego bisa ditundukkan dengan
memperbanyak sujud. Itulah di antara makna qiyamul
lail. Ego dipaksa untuk melihat kenyataan diri. Bahwa, ia
hanya seorang hamba.
Maha Benar Allah dalam firman-Nya, “Padahal mereka
tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepadanya...” (QS. 98: 5)
Semoga tarbiyah Rabbaniyah di Ramadhan tahun ini
telah mengembalikan kita kepada kesadaran bahwa kita
hanyalah seorang hamba yang tugas utamanya adalah
menyembah Allah. Tidak lebih.
Sumber: dakwatuna.com

REFRESH QOLBU

JANGAN TERPERDAYA

oleh nikmat dunia yang sedikit!

M

erupakan kenyataan yang tidak bisa
dipungkiri, banyak orang yang terlena
dengan kenikmatan dunia. Di antara
kenikmatan yang membuat banyak orang lupa
akan jati diri dan tujuan hidupnya adalah nikmat
kesehatan dan waktu luang. Terutama nikmat
waktu, yang begitu banyak orang lalai
memanfaatkannya dengan baik. Sehingga banyak
waktu mereka yang terbuang percuma bahkan
menjerumuskan mereka ke dalam jurang bahaya.
Duduk di depan televisi seharian tidak terasa,
terhenyak lama dengan berita-berita terbaru di
media massa sudah biasa, dan berjubel-jubel
memadati stadion berjam-jam untuk
menyaksikan pertandingan sepak bola atau konser
grup band idola pun rela. Aduhai, alangkah
meruginya kita tatkala waktu kita lalui dengan
menimbun dosa dan menyibukkan diri dengan
perbuatan yang sia-sia. Padahal detik demi detik
terus berjalan menuju gerbang kematian.
Saudaraku, ingatlah sabda Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam, “Ada dua buah nikmat yang
kebanyakan orang terperdaya karenanya; yaitu
kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari [6412]
dari Ibnu Abbas ra, lihat Fath al-Bari [11/258])
Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “Demi masa.
Sesungguhnya semua orang benar-benar berada
dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman, beramal salih, saling menasehati dalam
menetapi kebenaran dan saling menasehati dalam
menetapi kesabaran.” (QS. Al-'Ashr: 1-3).
Banyak manusia yang sehat, namun tertipu
dengan kesehatannya. Ia tidak menggunakan
kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat.
Sementara di luar sana ada sebagian orang yang

ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu
melakukannya karena sakit yang diderita.
Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tidak
akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak
manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya
berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faidah.
Waktu ibarat pedang bermata 2, jika digunakan untuk
kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan
untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di
kemudian hari.
Rasulullah bersabda, “Manfaatkanlah lima perkara
sebelum datang yang lima: [1] Masa mudamu sebelum
masa tuamu, [2] masa sehatmu sebelum sakitmu, [3]
masa kayamu sebelum miskinmu, [4] waktu luangmu
sebelum sibukmu, dan [5] hidupmu sebelum matimu.”
(HR. Al-Hakim dari Ibnu Abbas ra, lihat Fath al-Bari
[11/264], hadits ini disahihkan al-Hakim dan disepakati
oleh adz-Dzahabi, lihat Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, hal.
486)
Allah berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya
kehidupan dunia ini hanyalah sekedar kesenangan
sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri
tempat tinggal yang sebenarnya.” (QS. Ghafir: 39)
Saudaraku, sesungguhnya dunia ini merupakan ladang
akhirat. Di dalam dunia ini terdapat sebuah
perdagangan yang keuntungannya akan tampak jelas
di akhirat kelak. Orang yang memanfaatkan waktu
luang dan kesehatan tubuhnya dalam rangka
menjalankan ketaatan kepada Allah maka dialah orang
yang beruntung. Adapun orang yang
menyalahgunakan nikmat itu untuk bermaksiat
kepada Allah maka dialah orang yang tertipu (lihat Fath
al-Bari [11/259]))
Sumber : www.islamkafah.com
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JEJAK ISLAM
di negara mayoritas atheis part. 4

di Jerman
D

i sebagian besar negara-negara Eropa
Islam kini telah menjadi agama terbesar
kedua dan keberadaannya saat ini mulai
diperhitungkan sebagai agama yang “diakui”
pemerintah. Salah satu negara Eropa yang
memiliki penduduk muslim yang besar adalah
Jerman, dengan jumlah berkisar 3,7 juta jiwa.

Satu fenomena yang menarik belakangan bahwa
tingkat konversi orang-orang Jerman ke Islam cukup
tinggi. Majalah ternama Jerman Der Spiegel pernah
menyebutkan bahwa antara Juli 2004 dan Juni 2005
saja terdapat sekitar 4000 orang di Jerman masuk Islam
, fenomena ini terjadi justru disaat media-media Barat
gencar mengaitkan Islam dengan terorisme.

Komunitas Muslim di Jerman

Apa motivasi masuknya orang-orang Jerman ke Islam?
Monika Wohlrab-Sahr dari Institut für
Kulturwissenschaften Universitas Leipzig dalam
studinya menyatakan “viele auf der Suche nach dem
“Andersartigen” (banyak yang sedang mencari “bentuk
lain”). Dalam banyak kasus, katanya. “..die Konvertiten
meist aus einer vorangegangenen Lebenskrise heraus
den Islam entdeckten und nicht, wie oft im Nachhinein
geschildert werde, ein tatsächlicher Vergleich mit
anderen Religionen stattgefunden habe. (Banyak pelaku
konversi tersebut mengalami problematika kehidupan
dan menemukan solusi dalam Islam, bukan karena
membanding-bandingkannya dengan agama lain,
sebagaimana yang kerap digambarkan). Monika
menyebutkan bahwa penekanan terhadap
kedisiplinan dan kepatuhan dalam Islam lebih kuat.
Salah seorang muallaf menyebutkan tertarik pada
Islam karena ajaran ini paling jelas merinci tuntunan
hidup bagi umatnya. Ada juga yang mengakui meski
Islam saat mundur dari peradaban Barat, namun
ajarannya tetap relevan hingga saat ini.

Keberadaaan orang-orang Islam pertama sekali di
negeri Jerman tidak terlepas dari masuknya
bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke
17 yang merupakan respons perlawanan terhadap
kolonialisme Barat. Mereka menetap dan
berketurunan di wilayah tersebut. Ketika
bangkitnya industri-industri di Eropa. Banyak
warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah
melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke
Eropa termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan
1965 orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan
Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas
persetujuan antara pemerintah Jerman dengan
negara-negara bersangkutan. Belakangan warga
Muslim dari Libanon, Palestina, Afganistan,
Aljazair, Iran, Iran dan Bosnia juga datang ke
Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda
perang. Sebagai negara maju, Jerman juga
menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para
profesional, pebisnis, pekerja dan mahasiswa
Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara
datang dan sebagian menetap di sana.
Jumlah penduduk Muslim di Jerman saat ini
berkisar 3,7 juta jiwa. Mayoritas adalah keturunan
Turki dengan jumlah lebih dari 2 juta orang. Tidak
jelas berapa jumlah Muslim yang berasal dari
Jerman sendiri. Satu laporan dari Lembaga Statistik
Khusus umat Islam di Jerman menyebutkan
sedikitnya 18.000-an orang, namun ada dugaan
menyebutkan sekitar 40.000 orang.
Konversi Agama ke Islam
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Kebebasan Beragama
Di Jerman, kebebasan beragama dijamin oleh UndangUndang. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Jerman
(Grundgesetz) menyebutkan Die Freiheit des Glaubens,
des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(Kebebasan beragama dan memiliki pandangan
filosofis hidup tidak boleh diganggu). Memang
belakangan terdapat beberapa kasus dimana warga
Muslim mendapat diskriminasi di Jerman misalnya
dalam masalah jilbab. Namun hal ini bukanlah kasus
yang fenomenal dan tidak merubah kebijakan

pemerintah Jerman terhadap umat
Islam. Secara umum, masyarakat
Jerman sangat menghargai
kebebasan beragama. Sebuah survey
yang pernah dilakukan Stiftung
Konrad Adenauer menunjukkan
bahwa dua pertiga peserta poling
percaya bahwa umat Islam harus
diberikan kebebasan untuk
melaksanakan ajaran agama mereka.
Organisasi-organisasi Islam di Jerman
umumnya berafilisasi kepada
kelompok-kelompok kultural seperti
tersebut diatas. Namun belakangan
ada upaya-upaya penyatuan dengan
membuat lembaga yang berfungsi
sebagai mediator dan pemersatu
berbagai organisasi yang ada.
Pendidikan Islam Formal
Berbeda dengan kebanyakan negara-negara lain
di Eropa, Jerman dalam perkembangan terakhir,
mulai memperbolehkan pelajaran agama Islam
bagi para pelajar Muslim di sekolah-sekolah
umum. Biasanya pelajaran agama dilakukan
orang-orang Islam secara non-formal di masjidmasjid atau kelompok-kelompok masyarakat.
Kebijakan baru yang merupakan hasil dari
penggodogan bersama antara pemerintah Jerman
dan komunitas Muslim di Jerman ini adalah salah
satu upaya mendukung proses integrasi sosial
Muslim di Jerman. Menurut Wolfgang Schrauber,
Menteri Dalam Negeri Jerman, kebijakan tersebut
dapat menjembatani perbedaan yang kerap
timbul.
Tidak hanya di level sekolah, pendidikan Islam juga
mulai diperkenalkan pada tingkat akademik
dengan membuka Jurusan Teologi Islam di
perguruan tinggi di Jerman. Pendidikan pada
tingkat akademik ini dianggap dapat memberi
solusi terhadap masalah kehidupan Muslim dalam
keragaman dan juga dapat mengangkat isu
partisipasi mereka dalam diskursus politik di
negara tersebut.

tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat
pendidikan/pengajaran, pertemuan sosial keagamaan,
acara perkawinan, dan pusat bisnis. Karenanya tidak
sedikit masjid yang memiliki toko, restoran,
perpustakaan dan ruang pertemuan. Saat ini jumlah
masjid di Jerman berkisar 2000, namun sebagian besar
tidak dalam bentuknya yang umum, melainkan rukoruko yang berada dekat pusat bisnis dan perumahan
kaum Muslim. Tuntutan kaum Muslimin untuk
membangun masjid dalam bentuknya yang umum
selalu kandas di tingkat parlemen setempat. Namun
sejak tahun 1990-an, banyak masjid yang utuh dan
megah dibangun. Satu laporan menyebut sekitar 200
telah terbangun dan lebih dari 30 dalam proses
pembangunan.
Sebagai catatan akhir, dapat dikatakan bahwa
perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Jerman
tampak memberi dampak yang positif bagi kehidupan
masyarakat Jerman. Penerimaan Islam oleh
masyarakat Jerman sendiri menunjukkan agama ini
memberikan alternatif bagi pemecahan masalah
kehidupan mereka. Islam tidak lagi diidentikkan
sebagai agama para imigran melainkan agama yang
terintegral dari kehidupan mereka sendiri. Integrasi
Islam dan kultur mereka inilah yang akan membangun
apa yang dikenal sebagai “Euro Islam”.
zainulfuad.wordpress.com

Masjid Sebagai Pusat Pembinaan
Karena tidak adanya infrastruktur keagamaan
formal, masjid-masjid di Jerman memiliki peran
yang sangat penting dalam pembinaan komunitas
Muslim. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai
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Teknologi
Terinspirasi dari Hewan

T

eknologi memang berkembang cukup pesat.
Sehingga manusia kian dimudahkan dalam
melakukan berbagai hal. Namun tahukah kamu
jika terdapat beberapa teknologi luar biasa yang
inspirasinya diperoleh dari hewan? Mungkin selama ini
kita berpikir jika kemajuan teknologi seringkali
melibatkan rumus-rumus sulit dan membuat otak
berpikir lebih keras.
Tetapi ternyata ada lho teknologi yang diperoleh dari
alam sekitar. Bahkan hewan di sekitar kita yang
menjadi dari inspirasi atas lahirnya teknologi tersebut.
Sebelum menjadikan hewan sebagai inspirasi, peneliti
akan melakukan pengamatan guna mempelajari apa
saja hal yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut.
Lantas, apa saja hewan dan teknologi itu?

Sayap kupu-kupu memang begitu indah. Saking
indahnya ada seorang yang terinspirasi untuk
menciptakan suatu teknologi yang berkaitan dengan
sayap kupu-kupu. Pada 2015 lalu, seorang peneliti asal
Jerman menciptakan sebuah sistem nanoscopic yang
terilhami dari sayap kupu-kupuIa menuturkan jika
sayap kupu-kupu bisa membuat hilang sebagian
cahaya yang terpantulkan. Kemudian penelitian
tersebut dicetuskan ke layar ponsel. Namun hingga
saat ini penelitian tersebut masih berlangsung. Tetapi
jika nanti berhasil maka kamu bisa melihat layar
ponselmu di tengah sinar matahari tanpa mesti
menambah kecerahan di layar yang membuat baterai
mudah habis.
ALAT PEREKAT - TOKEK

LAYAR BEBAS SILAU - KUPU-KUPU

Tokek merupakan jenis hewan yang biasa ada di sekitar
kita. Hewan ini pun memiliki kemampuan untuk
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menjelajahi dinding. Tokek memiliki jutaan rambut
kecil yang letaknya di kaki serta dikenal dengan setae.
Setae tersebut yang membantu tokek untuk bisa
menghasilkan kekuatan bernama elektrostatik jarak
pendek yang terbilang lemah atau disebut dengan van
der Waal's forces.
Berbekal dari hal tersebut 3 alumni dari University of
Massachusetts Amherst mengembangkan teknologi
perekat super yang terinspirasi dari kaki tokek. Alat
tersebut bisa menampung beban bermuatan sampai
317 kg di permukaan yang halus.
BANGUNAN HIJAU - RAYAP

Hewan yang satu ini memang cukup menyebalkan.
Sebab ia bisa hidup secara berkelompok dan
menghasilkan tempat tinggal yang cukup tangguh.
Selain itu, rumah rayap juga mempunyai ventilasi yang
terbilang luar biasa. Di Harare, tepatnya Eastgate
Center yang merupakan sebuah kompleks
perbelanjaan serta perkantoran terbesar yang berada
di Zimbabwe menciptakan bangunan atas prinsip dari
rayap.
Bangunan itu mempunyai sistem pendinginan serta
pemanasan secara konvensional. Namun sistemnya
pasif dan terdiri atas ventilasi serta kipas untuk
pengaturan suhu di sepanjang tahunnya. Wah,
ternyata gundukan rayap berguna juga ya untuk
teknologi!
SMARTCANES - KELELAWAR
emampuan kelelawar yang bisa merasakan objek
dalam kondisi gelap juga berhasil mengilhami para
ilmuwan. Alhasil terciptalah sebuah alat bantu yang
ditujukan untuk manusia yang tak bisa melihat atau
tunanetra.
Alat bantu tersebut bernama SmartCanes yang
ditempelkan di tongkat putih. Ketika gelombang
tersebut kembali ke perangkat, maka akan terasa
getaran dari tongkat serta memberikan suatu petunjuk
pada pengguna agar terhindari dari jalurnya.

TEKNOLOGI PESAWAT - HIU
Hiu mungkin merupakan salah satu hewan ganas yang
berada di lautan. Keberadaannya pun cukup ditakuti
oleh berbagai kalangan. Sebab hiu merupakan raja
samudera dan predator yang cukup sadis. Hiu sangat
gesit jika mengejar mangsanya.
Ternyata kecepatan tersebut tak hanya berkat sirip
serta ekornya saja. Melainkan berkat dentikel yang
dimilikinya. Apa itu dentikel? Merupakan sekelompok
gigi-gigi yang kecil dan hampir serupa dengan sisik
yang muncul di permukaan kulit melewati jaringan
kulit epidermis.

Berkat hal tersebut, ide spektakuler muncul dari 3
orang ilmuwan Fraunhofer Society yang merupakan
organisasi penelitian dari Jerman. Mereka akhirnya
mengembangkan sebuah cat khusus yang dipelajari
berkat kulit hiu. Cat tersebut kemudian diterapkan ke
pesawat terbang. Cat ini akan membuat pesawat
menjadi lebih mudah bergerak seperti hiu.
www.cakapcakap.com
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Captain Fizzy Idrus,
Pilot Senior Airbus
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M

eski di dunia barat wanita berhijab seringkali
dipandang tertindas dan menderita, nyatanya banyak
wanita berhijab yang mengukir prestasi di kancah
internasional. Salah satunya adalah Noor Hafidzah Mohd. Idrus
yang berkarir sebagai pilot Air Asia di Malaysia.
Seperti dilansir dari mynewshub.cc, perempuan berusia 34
tahun yang kerap disapa Fizzy ini kini menjabat sebagai Senior
First Officer (Kapten) di maskapai AirAsia dan sedang bertugas
di AirAsia X. Meski bertubuh mungil, Fizzy bahkan terbiasa
menerbangkan pesawat komersil berjenis Airbus.
Menjadi pilot memang cita-cita Fizzy sejak kecil. Namun, karena
tak ingin mengecewakan orangtuanya yang menginginkan
Fizzy berkarir di bidang medis, Fizzy kemudian kuliah di jurusan
matrikulasi di Londang, Melaka. Namun, Fizzy kemudian beralih
ke jurusan Multimedia di Universitas Kebangsaan Malaysia
(UKM).
Saat kuliah baru masuk di pertengahan tahun kedua, Fizzy
tergoda iklan AirAsia yang mencari kandidat pilot. Fizzy pun
meninggalkan kuliahnya dan mendaftar tanpa sepengetahuan
keluarga. Gadis kelahiran 21 September 1984 ini menjalani
pendidikan penerbangan di Akademi Penerbangan Malaysia.

Profil
Nama Lengkap: Noor Hafizah Mohd Idrus
Panggilan: Fizzy Idrus
Umur: 30 Tahun (2014)
Asal: Taiping Perak
Alamati: Cheras Kuala Lumpur
Ibu: Rohaya Kassim
Bapak: Mohd Idrus Abdul Hamid
Jumlah saudara: Lima orang
Pendidikan: Kolej Tunku Kurshiah, Kolej
Matrikulasi Melaka, Universiti Kebangsaan
Malaysia dan Akademi Penerbangan Malaysia
Pekerjaan: Pilot Air Asia

Fizzy merahasiakan keputusannya ini dari kedua orangtuanya,
baru ketika karirnya stabil di dunia penerbangan, Fizzy
memberitahu kedua orangtuanya yang cukup berat untuk
menerima kenyataan. Enam tahun berkarir sebagai pilot, kedua
orangtua Fizzy, Mohd Idrus Abdul Hamid dan Rohaya Kassim
pun akhirnya merestui pilihan anaknya dan memberikan
kepercayaan penuh. Kisah Fizzy menjadi inspirasi bagi banyak
remaja wanita. Banyak netizen memujinya bukan karena cantik
semata, tapi juga cerdas dan tak pernah tinggalkan salat lima
waktu. Sementara di penerbangan militer dunia adalah Ayesha
Farooq, pilot wanita pertama di dunia militer.
Fizzy juga berjanji akan melakukan yang terbaik untuk berkarir
di profesi yang didominasi kaum laki-laki ini sehingga membuat
kedua orangtuanya memberinya restu.
Sukses terus, ya, Fizzy…
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Doa Ketika Lailatul Qadar
ِّ َ ﻋف
َ اﻟﻠـﮭـم ﱠ
ﻋﻧﻲ
ﻋﻔو ُ ِ ﱡ
َ ْ َ ﺗـﺣب
ُ ْ اﻟﻌﻔو َﻓﺎ
إﻧك َ ُ ﱞ
ﱠ ُ ﱠ
ALLAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN TUHIBBUL ‘AFWA FA’FU ‘ANNII
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pemaaf dan Pemurah maka maafkanlah
diriku.
Hadis selengkapnya:
Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, beliau bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
َ ْ َ ﻟﯾﻠﺔ
ِّ َ ﻋف
ْ ِ ت
َ اﻟﻠﮭم ِ ﱠ
“ ﻋﻧﻲ
َ أرأﯾ
ُ ﻋﻠﻣ
ْ َ َ َ ِ رﺳول ﱠ
َ ُ َ َﯾﺎ
َ َ ﻓﯾﮭﺎ؟
َ ِ أﻗول
ُ ُ َ اﻟﻘدر َﻣﺎ
ٍ َ ْ َ أي
ِ ُ :ﻗﺎل
ْ ِ َ إن
ﻋﻔو ُ ِ ﱡ
َ ْ َ ْ ﺗﺣب
ُ ْ اﻟﻌﻔو َﻓﺎ
إﻧك ُ ُ ﱞ
ِ ْ َ ُﻟﯾﻠﺔ
 ﱠ ُ ﱠ:ﻗوﻟﻲ
ت َ ﱡ
Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan lailatul qadar, apa yang
harus aku ucapkan di malam itu? Beliau menjawab: Ucapkanlah: ALLAHUMMA INNAKA
‘AFUWWUN…
(HR. Ahmad 25384, At-Turmudzi 3513, Ibn Majah 3850, An-Nasai dalam Amal Al-yaum wa
lailah, dan Al-Baihaqi dalam Syua’bul Iman 3426. Hadis ini dinilai shahih oleh Al-Albani).

Tasyakur
Bu Umu Maemah
Hilman Latief
Nashrullah
Siti Munawaroh
Derrick Firdaus
Feriesta Kurniastuti
Indrawati
Mazida Anum Ummi Hirza
Muadayah
Jerry Krisna Gani
Dwi Sukmardani
Aini Rahmah
Ibu Sayem
Supriyadi
Hang Tiarso
Indra H
Danang Rukmaroto
Marsudi Suprapto
Suprihatin
Alifia Rahma Putri
Zaini Rohmat
Cindra Ayun M
Rifda Amalia
Ike Dian Wulandari

1 Juni
1 Juni
1 Juni
1 Juni
2 Juni
2 Juni
3 Juni
3 Juni
4 Juni
5 Juni
5 Juni
5 Juni
6 Juni
7 Juni
7 Juni
7 Juni
9 Juni
10 Juni
11 Juni
12 Juni
13 Juni
14 Juni
14 Juni
15 Juni

Sartono Arif
Mba Ana
Bpk. Hendra Andriansyah/ Bu Puji
Yunita Yolanda
Yani Dwi Hariyani
Indah Lestari
Arif Setiawan
achmad arief Sarbini
Bambang Widjanarko
Anna Juni
Didied Esti W
Siska Ade Irma Fitri
Khristien Wahyu,Ibu
Kenanta Dewantara
Lailatul Fajriyah
Siti Fauziah
Lilik
Siska Wulandari
Yossie Arga
Anggraeni P
Mas Totok
Bu Yuyun
Ririn Fitriyah

15 Juni
17 Juni
18 Juni
18 Juni
19 Juni
20 Juni
20 Juni
20 Juni
21 Juni
21 Juni
21 Juni
21 Juni
23 Juni
23 Juni
24 Juni
25 Juni
25 Juni
27 Juni
28 Juni
28 Juni
29 Juni
30 Juni
30 Juni

PESAN ILAHIYAH

Maaf,
itu Pilihanku
Oleh : Rofiq Abidin

ً َ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ
ْ ِ ﺧﯾر
أذى
ٌ َْ
َ ﻣن
َ ُ َ ْ َ دﻗﺔ
ٍََﺻ
ٌ ُ ْ َ ﻗول
َ ِ ْ َ َ ﻣﻌروف
ٌ ْ َ ٌوﻣﻐﻔرة
ﺣﻠﯾم
ٌ ِ َ ﻏﻧﻲ
َو ﱠ ُ َ ِ ﱞ
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik
dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang
menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha
Kaya lagi Maha Penyantun. (QS. Al Baqarah : 263).

“

MEMAAFKAN BUKANLAH SUATU YANG
REMEH UNTUK MEMBANGUN
KEHARMONISAN DIRI DENGAN TUHANNYA
DAN SESAMA MANUSIA.
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T

ak gading yang tak retak, begitu pepatah
mengatakan. Setiap manusia pasti pernah
melakukan salah. Adapun yang dijamin
maksum, hanyalah Rasulullah Muhammad
ShalAllahu 'Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tak
seharusnya manusia menyombongkan dirinya,
merasa maksum dan mencela saudaranya yang
tidak sepaham dengannya. Setiap orang yang
bersalah berhak untuk bertaubat, berubah lebih baik
dan berhak untuk dimaafkan pula. Namun, saat
hujatan dan cacian itu sangat dalam, tidak sedikit
diantara kita yang tak mampu memaafkan. Padahal,
tidak memaafkan sesama saudara saja itu juga
penyakit hati yang tidak kita sadari. Seorang suami
yang tak memaafkan istrinya yang mungkin sering
mengatakan kata-kata meluka, seorang bapak yang
tak sabar memaafkan anaknya yang nakal dan sulit
mematuhi perintahnya atau bahkan sesama teman
yang tak mampu memaafkan caranya
mengingatkan. Beda orang, beda cara. Beda asal
beda pula cara bicara. Maka, memaafkan bukanlah
suatu yang remeh untuk membangun
keharmonisan diri dengan Tuhannya dan sesama
manusia.
KENAPA SUSAH MEMAAFKAN ?

Saat mengingat Allah, rasa tenang itu hadir. Hingga ia
akan menumpahkan rasa sakitnya kepada Tuhannya, lalu
akan dibimbing dalam kebaikan, termasuk terbimbing
dalam memaafkan orang lain. Namun saat sinyal dengan
Allah itu lemah, maka berat untuk memaafkan siapa saja
yang melukainya, menghujatnya dan meremehkannya.
3. HASUTAN
Boleh jadi hasutan dari pihak lain, menjadikan seseorang
melanggengkan rasa dengkinya. Bahkan semakin
menjadi-jadi. Hasutan bagai virus yang merusak
silaturrahim, merusak pikiran jernih, merusak akal sehat.
Maka, orang yang sedang diuji, jangan dihasut. Misalnya
sedang diuji dengan suaminya, awas, jangan sampai
nasehat jadi hasutan, bimbingan tapi malah bikin tambah
runyam.
4. INGIN MEMUASKAN NAFSU
Rata-rata seseorang yang tak sanggup memaafkan itu
ingin memuaskan nafsunya. Padahal menanam dengki
tak mungkin bikin puas, yang ada bikin tambah dosa.
Lebih baik diserahkan saja kepada Allah, tawakal dan
doakan. Terasa berat sih, tapi daripada menanggung
beban dengki bertahun-tahun lalu jadi penyakit.
Mending memaafkan dan itu membuat kita makin sehat.

Goresan luka yang menganga, membuat seseorang
tak kuasa melembutkan hati untuk saling
memaafkan. Tengoklah Rasulullah ShalAllahu 'Alaihi
Wasallam yang begitu pemaaf kepada orang-orang
sekelilingnya, bahkan kepada musuh-musuhnya.
“Kita kan bukan nabi”, terkadang dalih itu yang
sering kita ungkapkan untuk tidak memaafkan
seseorang. Padahal dengan memilih saling
memaafkan itu akan lebih banyak manfaatnya.
Baiklah, apa yang menyebabkan seseorang susah
memaafkan :
1. KERASNYA HATI
Memilih tidak memaafkan itu seperti menanam
tanaman kedengkian. Memilih tidak memaafkan itu
tandanya keras hati. Tengok saja seseorang yang
tidak mau memaafkan, biasanya lebih emosional, tak
mampu berkata lembut, sulit untuk Qoulan Ma'rufa
(berkata baik). Itu lantaran percikan hati yang keras.
2. LEMAHNYA MENGINGAT ALLAH
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MAAF, ITU PILIHANKU
Membiarkan diri dalam dengki, bikin kita makin
terjerembab dalam penyakit hati. Jadi jika kita tidak
memilih memaafkan dan minta maaf sebenarnya
semakin menjadikan kita tak menemukan kesejatian
manusia. Wong manusia itu diciptakan sebagai makhluk
yang lupa dan salah, kita pun gak mungkin gak pernah
salah. Bagaimana jika salah kita tidak dimaafkan oleh

orang yang kita lukai? Apa kita bisa
tenang? Tentu hati kita yang meraba
masing-masing. Oleh karena itu, maaf itu
pilihanku. Karena Rasulullah Muhammad
saja memaafkan semua orang-orang
kafir qurays pada saat fatkhul makkah
tahun 8 H, padahal saat itu Rasululah
mampu dan berkesempatan membalas.

Inilah pemaafan yang paling besar menurut para
ulama', yakni memaafkan saat mampu membalas. Jadi
Rasulullah saja menjadikan saling memaafkan sebagai
pilihan, lantas kita umatnya? Tentu mengikuti nabi dan
rasulnya kan? Jadi, maaf itu pilihanku.

BAGAIMANA CARANYA AGAR KITA SELALU MEMILIH MEMAAFKAN?
3. DOAKAN

1. TAWAKAL

2. MAKLUMI

S

S

aat seseorang tawakal kepada
Allah atas apa saja yang
menimpanya. Baik musibah
beru pa k eh il a n ga n , h u ja t a n
maupun fitnahan, maka otomatis
hatinya akan lebih sehat dan lebih
tenang. Dengan demikian, hati
yang melunak dengan terapi dzikir
yang berkesinambungan akan
menjadikan hati kita sehat, pikiran
kita bersih dan jalan solusi akan
tampak lebar di depan. Saat ingat
kesalahan orang yang melukai kita,
tawakal saja, pasrahkan kepada
Allah biarkanlah Allah
mengingatkan dengan cara Allah
yang maha bijak.

T

ak satupun manusia yang kita
temui itu tidak pernah
bersalah. Pasti ada salahnya,
termasuk kita sendiri. Maka
maklumi, ya segitulah ilmu dan
caranya dia menyikapi sesuatu.
Mungkin ilmunya belum nutut,
sehingga caranya masih menyakiti.
Boleh jadi kita pun pernah melukai
seseorang lebih kejam lagi dari
perlakuan orang kepada kita. Maka,
maklumi saja. Karena memang
beda orang beda cara.

alah satu bukti bahwa kita
memaafkan dengan tulus, ialah
kita mau mendoakan kebaikankebaikan kepada orang yang melukai
kita. Berat? ya memang semua harus
dilatih, karena kita tidak ingin
membawa sikap takabur di hadapan
Allah, karena keegoisan kita tak mau
memaafkan. Sedang kita tahu bahwa
takabbur adalah penghambat kita
masuk surga.
Jadi, tetapkan maaf itu pilihanku.
Karena tidak memaafkan itu bikin
urusan tambah runyam. Lepaskan saja
maafmu, jangan kau tahan-tahan, agar
hati ini gak semakin kotor dan
berpenyakit. Adapun dampak
memaafkan, kita semakin fresh, kita
semakin kokoh untuk maju dan kita
semakin dekat dengan Allah. So, pilih
memaafkan saja ya.
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“

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya
untuk berbagi kebahagiaan,
Rasulullah mengajarkan umatnya
untuk mengasihi anak yatim,
Rasulullah mengajarkan untuk
menyayangi anak-anak pejuang fi sabilillah”.

“

Hadits riwayat Imam Bukhari
رﺳول ﱠ ِ َ ﱠ
َ ْ واﻟو
َ َ َ اﻟﺟﻧﺔ
ً ْﺷ
ْ َ
ُ ِ َ َ  ” أ َﻧَﺎ: وﺳﻠم
ُ ُ َ ﻗﺎل
ﯾﺋﺎ
َ َﮭﻣﺎ
َ َ : ﻗﺎل
َ َ ﺳﻌٍد
ﺷﺎر ِ ﱠ
ِ اﻟﯾﺗﯾم ِﻓﻲ ْ َ ﱠ
ِ ْ َﻋﻠ
ِ َ ﺑﺎﻟﺳﺑ
ْ َ ﺑن
ٍ ْ َ ﻋن
َ ُ ﺻﻠﻰ ﱠ
ِ ِ َ ْ وﻛﺎﻓل
َ ﺳطﻰ َ َ ﱠ
ُ ْ َ ﱠﺎﺑﺔ
َ َ َ  َوأ، ھﻛذا
َ ُ وﻓرج ﺑَْﯾﻧ
ِ ْ ﺳﮭل
َ ﯾﮫ َ َ ﱠ
Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu
dalam surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan
keduanya.
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Kisah Rasulullah dan Anak Yatim
di Hari Idul Fitri

H

ari itu hari raya Idul Fitri. Semua penduduk
Madinah bergembira. Anak-anak bersuka
cita. Berlari ke sana kemari dan bermain
dengan tawa mengiringi. Namun, tidak demikian
dengan seorang anak perempuan di sudut jalan. Ia
tampak bersedih, dengan pakaian lusuh, sepatu
usang dan rambut acak-acakan.
Melihat pemandangan yang menyayat hati itu,
Rasulullah bergegas menghampirinya. Tapi gadis
kecil itu justru menangis dan menutup wajahnya
dengan tangan.
“Anakku, mengapa engkau menangis? Hari ini hari
raya bukan?” kata Rasulullah sambil mengusap
kepala bocah itu.
Ia masih menangis, tapi pelan-pelan tangisnya
mereda. Ia belum berani melihat siapa orang yang
menghampirinya. Ia bercerita sambil menundukkan
kepalanya.
“Iya, ini hari raya. Semua anak ingin merayakannya
bersama orang tua. Bergembira bersama, bahagia
bersama. Aku teringat ayahku yang telah tiada. Di
hari raya terakhir bersamanya, ia memberikan baju
dan sepatu baru kepadaku. Namun setelah itu ia
berperang bersama Rasulullah lalu syahid. Sekarang
aku anak yatim. Tidak bolehkah jika aku menangis?”
kata anak itu mengundang iba Rasulullah. Beliau
merasakan betul
kesedihan
anak

yatim itu.
“Nak, hapuslah air matamu,” kata beliau sambil
mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang,
“Angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang akan
kukatakan kepadamu… Apakah engkau mau aku
menjadi ayahmu? Apakah engkau mau Fatimah
menjadi kakakmu…. dan Aisyah menjadi ibumu….
Bagaimana pendapatmu tentang usul dariku ini?”
Mendengar itu, anak yatim tersebut berhenti
menangis. Ia mengangkat kepalanya dan melihat
bahwa orang di depannya adalah Rasulullah. Ya, itu
Rasulullah. Masya Allah… ia tak bisa berkata apa-apa
kecuali hanya menganggukkan kepalanya.
Ia kemudian menggandeng tangan Rasulullah
dengan penuh kebahagiaan. Kini ia merasa tak yatim
lagi. Bahkan ia kini memiliki ayah terbaik di muka
bumi.
“Akhirnya aku memiliki seorang ayah,” kata gadis
kecil itu. Saat ditanya teman-temannya mengapa ia
terlihat sangat bahagia, jauh berbeda denga hari-hari
sebelumnya. Dengan bangga ia menjawab,
“Bagaimana mungkin aku tidak bahagia. Aku kini
tidak yatim lagi. Dan siapa yang tidak bahagia
memiliki Rasulullah sebagai ayahnya, mendapati
Aisyah sebagai ibunya, dan punya Fatimah sebagai
kakaknya?”
Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada
umatnya untuk berbagi kebahagiaan. Demikianlah
Rasulullah mengajarkan umatnya untuk mengasihi
anak yatim. Demikianlah Rasulullah mengajarkan
untuk menyayangi anak-anak pejuang fi sabilillah.
Islam bukan agama untuk dinikmati secara pribadi.
Islam bukanlah agama yang menghimpun
kebahagiaan hanya untuk diri sendiri. Islam adalah
agama yang membawa kedamaian hati sekaligus
mengatur kehidupan agar damai di dunia dan di
akhirat nanti. Islam bukan hanya memberikan
ketenangan bagi jiwa, tetapi juga menghadirkan
solusi bagi umatnya dan bahkan seluruh manusia.
Islam bukan agama individualis, tetapi agama yang
rahmatan lil 'alamin. Sumber : Kisahikmah.com
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Oleh : Etty Sunanti

MENJADIKAN
ANAK KREATIF

S

aya masih terkesan dengan ceramah Bapak
Profesor Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.
Bahwa beliau menyampaikan, "Bila perlu ujian
untuk anak-anak sekolah, diberikan sebuah kertas
kosong, lalu biarkan mereka mengerjakan kertas
kosong itu sepuasnya dan semau mereka sendiri."
Karena menurut beliau, anak-anak Indonesia
kemampuannya sebatas menghafal teori teori di buku,
tetapi lemah dalam hal aplikasi. Anak-anak Indonesia
dari out put pendidikan, sangat lemah dalam hal
menciptakan sesuatu yang baru.
Dan ternyata, apa yang di sampaikan oleh bapak Anies
Baswedan adalah benar adanya. Karena, banyak klien
yang berkonsultasi pada saya. Di usia remaja dan pra
dewasa, banyak yang kebingungan menentukan arah
hidupnya. Masih bingung, meminta arahan orang tua
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apa yang harus di lakukan. Padahal orang tuanya tidak tahu
seluk beluk dunia yang mereka hadapi. Ini juga bagian dari
kegagalan pendidikan serta pola asuh.
Kalaupun ada anak-anak yang kreatif, tetapi terkendala
tidak ada dukungan dari sekitar. Sehingga kreatifitasnya,
tidak memiliki penghargaan profit. Sehingga kreatifitas itu
berhenti hanya di situ saja. Dikarenakan kultur, belum
sepenuhnya mengapresiasi sebuah kreatifitas anak
manusia.
Apakah kreatif itu ?
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif adalah
kata sifat yang berarti sebagai berikut :
1. Memiliki daya cipta
2. Memiliki kemampuan untuk menciptakan

3. Bersifat ( mengandung ) daya cipta, pekerjaan yang
menghendaki kecerdasan dan imajinasi
Maka jika melihat definisi tersebut, sudah jelas
membutuhkan kesecerdasan dan imajinasi. Maka ini
berkenaan dengan kemampuan berfikir.
Dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 164, Allah
berfirman yang artinya, "Sesungguhnya di dalam
penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam
dan siang, dan kapal yang berlayar di lautan yang
bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan
dari langit berupa air, lantas Dia Menghidupkan bumi
dengannya sesudah kematiannya, berkembang
biaknya setiap makhluq yang melata, berkisaran angin,
dan awan yang di tundukkan antara langit dan bumi,
itu semua tanda tanda bagi kaum yang berfikir."
Sebenarnya, kreatif itu bersumber dari mana ?
Melihat definisi dan surat Al Baqarah ayat 164, jelas
bahwa kreatif itu bersumber dari akal manusia. Atau
cara berfikir seseorang tersebut.
Dalam Kitab yang berjudul, "Minal Mukmin Antakuna
Mubdi'an" atau dalam bahasa Indonesia yang berarti
"Kreatif berfikir" , yang di tulis oleh Jamal Madhi, yang
diterbitkan Al Jadid ( Inovatif Kreatif Inspiratif ). Bahwa
berfikir adalah Manhaj Kehidupan, bagaimana yang
dimaksukan dalam manhaj kehidupan :
1. Berfikir adalah kemampuan
2. Berfikir adalah pengetahuan
3. Berfikir adalah beradaptasi
4. Berfikir adalah masa depan
5. Berfikir adalah jalan hidup
6. Berfikir adalah sistem
7. Berfikir itu pandangan
8. Berfikir itu kekuatan
9. Berfikir itu pengajaran
10. Berfikir itu pembaruan

Berikut tips saya dalam mendidik anak-anak agar bisa
kreatif.
Mari kita mulai mengajarkan pada anak-anak bagaimana
agar mereka terbiasa dengan hal di bawah ini :
Pada anak usia golden age, 0 sampai 5 tahun, orang tua di
harapkan membiarkan anak-anak tereksplor dalam
berkata apapun. Jangan mengajak anak-anak berbicara
tidak jelas. Ajaklah mereka berbicara dengan kosa kata
yang jelas, dan banyak jenisnya. Berikanlah mereka
sebanyak banyaknya perbendaharaan kata. Semakin
banyak kosa kata, semakin banyak pertanyaan yang
mereka tanyakan. Orang tua wajib bersabar
membersamai, dan membiarkan mereka melakukan apa
saja, asal tidak membahayakan dirinya. Benas bermain air,
tanah, pasir, tanaman, bahan bahan dapur, mengenal
benada benda di rumah dan di sekitar beserta fungsinya,
dan lain sebagainya. Ajarkan mereka mengenal instruksi,
dan berusaha step by step melakukan sendiri tanpa
bantuan orang tua.
Pada anak usia 6 sampai baligh ( 13 tahun ). Anak
diberikan tanggung jawab secara disiplin. Anak sudh
mengenal hak dan kewajiban secara seimbang. Di ajak
berdiskusi, dan berusaha memberikan bantuan solusi. Dan
kita sebagai orang tua, sudah bisa menerima solusi yang
mereka berikan. Jangan menjadi orang tua yang
otoriter,yang selalu pendapat orang tua selalu benar. Dan
harus di turuti. Usia ini sangat efektif untuk berlatih lifskill
dengan baik. Ajarkan pada anak-anak usia ini, untuk
mendeteksi kelebihan dirinya. Dan memupuk
kelebihannya menjadi sebuah prestasi yang pretisius untuk
diriya sendiri. Ajarkan bekerjasama dengan baik antar
saudara, keluarga dan teman dekatnya. Asah keterampilan
anak-anak, usahakan mereka bisa menciptakan segala
sesuatu yang bermanfaat. Dan sebagai orang tua wajib
menghargai setiap hasil karya mereka. Dengan membantu
menyimpan, merawat, dan mendukungnya sebagai hasil
karya yang luar biasa. Ajarkan anak-anak untuk
menghargai hasil karyanya sendiri.

11. Berfikir itu optimis
Saya tidak perlu menjabarkan satu persatu, tentang
manhaj tersebut. Tetapi minimal kita sudah
mengetahui, dan bisa memetakan betapa
kemampuan berfikir yang terarah akan membuat
anak-anak kita kreatif.

Pada anak usia 14 s.d 19 tahun. Adalah fase dimana kita
sudah bisa melihat hasil panennya. Kita tidak usah terlalu
banyak ikut campur urusan mereka. Kita sebagai orang tua
dan pendidik, sebaiknya memposisikan sebagai teman
baik. Dan mensupport apa yang mereka minta. Anak seusia
ini tidak butuh banyak komentar. Dia hanya membutuhkan
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kenyamanan, dam banyak waktu untuk dirinya
sendiri. Kita wajib memantaunya, tetapi tidak banyak
ikut campur. Kita hanya memberikan masukan
positif, dan selebihnya dia memilih sendiri keputusan
tersebut.kreatitas anak anak usia remaja ini, sudah
harus bisa bernilai profit. Maka dari itu, arahan atau
prolog sudah harus diberikan saat di bawa usia fase
ini.
Pada usia 20 s.d 25 tahun, adalah fase yang benarbenar mereka mampu menjadi dirinya sendiri. Bisa
bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat.
Kreatifitasnya sudah bisa dirasakan dunia
keuntungannya. Dan usia ini, anak anak sudah
menjadi anak anak yang beruntung lahir dan batin.
Orang tua, hanya bisa mendoakan dengan
kesyukuran dan rasa hari memiliki anak yang baik dan
kreatif.
KEMUDIAN, HAL HAL APA SAJA YANG DILAKUKAN
ORANG TUA YANG BISA MENGHAMBAT
KREATIFITAS ANAKNYA ?
1. Orang tua yang suka mencela anaknya.
Sehingga menjadi anaknya tidak percaya diri, dan
hilang kreatifitas.
2. Orang tua yang suka melarang anak-anaknya
bermain bersama teman temannya. Orang tua
berfikir, anak yang baik adalah yang diam banyak
di rumah saja. Duduk manis belajar di rumah.
Padahal dengan berteman, anak-anak belajar
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beradaptasi dan memecahkan persoalan bersama.
3. Orang tua, lebih suka memiliki anak yang diam dan
menuruti semua apa kata orang tua. Tidak ada diskusi,
tida ada adu argumentasi. Suasana begitu tenang dan
datar.
4. Orang tua tidak suka melihat anak anak yang aktif,
ceria dan gaduh di rumah. Fase anak-anak yang
sewajarnya berubah menjadi mati tiada kehidupan.
5. Orang tua enggan memfasilitasi bakat dan
kemampuan anaknya, menganggap itu menghabiskan
uang dan merugikan saja.
6. Orang tua berbeda pendapat dengan anaknya, dan
memaksakan kehendaknya. Sehingga keinginan
anaknya kalah dengan keinginan orang tua.
Maka seyogyanya, anak-anak kita sudah saatnya kita biarkan
menciptakan segala sesuatu yang belum ada di sekitar kita.
Tataran kita bukan pada ATM ( Amati Tiru dan Modifikasi )
karena ini akan menciptakan plagiator plagiator baru yang
memprihatinkan. Kreatifitas ini tidak terbatas pada bidang
tertentu saja. Tetapi dalam bidang apapun kreatifitas bisa di
kembangkan, yang akan membawa kemaslahatan bagi diri
pelaku dan bagi masyarakat. Khususnya bagi peradaban
zaman.
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MLU-YSH adalah armada untuk
layanan kepada ummat agar
lebih cepat, sigap dan tepat.
InsyaAllah armada tersebut
akan dimanfaatkan untuk
layanan jemput zakat, layanan
anak yatim, piatu, dhuafa,
Pelayanan dakwah &
layanan kegiatan medis serta
layanan ummat lainnya.

SODAQOH JARIYAH ANDA adalah
INVESTASI AKHIRAT ANDA
Call & WhatsApp :

031 854 74 99
0852 3034 2828
Transfer :

0321111999 Bank Syariah Mandiri
5560097770 Bank Central Asia
a/n : Yayasan Suara Hati Sidoarjo
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TETAP SEHAT
PASCA RAMADHAN

H

al yang paling ditunggu setelah ramadhan
adalah hari Raya Idul Fitri. Yang sebagian orang
sudah membayangkan bagaimana bisa
mengkonsumsi sebanyak mungkin makanan dengan
variasi menu yang bermacam-macam. Moment
silaturrahim menjadi bagian yang terpisahkan dengan
sajian makanan yang bervariasi. Pasca ramadhan
membuat semua orang menyajikan makanan yang
berbeda dari saat ramadhan bahkan sebelum
ramadhan. Nuansa saling bersilaturahim inilah yang
membuat orang dengan senang dan bangga
menyajikan makanan terbaiknya. Namun perlu
diwaspadai karena makanan dan minuman yang
bervariasi mulai karbohidrat, tinggi lemak bersantan,
asin atau manis malah membuat malapetaka, karena
tidak seimbangnya asupan makanan dan minuman.
Oleh karena itu muncullah banyak keluhan yang
berhubungan dengan saluran pencernaan seperti
diarhe bahkan terjadi peningkatan kasus pada pasien
dengan Diabetes Millitus, Hipertensi, radang sendi
akibat kholesterol, asama urat yang meningkat.
Keadaaan ini terjadi akibat kita mengkonsumsi
makanan yang cukup variatif terutama yang
mengandung lemak dengan jumlah berlebihan
disertai makanan yang cukup merangsang disertai
terlalu asam dan pedas. Belum lagi biasanya minuman
yang disediakan banyak mengandung soda yang pada
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akhirnya akan memperburuk gangguan pada
pencernaan kita. Hal itu jika dibiarkan, dapat
menggangu suasana lebaran. Yang awalnya diharap
bisa bersilaturahmi ke tetangga, malah harus dirawat
di rumah sakit atau berdiam diri di rumah.
Sebenarnya tidak sulit dalam menerapkan pola makan
tetap sehat pasca puasa ramadhan. Salah satunya yang
terpenting adalah mengontrol makanan yang masuk.
Buah-buahan dan sayur-sayuran layak konsumsi untuk
mengimbangi makanan berlemak dan minimnya
aktivitas fisik.
Dengan mengosumsi buah dan sayur-sayuran akan
membuat perut kita menjadi cepat kenyang dan tidak
berpikir untuk mengosumsi makanan lain.
Ia juga mengingatkan agar jumlah air minum juga
perlu dipertahankan sebanyak 8-10 gelas perhari.
Sebab, air juga menambah kapasitas lambung. Selain
tetap mengosumsi buah dan sayur, minum yang
cukup, mengunyah yang lama juga menjadi tips
penting untuk mengontrol rasa kenyang.
Beberapa cara mengembalikan kebugaran tubuh
pasca puasa ramadha sebagai berikut :
1. ATUR POLA MAKAN KEMBALI
Pola makan manusia umumnya adalah 3 kali sehari.
Sehingga untuk menjaga pola makan agar tetap stabil
maka perlu menerapkan kembali makan 3 kali sehari

ini dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jangan
menunda makan, karena jika terbiasa menunda waktu
makan akan memperparah porsi makan. Sedikit
makan asalkan waktunya stabil bisa tetap menjaga
kondisi tubuh Anda.

perlu dihindari untuk menjaga tubuh dari serangan
kolesterol yang tinggi dan penyakit asam urat.
5. TETAP OLAHRAGA.

2. IMBANGI DENGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR.
Serat buah dan sayur sangat baik untuk menjaga
kesehatan dan memperlancar pencernaan. Selain itu
konsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang banyak
tidak akan membuat tubuh Anda menjadi gemuk. Jadi
jangan takut dan ragu untuk memperbanyak
mengkonsumsi buah segar yang baik untuk
melengkapi asupan vitamin penting bagi tubuh.
Pilihlah buah yang mengandung kadar air tinggi
seperti apel, belimbing, dan jeruk yang cukup baik bagi
peredaran darah kita.
3. PERBANYAK MINUM AIR PUTIH.

Olahraga mungkin menjadi satu rutinitas yang
diabaikan saat berpuasa apalagi usai Lebaran. Untuk
tetap memiliki tubuh yang bugar dan ideal, selain pola
makan, kita juga harus kembali rutin berolahraga.
Olahraga berguna untuk membuang racun-racun
yang bersarang di tubuh. Olahraga juga dipercaya
sebagai cara yang paling sehat membakar kalori
berlebih dalam tubuh. Ada beberapa olahraga yang
dianjurkan, seperti berenang, jalan kaki, dan
bersepeda.
6. CUKUP ISTIRAHAT

Beberapa ahli medis menyebutkan bahwa air putih
sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan
berat badan tubuh. Pastikan tetap mengutamakan
minum air putih ketimbang minuman lainnya.
4. HINDARI MAKANAN YANG MENGANDUNG
BANYAK GULA DAN SANTAN.

Usahakan untuk menghindari makanan lain yang
terlalu manis dan banyak mengandung santan.
Kandungan gula pada makanan yang berasal dari
karbohidrat akan memicu naiknya insulin dan
meningkatnya kadar gula darah. Sedangkan santan

Salah satu syarat untuk hidup sehat adalah cukup
istirahat. Istirahat yang paling sempurna adalah tidur.
Pada saat tidur terjadi regenerasi sel-sel yang rusak
menjadi baru, peningkatan kekebalan tubuh dari
serangan penyakit, dan lancarnya peningkatan
hormon pertumbuhan tubuh.
Dengan aktivitas fisik yang seimbang, dijamin kondisi
tubuh akan tetap sehat, bugar, dan siap kembali
melakukan aktivitas sehari hari.
Semoga bermanfaat.
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"Goes to Blitar”

B

LITAR-Yayasan Suara Hati dan Masjid AlMuhajirin Puri Surya Jaya menggelar bakti sosial
(baksos) bertajuk "Goes To Blitar" pada Sabtu, 5
Sya'ban 1439H/21 April 2018. Kegiatan bakti sosial ini
meliputi pengobatan gratis, pengecatan dan renovasi
dua musholla, penyerahan santunan kepada anak
yatim dan masyarakat dhuafa serta fun game islami
untuk anak-anak.
Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB, bertempat di
Mushola Ar-Rohmah Dusun Purworejo Desa
Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Acara
diawali dengan pembukaan, sambutan oleh Camat
Doko, Kepala Desa Resapombo, ketua Panitia dari
masjid Al-Muhajirin kemudian dilanjutkan dengan
sambutan ketua Yayasan Suara Hati. Kegiatan ini
dihadiri sekitar 180 orang, dengan perincian: 100
orang penerima santunan fakir miskin, 50 orang
penerima santunan yatim, 37 orang tim dari Masjid Al
Muharijin dan Yayasan Suara Hati.
Dalam sambutannya, Drs. Achmad Basuki Wibowo, M
Si, selaku camat di di Kecamatan Doko menyatakan
sangat berterima kasih atas bantuan yang telah
diberikan kepada para warga." Semoga rejekinya
makin luas, diberikan kesehatan. Dengan bantuan ini
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semoga ibadah warga menjadi semakin rajin dan
masjid akan makin makmur." Ujarnya.
"Kegiatan ini tidak ada unsur politik, melainkan murni
untuk menyambut ramadhan dan merupakan bentuk
kepedulian kepada para saudara kita yang
membutuhkan. Semoga dengan lingkungan yang
penuh ibadah, warga bisa jamaah, menambah
kerukunan, hasil panen melimpah dan berkah." " Ujar
Muhammad sebagai ketua panitia.
Ustad Rofiq Abidin, ketua Yayasan Suara Hati dalam
sambutannya menjelaskan bahwa Suara Hati
membantu pengobatan hati. Dengan diadakanya
kegiatan bakti sosial ini bisa meringankan beban
saudara kita yang memerlukan bantuan, mempererat
rasa kepedulian dan ukhuwah. Usai memberikan
sambutan,kegiatan disambung dengan pemberian
cinderamata. Sesi pertama adalah pemberian
cinderamatan kepada Mas Namin dan sesi kedua
pemberian cinderamata berupa kotak P3K beserta
isinya yang diterima oleh Kepala Desa Resapombo.
Dalam agenda baksos "Goes to Blitar" ini selain warga
mendapat santunan, mereka juga mendapat
pelayanan kesehatan gratis berupa pemeriksaaan dan

pemberian obat secara gratis. Antusiasme masyarakat
sangat luar biasa dalam kegiatan ini. Warga berbondongbondong datang memeriksa dan berkonsultasi mengenai
kesehatan baik anak-anak, remaja dan juga orang tua.

Antusias warga juga sangat tinggi saat kegiatan fun game
islami. Game yang dikhususkan untuk anak-anak ini
melatih konsentrasi, pengetahuan, kerjasama dan daya
ingat anak ini, dikemas dengan materi islami. Meskipun
diguyur hujan yang cukup lebat, tidak mengurangi
semangat anak-anak untuk bermain dan berkompetisi
untuk menjadi sang juara. Begitu banyak doorprize juga
snak yang diberikan trainer, semakin menambah senyum
bahagia.
Semoga kegiatan yang indah ini akan dapat selalu kita
laksanakan di masa yang akan datang, untuk
meningkatkan kepedulian dan ukhuwah terhadap sesama.
In Shaa Allah. (yyn)
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DONOR DARAH

s

alah satu kegiatan bernilai kemanusiaan juga
dikatakan bermanfaat bagi kesehatan.
Biasanya kegiatan donor darah di lakukan

oleh PMI setempat dengan bekerjasama oleh
lembaga atau perusahaan yang memang ingin
melakasanakan kegiatan bakti sosial semacam ini.
Dan jangan heran jika mendengar mitos bahwa

melaksanakan salah satu pilarkegiatan
CSR yaitu UTCARE. UTCARE ini bergerak
dalam bidang kesehatan. Melalui UTCARE PT.
UT ikut membantu PMI dalam menambah stok darah
agar permintaan masyarakat dan rumah sakit tetap
terpenuhi.
PT. UT sendiri memiliki 5 pilar yaitu UTFUTURE bidang
pendidikan, UTCARE bidang kesehatan, UTGROWTH

donor darah bisa menyebabkan kegemukan jika

bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, UTREES

tidak dilakukan secara rutin. Juga beberapa hal klasik

bidang Lingkungan dan UTACTION bidang tanggap

seperti takut dengan jarum suntik.

darurat.

Donor darah banyak sekali menfaatnya. Salah

Kegiatan donor darah ini adalah agenda rutin yang di

satunya dapat menyelamatkan nyawa orang lain

laksanakanPT. UT setiap 3 bulan sekali dalam setahun itu

yang sedang dalam kondisi kritis dan memerlukan

artinya dalam satu tahun PT UT mengadakan kegiatan

tranfusi darah, selain itu donor darah juga

tersebut sebanyak 4 kali. Adapun calon peserta donor

bermanfaat bagi kesehatan pelakunya. Di antaranya

yang dari karyawan PT UT itu sendiri harus mengisi

menyeimbangkan zat besi mengurangi resiko

formulir dan proses screening, dari PMI.

penyakit berat seperti serangan jantung, stoke dan

Pak Ghopal selaku Coorporate ESR dan sekretaristim CSR

obesitas.

memantau langsung jalannya kegiatan ini beliau sangat

Alhamdulillah, Kamis 3 Mei 2018 Yayasan Suara Hati

senang karna kegiatan donor darah ini dapat terlaksana

kembali di percaya menjadi panitia dalam kegiatan

dengan baik dan lancar. dan semoga kerjasama antara PT

“Donor Darah” di PT. United Tractors Tbk (UT) yang

United Tractors dan Yayasan Suara Hati tetap terjalin

berlokasi di Jalan Rungkut Industry III No 46

dengan baik serta dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Surabaya. Adapun kegiatan kemanusiaan ini untuk
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\\\\\\\RUANG ANAK ASUH
Muhammad Fahmi Fathoni

TAK TAKUT
UNTUK BERMIMPI
Meski terlahir dari keluarga yang sederhana,
Fahmi tak pernah takut untuk bermimpi
tinggi. Mimpinya adalah menjadi Astronot
yang kelak dapat menancapkan bendera
merah putih di bulan suatu saat nanti.
Fahmi yang saat ini duduk di kelas IV
SDN Ketegan I adalah buah hati dari
Almarhum Bapak Ropi'i dan Ibu Siti
Mukayah. Meski ia telah ditinggalkan
sang ayahanda tercinta tak lantas
memadamkan mimpinya yang begitu
besar itu.
Kesehariannya Fahmi adalah anak
yang begitu aktif. Ia memiliki hobi
berenang bersama teman-temannya.
Saat ini ia tinggal bersama kakak dan
ibunya di Ketegan, Taman, Sidoarjo.
Kakak dan ibunyalah sumber
kekuatannya saat ini apalagi ia sangat
termotivasi dan kagum akan sosok sang kakak
yang merupakan seorang pekerja keras dan
tidak mudah putus asa. Kekagumannya pada
kakaknyalah yang membuatnya menjadi
seorang bocah tangguh yang tak kenal
menyerah. Semoga apapun cita-cita dan impian
baiknya kelak dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

SD

SMP

SMA

Rp. 279.000

Rp. 496.000

Rp. 665.000

*Kebutuhan pendidikan dalam satu bulan
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PEMASUKAN

b. Shodaqoh

e. Waqof Tunai
f. Lain-Lain
JUMLAH

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

6,121,805
66,535,000
9,149,500
700,000
7,300,000
65,000
2,125,100
85,874,600

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,064,000
2,307,500
7,333,000
487,300
7,700,000
6,875,777
2,780,600
48,007,500
85,555,677
6,440,728

LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN SUARA HATI
BULAN : April 2018

PENGELUARAN
PROGRAM
a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
b. Kegiatan Sosial
c. Media Syi'ar dan Dakwah
d. Sosial Kesehatan

JUMLAH
SALDO AKHIR
30
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DONATUR INSIDENTIL MEI
No.

Nama

Donasi

No.

Nama

1

Susanto

2

Hamba Allah

20,000

39

Hamba Allah

200,000

40

Siswa Kelas 6 MI Ar-Rahman

3

Hamba Allah

50,000

41

Miftahul Yuda

4

Fadilah Rahman

1,050,000

42

5
6

Parti

20,000

Andriani

20,000

7

Yanti

8
9

Donasi

No.

Nama

Donasi

100,000

77

Yuni

30,000

1,000,000

78

Susanto

20,000

50,000

79

Irul

prio jatmiko

500,000

80

Hamba Allah

200,000

43

hendra/puji

500,000

81

Anjarwati

200,000

44

sri wahyuni

200,000

82

Priyo

100,000

20,000

45

Luthfi

100,000

83

Mendoan Numani

400,000

Eddy

20,000

46

hirsom

320,000

84

Widodo

150,000

Akbar

20,000

47

novy m

100,000

85

Supin

20,000
20,000

30,000

10

Irama Rosida (BRI)

200,000

48

hendra/puji BCA

500,000

86

Nugrahani

11

Bapak Gilang

300,000

49

Aini Rahma

300,000

87

Anna

12

Pt. PLK Cargo

500,000

50

Tb. Rahmat Hidayat

150,000

88

bu waqif

250,000

13

Erawan

14

Ika Pahlevi

15

Askan

16

25,000

50,000

51

Ibu Nina

150,000

89

udin

300,000

150,000

52

puguh

50,000

90

Agus garjito

100,000

20,000

53

Anita Kurniawati

30,000

91

Ibu Sulastri

200,000

edi

100,000

54

iso Hamdan

100,000

92

hendra purnama

17

hani

100,000

55

Mas Akmal

150,000

93

Ibu Yuli

18

siti

200,000

56

Drs. H. Slamet R

150,000

94

Andik M

19

deni

50,000

57

Ibu Dani

100,000

95

Agus Totok

150,000

20

pak sholeh

100,000

58

Hamba Allah

100,000

96

Ike Winarti

150,000

21

Bunda izul

500,000

59

Roni Faslah

150,000

97

Bandiyati

100,000

22

Ibu Denik Sinta (mandiri)

200,000

60

Ibu Prima

150,000

98

Cahyo Adi N

150,000

23

Merna

150,000

61

Ibu Giarto

150,000

99

Yuyun Rahayu

150,000

24

M.Samsuri

100,000

62

Bu Widiastuti

150,000

100

Andik Matulessy

50,000

25

Hamba Allah

1,000,000

63

Heri Priyanto

15,000

101

Sugeng Aryanto

50,000

26

Novy M

150,000

64

Ratih Nugrahani

300,000

102

Hamba Allah

50,000

27

eka

50,000

65

Bambang harimuko

150,000

103

Nora

28

Bunda Masnuh BCA

200,000

66

Dian Mirsal

15,000

104

Alm. Bpk. H. Achmad/Ibu Hajjah Nikmah

500,000

29

I Putu Sadika

100,000

67

Handoko

30,000

105

M. Anas

500,000

30

Pak Maskur

100,000

68

Gatot

30,000

106

merna

50,000

31

Bu Maryam

50,000

69

dr. Afifah

45,000

107

Bu Budi

150,000

32

Muhammad Ali

500,000

70

Junaidi

150,000

108

Baniah, Ibu

500,000

33

drg. Elita w

300,000

71

Endang M

30,000

109

Alm. Bejo Suyatno

100,000

34

Hamba Allah

150,000

72

Elok

150,000

110

Budi Larasati (BCA)

300,000

35

warkop fresh & fun

100,000

73

Supin

150,000

111

Robiatul

36

heri/wiwin

100,000

74

Nugrahani

150,000

112

Vivi Damayanti

37

Hamba Allah

10,000

75

Anna Candrawati

150,000

113

Bu retno

500,000

38

el-zatta

500,000

76

Ika Phalevi

50,000

114

Bu Andri

100,000

50,000
150,000
15,000

20,000

50,000
10,000,000

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan ALLAH) sebagian dari rezki yang telah Kami
berikan kepadamu.....(QS. Al Baqarah : 254)
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Ajeng Putri Harsono
TTL : Surabaya 21 April 2018
Ayah : Suharsono
Ibu : Nur Isnaini

Adam Dimas
Ayah: Ahmad Saikhu
Ibu: Siti Khadijah Kumala Sari

Kirimkan foto buah hati anda

BUNGA TRANSPARAN
Bunga Putih yang Transparan
Bunga putih yang bernama ilmiah Diphylleia grayi ini memang
unik. Bila terkena air hujan, lama-lama kelopak bunganya
menjadi transparan seperti kaca. Di tengah hujan yang lebat,
bunga ini terlihat seperti hilang karena beningnya sama seperti
air hujan. Kelopak bunga ini akan terlihat putih kembali ketika
kering.
Apabila dilihat lebih dekat, terlihat urat-urat halus seperti
kerangka. Karena itu ada juga yang menyebut bunga ini bunga
kerangka (skeleton flower). Keunikannya membuat banyak
penggemar tanaman ingin memilikinya.
Diphylleia grayi tumbuh alami di pegunungan yang terletak di
Tiongkok dan Jepang. Bunga putih ini hanya mekar pada musim
semi. Bunga putih yang unik ini hanya tumbuh di hutan lembab
yang dingin. Ketika ada yang membawanya ke tempat beriklim
panas, tumbuhan ini tidak akan berbunga.

32
Juni 2018

Alhamdulillah, mulai bulan ini dan seterusnya di majalah suara hati ada kolom khusus buat
donatur suara hati berupa IKLAN BARIS GRATIS bagi yang punya usaha, baik itu Perdagangan,
Properti, Elektronik, Rumah Tangga dan lain lain.
Anda bisa menghubungi petugas ZIS atau bisa langung bertanya ke no. telpon 031 854 74 99

Propeti

Elektronik
& Gadget

Mobil

Motor

Hobi & Olahraga

Keperluan
Pribadi

Rumah Tangga

MAU BERIKLAN
SAMBIL BERAMAL

20%

diskon
khusus mitra
& donatur
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

HARGA

PAKET 3 BULAN

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

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

Pingin AQIQAH dengan HARGA TERJANGKAU...
dengan RASA yang NIKMAT...
S ek

HANYA DISINI tempatnya...

al

i Pesan

TI
S
A

P

PAKET AQIQAH
Paket
Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

Menu

Harga
Betina

Jantan

Gule

Sate

Rp. 2.000.000
Rp. 1.800.000
Rp. 1.600.000
Rp. 1.350.000

Rp. 2.550.000
Rp. 2.350.000
Rp. 2.150.000
Rp. 1.900.000

550 tusuk
450 tusuk
350 tusuk
250 tusuk

180 porsi
140 porsi
100 porsi
80 porsi

*Menu gule bisa di ganti dengan krengsengan, kikil atau tongseng

PAKET TASYAKURAN
Paket

Harga

Menu

Paket A

Rp. 20.000

Sambal goreng ati, buah, bali ayam atau telur &
Tahu, krupuk udang, acar, sambal,

Paket B

Rp. 17.500

Sambal goreng ati, buah, krupuk udang, acar, sambal

Paket C

Rp. 15.000

Sambal goreng ati, krupuk udang, acar, sambal,

Call & WhatsApp

KAMBING GULING
Paket
Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

Harga
Rp. 2.257.000
Rp. 1.994.000
Rp. 1.848.000
Rp. 1.706.000

Porsi
180 Orang
140 Orang
100 Orang
80 Orang

*Free persewaan peralatan kambing guling

031-854 74 99
0852 3034 2828 / 0823 3539 2883
Sub Agent :
Ibu Heni
0822 2608 0822
Jl. Suko Ketapang no 8 Sukodono Sidoarjo
Ibu Aci
0812 5223 5170
Ds. Jabaran RT 09 RW 03 Balongbendo

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

ALAMAT & TELEPON
Jl. Raya Juanda Kav 1-5 (Stand Bunga - Brigif 1
Marinir) Pintu Keluar - ALOHA

SUARA AKBAR
SURABAYA

107.5MHZ

Jl. Ketintang Baru I No.1-3 Surabaya,

PT. Persero Sidoarjo

Segenap Jajaran Pengurus
dan Manajemen Yayasan Suara Hati
Mengucapkan :

SELAMAT IDUL FITRI 1439 H
Taqobbalallahu Minna Waminkum Taqobbal Ya Karim

mohon

Maaf

Lahir & Batin

