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Rofiq Abidin Ketua YSH

Ngilmu itu penting, tapi jangan sampai baru saja tahu satu ilmu, lalu 

nge-judge saudaranya rendah, cetek, bahkan sesat..

Ngaji itu sangat harus, untuk menambah bijak, bukan semakin 

ngawur dalam bersikap..kaku dalam mentegakkan teknis, sehingga 

melupakan prinsip, tak bisa menabur damai terhadap saudaranya..

Ngaji itu sangat penting, untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Alloh, melembutkan hati. Bukan semakin menambah kedurhakaan 

kepada Alloh dengan pernyataan yang melukai saudara, seolah tidak 

takut Alloh.. namun justru baru ngaji saja, lisannya bagai pisau yang 

meluka sana sini..

Ngaji itu harus terus, tidak mudah puas..agar semakin bijak, semakin 

terasah dan diamalkan dalam kehidupan.. bukan makin brutal dan 

tak berperasaan..

NGAJI KOMPREHENSIF itu Kebutuhan, bukan untuk gagah gagahan, 

tapi untuk kita semakin, TAKUT KEPADA ALLOH, waro' dalam 

berfatwa, santun dalam berucap, ramah kepada saudara, tasamuh 

dalam bermuamalah, tapi kuat dalam berprinsip.

Wajahnya tampak bersinar, karena akhlaknya, tidak suka mencela 

saudara, suka persatuan, bukan pertikaian, suka menolong tanpa 

memandang golongan atau humanis kepada sesama..

Lembut, santun, ramah kepada sesama, apalagi seaqidah.. gak harus 

segolongan dengan isme-nya.. tapi tegas terhadap kekufuran..

Ngaji komprehensif, jangan tahu hadits sepotong, sudah nge-judge 

saudaranya sesat, ilmunya cetek, atau bahkan men-takfirkan 

saudaranya sendiri..

Malulah kita kalau sesama saudara saling mencela, saling 

menghujat.. itu sama dengan mencoreng muka sendiri..

Ayo ngaji yang komprehensif agar lebih bijak dan semakin takut 

kepada Alloh..

Wallohu a'lam..

NGAJI KOMPREHENSIF 

itu Kebutuhan, bukan 

untuk gagah gagahan, 

tapi untuk kita semakin, 

TAKUT KEPADA ALLOH, 

waro' dalam berfatwa, 

santun dalam berucap, 

ramah kepada saudara, 

tasamuh dalam 

bermuamalah, tapi kuat 

dalam berprinsip.

“

“
NGAJI KOMPREHENSIF

 MINDSET
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Apa yang ada di benakmu ketika 

mendengar kata perjuangan? Yap, 

perjuangan adalah satu kata yang 

terukir  dalam sejarah kemerdekaan 

Indonesia. Kata yang selalu digunakan 

sebagai penyemangat para pejuang untuk 

merebut kembali tanah air dan mengusir 

penjajah dari bangsa ini. Lewat semangat 

perjuangan tersebut, akhirnya Indonesia 

mampu direbut kembali dari tangan penjajah 

dan merdeka sebagai bangsa. 

Berjuang dalam menjaga persatuan dan 

kesatuan Republik Indonesia

“NKRI Harga Mati!” Indonesia terdiri dari 

banyak kepulauan, ras, agama dan etnik yang 

berbeda. Persatuan dan kesatuan inilah yang 

membuat perbedaan semakin indah. 

Karakter tersebutlah yang harus dimiliki anak 

muda agar Indonesia tidak lagi dijajah oleh 

pihak yang ingin merusak bangsa ini. Mulai 

dari diri sendiri, kita dapat menjaga karakter 

ini dengan berbagai cara, mulai dari tidak 

membuat atau menyebarkan berita palsu 

atau hoax yang menyebabkan perpecahan di 

Indonesia dan menghindari konflik sesama 

saudara setanah air. 

Peduli dengan saudara setanah air

Karakter yang satu ini wajib diterapkan pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pejuang terdahulu tidak berjuang untuk 

dirinya sendiri atau keluarganya saja, namun 

berjuang karena kepeduliannya terhadap 

tanah air dan saudara setanah air yang 

mengalami penderitaan yang sama. Sudah 

sepatutnya kita yang beruntung untuk 

memerdekakan saudara kita yang belum 

beruntung. Bantulah saudara kita yang 

berada di daerah kecil 

u n t u k  m e n d a p a t k a n  

fasilitas yang sama seperti di 

kota, untuk mendapatkan pendidikan 

yang sama seperti kota besar dan bisa 

mendapatkan hidup yang layak seperti di kota. 

Dengan kepedulian ini, Indonesia akan menjadi 

negara yang lebih maju lagi dan sejahtera 

rakyatnya.

Memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama

Ingatlah, bahwa bangsa ini merdeka bukan 

karena satu golongan tertentu. Bangsa ini lahir 

dari perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia.  

Hargailah saudara sebangsamu, tidak peduli 

agama apa yang dianut, tidak peduli berasal dari 

ras mana ia dilahirkan dan tidak peduli keturunan 

dari etnis mana ia berasal. Dengan adanya sikap 

toleransi dan perlakuan yang adil dan sama, 

Indonesia akan menjadi negara yang bersatu dan 

tidak mudah terpecah belah.

Berkontribusi untuk mengharumkan nama 

bangsa

Berkontribusi atau mengharumkan nama bangsa 

tidak harus memiliki prestasi yang diakui dunia. 

Lalu bagaimana bagi kita yang belum mampu 

membuat sesuatu seperti itu? Cukup mulailah 

dari sendiri, berikan kontribusi yang terbaik di 

lingkungan sekitar. Jagalah nama baik bangsa ini 

dengan menggunakan media sosial secara bijak. 

Hentikanlah hujatan atau cacian yang membuat 

negara ini terpecah belah. Ayo berbuatlah baik 

terhadap lingkungan dan bangsa ini. Ayo para 

pemuda, terapkanlah 4 karakter ini, agar 

Indonesia mampu menjadi negara yang disegani 

oleh negara lain dan mampu membuat rakyatnya 

bahagia dan sejahtera.

Semangat Perjuangan! 
Ini 4 Karakter yang Harus Dimiliki Pemuda Indonesia

 SEMANGAT PAGI



 REFRESH QOLBU

S
iapa sih yang tidak mempunyai 

sifat buruk dalam dirinya? Tentu 

semua orang memilikinya, 

bukan? Hal ini adalah manusiawi, 

karenanya manusia itu mempunyai 

s y a h w a t / n a f s u  y a n g  a k a n  

memancingnya untuk melakukan 

kemungkaran demi kemungkaran. 

Maka dari itu, Islam telah sejak dahulu 

kala menjadi sebuah pengekang 

syahwat itu sesuai dengan halal dan 

haramnya. Namun tidak semua 

manusia bisa dikekang syahwatnya 

yang haram, kecuali ia bertakwa 

kepada-Nya.

Secara lahiriah manusia adalah 

makhluk yang lemah,  memil iki  

kecenderungan terhadap kebaikan dan juga keburukan. 

Pada saat kondisi lemah maka dia akan mudah tergoda 

mengikuti jalan kemaksiatan dan penyimpangan, 

keburukan akan mendorongnya berbuat zhalim dan 

melampaui batas. Demikian juga, setan akan 

menjadikan berbagai bentuk kemungkaran sebagai 

sesuatu yang indah dalam pandangan dan perbuatan 

yang menyimpang dianggap sebagai perbuatan yang 

baik.

Akan tetapi unsur kebaikan yang terdapat dalam dirinya 

dapat menggerakkan hati nurani dan menyadarkan 

dirinya untuk menyesal, memotivasi untuk kembali 

kepada jalan yang benar dan mengikuti akal sehat. 

Setiap manusia memiliki kemampuan, keseriusan, dan 

ketulusan hati yang berbeda-beda.

Di antara mereka terdapat orang yang selalu berusaha 

untuk mengikuti jalan kebaikan, melakukan perbuatan 

yang mulia, menjaga prinsip dan etika, menahan diri dari 

syahwat dan keinginan yang menyimpang, serta 

memperkuat dirinya untuk selalu istiqomah dan berada 

dalam bingkai kebenaran. Orang yang demikian akan 

mudah menghadapi keburukan, dan dengan cara 

tersebut maka segala jenis kesulitan akan mudah untuk 

diselesaikannya, serta mereka juga tidak kehilangan 

harapan bahwa yang baik akan menang dan yang buruk 

akan sirna.

Sementara yang lain terdapat orang yang selalu 

mengikuti keinginan buruknya, tidak dapat menjaga diri 

untuk senantiasa berbuat kebaikan, banyak 

mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, merasa 

lemah ketika menghadapi keburukan dan mereka tidak 

memiliki harapan bahwa kebaikanlah yang akan 

menang.

Seorang mukmin yang bermujahadah akan tahu bahwa 

kebaikan akan senantiasa abadi dan menang, meski 

kegelapan semakin kelam, musibah semakin besar, 

keburukan semakin merajalela, dan setiap batasan 

semakin banyak dilanggar. Hanya Allah-lah tempat 

memohon pertolongan.

Ketika sifat buruk lebih mendominasi 
dari sifat terpuji

Seorang mukmin yang 

bermujahadah akan tahu 

bahwa kebaikan akan 

senantiasa abadi dan 

menang, meski 

kegelapan semakin 

kelam, musibah semakin 

besar, keburukan 

semakin merajalela, dan 

setiap batasan semakin 

banyak dilanggar. Hanya 

Allah-lah tempat 

memohon pertolongan.

“
“
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Traveling biasa dilakukan untuk 

merefresh pikiran yang penat 

karena rutinitas kerja. Namun 

ada sisi lain yang bisa diambil 

manfaatnya dari traveling. Banyak 

kegiatan religius yang bisa dilakukan 

selama traveling salah satunya adalah 

berkeliling dunia menelusuri jejak 

Islam. Selain bisa refreshing traveler 

juga akan mendapatkan tambahan 

wawasan yang luas tentang peradaban 

Islam di dunia dengan begitu kita bisa 

tetap jalan-jalan sambil mempertebal 

iman. 

Lantas negara mana saja yang musti 

dikunjungi untuk menelusuri jejak 

Islam? 

1. Turki

Turki adalah sebuah negara yang 

memiliki jejak peradaban Islam yang 

sangat besar di Eropa. Negara ini juga 

menjadi destinasi wisata muslim yang 

tengah naik daun khususnya bagi 

traveler asal Indonesia. Hal ini 

dipengaruhi penayangan film yang 

mengangkat masa kejayaan Islam di 

sana pada zaman Dinasti Ottoman 

pada sebuah stasiun televisi swasta. 

Turki memang memiliki sejarah 

panjang terkait masa keemasan Dinasti Islam Ottoman 

yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Pada masa 

kejayaannya Dinasti ini mampu menyebarkan agama 

Islam hingga ketiga benua dengan Istanbul sebagai ibu 

kotanya. Bangunan-bangunan peninggalan Islam juga 

banyak ditemukan di negara ini. Umat Islam pun bisa 

mengunjunginya sekaligus menelusuri jejak-jejak Islam 

yang ada di Turki.

2. Spanyol

Spanyol yang notabene bukanlah negara Islam ternyata 

memiliki sejarah tersendiri terkait keberadaan agama 

Islam di negara tersebut. Menurut sejarah yang 

didukung dengan bukti-bukti bangunan peninggalan 

umat Islam, ternyata Islam di Spanyol pernah 

berkembang sangat pesat. Bahkan saat itu umat Islam, 

Yahudi dan Kristen bisa hidup berdampingan dengan 

damai di sana. Banyak sekali bangunan peninggalan 

Islam di Spanyol yang bisa ditemukan. Konsentrasi 

terbesar dari bangunan peninggalan Islam di Spanyol 

dapat ditemukan di tiga kota yakni Cordoba, Sevilla, dan 

Granada. 

Jalan-Jalan Sambil Pertebal Iman 
dengan Menelusuri Jejak Islam 



3. Rusia

Rusia yang dikenal luas sebagai negara 

komunis pernah memiliki sejarah 

panjang tentang kejayaan Islam di 

sana. Islam pernah menduduki posisi 

yang terhormat di kekaisaran Rusia. 

Saat itu ibukota kerajaan Islam di Rusia 

berada di Kota Kazan. Seperti negara-

negara lainnya, masuknya Islam di 

Rusia melalui jalur perdagangan dari 

wilayah Kaukasus kemudian berlanjut 

ke Moskow. Islam telah masuk ke 

daratan Rusia sejak 1000 tahun silam. 

Islam mengalami masa kejayaan saat 

pemerintahan Sultan Mohammed Oz 

Beg, Khan dari Gorden Horde, dan 

Sultan Tamirlane. Beberapa bangunan 

Islam yang bisa ditemui di Rusia antara 

lain Red Square di Moskow dan Masjid 

Qulsharif di Kazan. Traveler juga dapat 

berkunjung ke Kota Tua Bulgar di mana 

Islam lahir.

4. Yunani

Banyak peninggalan jejak Islam di Negeri Para Dewa, 

Yunani. Bahkan Parthenon di Athena pernah digunakan 

sebagai masjid tempat beribadah umat Islam. Umat 

Islam pernah menetap di Yunani selama lebih dari lima 

abad saat kekaisaran Ottoman berjaya. Masuknya Islam 

di Yunani bermula atas undangan Kekaisaran Bizantium 

untuk mengekang Serbia. Bangunan bergaya campuran 

antara Yunani dan Islam banyak ditemukan di sana 

terutama di Thrace. Bangunan tersebut antara lain 

Masjid Tzistarakis di Monastiraki, Masjid Sultan, 

Museum Seni Islam Benaki dan tak ketinggalan pula ada 

Parthenon. Semua tempat-tempat tersebut layak untuk 

Anda kunjungi yang sedang berwisata menelusuri jejak-

jejak Islam di Yunani.

5. Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina adalah negara pecahan Uni Soviet 

yang menganut sekulerisme namun demikian negara ini 

memiliki sejarah panjang kejayaan Islam di dalamnya. 

Islam masuk ke Bosnia melalui perdagangan di abad ke-

14. Kemudian pengaruh Islam kian luas saat Khalifah 

Muhammad Al-Fatih dari Turki melebarkan pengaruh 

Islam melalui jalur politik. Di dalam wilayahnya 

terdapat peradaban Islam yang berumur 600 

tahun. Ini adalah tujuan yang tepat bagi Anda 

yang ingin napak tilas jejak Islam di sana. 

Beberapa bangunan peninggalan umat Islam 

yang bisa dikunjungi antara lain Masjid 

Bascarsija, Frhadija, Madrasah Gazi-Husrevbey. 

(travelingyuk.com)
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urnitur Multifungsi sedang marak diproduksi oleh para 

Fprodusen furnitur di luar negeri, bahkan tak jarang juga 

seorang arsitek juga mempublikasikan desain furnitur 

multifungsi hasil rancangannya sendiri. Di negara kita Indonesia, 

furnitur multifungsi belum terlalu marak diproduksi, namun lambat 

laun para produsen furnitur pasti akan melirik hal ini. Hal ini dipicu 

oleh semakin terbatasnya lahan yang dapat dibeli masyarakat 

umum, mengingat harga lahan yang semakin hari kian meningkat.

Furnitur multifungsi adalah sebuah konsep baru pada desain 

furnitur, dimana furnitur dibuat dengan fungsi yang jamak. Furnitur 

multifungsi pada umumnya dibuat dengan sistem knock-down 

atau bongkar pasang, bahkan ada yang menggunakan teknologi 

canggih sehingga bisa dikendalikan lewat remote control. Sebuah 

furnitur dapat dikatakan bersifat multifungsi jika memiliki fungsi 

Transformasi Unik Furnitur 
untuk Ruangan Sempit



lebih dari satu, atau dengan kata lain sekurang-

kurangnya memiliki dua fungsi. Memang tidak 

semua furnitur multifungsi merupakan 

gabungan dari beberapa furnitur yang dibuat 

dalam satu wadah, contohnya sebuah meja 

yang dapat dijadikan sebagai meja tamu dan 

juga dapat dijadikan tempat selojoran kaki pada 

sofa. Meja tersebut dapat dikelompokkan ke 

dalam furnitur multifungsi, namun sifatnya 

masih sangat sederhana. Furnitur multifungsi 

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

menggabungkan beberapa fungsi furnitur yang 

ditempatkan dalam satu wadah, dan pada saat-

saat tertentu furnitur tersebut dapat dirubah 

bentuknya menjadi bentuk lain sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. Jika anda masih 

bingung membayangkan bagaimana sistem 

furnitur multifungsi ini, anda bayangkan saya 

mainan robot yang anda pernah miliki dulu. 

Pernahkah anda memainkan robot yang dapat 

dirubah bentuknya menjadi sebuah mobil, 

motor atau pesawat tempur, seperti pada film 

Transformer. Nah bisa dibilang sistemnya mirip 

seperti itu.

Furnitur multifungsi sangat efektif untuk 

diterapkan pada sebuah ruang yang ingin 

difungsikan lebih dari satu fungsi. Misalnya 

anda memiliki sebuah apartemen dengan 

luasan terbatas, namun anda memerlukan 

ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, 

ruang tidur, ruang kerja dan ruang-ruang 

tambahan lainnya. Bayangkan bagaimana 

mungkin anda melakukan hal tersebut dengan 

furnitur yang sangat banyak dan beragam. Hal 

ini akan berbeda jika anda menggunakan 

furnitur multifungsi, karena anda dapat 

mengakomodasi beberapa jenis kegiatan yang 

membutuhkan alat yang sama dengan satu 

furnitur. Artinya jika sebenarnya anda 

membutuhkan 15 furniture yang berbeda, anda 

dapat meng-convert nya menjadi 5 furniture 

yang masing-masing memiliki 3 fungsi 

berbeda. Memang kita tidak bisa menentukan 

sendiri furnitur apa yang ingin kita gabungkan, 

namun para produsen furnitur sudah 

memikirkannya lebih dulu furnitur multifungsi 

yang mereka buat agar dapat difungsikan 

secara maksimal. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

furnitur ini memang sangat bermanfaat, namun 

saat ini harga furnitur ini cukup mahal karena 

dibuat custom. Hal ini sebanding dengan fungsi 

yang ditawarkan. 

11
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Reza Malik, 
Obsesi Usaha Roti Sang Santri

antri jebolan pondok pesantren ini 

Sberhasil mengembangkan usaha roti 

hingga produksinya bisa meludeskan 

150 bal tepung terigu sehari. Dia masih 

menyimpan sebuah obsesi besar.

Untuk ukuran pengusaha roti skala kecil 

menengah (UKM), prestasi Reza Malik 

memang luar biasa. Lihat saja volume 

produksinya, yang menghabiskan tepung 

terigu sampai 150 bal sehari. Dengan merek 

Riz-Qy, roti produk Reza dipasarkan melalui 

14 unit armada mobil, 50 unit gerobak 

becak, dan 50 orang pedagang pikulan. Di 

samping itu, Reza masih memiliki tiga buah 

toko roti. Dilihat dari sarana pemasarannya, 

jelas, Reza membidik konsumen kelas 

bawah, menengah sampai atas sekaligus.

“Khusus yang pikulan, saya anggap perlu agar 

bisa menyasar daerah pemukiman yang sulit 

dijangkau kendaraan,” ujar Reza, “Sedangkan 

yang dijajakan di toko, adalah roti kualitas 

bakery, untuk kalangan menengah ke atas.” Pria 

berusia 45 tahun itu, berniat mengembangkan 

toko rotinya, dengan sistem waralaba.

Reza Malik memulai usaha roti pada 1982, 

dengan modal Rp 10 juta. “Ketika itu, terus 

terang saja, pengetahuan saya tentang roti, nol,” 

akunya. Usaha Reza mulai berkembang, ketika 

—pada 1984— mengikuti pelatihan pembuatan 

roti di baking school bogasari selama 2 minggu. 

“Dari situ, saya bisa meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan membuat roti yang baik,” 



ujarnya.

Agar selalu bisa mengikuti selera konsumen, 

Reza melakukan observasi secara periodik. 

“Ya, observasinya sederhana saja. Yang 

penting, kita tahu apa maunya konsumen,” 

jelasnya, “Intinya, kita harus tanggap dan 

cepat menyesuaikan diri dengan perubahan 

selera konsumen.”

Dalam rangka itulah, Reza tak pernah bosan 

mencari pengetahuan baru soal pembuatan 

roti. Misalnya, dia tak sungkan-sungkan 

mendatangi karyawan bahkan pemilik 

bakery terkemuka di Jakarta, untuk 

mengintip rahasia pembuatan roti mereka. 

Buku-buku tentang roti pun, menjadi objek 

pemburuannya.

Reza, seorang santri jebolan Pesantren 

Gontor, Jawa Timur tahun 1978, memang 

memiliki jiwa wirausaha yang luar biasa. Di 

samping roti, dia juga berhasil 

mengembangkan sebuah toko grosir. Toko 

bernama “Haji Malik” yang di daerah 

Jatinegara, Jakarta Timur, sudah sangat 

terkenal itu, juga berperan sebagai 

distributor tepung terigu, dengan volume 

penjualan sekitar 15 ribu bal per bulan.

Reza juga memiliki perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penyaluran tenaga kerja ke luar 

negeri. “Tapi, yang paling saya nikmati, ya, bisnis 

roti ini,” katanya.

Menurut Reza, usaha roti bisa mendatangkan 

kepuasan tersendiri, terutama karena bisa 

memberikan manfaat pada banyak orang. 

Karena itu, selama menjalankan usahanya, Reza 

terus memendam sebuah obsesi besar: 

mendirikan baking school di daerah Jakarta 

Timur. “Dengan merangkul teman-teman 

sesama pengusaha roti, mudah-mudahan pada 

2003 nanti rencana itu bisa terwujud,” tekadnya.

Reza yakin, keberadaan baking school akan 

sangat membantu calon-calon pengusaha 

makanan berbasis tepung, atau pengusaha yang 

mau mengembangkan usahanya. Pasalnya dia 

sendiri merasa, perkembangan usahanya sangat 

ditopang oleh peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan di bidang pembuatan roti.

KUNCI SUKSES

1. Serius mempelajari teknik pembuatan roti yang baik.
2. Melakukan observasi secara periodik, untuk mengikuti perubahan 

selera konsumen.
3. Membidik konsumen kalangan atas dan bawah, dengan menggunakan 

berbagai sarana penjualan yang sesuai.
4. Menikmati usaha yang dijalaninya
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Tasyakur

Ya Allah Yang menurunkan kitab suci, menjalankan awan dan mengalahkan 
golongan-golongan musuh, [ya Allah] kalahkanlah mereka dan menangkanlah 

kami atas mereka.” (HR. Bukhari no. 2966 dan Muslim no. 1742)

Doa Memohon Kemenangan 

Bagi Mujahidin Islam
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َ ْ ْ َْ َْ ُ ُ ُ َ ِوإذ قال موسى لقومھ یا قوم اذكروا نعمة � علْیكم إذ جعل فیكم أنبیاء َََّ َ ِ ِ ِ ِ ََْ َ ِ ُ ْ َ ِْ َ ُْ َ ِْ َ ِ َ َِ َ

ْ َ َُ َ َُ ً َوجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم یْؤت أحدًا من العالمینَُ َ ِ ُِ ِ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika 

Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-

Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang 

lain". (QS. Al Maidah : 20).

Mensyukuri Nikmat 

KEMERDEKAAN
Oleh : Rofiq Abidin

Salah satu cara untuk 

mentegakkan amar 

ma'ruf nahi munkar 

adalah dengan 

berperan aktif 

membangun negara 

sesuai dengan 

kemampuan yang kita 

punya.

“
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Hidangan Kemerdekaan yang 

Alloh berikan kepada bangsa 

ini, merupakan nikmat yang 

besar. Maka, mengisinya dengan 

menjaga dan mewujudkan berbagai 

karya serta peran adalah aksi syukur 

yang nyata. Para pendiri bangsa 

inipun telah membuat landasan yang 

jelas melalui nilai-nilai dasar Negara 

yang disepakati oleh semua pihak dan 

komponen bangsa yang mewakili dari 

berbagai unsur keberagaman. 

Kemerdekaan itu atas berkat rahmat 

Alloh Yang Maha Kuasa sebagaimana 

tertuang dalam UUD 45. Proklamasi 

kemerdekaan yang di proklaasikan 

oleh Ir. Soekarno didampingi oleh 

Muhammad Hatta di Jl. Pegangsaan 

Timur No. 56 (rumah Syeikh Faradj bin 

Marta yang telah diwakofkan) itu 

membuka semua jalan kebebasan, 

jalan kemakmuran dan jalan keadilan. 

Namun, menariknya bahwa apa yang 

didapat oleh bangsa Indonesia itu 

bukan semata-mata tenaga para 

pejuang, justru kemerdekaan yang 

dikawal oleh beberapa ulama' ini 

dituangkan sebagai berkat rahmat 

Alloh Yang Maha Kuasa. Ini 

menandakan bahwa Bangsa 

Indonesia mensyukuri kemerdekaan 

kepada Alloh, meyakini bahwa 

kemerdekaan itu kehendak Alloh. 

Pentingnya Berkah Rahmat Allah Bagi 

Bangsa Indonesia

Pencapaian yang telah hadir dipintu 

kemerdekaan menjadi kelegaan 

tersendiri bagi bangsa Indonesia, 

maka seolah yang baru lari terengah-

engah, lalu tatkala sampai kepada 

finish berucap Alhamdulillah. Adapun 

Bangsa Indonesia yang telah lepas 

dari belenggu penjajahan merasa lega 

dan menyatakan kemerdekaan 

sebagai angugerah yang selama ini telah diihtiarkan 

bersama. Sehingga Alloh menurunkan keberkahan dan 

rahmatnya kepada Bangsa Idonesia. Nah, setelah 

bangsa ini merdeka, hendanya tidak boleh lupa dengan 

ungkapan yang konstitusional ini, karena ungkapan itu 

tidak hanya mengandung ungkapan syukur, namun juga 

ungkapan cita-cita luhur. Bahwa kemerdekaan yang 

didapat akan diisi dengan keberkahan dan rahmat Allah, 

untuk meraih keberkahan dari suatu bangsa itu apa 

rumusnya ?. Sebagaimana Alloh sampaikan dalam 

firmanNya :
ْ َ ََ َ َ َّ ُ َْ َ َ َ ُ ْ ِولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنَا علْیھم بركاٍت مَن السماء واألرض ولكن ََّ ْ ِ َّ ِ ْ َِ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ََ َ َ َ َ

ْ َ َّْ ُ َ ُ َ َكذبُوا فأَخذنَاھم بما كانوا یكِسبُوَنَ َْ ِ

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa 

mereka disebabkan perbuatannya. ( Al A'raf : 96). 

Jelas bahwa keberkahan negeri ini dipengeruhi 

seberapa besar penduduk Indonesia itu beriman dan 

bertaqwa. Karena Alloh menjamin keberkahan bangsa 

ini dari dua hal ini. Tentang keimanan, telah menjadi 

nilai dasar yang pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha 

Esa, yang sebelumnya berbunyi ;“Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-

pemeluknya”. Piagam Jakarta yang menyebutkan 7 

kata yang dihapus karena ada kompromi politik para 

pendiri bangsa atas sikap keberatan dari Indonesia 

Timur kepada Founding Fathers. Maka selanjutnya 
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dihapuslah 7 kata itu pada 18 Agustus 

1945. Keimanan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa menjadi landasan bangsa ini, 

bahwa bangsa ini menjamin keimanan 

setiap agama yang telah diizinkan 

keberadaannya. Adapun ummat islam yang 

menjadi penduduk mayoritas dan banyak 

mempelopori perjuangan, sudah 

sepantasnya mendapatkan tempat untuk 

mentegakkan ketakwaanya kepada Alloh 

melalui  penegakan syariat. 

Demi menghormati agama lain, ummat 

islam merelakan 7 kata itu dihapus dari nilai 

dasar negara. Namun bukan berarti ajaran 

islam tidak diperkenankan ikut mewarnai 

keputusan politik. Karena ruh Keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa akan terus 

mengalami dinamisasi pemahaman dengan 

tolabul ilmi yang dilakukan ummat islam. 

Sedangkan ajaran islam yang bersifat 

universal dan komprehensif akan 

mendorong pemeluknya untuk menerapkan 

dalam berbagai sisi kehidupan, mulai dari 

toharoh, moral hingga sosial 

kemasyarakatan. Inilah kesadaran nilai 

dasar negara yang pertama berkembang 

sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah 

dimana saja berada. Dengan demikian nilai 

dasar yang pertama adalah kunci 

keberkahan bangsa ini. Yakni kokohnya 

iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

tercapainya pelaksanaan ajaran Ilahi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mengisi Nikmat Kemerdekaan dengan 

Peran Aktif dan Melek Politik

Udara kemerdekaan yang menyamankan 

kita dalam beribadah mahdho, tentu harus 

kita syukuri karena itu adalah ruh 

keimanan. Namun ummat ini tak cukup 

hanya memikirkan hablum minalllah dan 

melupakan amar ma'ruf nahi munkar. Salah 

satu cara untuk mentegakkan amar ma'ruf nahi 

munkar adalah dengan berperan aktif 

membangun negara sesuai dengan kemampuan 

yang kita punya. Berbagai peran yang mudah 

kita lakukan penulis menyarankan dari hal yang 

kecil :

1. Peran Edukasi. 

Peran yang mudah bagi para guru, motivator 

dan pembicara. Dengan memberikan informasi 

yang akurat dan konstruktif. Sehingga 

menggerakkan para audien, baik pelajar, 

mahasiswa dan kalangan professional untuk 

mensyukuri kemerdekaan dengan meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan dalam makna yang 

seluas-luasnya.

2. Peran Sosial. 

Bagi pegiat sosial yang memberikan tenaga, 

harta dan kemampuannya untuk kemaslakhatan 

ummat. Membantu sekecil apapun permsalahan 

bangsa, mulai dari bencana alam maupun 

bencana sosial. Contohnya pencegahan 

narkoba, free sex dan premanisme. 

3. Peran Kaderisasi

Melakukan tindakan membangun kesadaran 

yang dimulai dari keluarga dan anak-anak yang 

kita bina. Sehingga nyawa kemerdekaan terus 

menyala dalam sanubari mereka. Generasi kita 

tidak boleh buta sejarah, agar tidak dengan 

mudah mengubah konstitusi yang telah disusun 

oleh para pendiri bangsa ini. 

Menyukuri nikmat kemerdekaan dengan 

berbagai peran tentu masih banyak. Setidaknya 

ada yang bisa kita lakukan. Sebagai warga kita 

tak boleh apatis terhadap bangsa ini. Karena 

para pahlawan dan pendiri bangsa ini telahpun 

mengeluarkan segala kemampuannya untuk 

mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. 
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aus, lapar, dan dahaga adalah kondisi 

Hyang harus dihadapi seorang muslim 
ketika menjalani puasa di bulan suci 

Ramadhan. Ibadah lainnya yang berat untuk 
dilaksanakan adalah pergi berjihad ke 
medang perang untuk membela agama 
Islam. Namun itulah yang harus dilakukan 
umat Islam Indonesia saat berperang 
melawan penjajah Belanda mempertahankan 
kedaulatan Indonesia.

Kisah heroik itu tertuang dalam sejarah 
perjuangan para ulama dan masyarakat 
dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. 
Meski dalam kondisi berpuasa, semangat 
jihad mereka tidak pudar. Ibadah puasa justru 
menjadi spirit menegakkan agama Islam dan 
memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) yang hendak 
dirampas kembali oleh Belanda lewat Agresi 
Militer I.

Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer 
yang dilakukan Belanda pada 1947. 
Tujuannya adalah mengepung ibu kota 
Republik Indonesia dan menghapus 
kedaulatan NKRI. Fokus serangan penjajah 
berlangsung di tiga tempat: Sumatera Timur, 
Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lewat agresi ini ,  Belanda bernafsu 
menguasai kembali Indonesia sebagai tanah 
j a j a h a n  u n t u k  d i j a d i k a n  w i l a y a h  
persemakmuran kerajaan Belanda. Akibat 
niat jahat Belanda ini, rakyat Indonesia 
murka. Api perlawanan meletup. Langkah 
negeri oranje ini mendapatkan perlawanan 
sengit bangsa Indonesia, khususnya ulama 
dan umat Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama se-
Madura menggelar musyawarah di Pamekasan. 
Rapat akbar tersebut menghasilkan keputusan, 
“Bagi Umat Islam laki-laki dan perempuan wajib 
hukumnya ikut perang Jihad fi Sabilillah 
mempertahankan Kemerdekaan bangsa 
Indonesia dan mengusir penjajah Belanda!”

Keputusan tersebut langsung menjalar ke tiap 
nadi masyarakat Madura yang mayoritas muslim. 
Ulama menegaskan, perlawanan melawan 
Belanda, selain untuk mempertahankan Republik 
Indonesia, juga untuk menegakkan Islam yang 
merupakan cita-cita umat Islam Indonesia. 
Mereka menyadari betul, selama Indonesia di 
bawah kekuasaan Belanda, umat Islam tidak akan 
pernah mendapatkan keleluasaan menjalankan 
agama.

Bahkan, dengan tegas KH. M. Nasruddin Anchori 
C H ,  m e n y a t a k a n :  “ M e m b e l a  d a n  
mempertahankan NKRI, tidak saja menjadi 
kewajiban nasional, tapi sekaligus juga kewajiban 
agama. Itu terbukti dan menjadi kenyataan. Umat 
Islam Indonesia membentuk badan-badan 
perjuangan fisik semacam Hizbullah, yakni 
perang Sabil Lii'lai Kalima tillah membela agama.”

Semangat jihad itulah yang membawa ulama dan 
warga Pamekasan terjun ke medan pertempuran. 
Rasa haus dan dahaga tak menyurutkan nyali 
mereka menghalau penjajah. Bisa dikatakan, 
bulan Ramadhan telah menjelma menjadi bulan 
Jihad fi Sabilillah demi mempertahankan 
kemerdekaan dan menegakkan agama.

Selain di Madura, gelora perlawanan melawan 
Agresi Militer Belanda I juga meletus di Aceh. 
Jelang bulan suci Ramadhan, ulama Aceh 
menggelar rapat umum di pekarangan Masjid 

"Bagi Umat Islam laki-laki dan perempuan wajib hukumnya ikut perang Jihad fi sabilillah 
mempertahankan Kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengusir penjajah Belanda!”

Perjuangan Jihad Fii Sabilillah

Untuk Mempertahankan Bangsa



Raya Baiturrahman. Dibuka dengan 
pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an, para 
ulama, menegaskan, puasa tidak boleh 
menghalangi seseorang untuk berjuang. 
Karena itu, sambil berpuasa berjuanglah, dan 
sambil berjuang berpuasalah! Demikian 
pesan para ulama yang memanfaatkan 
mimbar rapat umum tersebut untuk 
menyampaikan penerangan mengenai 
kewajiban berpuasa di tengah perjuangan 
kemerdekaan yang sedang memuncak.

Residen Aceh juga mengeluarkan seruan 
sama agar umat Islam di Aceh senantiasa 
siap-sedia menghadapi segala kemungkinan 
yang datang akibat keserakahan Belanda.

“Jadikanlah ibadah puasa sebagai jembatan 
untuk mempertebal iman dan perjuangan. 
Kita selalu digempur dengan cara besar-
besaran oleh tentara Belanda. Jangan 
disangka kita akan lemah dalam menghadapi 
mereka karena kita sedang berpuasa. Kita 
kuat dan tetap kuat menghadapi mereka, 
kapan saja dan di mana saja,” demikian 
maklumat Residen Aceh dalam rapat umum 
yang ditutup lewat pembacaan do'a.

G u n a  m e m o m p a  s e m a n g a t  j u a n g  
masyarakat Aceh, para ulama menulis sajak-
sajak yang dikenal sebagai Hikayat Perang 
Sabil (HPS). HPS adalah syair yang berisi 
anjuran untuk berkontribusi dalam perang 
melawan penjajahan Belanda yang 
disampaikan kepada masyarakat luas. 
Umumnya, HPS disampaikan di lingkungan 
Meunasah, Dayah, rumah, atau tempat 
persembunyian para pejuang.

Kebanyakan HPS ditulis oleh ulama sebagai 
pemantapan dan perluasan dari khotbah-
khotbah yang mereka sampaikan. Hal ini 
sengaja dilakukan untuk mempermudah 
masyarakat menghayati seruan ulama.

Tak sanggung-tanggung, Hikayat ini bahkan 
mengajak masyarakat untuk merenung 
apalah arti sholat dan puasa, jika tak turut 

melawan penjajah Belanda. Seruan ini kemudian 
dijawab oleh ribuan muslim Aceh yang turut 
berjihad mengusir penjajah Belanda. Berikut 
salah satu petikannya:

Waktu kafir menduduki negeri

Semua kita wajib berperang

Jangan diam bersunyi diri

Di dalam negeri bersenang-senang. Di waktu itu 
hukum fardhu ain

Harus yakin seperti sembahyang. Wajib kerjakan 
setiap waktu

Kalau tak begitu dosa hai abang. Tak sempurna 
sembahyang puasa

Jika tak mara ke medan perang. Fakir miskin, kecil 
dan besar

Tua, muda, pria dan wanita. Yang sanggup 
melawan kafir

Walaupun dia budaknya orang. Hukum fardhu ain 
di pundak kita

Meski tak sempat lunaskan hutang. Wajib harta 
disumbangkan

Kepada siapa yang mau berperang

[Lihat: Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987]

Dari sajak dan fakta-fakta di atas, kita dapat 
mengambil kesimpulan, para ulama Indonesia 
telah mengajarkan bahwa ibadah-ibadah 
mahdhoh haruslah berbanding lurus dengan 
semangat memperjuangkan agama Islam. Bulan 
puasa pun tidak menghalangi mereka untuk pergi 
berperang meski  dalam kondisi  lapar,  
sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah 
Shalallahu 'Alaihi Wassallam dan kaum muslimin 
saat perang Badar. Semoga sejarah emas ini 
kembali diingat pemerintah dan masyarakat pada 
umumnya atas pengorbanan umat Islam dalam 
m e m p e r t a h a n k a n  k e m e r d e k a a n .  
hidayatullah.com
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eringkali saya kedatangan tamu untuk 

Skonsultasi. Tentang anaknya yang mengalami 
Speech Delay, atau terlambat berbicara.

Belum lagi, kasus anak yang sangat introvert ( 
tertutup ) sehingga sulit mengungkapkan 
perasaannya. Sehingga orang disekitar, tidak 
mengerti apa maunya.

Ada fenomena di masyarakat kita, ketika 
mengajarkan anaknya berkomunikasi. Orang tua 
seringkali, mengikuti cara bicara anaknya yang cedal 
atau pelat. Misal, "Hai cayang.... minum cucu ya.."
Padahal yang di maksud adalah susu, sedangkan 
cucu adalah anak dari seorang anak.
Atau, "Iiih luang makannya bagus ya..?"
Padahal yang di maksud adalah ruang, sedangkan 
luang adalah kesempatan.

ANAK LANCAR BERKOMUNIKASI
Oleh : Etty Sunanti

Kebenaran adalah kunci 
agar mereka menjadi 
jenius dan berakhlaq 
mulia. Karena mereka 

merasa puas atas 
kejujuran orang tua serta 

realita yang ada.

“
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Maksud hati ingin lucu-lucuan dan seru seruan, 
tetapi sejatinya sebagai orang tua, telah 
membuat kerugian yang besar.
Kerugian waktu, pemahaman, kecerdasan, dan 
lain sebagainya.
Semestinya kita bisa memberikan pemahaman 
kosa kota sebanyak-banyaknya. Tetapi justru 
kita telah merugi dengan pembodohan yang kita 
lakukan sendiri.

Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Annisa' 
ayat 9 yang artinya, "Dan hendaklah takut 
(kepada Allah ), orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 
belakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan 
hendaklah mereka berbicara dengan perkataan 
yang benar."

Dalam ayat tersebut, sangatlah jelas kaitan 
yang erat antara kekuatan serta kesejahteraan 
seorang anak dengan perkataan yang benar.

Berapa banyak hari ini, orang tua membohongi 
anaknya dengan alasan demi kebaikan mereka. 
Justru, sekali saja kita berbohong, maka pintu 
pintu kebohongan akan semakin bertambah.

Tuntutan berkata benar disini berlaku benar 
untuk orang tua, juga benar untuk anak-
anaknya. Komitmen kebenaran dalam berkata-
kata, harus dibangun dengan kesadaran penuh.

Dalam akhir ayat tersebut, dalam bahasa Arab, 
disebutkan Qoulan Sadiida. Adalah perkataan 
yang benar. Sungguh perkataan yang benar 
akan memiliki RUH yang luar biasa terhadap 
anak-anak kita. 
Kebenaran adalah kunci agar mereka menjadi 
jenius dan berakhlaq mulia. Karena mereka 
merasa puas atas kejujuran orang tua serta 
realita yang ada. Tentu saja di imbangi dengan 
edukasi yang mendidik.

Lalu bagaimana tahapan, agar anak-anak lancar 
berbicara serta berkomunikasi yang baik ?
Berikut tahapan yang harus dilakukan orang tua 
kepada anak-anaknya.

1. Lafadz kalimat thoyyibah wajib di ucapkan 
berulang kali di dekat anak-anak. Orang tua 

wajib menyebutkan Asma Allah serta lafadz 
dzikir agar terbiasa di dengarkan mereka. 
Ucapkan kalimat thoyyibah dengan fasih serta 
penuh penjiwaan. Misal, "Waah adik, sudah bisa 
ambil mainan sendiri, Alhamdulillah... ayo dik 
ucapkan Alhamdu... " meskipun dia masih bayi, 
ajarkan itu berulang ulang hingga si anak bisa 
mengucapkan lillah. Hingga sampai sempurna 
mengucapkan Alhamdulillah. Lafadz takbir, 
tahmid, tahlil, tasbih, wajib di ajarrkan semenjak 
dini. Hingga doa doa harian. Bahkan ayat ayat 
pendek, bila perlu hadits shohih. Kalimat 
thoyyibah ini memiliki efek luar biasa terhadap 
jiwa anak-anak. Mereka semenjak dini sudah 
berada dekat dengan Tuhan-Nya, serta segala 
kebaikan akhlaq.

2. Memahami perasaan serta apa yang mereka 
fikirkan. Touch of the heart !!
Ketika kita sebagai orang tua memahami apa 
yang mereka inginkan. Maka percepatan 
komunikasi akan terealisir dengan baik. Tentu 
saja ketika kita faham apa maunya, efektifitas 
dan efisiensi akan terwujud. Sebagai orang tua 
tidak perlu repot repot banyak melakukan 
pemborosan kalimat.

3. Jujur dan kejujuran. Orang tua wajib berkata 
jujur kepada anak-anaknya. Apapun 
keadaannya sampaikanlah dengan baik. Misal, 
"Nak, maafkan ibu, bulan ini pengeluaran uang 
begitu banyak, rasanya ibu tidak sanggup 
membayar SPP sekolahmu, doakan ibu ada rizki 
ya. Semoga Allah menolong kita ya nak.."
Atau, "Sayang, ibu akan pergi ke rumah tante 
Mila, ibu akan pinjam uang buat membayar 
kekuranagn beli sepeda motor kita."
Ajaklah diskusi semenjak dini, sampaikan 
kebenaran yang ada. Tanpa harus menutupi dan 
berbohong. Anak-anak tahunya semua tersedia, 
terfasilitasi, tanpa tahu darimana uang tersebut. 
Mereka berfikir orang tuanya mampu, kaya, 
cukup tidak kurang suatu apa. Jelas ini tidak 
mendidik, serta melemahkan anak-anak. 
Semakin anak-anak tahu keadaan orang tua, 
sebenarnya empati mereka semakin bagus. 
Sekali mereka di bohongi, maka mereka tidak 
akan menaruh kepercayaan pada orang tua. 
Mencetak anak yang jujur, sejatinya 
menyelamatkan kehidupan anak dimasa depan.

4. Ekspresif, atau mampu menunjukkan apa 
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yang di rasakan. Baik dengan perkataan, raut 
wajah, serta bahasa tubuh. Akan membuat 
mereka mudah berbicara. 
"Mama, aku senang banget, hari ini aku menang 
lomba makan kerupuk di sekolah." Meskipun 
sebenarnya mamanya merasa tidak suka 
anaknya ikut lomba makan kerupuk. Tapi 
ekspresi mama akan membuat anak merasa di 
hargai. "Waaah.. hebat yaa.. alhamdulillah dapat 
juara makan kerupuk nih.. hahaha.."
"Iya maa, aku tadi menang makan kerupuk 
seruuu.."
"Terus, makan kerupuknya sama berdiri atau 
sama duduk sayang ?”
"Sama berdiri ma.."
Segera tunjukkan wajah sedih, "Lhoo kok sama 
berdiri, sunnahnya kan kalau malan sama 
duduk, masa' menang lomba di atas 
pelanggaran sunnah nak ?”
"Iya ma, terus gimana dong ma.."
"Iya gak apa-apa untuk hari ini, lain kali kalau 
lomba makan krupuk jangan mau ya, mending 
lomba lain yang keren, lomba tartil qur'an, 
lomba adzan, atau lomba cerdas cermat, 
kayaknya oke lhoo.."
"Iya ya ma.."
Maka, ekspresi orang tua, pendidik, kepada 
anak-anak begitupum sebaliknya. Wajib di 
wujudkan bersama. Agar mereka dan kitapun 
bisa menumpahkan isi hati dengan baik. Ketika 
anak manusia bisa berekspresi maka di situlah, 
komunikasi berjalan.

5. Argumentatif, adalah upaya berkomunikasi 
dengan memberikan penjelasan yang baik. 
Biasakan bagi orang tua, memberikan 
pertanyaan kepada anak. Agar mereka bisa 
menjelaskan atas setiap pertanyaan. Tidak 
boleh ada kata "Tidak tahu." Setiap anak harus 
memberikan penjelasan dan menjawab setiap 
pertanyaan orang tua atau pendidik.
"Nak, mau kemana ?”
"Beli jajan ma."
"Beli jajan apa ?”
“Permen."
"Mengapa beli permen ?”
"Iya soalnya temanku beli permen itu."
"Mengapa kamu meniru temanmu, apa kamu 
tidak punya pilihan permen sendiri ?”
Dan seterusnya, dengan 1 permen saja, orang 
tua bisa memberikan banyak pembelajaran. 
Mulai alasan beli permen, berapa harganya, beli 
dimana, apa komposisi permen, apa manfaat 

dan kerugian makan permen, memenejemen 
keuangan, kritis terhadap produk pabrik, dan 
masih banyak lagi penjelasan yang bisa saling 
take and give. Dari orang tua dan anak.
Pembiasaan argumentatif pada anggota 
keluarga, akan menumbuhkan rasa percaya diri, 
di hargai, lancar berbicara, senantiasa 
menambah wawasan dengan baik.

6. Memperbanyak kosa kata, dengan banyak 
mendengar, melihat, serta membaca. Jika pada 
anak-anak yang belum bisa membaca wajib di 
bacakan sebuah buku oleh orang tuanya. 
Melihat dan mendengarkan, bisa menonton 
video anak-anak yang beredukasi tinggi, dengan 
suasan menyenangkan. Memilihkan kultur yang 
baik kepada anak-anak, akan memudahkan 
mereka menambah kosa kata tiap hari. Dia akan 
selalu bertanya kata baru, yang mereka dengar. 
Misal, "Ummi, tadi orang itu bilang jamu itu apa 
?”
"Mama, tante Nanik tadi bilang autis itu apa ?”
"Papa, om Sigid tadi bilang industri terus, itu 
apa pa ?”
Begitu seterusnya, anak anak yang terbiasa 
mendapatkan setiap percakapan maka mereka 
akan merekam dan menanyakan. Di situlah 
kesempatan mereka berkomunikasi dengan 
baik.
Semakin banyak dialog dengan anak-anak, 
maka semakin mereka lancar berkomunikasi.

Nah, ayah ibu, semoga tulisan sederhana ini 
bisa membuat kita, menjadi orang tua yang baik 
dalam mendidik anak. Khususnya 
berkomunikasi adalah bagian penting dalam 
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Makanan Sempurna yang 
Direkomendasikan Ahli Nutrisi 

Sebagian orang berpikir kedelai itu makanan sehat dan sempurna, namun ada yang berpikir itu 
'racun' bila dimakan terlalu banyak. Beberapa orang berpikir buah termasuk dalam pola makan 
yang sehat, namun yang lain berpikir mengandung gula yang tinggi. Kemudian beberapa orang 
berpikir bahwa susu harus dijauhi karena lemak, dan yang lain berpikir bahwa yogurt Yunani 
makanan sempurna. Semua informasi yang bertentangan ini dapat membuat konsumen sangat 
frustrasi. 

Tidak usah merasa bingung, berdasarkan laman The Thirty, berikut sejumlah makanan sehat yang 
telah dirangkum, dan dapat menjadi saran baru bagi Anda. Ini adalah makanan sehat yang telah 
disetujui 100 persen dari para ahli gizi:

Blueberry

Michelle Babb, ahli diet dan penulis 
Anti-Inflammatory Eating for a 
Happy, Healthy Brain mengatakan, 
ada setidaknya 15 jenis fitonutrien 
yang ditemukan dalam blueberry 
dan semuanya adalah antioksidan 
kuat yang melindungi hampir setiap 
sistem dalam tubuh. Antioksidan 
menjaga kerusakan sel, jaringan, 
dan otot dan penting untuk 
kesehatan jantung, kesehatan otak, 
dan pemulihan olahraga.

1

Sayuran hijau

Sayuran hijau gelap seperti bayam dan kale 
adalah kategori makanan lain yang tidak 
dapat disalahkan ahli gizi. "Sayuran hijau 
berdaun rendah dan padat nutrisi," jelas Shipa 
Ravella, MD, seorang ahli gastroenterologi dan 
spesialis nutrisi di Columbia University 
Medical Center. Beberapa nutrisi kuat yang 
mengandung hijau daun termasuk "vitamin A, 
C, dan K, folat, kalium, magnesium, kalsium, 
besi, lutein, dan serat," kata Dina Garcia, ahli 
diet, ahli gizi, dan pendiri Vida Nutrition.

2

10
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Alpukat

Ahli diet dari semua latar belakang memasukkan alpukat sebagai 
salah satu makanan sehat di dunia. Bahkan, dari 17 ahli gizi  lebih 
dari setengah dari mereka menyebut alpukat sebagai salah satu dari 
tiga makanan paling sehat di dunia. Alpukat kaya vitamin K, C, B5, dan 
B6, serta mineral utama. Bahkan, mereka mengandung lebih banyak 
potasium daripada pisang tanpa semua gula. Mereka juga tinggi 
serat, jadi mereka membantu menjaga kesehatan pencernaan. 

Kacang-kacangan

Ahli gizi setuju bahwa kacang-kacangan 
adalah "pembangkit nutrisi". Menurut 
Vandana Sheth, ahli diet terdaftar, kacang-
kacangan adalah sumber protein nabati 
yang sangat baik, tinggi serat, dan dapat 
membantu menurunkan kadar kolesterol, 
manajemen gula darah, serta manajemen 
berat badan. Kacang-kacangan juga bagus 
untuk menjaga saluran pencernaan Anda 
berjalan lancar.

Bawang putih

Bawang putih adalah makanan lain yang 
dapat disetujui oleh semua ahli nutrisi. 
Bawang putih benar-benar salah satu 
makanan super alami. Ini mengandung 
Allicin, sebuah fitokimia yang memiliki 
banyak khasiat obat. Bawang putih sangat 
bagus untuk melawan virus, bakteri jahat, 
dan jamur. Bahkan, telah terbukti dapat 
mengurangi flu berkepanjangan. 

Kecambah

Semua ahli gizi menyetujui kecambah. "Dengan 10 hingga 14 kali nutrisi 
dari sayuran yang tumbuh penuh, kecambah dipenuhi dengan 
sulforaphane, nutrisi biokimia yang meningkatkan enzim anti-kanker 
dalam tubuh," ujar pelatih kesehatan dan ahli gizi bersertifikat, Kelly 
LeVeque.
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Lemon

"Bola berair bak sinar matahari ini berisi daftar panjang vitamin dan 
mineral super penting, banyak yang berkontribusi pada kesehatan 
pencernaan dan sistem kekebalan tubuh dan bisa melakukan cukup 
banyak pada kesehatan rambut dan kulit kita,". Vitamin C dalam 
lemon membantu memproduksi kolagen dan melindungi kulit dari 
radikal bebas, yang dapat menyebabkan kanker.

Biji Chia

Biji chia mengandung omega-3 dan antioksidan, yang keduanya 
membantu meningkatkan kesehatan optimal. Dengan 40 persen 
biji chia adalah serat, mereka adalah salah satu sumber serat 
terbaik di luar sana dan membantu Anda merasa kenyang sambil 
mempertahankan kesehatan pencernaan. Selain itu, mereka bisa 
sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang, karena mereka kaya 
kalsium dan magnesium. 

Quinoa

"Apa yang membuat quinoa istimewa 
adalah bahwa itu adalah 'protein 
lengkap'," jelas dokter naturopati 
Katherine Dale. Quinoa mengandung 
proporsi sempurna dari kesembilan 
asam amino esensial yang diperlukan 
untuk nutrisi yang optimal. "Ini adalah 
sumber protein alami bebas gluten yang 
tinggi dan memiliki rasa dan tekstur 
yang memuaskan," kata Dale.

Ikan Salmon

Makanan terakhir yang disukai semua ahli gizi adalah 
salmon yang ditangkap secara liar. "Ikan salmon liar 
kaya asam lemak omega-3 dan jauh lebih rendah pada 
racun seperti PCB dibandingkan salmon yang 
dibudidayakan," jelas Barry Sears, pencipta The Zone 
Diet dan penulis seri The Zone. Omega-3 penting, 
karena mereka mengurangi risiko penyakit jantung, dan 
membantu meningkatkan kolesterol baik. Omega-3 
juga telah dikaitkan untuk membantu mengurangi 
risiko depresi, kanker, dan membantu fungsi kognitif 
secara keseluruhan. Sumber : REPUBLIKA.CO.ID 
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 \\\\\\\RUANG KEGIATAN

Yayasan Suara Hati kembali 

mengadakan Tadabur Alam 

untuk para santri LKSA Suara 

Hati pada tanggal 6 dan 7 Juli 2018 di 

Wonosalam,  Jombang.  Dengan 

mengangkat tajuk “Alam Amanah Sang 

Khalifah” Tadabbur Alam ini diikuti oleh 

20 santri yang terdiri dari 12 santri putra 

dan 8 santri putri. Kegiatan Tadabbur 

Alam dibuka dengan opening ceremony 

yang dipimpin oleh ketua Yayasan 

Suara Hati sekaligus Pembina upacara 

yaitu Bapak Rofiq Abidin dan diikuti 

seluruh panitia dan peserta. Dalam 

sambutannya, Bapak Rofiq Abidin 

berpesan bahwa santri suara hati 

diharapkan “memiliki cita-cita setinggi 

gunung, hati sebesar bumi, dan 

wawasan seluas langit”. Selain itu para 

peserta tadabur alam diajak untuk 

melakukan kegiatan ta'aruf lingkungan 

yang bertujuan agar para peserta dapat 

lebih mengenal dan peduli terhadap 

lingkungannya. 

Pada malam harinya para peserta 

tadabbur alam mendapat materi 

motivasi dari Bapak Ashabul Kahfi. Para 

santri diajak untuk mulai berani 

bermimpi dan bercita-cita. Tidak ada 

yang tidak mungkin jika kita yakin dan 

terus berusaha, kita harus mulai melatih 

diri kita untuk berani menghadapi 

segala tantangan yang ada, pesan 

Bapak Ashabul Kahfi. Pesan tersebut 

sangat memotivasi sehingga banyak 

santri yang termotivasi untuk bercita-

cita setinggi gunung.

Keesokan harinya para peserta dan 

panitia diajak untuk bermain game-

game 

seru yang dipandu 

kawan-kawan dari Lawu Outbound. Games 

berlangsung dengan penuh canda tawa. Selain 

menyenangkan games juga bertujuan untuk mengasah 

kekompakan dan kerja sama setiap kelompok. Pada 

akhir games, semua peserta diajak untuk susur hutan 

dan sungai menuju air terjun. Meskipun medan menuju 

air terjun tersebut tidak mulus dan lumayan terjal, hal 

tersebut tidak melemahkan semangat para peserta 

untuk terus menghadapi medan tersebut. Setibanya di 

lokasi air terjun, semua peserta merasa sangat senang 

sehingga lupa akan rasa lelah yang telah dirasakannya.

Begitulah kegiatan tadabur alam para santri LKSA 

Suara Hati yang menyenangkan tapi juga penuh 

dengan ilmu. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan 

tersebut para peserta menjadi generasi yang bermental 

kuat dan berjiwa tangguh. (syf)

Tadabur Alam Anak Asuh LKSA Suara Hati Tahun 2018

“Alam Amanah Sang Khalifah”
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 \\\\\\\RUANG DONATUR

Muayadah adalah nama sosok 

donatur kita kali ini. Begitu 

simple dan penuh makna. 

Seorang ibu berparas cantik, mungil 

yang selalu semangat dan gigih dalam 

bekerja. Yang tidak ketinggalan adalah 

gaya kocak beliau yang setia 

mewarnai teman dan rekan 

disekitarnya baik dalam sedih, 

gembira maupun galau. Menghibur di 

kala sedih, memberi semangat di kala 

lemah, begitulah ibu Muayadah.

Wanita yang akrab di panggil dengan 

panggilan Mbak Muah ini berprofesi 

sebagai karyawan swasta di sebuah 

perusahaan properti, lebih tepatnya 

sebagai marketing property. Dalam 

profesinya, beliau dikenal sebagai 

sosok yang supel dan telaten dalam 

memperlakukan klien-kliennya. Tidak 

hanya dengan klien bahkan rekan-

rekannya juga. “Karena membuat 

orang lain bahagia dan tersenyum 

adalah salah satu bentuk sedekah”, 

begitu tutur Mbak Muah.

Wanita yang terlahir pada Juni 1970 

silam ini mempunyai motto hidup 

selalu berdoa dan bekerja untuk 

pendidikan anak-anak, karena anak 

adalah amanah yang Allah berikan 

yang harus di jaga. "Selalu 

mendo'akan anak-anak yang terbaik, 

mengajarkan kebaikan dan kebaikan 

untuk selalu berbuat baik kepada 

sesama. Sekalipun ada yang jahat 

dengan kita, tetaplah berbuat baik, jika 

tidak bisa maka minimal do'akan yang 

terbaik untuknya. Itulah yang selalu 

saya ajakan untuk anak-anak. Selain 

itu saya juga harus giat bekerja untuk pendidikan 

anak-anak" Begitu tutur Mbak Muah ketika ditanya 

tentang motto hidup.

Sosok yang menjadi panutan dalam kehidupan Mbak 

Muah adalah junjungan kita Rasulullah SAW dan diri 

sendiri. Karena menurutnya, jadilah diri sendiri dan 

pribadi yang bermanfaat untuk sesama tanpa harus 

plagiat atau meniru-niru orang lain.

Mbak Muah adalah donatur yang sudah bergabung 

menjadi keluarga besar Yayasan Suara Hati sejak 1 

tahun yang lalu. Motivasi beliau menjadi donatur 

adalah selalu berjuang untuk yayasan yaitu Yayasan 

Suara Hati. Sebisa mungkin beliau akan membantu 

dengan segenap kemampuannya, karena bermanfaat 

untuk orang lain terlebih orang lemah di sekitar kita 

yaitu anak-anak yatim adalah wajib dan itu adalah 

pesan Rasulullah, begitu tuturnya saat ditanya 

motivasi menjadi donatur YSH.

Harapannya untuk anak-anak LKSA Suara Hati adalah 

semoga anak-anak menjadi anak yang sholeh dan 

sholehah serta kedepan menjadi orang yang sukses 

dunia dan akhirat. Aamiin… 

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Semoga harapan mulia 

ini diijabah oleh Allah SWT. (elok)

Bermanfaat bagi yang lain
Muayadah



- Tri Suci Premalia Kamasari - 

Gadis Cilik dengan 

Sejuta Mimpi
adis cilik tersebut adalah salah 

Gsatu anak asuh non asrama 
Yayasan suara hati yang kini 

menduduki bangku kelas 2 di SDN 
Ketegan 1 . ia merupakan buah hati 
dari Bapak Choirul Anam (Almarhum) 
dan Ibu Ratna Dewi. Meski sejak kecil 
ia telah ditinggal oleh sang Ayah 
tercinta karena sakit yang dideritanya, 
ia tak pernah pupus harapan untuk 
menggapai cita-citanya . Suci memiliki 
cita-cita yang tinggi yaitu ingin 
menjadi seorang dokter yang baik dan 
kelak dapat membantu mengobati 
orang lain yang sedang sakit. 

karena itu ia selalu semangat untuk 
belajar dan mewujudkan impiannya 
itu. Semangat belajarnya itu tak luput 
dari peran kakaknya yang selalu 
membantu ia untuk belajar. Selain rajin 
belajar Suci adalah gadis yang 
berbakti kepada orang tuanya. Setiap 
hari ia membantu ibunya melakukan 
pekerjaan rumah terutama memasak, 
karena memasak adalah salah satu 
hobinya. Meski ibunya hanya seorang 
buruh pabrik, lantas tak membuat suci 
menjadi minder. Hal tersebut malah 
membuat suci berusaha lebih keras 
lagi dalam belajar agar dapat kelak ia 
dapat membantu dan membanggakan 
orang tuanya. Sungguh mulia apa yang 
di cita-citakan oleh adik kita satu ini 
ya? Semoga apa yang di cita-
citakannya kelak dapat diwujudkan 
oleh Allah SWT. Aamiin (syf)

28
Agustus 2018



 \\\\\\\ KOLOM BUAH HATI

Maira Nada Aishalova

TTL : Surabaya, 27 Juli 
bunda : Mutia Rizky Asriani
ayah : Mujtahid Aktanto
Cita-cita : inshaAllah jadi anak Sholehah dan 
membawa manfaat buat keluarga dan orang 
lain.. inshaAllah juga jadi dokter..

Aghnina Safrina Ardhian 

Ttl : sidoarjo, 20 Februari 2008
ibu : Lisa salfitri 
ayah : zaqi ardhian
Cita-cita : disainer

Cinta Viktoria Kondratjuk

Ayah: Viktor Kondratjuk
Ibu: Muflihati Ainun Mardiyah
Ttl: Lichtenfels, Jerman , 20-07-2018
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 \\\\\\ \  LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN 
YAYASAN SUARA HATI 

BULAN : Juni 2018

PENGELUARAN 

e. Waqof Tunai

f. Lain-Lain

JUMLAH

c. Media Syi'ar dan Dakwah

PROGRAM

b. Kegiatan Sosial

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

34,788,388 

62,865,000 

66,566,000 

35,642,000 

8,362,000 

- 

1,570,000 

175,005,000 

18,835,200 

60,768,220 

8,750,000 

603,800 

7,600,000 

4,423,900 

966,900 

48,853,500 

150,801,520 

58,991,868 
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DONATUR INSIDENTIL

Hai orang-orang yang 
beriman, belanjakanlah 
( d i  j a l a n  A L L A H )  
sebagian dari rezki yang 
te lah Kami  ber ikan 
kepadamu.....(QS. Al 
Baqarah : 254)
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Transfer :

Bank Central Asia 5560097770
Bank Syariah Mandiri 0321111999

Office :
Perum Puri Maharani Blok A2 No.1 Masangan Wetan, Sukodono, Sidoarjo

Call & WhatsApp :

031 854 74 99
0852 3034 2828

SEDEKAH
MLU

SODAQOH JARIYAH ANDA adalah 

INVESTASI AKHIRAT ANDAMLU-YSH adalah armada untuk 
layanan kepada ummat agar 
lebih cepat, sigap dan tepat. 
InsyaAllah armada tersebut 
a k a n  d i m a n f a a t k a n  u n t u k 
layanan jemput zakat, layanan 
anak yatim, piatu, dhuafa, 
P e l a y a n a n  d a k w a h  & 
layanan kegiatan medis serta 
layanan ummat lainnya. 

“

MLU - YSH

Mobil Layanan Ummat - Yayasan Suara Hati

Patungan Sodaqoh
MOBIL LAYANAN UMMAT

a/n : Yayasan Suara Hati Sidoarjo



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%

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 Mobil Motor
Keperluan 
Pribadi

Elektronik 
& Gadget Hobi & Olahraga Rumah Tangga
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Paket Harga Menu

Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

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

Betina Jantan Gule Sate

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

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

HANYA DISINI tempatnya...

PASTI

esaP nil  ake
S

PAKET AQIQAH

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

Sambal goreng ati, krupuk udang, acar, sambal, 

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

Paket Harga

Paket A

Paket B

Paket C

Rp. 20.000

Rp. 17.500

Rp. 15.000

PAKET TASYAKURAN

Menu

Paket Harga

KAMBING GULING

Porsi

Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

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

180 Orang
140 Orang
100 Orang
  80 Orang

*Free persewaan peralatan kambing guling

Sub Agent :

Call & WhatsApp

031-854 74 99 
0852 3034 2828 / 0823 3539 2883

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



107.5�MHZ
SUARA AKBAR 

SURABAYA

ALAMAT & TELEPON

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

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

MITRA



BHAQSOSA
Bhakti Qurban Sampai Pelosok Desa

1439 H

Jenis Hewan Qurban & Harga

Tipe Kambing Sapi

A Rp. 2.900.000

B Rp. 2.500.000
Rp. 2.900.000
(Patungan)

Tranfer ke rekening :
BCA : 5560097770 I BRI : 0684-01-002223-53-5 I BSM : 0321111999
Bank Jatim Syariah : 6202001734 a/n Yayasan Suara Hati Sidoarjo

Informasi :
Kesekretariatan Panitia BHAQSOSA

Perum Puri Maharani Blok A2 No 1 Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo, Telp. 031 854 74 99

an bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan 

D(kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang 

ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka 

Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu 

kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk 

patuh (kepada Allah), (QS : Al-Hajj, 34)

C Rp. 2.100.000
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