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Berawal dari Niat
Sebagai seorang mukmin wajib bagi kita untuk meyakini 
bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laa ta'khudzuhu 
sinatuwwalaa naum (Tidak pernah mengantuk dan tidak 
pernah tidur). Kita meyakini pula bahwa pertolongan Allah itu 
sangat dekat dan tak pernah terlambat. Kisah nyata yang 
dialami salah seorang teman,  kami tuangkan dalam mindset 
edisi kali ini.Ada pula resep spesial agar kita selalu hidup 
bahagia, yakni dengan syukur dan senantiasa berpositif 
dalam pikiran maupun tindakan kita, seperti ketika kita 
melihat kelebihan dan keberuntungan orang lain. Apalagi jika 
ternyata hal tersebut bisa menjadikan kita lebih bersemangat 
dan terpacu untuk menjadi lebih baik lagi.

Pada awal tahun ini kami sajikan tema tentang luruskan niat 
agar perjalanan kita di tahun 2019 selalu dijauhkan dari 
parasit perusak nilai amal, yaitu riya, sum’ah dan juga ujub. 
Dengan apa kita bisa menghalau parasit niat tersebut? Yaitu 
dengan ihsan, ikhlas dan khidmad.Masih banyak sekali 
informasi-informasi menarik lain yang bisa dapatkan seperti 
dalam inspirasi sukses seorang Laksita Pradnya Paramita. 
Jangan lewatkan pula ragam ilmu yang mengupas tentang 
teknologi aspal penyerap air.Itulah sedikit ulasan tentang isi 
majalah di edisi perdana 2019 ini. 

Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan di 
tahun yang baru ini, sehingga kita bisa memberi yang terbaik 
pada orang-orang di sekitar kita. Aamiin……
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 MINDSET

K
ita semua yakin bahwa Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala Laa 
ta'khudzuhu sinatuwwalaa 

naum (Tidak pernah mengantuk dan tidak 
pernah tidur). Bagaikan langit, tak 
selamanya cerah. Kadang mendung, kadang 
panas terik dan terkadang hujan. Kehidupan 
ini pun sama, tak pernah mulus.

Kisah seorang teman yang mampu 
menginspirasi, bahwa pertolongan Allah itu 
sangat dekat dan tak pernah terlambat. 
Pada suatu acara sosial yang menjadi 
tanggung jawabnya sebagai sie acara. 
Perhelatan ini adalah perhelatan rutin 
tahunan yang melibatkan instansi 
pemerintahan mulai tingkat Desa sampai 
dengan Kabupaten, level Polsek hingga 
Polres.

Acara berjalan lancar dan khidmat, 
sampai pada saat sambutan-sambutan dari 
tamu undangan. Ternyata ada kendala listrik 
yang sejak malam sebelumnya pihak panitia 
sudah melapor dengan menghubungi 
petugas PLN, namun tidak kunjung tiba. 
Sistem kelistrikan token tidak bisa diisi 
ulang dan sudah hampir habis. Dia 

kebingungan dikarenakan sambutan 
baru saja dimulai, namun 

alarm listrik terus 
berbunyi, 

menandakan 
pulsa akan 
habis. 
Semua 
panitia 
menanyak
an ada 
apa? Ada 
apa?

Saat itu dia teringat Firman Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala dalam Qur'an Surat Al 
Baqarah ayat 186 “Dan apabila hamba-hamba-
Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah 
mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman 
kepada-Ku, agar mereka memperoleh 
kebenaran.”

Akhirnya dia menjawab kepada panitia 
yang lain, “Bantu doa ya, bantu doa saja. 
Mohonkan kepada Allah yang Maha Mengatur 
Segala Sesuatu. Mohonkan Kepada-Nya agar 
semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik 
saja”. Alhamdulillah, Qodarulloh, sampai dengan 
semua tamu undangan memberikan sambutan, 
listrik tetap menyala dan petugas PLN 
didatangkan oleh Allah disaat yang tepat. 
Akhirnya listrik diperbaiki dengan menunda 
acara selama 10 menit. Kemudian acara 
dilanjutkan sampai selesai tanpa ada kendala 
dari kelistrikan.

Allah tidak pernah mengingkari janji, Allah 
mengabulkan segala doa. Allah lebih 
mengetahui saat yang tepat bagi hambaNya. 
Allah menginginkan kita semakin berserah diri, 
pasrah 100% hanya kepada-Nya. Allah 
menghendaki kita semakin banyak memuji dan 
menyebut nama-Nya.

Sepenggal kisah ini menyadarkan kita 
bahwa bagaimanapun kita merencanakan 
segala urusan kita, masih ada Al mudabbir 
(Yang Maha Mengatur Segala Urusan) yang 
akan mengatur dan menentukan segala urusan 
dan kejadian yang terbaik menurut-Nya. Maka 
kita wajib bertawakkal kepada Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala. Marilah kita mengembalikan semua 
urusan kehidupan ini hanya untuk Allah dan 
selalu berada di jalan-Nya. RAN

Pertolongan Allah Sangat Dekat 

dan Tak Pernah Terlambat
Oleh : Rizky Akbar. N (Kadiv. Humas YSH)



K
apan terakhir kali kita berdoa 
dan mengucapkan rasa syukur 
atas semua yang kamu miliki? 

Mungkin bukan hanya kita saja, ada banyak 
sekali orang yang bahkan lupa akan hal ini, 
sebab hidup kita seringkali begitu sibuk dan 
mengabaikan banyak hal di dalam diri kita 
sendiri.

Sebagian besar orang akan selalu 
melihat kehidupan orang lain begitu mudah, 
begitu menyenangkan, begitu simpel, atau 
bahkan begitu beruntung. Bukan hanya orang 
lain saja yang kadang terlihat seperti itu, 
namun teman atau bahkan saudara 
sendiripun juga bisa terlihat selalu “lebih 
sesuatu” daripada diri kita sendiri. Kita akan 
mulai sibuk menghitung semua yang 
dimilikinya, semua yang ada padanya dan 
tidak ada pada diri kita, atau bahkan semua 
hal yang terlihat begitu mudah untuk selalu 
dilaluinya. Lalu, apakah sebenarnya kita 
sendiri tidak punya pekerjaan lain, selain 
hanya melihat dan menilai segala sesuatu 
yang dimiliki oleh orang lain?

 Tidak ada yang salah ketika kita melihat 
dan menyaksikan ke leb ihan dan juga 
keberuntungan orang lain, apalagi jika ternyata 
kita bisa lebih bersemangat dan terpacu untuk 
menjadi lebih baik lagi dari saat ini setelah 
menyaksikan i tu  semua.  Namun pada 
kenyataannya, hal seperti ini justru seringkali 
membuat kita membandingkan dan menghitung 
semua kekurangan yang kita miliki, tentunya ada 
banyak rutukan yang akan muncul di dalam hati, 
seperti: aku tidak secantik dia, aku tidak sepintar 
dia, aku tidak seberuntung dia, dan masih banyak 
keluhan yang lainnya.

Bukannya membenahi diri atas semua hal 
itu, justru kita hanya terpaku dan menbayangkan 
jika menjadi dia, atau menjadi seseorang yang 
“lebih” dari diri kita saat ini. Kita akan 
menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 
hal yang tidak perlu ini, hingga rasa benci dan 
kesal kerap hingga di hati. Bukan hanya itu saja, 
biasanya hal ini akan dibarengi dengan rasa 
kecewa yang berlebihan kepada diri sendiri, 
sehingga kita mulai menyalahkan diri sendiri dan 
menganggap diri kita tidak cukup baik dan 
sebanding dengan orang lain. Pemikiran seperti 
ini jelas salah, dan harus segera dihentikan!

Tidak ada yang 
salah ketika kita 
m e l i h a t  d a n  
m e n y a k s i k a n  

k e l e b i h a n  d a n  j u g a  
keberuntungan orang lain, 
apalagi jika ternyata kita 
bisa lebih bersemangat 
d a n  t e r p a c u  u n t u k  
menjadi lebih baik lagi dari 
s a a t  i n i  s e t e l a h  
menyaksikan itu semua. 

 SEMANGAT PAGI
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ajah adalah cerminan 

Whati,maka keduanya 
saling keterkaitan, jika 

anda tersenyum maka begitu juga 
dengan hati anda. Akan ada 
kenyamanan tersendiri jika bibir 
anda bisa tersenyum.  

Nih ada cerita dari kajian dari 
ustadz. Ada rumah di Jepang di 
dalam nya ada 1000 cermin. jadi 
dinamakan rumah seribu cermin. 
ada seekor anjing masuk rumah 
tersebut, karena tampak dalam 
cermin ada 1000 wajah anjing 
yang sama, maka si anjing tadi 
menggertak dan menggonggong 
dan mengancam akan menerka, 
karena cermin maka akan nampak 
persis apa yang jadi action dari si 
anjing tadi. Ketika di tambah 
gertakkan dan gonggongannya 
maka semakin menakutkan juga 
cermin tersebut, Kemudian 
keluarlah si anjing dan bilang 
“rumah itu tidak bersahabat 
menakutkan” . Kemudian ada si 
anjing lagi yang imut dan lucu 
masuk dalam rumah tersebut. 
Seketika dengan kebiasaannya 
masuk dengan senyum, maka di 
balaslah dengan seribu wajah 
senyum pula dalam cermin 
tersebut, bertambah senanglah si 
anjing tadi. Ketika keluar dari 
rumah itu si anjing bilang ”Rumah 
ini sangat bersahabat dan 
menyenangkan”

Itulah sahabat jika kita bisa tersenyum kepada orang lain 
maka senyumpun akan kita dapatkan. Karena setiap 
orang yang kita temui adalah cermin bagi kita. Maka 
senyum adalah sambutan paling awal kita berikan untuk 
sahabat-sahabat kita ketika kita bertemu. Dan jika kita 
cemberut kepada sahabat yang kita temui maka cemberut 
juga yang akan kita terima.

Kita sebagai seorang muslim haruslah selalu optimis. 
Karena kita sudah punya bekal dari Allah SWT berupa 
iman dan mutiara yang ada di dalam hati ini marilah 
senantiasa kita jaga sebaik-baiknya karena tidak setiap 
orang mendapatkan mutiara yang indah ini.

Tersenyumlah untuk bahagia, jangan menunggu  bahagia 
untuk tersenyum. dalam ayat CintaNya sudah di jelaskan 
bahwa “Dan jangan lah kamu merasa lemah dan jangan 
pula bersediah hati,sebab kamu paling tinggi 
derajatnya,jika kamu orang beriman”(Q.S.Al Imron:139)

Sahabat, apapun yang menimpa kita pasti ada skenario 
terbaik untuk kita dari Allah SWT. Karena Allah tidak 
mungkin menguji hambaNya di luar batas 
kemampuannya. Pasti semua sudah di atur sesuai 
dengan kemampuan kita. Semakin tinggi keimanan 
seseorang maka semakin berat juga ujian keimanannya, 
namun akan semakin kecil godaannya. Dan sebaliknya. 
Seperti sahabat Rosulullah saw. Umar bin khotab 
godaannya dari setan sangat kecil dan bahkan tidak ada 
karena setan akan sangat takut dengan ketegasan Umar 
Bin Khotab. Namun ujian yang harus di selesaiakan 
sahabat ini amatlah berat. Namun bisa di atasi. Sahabat 
sekali lagi marilah kita selalu tersenyum, karena senyum 
kita adalah ibadah. Dan senyum dapat mengancur 
luluhkan batu karang yang keras. Dapat mengancurkan 
kedengkian, dan kebencian dari sahabat-sahabat 
kita.Allahu`alam bishshowab. aa_dys

TERSENYUMLAH 
JANGAN BERSEDIH
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JEJAK RISALAH

RISALAH 
MADINAH

ulu, namanya 

DYatsrib. Sebuah 
dusun besar di 

utara Makkah jazirah Arabia. 
Dari kawasan pertanian 
inilah justru sejarah risalah 
Islam yang dibawa Nabi 
Muhammad SAW berubah 
wajah dan menentukan masa 
depannya.

Nabi memberi nama 
Yatsrib dengan Madinah 
dalam banyak sifat.  Ia 
d isebut  al-Mubarakkah  
( y a n g  d i b e r k a h i ) ,  a l -
Marhumah (yang dicintai), 
an-Najiyah (yang terjaga 
k e m u r n i a n n y a ) ,  a t -
Thayyibah (yang terbaik), dan 
predikat serba baik lainnya. 
Paling ternama ialah al-
M u n a w w a r a h ,  y a n g  
tercerahkan. Madinah bukan 
sekadar nama baru dari 
Yatsrib. Ia simbol sekaligus 
penanda perubahan watak 
dan tatanan masyarakat dari 
k e j a h i l i y a h a n  m e n j a d i  
bangsa dan peradaban yang 
t e r c e r a h k a n .  S e b u a h  
q u a n t u m  m e n a k j u b k a n  
dalam sejarah peradaban 
bangsa Arab. Bahkan Nabi 
d i t e r i m a  h i j r a h  o l e h  
penduduk tiga agama ini. 
Dari Madinah lahir piagam 
yang mengikat hidup damai 
antara semua golongan 
majemuk di bawah naungan 
kearifan kaum Muslimin, 
yang dikenal Shahifah al-
Madinah. Gerak pencerahan 
Islam (The Renaisance of 

Islam) membuana ke seluruh 
benua, sehingga lahir kejayaan 
peradaban Islam selama 6 abad 
lebih tatkala negara Barat saat 
i t u  t e r t i d u r  l e l a p  d a l a m  
keterbelakangan.

Spirit pencerahan

Sungguh tidak tahu persis 
jantung hati dan pikiran setiap 
Muslim yang menjadi tamu 
Allah di dua kota suci --
Madinah dan Makkah-- tatkala 
berhaji dan berumrah. Jutaan 
insan beriman tiap hari, bulan, 
dan tahun datang menziarahi 
dua kota suci umat Islam itu. Di 
antaranya yang menuntut ilmu-
ilmu keagamaan, yang tentu 
saja setelah pulang diharapkan 
menjadi penyebar risalah Islam 
mewarisi jejak perjuangan Nabi 
sebagai warasat al-anbiyaa. 
Bukan sebagai pengekor, tetapi 
tampil selaku sosok uswah 
hasanah sekaligus mujtahid 
kemajuan.

Kita berharap generasi 
m u s l i m  b a r u  m a m p u  
menangkap api pencerahan 
Islam dalam simbol al-Madinah 
al-Munawwarah itu. Sebab, 
sungguh Risalah Islam yang 
dibawa Nabi akhir zaman itulah 
y a n g  m e n g u b a h  s e c a r a  
revolusioner dunia ke-Araban 
yang jahiliyah menjadi bangsa 
berperadaban utama, yang 
m e m a n c a r k a n  s i n a r  
pencerahannya ke seluruh 
dunia. Pasca Nabi wafat dan 
kekhalifahan utama Islam 

menyebar ke seluruh dunia. Dari 
kota peradaban itu selama 
enam abad lahir peradaban 
I s l a m  y a n g  j a y a ,  y a n g  
melambungkan para ilmuwan 
ternama dan penguasa arif-
bijaksana. Islam itu sungguh 
m e m a n c a r k a n  c a h a y a  
pencerahan. Cahaya at-tanwir 
yang membebaskan umat 
manusia dari kegelapan menuju 
sinar terang peradaban (QS al-
B a q a r a h :  2 3 4 ) .  C a h a y a  
kebenaran, kebaikan, dan 
k e u t a m a a n  h i d u p  y a n g  
berpangkal dari tauhid dan 
membuahkan ihsan dalam 
hidup kemanusiaan sejagad 
r a y a .  P e n c e r a h a n  y a n g  
melahirkan sosok masyarakat 
tengahan yang adil dan terpilih 
(ummatan wasatha), yang 
mampu menjadikan umatnya 
sebagai syuhada 'ala al-Nas 
yang mengubah nasib zaman 
menjadi berkemajuan.

Pesan Islam yang utama 
juga ingin menghadirkan 
keadaban mulia. Sebagaimana 
Nabi bersabda, bahwa "Aku 
tidak diutus selain untuk 
menyempurnakan  akh lak  
mulia". Agar manusia, lebih-
leb ih  yang  ber iman dan  
berislam, niscaya berbuat 
s e g a l a  s e s u a t u  d e n g a n  
perangai yang utama. Nabi 
akhir zaman itu sendiri bahkan 
menjadi role-model akhlak 
mulia itu (QS Al-Ahzab: 21 ; al-
Qalam: 4).

dari 
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K e a d a b a n  y a n g  
diajarkan Nabi bahkan detail. 
Bahwa seorang muslim, 
apalagi  para pembawa 
r isa lah  dakwah ,  harus  
bertutur kata yang benar, 
baik, dan pantas. Jangan 
sampai bermuatan dusta, 
n i s t a ,  d a n  s a r a t  
k e t i d a k p a t u t a n  y a n g  
m e n y e b a r k a n  b e n i h  
k e b e n c i a n ,  a m a r a h ,  
permusuhan, dan amuk 
massa. Setiap kata yang 
keluar harus beradab dan 
m e n c e r a h k a n  a p a l a g i  
k a l i m a t  d a k w a h ,  y a n g  
m e n u l a r k a n  e n e r g i  
kemuliaan.

Pascahijrah

Madinah disebut pula 
sebagai Darr al-Hijrah .  
Momentum risalah Islam 
yang mencerahkan dimulai 
tatkala nabi hijrah ke daerah 
d a m a i  i n i .  S e b u a h  
transformasi sosial secara 
drastis dimulai dengan 
mengubah wajah bangsa 
A r a b  y a n g  s e m u l a  
penyembah berhala menjadi 
bertauhid. Dari budaya yang 
menista kaum Hawa menjadi 
termuliakan dalam relasi 
y a n g  s e t a r a  d a n  
bermartabat. Dari praktik 
ekonomi kapitalis yang kotor 
menjadi halalan-tahyyiba. 
Islam telah mengubah watak 
keras dan kasar menjadi 
berakhlak mulia yang luhur. 
Tatanan kehidupan pun 
berubah menjadi demokratis, 
cerdas, dan berilmu. Nabi dan 
para sahabat menjadi aktor 
pembentuk peradaban baru 
yang mencerahkan itu.

Sekitar 12 tahun setelah 
i tu ,  Nabi  bersama kaum 
muslimin membebaskan kota 
Makkah. Nabi Muhammad 
bersama sepuluh ribu kaum 
muslimin membuka jantung 
kota Arabia itu. Di sana tak ada 
politik balas dendam, meski 
kaum jahiliyah itu melanggar 
perjanjian Hudaibiyah. Apalagi 
pertumpahan darah.

Nabi memasuki Kota 
Makkah sungguh membawa 
misi damai. Allah Yang Maha 
R a h m a n  R a h i m  p u n  
menamanya Fathu Makkah, 
terbukanya Kota Makkah. 
Bukan penaklukkan. Meski 
berpuluh tahun Nabi akhir 
zaman bersama umatnya 
dinista, diisolasi, dan diserbu 
tiada henti. Penduduk setempat 
yang selama ini memusuhi Nabi 
dan umat Islam diberi pilihan 
beriman atau tidak tanpa 
tekanan.

Sebagian umat Islam 
sempat terjangkiti euforia. 
Mereka karena gembira atas 
kemenangan yang ditunggu 
p u l u h a n  t a h u n  i t u ,  
menyuarakan pekik "hadza 
yaum al-malhamah". Inilah hari 
takdir  buruk bagi  rakyat 
M a k k a h .  N a b i  s e g e r a  
mengingatkan umatnya agar 
b e r s i k a p  u t a m a  d a n  
menggelorakan pesan mulia: 
hadza yaum al-marhamah. 
Inilah hari kasih sayang. Lalu, 
turunlah wahyu Allah pada 
Surat An-Nashr: "Jika datang 
p e r t o l o n g a n  A l l a h  d a n  
kemenangan. Dan engkau lihat 
manusia masuk ke dalam 
A g a m a  A l l a h  d e n g a n  
berbondong-bondong. Maka 

sucikanlah (dirimu) dengan 
memuji nama Tuhanmu dan 
mintalah ampun kepada-Nya" 
(QS An-Nashr: 1-3).

S e j a k  i t u ,  M a k k a h  
bersama Madinah menjadi kota 
suci simbol Darr As-Salam. 
T i d a k  a d a  k e k e r a s a n ,  
kebencian, dan darah. Bahkan 
tumbuhan dan hewan pun 
memperoleh perlindungan. 
Maka menjadi tanggung jawab 
seluruh insan Muslim lebih-
lebih para ulama dan tokoh 
umat dari mana pun asal 
muasal dan golongannya untuk 
menampilkan Islam sebagai 
rahmatan lil-'alamin (QS al-
Anbiya: 107). Mereka yang tidak 
ber iman sekal ipun harus 
merasakan rahmat kehadiran 
I s l a m ,  t a n p a  k e h a r u s a n  
berislam jika pilihan hidupnya 
demikian. Pertanggungjawaban 
kekafirannya tinggal berurusan 
langsung dengan Allah Dzat 
Pemberi hidayah di Yaum al-
Akhir kelak.

Kini apakah para insan 
Muslim di seluruh muka bumi, 
tak kecuali di Indonesia yang 
akhir-akhir ini banyak diuji 
keimanan dan kesabaranya, 
mampu menampilkan umat 
terbaik yang membangun 
peradaban mencerahkan? 
Alangkah mulia dan utama bila 
Islam yang hadir di bumi 
Indonesia tercinta ini juga 
membawa risalah pencarahan 
sebagaimana diteladankan 
Nabi akhir zaman di dua kota 
suci, Makkah dan Madinah. 
Bukan menampilkan Islam yang 
sarat amarah, kebencian, dan 
permusuhan! 
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RAGAM ILMU

Teknologi 
Aspal Penyerap Air

Teknologi terbaru yang 
telah dikembangkan di 
Inggris ini memanglah 

hal yang mustahil, yaitu 
teknologi aspal 

penyerap air. Namun 
teknologi ini benar-
benar ada di Inggris 

setelah terjadinya banjir 
di Inggris pada tahun 

2007 silam. Banjir 
tersebut menyebabkan 
57.000 rumah hanyut 

terbawa derasnya banjir. 
Hal itulah yang menjadi 

latar belakang 
terciptanya teknologi 
aspal penyerap air ini. 



ebuah teknologi 

Sterbaru telah hadir di 
Inggris, yaitu 

teknologi di bidang 
pengaspalan. Teknologi 
tersebut mampu menyerap 
air dengan cepat dan 
membawanya ke tanah. 
Banyak orang yang 
bertanya-tanya, apakah 
teknologi tersebut benar-
benar ada? Atau hal tersebut 
hanyalah sebuah isu yang 
menggegerkan dunia? 
Mungkin di benak anda hal 
tersebut terlihat mustahil 
ataupun kenyataannya 
diragukan. Namun pada 
postingan kali ini, akan 
dijelaskan secara detail 
tentang kebenaran teknologi 
tersebut.

 Teknologi terbaru yang 
telah dikembangkan di 
Inggris ini memanglah hal 
yang mustahil, yaitu 
teknologi aspal penyerap air. 
Namun teknologi ini benar-
benar ada di Inggris setelah 
terjadinya banjir di Inggris 
pada tahun 2007 silam. 
Banjir tersebut 
menyebabkan 57.000 rumah 
hanyut terbawa derasnya 
banjir. Hal itulah yang 
menjadi latar belakang 

terciptanya teknologi aspal 
penyerap air ini. 
Perencanaan kota di sana 
sangat memikirkan masalah 
air, agar musibah yang 
terjadi pada masa lalu tidak 
terulang lagi.

Namun teknologi terbaru ini 
masih belum mampu 
dikonsepkan pada jalan-
jalan yang ramai kendaraan 
terutama kendaraan 
berkapasitas tinggi. 
Perancangan konsep aspal 
dengan teknologi tinggi ini 
hanya dapat dikonsepkan di 
wilayah yang sepi 
kendaraan. Komplek dan 
perumahan dengan 
kepadatan kendaraan yang 
kecil sangat cocok untuk 
menggunakan teknologi ini. 
Hampir semua insinyur 
berharap agar dengan 
hadirnya teknologi ini, banjir 
tidak akan terjadi di Inggris.

Teknologi ini memanfaatkan 
beton berpori untuk 
memaksimalkan penyerapan 
air. Dengan permukaan yang 
keras dilengkapi dengan 
lubang atau pori-pori 
sebagai jalannya air, 
menjadikan aspal mampu 
menyerap air hingga 3.000 

liter lebih per menit. 
Sungguh hal ini sangat 
efisien untuk mengurangi 
banjir yang sering terjadi. 
Untuk mengoptimalkan 
penyerapan air, di lapisan 
kedua diberi pipa agar air 
tidak menggenang di 
permukaan aspal. Hal ini 
dapat meningkatkan 
penyerapan air yang jatuh ke 
permukaan aspal dan 
mampu menyerap dengan 
cepat. Beton berpori juga 
mampu menyerap panas di 
musim panas, sehingga 
permukaan aspal tidak 
sepanas aspal biasa. 
Banyak pertanyaan yang 
salah satunya berhubungan 
dengan lubang berpori yang 
tersumbat. Apakah lubang 
berpori yang tersumbat debu 
atau daun dapat mengurangi 
optimalitas penyerapan air?

Mungkin hal ini dapat 
menjadi pemikiran untuk 
para perancang bangunan 
dalam mengatasi hal 
tersebut. Apakah anda 
punya jawaban?? 
teknologiku45.blogspot.com
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INSPIRASI SUKSES

ilyarder muda. 

MLaksita Pradnya 
Paramita, gadis 

cantik asal Bandung dengan 
profit bersih per bulan 80 
juta. Pemilik usaha kaos 
kaki bermerk VoriaSocks.

Motifasi SUKSES nya 
dimulai saat dara sunda ini 
duduk di bangku SMA, 

dimana hari tersebut ada test 
IQ. Sita (nama penggilannya) 
kaget dan malu ketika ia 
mendapati kemampuan IQ nya 
cuma 90, di bawah rata rata. 

Kala itu ejekan demi ejekan, 
bulian demi bulian pun menjadi 
makanan nya sehari-hari di 
sekolah. Sita sering menangis 
dan teringat perkataan 

temannya “IQ saja segitu, pasti 
tidak akan SUKSES”. Tak dapat 
dipungkiri memang manusia 
ingin sukses di masa depan 
nya, namun dengan perkataan 
seperti itu akan membuat 
down mental seseorang, 

Adapun Sita tidak mau berlarut 
larut dalam kesedihan nya, dia 
benar benar ingin SUKSES, 
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LAKSITA PRADNYA PARAMITA 

MILYARDER MUDA 

BEROMSET 200 JUTA PER BULAN
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maka ia pun melakukan 
action. Usaha pertama 
yang Sita coba adalah 
usaha kuliner “Ayam 
Rusak”. Pada usaha 
pertamanya itu ia 
berkomentar, 
“ALHAMDULILAH GAGAL”. 
Sita berpesan, hati-hati 
memberi logo pada 
prodak, sebab logo itu 
bisa menjadi karma, kata-
kata itu diucap sesuai 
pengalaman pribadinya, 
dengan kenangan pahit 
kecelakaan di sekujur 
badan dan perban 
memenuhi badannya 
sama seperti logo usaha 
Ayam Rusak miliknya.

Sita tak lantas berkecil 
hati, dengan niatnya untuk 
sukses. Ia yakin pasti ada 
jalan. Benar saja, ketika ia 
berbelanja di Pasar Baru 

Bandung, Sita melihat 
kaos kaki bermotif 
menarik dengan harga 48 
ribu per lusin. Intuisi 
bisnisnya mulai 
menangkap signal-signal 
keSUKSESan.
Ia mulai mencoba 
memasarkannya di 
istagram, dan ternyata 
banyak sekali peminatnya.
Tak ambil pikir terlalu 
lama, Sita langsung 
mencari supplier nya dan 
memborong kaos kaki 
tersebut. 

Ia mempekerjakan 
freelance designer untuk 
membuat logo serta 
packaging dengan nama 
Voria Socks. Kemudian 
untuk langkah selanjutnya, 
Sita menyewa freelance 
photographer untuk 
memfoto model kaos 

kakinya, untuk diupdate di 
IG. Memang foto itu 
adalah ujung tombak 
suatu produck di IG. 
Alhasil, usahanya sukses 
besar hingga mencapai 
omset 200 juta rupiah 
sebulan, dengan laba 80 
juta rupiah.

Sungguh menakjubkan 
untuk gadis berusia 20 
tahun dengan IQ 90 yang 
pas-pasan. Tapi dengan 
niat dan intuisi bisnisnya, 
Sita berhasil menjadi 
SUKSES. Ia berpedoman 
bahwa manusia diberi 
kecerdasan berbeda beda 
di setiap hal. Dan sita 
sudah bangkit dari 
keterpurukannya karena 
dia NIAT UNTUK JADI 
SUKSES.
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TASYAKUR

Melly 02 Januari 

Mbak Putri Andriyani 03 Januari 

Sultoni 03 Januari 

Siti Amanah 04 Januari

Sri Widayati 05 Januari

Ahmad Bisri 06 Januari 

Yogis 07 Januari

M Rizqy Ramadhani 07 Januari 

Juan Farel almadhani 08 Januari 

F.S Maifuroh, Ibu 09 Januari

F Siti Maifuroh 09 Januari

M. Rafkha Zaidan 09 Januari 

Titis Nurhidayati Islami 09 Januari 

Surono 09 Januari 

Abdul Makhin 11 Januari 

Suryo Wahono 11 Januari 

Endang Retno 12 Januari 

Sisca 12 Januari

Wendy Istianing 14 Januari 

Ayu Citra Mayasari 16 Januari

Hafizah Saraswati 18 Januari 

Lina Budiarti 18 januari

Erawati 19 Januari

Ery Hendrati 20 Januari

Sumaksih, Ibu 20 Januari 

Nubar Gulben Kiana 20 Januari

Kasandro Orlanda 20 Januari 

Fadiah Anaila P D 21 Januari

Aisha Ananda Putri 21 Januari 

Sholikin 21 Januari 

Ardiansyah Yanuar Rahman 21 Januari 

Isa Hamdan 23 Januari

Nasya Ramadhan 23 Januari 

Ahmad Iza Syarofi 25 Januari 

Ade Rohanda 26 Januari 

Charir Arofah 28 Januari

Pramesti Dwi Anggraini 29 Januari 

M Ridwan 29 Januari 

Bu Rahmawati 29 Januari 

Rafa Rahmansyah 30 Januari 

Tedy Januari 31 Januari 

Memed Tarmedy 31 Januari

MUNAJAT



Semua perbuatan kita akan ditentukan oleh niat. 

Jika dari awal niat kita salah, maka nilainyapun 

sesuai dengan niat awalnya. Jika niat kita baik dari 

awal, maka jalan dan ujungnya adalah kebaikan.

NIAT 
MENENTUKAN NILAI

“
PESAN ILAHIYAH
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Semua perbuatan kita akan ditentukan oleh niat. Jika dari awal niat kita salah, maka nilainyapun 
sesuai dengan niat awalnya. Jika niat kita baik dari awal, maka jalan dan ujungnya adalah 
kebaikan. Saat mau masuk kepada sebuah amal, perhatikanlah pintu amal kita, yakni niat. Agar 
amal yang kita lakukan bernilai sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai kita melakukan 
sesuatu tanpa niat yang jelas, atau bahkan niat yang salah. Karena itu akan mempengaruhi hasil 
dan nilai amal kita, bahkan bisa saja amal kita menjadi tak bernilai apa-apa karena kesalahan niat 
sebelum amal. Marilah kita waspada agar niat kita tidak dihinggapi parasit perusak nilai amal kita.

ْ َ ْ ََ َ ُْ ْ ْ ًْ ْ ْْ ْ ْ َوقل رب أدخلني مدَخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك سلطانا نَصیراْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِ ًُّ ُ ُ ِِ ِ َ َِ ٍ َ ِ ٍ ََ َ َ
Dan katakanlah :"Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah 
(pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang 
menolong. (QS. Al Isra' : 80).

PARASIT NIAT PERUSAK NILAI AMAL
Ada beberapa parasit yang perlu kita 
waspadai yang biasa hinggap pada niat 
yang tumbuh dari hati kita, diantaranya 
sebagai berikut :

1. Riya' 

Kalau riya' merupakan sifat yang 

tumbuh saat beramal bukan karena 

Allah, tapi ingin pamer dengan apa yang 

akan dilakukan. Jelas ini adalah 

kesalahan fatal. Karena setinggi apapun 

bangunan amal, jika niatnya adalah 

hanya memamerkan, hasilnya adalah 

kosong, secara manfaat dan balasan 

Allah. Maka waspadalah dengan riya', 

karena riya' ini hinggap dengan halus 

saat niat baik mulai tumbuh. Jadi 

luruskan kembali niat saat parasit riya' 

mulai menghinggapi niat baik kita. 

Buanglah parasit ini, karena riya' itu 

muncul dengan lembut, ia bagaikan 

semut yang berada di atas batu yang 

hitam dan dalam suasana yang gelap 

pekat. Kehadiran riya' menipu semangat 

amal kita, ia hanya akan mengosongkan 

nilai ibadah kita, ia hanya akan 

membelokkan niat kita yang tumbuh 

sebelumnya. 

Hai orang-orang beriman, janganlah 

kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu 

dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 

(perasaan si penerima), seperti orang yang 

menafkahkan hartanya karena riya' kepada 

manusia dan dia tidak beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Maka 

perumpamaan orang itu seperti batu licin 

yang di atasnya ada tanah, kemudian batu 

itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia 

bersih (tidak bertanah). Mereka tidak 

menguasai sesuatu pun dari apa yang 

mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 

(QS. Al Baqarah : 264)

2. Sum'ah 

Kalau sum'ah itu adalah parasit yang 

hinggap pada niat kita, sehingga ada 

desakan agar amal kita diperdengarkan 

kepada manusia, namun ingin 

disembunyikan dari Allah, walau tidak 

mungkin. Nilai yang diharapkan bukan dari 

Allah tapi dari manusia, inilah sum'ah. 

Waspadailah parasit ini, karena ia hanya 

akan menghilangkan nilai amalan kita, 

sedekah kita, ibadah kita dan pengorbanan 

kita. Ia hanya tampak besar dihadapan 

manusia, tapi kosong dihadapan Allah. 
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PENGHIAS NIAT YANG SESUNGGUHNYA
Jika kita di atas telah mengetahui parasit yang 
menempel pada niat yang bisa merusak nilai amal 
ibadah kita. Sekarang kita akan bicara tentang 
penghias niat yang sesungguhnya, agar niat kita 
akan benar-benar sampai pada nilai yang maksimal 
kemanfaatannya. 

1. Rasa Ihsan 

Perasaan ihsan akan menghadirkan niat yang 

kokoh, bersih dan lurus. Bagaimana bisa?. Rasa 

ihsan, yang merasa selalu diawasi oleh Allah, 

akan selalu mengingatkan kita pada kemurnian 

niat kita. Inilah penghias niat yang akan menjaga 

niat sepanjang amal. Karena seharusnya niat itu 

tidaklah hanya diawal saja, tapi niat itu harus 

dijaga hingga ujung amalan telah selesai 

ditunaikan. Adapun sikap ihsan inilah yang akan 

menjaga niat kita sepanjang amal ibadah 

ditunaikan. 

2. Rasa Ikhlas

Tentu rasa ikhlas inilah penghias niat, bahkan 

rasa inilah yang akan menentukan nilai niat kita. 

Jika tingkat keikhlasan kita tinggi, maka tinggi 

pula nilai yang kita dapatkan, bahkan 

keberhasilan apa yang kita niatkan akan banyak 

ditentukan oleh rasa ikhlas ini.

3. Rasa Khidmad dan Khusu', 

Perasaan khusyu' harus selalu hadir untuk 

menjaga niat kita. Jika khusyu' dan khidmad tidak 

ada dalam amal ibadah kita, maka berat rasanya 

untuk mencapai hasil yang maksimal. Kembali 

meluruskan niat, sama dengan kembali kepada 

kekhidmatan dan kekhusyukuan. Oleh karena itu 

niat itu akan terjaga jika kita sudah berniat untuk 

khidmad dan khusyu'. 

Penghias-penghias niat itu akan menjadikan niat kita 
jelas dan bernilai. Karena penghias niat sebenarnya 
bukanlah nilai dari manusia yang diharapkan, tapi 
keridhoan Allah, rahmat Allah dan kehendak terbaik 
dari Allah. Wallahua'lam

3. Ujub 

Membangga-banggakan diri, 

ini definisi ujub secara 

gampangnya. Ia lupa bahwa 

apa saja yang dicapainya 

tak lepas dari campur 

tangan Allah Yang Maha 

Kuasa. Rasa ujub yang 

menempel pada niat baik 

akan menggerogoti nilai 

yang sebenarnya. Segera 

singkirkanlah dari bangunan 

niat kita, karena bisa 

merusak semua pencapaian 

kita. Karena sifat ujub ini 

adalah sifat yang melupakan 

peran Allah, padahal setiap 

saat Allah telah 

mengucurkan nikmat 

kepada hambaNya. 

Waspadailah tiga parasit ini, ia 
hanya akan menjadikan nilai 
amal kita menjadi sia-sia di 
hadapan Allah. Bukankah 
bahagianya seorang mukmin 
adalah saat amal sholihnya 
diridhoi oleh Allah. 
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CINDERA HATI

isah ini terjadi pada salah satu ulama 

Kahli hadits, beliau adalah Al Qadhi 
Muhamad bin Abdul Baqi Al Anshari 

Al Bazzar, beliau dikenal dengan julukan 
Qadhi Al Marastan, beliau meninggal pada 
tahun 535 Hijriyah.

Kisah ini benar-benar menakjubkanku dan 
juga mengharukan. Padanya terdapat 
pelajaran yang banyak yang bisa kita petik 
dari kisah tersebut. 

Ayo kita simak bersama-sama kisah ini!

“BUAH DARI MENUNAIKAN AMANAH”

Dikisahkan, pada suatu hari beliau sedang 
berada di Mekkah, bertepatan dengan 
musim haji.

Saat itu, beliau kehabisan bekal, tidak 
memiliki harta sedikitpun dari harta dunia. 
Suatu hari, beliau ditimpa oleh rasa lapar 
yang luar biasa. Beliau akhirnya keluar untuk 
mencari sepotong roti atau sesuatu yang 
dapat mengganjal perutnya dari rasa lapar.

Tiba-tiba beliau menemukan sebuah 
bungkusan dari kain sutra berwarna merah 
yang terjatuh di tanah. Beliau mengambil 
bungkusan tersebut dan membukanya. 
Beliau mendapatkan di dalamnya sebuah 
kalung yang berharga terbuat dari permata, 
diperkirakan kalung tersebut senilai 50 ribu 
dinar. Beliau pun segera mengikatnya 
kembali dan menyimpannya.

Tatkala beliau sedang menyusuri 
perjalanannya, tiba-tiba ada seorang laki-
laki berteriak-teriak kehilangan kalung. Dia 
berteriak-teriak kepada manusia bahwa dia 
telah kehilangan bungkusan yang terbuat 
dari kain sutra. Dia menjanjikan bahwa 
barangsiapa yang menemukannya maka 
akan diberi hadiah 50 dinar.

Al Qadhi pun bertanya kepada orang 
tersebut tentang isi bungkusan tersebut. Dia 

pun menjawab bahwa di dalamnya terdapat 
sebuah kalung permata yang mahal. Kemudian 
beliau bertanya tentang ciri-ciri bungkusannya 
kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut 
telah mengabarkan ciri-ciri bungkusan kalung 
tersebut dengan benar, maka Al Qadhi bersegera 
mengembalikan bungkusan yang ia temukan 
kepada orang tersebut.

Orang tersebut kemudian mengeluarkan 50 
dinar dan diserahkan kepada Al Qadhi, namun 
beliau enggan menerimanya, sembari berkata: 
“Tidak sepantasnya bagiku mengambil upah 
dari barang temuan yang aku temukan dan aku 
kembalikan kepada pemiliknya. Sesungguhnya 
aku mengembalikan kalung ini kepadamu bukan 
karena aku berkeinginan besar untuk 
mendapatkan hadiah, tetapi aku berkeinginan 
besar untuk mendapatkan keridhoan Rabb-ku.

Sungguh luar biasa! Beliau enggan menerima 
hadiah tersebut, padahal beliau sedang dalam 
keadaan ditimpa kelaparan dan belum 
mendapatkan sepotong roti kering yang bisa 
mengganjal perutnya dari kelaparan. Pemilik 
bungkusan tersebut akhirnya mendoakan 
kebaikan untuk beliau, lalu pergi 
meninggalkannya.

Al Qadhi Al Muhaddits menetap beberapa hari di 
Mekkah, kemudian beliau putuskan untuk pergi 
naik kapal, barangkali bisa menemukan sesuatu 
yang bisa dijadikan modal.

Tatkala beliau berada ditengah laut, tiba-tiba 
datanglah badai, mengombang-ambingkan 
kapal beliau, sampai akhirnya badai tersebut 
menghantam dan menghancurkan kapal serta 
menenggelamkannya. Al Qadhi bertaut pada 
sebuah papan pecahan perahu. Beliau terus 
bertautan dengannya, sedangkan ombak terus 
mengombang-ambingkan beliau selama 
beberapa hari ditengah laut, sampai akhirnya 
menghempaskan beliau ke daratan.

Sungguh-sungguh beliau telah kehabisan 

Balasan Dari 
Penunaian Amanah & Kemurnian Diri 
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tenaga dan tertimpa keletihan yang sangat. 
Beliau berusaha mengumpulkan sisa-sisa 
tenaganya dan menyeret tubuhnya hingga 
sampai di sebuah masjid. Setelah tiba 
didalam masjid, beliau tersungkur jatuh 
karena keletihan dan kelaparan. Beliau tidak 
tahu tempat apa yang dia singgahi ini, dan 
tidak pula mengenal seorang pun dari 
penduduk tempat tersebut.

Datanglah seorang penduduk dan masuk 
kedalam masjid, dan tatkala dia melihat Al 
Qadhi, lalu dia mendekatinya dan bertanya 
tentang keadaan beliau. Beliau pun 
menceritakan apa yang telah menimpa 
beliau. Setelah beliau menceritakan 
kisahnya, orang tersebut menghidangkan 
makanan dan minuman serta pakaian untuk 
menghangatkan badan.

Orang tersebut mengkabarkan bahwa 
penduduk negeri ini sedang mencari orang 
yang bisa dipekerjakan sebagai imam shalat 
di dalam masjid ini. Dan ketika Al Qadhi 
menyampaikan bahwa dia telah hafal Al 
Quran, maka bersegera penduduk negeri 
tersebut mempekerjakan beliau untuk 
menjadi imam masjid. Dan ketika mereka 
tahu bahwa beliau pintar menulis, maka 
mereka bersegera mempekerjakan beliau 
untuk juga menjadi guru untuk mengajari 
anak-anak mereka.

Beliau berkata: “Akhirnya aku pun 
mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut, 
kini keadaanku jauh lebih baik”.

Suatu hari, penduduk negeri datang 
menemuiku, mereka berkata: 
“Sesungguhnya kami memiliki anak 
perempuan yang yatim, kami ingin 
menikahkan dia denganmu.” Mereka terus 
mendesakku, dan akhirnya aku pun setuju.

Tatkala mereka membawaku masuk untuk 
menemui anak perempuan tersebut, aku 
melihat sebuah kalung mutiara yang indah 
melingkar di lehernnya. Aku tidak dapat 
mengedipkan mataku memandangi kalung 
tersebut, aku benar-benar dalam keadaan 
bingung dan heran. Kalung tersebut adalah 
kalung yang aku temukan di Mekkah. 
Tatkala aku masih terus memandang kalung 

tersebut, tiba-tiba saja anak perempuan 
tersebut lari keluar sambil menangis terisak-
isak. Ia berkata kepada penduduk negeri, 
“Sesungguhnya dia (Al Qadhi) tidak ingin 
melihat wajahku, dia hanya mengangkat 
pandangannya ke kalung yang tergelantung 
didadaku.”

Keesokan harinya, ketika aku selesai 
mengimami mereka shalat Shubuh, mereka 
menyampaikan kepadaku tentang keluhan anak 
perempuan itu. Aku pun menceritakan kepada 
mereka, bahwa dulu aku menemukan kalung itu 
tergeletak di tanah di Al Masjidil Haram 
terbungkus oleh kain sutra berwarna merah, 
kemudian aku kembalikan kepada pemiliknya.

Tiba-tiba saja mereka semua bertakbir, “Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!”,
Masjid bergema, sampai-sampai masjid terasa 
bergetar disebabkan oleh takbir-takbir mereka.

Kemudian mereka menceritakan kepadaku, 
bahwa pemilik kalung tersebut adalah ayah dari 
anak perempuan yang yatim tersebut, dia tidak 
memiliki anak selain dia. Dahulu ayahnya 
menjadi imam shalat di masjid ini. Dia sudah 
meninggal dunia pada tahun yang lalu. 
Semenjak dia pulang dari ibadah haji, dia tidak 
pernah berhenti berdoa dengan doa ini, dan 
kami pun men-amin-kan dibelakangnya: “Wahai 
Rabb-ku, aku tidak pernah mendapatkan 
seorang pun semisal orang yang menemukan 
kalungku, Wahai Rabb-ku, pertemukanlah aku 
dengannya, sehingga aku bisa menikahkan dia 
dengan anak perempuanku satu-satunya!”

“Sungguh Allah telah mengkabulkan doanya, 
Allah telah mendatangkanmu kesini dan 
menikahkanmu dengan anak perempuannya, 
meskipun setelah ayahnya meninggal.”

INILAH BALASAN DARI PENUNAIAN AMANAH 
DAN KEMURNIAN DIRI.

Sumber:

“Mir'aatuz Zamaan Fi Tarikhul A'yan”. Diringkas 
oleh Al Imam Adz Dzahabi rahimahullah.

Semoga kisah ini banyak memberikan faedah 
yang bermanfaat untuk kita semua.
Barakallahu fikum.www.kisahislam.net
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eorang anak sangat butuh kasih 

Ssayang, maka yang memberi kasih 
sayang paling dominan adalah ibu. 

Seorang anak akan mudah tersentuh bila 
disebut nama ibu, itu wajar dan memang 
seharusnya begitu, karena peran sentuhan 
intens secara langsung adalah ibu. Menjadi 
aneh kalau ada anak yang melawan ibunya, 
tidak tersentuh ketika yang mengingatkan 
ibunya, berarti ada peran yang pernah 
ditinggalkan, 

Dalam hal ini sang ibu harus memerankan 
sifat Al Wadud (pemberi kasih sayang). 
Adapun salah satu bentuknya adalah touch 
magic. 

۟ ٰ۟ ََُّ ٰ ُ ْإن ٱلِذیَن ءامنوا وعملوا ٱلصلحِت سیجعُل لھم َّ ِ ََِّ َُ َ َُ َ َ َ َِ
ٰ� ْٱلرحمن ودا ﴿٩٦﴾ُ َُّ َ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha 
Pemurah akan menanamkan dalam (hati) 
mereka rasa kasih sayang."(Q.S.19:96)

Apa itu touch magic? 

Sentuhan kasih sayang yang menyamankan, 
menenangkan dan menentramkan. Bentuknya 
bisa pijitan ringan, mengelus bahu anak, 
memeluk, mengusap air mata, memegang 
tangan anak. Sikap empatik ini dibutuhkan saat 
anak memiliki masalah, sedih dan saat pesimis. 
Mungkin anak belum tentu dapat solusi, tapi 
ketenangan hati anak akan melahirkan solusi. 
Sehingga touch magic ini akan mengembalikan 
akal sehat anak, yang selanjutnya akan kembali 
bersemangat. Atau bahkan dengan touch magic, 
anak-anak akan nyaman tidur dipangkuan dan 
itulah touch magic berkerja

Semoga para ibu-ibu sadar akan peran ini, agar 
anaknya yang mulai salah jalan, akan kembali. 
Boleh jadi anak yang kita anggap salah jalan itu 
akibat kita yang kurang memerankan secara 
maksimal peran kita sebagai orang tua. Jangan 
sampai kita menuntut, tapi tidak memberi jalan, 
tidak menenangkan, dan tidak meyakinkan.

Ayo para ibu miliki touch magic agar anak mudah 
diarahkan kembali saat jauh dari nilai kebaikan 
dan kebenaran. 

Oleh : Rofiq Abidin

(Pemerhati Pendidikan, Pengasuh Panti Asuhan Suara Hati)

TARBIYAH

TOUCH MAGIC 

SEORANG IBU
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Mohon Doa & Partisipasi

Pembangunan Klinik Amanah Suara Hati
dengan total anggaran sebesar Rp. 629.000.000

Donasi Pembangunan klinik
BSM: 0321111999 a.n yayasan suara hati sidoarjo

infa lanjut : www.suarahati.org

Ruang Tunggu Laborat Ruang Rawat Inap

Poli Umum Poli Gigi Instalasi Gawat Darurat
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PENYAKIT 
YANG SERING 
MENYERANG 

DI MUSIM HUJAN5

1. Influenza atau flu

Penyakit musim hujan yang paling sering terjadi adalah flu. Penyakit ini 
disebabkan virus influenza tipe A, B, atau C. Virus influenza bisa menyebar 
melalui batuk, bersin, atau dari menyentuh benda yang sudah 
terkontaminasi. Meski flu bersifat umum dan bisa sembuh dengan 
sendirinya, Anda harus tetap mewaspadai penyakit ini. Pasalnya, beberapa 
orang dapat menderita komplikasi dari penyakit influenza seperti 
pneumonia. 

2. Diare 

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan encernya feses yang 
dikeluarkan dan frekuensi buang air besar yang lebih sering dari biasanya. 
Bakteri penyebab diare yang paling umum contohnya rotavirus, shigella, 
E.coli, cryptosporidium, dan lain sebagainya. Penyakit ini dapat berkisar dari 
kondisi yang ringan dan sementara, hingga membahayakan nyawa.

Musim hujan bisa dibilang sebagai musim rawan penyakit karena berbagai jenis mikroba serta virus 
lebih mudah berkembang biak di musim ini. Apalagi jika daya tahan tubuh Anda sedang menurun. Hal 
tersebut akan semakin membuat Anda rentan diserang penyakit. Mengenali berbagai penyakit 
umum yang biasa terjadi di musim hujan akan membuat Anda lebih waspada untuk mencegah 
penularannya. 

Lantas apa saja penyakit musim hujan yang sering muncul? Ini dia….

AS SHIHAH



TIPS MENGATASI PENYAKIT MUSIM HUJAN

Saat Anda mengalami beberapa penyakit musim hujan, biasanya 
kebutuhan cairan Anda akan meningkat. Terutama jika Anda 
merasakan demam, mengalami diare, dan muntah-muntah. Apa yang 
harus dilakukan agar Anda tidak kekurangan cairan? Pada orang 
dewasa normal, kebutuhan cairan tubuh yang disarankan berkisar 2-
2,5 liter perhari. Jika dibagi berdasarkan jenis kelamin, maka wanita 
dewasa disarankan untuk minum sekitar 1,6 liter. Sedangkan, pria 
disarankan untuk minum 2 liter tiap hari. Sumber : hellosehat.com

4. Malaria 

Ma lar ia  ada lah  penyak i t  
berbahaya akibat infeksi parasit 
plasmodium yang menular 
m e l a l u i  g i g i t a n  n y a m u k  
anopheles. Penularan penyakit 
ini biasanya meningkat pada 
saat musim hujan dan berlanjut 
setelahnya. Bila tidak ditangani 
s e g e r a ,  m a l a r i a  d a p a t  
berkembang dan berisiko 
mengancam nyawa seseorang 
yang mengalami. Malaria 
terutama perlu diwaspadai di 
area timur Indonesia seperti 
provinsi Maluku, Maluku Utara, 
Nusa Tenggara Timur, Papua, 
dan Papua Barat.

3. Demam berdarah dengue 

DBD atau demam berdarah 
dengue adalah salah satu jenis 
penyakit menular musim hujan 
yang disebabkan oleh nyamuk 
Aedes Aegypti dan Aedes 
Albopictus. Demam berdarah 
disebut sebagai penyakit  
“break-bone” karena terkadang 
menyebabkan nyeri sendi dan 
otot dimana tulang serasa retak. 
Demam berdarah yang parah, 
atau juga dikenal sebagai 
dengue hemorrhagic fever, 
d a p a t  m e n y e b a b k a n  
perdarahan serius, penurunan 
tekanan darah yang tiba-tiba 
(shock), bahkan kematian.

5. Leptospirosis 

Leptospirosis adalah infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri 
berbentuk spiral yang disebut 
L e p t o s p i r a  i n t e r r o g a n s .  
Penyakit musim hujan ini 
“cukup populer” terjadi di 
Indonesia, biasanya dikenal 
sebagai penyakit kencing tikus. 
Anda bisa terkena penyakit 
penyakit ini karena menyentuh 
tanah atau air, tanah basah, atau 
tanaman yang terkontaminasi 
oleh urine binatang yang 
terinfeksi. Selain tikus, hewan 
yang paling sering menularkan 
leptospirosis adalah sapi, babi, 
anjing, reptil dan hewan amfibi, 
serta hewan pengerat lainnya. 
Demam tinggi, sakit kepala, 
mual, muntah, mata merah, 
menggigil, otot betis sakit, dan 
sakit perut adalah gejala yang 
menandai penyakit ini. Pada 
kasus tertentu, penyakit ini 
dapat menyebabkan gangguan 
hati, gagal ginjal, meningitis, 
hingga kegagalan pernapasan.

Yayasan Suara Hati
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had pagi itu, 25 

ANovember 2018, 
langit redup dengan 

sedikit mendung. Tetapi, 
tidak menyurutkan suasana 
tim Rahmati untuk terus 
berjuang memberikan 
kebahagiaan untuk anak-
anak asuh di Panti Asuhan 
TNI AD Korem Surabaya 
untuk berbagi dalam bidang 
kesehatan yaitu Rihlah 
Medis Suara Hati 
(RAHMATI). Panti Asuhan 
TNI AD Korem ini adalah 
panti asuhan di lingkungan 
Korem, dimana anak-anak 
asuh di sini sebagian besar 
adalah dari keluarga TNI 
yang ditinggal oleh salah 
satu orang tuanya sehingga 
memerlukan bantuan untuk 
dirawat di panti asuhan ini.

Mengambil 3 tema 
yaitu cuci tangan, bahaya 
merokok dan bahaya seks 
bebas. Penyuluhan dipandu 
oleh Ibu Puji, salah satu 
perawat di tim Rahmati.  
Pemilihan tema bahaya 
merokok dan bahaya seks 
bebas diambil mengingat 
sebagian besar anak-anak 
asuh di Panti Asuhan TNI AD 
Korem ini sudah mulai 
menapaki usia remaja. Kami 

berharap dengan adanya 
penyuluhan ini anak-anak 
bisa menjaga diri dari hal-hal 
yang negatif.

Kegiatan berlanjut ke 
pemeriksaan kesehatan oleh 
dr Irvan, Setelah pemeriksaan 
dokter, anak-anak diarahkan 
untuk pengambilan obat. Dan 
tidak lupa setiap anak 
mendapat snack yang mereka 
terima dengan senyum 
manisnya. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan terdapat 19 
anak terperiksa yaitu terdapat 
cephalgia 3 pasien, abdominal 
pain 1 pasien, ISPA 2 pasien, 
pioderma 1 pasien dan 12 
anak terperiksa sehat yang 
mendapat vitamin.

“Terima kasih tak 
terhingga kepada tim Rahmati 
yang telah mampir untuk 
memeriksa anak-anak asuh 
kami, begitu bermanfaat juga 
dengan adanya penyuluhan 
yang disampaikan, dan ini 
adalah pertama bagi saya 
semenjak menjadi pengasuh 
anak-anak asuh selama 3 
tahun ini.”, Ujar Mas 
Gunawan, salah satu 
pengurus PA TNI AD Korem. 

Begitupun dengan 
perwakilan donatur yang telah 
memberikan support pada 
kegiatan Rahmati ini yaitu Mas 
Ilham yang mewakili YBM PLN 
UIP JBTB 2. “Alhamdulillah, 
terima kasih kepada Yayasan 
Suara hati yang telah 
menyelenggarakan kegiatan 
rihlah kesehatan sebagai bentuk 
kepedulian terhadap kesehatan 
anak-anak asuh pada yayasan-
yayasan lain di Surabaya dan 
sekitarnya. YBM PLN sebagai 
donatur berharap agar kegiatan 
ini dapat menjadi berkah bagi 
semua pihak yang terlibat dan 
menjadi pemberat timbangan 
amal di hari kiamat kelak. 
Aamiin.” Pesan beliau dalam 
sambutannya, 

Kegiatan dilanjutkan 
dengan pemberian cinderamata 
berupa kotak P3K oleh Mas 
Ilham sebagai perwakilan dari 
YBM PLN UIP JBTB 2 yang 
setiap bulan mensupport 
kegiatan ini. Tidak lupa tim 
Rahmati menjelaskan satu 
persatu manfaat dari obat di 
kotak P3K. Semoga kegiatan ini 
bermanfaat dan mendapatkan 
berkah dari Allah 
Subhanahuwata'ala.(elok)

RAHMATI
Panti Asuhan 
TNI AD Korem Surabaya



25
Yayasan Suara Hati

 RUANG KEGIATAN

A
had pagi itu cuaca begitu cerah. Tim 
Rahmati melakukan kunjungan ke Panti 
Asuhan Ar Rahman Ar Rahim yang 

terletak di Candi Sidoarjo. Tepatnya di Perum 
TNI AL. Sekilas tentang Pamti Ar Rahman Ar 
Rahim ini adalah didirikan oleh seorang 
perwiara TNI AL yang ingin mengabdi untuk 
anak-anak yatim piatu dhuafa dan mempunyai 
cita cita ingin mewujudkan generasi yang 
sholih dan sholihah.Terlihat  anak2 asuh 
begitu senang dengan kehadiran kita, dan kita 
tim Rahmatipun disambut hangat dan ceria 
oleh para pengasuh dan anak2 asuh panti 
asuhan Ar Rahman Ar Rahim. Senyum simpul 
dan salim hormat terasa dari tangan2 mungil 
anak2 asuh panti ini.Kegiatanpun  dimulai 
pada pukul 09.00 WIB yang diawali dengan 
pembukaan dan sambutan . Kegiatan 
berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan oleh 
dr Irvan yang didampingi oleh bidan Annisa. 
Dengan kesabaran dan ketelatenan dr irvan 
memeriksa satu persatu para anak asuh dan 
P.A Ar Rahman Ar Rahim yang kebanyakan 
adalah anak usia SD dan SMP yang diselingi 
canda dan tawa untuk menghibur anak2 asuh. 

Dan juga pe,eriksaan dilakukan kepada 
pengasuh Panti. Dilanjutkan dengan 
pemberian obat kepada para anak asuh dan 
pengasuh yang sudah diperiksa dokter oleh 
bidan Elok bersama tim. Tidak lupa satu  
persatu  bantuan gizi diberikan sembari 
memberikan obat dan menjelaskan masing2 
obat yang diterima.Kegiatanpun berlanjut 
pada penyuluhan kesehatan. Kali ini 
bertemakan kesehatan remaja yang 
disampaiakan oleh perawat Afan. Canda dan 
tawa terlihat dari para anak asuh dan 
pengasuhpun mengikuti dg seksama dan 
semangat penyuluhan kesehatan 
tersebut.Dari hasil pemeriksaan yang 
dilakukan terdapat hasil 35 anak sakit dengan 
ISPA 6 anak, gastritis 2 pasien,  BTTV 1 pasien, 
Susp. OA 1 pasien, cephalgia influensa 4 
pasien, myalgia 1 pasien, scabies 1 pasien, 
pioderma 2 pasien dan  sehat 16 
anak.Kegiatanpun berakhir pada pukul 11.00, 
tidak lupa kita berikan cinderamata berupa 
kotak P3K beserta isinya yaitu obat2an yang 
diperlukan untuk pertolongan pertama. Kami 
pun tidak lupa untuk menjelaskan masing2 
fungsi obat kepada pengasuh yang menerima. 
Terima kasih dan rasa syukur yang terdalam 
disampaikan oleh pengasuh atas kunjungan 
yang diberikan kepada panti asuhan Ar 
Rahman Ar Rahim.Kegiatanpun berakhir,kami 
tim Rahmati berpamitan. Semoga kegiatan 
rahmati ini bermanfaar dan mendapatkan 
berkah Allah Subahana huwata'ala. Aamiin 
alhamdulillah.

RAHMATI
Panti Asuhan 
Ar Rahman Ar Rahim
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S
eperti pada tahun-tahun 

sebelumnya, Yayasan Suara 

Hati kembali menggelar 

acara Khitan Massal Gratis untuk 

anak-anak yatim maupun dhuafa. 

Program rutin tahunan Yayasan 

Suara Hati tersebut telah sukses 

dilaksanakan pada tanggal 26 

Desember 2018 dengan kuota 100 

anak. Mengambil tema 

“Menyiapkan Generasi yang Islami 

Demi Kebahagiaan Dunia Akhirat”, 

acara tersebut merupakan salah 

satu upaya dalam membantu 

masyarakat kurang mampu dalam 

menyiapkan generasi Islami 

terbaik di negeri ini. 

“Setelah acara khitan ini,anak-

anak diharapkan berusaha 

menegakkan sholat, amar ma'ruf 

nahi munkar dan sabar dalam 

ujian”, ujar Bapak Rofiq Abidin 

selaku Ketua Yayasan Suara Hati 

yang memberikan pesan kepada 

para peserta khitan massal dalam 

sambutannya.

Tampak hadir dalam acara Khitan Massal Gratis ini, 

Kapolek Sukodono AKP Sumono, S.H, Perwakilan Polresta 

Sidoarjo iptu Suhariono, juga tamu-tamu dari desa 

Masangan Wetan, Takmir Masjid, mitra dan donatur 

Yayasan Suara Hati yang turut mengapresiasi dan 

menyampaikan sambutan untuk memotivasi para peserta 

Khitan Massal Gratis tahun 2018. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Khitan Massal Gratis 

2018 ini menambahkan 1 metode khitan lagi yaitu metode 

Smart Klamp. Smart klamp adalah metode khitan terbaru 

dari jerman yang sekarang ini ngetrend dikalangan medis 

RUANG KEGIATAN

Menyiapkan Generasi yang Islami 

Demi Kebahagiaan Dunia Akhirat 
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dan masyarakat. Metode ini menggunakan 

alat seperti penjepit yang terpasang di kulit 

kelamin yang akan menghindari pendarahan 

dan penjahitan tidak perlu dilakukan karena 

luka sudah dijepit dengan alat. Selain itu 

smart klamp juga menggunakan tabung 

sebagai pelindung agar terhindar dari resiko 

teriris oleh pisau, sehingga metode sunat ini 

sangat praktis dan minimal resiko. Untuk 

launching, metode smart klamp ini hanya 

diperuntukkan bagi 10 peserta pendaftar 

pertama. Semoga di khitan massal 

selanjutkan Yayasan Suara Hati dapat 

menyediakan smart klamp untuk lebih banyak 

peserta.

Pada tahap pra acara, diawali dengan 

hiburan-hiburan menarik yang mampu 

menghibur para peserta sehingga mengurangi 

rasa takut dan gugup saat akan dikhitan. 

Hiburan-hiburan tersebut antara lain 

penampilan Al-Banjari dari Anak Asuh LKSA 

Suara Hati, Murrotal Qur'an oleh santri-santri 

dari Rumah Qur'an Aulad Happiness, Kisah 

Islami bersama Kak Rozaq dan juga Syiar 

Nada.

Semoga di masa mendatang, Yayasan Suara 

Hati dapat lebih banyak lagi membantu 

masyarakat yang kurang mampu untuk 

menunaikan syariat islam yaitu khitan. Demi 

menyiapkan generasi islami di era milenial 

saat ini.(syf)
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 YBM PLN UIP JBTB 1 
Surabaya adalah salah satu BUMN 
yang hadir di tengah-tengah 
Yayasan Suara Hati. Pada 
kesempatan kali ini memberikan 
bantuan untuk kegiatan Khitan 
Massal Gratis 2018. Bantuan yang 
diberikan kepada Yayasan Suara 
Hati berupa dana sejumlah 20 juta 
rupiah. Ceremonial serah terima 
dilaksanakan di kantor PLN UIP 
JBTB 1 yang diserahkan oleh Mas 
Fauzan, Mbak Yani dan Mas Nur 
sebagai perwakilan dari YBM PLN 
UIP JBTB 1 kepada Bapak Heru 
selaku Ketua Panitia Khitan 
Massal Gratis 2018 Yayasan Suara 
Hati. Mas Fauzan sebagai 
sekretaris YBM PLN UIP JBTB 1 
sangat senang bisa berbagi 
kebahagiaan dengan anak-anak 
yatim piatu dhuafa dan berharap 
semoga support yang diberikan 
berkah dan bermanfaat,serta 
berharap semoga kerjasama ke 

depan terus berlanjut di masa yang akan datang.

PT. PLN (Persero) UIT JBTB Unit Pelaksana 
Transmisi Surabaya juga hadir dan turut memberikan 
kebahagiaan bagi yatim piatu dhuafa dalam kegiatan 
Khitan Massal Gratis. Bantuan yang diberikan berupa 
dana senilai Rp 12 juta rupiah. Ketua YBM PT. PLN 
(Persero) UIT JBTB Unit Pelaksana Transmisi Surabaya, 
Mas Yudha menuturkan "Khitan merupakan salah satu 
fitrah dari lima fitrah yang ada. Sangat senang sekali 
ketika melihat banyak anak-anak generasi islam yang 
antusias untuk menjalankan syariat Islam ini. Semoga 
Allah memberikan keberkahan kepada semuanya dalam 
pelaksanaan acara"

Rasa syukur kehadirat Allah dan ucapan terima 
kasih atas kepedulian dan perhatian BUMN khususnya 
PLN UIP JBTB 1 dan PT. PLN (Persero) UIT JBTB Unit 
Pelaksana Transmisi Surabaya. Semoga menjadi berkah, 
manfaat dan tali silaturrahmi ini selalu terjaga juga 
istiqomah di masa-masa mendatang. (elok)

BUMN Hadir Untuk Negeri...
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osok donatur kita 

Sk a l i  i n i  a d a  
seorang pemuda 

kreatif, penuh semangat dan 
taat kepada Allah, Gigih 
dalam setiap langkahnya 
untuk suatu hal kebaikan. 
Memiliki  nama lengkap 
M u h a m m a d  I r f a n  
W i d y a s t o m o ,  b e r p a r a s  
t a m p a n  d a n  p e r n a h  
mengeyam pendidikan di 
f a k u l t a s  k e d o k t e r a n  
Universitas Hang Tuah 
Surabaya, dokter muda 
berwajah kalem ini selalu 
tersenyum dalam melayani 
pasien. Sikapnya yang penuh 
k e t e l a t e n a n ,  m e m b u a t  
pasien yang dilayani jadi 
terhibur dan termotivasi 
untuk kembali sehat. 

Terlahir pada 3 februari 
pada 24 tahun silam ini biasa 
dipanggil dengan sebutan 
Bang Irfan, mempunyai 
motto hidup 3B yaitu Berdoa, 
Belajar dan Berusaha. "Setiap 
saat kita harus selalu belajar 
agar kita mendapatkan ilmu-

ilmu yang dapat bermanfaat 
dalam hidup kita. Dengan 
b e r u s a h a  k i t a  a k a n  
mendapatkan apa yang kita 
inginkan atau yang dicita-
citakan. Yang paling penting 
adalah selalu berdoa kepada 
Allah SWT agar kita senantiasa 
m e n d a p a t  r a h m a t  d a n  
ridhoNya", begitu tutur Bang 
Irfan.

Dalam kehidupan ini  
pastinya ada sosok yang 
menjadi panutan dokter Irvan. 
"Sosok yang menjadi panutan 
selain Rasulullah adalah Alm. 
ayah saya, karena beliau 
merupakan seorang pekerja 
keras  demi  kebahagiaan 
keluarga serta mendidik semua 
anak-anaknya dengan nilai-
nilai islami supaya anak-anak 
bisa menjadi manusia yang 
sholih dan sholihah serta dapat 
bermanfaat" begitulah kata 
dokter Irfan ketikan ditanya 
perihal suri tauladan dalam 
hidupnya.

Suatu hal penting yang 
menjadi motivasi dokter Irvan 

untuk bergabung menjadi 
donatur di Yayasan Suara Hati 
adalah karena kewaj iban 
sesama muslim selagi mampu 
harus menolong sesama 
muslim. Ini adalah bentuk 
h a b l u m  m i n a n n a s  k i t a  
disamping hablum minallah 
yang tak kalah penting pula. 
Dan yang paling menarik bagi 
dokter Irfan adalah selain 
menjadi donatur YSH beliau 
adalah salah satu dokter dalam 
k e l u a r g a  b e s a r  Y S H  d i  
Pelayanan Kesehatan Amanah 
Suara Hati, yaitu klinik suara 
hati

Dokter Irfan berharap agar 
program-program dari YSH 
untuk membantu kaum duafa 
dan anak yatim agar senantiasa 
berjalan berkesinambungan 
dan bisa terus mengasuh, 
membimbing dan mendidik 
anak-anak agar bisa menjadi 
sukses ke depannya. Semoga 
harapan dan do'a dokter Irfan 
d i i j a b a h  A l l a h  
Subhanahuwata'ala. Aamiin 
Alhamdulillah (elok)

Berdoa, 
Belajar, 

Berusaha

RUANG DONATUR



KOLOM BUAH HATI

30
Januari 2019

erkadang kita heran melihat unta 

Tyang memiliki punuk tidak seperti 
hewan mamalia berkaki empat 

lainnya. Ya, unta merupakan satu-satunya 
hewan yang memiliki keunikan dengan 
punggung yang berpunuk. Punuk unta yang 
memiliki bobot mencapai 35 kilogram 
menjadi bagian tubuh yang penting. Mau 
tahu kenapa?

Saat unta lahir, punuknya hanya berupa 
kantong kulit kosong yang fleksibel namun 
seiring pertumbuhannya, terbentuk jaringan 
lemak khusus dalam punuknya sehingga 
punuk mulai terbentuk dan berisi. Lemak 
khusus ini dapat berubah menjadi air 
dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 
Satu gram lemak di dalam punuk unta bisa 
menghasilkan satu gram air.

Dengan bantuan lemak dalam punuk inilah unta 
dapat bertahan hingga dua minggu tanpa 
makanan. Apalagi lokasi tempat tinggal mereka 
di padang pasir Afrika dan Timur Tengah 
dimana makanan menjadi sangat langka.

Selama ribuan tahun, punuk unta ini juga 
menjadi berguna bagi manusia yang 
memeliharanya. Mempermudah dalam 
pemeliharaan yang tidak butuh banyak 
makanan serta sangat kuat untuk transportasi 
mengangkut barang. Unta berpunuk dua atau 
Bactrian digunakan manusia sejak 2500 SM di 
sekitar Iran Utara, Timur Laut Afghanistan, dan 
Pakistan Utara. Sementara itu, unta berpunuk 
satu atau Dromedary digunakan antara 4000 
sampai 200 SM di Arab.

Keistimewaan 

Punuk Unta



LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 

BULAN: OKTOBER 2018

Rp                    

b. Shodaqoh Rp                       

Rp                       

Rp                       

Rp                            

Rp                          

Rp                  

e. Waqof Tunai

f. Lain-Lain

JUMLAH

PENGELUARAN 

Rp                    

Rp                    

Rp                       

d. Sosial Kesehatan Rp                       

Rp                    

Rp                    

Rp                    

Rp                       

JUMLAH Rp                  

SALDO AKHIR Rp                    

c. Media Syi'ar dan Dakwah

PROGRAM

b. Kegiatan Sosial

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

PEMASUKAN Rp                    

Kesehatan Amanah Suara Hati. Merupakan 
salah satu Kegiatan divisi dalam Yayasan suara 
hati yaitu divisi kesehatan. 

PK-ASHA memberi layanan rutin dan 
homecare. Layanan rurin meliputi, poli umum, poli 
gigi (dalam proses), pelayanan KB suntik AK & pil, 
terapi uap (nebulizer), tes gula darah, tes asam 
urat, dan kolesterol serta tes kehamila.

Pelayanan homecare meliputi pijat bayi, 
fisioterapi, oleh tenaga ahli, khitan/sunat, home 
visite, rawat luka, kencing manis, dan jasa 
memandikan bayi baru lahir.

Saat ini, PK-ASHA melayani mulai Hari Senin 
hingga Sabtu, pukul 07.30 sampai pukul 20.00 WIB. 
Yang bertempat di Perum Puri maharani blok A2 no.1 , 
Masangan Wetan – Sidoarjo. Mohon do'a restu untuk 
pembangunan Klinik Amanah Suara Hati, PK-ASHA 
akan menuju klinik Amanah Suara Hati yang nantinya 
akan menerima pelayanan rawat inap. 

PK-ASHA / Klinik Amanah Suara Hati memiliki 
motto melayani dengan hati, memberi yang terbaik. 
Kami menerima pasien subsidi, yatim, dhuafa dan juga 
pasien umum. PK-ASHA dilayani oleh tenaga medis 
yang professional yaitu dokter umum, bidan dan 
perawat.

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI
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18,132,088 

68,475,000 

66,995,000 

1,550,000 
4,895,000 

50,650,000 
2,851,700 

195,416,700 

28,629,500 
31,535,500 

3,500,000 
2,523,000 

47,877,500 
1,377,000
 
8,926,130
 29,985,500

 
154,354,130
 

59,194,658 
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

Bulan Desember 2018

No. Nama Donasi

1 Alm. Bpk Wongsowiyoto 250,000
2  Almh. Ibu Parinem 250,000
3  Irma Cintia  50,000
4  Sudarhanto  70,000
5 Almh. Ibu Suratin 50,000
6 Sujanto 200,000
7 Bu Heriningsih 50,000
8 Mbak Mia 100,000
9 Dimas 100,000
10 Cremlin P.K.  750,000
11 Widayaka Puguh W  250,000
12 Tb. Wonokoyo 100,000
13 Tb. Bumi Wijaya  100,000
14 Sri Muktiningsih 60,000
15 Tutus 50,000
16 Dr Budi 500,000
17 Lim Mulyono 1,000,000
18 Suhardi 1,000,000
19 Budi Larasati 500,000
20 Ybm Pln Upt 10,000,000
21 Ybm Pln Jbtb1 20,000,000
22 Umi Solikatus 50,000
23 Dr Kristian 50,000
24 Ismiarni 100,000
25 Nani 500,000
26 Hamba Allah 100,000
27 Mitra10 1,600,000
28 Santi 50,000
29 Isa Hamdan 100,000
30 Danis Tri Teguh 350,000
31 Supin 100,000
32 Nugrahani Cahyawati 100,000
33 Hamba Allah 21,000
34 Mai 197,000
35 Puji/Hendra 500,000
36 Yuni 50,000
37 Bu Vita 250,000
38 Astutik  350,000
39 Pak Agus Dan Bu Rida 1,000,000
40 Imam B. 150,000
41 Yeni  1,000,000
42 Hamba Allah 100,000
43 Ybm Pln Jbtb 2 2,500,000
44 Abah Nuryono 200,000
45 Bu Andri 1,000,000
46  Alm. Askandar Waras  350,000
47  Ibu Sulastri  250,000
48  Arko Baskono  100,000
49  Heni Susanti  300,000
50 Ana 200,000
51 Rusly Arfan 125,000

52 Rusly Arfan 375,000
53  Suhardi  750,000
54  Totok Suseno  200,000
55  Bpk. Giarto  300,000
56  Alm. Muhammad Purwanto 500,000
57  Siti Fauziah  250,000
58  M. Fath. Rasya 500,000
59 Tomi Triyana 1,000,000
60 Weny  350,000
61 Nunik Istirawati 200,000
62 Lukman B. Refrianto 1,000,000
63 Hj. Moch Sholeh 1,000,000
64 Karyawan Essentra 270,000
65 Wahyu  100,000
66 Yunita 50,000
67 Bu Dini  350,000
68 Pramesti 50,000
69 320,000Sri Wahyuni 
70 Ibu Umu Aema 100,000
71 Bapak Sugiono 500,000
72 Dian 200,000
73 Pln Ybm Uip Jbtb 2 2,000,000
74 Jamaah Yasin Tahlil Uswatun H. 550,000
75 Agus Totok 100,000
76 Vita 100,000
77 Hj.Mimi Rukmini 1,500,000
78 Hamba Allah 300,000
79 Pak Dana Bsm 1,500,000
80 Alifah 50,000
81 Muh. Nasir Bca 4,000,000
82 Lia Supandini 500,000
83 Iva Aulia Ulfatin 300,000
84  Hussein Dubai  1,000,000
85  Bu Kusuma  1,000,000
86  Bu Atik  500,000
87  Kahuripan Nirwana  1,000,000
88 Pak Dana 500,000
89 Stikes Hang Tuah 500,000
90 Sr (Sedekah Rombongan) 500,000
91 Dani & David 100,000
92 Erwin 200,000
93 Ybm Pln Uip Jbtb 2 5,000,000
94 Murni Rahmani 20,000
95 Rosalina Yuli 20,000
96 Ibu Baniah 100,000
97 Bu Soni 250,000
98 Bpk Rofik 100,000
99 Gunawan 10,000
100  Alm. Sri Wahyuni  600,000
101  Priyo Suwiqnyo 30,000
102  Alun Udin Sutisra & Anah H 400,000
103  Jamaah Nurul Qolbi  500,000

No. Nama Donasi



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%

Anda bisa menghubungi petugas ZIS atau bisa langung bertanya ke no. telepon 031 - 854 74 99

Propeti Mobil Motor
Keperluan 

Pribadi

Elektronik 
& Gadget Hobi & Olahraga Rumah Tangga

IKLAN BARIS GRATIS

Ingin Promosikan 
Produk Anda Secara Luas 

Pasang Iklan Disini

100 %
GRATIS



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

HANYA DISINI tempatnya...



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

PEDULI LOMBOK
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