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ahun 2019 ini bisa dibilang adalah tahun Tpolitik. Dimanapun, gema politik 
terdengar setiap hari, di media cetak, 

elektronik, bahkan medsos pun ramai dengan 
politik. Islam adalah agama yang memiliki tatanan 
sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh 
aspek kehidupan termasuk permasalahan politik 
atau yang dikenal dengan istilah “Assiyasah 
syar'iah”.

Assiyasah syar'iyah menurut Mawardi dalam buku 
"al ahkamu shultoniah",  definisi as siyasah syar'iyah 
adalah terdiri dari 2 hal : 

1. Khirosatu din (menjaga agama) 

2. Siyasatu dunya (berstrategi untuk dunia) 

Dalam urusan politik, Islam mensyari'atkan 
aturan yang paling sempurna dan adil. Islam 
mengajari umatnya segala yang seharusnya 
dilakuan dalam berintraksi dengan sesama Muslim 
atau dengan yang lainnya. Islam menggabungkan 
antara rahmah (kasih sayang) dengan kekuatan, 
menggabungkan sikap lemah lembut dengan kasih 
sayang terhadap semua makhluk. Jika dengan 
lembut dan kasih sayang tidak bisa, maka kekuatan 
yang dipergunakan, namun dengan penuh hikmah 
dan keadilan, bukan dengan kezhaliman dan 
kekerasan, Allâh Azza wa Jalla berfirman:

ْْ ْ ُْْْ ََّ َ ْ ِإن � یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ِذي القربى وینھى عن الفحَشاء َّ ْ ْ ِ َْ َ َ َ ِ ُ ُ َ َِ ٰ َ َ ٰ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ

َ َّ ُ ْ َْ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َْ َّ� إذا َ ِِوالمنكر والبغي ۚ یعظكم لعلكم تذكروَن ﴿٩٠﴾ وأوفوا بعھِد  ْ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ِِ َ ِ َ ِ َ َ

َ ْ ُ ُْ ََ ْعاَھدتم وال تنقُضوا األْیماَنْ ََ َ

Sesungguhnya Allâh menyuruh (kamu) berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allâh melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allâh apabila 
kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan 
sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allâh sebagai saksimu 
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). (An-Nahl : 90-91)

Di tahun politik kita memilih pemimpin. Pemimpin 
dalam islam itu pendidik rakyatnya. Artinya, seorang 
pemimpin ilmunya harus dalam dan kokoh dalam 
prinsip. Sehingga actionnya tidak serampangan atau 
ngawur. Oleh karena itu pemimpin dalam islam, harus 
bisa menjaga din, bukan justru mempersempit ruang 
ad din, juga memberi ruang luas untuk terjaganya dinul 
haq, yakni :

- Melindungi syariat

- Menjaga ukhuwah islamiyah

- Menjaga dan bersinergi dengan ulama sebagai 
pewaris nabi

- Memfasilitasi sarana dakwah dll.. 

Apapun siasat dalam bernegara, selalu mendasarkan 
pada ajaran Ilahi yang katnya diyakini lengkap, 
komprehensif dan relevan sepanjang zaman. Siasat 
dalam bernegara, yang mengait dengan Allah dan jalan 
mendekat kepada Allah. Apapun siasatnya, tasamuh 
pun tidak kebablasan, tapi tasamuh itu justru menjadi 
siasat untuk saling bahu membahu dalam membangun 
negeri walau beda agama.

Wallahua'lam..

MEMILIH 
PEMIMPIN
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iapa diantara anda yang ingin Slebih sukses dari kondisi anda hari 
ini? Siapa diantara anda yang 

ingin lebih banyak uang dari kondisi 
sekarang? Siapa diantara anda yang 
ingin lebih kaya raya dari saat anda 
membaca artikel ini?

Sebagai seorang business coach 
muslim saya mengamati para 
pengusaha, saya juga belajar tentang 
sejarah sahabat-sahabat Nabi. Salah 
satu kisah sahabat Nabi yang sudah 
tidak asing lagi bagi kita adalah 
Abdurrahman bin Auf. Seorang 
sahabat yang ketika hijrah disambut 
oleh penduduk Madinah dan 
ditawarkan harta bahkan seorang istri. 
Namun karena kemuliaan akhlaknya, 
Abdurahman bin Auf menolak dan 
hanya meminta ditunjukkan dimana 
letak pasar.

Singkat kisah kita semua tahu bahwa 
ending kehidupan Abdurrahman bin 
Auf adalah dari hijrah tidak membawa 
apa-apa berakhir menjadi manusia 
kaya raya yang meninggalkan warisan 
berlimpah. Kenapa sahabat Nabi ini 
begitu mudahnya menaklukkan 
perdagangan? Mudahnya adalah 
beliau orang yang sangat 
TERPERCAYA. Jika tidak, mana 
mungkin ada yang ingin berbagi 
harta?

Jika anda ingin sukses dan bertambah kaya, kuncinya sederhana yaitu 
jadilah orang yang TERPERCAYA!!! Hari ini banyak orang miskin, 
banyak orang gagal bukan karena tidak punya keahlian namun bisa 
jadi karena tidak memiliki kepercayaan dari orang lain.

Anda ingin karir pekerjaan naik? Tentu anda butuh dipercaya oleh 
pimpinan anda.  Anda ingin dagangan laris? Tentu anda butuh 
dipercaya oleh pembeli anda. Untuk menjadi dipercaya itu mudah. 
Rumusnya : DIPERCAYA = KONSISTEN : WAKTU

Jika anda ingin dipercaya maka anda harus konsisten berbuat banyak 
hal positif. Jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang benar, 
jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang cerdas, dan terus 
menebar kebaikan. Jika anda sudah konsisten berbuat positif anda 
harus sabar menunggu kepercayaan itu datang. Karena jika orang 
sudah percaya kepada anda, maka anda akan mudah mendapatkan 
segalanya.

Alhamdulillah saya menjadi salah satu kontributor di majalah ini tidak 
lain adalah karena pengurus percaya kepada saya. Saya diundang 
mengisi training di kampus atau dimanapun, bahkan Syirkah Bisnis 
dengan banyak orang juga karena kepercayaan yang diberikan 
kepada saya oleh para investor dan rekan kerja. Dan semua itu tidak 
lepas dari amanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, dan 
harus saya jaga sepenuh hati.

Simplenya… Jika anda ingin hidup anda bertumbuh maka bangunlah 
kepercayaan orang lain terhadap anda. (RAN)

Oleh : Septian T. Arizona

Founder & CEO Sekolah Bisnis Muslim

Menjadi Pribadi 
yang Terpercaya
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Mengingat harga-harga barang 
kebutuhan terus meningkat, 
seorang pemuda selalu 

mengeluh karena tak mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Setelah berdiskusi dengan seorang 
kyai ma'rifat, pemuda itu pun 
mengikuti anjurannya untuk 
menjalankan shalat Hajat serta tetap 
istiqomah melaksanakan shalat wajib 
lima waktu.
"Pak Kyai, tiga tahun sudah saya 
menjalankan ibadah sesuai anjuran 
Bapak. Setiap hari saya shalat Hajat 
semata-mata agar Allah SWT 
melimpahkan rezeki yang cukup. 
Namun, sampai saat ini saya masih 
saja miskin," keluh si pemuda.
"Teruskanlah dan jangan berhenti, 
Allah selalu mendengar doamu. Suatu 
saat nanti pasti Allah 
mengabulkannya. Bersabarlah!" Jawab 
sang kiai.
"Bagaimana saya bisa bersabar, kalau 
semua harga kebutuhan serba naik! 
Sementara saya masih juga belum 
mendapat rezeki yang memadai. 
Bagaimana saya bisa memenuhi 
kebutuhan hidup?"
"Ya tentu saja tetap dari Allah, 
pokoknya sabar, pasti ada jalan 
keluarnya. Teruslah beribadah."
"Percuma saja Pak Kiai. Setiap hari 
shalat lima waktu, shalat Hajat, shalat 
Dhuha, tapi Allah belum juga 
mengabulkan permohonan saya. Lebih 
baik saya berhenti saja beribadah…" 
jawab pemuda itu dengan kesal.
"Kalau begitu, ya sudah. Pulang saja. 
Semoga Allah segera menjawab 
permintaanmu," timpal kyai dengan 
ringan.
Pemuda itu pun pulang. Rasa kesal 
masih menggelayuti hatinya hingga 
tiba di rumah. Ia menggerutu tak 

habis-habisnya hingga tertidur pulas di kursi serambi. Dalam tidur 
itu, ia bermimpi masuk ke dalam istana yang sangat luas, 
berlantaikan emas murni, dihiasi dengan lampu-lampu terbuat dari 
intan permata. Bahkan beribu wanita cantik jelita menyambutnya. 
Seorang permaisuri yang sangat cantik dan bercahaya mendekati si 
pemuda.
"Anda siapa?" tanya pemuda.
"Akulah pendampingmu di hari akhirat nanti."
"Ohh… lalu ini istana siapa?"
"Ini istanamu, dari Allah. Karena pekerjaan ibadahmu di dunia."
"Ohh… dan taman-taman yang sangat indah ini juga punya saya?"
“Betul!"
"Lautan madu, lautan susu, dan lautan permata juga milik saya?"
"Betul sekali."
Sang pemuda begitu mengagumi keindahan suasana surga yang 
sangat menawan dan tak tertandingi. Namun, tiba-tiba ia terbangun 
dan mimpi itu pun hilang. Tak disangka, ia melihat tujuh mutiara 
sebesar telor bebek. Betapa senang hati pemuda itu dan ingin 
menjual mutiara-mutiara tersebut. Ia pun menemui sang kiai 
sebelum pergi ke tempat penjualan mutiara.
"Pak Kiai, setelah bermimpi saya mendapati tujuh mutiara yang 
sangat indah ini. Akhirnya Allah menjawab doa saya," kata pemuda 
penuh keriangan.
"Alhamdulillah. Tapi perlu kamu ketahui bahwa tujuh mutiara itu 
adalah pahala-pahala ibadah yang kamu jalankan selama 3 tahun 
lalu."
"Ini pahala-pahala saya? Lalu bagaimana dengan surga saya Pak 
Kiai?"
"Tidak ada, karena Allah sudah membayar semua pekerjaan 
ibadahmu. Mudah-mudahan kamu bahagia di dunia ini. Dengan 
tujuh mutiara itu kamu bisa menjadi miliader."
"Ya Allah, aku tidak mau mutiara-mutiara ini. Lebih baik aku miskin di 
dunia ini daripada miskin di akhirat nanti. Ya Allah kumpulkan 
kembali mutiara-mutiara ini dengan amalan ibadah lainnya sampai 
aku meninggal nanti," ujar pemuda itu sadar diri. Tujuh mutiara yang 
berada di depannya itu hilang seketika. Ia berjanji tak akan mengeluh 
dan menjalani ibadah lebih baik lagi demi kekayaan akhirat kelak. 
[dari guyon orang-orang makrifat, wibi ar].
Di kutip dari koran republika

TAKUT MISKIN 
DI AKHIRAT
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Agama apa pun tak bisa 
berkembang tanpa 
kekuatan politik 

(kekuasaan). Ini berlaku di seluruh 
dunia dan terjadi di semua agama. 
Untuk penyebaran sebuah agama, 
ideologi atau isme tak pernah lepas 
dari pengaruh kekuasaan. 
Kenyataan ini bisa dilihat dari 
kurun zaman, baik sebelum adanya 
sebutan kalender tahun masehi, 
abad pertengahan, atau pada masa 
sekarang. Bahkan kekuasaan itu 
sangat penting, ini misalnya dalam 
soal pembagian air utuk pertanian 
melalui apa yang disebut irigasi 
sehingga bisa disebut bila ada 
irigasi pertanian maka di sana ada 
jejak sebuah kekuasaan yang eksis.
Situasi ini memang menjadi bukan 
hal aneh, bila pada tahun 80-90an, 
terbit buku yang mengkaji soal 
berakhirnya ideologi. Uniknya 
dalam buku itu, ditulis di antaranya 
bahwa agama dan ideologi 
sebenarnya sama saja. Bedanya 
setipis kulit ari, atau layaknya dua 
sisi keping koin mata uang. Dan 
yang beda itu adalah bila ideologi 
adalah agama yang bersifat 
'profan', sedangkan agama itu 
sakral alias bukan profan. Dengan 

kata lain yang lebih mudah, 
idelogi menawarkan surga di 
dunia tapi tak menawarkan surga 
di akhirat. Sedangkan, agama 
menawarkan surga di dunia 
mapun akhirat.
Memang tulisan itu terasa ada 
tendensi sinis kepada segala hal 
yang berbau agama. Namun ini 
bukan hal baru. Sejak dulu bapak 

kaum Marxis, yakni Karl Marx, 
sudah lebih dahulu melakukannya. 
Anak orang kaya dan taat agama 
asal Inggris ini, malah mencurigai 
agama di masa hidupnya di Eropa 
pada beberapa abad silam. 
Katanya, agama layaknya sebagai 
candu yang meninabobokan. Hal 
ini pun kemudian dikritik keras 
oleh cendiawan Muslim yang lahir 
beberapa abad sesudahnya, M 
Iqbal, yang mengatakan tugas 
manusia (muslim) adalah 
menciptakan agama sebagai 
kenyataan sehari-hari, surga di 
dunia dan akhirat. Bukan di salah 
satu sisi saja.

Di wilayah Hindia Belanda yang 
dahulu terdiri dari berbagai 
kerajaan yang sempat hidup dalam 
penjajahan kolonial Belanda, sikap 
antipati terhadap agama Islam 
yang dianut mayortas penghuninya 
sudah sangat lama muncul. Di sini 
juga terindikasi adanya benturan 
dua kekuatan agama, Islam dan 
Kristen, sebagai kelanjutan 'Perang 
Salib'. Bahkan, banyak sejarawan 
yang menyebut konflik perang 

salib terimbas sampai kepada soal 
kedatangan bangsa barat di 
kepulauan Nusantara pada abad ke 
14, misalnya Maluku dan juga di 
kepulauan di utara Kalimantan 
yang ditinggali bangsa Moro yang 
sekarang disebut Filipina. Para 
pendatang asal barat mendapat 
perlawanan karena saat itu di 
antara penguasa dan penduduk 
lokal adalah sudah beragama 
Islam.
Semenjak itu memang ada 
kesadaran dari pihak kolonial, bila 
kekuatan yang dianut oleh orang 
Islam, yang juga terjadi di 
Nusantara adalah sumber 
pemompa semangat perlawanan 
kolonial yang kala itu muncul 
sebagai orang asing baru dan 
kaum pendatang. Islam dianggap 
seteru terberatnya, terutama 
penghalang dari perluasan gerakan 
Gold, Glory, dan Gospel. 
Sikap kolonial terhadap ini makin 
tegas ketika ada peran penasihat 
kolonial dalam soal urusan agama 
yang dilakukan oleh tokoh 
legendaris Snouck Hurgronye. 
Resepnya yang sangat manjur 
adalah memisahkan agama Islam 
dari soal politik dan ibadah. Agama 
Islam didukung dan dibiarkan 
berkembang bila hanya 
menyinggung atau mengurus soal 
ibadah semata. Dan harus dibasmi 
bila sudah menjadi kekuatan 
politik. Nasihat Snouck ini misalnya 
diterapkan untuk menjinakkan 
'Perang Aceh' yang berdarah-darah 

Sejarah Fobia 
ISLAM POLITIK 

Klaim Islam Hanya Urusi Ibadah
Soal fobia terhadap Islam politik dan 
hanya boleh urus soal ibadah sudah dari dahulu.[ [

JEJAK RISALAH
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dan merupakan perlawanan yang 
berlangsung bertahun-tahun.
Selain itu Snouk juga 
menginginkan bila nanti Hindia 
Belanda akan menjadi sebuah 
negara Uni Belanda dengan 
komposisi agama yang sudah 
berubah. Di sini pun sejarah 
mencatat orang Islam melawannya 
mati-matian. Bahkan orang Islam 
memilih hidup 'uzlah' yakni tidak 
mau menikmati remah kekuasaan 
dan mengembangkan serta 
bertahan di insitusi sosial 
pendidikan  tersendiri yakni 
pesantren atau aneka model 
pendidikan Islam non klasikal ala 
barat lainnya. 
Terkait asal usul Islamphobia 
tersebut, sejarawan Universitas 
Indonesia Didik Pradjoko 
mengatakan, fobia terhadap Islam 
menyatakan, rasa takut yang 
berlebihan itu memang terlihat 
muncul by design. Hal ini karena 
secara sengaja dibuat karena 
adanya kepentingan dalam 
persaingan politik kekuasaan. 
Menurut Didik, rasa antipati atau 
fobia terhadap Islam secara 
sistematis mulai muncul secara 
kuat pada abad 18 M. Ini terkait 
dengan 'perang tanding' kekuatan 
kolonial yang berusaha keras 
melindungi wilayah jajahannya.
"Namun, tanda Islamphobia, mulai 
muncul secara lebih leluasa 
semenjak berakhirnya perang 
Diponegoro (1930). Hal ini 
dilakukan oleh pemerintah kolonial 
karena merasa ketakutan terhadap 
'kekuatan Islam' yang besar, yang 
sewaktu-waktu bisa memicu 
perang berskala luas. Ketakutan 
yang berlebihan terhadap Islam itu 
makin terasa ketika Nusantara 
kemudian benar-benar secara riil 
dikuasai Belanda, tepatnya 
semenjak runtuhnya kejayaan VOC 
(31 Desember 1799)" kata Didik 
Pradjoko.

 "Dengan kata lain, bersamaan 
dengan berakhirnya Perang Jawa, 
maka secara sistematis pula 
dimulailah  berbagai kajian tentang 
Islam oleh pemerintah kolonial 
Hindia Belanda. Saat itupun sudah 
mulai ada hipotesis yang mulai 
baku bahwa bila kekuatan Islam 
dapat bersatu dengan kekuatan 
bangsawan lokal, maka ini benar-
benar akan memunculkan 
persoalan serius bagi keberadaan 
posisi kekuasaan kolonial Belanda.
Khusus dalam soal kajian Snouk 
Hirgronje, Didik menengarai, 
sebagai tanda munculnya 
kesadaran pihak kolonial terhadap 
dasar kekuatan kaum Muslim, 
khususnya di Hindia Belanda 
(Indonesia) kala itu. Sebelum ada 
sosok Hurgronje, pemikiran dan 
kajian terhadap Islam di Hindia 
Belanda belum dilakukan secara 
sistematis dan mendalam.
Kajian kolonial terhadap Islam di 
Nusantara semakin terasa perlu 
manakala pihak pemerintah 
kolonial Belanda ingin membuat 
sebuah pemisahan antara Islam 
dan Jawa. Dari kajian sejarawan 
Robert Ricklefs, saat itu dinyatakan 
secara jelas bahwa raja Jawa 
seperti Sunan Pakubowono II itu 
termasuk seorang raja Jawa yang 
santri. ‘'Nah, status santri seperti ini 
kemudian pada masa berikutnya 
diteruskan oleh Diponegoro, 
seorang putra tertua Sultan 
Hamengku Buwono ke III, yang 
juga kebetulan sangat santri dan 
mengobarkan 'perang jihad' itu.''
Menyadari akan besarnya potensi 
perlawanan penganut Islam ini, 
maka Belanda berpikir bagaimana 
caranya mulai mengatur gejolak 
itu, terutama agar sampai tidak 
memunculkan sebuah perang yang 
besar. Maka keluarlah kebijakan 
memecah kekuatan ulama dengan 
bangsawan mulai tahun 1930 atau 
bersamaan dengan munculnya era 

tanam paksa. Setelah itu ada 
nasihat dari Snouck Hurgronje 
yang dimuai dari kajiannya yang 
dilakukan mulai tahun 1880-an. 
Nasihatnya, sangat legendaris, 
yakni biarkan Islam berkembang 
asalkan itu hanya berada pada sisi 
ritual atau ibadah saja, dan segera 
berangus bila ada kekuatan Islam 
politik. Mengapa? Karena model 
gerakan Islam seperti ini menjadi 
ancaman riil bagi pemerintah 
kolonial!

Pada awal abad ke-20 banyak 
muncul novel yang selalu 
menokohkan haji sebagai sosok 
serakah. Penokohan sinis kepada 
haji ini kemudian diteruskan oleh 
sastrawan sosialis kiri, Pramoedya 
Ananta Toer. Di setiap karyanya, 
Pramodya hampir tak pernah 
menampilkan sosok haji yang 
bercitra positif.
Tak hanya itu, fobia itu muncul 
dalam berbagai karya satra Jawa. 
Salah satu yang paling legendaris 
adalah kitab Gato Lotjo yang 
ditertibkan penerbit Than Koen 
Swie, Kediri. Isi naskah ini 
dihimpun oleh priyayi Surakarta 
RM Suwandi. Meski dalam bentuk 
stensilan, naskah Gato Lotjo masih 
bisa dibeli bebas. Penjualnya ada di 
sebuah kios di bawah pohon 
beringin di dekat  Pasar Klewer, tak 
jauh dari Masjid Keraton Solo, Jawa 
Tengah. Buku setebal 43 halaman 
yang isinya mengolok-olok ajaran 
Islam ini dijual dengan harga 
murah, Rp 15 ribu per buah. Buku 
ini dirasa penting sebab kerap kali 
jalinan pikiran yang ada dalam 
buku tersebut dipakai sebagai 
lambang "perlawanan" terhadap 
Islam.
Oleh : Muhammad Subarkah
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Di sebuah kios dekat toko 
kelontong di Cina selatan, 
pelanggan disambut 

dengan kumpulan benda kering 
yang tertata rapi. Amati lebih 
dekat, dan Anda akan menemukan 
ternyata mereka adalah ulat 
berukuran sekitar 2,5 cm dengan 
semacam tangkai keluar dari 
kepala mereka.
Ulat itu, dan anggota badan 
tambahannya, digemari di seluruh 
negeri. Ulat-ulat itu didapat dari 
Tibet dan Himalaya. Semacam 
tangkai yang ada di kepala ulat itu 
adalah sejenis fungi (jamur) 
tepatnya, Ophiocordyceps sinensis 
yang mengambil alih tubuh inang 
mereka, membunuhnya, 
kemudian menerobos keluar 
kepala si inang yang malang.
Pertumbuhan parasit ini menarik 
dari sudut pandang ilmu alam. 
Akan tetapi alasan ulat-ulat itu 
ditata begitu rapi di hadapan 
pelanggan ialah ilmu pengobatan 
tradisional Cina menganggap 
mereka dapat menyembuhkan 
hampir semua penyakit, dari asma 
hingga kanker.
Ulat-ulat itu juga dapat menjadi 
benda yang menaikkan status 

pemiliknya, efek yang juga 
diberikan kaviar dan 

mantel bulu. Jadi 
mereka 

dijual 
den

gan harga yang sangat mahal, 
$20.000 (sekitar Rp266 juta) per 
kilogram, terkadang jauh lebih 
mahal.
Michael Finkel menulis tentang 
perjalanan ke Tibet untuk melihat 
mereka 'dipanen' beberapa tahun 
lalu. Satu pasangan suami istri 
yang ia ikuti berhasil menjual 30 
ulat yang mereka dapat seharga 
580 RMB, atau $90 (sekitar Rp 1,2 
juta); namun di kota, satu pon 
(sekitar 500 gram) spesimen 
berkualitas tinggi bisa laku seharga 
$50.000 (sekitar Rp 66 juta).
Anda tidak perlu memakannya 
sebanyak itu, tidak sekaligus. 
Orang biasanya merendam satu-
dua ulat dalam air kemudian 
mencampurkannya dengan 
ramuan obat. Anda tetap perlu 
merogoh kocek cukup dalam 
untuk ini; satu-dua ulat dengan 
kualitas baik dapat dibeli dengan 
$10-15 (sekitar Rp 133.000-
200.000). Satu pint es krim impor, 
barang yang sangat mahal di toko 
kelontong Cina, kira-kira seharga 
itu. 

Ulat-ulat itu juga sering dijual 
bersama barang mewah lainnya, 
seperti teripang, dan 
kepopulerannya di Cina telah 
menyebabkan orang berlomba-
lomba berburu teripang di belahan 
dunia lain, yang mengurangi 
populasinya. Ulat-ulat dan 
parasitnya juga menghadapi 
ancaman itu. Industri yang sama 

mendorong pembantaian 
gajah dan badak, ketika 

makhluk dengan 
kecerdasan tinggi 

dibunuh 
manusia 

demi 

merasakan efek dari memakan 
tanduk mereka, itu cukup 
membuat spesies apapun gugup.

Demam ulat-jamur juga tidak 
sehat bagi beberapa manusia. 
Pada 2010, dua laki-laki tewas 
setelah berkelahi memperebutkan 
mereka di Nepal. Jamur parasit itu 
kemudian disertakan dalam daftar 
spesies dilindungi di Cina. Akan 
tetapi, laporan CNN pada 2016 
mengisyaratkan bahwa 
permintaan akan ulat-jamur ini 
mungkin menurun akibat 
kampanye antikorupsi yang 
tengah berjalan di Cina. Hadiah 
Ophiocordyceps sinensis yang 
mahal mungkin lebih menjadi 
beban daripada kesenangan bagi 
seorang pejabat.
Dan tampaknya ulat-ulat itu 
semakin sulit ditemukan. Kevin 
Frayer, jurnalis foto Getty, pergi 
meliput kegiatan panen dan 
mengatakan bahwa di beberapa 
wilayah tempat pernah ditemukan 
100 ekor per hari, kini hanya 
ditemukan empat atau lima. 

Belum pasti apa yang akan terjadi 
pada ulat-jamur yang harganya 
mahal itu dan komunitas yang 
telah bergantung kepadanya. 
Siklus naik-turunnya tren bukan 
hal asing dalam hal makanan 
mewah. Seperti industri kaviar di 
Amerika Serikat, yang berkembang 
pesat selama beberapa dekade 
pada tahun 1800-an sebelum 
akhirnya bangkrut.
Pada saat ini, meskipun nasib si 
ulat dan parasitnya masih belum 
pasti, jasad keringnya masih laku 
dijual dengan harga mahal; di kios 
dekat toko kelontong yang saya 
ceritakan di awal, dua paket hadiah 
dijual dengan harga diskon 12.000 
RMB (sekitar Rp24 juta); hidangan 
mahal, apapun mata uang yang 

Anda pakai. 
https://www.bbc.com
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eterbatasan fisik bukan penghalang meraih Kkesuksesan. Paling tidak itulah yang tercermin 
pada Sugimun, pemilik tiga unit toko elektronik 

"Cahaya Baru”
Suatu ketika Sugimun pergi ke Solo untuk membeli 
mobil. Ketika akan masuk ke sebuah shoowroom 
mobil, seorang karyawan menghampirinya dan 
mengulurkan uang recehan kepadanya. Diperlakukan 
seperti itu Sugimun segera menukas, "Oh, saya bukan 
pengemis, Mas. Saya cari mobil."
Tentu saja si karyawan tersebut kaget dan cepat-
cepat masuk ke dalam sambil menanggung malu.
Menurut Sugimun, si karyawan mengira dirinya 
seorang pengemis karena menggunakan kursi roda, 
"Waktu itu sopir saya sudah duluan masuk 
showroom," kenang Sugimun tersenyum.
Lelaki yang lahir tahu 1970, di dusun Mojopuro, 
Magetan, Jawa Timur ini adalah pemillik toko 
elektronik "Cahaya Baru" di kota Trenggalek dan 
Magetan, Jawa Timur.
Bagi orang Trenggalek, Magetan dan sekitarnya, 
nama toko itu sudah tidak asing lagi. "Cahaya Baru" 
dikenal sebagai toko elektronik yang cukup besar. 
Omsetnya sudah mencapai 150 juta per bulan.
Sugimun memberi nama tokonya dengan "Cahaya 
Baru", dimaksudkan untuk mewakili sebuah harapan-
harapan baru bagi diri dan keluarganya,
Keberhasilan Sugimun seperti sekarang tidak lepas 
dari usaha dan doa ibunya. Maklum, selain sejak kecil 
cacat, Sugimun juga lahir dari keluarga miskin. Saking 
miskinnya, ia tidak sempat mengenyam pendidikan 
formal. "Sekolah TK saja enggak pernah," kenangnya.
Perubahan kehidupan Sugimun berawal pada usia 19 
tahun. Ketika itu, seorang aparat desa dan beberapa 

orang dari Dinas Sosial  datang ke rumahnya. Mereka 
mengajak Sugimun mengikuti program penyantunan 
dan rehabilitasi sosial dan penyandang cacat di Panti 
Sosial Bina Daksa (PSDB) "Suryatama" di kota Bangil, 
Jawa Timur. Ditempat tersebut Sugimun mengikuti 
bimbingan fisik, mental, serta pendidikan kejar Paket 
A.
"Pada awalnya, saya merasa rendah diri karena semua 
teman saya penyandang cacat memiliki pendidikan 
formal mulai dari SD, SMP bahkan ada yang lulusan 
SMA," kenangnya. Sedangkan dirinya belum 
mengenal baca tulis.
Namun karena tekadnya untuk bangkit dan tidak 
ingin bergantung pada orang lain, rasa rendah diri itu 
dibuangnya jauh-jauh. Di Suryatama, ia belajar 
keterampilan elektronik seperti radio, sound system, 
kipas angin, televisi, dan lain sebagainya.
Setelah dua tahun mengikuti program pelatihan, 
Sugimun kembali pulang kampung. Namun ia tidak 
punya aktivitas di desanya. Akhirnya ia mencoba 
mencari kerja di tempat usaha servis elektronik. 
Sayangnya, kebanyakan berujung pada penolakan. 
"Mungkin mereka menilai saya tidak cukup mampu 
bekerja dengan baik karena kondisi fisik seperti ini," 
kenangnya.
Yang menyedihkan, seringkali ia disangka pengemis 
saat melamar pekerjaan. Ia baru bisa bekerja tatkala 
seorang teman di Kediri menerimanya sebagai 
karyawan sebuah bengkel elektronik. Namun karena 
suatu alasan, tidak sampai satu tahun, ia 
memutuskan untuk pulang kampung.
Ia pun mencoba melamar pekerjaan di kota 
kelahirannya. Lagi-lagi ia kembali mendapatkan 
penolakan, "Hal ini membawa saya pada kesimpulan 

INSPIRASI SUKSES

DIANGGAP PENGEMIS 
KARENA KETERBATASAN FISIK
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bahwa saya harus membuka lapangan pekerjaan 
untuk bisa bekerja," katanya.

Berbekal Restu sang Ibu
Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit serta 
pengalaman yang ditolak berkali-kali membuat 
Sugimun nekad berusaha sendiri. Berbekal restu sang 
ibu, tahun 1992 ia menjual perhiasan emas milik 
ibunya senilai Rp. 15.000,-. Uang 
tersebut sebagian ia pakai untuk 
menyewa lapak emperan pasar 
sayur Magetan. Di tempat yang 
kecil itu, ia membuka usaha jasa 
servis elektronik dan menjual isi 
korek api. Dengan perlengkapan 
seadanya, setiap hari ia melayani 
pelanggannya.
Untuk menjalankan usahanya, 
Sugimun harus berjuang keras. 
Betapa tidak, jarak perjalanan 
dari rumah ke tempat usahanya 
sangatlah jauh. Dari desanya 
yang terpencil, ia harus berjuang 
menempuh jarak satu kilometer 
untuk menuju ke tempat mangkal angkutan umum 
yang akan membawanya ke kiosnya. Belum lagi jarak 
menuju pasar sayur. Ditambah lagi naik-turun 
angkutan umum. Bagi orang fisiknya normal, hal itu 
bukan masalah. Namun bagi Sugimun yang kakinya 
layuh (lumpuh) akibat polio, terasa berat.
Usahanya itu juga terkadang ramai, terkadang sepi. 
"Namun, saya tetap yakin Allah Maha Adil, Pengasih 
dan Pemurah,"katanya.
Dengan penuh ketelatenan dan kesungguhan, 
Sugimun berusaha meraih kepercayaan para 
pelanggan, terutama dalam menepati janji. Ia 
berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan tepat 
waktu. Ia juga tidak pelit menjelaskan kepada 
pelanggannya tentang kerusakan dan onderdil yang 
harus dibutuhkan, termasuk harga dan kualitas 
onderdil yang bervariasi. "Ternyata dengan cara 
seperti itu kepercayaan bisa didapatkan," katanya.
Kiosnya semakin sering dikunjungi orang. Berarti, 
kebutuhan akan onderdil elektronik juga meningkat.
Peluang inilah yang ia baca. Ia mulai menyisihkan 
uangnya untuk modal pembelian onderdil. Sedikit 
demi sedikit ia juga melengkapi kiosnya dengan 
barang elektronik. Karena semakin lama barangnya 
kian banyak, akhirnya ia memberanikan diri membeli 
toko. "Alhamdulillah ramai," jelasnya. Kini ia telah 
memiliki tiga unit toko.

Meski kini menjadi orang sukses, Sugimun tidak lupa 
terhadap keluarganya. Sebagai anak tertua dari 
delapan saudara, ia merasa bertanggung jawab atas 
keberlangsungan pendidikan adik-adiknya. Oleh 
karenanya, sebagian rezekinya ia gunakan untuk 
membantu biaya pendidikan tiga orang adiknya, ia 
mangajak mereka untuk membantu menjalankan 
toko elektroniknya. Ia berharap agar kelak, saudara-

saudaranya yang lain mampu 
mandiri. "Saya bahagia bisa 
menyekolahkan ketiga adik saya 
hingga tamat SMU," katanya.
Kebahagiaannya semakin 
lengkap ketika ia menemukan 
jodohnya bernama Nursiam. 
Perempuan yang ia nikahi itu 
kini memberinya tiga orang 
anak.
Selain itu, Sugimun juga 
membantu orang-orang di 
daerah sekitarnya. Ia tidak 
membantu dalam bentuk uang, 
melainkan berupa pemberian 
kesempatan pendidikan dan 

keterampilan. Ia membina beberapa yatim dan anak 
cacat agar memiliki berbagai keterampilan yang 
berguna bagi masa depan mereka kelak.
"Pengalaman masa lalu membuat saya sadar, bahwa 
pendidikan dan keterampilan sangat berguna bagi 
orang-orang seperti saya," katanya sambil tersenyum. 
Ada tiga anak yatim cacat yang kini ia asuh. Tidak 
banyak memang, tetapi paling tidak, ia telah berbuat 
sesuatu untuk sesamanya.
Satu hal yang ia syukuri, ia hanya cacat fisik, bukan 
cacat rohani. Cacat fisik yang ia alami tidak 
membuatnya jatuh terpuruk mengharap belas kasih 
orang lain, melainkan sebagai pelecut semangat 
untuk menggapai cita-cita mandiri. Kini, meski ia 
secara fisik tidak sempurna, tetapi ia mampu berbuat 
lebih. Melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh 
orang normal. "Ini semua rahasia Allah, bahwa orang 
cacat seperti saya, diberi kemampuan untuk 
membantu orang lain," katanya.
(Suara Hidayatullah, Edisi 1/XXVI/Mei 2013/Jumadil 
Ahir/1434)

Artikel www.PengusahaMuslim.com

Pengalaman masa lalu 
membuat saya sadar, 

bahwa pendidikan dan 
keterampilan sangat 
berguna bagi orang-
orang seperti saya,"
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TASYAKUR

DOA PERTAMA
ِاللھم إني أعوذبك من إمارة الصبیان والسفھاء

(Allahumma inni a'udzubika min imratisshibyan was sufaha')

“Yaa Allah, sungguh kami berlindung kepada-Mu dari pemimpin yang 
kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh.”

 
DOA KEDUA

ْ ّ َُُّ ََ َ ْ ُ ُ ْاللھم ال تسلط علْینَا بذنوبنَا من ال یَخافك فْینَا وال یرحمنَاَ ِ َ ُِ َ َ َ ْ َ َ ََُّ ِ َِ
(Allahumma laa tusallith 'alainaa bidzunubinaa man laa yakhafuka 

fiinaa wa laa yarhamunaa)

“Yaa Allah -dikarenakan dosa-dosa kami- janganlah Engkau kuasakan 
(beri pemimpin) orang-orang yang tidak takut kepada-Mu atas kami dan 

tidak pula bersikap rahmah kepada kami.”



ISLAM 
KEPEMIMPINAN

emisahkan Murusan dunia kita 
apakah bisa 

dipisahkan dari Agama Islam 
yang kita yakini? TIDAK 
MUNGKIN. Tidak ada satupun 
contoh dari Rosululloh 
Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص, para sahabat, 
tabi'in, tabiut tabi'in serta para 
kholifah dan 'ulama, bahwa 
urusan keluarga dan 
bermasyarakat terpisah dengan 
urusan dan peraturan yang 
dibuat oleh seorang pemimpin. 
Karena menjadi pemimpin harus 
menjamin kesejahteraan untuk 
semua manusia yang berada 
dalam tanggung jawab 
kepemimpinannya.

Rosululloh Muhammad 

 sebagai pribadi maupun ملسو هيلع هللا ىلص
sebagai Khalifah, beliau telah 
mengajarkan dan membimbing 
kita dalam menjalani kehidupan 
ini selalu berlandaskan, berpegang 
teguh kepada Al – Qur'an dan Al 
Hadits, agar selamat di dunia dan 
bahagia di akhirat. Dan ini menjadi 
pattern of life bagi setiap Muslim, 
dengan mengharap bisa kembali 
kepada Alloh dalam keadaan 
husnul khotimah. 

Mengambil pelajaran 
dari salah seorang Amirul 
Mukminin yang bernama Umar 
bin Abdul Azis, cucu dari Umar bin 
Khattab. Beliau melanjutkan 
kekhalifahan Islam dari Bani 
Umayyah, memimpin kaum 
Muslimin dalam waktu yang relatif 

singkat sekitar 2,5 Tahun. Khalifah 
yang mampu menyejahterakan 
semua rakyatnya tanpa terkecuali, 
mengembalikan semua sistem 
pemerintahan seperti yang Alloh  
dan Rosululloh Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
inginkan. Memberikan keadilan dan 
kesejahteraan bagi rakyatnya serta 
selalu berorientasi akhirat. Beliau 
dikenal sebagai pribadi yang 
memiliki kedalaman ilmu, sehingga 
disegani oleh orang disekelilingnya 
juga dari kalangan Ulama'. Sejak kecil 
beliau suka mendatangi majelis ilmu, 
guru-gurunya adalah para sahabat 
Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص.

Pesan yang telah 
disampaikan oleh Kholifah Umar bin 
Abdul Azis setelah dibai'at adalah 
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“Wahai manusia! 
Barangsiapa mena'ati Alloh, 
wajib dita'ati, siapa yang 
mendurhakai-Nya tidak 
boleh dita'ati oleh 
seorangpun. Wahai manusia! 
Ta'atilah saya selama saya 
mena'ati Alloh dalam 
memerintahmu dan jika saya 
mendurhakai-Nya tidak ada 
seorangpun yang boleh 
mena'ati saya”.

Islam telah 
mengatur segala aspek 
dalam kehidupan ini, mulai 
hajat pribadi, keluarga 
sampai dengan 
pemerintahan. Al-qur'an 
diturunkan Alloh  dan contoh 
suri tauladan (red:sunnah) 
telah disampaikan oleh 
Rosululloh sebagai pegangan 
dan pedoman bagi 
kehidupan manusia di dunia 
agar tidak tersesat.

Pengertian Islam 
secara bahasa antara lain, 
adalah : berasal dari kata 

� َّ'salm' (السلم) yang berarti 
damai, dari kata 'aslama' ��  yang berarti (أسلم)َْ
menyerah, dari kata 
istaslama–mustaslimun : 
penyerahan total kepada Allah, 

ٌَ ْdari kata 'saliim' (سل�م) yang ِ
berarti bersih dan suci, darikata 

ٌَ َ'salam' (سالم) yang berarti 
selamat dan sejahtera. 
Sedangkan secara istilah Islam 
adalah ketundukan seorang 
hamba kepada wahyu Ilahi yang 

diturunkan kepada para nabi dan 
Rosul khususnya Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
guna dijadikan pedoman hidup 
dan sebagai hukum/ aturan Allah  
yang dapat membimbing umat 
manusia ke jalan yang lurus, 
menuju ke kebahagiaan dunia dan 
akhirat. 

Sehingga segala 
urusan kehidupan yang kita 
jalani tidak boleh keluar 
daripada ketentuan yang 
telah Alloh  tetapkan, 
termasuk dalam kriteria 
kepemimpinan serta menjadi 
landasan bagi seorang 
pemimpin untuk membawa 
kemaslahatan, menjamin 
kesejahteraan semua 
manusia khususnya kaum 
Muslimin. Beberapa kriteria 
seorang pemimpin yang 
dikehendaki oleh Alloh 
antara lain :

1. Ta'at kepada Alloh dan 
RosulNya
Dalam surat Ali Imron : 28, 
Alloh berfirman “Janganlah 
orang-orang beriman 
menjadikan orang kafir 
sebagai pemimpin, 
melainkan orang-orang 
beriman. Barangsiapa 
berbuat demikian, niscaya 
dia tidak akan memperoleh 
apapun dari Alloh, kecuali 
karena (siasat) menjaga diri 
dari sesuatu yang kamu 
takuti dari mereka. Dan Alloh 
memperingatkan kamu akan 
diri (siksa)-Nya dan hanya 

kepada Alloh tempat kembali.” 
ditegaskan kembali dalam surat Al-
Maidah : 51, Alloh berfirman “Wahai 
orang – orang yang beriman! 
Janganlah kamu menjadikan orang 
Yahudi dan Nasrani sebagai wali 
(kalian). Mereka satu sama lain 
saling melindungi. Barangsiapa 

Segala urusan kehidupan 
yang kita jalani tidak boleh 
keluar daripada ketentuan 
yang telah Alloh  tetapkan, 

termasuk dalam kriteria 
kepemimpinan serta 

menjadi landasan bagi 
seorang pemimpin untuk 
membawa kemaslahatan, 
menjamin kesejahteraan 

semua manusia

“
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diantara kamu yang 
menjadikan mereka 
pemimpin, maka 
sesungguhnya dia termasuk 
golongan mereka. Sungguh, 
Alloh tidak memberi 
petunjuk kepada orang yang 
Dholim.” Dalam tafsir Ibnu 
Katsir dijelaskan bahwa Allah  
melarang hamba-hamba-Nya 
yang mukmin mengangkat 
orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasrani sebagai 
wali mereka, karena mereka 
adalah musuh-musuh Islam 
dan para penganutnya; 
semoga Allah melaknat 
mereka. Kemudian Allah 
memberitahukan bahwa 
sebagian dari mereka adalah 
wali bagi sebagian yang lain. 
dan selanjutnya adalah 
ancaman dari Alloh.

2. Menyeru untuk berbuat 
ma'ruf dan mencegah 
kemungkaran
Dalam surat Al Hajj : 41 yang 
artinya “ (Yaitu) orang-orang 
yang jika Kami berikan 
kedudukan di bumi, mereka 
melaksanakan Sholat, 
menunaikan zakat, dan 
menyuruh berbuat ma'ruf 
dan mencegah dari yang 
mungkar dan kepada Alloh-
lah kembali segala urusan”. 
Pemimpin yang dikehendaki 
Alloh adalah dia yang 
memimpin dan mengatur 
rakyat yang dipimpinnya 
untuk selalu melakukan 
kebaikan demi kebaikan, 
sehingga kehidupan selalu 

menjadi lebih baik, maju dan 
berkembang. Juga mampu 
memberantas segala bentuk 
kemungkaran dan kedholiman 
di wilayahnya, sehingga 
menimbullkan rasa adil dan 
aman bagi rakyatnya.
3. Memerintah secara adil 
Tidak kurang dari 56 ayat dalam 
Al-Qur'an yang memerintahkan 
untuk berlaku adil, mulai dari 
skala kecil sampai dengan skala 
yang lebih luas yaitu keadilan 
bagi seluruh manusia. Bukankah 
keadilan adalah dambaan umat 
manusia?. Salah satu Firman 
Alloh pada Surat An Nisa' ayat 
135  “Wahai orang – orang yang 
beriman! Jadilah kamu penegak 
keadilan, menjadi saksi karena 
Alloh, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu....” 
Ayat ini diabadikan di dinding 
gerbang pintu masuk Fakultas 
Hukum Harvard University, 
Universitas tertua di Amerika 
Serikat. Keadilan harus mampu 
diwujudkan oleh seorang 
pemimpin terhadap semua 
lapisan rakyatnya, agar tidak ada 
satupun manusia yang 
terdholimi (tersakiti).

4. Menyejahterakan rakyatnya
Dalam pandangan islam, 
masyarakat dikatakan sejahtera 
bila memenuhi dua kriteria, 
yaitu:

a. Terpenuhinya kebutuhan 
pokok setiap individu rakyat 
meliputi pangan, sandang, 

papan, pendidikan, maupun 
kesehatan.

b. Terjaga dan terlindunginya agama, 
harta, jiwa, akal, dan kehormatan 
semua rakyat.

Tidak akan terwujud kesejahteraan 
tanpa sakinah (ketenangan) dan 
thuma'ninah (ketentraman), dan tidak 
akan terwujud sakinah dan 
thuma'ninah tanpa adanya iman.

“Dialah yang telah menurunkan 
ketenangan ke dalam hati orang-
orang mukmin supaya keimanan 
mereka bertambah di samping 
keimanan mereka (yang telah ada)” 
(Qs Al-Fath: 4).

Dapat disimpulkan bahwa seorang 
pemimpin harus memiliki pribadi yang 
kuat, secara iman dan pemikiran. 
Sehingga dalam kepemimpinannya 
menumbuhkan kepercayaan dari 
rakyat yang menjadi amanahnya, 
optimistik, antusiasme dan  persatuan 
serta kesatuan yang terangkai 
semakin kuat. Menjadi sarana untuk 
mencapai ridho Alloh. Mewujudkan 
Islam yang Rahmatan Lil 'Alamiin.

Semoga Negara kita Republik 
Indonesia menjadi Negeri yang 
Baldatun Thoyyibatun wa Robbun 
Ghofur, Negeri yang baik, kekayaan 
alam yang melimpah dengan 
penduduk yang berakhlakul karimah 
sehingga mendatangkan Rahmat dan 
Ampunan dari Alloh. Robb alam 
semesta. Aamiin.
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CINDERA HATI

eorang ayah ingin Smengajarkan kepada 
anaknya sejak dini yang baru 

duduk dikelas 3 SD untuk 
mengatur uang jajannya. Sang 
anak diberi uang Rp. 30.000,- 
perminggu (termasuk ongkos 
ojek). Biasanya uang tersebut 
diberikan sang ayah sehari 
sebelum anaknya masuk sekolah. 
Pada minggu pagi mereka berdua 
hendak jalan-jalan ke kota untuk 
menikmati liburan. Sebelum 
berangkat, tak lupa sang ayah 
memberikan uang jajan mingguan 
anaknya dengan tiga lembar uang 
Rp. 10.000,-. Dan uang tersebut 
disimpan rapi dalam saku 
celananya.
Ditengah keasyikan sang ayah dan 
anaknya menikmati hari libur 
mereka, tiba-tiba keduanya 
dikejutkan dengan kedatangan 
seorang kakek pengemis yang 
telah tua renta sambil memelas. 
Tak tega melihat sang kakek tua 
memelas, sang anak dengan sigap 
langsung mengeluarkan 3 lembar 
uang Rp. 10.000,- dari saku celana 

dan diberikan seluruhnya. Kontan 
saja kakek pengemis ini terlihat 
sangat senang seraya 
mengucapkan rasa syukur dan 
terima kasih yang tak terkira 
kepada sang anak dan ayahnya ini.
Setelah si kakek tua berlalu, 
kemudian sang ayah bertanya; 
"Sayang, kenapa kamu berikan 
semua uangmu untuk kakek itu? 
Bukankah satu lembar saja sudah 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya hingga nanti 
malam?"
"Ayah..kalau kakek tua itu ikhlas 
menerima yang sedikit maka aku 
ikhlas untuk memberikan yang 
lebih besar!" Jawab anaknya 
dengan wajah tersenyum.
"Tek!!!" Hati sang ayah langsung 
tersentak kaget mendengar 
jawaban tersebut.
"Nah, terus uang jajanmu untuk 
seminggu ke depan bagaimana?" 
Tanya sang ayah mencoba 
menguji.
"Kan aku masih punya ayah dan 
bunda! Tidak seperti kakek tua itu 
yang mungkin hanya hidup 

sebatangkara di dunia ini." Balas 
anaknya.
 "Kenapa kamu begitu yakin kalo 
ayah dan bunda akan mengganti 
uang jajanmu? Ayah nggak janji 
loh?" Kembali sang ayah 
mengujinya.
 "Kalo ayah merasa bahwa aku 
adalah amanah dari Allah yang 
dititipkan kepada ayah dan bunda, 
maka aku sangat yakin ayah dan 
bunda tak akan membiarkan aku 
kelaparan seperti kakek tua itu." 
Jawab sang anak mantap.
Seakan sang ayah tak percaya 
dengan jawaban dari putranya 
hingga ia kehabisan kata-kata. Ia 
tak menyangka jawaban seperti itu 
keluar dari seorang bocah kelas 3 
SD. Ia seperti sedang berhadapan 
dengan seorang ulama besar dan 
ia tak bernilai apa-apa ketika 
berada dihadapannya.
Lalu ia berjongkok dan memegang 
kedua pundak anaknya, 
"Sayang…ayah dan bunda janji 
akan selalu menjaga dan 
merawatmu hingga Allah tetapkan 
batas umur ini. Ayah sangat 

KISAH UANG JAJAN 
SEORANG ANAK KECIL



sayang padamu." 
Sambil memegang kedua pipi 
ayahnya, sang anak membalas, 
"Ayah tak perlu berkata seperti itu. 
Sejak dulu aku sudah tahu bahwa 
ayah dan bunda sangat mencintai 
dan menyayangiku. Kelak jika aku 
sudah dewasa aku akan selalu 
menjaga ayah dan bunda, dan aku 
tidak akan membiarkan ayah dan 
bunda hidup di jalan seperti kakek 
tua itu."
Dan air mata sang ayahpun tak 
terbendung mendengar jawaban 
tulus dari anaknya. Dipeluklah 
tubuh mungil itu dengan sangat 
erat. Dan kedua larut dalam haru 
dan kasih sayang.
Sahabat, Luqman adalah tokoh 
orang tua yang bijak dalam 
mendidik anak yang diabadikan 
dalam Al-Qur'an, ada beberapa 
nasehat dari Luqman kepada 
anaknya yang bisa kita ambil 
sebagai pelajaran kepada anak-
anak kita atau anak buah kita. 
Nasehat-nasehat tersebut 
diantaranya :

1. Anakku, jauhilah SYIRIK, karena 
itu akan mematikan hati 
menimbulkan murka Allah

2. Anakku, janganlah berjalan di 
muka bumi dengan SOMBONG, 
karena itu akan 
menghancurkanmu

3. Anakku, BERSYUKURLAH 
kepada Allah dan kepada 
kedua orang tuamu, 
karena Allah yang telah 
menciptakanmu dan 
orang tuamulah yang 
melahirkan, 
mem

besarkan dan mendidikmu. 

4. Hai anakku, seandainya orang 
tuamu marah kapadamu karena 
kesalahanmu maka MARAHNYA 
ORANG TUA itu adalah bagaikan 
pupuk bagi tanaman. 

5. Jaukanlah dirimu dari 
BERHUTANG/MENCICIL sesuatu, 
karena berhutang itu menjadikan 
dirimu hina di waktu siang dan 
gelisah diwaktu malam. 

6. Hai Anakku, seorang PENDUSTA 
akan lekas hilang air mukanya 
karena tidak dipercayai orang dan 
seorang yang telah bejat 
akhlaqnya akan senantiasa banyak 
melamunkan hal-hal yang tidak 
benar. 

7. JAUHILAH SIFAT DUSTA, sebab 
berdusta itu enak sekali 
mengerjakannya, bagaikan 
memakan daging burung, padahal 
sedikit saja berdusta itu telah 
memberikan akibat yang 
berbahaya.
 
8. makanlah makananmu 
bersama-sama dengan orang yang 
taqwa dan MUSYAWARAHKANLAH 
urusanmu dengan para ALIM 
ULAMA dengan cara memohon 

nasihat kepadanya. 

9. Hai Anakku, janganlah engkau 
CONDONG KEPADA URUSAN 
DUNIA dan hatimu selalu 
direpotkan dunia saja karena 
engkau diciptakan kedunia 
bukanlah untuk dunia saja. 
Sesungguhnya tak ada makhluk 
yang paling hina dari pada orang 
yang terpedaya oleh dunia. 

10. Hai Anakku, BERGAULLAH 
engkau dengan orang ULAMA dan 
ILMUWAN, perhatikan lah nasihat 
dan perkataanya karena 
sesungguhnya sejuklah hati ini 
mendengarkan nasihatnya 
hiduplah hati ini dengan cahaya 
hikmah dari mutiara kata-katanya 
bagaikan tanah yang subur 
tersiram air hujan. 

11. Hai Anakku, AMBILLAH DUNIA 
SEKEDAR KEPERLUANMU, dan 
nafkahkanlah yang selebihnya 
untuk bekal akhiratmu kelak. 
Sumber: blog.unikom
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AT TARBIYAH

ita pasti hafal dan senang membaca doa Kberikut, "Robbana hablana min azwajina wa 
dzuriyatina qurrota a'yunin waja'alana lil 

muttaqina imama."

Doa tersebut diambil dari Al Quran surat Al Furqon 
ayat 74. Jika kita bedah ayat ini, Masya Allah, kita 
akan semakin faham betapa Hebatnya Allah, dalam 
mendidik kita semua.

Mengapa surat 25 ayat 74 ini, menggunakan kata 
ganti “kami”? 
Mengapa tidak menggunakan kata ganti “aku”?
Robbana bukan Robby
Hablana bukan Hably, dan seterusnya pakai kata 
ganti “kami” semua.

Jawabannya adalah karena mendidik anak dan 
keluarga itu membutuhkan kerjasama dengan 
banyak pihak. Bukan per-personal. Betapa tidak adil-
nya, betapa berat-nya jika dibebankan pada seorang 

ibu.

Seringkali masyarakat menggunakan kalimat, "Al Umm 
Madrosatul Ulla" yang artinya Ibu adalah sekolah 
pertama bagi anaknya. Kalimat ini digunakan sebagai 
hujjah. Padahal kalimat ini bukan dari Al Quran ataupun 
Hadits. Kalimat tersebut adalah Sastra Arab yang 
membooming di seluruh dunia. Tidak bisa digunakan 
sebagai Hujjah atau dalil Hukum.

Sedangkan doa dalam QS Al Furqon ayat 74 adalah 
Hujjah untuk kita semua.
Mari kita bedah doa tersebut, agar semakin paham 
bagaimana mendidik putra-putri kita.

1. ROBBANA, 
berarti Tuhan kami. Berarti jika ingin sukses, tuhannya 
ibu harus sama dengan tuhannya ayah, harus sama 
dengan tuhannya anak, harus sama dengan tuhan 
mertua, tuhannya paman bibi, dan seterusnya.
Tidak akan berhasil, ketika tuhan ibunya adalah Allah, 
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Q U R R O
TA A'YUN

Oleh : Etty Sunanti
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sementara tuhannya ayah adalah Sang Hyang Widi 
(atau tuhan yang lain). Bagaimana mungkin bisa 
mendidik bersama-sama? Pasti akan ada 
kebingungan, dis-efektifitas, dan dis-efisiensi.
Ketika ingin meniti sebuah jalan yang lurus, maka 
dalam sebuah keluarga harus kompak, memiliki 
pondasi Aqidah yang sama, dengan tauhid Laa 
Ilaaha illallah.
Mendasarkan tauhid dalam keluarga adalah hal 
utama. Membutuhkan kesabaran serta 
keistiqomahan sampai semua anggota keluarga 
bersama dalam tauhid. Ketika semua anggota 
keluarga sama dalam berTuhan, maka akan terjadi 
kemudahan. Karena visi dan misi telah sama.

2. HABLANA, 
berarti Anugerahkanlah kami. Artinya 
setelah meminta kepada Tuhan yang 
sama. Maka selanjutnya, berharap 
Allah memberikan anugerah 
kepada "Kami Semua". 
“Kami semua” adalah setiap 
personal yang bertanggung 
jawab terhadap tumbuhnya 
putra-putri kita. Seringkali saya 
mendengar seorang ibu 
berkata, "Ini anakku.. anakku 
begini begitu.."
Atau seorang ayah berkata kepada 
istrinya, "Dik, ini lho anakmu.. anakmu 
itu nakal bandel.."
Mengapa tidak berkata yang bagus saja, 
"Ayah, ini anak kita dalam kesulitan belajar, apa 
yang harus kita lakukan??"
Membagi peran dan merasa memiliki anak 
bersama akan jauh lebih bijaksana dan mudah, 
daripada ketika hanya diklaim seseorang saja. 
Ketika saya mengisi kajian ibu-ibu jama'ah 
HIKMATUL ULLA di Randu Agung Surabaya, Ahad 
17 Maret 2019 kemarin, saya bedah ayat ini. 
Mereka terperanjat, karena kenyataannya di 
masyarakat kita, seringkali mendidik anak 
didominasi oleh ibunya.
Mendidik anak dan keluarga harus benar-benar 
serius, berjuang, penuh pengorbanan. Maka jangan 
sendirian, tetapi harus berpartner dengan 
pasangan, saudara, kakek nenek, teman, guru, 
bahkan tetangga.

3. MIN AZWAJINA, 
artinya dari pasangan kami. Kepada siapapun yang 
memiliki pasangan. Yang isteri pasangannya adalah 

suaminya. Yang suami, pasangannya adalah isterinya. 
Kunci sukses kebahagiaan diawali dengan seorang 
pasangan yang tepat. Pasangan adalah partner 
bekerjasama dalam jangka panjang, apalagi 
memplanning sebuah keluarga. Coba kita bayangkan, 
andaikan kita memiliki partner yang tidak sepaham. 
Tidak sevisi dan semisi. Yang istri mempunyai kemauan 
A, suami mempunyai keinginan B. Tentu tidak akan bisa 
bertemu dalam konsep yang sama. Oleh karena itu, 
sebelum mendidik generasi yang baik, pastikan dahulu, 
memiliki pasangan yang baik.

4. WADZURRIYATINA, 
yang artinya dan keturunan kami. Setelah perpasangan, 

maka tujuan perkawinan pasti memiliki 
keturunan. Dan generasi inilah yang akan 

mencerminkan siapakah orang tuanya. 
Segala ikhtiar pasti dilakukan 

pasangan suami istri agar memiliki 
keturunan. Karena keturunan 
memang salah satu perekat rasa 
cinta dan kasih. Berapa banyak 
orang gagal pernikahannya 
karena tidak mampu memiliki 
keturunan. Maka bersyukurlah 
bagi mereka yang telah 

dianugerahi Allah dengan 
keturunan. Mari kita jaga amanah 

Allah dengan sebaik-baiknya.

5. QURROTA A'YUN 
yang berarti sedap dipandang mata. Sedap 

dipandang mata pasti akan menyenangkan hati yang 
memandang. Qurrota A'yun ini tidak hanya dinilai 
secara fisik saja. Tetapi harus bisa dirasakan oleh hati. 
Misalnya mempunyai anak cantik, tetapi suka mencela 
dan mencaci, apakah orang tua bisa bahagia?
Ketika melihat anaknya sukses bisa beli mobil mewah, 
rumah mewah, pakaian mewah, tetapi uangnya hasil 
mencuri, apakah orang tua merasa bahagia?
Maka qurrota a'yun standarnya adalah segala sesuatu 
yang baik, yang penuh Keberkahan dan Rahmat dari 
Allah. Segala kesuksesan dan keindahan dunia memang 
menyenangkan hati, tetapi jauh lebih abadi ketika 
kesenangan itu berorientasi pada akhirat yang kekal.

6. WAJA'ALNA LIL MUTTAQINA IMAMA, 
dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang 
bertaqwa. Maka kata kunci kesenangan dipandang 
mata adalah ketaqwaan. Orang tua yang mampu 
memimpin keluarganya dengan taqwa, Insya Allah akan 
merasakan kenikmatan tersebut. Bagaimana mungkin 

Dan kesabaran itu 
yang akan 

membuahkan hasil 
qurrota a'yun di 

dunia, juga tempat 
yang tinggi di 

Jannah.

“
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memimpin orang-orang yang bertaqwa, kalau pemimpinnya tidak 
bertaqwa. Jadi, sudah seharusnyalah memiliki kondisi, ayah yang 
bertaqwa, ibu yang bertaqwa, putra-putrinya juga bertaqwa. Betapa 
idahnya, karena dengan taqwa, maka Allah sendiri yang akan mengangkat 
derajat insan tersebut.

Doa dan harapan, tentang qurrta a'yun tersebut adalah hal yang 
manusiawi. Karena itu bersifat sunnatullah. Hanya saja, seringkali para 
orang tua sering terlupakan untuk fokus menjadikan qurrota a'yun. 
Kehidupan hiruk-pikuk dunia, seringkali melenakan. Sehingga tujuan 
mendidik anak menjadi qurrota a'yun, hanya sebatas doa semata. Padahal, 
kalau kita melihat lanjutan ayat tersebut. Pada Alquran surat Al Furqon 
ayat 75, maka jelas. "Mereka itu diberikan balasan (oleh Allah) dengan 
tempat tertinggi di surga, karena kesabaran mereka."

Perjuangan menjadikan qurrota a'yun membutuhkan kesabaran orang 
tua. Mendidik anak mulai dalam kandungan, lahir, hingga dewasa. 
Semuanya membutuhkan proses yang tidak mudah. Setelah orang tua 
berjuang optimal, diiringi munajat kepada Allah, barulah Allah 
memberikan keindahan berupa qurrota a'yun.

Bersabar menurut ulama salafusholih adalah dalam kondisi apapun 
seorang hamba harus tetap di dalam Jalan Allah Azza wa Jalla. Kondisi 
susah tetap di jalan Allah, kondisi bahagia tetap di jalan Allah. Anak sehat 
ataupun sakit tetap di jalan Allah. Memiliki anak yang cerdas harus tetap 
di jalan Allah, memiliki anak yang lemah juga harus tetap di jalan Allah. 
Itulah kesabaran. Dan kesabaran itu yang akan membuahkan hasil qurrota 
a'yun di dunia, juga tempat yang tinggi di Jannah.
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*Kebutuhan pendidikan, kesehatan, konsumsi dalam satu bulan

SD
Rp. 279.000

SMP
Rp. 496.000

SMA
Rp. 665.000



AS SHIHAH

Penyebab Malnutirisi (kurang Gizi) 
Pada Lansia & Cara Mencegahnya

ansia sangat rentan mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. LOleh karena itu, makan makanan sehat menjadi hal yang sangat 
penting seiring dengan bertambahnya usia. Saat lansia 

mengalami malnutrisi, kondisi kesehatannya akan menurun dan 
rentan terserang penyakit. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menurunkan 
kualitas hidupnya. Untuk itu, yuk cegah malnutrisi pada lansia dengan 
cara berikut ini. 
Mengapa lansia rentan mengalami kekurangan gizi?
Penuaan membuat tubuh mengalami berbagai perubahan dari mulai 
kehilangan otot, kulit yang lebih tipis, hingga lebih sedikit asam 
lambung. Dikutip dari penelitian yang diterbitkan dalam Scandinavian 
Journal of Gastroenterology, hal ini biasanya disebabkan oleh penyakit 
gastritis atopik.
Saat seseorang memiliki penyakit ini maka asam lambung yang 
dihasilkan akan terus menurun. Kondisi ini membuat penyerapan 
nutrisi tertentu seperti vitamin B12, kalsium, zat besi, dan magnesium 
pun akan menurun. Padahal, semakin tua Anda semakin butuh 
banyak zat gizi agar tubuh tetap bisa melaksanakan fungsinya 
dengan baik.

Namun, meski zat gizi yang dibutuhkan semakin banyak, lansia 
memiliki kebutuhan kalori yang lebih rendah dari orang yang lebih 
muda. Hal ini tak jarang menjadi salah satu penyebab mengapa lansia 
mengalami malnutrisi. Pasalnya, ia butuh nutrisi yang sama 
banyaknya tapi di sisi lain harus makan lebih sedikit kalori.
Selain itu, masalah lainnya yang menyebabkan malnutrisi pada 
lainnya yaitu berkurangnya kemampuan tubuhnya untuk mengenali 
rasa lapar dan haus. Akibatnya, lansia sering kali mengalami 
penurunan berat badan yang tak disengaja karena hal ini.
Masalah nafsu makan yang terus menurun karena indera perasa dan 
penciuman yang semakin sensitif mencium bau makanan juga 
menjadi salah satu penyebabnya. Tak hanya itu, berbagai gangguan 
kondisi yang dialami seperti disfagia (susah menelan) juga membuat 
lansia menjadi tak memiliki nafsu untuk makan.
Cara mencegah malnutrisi pada lansia
Berikut berbagai cara mencegah malnutrisi pada lansia yang bisa 
Anda lakukan, yaitu:
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5. RENCANAKAN KEGIATAN SOSIAL
Jadikan waktu makan dan berolahraga menjadi 
kegiatan sosial. Dorong orang tua Anda bertemu 
tetangga atau teman untuk makan siang. Dengan 
bersosialisasi mungkin orang tua Anda akan 
lebih bersemangat saat menyantap makanan.

https://hellosehat.com

1. BERIKAN MAKAN MAKANAN BERGIZI TINGGI
Sebagai orang yang mengurus lansia, Anda wajib 
memberi makanan yang bernilai gizi tinggi. Coba 
tanyakan pada orang tua Anda kira-kira olahan 
masakan apa yang ingin dimakannya. Hal ini dilakukan 
sebagai usaha agar nafsu makannya meningkat. 
Usahakan untuk memberi makanan dengan gizi 
seimbang tanpa melebihi kalori yang dibutuhkan.
Anda bisa mengganti nasi putih dengan nasi merah 
atau roti tawar biasanya dengan roti gandum. Jangan 
lupa selalu sediakan sayur dan buah dalam setiap 
menu makannya. Agar nafsu makannya tetap terjaga, 
Anda juga perlu kreatif dalam mengolah makanan 
agar orang tua tak lekas bosan.

2. BERIKAN SUPLEMEN
Suplemen membantu menyediakan nutrisi tambahan 
yang tidak didapatkan dari makanan. Selain itu, 
suplemen juga membantu mencukupi kebutuhan zat 
gizi tanpa melebihi batas kalori yang seharusnya. Akan 
tetapi, usahakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu 
ke dokter mengenai suplemen yang cocok.

3. MEMBERIKAN CAMILAN SEHAT DI ANTARA 
WAKTU MAKAN
Agar tak terjadi malnutrisi pada lansia, coba cegah 
dengan memberikan camilan sehat di antara waktu 
makannya. Buah, jus, dan berbagai makanan sehat 
lainnya bisa menjadi alternatif camilan sehat yang bisa 
Anda berikan. Anda juga bisa menanyakan kira-kira 
camilan seperti apa yang ingin dimakannya agar 
sesuai selera.

4. AJAK BEROLAHRAGA
Olahraga tak hanya menyehatkan badan tetapi juga 
membantu merangsang nafsu makan. Pasalnya, 
olahraga meskipun ringan akan membakar kalori 
tubuh dan merangsang rasa lapar. Jalan kaki menjadi 
salah satu olahraga santai yang bisa dilakukan 
bersama-sama dengan orang tua Anda.
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RUANG KEGIATAN

ihlah Medis Suara Hati kembali terlaksana Rtanggal 24 Pebruari 2019 pada hari Ahad lalu. 
Bertempat di LKSA /Panti Asuhan Al Mukhlis 

yang terletak di Perum Bluru Permai Graha Penta 
Sidoarjo.
LKSA Al Mukhlis diasuh oleh sepasang suami istri 
yang mengabdi untuk mengurus anak-anak yatim. 
Mereka adalah Bapak Siswoyo dan Ibu Nur Amiroh 
yang begitu telaten serta sabar dalam mengasuh 
para anak asuh di Al Mukhlis. "Kami akan merawat 
para anak asuh yang ada di sini hingga kuliah", begitu 
tutur ibu Nur Amiroh. Ibu Amiroh mengungkapkan 
bahwa mereka tidak akan menambah anak asuh, 
sehingga bisa fokus merawat hingga mereka selesai 
kuliah. Pemilik LKSA Al Mukhlis ini adalah kepala desa 
Bluru, yang biasa dipanggil "Eyang" oleh anak-anak 
asuh. 
Para anak asuh Al Mukhlis terdiri dari usia TK hingga 
SMA, yang saling hormat dan menyayangi. Mereka 
menyambut kedatangan tim Rahmati dengan baik 
dan hangat. Kegiatan dimulai pada pukul 09.30 WIB 
dengan diawali dengan sambutan penerimaan tim 
Rahmati oleh Bapak Siswoyo. Dalam sambutannya 
Bapak Siswoyo mengungkapkan rasa bahagia dan 
rasa terima kasih yang tak terhingga, karena telah 
berkunjung ke LKSA Al Mukhlis, yang mana selama ini 
tidak pernah ada kunjungan seperti ini, yaitu 
memberikan perhatian untuk para anak asuh Al 
Mukhlis dalam bentuk kesehatan.  Dilanjutkan 

dengan sambutan oleh tim rahmati yang diwakili 
oleh Bidan Elok kemudian ditutup oleh doa oleh 
Bapak Siswoyo.
Kegiatan pun berlanjut dengan pemeriksaan 
kesehatan. Satu persatu anak asuh beserta pengasuh 
LKSA Al Mukhlis diperiksa oleh dr. Ristin dengan 
didampingi oleh para perawat. Pemeriksaan laborat 
diberikan bagi pasien dengan indikasi yang 
diperlukan. Kegiatanpun berlanjut dengan 
pemberian obat dan snak untuk anak-anak asuh. 
Terlihat mereka sangat senang dan berbaris dengan 
rapi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan 16 pasien, terdapat 1 
pasien terdiagnosa cephalgia, ISPA 6 pasien, DM 1 
pasien, myalgia 3 pasien, HT 1 pasien dengan sehat 4 
anak. dan terdapat pemeriksaan laborat untuk 
pengasuh LKSA cek asam urat 4, gula darah 3, 
cholesterol 3.
Kegiatan Rahmati berakhir pada pukul 11.30 WIB. 
Sebelum berpamitan, kami memberikan cinderamata  
berupa kotak P3K beserta isinya serta menjelaskan 
manfaatnya. "Sekali lagi terima kasih tak terhingga 
kami sampaikan, hal ini sangat dibutuhkan oleh panti 
asuhan kami.", begitu tutur Ibu Amiroh. Dan beliau 
berharap suatu saat nanti Tim Rahmati akan 
berkunjung kembali. Semoga kegiatan rahmati yang 
penuh manfaat ini berkah dan barokah untuk kita 
semua. Aamiin. Alhamdulillah. (enas)

Panti Al Mukhlis
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RUANG ANAK ASUH

ada bulan Juli 2018, Safa Hermira Ramadhani Pyang akrab dipanggil Safa, memulai hari 
pertamanya sebagai anggota baru LKSA Suara 

Hati. Saat ini safa tengah berumur 9 tahun dan 
menduduki bangku kelas 1 sekolah dasar, yakni di 
SDN Masangan Wetan yang lokasinya berada di 
dekat asrama LKSA Suara Hati. 
Safa merupakan buah hati dari Ibu Sri Haryati dan 
Bapak Agus Sumarsono. Sang Ayah sudah sejak tiga 
tahun telah pergi meninggalkannya dan keluarga 
dan sampai saat ini belum diketahui 
keberadaannya. 
Keterbelakangan ekonomi keluarga membuatnya 
sulit untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah. 
Mata pencaharian sang ibu yang tidak tetap, 
membuat dia dan ibunya harus berpindah-pindah 
tempat tinggal, yang membuat sekolahnya ikut 
terbengkalai. 

Namun hal ini tidak membuatnya patah semangat, 
ia tetap bertekad untuk terus melanjutkan 
pendidikannya. Meski harus mengulang kelas 
kembali ke kelas 1, safa tak pernah minder dan 
terus berusaha menggapai cita-citanya yaitu 
menjadi POLWAN yang baik dan dapat 
memberantas seluruh kejahatan di Negara ini. 
Safa hobi sekali membaca. Meskipun masih terbata-
bata dalam membaca, ia terus berlatih dan 
berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Saat ditanya 
siapakah tokoh inspirator, Safa ia menjawab bahwa 
tokoh inspiratornya yaitu kakak-kakak yang ada di 
LKSA Suara Hati karena mereka selalu membantu 
dan menyemangati Safa dalam segala hal. 
Satu hal yang menjadi keinginan Safa jika dewasa 
adalah dapat membelikan ibunya rumah agar dapat 
tinggal bersama ibu dan saudaranya. Yuk kita 
doakan semoga segala impian dan cita-cita Safa 
dapat diwujudkan oleh Allah SWT. Aamiin. (syf)

SI KECIL SAFA, 
KELUARGA BARU 

LKSA SUARA HATI

Ingin membelikan ibunya rumah 
agar dapat tinggal bersama ibu 

dan saudaranya
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RUANG DONATUR
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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 
akan dimanfaatkan untuk 
layanan jemput zakat, layanan 
anak yatim, piatu, dhuafa, 
Pelayanan dakwah & 
layanan kegiatan medis serta 
layanan ummat lainnya.  

“

MLU - YSH

MOBIL LAYANAN UMMAT - YAYASAN 
SUARA HATI

MOBIL LAYANAN UMMAT

A/N : YAYASAN SUARA HATI SIDOARJO

PATUNGAN SODAQOH
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Kirimkan foto buah hati anda 

KOLOM BUAH HATI

Zayn Ar-Rafif Fathur Rahman
Sabtu, 23 Februari 2019

Siti Nur Rofi'ah
Muhammad fathur Rahman

Khadijah Ayska Rizna Putri. 
Kamis 14 Februari 2019

Rizky Akbar. N, S.E 
Uswatun Hasanah, S.Pi

Ayra Ali Ghozali 
Selasa, 26 Februari 2019
Sujali, S.S
Puji Hariyati Amd. Keb
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KOLOM BUAH HATI

Berang-berang adalah mamalia semi-aquatik. 
Artinya, ia tinggal di darat, tapi banyak 
menghabiskan waktu di air. Makanan 

kesukaannya adalah ikan dan kerang. Serigala 
dan anjing liar adalah musuh berang-
berang. Untuk menghindari 
musuhnya, berang-berang pun  
membangun rumah yang 
unik. Kita intip, yuk, 
bagaimana berang-berang 
membangun rumah!

Membuat Bendungan
Sebelum membangun 
rumah, berang-berang 
akan membuat 
bendungan lebih dulu. 
Bendungan itu terbuat dari 
cabang-cabang pohon dan 
lumpur yang ditumpuk secara 
rapi. Bendungan yang dibuat 
berang-berang masih memiliki 
celah. Jadi, aliran airnya masih bisa 
mengalir secara perlahan.

Membuat Rumah
Setelah membuat bendungan, berang-berang 
mulai membuat rumah di tengah danau atau 

sungai yang sudah ia bendung. Rumahnya terbuat 
dari batang pohon dan lumpur yang disusun 
menjadi sebuah kubah. Di dalam kubah itu ada 

tempat tidur yang kering dan nyaman. Nah, di 
sana lah berang-berang tinggal 

bersama keluarganya.

Pintu Rahasia
Untuk masuk ke rumahnya, 

berang-berang harus 
melewati pintu rahasia 
yang ada di dalam air. 
Untuk melewati pintu ini, 
berang-berang harus 
menyelam lebih dulu. 
Dengan pintu rahasia ini, 

para pemangsa atau 
musuh berang-berang akan 

kesulitan menangkapnya.

Kotak Fakta :
Berang-berang membuat rumah di 

tengah danau atau sungai untuk 
menghilangkan baunya. Jika berang-berang 
membuat rumah di darat, bau tubuhnya akan 
tercium dengan mudah oleh serigala dan anjing 
liar

INTIP BERANG-BERANG 
MEMBANGUN RUMAH, YUK!



LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 

BULAN: FEBRUARI 2019

b. Shodaqoh

e. Waqof Tunai

f. Lain-Lain

JUMLAH

PENGELUARAN 

d. Sosial Kesehatan

JUMLAH

SALDO AKHIR

c. Media Syi'ar dan Dakwah

PROGRAM

b. Kegiatan Sosial

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

PEMASUKAN 

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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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

BULAN MARET 2019

NO. NAMA DONASI

1 Bunda Elmo 100.000              

2 Bunda Tasya 100.000              

3 Mamik 200.000              

4 Ifa Rahayu 250.000              

5 Hamba Allah 100.000              

6  Uti Erwin  400.000              

7  Lantasi  300.000              

8  Wahyu  250.000              

9  Emmy  100.000              

10  Stikes Hang Tuah  1.000.000           

11  Yunita/ Firman  130.000              

12  Mbak Mia 150.000              

13  Bu Arif  100.000              

14  PLN 6.000.000           

15  El Zatta 1.000.000           

16  Bu Midha Dan Umik  2.200.000           

17  Heriningsih  150.000              

18 Erwin 50.000                

19 Ybm Pln Jbtb 15.000.000         

20 Bambang Hari M 100.000              

21 Supriyono 200.000              

22 Dr. Hanan 5.000                  

23 Lukita Sari 20.000                

24 Antok Harianto 50.000                

25 Mendoan N 550.000              

26 Ibu Widodo 300.000              

27  Optik Sinto 300.000              

28  Tanti Herlany  100.000              

29  Zainul Ihsan  200.000              

30  Dyah Palupi  100.000              

31 Hamba Allah 50.000                

32 Qoni Santosa Nugraha 2.000.000

           

33 Galang Abi H 400.000 

34 Rusly Arfan 300.000              

35 Rusly Arfan 150.000              

36 Lily Rosadi  100.000              

37 Bakso Kepala Sapi 50.000                

38 Apotik Insan Farma Sehat 50.000                

39 Hamba Allah 50.000                

40 Hamba Allah 50.000                

41 Anjarwati 200.000              

42 Indah S 100.000              

43 Ibu Sri M 500.000              

44 Sri K 100.000              

45 Hamba Allah 1.000.000           

46 Ibu Prima 100.000              

47 Pak Samsuri 100.000              

48 Anggun Prastio 200.000              

49 Ybm Pln Jbtb 2.500.000           

50 Eka Puja Kesuma 50.000                

51 Bapak Herdiawan 50.000                

52 Tri Ratnasari 500.000              

53 Hamba Allah 5.000.000           

54 Hamba Allah 50.000                
55 Sony Bca 100.000              

56 Eka 200.000              

57 Suyati 20.000                

58 Bu Sokib 250.000              

59 Toko Quin 350.000              

60 Toko Susu El-Laban 500.000              

61 Rusly Arfan 285.000              

62 Rusly Arfan 165.000              

63 Ibu Tanti 100.000              

64 M.Fauzy 50.000                

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



TABUNGAN 
QURBAN

 Manfaat Tabungan Qurban:

Ibadah Qurban Terasa Lebih Ringan 

Disesuaikan Dengan Kemampuan.

 Dijemput Tiap Bulan 

atau Via Transfer Bank. 
*Harga hewan Qurban, 

akan disampaikan setelah Idul Fitri

Info : Call / SMS / WA

0 3 1 8 5 4 7 4 9 9
0851 0477 3693

Kantor :
Perum. Puri Maharani Blok A2 No.1
Desa Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo
No. Telepon : 031 854 7499    www.suaraha�.org

0823 9757 4615

yayasansuarahati

@yshpeduli

www.suarahati.org

info@suarahati.org



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



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

HANYA DISINI tempatnya...

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

*Free persewaan peralatan kambing guling

Paket Harga

Paket A

Paket B

Paket C

Rp. 20.000

Rp. 17.500

Rp. 15.000

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 & 

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

Paket MenuHarga

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

PAKET   AQIQAH

Harga 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

Paket

KAMBING  GULING

PAKET  TASYAKURAN

BIKIN

esaP nil  ak
e

S

TE
S
TIM

O
N

I

Call & WhatsApp

031-854 74 99 
0822 6453 0109 / 0823 3539 2883

Sub Agent :
Ibu Heni
0822 2608 0822
Jl. Suko Ketapang no 8 Sukodono Sidoarjo

Ibu Aci
0812 5223 5170
Ds. Jabaran RT 09 RW 03 Balongbendo
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