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Bersabar adalah satu kemuliaan mukminin, maka kita harus 
selalu menjaga hati. Saat menerima nikmat wajib bersyukur dan 
saat menerima ujian atau musibah harus bersabar. Karena 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam 
berkeluarga dan berbangsa bersabar bersama juga perlu kita jaga, 
sebagaimana pada rubrik Pesan Ilahiyah edisi kali ini.

Ada juga enam langkah yang wajib dilaksanakan oleh wirausaha 
muslim agar bisnisnya berkah dalam rubrik Semangat Pagi.Kisah 
seorang pemuda yang sungguh telah jauh dari Allah, setiap saat 
dia selalu bermaksiat. Apa yang membuatnya menangis? Hingga 
akhirnya berharap rahmat dan ampunan dari Allah. Anda bisa 
mencari tahu dalam rubrik Cindera Hati. 

Dan sebuah kisah yang inspiratif tentang seorang mantan 
cleaning service yang menjadi owner PT. Rocket Chicken, sebuah 
bisnis fried chicken yang telah menasional, bisa anda baca di 
rubrik Inspirasi Sukses.Ada juga beberapa rangkaian acara di 
bulan Ramadhan kemarin yang belum kami tampilkan, maka kami 
sajikan pada edisi kali ini.Semoga bermanfaat dan selamat 
membaca...
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 MINDSET

Membunuh itu dzolim
Mencuri itu dzolim
Berzinah itu dzolim
Adu domba itu dzolim
Ghibah itu dzolim
Dan sebagainya

Apa itu dzolim?
Secara bahasa, kata dzolim (ظلم) 
bermakna :محله  وضع ال��ء ف�غ� [meletakkan �
sesuatu bukan pada tempatnya]. Jika kita 
berpijak dari makna tersebut, maka 
sebenarnya kita akan melihat di sekitar 
lingkungan kita ternyata begitu banyak 
hal-hal yang termasuk ke dalam kategori 
perbuatan dzolim.
Penulis memberi beberapa contoh 
kedzoliman di awal tulisan merupakan 
kategori kedzoliman yang sering kita 

pahami, namun ada beberapa perbuatan 
dzolim yang tidak kita sadari, bahkan mungkin 
kita lakukan karena kita anggap bukan 
termasuk perbuatan yang dzolim.
Perbuatan dzolim termasuk dosa, karena 
dampak buruk yang dihasilkan dari 
kedzoliman tersebut sangat besar baik bagi 
diri dan atau pada orang lain, bahkan 
lingkungan sekitar. Apa saja contoh perbuatan 
dzolim yang lain :
Meludah di sembarang tempat adalah dzolim, 
karena menyebar kuman dan bakteri.
Buang sampah sembarangan adalah dzolim, 
karena beretika buruk dalam lingkungan 
bersih.

Merusak fasilitas publik adalah dzolim, karena 
merusak sarana yang adalah hak publik.
Trotoar dipakai untuk berjualan adalah dzolim, 
karena merampas hak pejalan kaki.
Memarkir mobil begitu lama di jalan kampung 
yang sempit adalah dzolim, karena 
mengurangi akses jalan warga.
Adakah perbuatan dzolim yang lain, yang 
pembaca ketahui ?
waAllaahua'lam

Buang Sampah Sembarangan itu Dzolim

Oleh : Sujali, S.S (Bendahara YSH)
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etiap pagi hari, sebuah masjid di suatu daerah, mengadakan pengajian rutin atau 

Sbiasa yang disebut kuliah subuh. 

Mereka mendatangkan seorang Ustadz yang membimbingnya. 
Pada suatu hari, Ustadz tersebut mengadakan tanya jawab bersama para jamaah. Hingga 
ada salah satu jamaah yang bertanya.Jamaah   : 
“Assalamu'alaikum Ustadz, saya mau bertanya.
”Ustadz     : “Waalaikum salam, silahkan mau bertanya apa?”
Jamaah   : “Di dalam surga apakah ada rokok Ustadz?”
Ustadz     : “Oh ya ada pastinya.”
Jama'ah   : “Alhamdulilah, akhirnya saya bisa tidur nyenyak.” 
Ustadz     : “Eh jangan seneng dulu, ada tapi nya nih……”
Jama'ah   : “Tapi kenapa Ustadz ?”
Ustadz     : “Sayangnya di surga gak ada api, jadi kalau anda mau menyalakan rokok, tentu 
anda harus pergi ke Neraka.”Jamaah pun langsung terdiam dengan ekspresi muka yang 
kehilangan harapan.



JEJAK RISALAH

urki, siapa yang tidak mengenal Negeri 

Tyang indah ini. Negeri yang selalu 
menjadi topik perbincangan di 

kalangan ”traveller” karena sejarahnya. Negeri 
yang memiliki daya magnet tersendiri di hati 
generasi muda untuk mengemban pendidikan 
di negeri ini. Sejarah di negeri yang kaya akan 
sejarah Islam dan Utsmani yang tidak akan 
ada habisnya bila diceritakan. Dibalik 
keindahan-keindahan sejarah di bumi Al Fatih 
ini, ada satu sejarah dan sebuah ilmu Islam. 
Iman dan Tauhid yang harus dikaji dan 
dipelajari dari negeri asalnya yaitu Risalah An 
Nur.

Risalah An Nur dan Sang Baddiuzaman
Apa itu Risalah An Nur? Mungkin kalimat ini 
asing di telinga kita, tetapi sesuatu yang 
asing itulah yang menjadi sumber ilmu 
ukhrawi dan duniawi yang akan menjadi 
perantara mendekatkan diri dan 
meningkatkan tauhid serta iman kepada sang 
pencipta. Risalah An Nur dengan tokohnya 
”Sang Baddiuzaman” Ust. Said Nursi yang 
mampu melahap ilmu sharaf, nahwu, manthiq, 
tafsir, kalam serta ilmu-ilmu modern seperti 
ilmu matematika, geologi, fisika, kimia, 
astronomi, sejarah, geografi, filsafat dan ilmu-
ilmu lainnya dikuasai dalam hitungan waktu 
yang singkat.
Siapakah Baddiuzaman Said Nursi itu?. 
Dia adalah seorang ulama Turki, lahir pada 
tahun 1877 Masehi di kampung Nurs, daerah 
Khizan, Bitlis Turki. Ia adalah putra dari 
pasangan penghafal Al Quran dan seorang 
alim, Mirza dan Nuriye. Hafalannya sangat 
kuat, cerdas dan sifatnya yang pemberani 
serta menamatkan semua ilmu tentang 
tauhid di zaman daulah utsmaniyah dalam 
waktu tiga bulan. Lalu kenapa diberi gelar 
”Baddiuzaman”?
Baddiuzaman berasal dari bahasa Arab yang 
berarti sosok yang paling berpengaruh atau 

dalam bahasa Turki disebut dengan Zamanın 
Harikası (Tokoh yang memiliki pengaruh kuat di 
zaman itu (Red : Zaman Utsmaniyah). Melalui 
ujian yang diberikan oleh guru-guru dan semua 
kajian ilmu yang diikuti membuat semua orang 
mengakui kehebatan dan kemampuan beliau 
dalam berargumentasi, karena hafalannya yang 
kuat dan sikap bijaknya. Guru beliau, Mullah 
Abdullah memberi gelar Baddiuzaman kepada 
beliau selama masih berusia anak-anak.
Ust. Baddiuzaman Said Nursi menghabiskan 
masa mudanya dengan ilmu dan tarbiyah 
nafsiyah. Baddiuzaman pergi ketempat-tempat 
pengajian seperti Bitlis, Shirwan, Sir'id, Tello dan 
Mardin serta ke sekolah-sekolah di kawasan itu. 
Beliau mengadakan pertemuan bersama para 
ulama terkemuka. Pada suatu hari, saat Ust. Said 
Nursi sedang singgah di kediaman Gubernur Van, 
ia membaca sebuah berita di koran yang 
kemudian menjadi titik tolak perubahan dalam 
hidup beliau. Bahwa seorang menteri negeri 
penjajah Inggris, Sir William Ewart Gladstone di 
kantornya sedang memegang Alquran berkata 
”Selama Alquran ini ada ditangan ummat Islam, 
kita tidak bisa menguasai mereka. Yang perlu kita 
lakukan adalah merampas Alquran dari tangan 
mereka atau kita jauhkan mereka dari Alquran”. 
Hal ini sangat meninggalkan kesan yang 
mendalam dalam diri beliau. Beliau bersumpah 
”Aku akan membuktikan dan memperlihatkan 
bahwa Alquran adalah sebuah mentari maknawi 
yang tidak akan pernah padam dan tidak dapat 
dipadamkan”. Sejak itulah beliau mewakafkan 
penuh dirinya hingga akhir hayatnya bahkan 
hingga saat ini untuk mewujudkan sumpahnya 
itu.
Said Nursi mulai menulis cahaya-cahaya di 
kampung kecil dengan kondisi jalan-jalannya 
yang sempit. Ia menulis cahaya Alquran sebagai 
sarana dan obat bagi penyakit spritual, rohani di 
zaman ini dan menjadi sarana bagi kebahagiaan 
akhirat dan kaum beriman. Karya-karya beliau ini 
menjelaskan secara rinci hakikat iman, tauhid 

Catatan dari Turki "Permata Al Fatih”
Risalah An Nur : "Tauhid dan Cinta”
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yang bersumber dari Alquran. Ia dibantu oleh 
murid-muridnya, seperti Husrev Altin Basak, 
murid sekaligus orang kepercayaannya, 
dalam menjaga dan menyebarkan risalah ini. 
Risalah ini menjadi obat penawar rohani bagi 
jutaan umat manusia.

Risalah An Nur ”Permata Alquran”
Risalah An Nur adalah sebuah tafsir maknawi 
yang menyampaikan permata dan keindahan 
Alquran yang agung dan berharga bagi 
manusia dengan akal dan hati serta sebagai 
pengajaran ilmu kalam yang kuat. Risalah An 
Nur memiliki kekuatan ilmu dan pemikiran 
yang bisa menjawab kebutuhan ma'nawi 
masa kini dan masa yang akan datang. Asal, 
asa, sumber dan ruh dari Risalah An Nur 
adalah membenarkan hakikat-hakikat 
keimanan dari sisi keimanan kepada yang 
gaib melalui penjelasan rahasia Alquran 
dengan Haq al yakin.

Jatuh Cinta Pertama Pada Risalah An Nur
Risalah An Nur membuat tauhid dan 
keimanan kepada Allah semakin tinggi dan 
semakin cinta kepadaNya. Sama seperti 
pertama kalinya saya mengenal dan akhirnya 
jatuh cinta pada hal yang satu ini. Tahu kan 
bagaimana rasanya jatuh cinta. Indah, ya 
indah sekali. Tapi jatuh cinta yang saya 
rasakan setelah membaca dan mempelajari 
risalah ini adalah jatuh cinta sebenar-
benarnya cinta kepada Sang Maha Penguasa, 
Sang Khalik. Pertama kali saya mengenal dan 
berkenalan dengan risalah An Nur dan 
akhirnya membuat diri ini jatuh hati, dipenuhi 
dengan pesona merah muda yang menawan, 
berawal dari sebuah cerita maknawi yaitu 
”Bismillah” . Saat itulah pikiran, hati dan akal 
ini terbuka bersamaan. Risalah An Nur bukan 
sekedar teori yang bla bla bla, tapi mengajak 
seluruh kemampuan diri untuk bekerja dan 
berfikir akan nikmat dari Allah. 

Apa Isi Yang Membuat Jatuh Hati Itu ?
Inilah pelajaran pertama yang membuatku 
langsung tanpa basa basi, jatuh hati 
padaNya.
Bismillah merupakan awal dari setiap 
kebaikan, dengan mengucapkannya kita 
memulai sesuatu. Ketahuilah, wahai jiwaku, 
kalimah yang diberkahi ini bukan hanya 
sebagai syiar Islam, melainkan ia juga wirid 

yang dilafalkan seluruh wujud melalui lisanul hal 
(bahasa actual) mereka. Jika engkau ingin 
memahami bahwa ”bismillah” merupakan 
kekuatan dahsyat yang tak akan berkurang serta 
berkah yang tak akan habis, maka renungkanlah 
dan dengarkan hikayat perumpamaan yang 
ringkas ini :
Seseorang yang mengembara di padang pasir 
Arab badui, jika ia ingin selamat dari gangguan 
perampok dan berhasil mencapai tujuannya, ia 
harus menyandangkan dirinya pada nama ketua 
kabilah dan berlindung padanya. Jika tidak, dia 
akan menderita sendirian dalam kondisi cemas 
dan gelisah menghadapi musuh dan segala 
kebutuhan yang tidak terhingga.
Maka, dalam perjalanan serupa, terdapat dua 
orang yang bepergian melewati padang pasir. 
Salah seorang di antara mereka rendah hati, dan 
yang lain sombong. Si rendah hati sudi 
menyandangkan diri ke ketua kabilah, sedangkan 
si sombong tidak menyandangkan dirinya. Maka 
orang yang sudi menisbahkan diri itu bisa 
mengembara dengan selamat di semua tempat. 
Jika bertemu dengan perampok dia berkata ”Aku 
mengembara atas nama kabilahku”. Perampok 
itu pun pergi dan tidak berani mengganggunya. 
Bahkan setiap kali dia memasuki sebuah kemah 
dengan menyebutkan nama kabilahnya, dia 
dihormati. Sementara itu, pengembara yang 
sombong menemui berbagai musibah dan 
cobaan tak terbayangkan sepanjang perjalanan. 
Dia senantiasa diliputi perasaan takut dan 
seringkali meminta-minta, sehingga membuat 
dirinya terhina.
Wahai jiwaku yang terperdaya! Engkaulah 
pengembara itu, dan dunia ini padang pasirnya. 
Kelemahan dan kefakiranmu tak terbatas. Musuh 
dan hajatmu tiada berujung. Selama demikian, 
maka sandanglah nama Al Malik (Pemilik) Hakiki 
dan Al Hakim (Penguasa) Abadi dalam 
mengarungi padang pasir ini, agar engkau 
selamat dari meminta-minta pada makhluk serta 
tidak cemas menghadapi setiap peristiwa.
Bismillah sebagai pembuka merupakan zikir. 
Alhamdulillah sebagai penutup merupakan 
syukur. Sementara di tengah antara keduanya 
adalah bertafakur, merenungkan dan menyadari 
bahwa nikmat berharga tersebut merupakan 
mukjizat dari kodrat Allah.

www.kompasiana.com
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T
ujuan dari teknologi adalah untuk 
membantu segala aktivitas kita menjadi 
lebih mudah tapi ironisnya ternyata 

seiring perkembangan yang pesat, membuat 
kemampuan manusia hilang. Berikut adalah 10 
kemampuan kita yang telah hilang karena 
perkembangan teknologi seperti smartphone, 
komputer, dan teknologi canggih lainnya

10. Membuat Api

Membuat api bisa dari sesuatu yang sangat 
sederhana dengan pemantik dan korek, misal 
membuat api unggun sederhana dengan korek 
atau pemantik api. Tapi tidak sedikit orang-
orang yang harus berusaha keras untuk 
melakukan hal ini. Lalu bagaimana jika Anda 
tidak memiliki barang-barang seperti ini dan 
harus mengandalkan baja, batu api, kayu, dan 
cara-cara primitif lainnya? Keahlian seperti ini 
sudah hilang sejak lama.

9. Menulis

Menulis surat dengan tangan semakin jarang 
kita temui di masyarakat luas apalagi jika 
pekerjaan kita sudah berkaitan dengan bidang 
komputer. Memang ini adalah kemampuan 
yang dengan mudah didapatkan kembali tapi 
cobalah Anda menulis sebuah surat atau 
artikel yang relatif panjang, Anda akan tidak 
percaya bagaimana mudahnya tangan Anda 
pegal karena sudah sangat lama tidak menulis 
alias hanya mengetik. Padahal pada zaman 
Anda sekolah atau kuliah, menulis catatan 
yang panjang tidak akan membuat tangan 
cepat lelah.

8. Mengecek Fakta

Pernah ada saat dimana kamus dan buku-
buku referensi adalah sumber yang sangat 
berharga untuk mendapatkan sebuah 
informasi, karena telah direview oleh para ahli 

dan sudah dipastikan kebenarannya. Namun 
dengan kemunculan era Internet hal itu sudah tidak 
tepat adanya. Orang-orang dengan mudahnya 
mempercayai apapun yang mereka baca di 
Internet. Apalagi jika informasi itu sudah 
bersumber dari wikipedia, ensiklopedia digital 
terbesar di dunia.

7. Berjalan

Yang dimaksud berjalan di sini bukan benar-benar 
kemampuan kita untuk sekedar berjalan melainkan 
berjalan tanpa mengotak-atik berbagai teknologi 
genggam seperti smartphone. 

Fenomena yang dikenal dengan nama "distracted 
walking" ini muncul dan semakin sering terlihat 
seiring perkembangan teknologi smartphone dan 
messaging seperti sms, email, instant messaging, 
hingga browsing. Ada sebuah studi menunjukkan 
bahwa sejak tahun 2010 ada sekitar 1.500 pejalan 
kaki yang harus masuk UGD karena berjalan 
sembari menggunakan handphone.

6. Mengeja

iPhone Autocorrect, Microsoft Word, Google adalah 
sedik i t  dar i  banyaknya teknologi  yang 
menyediakan fitur memperbaiki ejaan kita. 
Teknologi-teknologi ini memang sangat banyak 
membantu kita dalam mengetik berbagai kata dan 
kalimat. Berhati-hatilah karena apabila kita terlalu 

KEMAMPUAN KITA YANG HILANG 
KARENA SMARTPHONE DAN 
TEKNOLOGI LAINNYA10
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mengandalkan hal-hal ini. Akan ada saatnya 
dimana saat kita menulis dengan tangan tanpa 
bantuan autocorrect atau spell checker. Kita 
akan mulai merasa aneh, berhenti, dan 
mempertanyakan: "Apakah kata ini benar-
benar dieja seperti ini?"

5. Kemampuan Navigasi

Yang dimaksud kemampuan navigasi di sini 
a d a l a h  ke m a m p u a n  m e m b a c a  p e t a ,  
menghafalkan tempat, mengetahui arah. 
Teknologi GPS baik yang ada di mobil ataupun 
di smartphone seperti Google Maps membuat 
kemampuan navigasi kita mulai hilang.

Membaca GPS memang sangatlah mudah 
Anda hanya perlu mengikuti arahan GPS. 

Tapi bagaimana jika tiba-tiba selagi Anda di 
jalan, GPS Anda mati atau rusak? Anda akan 
merasa tersesat di jalan yang benar-benar 
asing. Atau jika ada orang yang menanyakan 
jalan, Anda bisa saja tahu tempatnya, tapi 
sayangnya Anda tidak tahu bagaimana 
memberikan arahan karena biasanya Anda 
hanya perlu melihat arah yang diberikan GPS.

4. Berkomunikasi Dengan Orang Lain

Sebelum munculnya teknologi-teknologi 
seper t i  smar tphone ,  berb icara  a tau  
berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak 
dikenal bukanlah sesuatu yang baru. Apalagi 
saat kita sedang menunggu di tempat umum 
seperti transportasi umum. Ironisnya adalah 
kemunculan smartphone justru membuat kita 
seakan-akan menciptakan 'tembok' di sekitar 
kita.

Daripada melihat ke atas dan sekitar kita, kita 
lebih memilih untuk melihat ke bawah tepatnya 
adalah ke smartphone, yang mungkin saja jika 
Anda melihat ke sekitar Anda ada banyak sekali 
peluang untuk memiliki koneksi yang sangat 
luas. 

3. Matematika

Ada banyak aplikasi kalkulator yang dapat 
didownload, mulai dari perhitungan biasa, 
hingga perhitungan yang lebih kompleks. Tapi 
kapan sih terakhir kalinya Anda menghitung 
sesuatu tanpa menggunakan kalkulator? Bagi 
yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, 
matematika pasti akan sering ditemui tapi 

percayalah seiring terlepas dari status 'pelajar' 
maka Anda akan mulai sangat jarang melakukan 
perhitungan, paling hanya untuk menghitung duit 
dan itupun dilakukan dengan mudah melalui debit 
atau kartu kredit.

Lalu bagaimana jika sudah mulai untuk 
menghitung uang kas, pajak, persentase komisi, 
uang tips, konversi valas, dan perhitungan yang 
lebih kompleks lainnya? Sejak kemunculan 
kalkulator saja,  kemampuan menghitung 
matematika manusia sudah mulai hilang apalagi 
dengan banyaknya apl ikas i  canggih  d i  
smartphone-smartphone Anda.

2. Mengingat Nomor Telepon

Sekarang ini sangatlah merepotkan jika kita harus 
menghafalkan banyak nomor telepon. Kita dapat 
dengan mudah memasukkan semua nomor ke 
dalam aplikasi buku kontak pada ponsel kita. Hal ini 
tidak ada salahnya karena memang untuk 
menghafalkan semua nomor telepon tidaklah 
memungkinkan, tapi sadarkah Anda bahwa sama 
sekali tidak menghafal nomor telepon adalah hal 
yang sangat berbahaya?

Bayangkan apabila Anda dalam situasi yang buruk 
seperti tas Anda hilang karena dicuri orang atau 
battery ponsel Anda habis. Jika Anda menghafal 
beberapa nomor telepon orang terdekat Anda maka 
Anda dapat dengan mudah meminjam ponsel 
orang lain dan menghubungi teman atau keluarga. 
Tapi bagaimana jadinya jika ternyata Anda sama 
sekali tidak mengingat nomor telepon orang lain? 
Cobalah untuk selalu menghafalkan setidaknya 5 
nomor telepon orang-orang terdekat Anda.

1. Meletakkan Teknologi

Di Internet, ada banyak sekali video-video yang 
menekankan topik ”be disconnected” yakni sebuah 
ajakan yang mengajak orang-orang untuk 
meletakkan smartphone mereka dan menikmati 
hidup dalam cara yang lebih tradisional. Pernahkah 
Anda melihat sebuah keluarga atau sekumpulan 
teman yang sedang makan, namun sepanjang hal 
itu salah satu atau seluruh anggota keluarga hanya 
memainkan handphone mereka? Hal itu sangatlah 
menyedihkan. Dahulu hal ini bukan dapat dibilang 
sebagai kemampuan tapi sekarang ini, meletakkan 
keterikatan atas teknologi adalah sebuah keahlian 
tesendiri. Kapan terakhir kali Anda menonton dan 
benar-benar hanya menonton tanpa mengotak atik 
smartphone Anda? www.tahupedia.com
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R
oda kehidupan selalu berputar, tidak 
selamanya orang yang hidupnya “di 
bawah” akan selalu berada di bawah, 

begitu pun sebaliknya.

Tapi, untuk bisa bergerak ke level atas, tentu 
ada usaha dan doa yang menyertai 
perjalanan hidup seseorang. “Man Jadda 
Wajada”, yang berarti “Barang siapa yang 
bersungguh-sungguh, dia pasti akan 
berhasil”.

Itu pula yang gambaran hidup seorang Nurul 
Atik, pria asal Jepara Jawa Tengah yang kini 
sukses menggeluti bisnis fried chicken 
(ayam goreng), di bawah bendera PT Rocket 
Chicken Indonesia

Siapa sangka, bapak tiga anak ini sebelum 
sukses mengembangkan bisnis ayam 
goreng, yang dulunya seorang cleaning 
service sebuah restoran cepat saji di 
Semarang, Jawa Tengah.

Keterbatasan ekonomi di keluarganya, Nurul 
kecil yang merupakan anak bungsu dari 
sembilan bersaudara ini terpaksa memupus 
cita-citanya menjadi seorang polisi. Kedua 
orang tuanya yang menjadi buruh tani dan 
kadang juga tukang batu, bersusah payah 
untuk bisa membiayai sekolah Nurul dan 
saudara-saudaranya hingga ke jenjang 
SMA.

Dari Cleaning Service sampai Area Manager

Secara akademik, Nurul mengaku, 
prestasinya tak menonjol, bahkan beberapa 
mata pelajaran, nilainya terbilang “jeblok”. 
Karena ketika lulus, pria kelahiran Jepara, 25 
Juni 1966 ini cukup kesulitan untuk 
mendapatkan pekerjaan, hingga di tahun 
1989, ia mendapatkan pekerjaan sebagai 

cleaning service, 
dengan gaji awal 
Rp 35 ribu per 
bulan.

Dua tahun 
menjadi tukang 
bersih-bersih, 
Nurul mulai 
dipercaya oleh 
pihak restoran 
sebagai tukang 
cuci piring. Naik 
lagi menjadi 
tenaga bantu di 
dapur hingga 
juru masak. Tak 
berhenti sampai 
di situ, jenjang 
karir yang ia 
tapaki pelan tapi 
pasti 
mengantarnya 
menduduki 
posisi area 
manager di 
restoran tersebut. Namun di tahun ke sembilan, 
Nurul memutuskan untuk meninggalkan 
pekerjaannya, untuk memulai usaha sendiri.

“Di posisi (area manager) itu, saya sudah tidak 
ada jenjang karir untuk naik lagi. Saya kemudian 
diberi modal untuk mendirikan fried chicken 
sendiri, yang dimulainya dari Yogya waktu itu,” 
ungkap Nurul.

Namun, karena ada ketidakcocokan pandangan 
dengan rekan bisnisnya, Nurul memilih mundur 
dari posisi direktur, dengan gaji yang 
sebenarnya sudah lumayan bagus. Lalu, selama 
dua tahunan, ia berjualan aneka gorengan, di 
wilayah Kalasan, Sleman.

Nurul Atik, 

Sukses Kelola 
bisnis fried chicken

INSPIRASI SUKSES
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“Di sinilah saya menguji mental saya, suatu 
saat, kalau saya tidak merasakan, terjun 
kerja sendiri seperti ini. Ternyata, mental 
saya sepertinya lolos,” kenang suami Emy 
Setiawati ini.

Ispirasi Nama dari Kamar Mandi

Baru sekitar awal tahun 2010, Nurul 
memberanikan diri merintis usaha fried 

chicken, dengan menggandeng kakaknya 
sebagai frenchisee. Padahal saat itu, 
peluang investasi bisnis yang ia tawarkan 
masih di awang-awang.

Setelah berhasil meyakinkan saudaranya 
tersebut, pada 21 Februari 2010, Nurul mulai 
membuka gerai pertamanya di Semarang, 
Jawa Tengah, dengan nama “Rocket 
Chicken” yang kini familiar di masyarakat, 
termasuk di Yogyakarta.

Awalnya, lanjut Nurul, nama yang akan ia 
pakai adalah Royal Chicken, namun 
berdasarkan masukan yang pada intinya 

dinilai kurang menjual. Lalu terbesit nama Real 
Chicken, itu pun juga dianggap sebagai filosofi 
rel kereta yang selalu di bawah.

“Saya dapat nama Rocket Chicken itu juga dari 
kamar mandi, karena sudah pusing dan stres 
dua usulan nama sebelumnya dianggap tidak 
bagus,” ungkapnya.

Makna Sukses bagi Nurul

Berbekal pengalaman sebagai pekerja di 
restoran cepat saji selama sembilan tahun, 
akhirnya usaha Nurul berbuah manis. Dari 
awalnya hanya satu gerai berkembang menjadi 
beberapa gerai, kini memasuki tahun ke-9, 
sedikitnya telah ada 486 gerai yang tersebar di 
beberapa daerah di Indonesia, kecuali Sulawesi. 
Jika di awal usahanya, jumlah karyawannya 
baru belasan, kini total pekerjanya mencapai 
6.000-an orang, yang rata-rata lulusan SMA.

Berbagai penghargaan sudah ia raih, sebagai 
bentuk “reward” atas jerih payahnya 
membesarkan usahanya bersama tim. Kuncinya, 
pada kebersamaan dan rasa benar-benar 
memiliki sehingga terbangun team work yang 
solid.

Meski sudah berada di puncak kesuksesan 
seperti sekarang, Nurul yang tinggal di Jalan 
Rocket, Dusun Dukuh, Desa Sidomoyo, 
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY ini 
tak lantas berbangga diri. Baginya, ukuran 
kesuksesan itu justru ketika dirinya telah 
mampu mengantar para karyawannya bisa 
meniti kesuksesan, bahkan sampai melebihi 
dirinya.

Ayah dari Gita Amirul Destisari (21), serta si 
kembar, Salma Amirul Karimah (15), dan Salsa 
Amirul Azizah (15) ini juga terkenal dermawan. 
Terbukti ada beberapa warga di dusunnya yang 
pernah ia berangkatkan ibadah Umroh, 
termasuk juga beberapa karyawannya.

https://kabarkota.com/nurul-atik-si-mantan-
cleaning-service-yang-sukses-kelola-bisnis-
fried-chicken/
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PESAN ILAHIYAH

ERSABAR
 ERSAMA

Oleh : Rofiq AbidinB

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan 
senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

(karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang 
hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 

keadaannya itu melewati batas. (QS. Al Kahfi: 28).

َْ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َُّ َ َ ُ َ َ ْ َ َواْصبر نفسك مع الِذین یدُعون ربھم بالغَداة والعشي یریُدون وْجھھ ۖ وال تعُد َعیناك َعنھم تریُد زینة الحیاة َ ُ ْ ْ َ ُ ِ ُ َّ َِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ََ َ ِْ ِ ْ ِ ِ ْ ِِ ّ
ُ َ َ ْ ًَ ْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َّ ْ ْ ُ ْ ُّدنیا ۖ وال تطع من أغفلنا قلبھ َعن ِذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطاُ ُال ْ ُ َ َ َ ْ ِ ََ َ َ َ َُ ُ ِ
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PESAN ILAHIYAH

M
enyeru yang ma'ruf mencegah yang 
munkar merupakan tugas bersama. 
Maka perlu kiranya membagi tugas 

dalam hal ini. Agar memperoleh pencapaian 
yang maksimal. Karena berbeda amal jami' 
dengan amal syahsiyah. Kalau amal jami' 
memerlukan pola dan ta'liful qulub (penyatuan 
hati), sedang amal syahsiyah, tinggal 
pribadinya yang menentukan masing-masing. 
Saat beberapa individu membangun sebuah 
cita-cita bersama, maka saat itulah masing-
masing akan mengejawentahkan cita-cita itu 
dalam pekerjaan, peran maupun strategi 
pencapaiannya. Sehingga dibutuhkan 
kesabaran dalam kebersamaan. 

Dalam tarikh, ada contoh yang keluar dari 
kebersamaan, yakni pada perang uhud. Saat 
itu ada salah satu orang yang mengajak 
keluar dari kebersamaan, yakni Abdullah bin 
Ubay bin Salul, mengajak kembali pulang 
sekitar sepertiga pasukan Nabi Muhammad 
yang hendak berperang. Pada masa Ali bin Abi 
Thalib juga ada yang keluar dari kebersamaan, 
yang disebut kaum Khawarij.

Dengan demikian, menempuh kebersamaan 
sangat dibutuhkan yang namanya kesabaran. 
Hingga cita-cita mulia tercapai dengan 
tuntas. Dengan demikian untuk membangun 
kesabaran dalam kebersamaan, marilah kita 
kokohkan beberapa hal berikut ini :

1. Ingat tujuan dan cita-cita mulia

Dan di antara manusia ada orang yang 
mengorbankan dirinya karena mencari 
keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun 
kepada hamba-hamba-Nya. (QS. Al Baqarah : 
207)

Semua manusia memiliki tujuan dalam hidup 
masing-masing. Baik tujuan menurut Sang 
Pencipta maupun tujuan menurut pemikiran 
manusia masing-masing atau bahkan 
sinkronisasi antara tujuan Tuhan dan tujuan 
manusia. 

Tujuan penciptaan manusia menurut Tuhan 
adalah melalui sarana yang kita sebut Ibadah, 
yang pada ujungnya adalah keridhoan Allah. 

Sedangkan masing-masing pribadi memiliki cita-
cita yang dipengaruhi oleh didikan keluarga, 
lingkungan dan pendidikan sekolah. Semangat 
yang tak pernah padam adalah semangat yang 
terus dibakar oleh cita-cita. Oleh karena itu 
seseorang tetap dalam kesabaran dalam sebuah 
komunitas, ketika seseorang mengingat cita-cita 
yang sama, ingin membuktikan cita-citanya 
kepada orang lain. Sehingga itu akan menjadi 
pemantik yang besar untuk mengokohkan 
kesabaran dalam kebersamaan. 

2.Realistis

Jangan sampai hanya berangan-angan saja, 
tanpa ada langkah mencapainya. Ukurlah 
mimpimu, lalu tulis dan melangkahlah. Jangan 
sampai berjalan yang justru menjauhkan dari 
tujuanmu. Namun, saat cita-cita itu belum 
terwujud, bersabarlah. Raihlah kembali di masa 
yang akan datang. Selama bersabar pertolongan 
Allah atas cita-citamu akan tetap dalam 

ْ ْ ْ ْ َّ� رءوف بالِعباِدومن الناس من یشري نَفسھُ اْبتغَاء مرضات ِ�َّ َّ ۗ و ِ ِ َ ِْ َِ ِ ٌ ُ َ َ ََ ُ َ َ ِ ََ َ



genggamanNya. Kita harus sadar, bahwa 
sehebat-hebatnnya rencana manusia, akan 
tetap mengikuti rencana Allah juga. Maka 
tetaplah dalam kesabaran, bergandengan 
tangan menyongsong pencapaian dengan 
maksimal.

 

3.Yakin akan kemampuan

Telah menceritakan kepada kami [Abdus 
Salam bin Muthahhar] berkata, telah 
menceritakan kepada kami [Umar bin Ali] 
dari [Ma'an bin Muhammad Al Ghifari] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama 
itu mudah, dan tidaklah seseorang 
mempersulit agama kecuali dia akan 
dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka 
berlakulah lurus kalian, mendekatlah 
(kepada yang benar) dan berilah kabar 
gembira dan minta tolonglah dengan Al 
Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-
ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan 
sesuatu dari ad-duljah ((berangkat di waktu 
malam) ".Hadits Bukhari Nomor 38.

Minta tolonglah kepada Al Ghadwah, 

berpagi-pagi, berencana dan bergerak pagi hari. 
Jangan dilalaikan dunia, karena dunia itu 
permainan. Jangan mau dipermainkan dunia, 
karena kita yang harus mengendalikan 
permainan. Selanjutnya mari kita minta tolong 
kepada Ar-Ruhah, produktif di pagi hari dan 
tidak grusa-grusu, tetap gerak dengan tenang. 
Jika masih belum selesai juga masalah kita, 
maka kita minta tolong kepada Ad-Duljah (extra 
time). Bila diperlukan lembur, sesekali lemburlah 
untuk mencapai apa yang belum dicapai. 

Tidak perlu kita ragu, karena Allah sudah 
mengukur kemampuan kita. Ibarat gelas yang 
telah dicetak untuk diisi dengan 200 ml, tentu 
tidak akan diberikan air yang melebihi 200 ml. 
Begitupun dalam memberikan ujian, Allah pun 
memberikan ujian sebagaimana kemampuan, 
sebagai mana kapasitas. Bersabar saja 
bersama orang-orang yang bersabar. Tak perlu 
mundur dan tak perlu takut, Allah pasti akan 
menolong orang-orang yang bersabar. 

Bersabarlah dalam kebersamaan yang memang 
telah memasang cita-cita dan tujuan mulia. 
Jangan mau dilalaikan dunia. Karena dunia itu 
sarana, bukan tujuan hidup kita. Semua akan 
baik-baik saja, selama kita berpegang pada 
kesabaran, yakni gigih, ulet dan pantang 
menyerah. Efek sabar sesungguhnya tidak 
hanya di dunia, tapi juga di akhirat yang 
pahalanya tanpa batas.

Yayasan Suara Hati
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ََُ َِّصحیح البخاري ٣٨: حدثنَا عْبُد السالم ْبن َّ َ َ
َ َْ َُ ُمطھر قال: حدثنَا عمر ْبن علي عن معن ْبن َّ َْ ِ َُ َ َ ٍ َّ ُِ ِ َ ٍ ّ َ

ْ َ ْْ ْ ُمحمٍد الغفاري عن سعْیِد ْبن أبي سعْیٍد المقبري َ ِ ِ ِ َّ َُ ِ َ َ َِ ّ ِ َ ْ ِ ِ ّ ِ
َ ِعن أبي ھرْیرةَُْ ََ َ ْ

َّ َََّّ َ َعن النبي صلى هللا علْیھ و سلم قال: إن الِدْیَن َّّ َِ َ ِ ََِ َ ُ ّ َِ ِ
ََ َّ ََ ّْ ُ َ ٌ ّ ُیسر و لن یَشاد الِدْیَن أحد إال غلبھ فسِدُدوا و َّ ْ ٌُْ َ َ ََ ِ َ

ْ َُ َْ ِقاربوا و أْبشروا و استعْینوا بالغَدوة و الروحة َ َّ ِ ِ ْ ِ ُُ َْ ْ ِ ْ ْ َِ َ َ َ
ْ ِو َشيٍء مَن الدلجةُّ َِ ْ َ

Bersabarlah dalam 
kebersamaan yang memang 

telah memasang cita-cita 
dan tujuan mulia. Jangan 

mau dilalaikan dunia. 
Karena dunia itu sarana, 
bukan tujuan hidup kita. 

Semua akan baik-baik saja, 
selama kita berpegang pada 
kesabaran, yakni gigih, ulet 

dan pantang menyerah. 

“
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CINDERA HATI

aya melakukan perjalanan pulang 

Ssetelah melakukan safar yang cukup 
lama. Setelah mengambil posisi di 

pesawat, qadarullah, posisiku di dekat 
sekelompok pemuda yang doyan hura-hura. 
Ketika tertawa dibuat terbahak-bahak, dan 
terlalu banyak bersenda gurau. Tempat 
itupun penuh dengan bau rokok mereka.

Ketika itu, pesawat penuh penumpang, 
sehingga tidak memungkinkanku untuk 
berpindah tempat. Ingin sekali aku pergi dari 
tempat ini, biar aku bisa istirahat. Sesak 
rasanya duduk bersama mereka. Aku hanya 
bisa menenangkan pikiranku dengan 
mengeluarkan mushaf dan membaca Al-
Quran dengan suara pelan.

Beberapa saat kemudian, kondisi mulai 
tenang. Ada diantara pemuda ramai itu 
mulai membaca koran, ada yang sudah 
mulai tidur. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan 
salah satu pemuda yang hura-hura duduk di 
sampingku: cukup..cukup…! Saya mengira 
dia merasa terganggu dengan suaraku. 
Akupun minta maaf, dan melanjutkan baca 
Al-Quran dengan suara pelan yang hanya 
bisa kudengar.

Tiba-tiba orang itu menutupi wajahnya 
dengan tangannya, kepalanya naik turun, 
maju mundur, dengan respon kasar dia 
memarahi saya: 'Saya sudah minta kamu 
untuk diam, diam. Saya gak sabar!' Diapun 

langsung pergi meninggalkan tempat duduknya, 
menghilang dari pandanganku. Sampai akhirnya 
dia kembali. Dia minta maaf, dan menyesali 
perbuatannya, kemudian tenang di tempat 
duduknya.

Saya tidak tahu, apa yg sedang terjadi. Tapi 
setelah tenang sejenak, dia melihat saya dan air 
matanya mengalir. Di situlah dia mulai bercerita:

Sudah kurang lebih tiga tahun, saya belum 
pernah meletakkan dahiku untuk sujud, saya 
tidak menyentuh sedikitpun satu ayat dalam Al-
Quran. Sebulan ini saya melakukan traveling. 
Hampir semua maksiat telah aku cicipi dalam 
perjalanan ini.

Aku mendengar anda membaca Al-Quran. 
Terasa hitam dunia di wajahku. Sesak dadaku. 
Aku merasa sangat hina. Aku merasa semua 
ayat yang engkau baca menghantam jasadku, 
layaknya cambuk. Akupun bingung dan bertanya 
pada diriku: 'Sampai kapan kelalaian ini akan 
kualami?' 'Kemana lagi aku harus melaju?' 
'Setelah piknik penuh hura-hura ini apalagi yang 
harus aku lakukan?' Lalu tadi aku ke toilet. Tahu 
kenapa? Saya ingin menangis sejadinya, dan 
tidak ada tempat yang terlihat manusia, selain 
toilet.”

Akupun menasehatinya untuk bertaubat, 
kembali kepada Allah. Setelah itu dia terdiam. 
Ketika pesawat mendarat. Dia memintaku 
ngobrol sejenak. Seolah dia ingin menjauh dari 
kawan-kawannya. Semangat kesungguhan 

Apa yang Membuat 
Pemuda ini Menangis?
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untuk bertaubat sangat kelihatan dari raut 
wajahnya. Dia bertanya: “Apa mungkin Allah 
akan menerima taubatku?” Kujawab dengan 
firman Allah, 'Apakah anda pernah membaca 
firman Allah,

َ َ ِقل يا عبادي الذين أ��فوا عَلى أنفسهم �َ� تقنطوا َّ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُُ َ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ
َّ ِمن رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاَُّّ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ ًِ ََ َ َ َ ْ ُْ َ

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang 
malampaui batas terhadap diri mereka 
sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Az-
Zumar: 53)

Dia mulai senyum kecil, senyum penuh 
harapan dan air matanya berlinangan. Dia 
menyampaikan kepadaku: “Saya janji, saya 
akan kembali kepada Allah.”

Pelajaran:

Manusia adalah makhluk lemah. Tak kuasa 
untuk bersih dari dosa dan maksiat. 
Ditambah dengan godaan pasukan iblis 
yang berusaha selalu menyeretnya ke dunia 
hitam. Tidak ada yang maksum kecuali para 
Nabi yang Allah lindungi dari dosa besar. Di 
saat yang sama, Allah membuka pintu 
taubat yang seluas-luasnya, agar mereka 

tidak putus asa dari rahmat Sang Pencipta. 
Tinggal satu yang perlu digugah: Kapan saatnya 
kita mau bertaubat?
Jika Allah sangat menyayangi kita, mengapa diri 
kita tidak menyayangi diri kita sendiri.

Dalam perjalanan pulang dari peperangan, kaum 
muslimin membawa kemenangan besar. Mereka 
pulang dengan membawa harta rampasan dan 
tawanan. Tiba-tiba ada seorang ibu diantara 
tawanan itu, yang kebingungan mencari 
anaknya. Sampai akhirnya ketemu dan dia 
susui. Melihat hal ini, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bertanya kepada para sahabat,

ًَأترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ْ

“Mungkinkah wanita ini akan melemparkan 
anaknya ke api?”
Para sahabat spontan menjawab: “Demi Allah, 
tidak mungkin.”

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
kemudian menimpali:

ِاَلله أرحم بعباده من هذه بولدهاَّ ُُ
“Allah lebih menyayangi hamba-Nya, dari pada 
kasih sayang ibu ini kepada anaknya.” (HR. 
Bukhari).

www.KisahMuslim.com 
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arusan, saya mendapati tamu 

Bberkunjung ke rumah. Seorang ibu dan 
anak perempuan, yang sebelum 

Ramadhan 1440 kemarin menjadi pengantin 
baru. Saat lebaran tiba, si wanita mudik 
bersama suaminya di sebuah desa di Jawa 
Timur. Sebelumnya, memang tidak ada 
berkunjung ke rumah besan. Pernikahan terjadi 
karena saling percaya dan ikhlas. Sebelumnya 
pihak laki-laki sudah bercerita kalau rumahnya 
di desa dengan deskripsi yang benar.

Tetapi, setelah berkunjung ke rumah mertua, si 
wanita ini kaget dan shock atas kondisi rumah 
mertuanya. Bahkan terlontar ingin berpisah dari 
suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'uun.
Sampai segitunyakah, urusan tempat tinggal 
bisa memicu keinginan berpisah dari suami 
dunia akhiratnya? Sungguh memprihatinkan. 

Si ibu merasa bersalah. Karena saat masa kecil 
putrinya tidak pernah diajarkan bagaimana 
seharusnya bisa beradaptasi dengan 
lingkungan. 

Anak tidak diajarkan bagaimana menerima 
keadaan dan kenyataan hidup, yang tentu akan 
menimbulkan stress bahkan depresi. Anak-anak 
terlalu dituntut sempurna, dan tidak mampu 
melihat kekurangan diri apalagi kekurangan orang 
lain. Padahal hidup itu beraneka rupa. Ada atas, 
ada bawah. Ada kaya, ada miskin. Ada pejabat, ada 
rakyat. Ada guru, ada murid. Ada gunung, ada 
lautan.

Seringkali seseorang cenderung monoton melihat 
dirinya sendiri. Tanpa mau melihat dunia luar. 
Seperti katak dalam tempurung. Baiklah, mengapa 
kita perlu mengajarkan anak-anak untuk 
beradaptasi ?

Sebelumnya, kita harus mengerti dahulu apa itu 
adaptasi. Sebenarnya, kata awal adaptasi 
digunakan untuk istilah Biologi. Yang artinya, cara 
bagaimana organisme mengatasi tekanan 
lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup, 
mampu untuk memperoleh air, udara dan makanan.

Tetapi sejalan waktu, kata adaptasi juga digunakan 

TARBIYAH

MENDIDIK BERADAPTASI
Oleh : Etty Sunanti

Jangan 
menjadikan 

mereka tertutup 
dan egois. Karena 

sesungguhnya 
kemampuan 

adaptasi ini, akan 
berpengaruh besar 

dengan masa 
depan putra-putri 

kita.

“
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untuk kepentingan sosial, bahkan masalah 
kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), kata adaptasi berarti 
penyesuaian terhadap lingkungan, 
pekerjaan, dan pelajaran. Saya sangat 
tertarik dengan pembatasan yang diberikan 
oleh KBBI tersebut. Penyesuaian tersebut 
hanya pada 3 hal :
1. Lingkungan
2. Pekerjaan
3. Pelajaran
Artinya, hanya 3 hal tersebut yang ditolerir 
dalam urusan beradaptasi. Bukan 
beradaptasi masalah prinsip, apalagi 
masalah aqidah. Biar tidak salah kaprah 
menerjemakan persoalan ini. Misal seorang 
muslim harus bisa beradaptasi dengan pola 
hidup orang Hindu. Jelas itu bukanlah 
beradaptasi. Tetapi hal tersebut justru 
merupakan penyimpangan prinsip, dan 
bukan kategori adaptasi.

Ketika ada masyarakat sekitar kita, yang 
melakukan ritual agama lain, atau tradisi 
masyarakat sekitar. Sebagai muslim tidak 
boleh ikut-ikutan, misal sedekah bumi, 
larung sesaji tentu sebagai seorang muslim 
dilarang mengikutinya. Meskipun itu tradisi 
yang sudah membudaya di masyarakat.

Dan hal ini harus kita ajarkan kepada anak-
anak. Batasan apa saja yang boleh dan tidak 
boleh untuk beradaptasi. Bahkan dalam 
KBBI, ada penjelasan Adaptasi Kebudayaan. 
Yang artinya adalah perubahan dalam unsur 
kebudayaan yang menyebabkan unsur itu 
dapat berfungsi lebih baik bagi manusia 
yang mendukungnya.

Jadi ada unsur perubahan positif dalam 
kehidupan manusia. Misal menyebarkan 
budaya etos kerja yang tinggi, tertib antrean, 
menjaga kebersihan lingkungan, gemar 
bersilaturrahim, saling tolong menolong, dan 
lain sebagainya.

Prinsip penting dalam pendidikan 
beradaptasi kepada anak-anak adalah 
melakukan semua kebaikan,  asal jangan 
mencampuradukkan antara yang haq dan 
yang bathil. Dalam Alquran surat Al Baqarah 

ayat 42, artinya, "Janganlah kalian mencampur 
adukkan antara kebenaran dan kebathilan. Dan 
janganlah kalian sembunyikan yang benar 
padahal kamu mengetahui."

Sementara dalam KBBI, Adaptasi Sosial memiliki 
arti perubahan yang mengakibatkan seseorang 
dalam suatu kelompok sosial dapat hidup dan 
'berfungsi' lebih baik dalam lingkungannya. 
Dalam tanda kutip, 'berfungsi' artinya setiap 
orang memiliki peranan mendukung kebaikan. 
Bukan malah kehadirannya menjadi persoalan 
baru, yang meresahkan. Bahkan menimbulkan 
kekacauan. Nah untuk itu, setiap orang tua wajib 
mendidik putra-putrinya agar mampu 
beradaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana 
mereka mau berdakwah, kalau dirinya saja tidak 
mampu menerima masyarakat? Bagaimana 
menjadi seorang pemimpin, jika tidak mampu 
memahami orang lain? Bagaimana bisa 
membangun peradaban, kalau dirinya lemah, 
menutup diri, dan merasa paling benar sendiri?

Lalu, bagaimana cara mendidik anak-anak agar 
mudah beradaptasi terhadap lingkungan ?

1. BUMI ALLAH. 
Meyakinkan kepada anak-anak selama masih 
hidup di bumi Allah, semuanya akan terjaga oleh 
Allah. Ini adalah kekuatan keyakinan yang 
membuat anak merasa tenteram dan aman 
bersama Allah. Dimanapun dia berada, merasa 
bersama Allah Azza wa Jalla. Merasa tenteram 
dan tenang itu dari hati yang bersih. Merasa 
semuanya milik Allah, akan menjadikan manusia 
tidak mudah mengeluh. Misal menginap di hotel 
mewah, merasa biasa saja. Bermukim di  
pegunungan merasa enjoy. Di rumah saudara 
yang sederhana juga biasa saja. Bahkan 
terdampar di sebuah hutan yang sepi juga bisa.

2. JANGAN SOMBONG.
Anak-anak wajib hukumnya diajarkan bersikap 
rendah hati. Tidak boleh menghina orang lain 
beserta kondisinya. Ternyata kebiasaan 
menghina orang lain, adalah warisan 
menduplikasi orang tua. Ketika orang tua 
terbiasa mencela orang lain, maka anak secara 
otomatis juga ikut senang mencela. 
Na'udzubillah.
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3. MAAF DAN TERIMAKASIH. 
Mengajarkan anak untuk meminta maaf 
ketika berbuat salah, dan mengajarkan 
selalu berterimakasih atas kebaikan orang 
lain. Hal ini akan memudahkan mereka 
untuk bergaul dengan siapapun. Mereka 
akan menjadi pribadi yang mudah diterima 
orang lain, karena sikapnya yang sangat 
santun dan mudah muhasabah diri.

4. KETERAMPILAN DIRI. 
Mengajarkan anak-anak menggunakan 
berbagai fasilitas dalam keseharian, misal 
mencuci baju secara manual terbiasa, 
dengan mesin cuci juga biasa. Merapikan 
kamar, rumah, menjaga kebersihan 
dimanapun. Saat anak melakukan kebaikan 
dimanapun berada, maka dimanapun juga 
dia akan mudah diterima orang lain. Jangan 
sampai saat dia di rumah orang lain, dia 
justru seperti raja yang maunya dilayani.

5. MEMBANTU SESAMA.
Anak wajib diajarkan habluminallah dan 
habluminannas. Hubungan baik kepada 
Allah, seringkali menjadikan orang egois. 
Tentu ini sikap yang salah. Ketika orang 
menjalin hubungan baik kepada Allah, maka 
hubungan dengan manusia juga akan baik. 
Habluminannas ini harus diimplementasikan 
dengan terbiasa membantu sesama insan. 
Membantu bisa dengan nasihat yang baik, 
bantuan tenaga, meminjamkan barang 
untuk kemaslahatan bersama. Bahkan 
memberikan donasi untuk kelangsungan 
bersosialisasi terhadap sesama. 

6.  BERSYUKUR. 
Anak-anak harus sering diajak berdialog. 
Bahkan sering ditunjukkan penderitaan 
saudara-saudara kita yang sedang tertimpa 
ujian dan musibah. Ketika mereka kita ajak 
menjenguk orang sakit, mereka bisa bersyukur 
dalam sehatnya. Ketika kita mengajak mereka 
berkunjung di kaum dhuafa', anak bisa 
merasakan bersyukur dengan fasilitas yang 
mereka punya. Ketika anak melihat peperangan 
yang menimpa kaum muslimin, mereka 
bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan 
sebaik-baiknya untuk mempersiapkan segala 
kemungkinan yang menimpanya.

Nah ayah dan ibu, mari kita biasakan 
mengajarkan anak-anak untuk beradaptasi 
dengan lingkungan. Jangan menjadikan mereka 
tertutup dan egois. Karena sesungguhnya 
kemampuan adaptasi ini, akan berpengaruh 
besar dengan masa depan putra-putri kita. 

Mereka akan menjadi generasi yang mampu 
mewarnai kehidupan. Bukan malah terjerembab 
dalam keburukan.Karena kemampuan 
beradaptasi ini akan menguntungkan diri 
mereka sendiri. Dari segi bersosialisasi, 
berdakwah, bekerja, bahkan berjuang untuk 
mengatur umat atau masyarakat.
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AS SIHAH

aat melihat bayi tumbuh dengan berat 

Sbadan normal pastinya hal ini membuat 
ibu senang. Asupan makan bayi pun 

harus dijaga agar berat badan bayi selalu 
naik. Di awal kehidupan bayi, ASI saja pun 
sudah bisa mencukupi kebutuhan gizinya dan 
membuat berat badannya terus naik dalam 
rentang yang normal. Namun, ketika bayi 
sudah besar, memasuki usia 6 bulan, ASI saja 
tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi bayi, 
terutama zat besi. Nah, jika terjadi kekurangan 
zat besi pada bayi, apa sih dampaknya? 
Seberapa penting mencukupi kebutuhan zat 
besi bayi?

Kebutuhan zat besi bayi

Bayi baru lahir sebenarnya masih memiliki 
simpanan zat besi yang berasal dari ibunya 
selama trimester akhir kehamilan, yaitu 
sekitar 250-300 mg atau sekitar 75 mg per kg 
berat badan bayi.

Di tahun pertamanya, bayi memerlukan zat 
besi dua kali lipat lebih banyak. Kebutuhan ini 
bisa dicukupi dari ASI yang diminum oleh bayi 
pada enam bulan pertamanya. Selanjutnya, 

ASI tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan zat 
besi, karena itulah bayi berusia enam bulan wajib 
diberi MPASI, terutama bagi bayi prematur atau 
bayi dengan berat badan rendah.

Bayi membutuhkan asupan zat besi sekitar 7-8 
mg setiap harinya. Untuk mencapai angka ini 
tentu saja tidak mudah. Mama harus benar-benar 
memperhatikan menu makanannya serta 
memastikan si kecil makan makanan yang 
mengandung cukup banyak zat besi di dalamnya

Selain itu, ASI yang merupakan makanan utama 
bayi juga dapat membantu mencukupi kebutuhan 
zat besi bayi. Walaupun kandungan zat besi 
dalam ASI sangat sedikit, zat besi dalam ASI 
dapat lebih banyak diserap oleh bayi 
dibandingkan dengan makanan sumber zat besi 
lainnya dan juga susu formula. Sebesar 50-70% 
zat besi dalam ASI dapat diserap oleh tubuh bayi.

Dampak Kekurangan Zat Besi Bagi Bayi

Jika bayi Anda kekurangan zat besi, tanda-
tandanya yaitu :

1.  Memengaruhi Pertumbuhan Sehingga 

Cenderung Sulit Naik Berat dan Tinggi Badan

ZAT BESI SANGAT PENTING BAGI BAYI,
BERAPA BANYAK 
YANG DIBUTUHKANNYA??



Fungsi utama zat besi buat tubuh adalah 
menyokong perkembangan sistem saraf yaitu 
diperlukan dalam proses mielinisasi, 
neurotransmitter, dendritogenesis dan 
metabolisme saraf. Kekurangan zat besi bisa 
menghambat pertumbuhan sehingga 
perkembangan bayi menjadi tidak maksimal. 
Jika tidak tertangani, bayi cenderung susah 
naik berat badan dan bahkan berisiko stunting 
atau gagal tumbuh.

2. Menghambat Perkembangan Fungsi 

Kognitif Pada Bayi

Fungsi kognitif adalah kemampuan 
mengingat, belajar, mengolah bahasa, 
memecahkan masalah, fokus memberikan 
perhatian pada sesuatu, merencanakan 
sesuatu dan lain sebagainya. Intinya 
kemampuan kognitif sangat penting untuk 
menunjang aktivitas belajar dan menalar. Nah, 
kalau mau anak cerdas, jelas zat besi 
merupakan asupan penting yang tidak boleh 
disepelekan.

3. Memengaruhi Ketahanan Fisik Sehingga 

Gampang Terserang Infeksi

Zat Besi merupakan sumber energi bagi otot 
sehingga memengaruhi ketahanan fisik dan 
kemampuan bekerja terutama pada remaja. 
Jadi bayi atau anak yang kekurangan zat besi, 

punya kencenderungan untuk gampang sakit 
karena daya tahan tubuhnya tidak maksimal.

4. Menyebabkan Bayi dan Anak Kurang Lincah, 

Mudah Capek dan Kurang Semangat

Masa anak-anak adalah masa di mana mereka 
sedang asyik-asyiknya mengeksplorasi hal-hal di 
sekitarnya. Kalau bayi atau anak lesu dan 
gampang capek, kesempatan mereka untuk 
belajar dan mengeksplorasi banyak hal jadi 
terhambat. 

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk 
mencukupi kebutuhan zat besi bayi, terutama jika 
bayi sudah tidak ASI eksklusif. Sedangkan, untuk 
bayi yang berusia di atas 6 bulan, Anda bisa 
memberinya makanan tinggi zat besi di samping 
ASI dan/atau susu formula.

Beberapa makanan dengan kandungan tinggi zat 
besi adalah:
Daging sapi, Hati ayam, Hati sapi, Bayam, Brokoli
Ikan, Telur, Sereal yang diperkaya zat besi

Selain makanan tinggi zat besi, Anda juga dapat 
memberikan makanan tinggi vitamin C. Vitamin C 
dapat membantu penyerapan zat besi oleh tubuh 
menjadi lebih baik. Beberapa makanan 
mengandung vitamin C yang dianjurkan adalah 
jeruk, tomat, paprika, dan stroberi.
www.hipwee.com
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Makanan

yang mengandung 

zat besi
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RUANG KEGIATAN

Y
ayasan Suara hati 
mulai membuka posko 
mudik sehat atau 

Mudik Medical Center (MMC) pada 
akhir pekan bulan Ramadhan di 
ruang tunggu Stasiun Sidoarjo, 
Jawa Timur, Rabu (29/5/2019). 

MMC merupakan program 
sosial kesehatan Yayasan Suara 
Hati yang memberikan pelayanan 
kesehatan bagi para pemudik agar 
tetap sehat ketika sedang mudik 
lebaran. Kegiatan yang digelar 
selama 3 hari, yakni hinggal 31 Mei 
2019 juga menyertakan pembagian 
takjil gratis bagi para calon 
penumpang dan personal yang ada 
di Stasiun Sidoarjo.

Pada moment ramadhan ini 
stasiun Sidoarjo cukup ramai 
dipadati para pemudik yang 
hendak pulang ke kampung 
halaman masing-masing. Mereka 
ada yang berasal dari Banyuwangi, 
Mojokerto, Jember, Cirebon bahkan 
ada yang dari Kalimantan. Dari 
berbagai kalangan, mulai dari 
pegawai perusahaan, kantor 
hingga anggota TNI. Yah, moment 
idhul fitri adalah moment yang 
tidak ingin dilewatkan untuk 
berkumpul dengan keluarga.

Para pemudik tidak 
melewatkan kesempatan untuk 
memeriksakan kesehatannya di 
pos MMC Yayasan Suara Hati. 
Salah satunya adalah bapak 
Slamet dari Banyuwangi. 
“Alhamdulillah adanya posko 
mudik sehat ini, saya bisa periksa 
kesehatan saya, karena akan 
menempuh perjalanan jauh, terima 
kasih sudah ada MMC ini" begitu 
tutur beliau, sembari cek laborat 
kholesterol. 

Pasien dari berbagai kalangan juga berdatangan untuk 
periksa kesehatan. Mereka ada bekerja di fasilitas umum 
seperti Alfa expres, tenaga kerja KAI maupun TNI dan petugas 
keamanan. Semua menyambut baik adanya MMC ini.

Pada MMC ini para pemudik ataupun masyarakat di 
area mendapatkan layanan pemeriksaan general dan cek 
laborat asam urat, gula darah dan kolesterol. Hadir sebagai 
tim kesehatan antara lain dr. Ristin, bidan Elok dan Nisa, 
perawat Puji, Nur Etik, Assadudi, dan Sulfan. 

Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa diagnosa 
seperti gastritis akut, myalgia dan kolesterol, ISPA, hipertensi, 
dan paling banyak adalah TTH dan ada beberapa yang hanya 
cek tensi saja.

Alhamdulillah terima kasih kami sampaikan kepada 
seluruh donatur yang telah membantu terlaksananya 
kegiatan MMC. Semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas 
dengan kebaikan yang lebih dan menjadi amal yang penuh 
berkah. Dan semoga kegiatan MMC membawa manfaat bagi 
kita semua. Aamiin.

Mudik Medical Center

di Stasiun Sidoarjo
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ulan mulia, bulan yang 

Bdinanti-nanti oleh 
seluruh umat Islam di 

dunia dengan penuh sukacita yaitu 
bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan 
adalah bulan yang dirindukan 
seluruh umat Islam di dunia, yang 
mana Allah Subhanahuwata'ala 
akan mengabulkan doa dan 
menerima segala amal kebaikan 
umatNya. Sehingga umat Islam 
berlomba-lomba menebar 
kebaikan. Seperti yang dilakukan 
oleh PLN melalui lembaga Amil 
zakatnya yaitu YBM PLN.

Pada kesempatan kali ini 
YBM PLN Ketintang Surabaya yang 
merupakan kolaborasi dari PLN 
JBTB 1 dan 2 serta UPP PLN 
berbagi kebahagiaan dengan anak-
anak yatim yang bertajuk PLN 
berbagi, salah satunya dikemas 
dalam bentuk kegiatan lomba. 
Lomba-lomba yang diadakan 
adalah lomba baca tulis Al-Qur'an, 
hafalan surat pendek, adzan, baca 
puisi islami, mewarnai dan cerdas 
cermat. Begitu antusias para anak 
yatim mengikuti perlombaan ini, 
mereka terlihat senang dan 
bahagia, hingga kita yang 
melihatpun ikut bahagia. Baik yang 
mendapat juara maupun yang tidak 
tetap mendapat bingkisan dan 
uang saku.

Berlanjut ke YBM PLN TJBTB 
Taman berbagi bersama anak-
anak yatim LKSA Suara Hati yang 
diundang untuk berbuka bersama. 
Kedatangan anak-anak LKSA 
Suara Hati disambut hangat oleh 
ketua YBM yaitu Bapak Sapuan 
bersama keluarga besar YBM. 

selepas berbuka puasa bersama, anak-anak mendapatkan 
uang saku yang diberikan langsung oleh manager YBM. 

YBM PLN UIT Surabaya tidak ketinggalan ikut berbagi 
kebahagiaan dengan anak yatim. Melalui ketua YBM PLN 
UIT, bapak Marwan, YSH mendapatkan santunan untuk 
bulan Ramadhan. Beliau berharap semoga apa yang 
diberikan dapat bermanfaat untuk kegiatan anak-anak asuh 
Suara hati.

YBM PLN Sidoarjo juga ikut berbagi kebahagiaan di 
bulan Ramadhan ini. Dalam kegiatan berbuka puasa 
bersama ini, anak asuh Suara Hati mendapat bingkisan dan 
uang saku serta santunan untuk LKSA Suara Hati.

Rasa syukur dan terima kasih yang tak ternilai kepada 
Allah atas segala kepedulian dan perhatian BUMN 
khususnya PLN UIP JBTB 1 dan  2 serta UPP Ketintang 
surabaya, PLN UIT Surabaya, PLN TJBTB  Taman dan PLN 
Sidoarjo yang telah peduli. Semoga tali silaturahmi dan 
kerjasama ini selalu terjaga dan istiqomah. Aamiin.

PLN BERBAGI
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ari itu, siang yang cukup cerah 

Hmenaungi kota Sidoarjo. Secerah hati 
dan senyum yang terpancar di wajah-

wajah mungil puluhan anak yatim dhuafa dari 
LKSA Suara Hati. Bagaimana tidak??? Adik-adik 
ini  mendapat undangan khusus dari 
manajemen Wuling Motors Sidoarjo untuk 
belanja gratis di Transmart dan bermain 
sepuasnya di arena Trans Studio Mini Sidoarjo, 
Ahad (26/05/2019).

Pabrikan mobil Cina, Wuling Motors, genap dua 
tahun sudah di Indonesia. Menapaki kerasnya 
jalan industri otomotif di tanah air, Wuling 
Motors terus dan terus berkembang pesat 
dengan capaian prestasi hebat.

Pada bulan Ramadhan ini, Wuling menggelar 
event NgabubuRIDE AND CHARITY WULING 
PERDANA SIDOARJO. Mengundang adik-adik 
dari panti asuhan / LKSA Suara Hati, charity 
event ini disambut dengan sangat antusias oleh 
anak-anak.

Diawali pada pukul 14.00 WIB, NgabubuRIDE 
dan Charity Wuling Perdana Sidoarjo ini dihadiri 
oleh jajaran pimpinan Wuling Motors, yakni Ibu 
Elfa selaku Brand manager, Bapak Indra 
(Manager Training), dan para supervisor yaitu 
Bapak Agung, Bapak Hendrik, Bapak Sam, 
Bapak Juri dan Bapak Dwi.

Pada kesempatan ini setiap anak mendapat 
voucher belanja dan voucher bermain. mereka 
bebas menggunakannya untuk berbelanja dan 
bermain apapun yang disukai.

Horeee…Alhamdulillah, sambut mereka saat 
mendapat vocher tersebut. Memang baru inilah 
kali pertama mereka diberi kesempatan untuk 
bisa berbelanja sendiri di mall. Bisa memilih 
barang-barang yang diinginkan, anak-anak 
terlihat sangat exited dengan kegiatan ini. 
Bingung tapi Seru. Dari lorong satu pindah ke 
lorong yang lain untuk mencari barang yang 
diinginkan. Sesekali tampak menghitung-hitung 

RUANG KEGIATAN

NgabubuRIDE AND CHARITY 
WULING PERDANA SIDOARJO
Shopping and Playing Bersama Adik-adik Yayasan Suara Hati
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apakah jumlahnya sudah sesuai 
dengan nilai voucher belanja yang 
diberikan. Tidak terasa satu jam 
waktu berbelanja telah habis, anak-
anak pun berkumpul lagi untuk 
mendapat bingkisan dan menu buka 
puasa.

Setelah itu mereka menuju ke area 
permainan di lantai tiga, yakni di 
Trans Studio Mini Sidoarjo. Dito, 
siswa kelas 4 terlihat senang 
dengan membawa tas berisi 
bingkisan dan barang hasil 
belanjaannya. "Seneng, bisa beli 
macam-macam kue dan susu buat 
lebaran nanti," ujarnya..

Aura sumringah dan senyum 
merekah tergambar di wajah 
mereka, sejak awal hingga akhir 
acara. Bella Novianti, siswa kelas 3 
ini mengaku baru pertama kali 
jalan-jalan ke mal, belanja memilih 
sendiri serta bermain sesuai yang 
dia inginkan.

“Anak-anak mulai umur 7 sampai 12 
tahun, kami ajak untuk belanja dan 
bermain gratis. Acara ini merupakan 
kepedulian kepada sesama untuk 
berbagi kebahagiaan yang 
diwujudkan dengan acara charity, 
yang juga bertepatan dengan bulan 
Ramadhan”, tutur Ibu Elfa, Brand 
Manager Wuling Perdana Sidoarjo.

Alhamdulillah. Kami mengucapkan 
terima kasih atas kesempatan yang 
diberikan Wuling Perdana Sidoarjo 
untuk membahagiakan anak-anak di 
LKSA Suara Hati. Mudah-mudahan 
kegiatan dan silaturrahim yang 
indah ini membawa berkah untuk 
kita semua. Semoga Wuling Motors 
semakin sukses dan 
maju…..Aamiiin.
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alam program Bhakti Ramadhan Ceria, 

DYayasan Susra Hati kembali 
mengadakan pembagian paket lebaran 

untuk para anak-anak yatim asuhan LKSA 
Suara Hati. Acara tersebut dilaksanakan pada 
tanggal 27 Juli 2019 di Puri Maharani 
Masangan Wetan. Tak hanya pembagian 
paket lebaran acara tersebut turut 
dimeriahkan dengan penampilan seni dan 
kreasi dari para santri Suara Hati yang 
menampilkan shalawat al banjari dengan 
sangat apik. Ada pula tampilan pidato bahasa 
arab dan musik islami yang ikut menambah 
kemeriahan acara. Keceriaan dan 
kegembiraan nampak jelas di wajah anak-
anak. Mereka mengaku sangat senang 
dengan program Yayasan Suara Hati ini, yang 
selalu diadakan tiap tahunnya."Tujuan dari 
diadakannya acara ini adalah untuk 
memberikan kebahagiaan kepada anak yatim 
dalam menyambut hari yang fitri karena 
kebahagiaan itu adalah ketika kita 
membahagiakan orang lain” ujar Bapak Rofiq 
Abidin selaku ketua Yayasan Suara Hati. 

Acara tersebut juga diliput oleh Surabaya TV 
yang jug menyambut hangat kegiatan sosial 
ini. Semoga di waktu selanjutnya Yayasan 
Suara Hati dapat mengadakan program-
program sosial lainnya. Yuk bantu Yayasan 
Suara Hati membahagiakan yatim dan kaum 
dhuafa dengan berzakat, infaq dan shodqoh. 
Karena kebahagiaan yang sesungguhnya 
adalah ketika kita dapat membahagiakan 
orang lain.(syf)

Pembagian Paket Lebaran 
untuk membahagiakan 
yatim di hari yang fitri

RUANG KEGIATAN
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Pembagian zakat untuk dhuafa

Kunjungan donatur 

Pesantren Ramadhan



FOTO KEGITAN
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LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 

BULAN: MEI 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 

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI

Rp                    

Rp                    

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                                        

Rp                       

Rp                  

Rp                    

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                    

Rp                  

Rp                     

Pelayanan Kesehatan Amanah Suara Hati (PK-ASHA) merupakan salah satu program divisi di Yayasan 
Suara Hati yaitu divisi kesehatan.PK-ASHA memberi layanan rutin dan home care. Layanan rutin meliputi, 
poli umum, poli gigi, pelayanan KB suntik AK & pil, terapi uap (nebulizer), tes gula darah, tes asam urat, dan 
kolesterol serta tes kehamilan. Pelayanan home care 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 bertempat 
di Perum Puri Maharani blok A2 No. 1, Masangan Wetan, Sukodono, Sidoarjo. Mohon doa restu untuk 
pembangunan klinik PK-ASHA yang akan menuju Klinik Amanah Suara Hati yang nantinya akan menerima 
pelayanan rawat inap.
PK-ASHA 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 profesional yaitu dokter 
umum, bidan dan perawat.
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6,413,056 

81,132,500
 

133,680,300
 

18,362,000
 

14,388,000
 

-

 

15,895,500

 

263,458,300

 

38,242,000 

115,955,599 

27,750,000 

2,500,000 

7,600,000
 

14,395,900
 

6,225,907
 

55,000,000
 

267,669,406

 

2,201,950
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

BULAN Juni 2019

NAMA DONASI NAMA DONASI NAMA DONASI

Setyawati 100,000

Royani 250,000

Lukman B. Refrianto 500,000

Ibu Ummi 150,000

M. Fath Rasya 150,000

Ibu Selvi 150,000

 Nasar Rasik 150,000

Bu Sutini 150,000

 Robingatun  150,000

  Ibu Kristien  100,000

 Ganang Rukmantoro 150,000

Tb. Sari Bumi 20,000

Tb. Sumber Jaya 100,000

Apotik Sevira 100,000

 Bu Novita  300,000

Toto Suseno 150,000

 Bp. Wiwit  150,000

 Ibu Indarwati  150,000

 Dyah Aprilia K  150,000

 Rita Miniarti  150,000

 Uswatun Hasanah  150,000

 Santi  150,000

Alfi 150,000

 Yuli 100,000

 Yuliasih  150,000

 Arif  25,000

Rita Miniarti 100,000

Hamba Allah Bsm 50,000

Arif 25,000

Jamaah Pengajian Nurul Izzah 2,000,000

Hamba Allah 1,000,000

Yunita 80,000

Asfi 50,000

Yunita 10,000

Vivi 2,000,000

Drg. Kurnia 50,000

Hamba Allah 100,000

Ibnu Ruhi 150,000

Eka Puja Kesuma 50,000

Erna Wati Rahayu 150,000

Hamba Allah 25,000

Hamba Allah 25,000

 Ibu Surono  150,000

 Jamiyah Yasin Tahlil  150,000
 Bp. Teguh Susanto  150,000

 Ibu Mahfudz  500,000

Jamiiyah Yasin Tahlil 150,000

Kel. Bpk. Teguh Ihsan 140,000

Lidya 500,000

Ade 150,000

Rio 150,000

Anugrah 50,000

Solikin 5,000,000

Febri Simanjuntak 120,000

Lina Budiarti 150,000

Dr. Farah 150,000

Bu Yeni 400,000

Bu Mercy 100,000

Endang L 2,025,000

Bu Ninik 500,000

Spbu Buduran 100,000

 Bu Bambang  100,000

Bpk & Ibu Giarto 250,000

 M. Amin Arif  150,000

  Bu Heru  150,000

 Widiatuti  100,000

Bu Prima 100,000
Siti Fauziah 500,000

 Yuni Indrawati  150,000

Siti Julaikah 150,000

 Bp. Yudi  150,000

 Anik Zulfiyah  150,000

 Bu Wahyu Roro  200,000

Bu Wahyu 200,000

 Mama Ira  100,000

 Dimas  100,000

 Heri  50,000

Dr.Irfan 50,000

M. Hasan 150,000

Bu Isni 100,000

Bu Widi 50,000

Paguyuban SMADHANIKA 94 1,500,000

Deni 500,000

P3 Royal Plaza 2,500,000

Mamik 300,000

Astra Isuzu 305,000

Rusly Arfan 285,000

Rusly Arfan 165,000

Rusly Arfan 100,000

Bu Khusnul 50,000

Mbak Vela 500,000

Bu Dini 350,000

 Bayu Lesmana  60,000

Diah Eka 150,000

 Dadiyah Yuli  150,000

 Bu Yanto  150,000

Nur Samsi 150,000

Masjid Al-Muhajirin 2,000,000

Endang L 2,025,000

Ibu Santi 150,000

Ibu Sartin 350,000

Samsuri 200,000

Dr.Yayah 10,000

Isti 150,000

Yuyun Rahayu 150,000

Hj. Mimik Rukmini 150,000

Afiyah Latifa 50,000

Hj.Mimik Rukmini 2,500,000

Budi Larasati 300,000

Hilmi 100,000

Pak Adhi 300,000

 Silaturahmi  35,000
 Siti Fatimah  35,000

 Dhafi Abdustani 35,000

 M. Al Khalifi  35,000

 Ainaya Fatiya  35,000

 Ahmad Khamim  35,000

 Sani Ranti P 35,000

 Sam'un Galen A 35,000

Ibu Novita 750,000

 Arko Baksono 150,000

Ali Mustakim 150,000

 Tri Wahyuni Rini 150,000

 Zahro Syamsabakha  150,000

 Alm. Askandar Waras  150,000

 Hayyina Ellidar Dien  150,000

 M. Nizar  150,000

 Ibu Hartutik  150,000

Mama Irul 500,000

Uti Erwin 400,000

Pln Sidoarjo 2,000,000

Fitria Purandi 50,000

Bu Eko Putranti 500,000

Tb. Rahmat Hidayat 150,000

Bp.Kavid 150,000



Form Donatur Rutin Baru

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap

Nama Panggilan

Alamat Lahir

Tempat, tgl. lahir

No. Telpon

E-mail

Instansi / Kantor

Alamat Instansi

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

Menyatakan kesediaan untuk menjadi donatur Yayasan Suara Hati 
dalam setiap bulan :

Jenis Donasi 

Jumlah 

Terbilang

:

:

:

Infaq

Shodaqoh

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Zakat

G-OTA

Rp. 100.000

Rp................

Cara Penunaian 

            Transfer melalui bank

            di antar ke kantor YSH

            di ambil di rumah

            di ambil di kantor

Mulai bulan..............................20

Mengetahui Yayasan Suara Hati dari :

:
BSM BCA BRI

Teman
Website

Majalah
LAin-lain

ِبسم هللا الرحمن الرحیمِ َّ ْ َّ ِْ ِ ِِ

الحمد � رب العالمین 

.............,.............................

Munfiq

(.....................)

Amil

(.....................)



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

Pasang Iklan Disini

100 %
GRATIS

LPK MODES NINIS siap membantu anda untuk penjahit yang sukses dan berpengalaman dengan berbagai 
pola. Hub Bu Ninis 0812-3384-8964. Alamat jl. Hasanuddin 76a Plipir Sekardangan sidoarjo

IKLAN BARIS GRATIS

Dibuka peluang kemitraan bisnis bersama BRITISH PROPOLIS. BP adalah premium product dari Inggris yang 
membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan InsyaAllah mengatasi masalah kesehatan seperti kolesterol, 
diabetes, stroke, sariawan, magh, sakit jantung, ginjal, paru-paru, kista dll. Hubungi 081331166275



BHAQSOSA
(Bhakti�Qurban�Sampai�Pelosok�Desa)

06 AGUSTUS 2019
BATAS	WAKTU

IDUL ADHA
1440 H / 2019 M

Kambing�:
Tipe�A�:�Rp.�2.900.000
Tipe�B�:�Rp.�2.500.000
Tipe�C�:�Rp.�2.100.000

Menerima 
& 

Menyalurkan

SAPI�:
Rp.�2.900.000

(Orang)

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

Rekening :  
BCA : 5560097770  
BSM : 7005341706

HEWAN QURBAN

Bpk Heru  
Bpk Rizky         
Kantor Pusat 
WA                   
      
                                               

 
: 0823 3539 2883
: 0851 0477 3693   
: 031 - 854 74 99
: 0822 6453 0109

                                               

Contact Person
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