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Setelah sebulan penuh kita berpuasa, maka tibalah saat yang 
dinantikan yaitu hari kemenangan. Disebut "hari kemenangan" 
karena merefleksikan perjuangan selama sebulan penuh 
menahan hawa nafsu. Hari kemenangan atau juga disebut Hari 
Raya Idul Fitri. Idul fitri sendiri berarti kembali ke fitrah, yakni 
'asal kejadian', atau 'kesucian', atau 'agama yang benar'. 
Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang 
mendapatkan kemenangan dalam melawan hawa nafsu.
Pada edisi kali ini kami mengajak semua pembaca untuk 
kembali menyalakan semangat ukhuwah agar selalu tercipta 
kerukunan, kebersamaan dan kekompakan dalam kalimatillah. 
Mari kita lupakan segala perbedaan karena beda pilihan, beda 
pendapat ataupun juga karena beda pemahaman. Mari kita jaga 
selalu obor ukhuwah ini agar tidak padam. Selengkapnya bisa 
dibaca di rubrik Pesan Ilahiyah.

Kisah dakwah dari Nabi Ilyas yang mana kaumnya justru 
menolak dakwah bahkan berencana membunuh Nabi Ilyas, 
selengkapnya ada di rubrik Jejak Risalah. Pada ragam ilmu 
dapat kita temukan lima buah termahal di dunia, yang berasal 
dari Jepang. Buah apa sajakah itu??? Dan kenapa harganya 
bisa sangat mahal?? 
Allah maha berkehendak, tidak ada yang mustahil bagiNya. 
Sosok anak yang bernama Fajar Abdul Rokhim menjadi 
contohnya. Menderita lumpuh otak tidak menjadi halangan 
baginya untuk menjadi seorang Hafidz Quran sejak berusia 4,5 
tahun. Bagaimana kisahnya?? Mari kita simak sosok Fajar di 
rubrik Inspirasi Sukses.
Masih ada banyak berita berita menarik lainnya untuk diikuti. 
Tidak ketinggalan pula catatan berupa dokumentasi kegiatan 
Badar 2019 pada laporan kegiatan. Semoga berkenan.

Obor Ukhuwah
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 MINDSET

L
ebaran atau dikenal juga 
dengan sebutan Hari Raya 
Idul Fitri adalah hari 

kemenangan yang dirayakan umat 
Islam setelah sebulan penuh 
menahan hawa nafsu dari fajar 
hingga senja. Hari itu begitu 
spesial, mengingat momen itu 
hanya dirayakan setahun sekali. 
Banyak kegiatan yang dilakukan 
demi memeriahkan 1 Syawal 
tersebut. Tentunya, momen ini 
bukan hanya dirayakan di 
Indonesia saja, tetapi juga di 
seluruh dunia.
Khusus di Indonesia, dengan 
wilayah yang begitu luas dari 
Sabang sampai Merauke dan 
budaya yang beranekaragam, 
akhirnya momen lebaran ini 
menciptakan berbagai budaya dan 
tradisi khas Idul Fitri yang begitu 
kental. Salah satunya adalah 
budaya MUDIK.
Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), mudik secara 
harfiah mengandung arti "pulang 
ke kampung halaman". Tradisi ini 
sudah terjadi secara turun-
temurun sebagai warisan 
budaya bangsa yang 
masih belum 
terkikis oleh 
modernis
asi 
jaman.
Di 
Indonesi
a, mudik 
menjadi 
semaca
m ritual 

wajib untuk menyambung silaturahmi bersama keluarga dan 
juga sanak saudara, setelah setahun lamanya merantau dan 
mencari nafkah di tempat lain. Ada juga istilah Halal bi Halal 
yakni saling mengunjungi teman, tetangga, dan sanak 
saudara untuk saling bermaaf-maafan. Bahkan saat ini, 
tradisi halal bi halal sudah mengikuti perkembangan jaman 
melalui media online dan gadget modern. Kini banyak di 
antara kita yang saling bermaafan melalui handphone, media 
sosial, dan semacamnya.
Namun lebaran juga terkenal dengan budaya konsumtif, 
yakni berlomba-lomba membeli baju baru untuk dipakai saat 
lebaaran. Hal ini tidak perlu terjadi jika umat Islam 
berpegang teguh pada pola pikir memakai pakaian 'terbaik', 
tidak harus yang 'terbaru'. Budaya konsumtif ini 
dikhawatirkan akan membawa umat Islam pada gaya hidup 
hedon dan bermewah-mewah secara berlebihan. Lebih 
memprihatinkan, banyak masyarakat yang memaksakan diri 
hanya untuk membeli baju lebaran, sampai-sampai harus 
hutang dan menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. 
 
Firman Allah SWT yang artinya "Wahai anak cucu Adam, 
sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kalian pakaian 
untuk menutup aurat kalian dan perhiasan bagi kalian. Tetapi 
pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian 
tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka 
ingat."(QS: Al-A'raf: 26).

Sudah saatnya kita merekonstruksi pola pikir tentang 
'baju lebaran'. Landasannya adalah 'pakaian terbaik' 
bukan yang terbaru. Pakaian terbaik itu adalah 
takwa, artinya memakai Alquran dan Sunnah 
Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya 

termasuk saat hari raya. Percuma 
memakai pakaian baru jika tidak 

menutup aurat atau prilaku 
kehidupan yang tidak 
mencerminkan ketakwaan. 
Jadi yang harus diperbaharui 
dan ditingkatkan kualitasnya 
setiap tahun itu 
sesungguhnya adalah 
ketaqwaan kepada Allah.

Budaya Lebaran yang 
Masih Tetap Terjaga
Oleh : Heru (Manager Keuangan YSH) 
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 REFRESH QOLBU

D
i antara cara agar 
seseorang mudah 
meraih ilmu din 

(ilmu agama) adalah 
dengan membersihkan 
hatinya terlebih dahulu 
dari berbagai noda yang 
mengotorinya. Kiat ini bisa 
ditempuh ketika seseorang 
ingin menghafalkan Alquran dan 
melekatkan ilmu dalam hatinya.
Ilmu itu diterima oleh suatu wadah. Dan 
wadah yang menerima ilmu itu adalah hati. 
Sebagaimana suatu wadah yang ingin 
ditempati tentu perlu dibersihkan terlebih 
dahulu. Maka demikian pula dengan keadaan 
hati ketika akan dimasuki ilmu. Semakin 
bersih hati, semakin mudah ilmu itu diterima.
Oleh karenanya, siapa saja yang ingin mudah 
meraih ilmu, maka hendaklah ia bersihkan 
hatinya terlebih dahulu. 

Bersihnya hati adalah dengan bersih dari dua 
hal:
1. Bersih dari kotoran syubhat
2. Bersih dari kotoran syahwat
Bersihnya hati adalah perkara yang amat 
penting. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam diberi wahyu, beliau diperintahkan 
untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. 
Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan,

َ ْوثیابك فطھرَ َ ِّ َ َِ َ
“Dan pakaianmu bersihkanlah” (QS. Al 

Mudattsir: 4). Ayat ini 
ditafsirkan pula dengan 
bersihkanlah hatimu.
Kita pasti malu jika ada yang 
melihat pakaian kita yang 

dekil (kotor). Seharusnya kita 
juga merasa malu jika Allah 

melihat hati kita yang kotor yang 
penuh dosa.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda,

َ ُ ُ َ ُُ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ� ال ینظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأْعمالكمَّ ِإن  ِ ِ ُْ َ ُ ُ َ َْ ْ ِ ْ ْ َِ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ
“Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa 
dan harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat 
adalah hati dan amal kalian” (HR. Muslim no. 
2564).

Siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu akan 
mudah menghampirinya. Siapa yang tidak 
menyucikan hatinya, maka ilmu akan pergi. 
Sehingga dari sini kita lihat sebagian yang meraih 
ilmu malah tidak memperhatikan ini. Hari-hari 
mereka malah lebih sering diisi dengan syahwat 
dan syubhat. Lihat saja mereka masih sering 
melihat gambar-gambar yang haram, kata-kata 
kotor, perbuatan mungkar, dan menikmati 
kemungkaran. Bagaimana orang-orang seperti ini 
bisa meraih ilmu.
Sahl bin 'Abdullah rahimahullah berkata, “Cahaya 
ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi 
dengan sesuatu yang Allah benci.”

Bersihnya hati adalah perkara yang amat penting. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu…

Kiat Meraih Ilmu
Membersihkan Hati
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Kaumnya justru menolak dakwah Nabi Ilyas. 
Bahkan, mereka berencana membunuh Ilyas.

Dalam Alquran, Ilyas adalah seorang nabi dan 
rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, 
Bani Israil. Sayangnya, mereka tak mau 
menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas 
untuk menyembah Allah SWT. Sebaliknya, 
mereka malah menyembah dan memuja 
berhala yang bernama Baal.

Secara lengkap, kisah Nabi Ilyas dijelaskan 
dalam Alquran surah Ash-Shaaffaat [37]: 123-
132. ''Sesungguhnya, Ilyas adalah salah 
seorang dari rasul-rasul. (Ingatlah) ketika dia 
berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu 
tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah 
Baal (berhala) dan kamu tinggalkan sebaik-
baik Pencipta, (yaitu) Allah Tuhanmu dan 
Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?'

Maka, mereka mendustakannya karena itu 
mereka akan diseret (ke neraka). Kecuali, 
hamba-hamba Allah yang ikhlas (menyembah 
Allah). Kami tinggalkan nama baiknya sampai 
kepada umat yang kemudian. Selamat dan 
sejahtera bagi Ilyas. Begitulah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat 
baik. Sungguh, dia termasuk golongan hamba 
Kami yang mukmin.''

Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas 
Alquran, Ilyas diutus oleh Allah kepada kaum 
Bani Israil di daerah Ba'labak (Heliopolis: Kota 
Matahari). Hal yang sama juga disampaikan 
Sami bin Abdullah al-Maghluts dalam 
karyanya Athlas Tarikh  al-Anbiya' wa al-
Rusul (Atlas Sejarah Nabi dan Rasul).

Menurut Sami al-Maghluts, Nabi Ilyas diutus 
oleh Allah di daerah Baalbek (Ba'labakha) 
yang terletak di daerah sebelah barat 
Damaskus (Suriah), yang kini masuk wilayah 
Lebanon. Hal ini juga diperkuat oleh 
keterangan Ibnu Katsir dalam Qishash al-
Anbiya'. Sumber lainnya menyebutkan, 
Baalbek terletak di sebelah timur Kota 

Lebanon sekarang ini.

Nabi Ilyas (sekitar 910-850 SM) merupakan 
keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia adalah 
putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Bila 
diteruskan, namanya akan bersambung ke garis 
keturunan Nabi Ibrahim AS dari Nabi Ishak AS. 
Kaumnya adalah keturunan Bani Israil.

Menurut seorang sejarawan, Baysir Mahjub al-
Saudah, dalam kitabnya Jauber, Tarikhuha wa 
Hadliruha, umat Nabi Ilyas adalah bangsa Yahudi 
yang menyebar di Baalbek (Ba'labakha). Menurut 
sejumlah keterangan, kota ini bernama Fenesia 
(Phoenisia). Dalam Ensiklopedia Islam untuk 
Pelajar, disebutkan bahwa kota itu berada di 

JEJAK DAKWAH NABI ILYAS
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daerah Lebanon.

Penduduk Venesia awalnya dihuni oleh para 
pelaut terkenal. Negeri mereka terletak di 
dekat laut. Namun, mereka tidak beriman 
kepada Allah. Mereka menyembah patung-
patung. Salah satu yang paling dipuja 
adalah Baal. Sampai sekarang, masih ada 
sebuah bangunan altar bernama Heliopolis 
yang diyakini sebagai tempat penyembahan 
bangsa Fenesia kepada Dewa Baal. Nama 
Kota Baalbek sendiri diambil dari nama 
Baal, dewa bangsa Venesia yang 
merupakan seorang wanita.

Karena kebobrokan kaum Bani Israil 
sepeninggal Nabi Sulaiman AS, Allah 
mengutus Ilyas untuk menyadarkan 
kaumnya agar beriman kepada Allah. 
Namun, ajakan dan dakwah Ilyas bertepuk 
sebelah tangan. Kaumnya justru menolak 
dakwah Nabi Ilyas. Bahkan, mereka 
berencana membunuh Ilyas.

Selama bertahun-tahun, Ilyas berdakwah 
dan mengajak kaumnya untuk menyembah 
Allah. ''(Ingatlah) ketika dia berkata kepada 
kaumnya, ”Mengapa kamu tidak bertakwa? 
Patutkah kamu menyembah Baal (berhala) 
dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, 
(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-
bapakmu yang terdahulu?” Maka, mereka 
mendustakannya karena itu mereka akan 
diseret (ke neraka). Kecuali, hamba-hamba 
Allah yang ikhlas (menyembah Allah).'' (QS 
Ashshaaffaat [37]: 124-128).

Mereka mendustakan dakwah Nabi Ilyas. 
Mereka pun berusaha mengejarnya dan 
membunuhnya. Namun, rencana busuk 
mereka tercium oleh Nabi Ilyas. Ilyas pun 
segera meninggalkan kaumnya yang 
berada dalam kedurhakaan.

Dalam Ensiklopedia Islam, disebutkan 
bahwa Nabi Ilyas berusaha menghindari 
kejaran kaumnya. Ia bersembunyi dari satu 
tempat ke tempat lain. Karena perbuatan 
buruk kaumnya itu, Allah menimpakan azab 
kepada mereka berupa kekeringan, yaitu 
tidak diturunkannya hujan selama kurang 
lebih tiga tahun. Hewan ternak banyak yang 
mati dan sawah ladang kering sehingga 

mereka kesulitan mendapatkan makanan.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, Ilyas 
terpaksa selalu berpindah tempat. Terkadang, ia 
tinggal di rumah seorang kaumnya yang 
memercayai Ilyas. Terkadang, ia tinggal di gua. 
Namun, Ilyas tak pernah berhenti berdakwah 
dan menyampaikan kebenaran. Menurut 
sejumlah literatur, setiap rumah yang disinggahi 
Nabi Ilyas akan tercium bau makanan.

Ketika kondisi sudah demikian parah, makanan 
sudah sulit didapat, ternak banyak yang mati, 
dan lahan-lahan menjadi tandus, mereka pun 
berusaha mencari Nabi Ilyas. Ketika berjumpa, 
mereka memohon kepada Ilyas agar bisa 
membantu persoalan yang dihadapi kaumnya.

Nabi Ilyas memerintahkan kaumnya agar 
meninggalkan sesembahan berhala Baal dan 
beriman kepada Allah. Dalam doanya, Nabi Ilyas 
memohon kepada Allah agar mengabulkan 
permohonannya. Atas izin Allah, turunlah hujan 
yang mampu menghidupkan kembali lahan-
lahan yang tandus menjadi subur, tanaman 
kembali digiatkan, dan ternak kembali 
digembalakan.

Namun, keimanan kaumnya ini tak lama 
berselang. Mereka kemudian kembali 
menyembah Baal dan berhala lainnya. Maka, 
Allah pun akhirnya mengazab mereka dengan 
azab kekeringan yang panjang.

Menurut sejumlah keterangan, hingga saat ini 
Nabi Ilyas AS masih hidup. Namun, sebagian 
lagi menyatakan, ia sudah meninggal dunia. 
Sami bin Abdullah menyebutkan, pada saat 
dikejar-kejar untuk dibunuh setelah peristiwa 
kekeringan itu, Allah mengangkatnya ke langit. 
Hal ini juga diamini oleh sejumlah pihak. 
Bahkan, banyak yang mengklaim, hingga saat 
ini ada empat nabi yang masih hidup. Mereka 
adalah Idris, Khidir, Ilyas, dan Isa AS.

Sementara itu, menurut yang lainnya, seperti 
Ahmad Bahjat dalam Sejarah Nabi-nabi Allah 
atau Afif Abdul Fatah dalam Nabi-nabi dalam 
Alquran menyebutkan, Ilyas sudah meninggal 
dunia. Wallahualam.
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Buah termahal di dunia 
Yang berasal dari Jepang5
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esuatu yang terlihat 

Smustahil, jika 
dikehendaki oleh Allah 

pasti dapat terjadi. Sosok Fajar 
Abdulrokhim Wahyudiono mungkin 
menjadi contoh hal itu. Remaja 14 
tahun asal Bandung ini disebut-
sebut telah menjadi Hafidz Al-
Qur'an sejak berusia 4,5 tahun. 
Lebih dari itu, Fajar ternyata adalah 
penderita cerebral palsy (lumpuh 
otak).

Guna berbagi pengalaman 
dengan Fajar, AQL Pustaka pada 
hari Sabtu 18 Februari 2017 
meluncuran buku berjudul “Fajar 
Sang Hafizh, Anak Lumpuh Otak 
Hafal Al-Qur'an.” Buku buah pena 
ustadz Azhar Aziz ini seakan 
menjadi oase bagi orang tua yang 
memiliki anak yang abnormal untuk 
tetap optimis. Penulis, adalah 
mantan Wakil Redpel koran Sindo.

Buku setebal 266 halaman ini 
sangat apik menceritakan 
pengalaman Fajar yang mengidap 
kelainan otak namun diberi 
kemudahan Allah untuk menghafal 
Al-Qur'an. Karenanya, tidak ada 
alasan untuk berkecil hati ketika 
Allah Ta'ala menakdirkan orang tua 
memiliki anak yang bernasib 
serupa.

Meski Menderita Lumpuh Otak

Hafidz Al-Qur'an

INSPIRASI SUKSES
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Acara peluncuran buku ini terselenggara 
bersamaan dengan acara Kajian Tadabbur 
Asmaul Husna asuhan ustadz Bachtiar Nasir 
di Aula AQL Islamic Center, Tebet Utara, 
Jakarta Selatan. Acara dilaksanakan mulai 
pukul 09.00 sampai bakda Dzuhur. Selain 
ustadz Bachtiar Nasir sendiri, acara juga 
dihadiri oleh Fajar dan kedua orang tuanya, H. 
Joko Wahyudiono dan Hj. Heny. Terkait Fajar, 
Ketua GNPF-MUI itu menyampaikan pelajaran 
berharga dari kisahnya.

“Tidak ada halangan bagi siapa pun 
untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Buku ini 
sangat inspiratif dan layak untuk diteladani,” 
ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Fajar adalah 
seorang anak penderita lumpuh otak cerebal 
palcy (lumpuh otak) yang terlahir prematur 
dengan berat 1,6 kg. Penyakitnya baru 
diketahui setelah usianya beranjak 1 tahun. 
Oleh orang tuanya, Fajar diberi terapi 
mendengarkan murattal Al-Qur'an selama 24 
jam setiap harinya.

Atas takdir Allah, di usia 4,5 tahun, ternyata 
Fajar telah menghafal Al-Qur'an berkat murattal 
yang diperdengarkan setiap hari. Kini Fajar tengah 
menghafal hadits dan telah menyelesaikan Hadits 
Arbain. Selain itu, ia juga bisa berbahasa Arab. 
Kisah lengkapnya tertuang dalam buku “Fajar 
Sang Hafizh, Anak Lumpuh Otak Hafal Al-Qur'an.”

Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, selaku 
ulama dan Pakar Pendidikan Arab Saudi pernah 
memberi kesaksian dalam buku ini di halaman 20, 
“Saya memprediksi dan optimistis bahwa kelak 
masa depan Indonesia baik dengan anak ini. 
Bahkan di Asia Timur dia akan menjadi orang 
penting (besar).”

Terbitnya buku ini diharapkan mampu 
menjadi fajar kebangkitan bagi setiap orang tua 
yang memiliki anak bernasib sama. Lebih dari itu, 
kehadiran buku ini sekaligus menjadi pelecut 
semangat bagi anak-anak normal seusianya, 
bahkan untuk semua kalangan.

sumber : www.kiblat.net
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MUNAJAT

- TASYAKUR -
Nama Tgl ultah

Bu Umu Maemah 1 Juni

Hilman Latief 1 Juni

Nashrullah 1 Juni

Siti Munawaroh 1 Juni

Derrick Firdaus 2 Juni

Feriesta Kurniastuti 2 Juni 

Indrawati 3 Juni 

Mazida Anum Ummi Hirza 3 Juni

Muadayah 4 Juni

Jerry Krisna Gani 5 Juni

Dwi Sukmardani 5 Juni

Aini Rahmah 5 Juni

Ibu Sayem 6 Juni

Supriyadi 7 Juni

Hang Tiarso 7 Juni

Indra H 7 Juni

Danang Rukmaroto 9 Juni

Marsudi Suprapto 10 Juni

Suprihatin 11 Juni

Alifia Rahma Putri 12 Juni 

Zaini Rohmat 13 Juni

Cindra Ayun M 14 Juni

Rifda Amalia 14 Juni 

Ida Elisa 15 Juni 

Ike Dian Wulandari 15 Juni 

Sartono Arif 15 Juni 

Mba Ana 17 Juni 

Mia Nunuk Hartini 17 Juni

Bpk. Hendra Andriansyah/ Bu Puji 18 Juni

Yunita Yolanda 18 Juni

Yani Dwi Hariyani 19 Juni

Indah Lestari 20 Juni 

Arif Setiawan 20 Juni

achmad arief Sarbini 20 Juni

Bambang Widjanarko 21 Juni

Anna Juni 21 Juni

Didied Esti W 21 Juni

Siska Ade Irma Fitri 21 Juni

Khristien Wahyu,Ibu 23 Juni 

Kenanta Dewantara 23 Juni

Lailatul Fajriyah 24 Juni

Siti Fauziah 25 Juni

Lilik 25 Juni

Siska Wulandari 27 Juni

Yossie Arga 28 Juni

Anggraeni P 28 Juni

Mas Totok 29 Juni

Bu Yuyun 30 Juni

Ririn Fitriyah 30 Juni 

Nama Tgl ultah Nama Tgl ultah
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Menyalakan 
Semangat Ukhuwah 
Oleh : Rofiq Abidin 

PESAN ILAHIYAH

Jangan biarkan 

silaturrahim 

antar sesama 

redup, gara-gara 

beda pilihan, beda 

pendapat dan 

beda pemahaman.

“
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I
ndahnya saat menyaksikan kerukunan, 
kebersamaan dan kekompakan dalam 
menegakkan kalimatillah. Hingga 

tampak subur dan ranum muamalah yang 
menyenangkan sekitarnya. Keberagaman 
berfikir adalah keniscayaan yang tak 
terhindarkan. Hingga keberagaman itu 
merupakan warna-warni keindahan yang 
patut kita tata dan kita berikan ruang 
sebagaimana proporsinya. Misalnya, 
seseorang ahli taman sangat tahu dimana 
tanaman itu ditempatkan. Tentu 
mengandung azas kepantasan dan azas 
keindahan atau bahkan memang mana 
yang tidak tepat ditempatkan ditaman itu. 
Ini hanyalah sebuah perumpamaan bahwa 
keberagaman umat bukan harus dijadikan 
alasan untuk saling tuding, saling mencela 
dan saling menghujat. 
Perihal di atas hanyalah sebuah gambaran 
betapa indah jika keberagaman umat itu 
dibungkus dengan kata ukhuwah. Bisa jadi 
dalam beberapa hal tertentu ada 
perbedaan, namun harus ada tali ukhuwah 
yang mengikat komitmen untuk saling 
membela dan saling support. Berbeda jika 
tahu ilmunya, maka tidak akan mencela dan 
menyalahkan. Jika perbedaan itu 
mengharuskan penolakan, dengan cara 
yang indah itu lebih bijak, jalan itu bernama 
tasamuh atau toleransi.  
Dalam membangun ukhuwah ada beberapa 
hal yang menurut saya bukan alasan semua 

yang berbeda untuk saling support dan 
bersama-sama menjalankan. Diantaranya 
sebagai berikut : 

1. KEMANUSIAN 
Jika terjadi bencana, maka tak ada lagi sekat-
sekat perbedaan. 
Apakah dia berbeda 
ataukah ia sepaham. 
Menyelamatkan 
korban-korban 
bencana adalah hal 
yang terutama, 
karena berurusan 
nyawa. Bukan lagi 
dia tidak sama 
dengan kita, lantas 
tidak kita 
selamatkan atau kita 
enggan 
membantunya. 
Tengoklah bani 
Hasyim saat 
diembargo oleh 
musyrikin Quraisy, 
sehingga diasingkan 
di sebuah lembah. 
Semua keluarga bani 
Hasyim saling 
membantu bahkan 
ikut merasakan 
penderitaan, meski 
mereka belum 

َّ ََ َُ ِ وعیسى وموسى إْبراھیم بھ وصْینَا وما إلْیك أوحْینَا والذي نوحا بھ وصى ما الدین مَن لكم َشرعُّ ِ َ ِِ َّ ِ ً َّ ِ َِ ِ َ ْ ِ َ ُ ََ ْ َ َ َِ َ َ ِ َ َ ِ َ ََ

َ َ ُْ َ َ َْ ْ ّْ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ یَشاء من إلْیھ یجتبي � إلْیھ تدعوھم ما المشركیَن على كبر فیھ تتفرقوا وال الدیَن أقیموا أنَ ُ ِْ َّ ِ ِ ِ ُ ِ َّ ُِ َ ُ ِ َ ُ ََ ِ َ ْ ُ َِ َِ

َ ِینیب من إلْیھ ویھديْ ُِ ُ ِْ َ ِ ََ

Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa 

yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa 

yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-

orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 

dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya). 

(QS Asy Syura : 13)

PESAN ILAHIYAH
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mengimani ajaran Rasulullah Muhammad. 
Dengan demikian, kepentingan kemanusiaan 
tidak ada lagi alasan untuk tidak bersama 
dalam menyelesaikannya.  Dalam hal 
kemanusiaan, menyambut tamu dan 
menghibur yang sedang kesusahan itu adalah 
praktek muamalah dalam Islam.

2. IQOMATUD DINILLAH
Dalam urusan menegakkan din Allah, Alquran 
melarang berpecah belah. Tak ada alasan 
untuk saling menuding, saling mencela kalau 
sudah berurusan dengan tegakknya din Allah. 
Tegak berarti tidak dilemahkan, tidak ada 
upaya-upaya pelemahan terhadap agama 
islam. Baik pelemahan yang bersifat 
langsung, maupun secara masiv dilakukan 
oleh yang berkepentingan politik. Jangan 
sampai umat islam berbeda dalam iqomatud 
dinillah, itu dilarang oleh Allah. Bagi yang 
berat untuk bersatu dalam iqomatud dinillah, 

menurut Allah 
itulah orang-
orang yang 
musyrik. Maka 
siapa saja yang 
enggan bersatu 
dalam 
menegakkan din 
Allah 
sesungguhnya ia 
telah jatuh ke 
jurang yang 
dalam. Hal yang 
menjadikan 
berat, biasanya 
adalah taklit 
buta dan kurang 
ilmu serta 
ashobiyah 
(Fanatisme 
golongan). Salah 
satu contoh ; 
dilarangnya 
umat Islam 
melaksanakan 
syariat hijab, 
maka 
seharusnya 

semua kompak untuk menolak. Itu hanya satu 
contoh, yang lain tentu masih banyak. Jangan 
sampai fanatisme kita kepada satu golongan 
menghalangi kita untuk bersatu dalam ukhuwah. 
Karena jelas, bahwa berpecah-pecah dalam 
urusan penegakkan din Allah adalah haram. 

3. PEMBELAAN NEGARA 
Saat negara membutuhkan tenaga, pikiran dan 
bahkan harta tentu segenap umat harus 
mengikhlaskannya. Sebagaimana Rasulullah 
contohkan saat membangun Negara Madinah Al 
Munawaroh dengan membuat Piagam Madinah. 
Yang di dalamnya berisi tentang beberapa 
persamaan yang harus dilakukan tanpa melihat 
ras, suku, agama dan golongan. Jika terjadi 
peperangan, maka segenap warga harus ikut 
berjuang membela negara tanpa melihat 
perbedaan. Piagam Madinah adalah konsensus 
masyarakat plural. Maka Islam sangat memberi 
ruang untuk saling hidup berdampingan dengan 
beragam perbedaan. Tentu dengan komitmen dan 
kesepakatan yang menjadi pijakan dalam 
bermasyarakat. 

Tiga hal di atas merupakan hal yang tak 
terbantahkan, bahwa keberagaman dalam islam 
itu tidak menghalangi untuk bersama-sama, bahu 
membahu membangun keharmonisan di rumah 
Indonesia yang sama-sama kita tahu 
kemajemukannya. Bahkan dalam menjalankan 
agama islam, tidak ada paksaan, artinya 
berdasarkan keilmuan yang matang. 
Sebagaimana kita lihat, dalam sejarah Islam tidak 
kita temukan pemaksaan kepada masyarakat 
untuk memeluk Islam, meski minoritas hidup di 
tatanan masyarakat islam. 
Dengan demikian, mari wahai saudaraku nyalakan 
semangat ukhuwah. Jangan biarkan silaturrahim 
antar sesama redup, gara-gara beda pilihan, beda 
pendapat dan beda pemahaman. Demi kemajuan 
Islam dan bangsa Indonesia, maka marilah kita 
bersama-sama membangun harmonisasi dalam 
rumah Indonesia yang kita cintai. 
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"Kisah 
Bapak 
Penjual 
Amplop”

aat menuju ke Masjid Salman ITB untuk 

Sshalat Jumat, saya melihat seorang 
bapak tua yang duduk terpekur di depan 

dagangannya. Dia menjual kertas amplop yang 
sudah dibungkus di dalam plastik.
Sepintas barang jualannya itu terasa aneh”di 
antara pedagang lain yang memenuhi pasar 
kaget di seputaran Jalan Ganesha setiap hari 
Jumat. Pedagang di pasar kaget umumnya 
berjualan makanan, pakaian, DVD bajakan, 
barang mainan anak, sepatu dan barang-barang 
aksesoris lainnya.

Tentu agak aneh dia nyempil”sendiri menjual 
amplop, barang yang tidak terlalu dibutuhkan 
pada zaman yang serba elektronis seperti saat 
ini. Masa kejayaan pengiriman surat secara 
konvensional sudah berlalu, namun bapak itu 
tetap menjual amplop.
Mungkin bapak itu tidak mengikuti 
perkembangan zaman, apalagi perkembangan 
teknologi informasi yang serba cepat dan 
instan, sehingga dia pikir masih ada orang yang 
membutuhkan amplop untuk berkirim surat. 
Kehadiran bapak tua dengan dagangannya yang 

tidak laku-laku itu menimbulkan rasa iba.
Siapa sih yang mau membeli amplopnya itu? 
Tidak satupun orang yang lewat menuju masjid 
tertarik untuk membelinya. Lalu lalang orang 
yang bergegas menuju masjid Salman seolah 
tidak mempedulikan kehadiran bapak tua itu. 
Kemarin ketika hendak shalat Jumat di Salman 
saya melihat bapak tua itu lagi sedang duduk 
terpekur.

Saya sudah berjanji akan membeli amplopnya 
itu usai shalat, meskipun sebenarnya saya tidak 
terlalu membutuhkan benda tersebut. Yach, 
sekedar ingin membantu bapak itu melariskan 
dagangannya. Seusai shalat Jumat dan hendak 
kembali, saya menghampiri bapak tadi.
Saya tanya berapa harga amplopnya dalam satu 
bungkusa plastik itu. “Seribu, jawabnya dengan 
suara lirih. Oh Tuhan, harga sebungkus amplop 
yang isinnya sepuluh lembar itu hanya seribu 
rupiah? Uang sebesar itu hanya cukup untuk 
membeli dua gorengan bala-bala pada 
pedagang gorengan di dekatnya.
Uang seribu rupiah yang tidak terlalu berarti bagi 
kita, tetapi bagi bapak tua itu sangatlah berarti. 

CINDERA HATI
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Saya tercekat dan berusaha menahan air mata 
keharuan mendengar harga yang sangat murah 
itu. Saya beli ya pak, sepuluh bungkus, kata saya. 
Bapak itu terlihat gembira karena saya 
membeli amplopnya dalam jumlah 
banyak.
Dia memasukkan sepuluh 
bungkus amplop yang isinya 
s e p u l u h  l e m b a r  p e r  
bungkusnya ke dalam 
bekas kotak amplop. 
Ta n g a n n y a  t e r l i h a t  
b e r g e t a r  k e t i k a  
memasukkan bungkusan 
amplop ke dalam kotak. 
Saya bertanya kembali 
k e n a p a  d i a  m e n j u a l  
amplop  semurah  i tu .  
Padahal kalau kita membeli 
amplop di warung tidak 
mungkin dapat seratus rupiah 
satu. Dengan uang seribu mungkin 
hanya dapat lima buah amplop.

Bapak itu menunjukkan kepada saya lembar 
kwitansi pembelian amplop di toko grosir. Tertulis 
di kwitansi itu nota pembelian 10 bungkus amplop 
surat senilai Rp7500. “Bapak cuma ambil sedikit, 
lirihnya. Jadi, dia hanya mengambil keuntungan Rp 
250 untuk satu bungkus amplop yang isinya 10 
lembar itu.
Saya jadi terharu mendengar jawaban jujur si 
bapak tua. Jika pedagang nakal menipu’harga 
dengan menaikkan harga jual sehingga 
keuntungan berlipat-lipat, bapak tua itu hanya 
mengambil keuntungan yang tidak seberapa. 
Andaipun terjual sepuluh bungkus amplop saja 
keuntungannya tidak sampai untuk membeli nasi 
bungkus di pinggir jalan.
Siapalah orang yang mau membeli amplop 
banyak-banyak pada zaman sekarang? Dalam 
sehari belum tentu laku sepuluh bungkus saja, 
apalagi untuk dua puluh bungkus amplop agar 
dapat membeli nasi. Setelah selesai saya bayar 
Rp10.000 untuk sepuluh bungkus amplop, saya 
kembali menuju tempat penginapan.
Tidak lupa saya selipkan sedikit uang lebih buat 
bapak tua itu untuk membeli makan siang. Si 
bapak tua menerima uang itu dengan tangan 
bergetar sambil mengucapkan terima kasih 
dengan suara hampir menangis. Saya segera 
bergegas pergi meninggalkannya karena mata ini 

sudah tidak tahan untuk meluruhkan air mata.
Sambil berjalan saya teringat status seorang 

teman di facebook yang bunyinya begini: “bapak-
bapak tua menjajakan barang dagangan 

yang tak laku-laku, ibu-ibu tua yang 
duduk  terpekur  d i  depan 

warungnya yang selalu sepi. 
Carilah alasan-alasan untuk 

membeli barang-barang 
dari mereka, meski kita 
tidak membutuhkannya 
saat ini. Jangan selalu 
beli barang di mal-mal 
dan toko-toko yang 
nyaman dan lengkap..
Si bapak tua penjual 

amplop adalah salah satu 
dari mereka, yaitu para 

pedagang kaki lima yang 
barangnya tidak laku-laku. 

C a r a  p a l i n g  m u d a h  d a n  
sederhana untuk membantu mereka 

adalah bukan memberi mereka uang, 
tetapi belilah jualan mereka atau pakailah jasa 

mereka.
Meskipun barang-barang yang dijual oleh mereka 
sedikit lebih mahal daripada harga di mal dan toko, 
tetapi dengan membeli dagangan mereka insya 
Allah lebih banyak barokahnya, karena secara 
tidak langsung kita telah membantu kelangsungan 
usaha dan hidup mereka. Dalam pandangan saya 
bapak tua itu lebih terhormat daripada pengemis 
yang berkeliaran di masjid Salman, meminta-
minta kepada orang yang lewat.
Para pengemis itu mengerahkan anak-anak untuk 
memancing iba para pejalan kaki. Tetapi si bapak 
tua tidak mau mengemis, ia tetap kukuh berjualan 
amplop yang keuntungannya tidak seberapa itu.

Di tempat lain saya amati lagi bungkusan amplop 
yang saya beli dari si bapak tua tadi. Mungkin 
benar saya tidak terlalu membutuhkan amplop 
surat itu saat ini, tetapi uang sepuluh ribu yang 
saya keluarkan tadi sangat dibutuhkan si bapak 
tua. Kotak amplop yang berisi 10 bungkus amplop 
tadi saya simpan di dalam tas bercampur laptop. 
Siapa tahu nanti saya akan memerlukannya. 
Mungkin pada hari Jumat pekan-pekan 
selanjutnya saya akan melihat si bapak tua 
berjualan kembali di sana, duduk melamun di 
depan dagangannya yang tak laku-laku.

Carilah alasan-alasan untuk 

membeli barang-barang dari 

mereka, meski kita tidak 

membutuhkannya saat ini. Jangan 

selalu beli barang di mal-mal dan 

toko-toko yang nyaman dan 

lengkap..

“
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TARBIYAH

pakah acara televisi yang membuat anak 

Amenjadi malas belajar? Atau gadget yang 
menjadikan anak berubah perangai? Atau 

pergaulan bebas generasi saat ini? Ataukah para 
guru di sekolah yang berbeda metode dalam 
mengajarkan ilmu? Atau mungkin akan menuduh 
banyak pihak, atas ketidaksuksesan anak-anak, 
sehingga, akan banyak kambing hitam. 

Kalau mau jujur. Musuh orang tua adalah 
"MALAS". Ya, malas melakukan aktifitas yang 
sebenarnya sangat dibutuhkan putra-putri kita. 
Sebuah kemalasan yang diremehkan para orang 
tua. Menganggap hal tersebut tidak penting. 
Justru di situlah letak pentingnya pendidikan.

Allah berfirman dalam Alquran surat Al Baqarah 
ayat 216 yang artinya : "Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. 
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu. Allah Mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui."

Seorang Ulama Abu Abdurrohman Assulami 
rahimahullah berkata :

Musuh besar kita, adalah 

malas untuk melakukan 

apapun demi kemajuan putra-

putri kita. Lakukan mulai saat 

ini juga. Generasi ini adalah 

aset di masa depan. Kapan lagi 

kita bergerak, jika tidak saat ini 

juga. Hilangkan malas. 

Tumbuhkan semangat baru, 

pada generasi hebat kita.

“

Musuh
Sebenarnya, siapakah musuh orang tua itu?
Oleh : Etty Sunanti



"Diantara aibnya jiwa adalah kemalasan. Yang 
menempanya dalam hak-hak yang 
sebelumnya dilakukannya. Yang lebih aib lagi 
adalah orang yang tidak memperhatikan 
kekurangan dan kemalasannya. Yang lebih aib 
lagi orang yang tidak tahu kemalasan dan 
kekurangannya. Dan yang lebih aib lagi, 
adalah orang yang menyangka bahwa dia 
semangat padahal dalam kondisi malas."

Na'udzubillahi mindzalik. Betapa mengerikan, 
aib yang berupa kemalasan tersebut. Terlebih 
bagi orang tua yang malas demi kebaikan 
putra-putrinya.

Malas apa saja yang menjadi musuh orang 
tua?

1. Malas memberikan makan serta minuman 
yang sehat. Banyak orang tua yang tidak 
sabar terhadap proses masalah nutrisi ini. 
Seringkali orang tua ingin praktis, 
memberikan makanan dan minuman instant, 
tanpa memperhatikan halal haram. Thoyyib 
atau tidak. Berapa banyak orang tua 
membiarkan anak-anak makan mie instant, 
sosis, serta makanan junk food. Orang tua 
tidak mau repot memasakkan menu sehat. 
Mereka berfikir, yang penting anak sudah mau 
makan, beres. Orang tua tidak mau bersusah 
payah mengedukasi, bagaimana manfaat 
makanan sehat. Bagaimana kerugian 
makanan junk food. Malas dan malas untuk 
memberikan makanan yang sehat. Tidak ada 
perjuangan menjadikan anak sehat, karena 

malas. Barulah ketika anak jatuh sakit, terjadi 
kekecewaan yang luar biasa. Percuma saja, itu 
semua karena dampak dari kemalasan orang tua 
sendiri.

2. Malas mendengar curhatan anak-anak. Orang 
tua seringkali merasa capek seharian bekerja, 
sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan 
celoteh apalagi curhatan anak mereka. "Sudahlah 
nak, ayah ini capek, sana sama ibu saja. 
"Sedangkan sang ibu juga merasa capek seharian 
bekerja mengurusi rumah. Apalagi ibu yang sibuk 
bekerja diluar rumah. Malah semakin stress. 
"Sudah sudah, mama capek, jangan berisik, diam 
semua.."

Padahal, hak anak memang harus didengarkan 
orang tuanya. Tetapi karena rasa malas, dengan 
alasan capek bekerja, maka tanpa sadar telah 
menghilangkan hak anak. Karena malas , Syaitan 
telah merenggut kewajiban berkomunikasi yang 
baik, antara orang tua dengan anak-anaknya. 
Padahal ini adalah bagian proses penting. Agar 
anak tumbuh menjadi hebat. Karena memiliki 
orang tua yang keberadaannya memang berarti 
bagi kehidupan mereka.

3. Malas mematikan televisi. Seringkali saya 
berkunjung ke rumah teman, klien, bahkan family 
yang televisinya selalu menyala berjam-jam. 
Mereka asyik ngobrol tetapi televisinya masih 
aktif. Orang tua begitu malas mematikan televisi. 
Karena sudah menjadi kebiasaan keluarga. 
Padahal disitulah letak petaka. Waktu sudah 
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terbuang percuma. Otak dan hati anak-anak 
sudah tidak mampu berfungsi secara optimal.

4. Malas menghentikan gadget anak. Orang tua 
begitu lemah, dengan segenap negosiasi 
terhadap anak mereka sendiri. Ada rasa nyaman, 
ketika anak asyik bermain gadget. Yang penting 
diam, duduk manis, tidak mengganggu orang tua. 
Dunia sudah terasa aman. Padahal, ketika anak 
sudah bermain game lebih dari 1 jam, perangai 
mereka sudah akan berubah negatif. Tetapi 
anehnya di masyarakat kita, justru kebanyakan 
anak bermain gadget hampir tidak terhitung 
waktunya. Orang tua malas menjelaskan dampak 
negatif gadget. Orang tua malas memberikan 
teladan yang baik dalam menggunakan teknologi.

5. Malas membacakan tilawah ALQURAN dan 
doa-doa mulia di dekat anak. Seringkali orang tua 
asyik dengan dunianya sendiri. Sampai-sampai 
membaca Alquran dan berdoa-pun, anak nyaris 
tidak pernah mendengarnya. Padahal ketika 
orang tua yang membaca Alquran dan sengaja 
berdoa di hadapan anak, dampak positifnya 
sangat luar biasa. Pertama anak akan merekam 
kebiasaan orang tua yang hebat tersebut. Kedua, 
bacaan Alquran dan doa adalah harapan yang 
secara otomatis adalah meruqyah anak-anak 
tanpa disadari. Hal tersebut akan membekas 
selamanya bagi generasi yang akan datang. 
Karena apa yang dilihat, didengar, akan masuk ke 
dalam hati serta otak. Kemudian akan menurun 
menjadi kebiasaan.

6. Malas menemani belajar. Berapa banyak orang 
tua yang sebenarnya pintar secara keilmuan, 
tetapi malas untuk memberikan pelajaran kepada 
putra-putriya. Malas menemani anaknya ketika 
belajar. Cobalah sebentar saja, orang tua 
memberikan pelajaran hafalan perkalian kepada 
anak kelas 1 SD. Setiap hari rutin, ditemani 
hafalan selama 5 menit. Insya Allah sepekan anak 
sudah hafal di luar kepala. Itu masih perkalian, 
demikian pula hafalan Alquran dan pelajaran 
lainnya. Pasti dengan mudahnya anak akan 
melalap habis pelajaran apapun, asal orang tua 
mau menemani mereka. Mendampingi dan 
memberikan solusi setiap kesulitannya dalam 
belajar. Insya Allah tidak akan ada kata *Tidak 
Bisa*. Mereka pasti *Bisa*.

7. Malas mendongeng dan bercerita kepada anak-
anaknya. Betapa mau mendongeng dan bercerita 
kepada anak, adalah hal yang dahsyat untuk 
memasukkan nilai-nilai. Tetapi sayang, untuk 
yang satu ini, juga terjangkiti rasa malas. Dalam 
mendongeng, tersirat kasih sayang orang tua 
untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. 
Tetapi lagi-lagi malas, merasa tidak ada waktu, 
tidak mau perduli. Menyempatkan bercerita atau 
mendongeng barang 5 sampai 10 menit setiap 
hari atau dua hari sekali, akan berdampak luar 
biasa kepada anak. Kedekatan batin, perubahan 
nilai, pertambahan ilmu, imajinasi serta harapan.

8. Malas memantau ibadah anak-anak. Sudahkah 
dalam sehari orang tua selalu memastikan bahwa 
anak anak sudah sholat 5 waktu. Apakah mereka 
sudah benar wudhunya, gerakan sholatnya? 
Apakah anak-anak sudah membaca Alquran? Dan 
masih banyak amalan harian yang harus kita cek 
dan ricek. Terkadang tahu anaknya tidak 
melakukan ibadah. Tetapi orang tua malas 
menegur, apalagi memantau. Lagi-lagi orang tua 
malas untuk action. Seolah kehidupan orang tua, 
hanya dipenuhi mencari rezeki dan sudah cukup 
anak pergi ke sekolah tiap hari. Padahal prinsip 
dasar mendidik, adalah kewajiban orang tua. 
Bahkan pendidikan utama adalah ibadah kepada 
Allah. Orang tua rajin mempersiapkan anaknya ke 
sekolah. Tetapi malas mempersiapkan ibadah 
putra-putrinya.

Wahai ayah ibu, sungguh kemalasan adalah hal 
yang ditakuti para shohabat shohabiyah. 
Rasulullah Muhammad begitu hebat, mendidik 
para mukminin saat itu. Agar memiliki semangat 
membara dalam menegakkan prinsip kalimatillah. 
Yang mampu mencetak generasi gemilang. 

Wahai ayah ibu, marilah momentum Syawal ini, 
suasana fitri, penuh lembaran baru. Kita 
tancapkan semangat untuk memulai berbenah, 
bangkit melawan penyakit malas. Musuh besar 
kita, adalah malas untuk melakukan apapun demi 
kemajuan putra-putri kita. Lakukan mulai saat ini 
juga. Generasi ini adalah aset di masa depan. 
Kapan lagi kita bergerak, jika tidak saat ini juga. 
Hilangkan malas. Tumbuhkan semangat baru, 
pada generasi hebat kita. Karena orang tua yang 
akan merasakan dampak semangat hebatnya. 
Allahu Akbar!!
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AS SIHAH

dul Fitri adalah hari yang selalu ditunggu-

Itunggu oleh semua umat muslim di 
seluruh dunia setelah berpuasa sebulan 

penuh. Berbagai tradisi saat lebaran mulai 
mudik, bersilaturrahim, sampai menyiapkan 
dan mencicipi berbagai macam makanan 
khas masing-masing daerah. Makanan 
terbaik yang dimiliki menjadi makanan 
favorit pada lebaran yaitu makanan yang 
mengandung banyak santan dan berlemak.

Setelah lebaran tiba dan kembali bekerja, 
dengan kondisi yang berbeda tubuh akan 
mengalami sedikit gangguan. Saat puasa, 
biasanya kita bangun terlalu pagi dan 
mengantuk saat sore. Selain itu, tubuh juga 
kerap lemas karena jarang sekali digerakkan 
selama puasa dan lebaran.

Selanjutnya, kondisi pencernaan juga kerap 
mengalami masalah karena saat lebaran kita 
sering sekali makan sesuatu yang berlemak 
dan juga pedas. Terakhir, masalah yang 

selalu muncul pasca lebaran adalah berat badan 
yang naik dan lapisan lemak yang meningkat.

Oleh karena itu, supaya tubuh kembali sehat 
seperti sebelum puasa dan lebaran, mulailah 
untuk mengonsumsi beberapa makanan sehat di 
bawah ini.

1. BUAH-BUAHAN

Setelah menikmati lebaran kurang lebih 
seminggu, sebisa mungkin untuk memperbanyak 
makan makanan sehat, seperti buah-buahan 
yang mengandung serat dan vitamin C. Buah 
yang cocok untuk mengembalikan keadaan 
tubuh dan membantu pembuangan racun adalah 
apel. Buah ini bisa dimakan langsung atau dibuat 
menjadi jus.

Makanlah apel saat siang hari atau saat 
mengganjal perut. Jangan banyak ngemil kue 
sisa lebaran karena bisa membuat tubuh 
semakin berlemak dan susah sekali penurunan 
berat badannya. Sebisa mungkin memilih apel 
yang agak asam atau yang kulitnya hijau. Apel 

MAKANAN SEHAT PASCA LEBARAN....

Oleh :
Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes.



jenis ini lebih banyak vitamin C dan kandungan 
gulanya tidak terlalu banyak.

2. SAYURAN HIJAU

Saat lebaran kita akan banyak mengonsumsi 
makanan bersantan, seperti opor atau 
rendang. Makanan ini malah menaikkan 
kolesterol dan kenaikan tekanan darah secara 
instan. Usai lebaran, Anda harus cek 
kesehatan agar kondisi berbahaya tidak 
terjadi.

Nah, supaya kondisi tubuh kembali normal 
seperti biasanya, konsumsilah makanan sehat 
berupa sayuran hijau atau sayuran lain dalam 
jumlah banyak. Anda boleh tidak makan nasi 
dan hanya makan sayur saja hingga kenyang 
untuk membantu tubuh memperbaiki 
kondisinya dan pengeluaran racun di saluran 
pencernaan berjalan lancar.

3. YOGURT

Kondisi perut akan kerap bermasalah setelah 
lebaran usai. Bisa jadi Anda akan sering sakit 
perut, mengalami diare, dan gangguan lain 
yang menyebabkan sensitivitas dari lambung 
meningkat dan kerap menyebabkan rasa nyeri 
yang sangat mengganggu.

Kalau ingin memiliki lambung yang lebih sehat 
dari biasanya dan gangguan makan dan BAB 
tidak terjadi, coba konsumsi yogurt. Kita bisa 
mengonsumsi minuman sehat ini langsung 
dalam keadaan asam atau mencampurnya 
dengan buah-buahan menjadi semacam 
smoothies.

4. PENGGANTI NASI PUTIH

Beberapa hari setelah lebaran, cobalah mengganti 
nasi putih. Buat kondisi perut menjadi lebih 
nyaman dengan mengonsumsi pengganti 
karbohidrat yang lebih sehat dan kaya akan serat 
bermanfaat.

Kita bisa mengonsumsi nasi merah yang baik 
untuk pencenaan. Nasi merah merupakan 
makanan  sehat yang akan memberikan perasaan 
kenyang lebih lama dan mudah dicerna oleh 
lambung. Bagi yang ingin diet setelah lebaran, nasi 
merah adalah pilihan yang tepat.

Berikutnya bisa mengonsumsi aneka ubi atau 
oatmeal sebagai pilihan makanan sehat setelah 
lebaran. Kalau mengonsumsi oatmeal, gula darah 
dan kolesterol di dalam tubuh bisa turun perlahan-
lahan. Sehingga bisa mendapatkan tubuh yang 
lebih sehat setelah seminggu mengonsumsinya.

5. AIR PUTIH YANG CUKUP

Hal terakhir yang harus kita konsumsi setelah 
lebaran adalah banyak-banyak minum air putih. 
Minimal dalam satu hari harus habis sebanyak 2 
liter air atau 8 gelas. Dengan minum air yang 
banyak, sisa kotoran yang ada di dalam saluran 
pencernaan akan larut dan kondisi tubuh kembali 
segar seperti sedia kala.

Selain mengonsumsi lima hal di atas, jangan lupa 
untuk berolahraga dengan rutin. Lengkapi juga 
konsumsi makanan sehat dengan berolahraga 
agar penurunan berat badan semakin cepat dan 
mudah.

Mari kita jaga tubuh anugerah dari Allah ini 
sebagai rasa syukur kita kepadaNya. Semoga 
bermanfaat.....
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R
ihlah Medis Suara Hati 
(Rahmati), program sosial 
kesehatan yang rutin 

dilaksanakan setiap bulan. Rahmati 
kali ini dilaksanakan di Panti Asuhan 
Mabarot YPM yang terletak di Desa 
Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo. 

Kedatangan tim Rahmati disambut 
hangat oleh para anak asuh PA 
Mabarot YPM. PA Mabarot YPM ini 
diasuh oleh sepasang suami istri, 
Bapak Kholil dan Ibu Mus, begitulah 
mereka biasa dipanggil. Di PA 
Mabarot YPM ini tinggal 48 anak 
asuh mulai usia SD hingga SMA, 
mayoritas anak asuh disini adalah 
usia SMP. 
Kegiatan dimulai pada pukul 09.30 
dengan diawali dengan pembukaan 
dan sambutan-sambutan, 
diantaranya dari perwakilan tim 
rahmati, perwakilan donatur dan 
pengasuh PA Mabarot YPM. Dalam 
sambutannya Bapak Kholil 
mengungkapkan kebahagiaannya 
dan rasa terima kasih atas 
kedatangan tim Rahmati di PA 
Mabarot YPM untuk silaturahim dan 
memeriksa kesehatan para anak 

asuh.

Setelah doa, kegiatan dilajutkan dengan pemeriksaan 
kesehatan oleh dr. Ristin yang didampingi oleh perawat 
Rizky dan tim. Setelah diperiksa, anak-anak asuh diberikan 
obat sesuai dengan hasil analisis. Tak lupa juga mereka 
mendapat bantuan gizi. Kegiatan pemeriksaanpun berakhir 
pada pukul 11.30 wib.
Hasil pemeriksaan dari 41 pasien, diperoleh data diagnosa 
cephalgia terdapat 2 pasien, myalgia 2 pasien, ISPA 16 
pasien, scabies 2 pasien, dan sehat 19 anak. Kegiatan 
Rahmati berakhir pada pukul 12.00 WIB. Sebelum 
berpamitan, tim Rahmati memberikan kenang-kenangan 
berupa kotak P3K beserta isinya. 

Tim Rahmati berpamitan dan berterima kasih telah 
disambut dengan baik. Semoga kegiatan ini memberikan 
berkah dan manfaat untuk kita semua. Aamiin 
Alhamdulillah
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RUANG KEGIATAN



RUANG KEGIATAN

26
Juni 2019

Pembagian Ta’jil Musafir Gratis di SPBU Buduran

Pembagian Ta’jil Musafir Gratis di SPBU Wonokoyo



RUANG KEGIATAN

RAMADHAN CERIA BERSAMA 
ISUZU MU-X 
COMMUNITY INDONESIA
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Royal Plaza Berbagi
ulan Suci Ramadhan adalah bulan yang 

Bmulia bagi umat muslim di dunia,di mana 
orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, 

salah satunya dengan menyantuni anak yatim. Hal 
ini dilakukan juga oleh Royal Plaza Surabaya 
melalui event “Royal Plaza Berbagi”. Royal Plaza 
Berbagi adalah salah satu bentuk CSR pada bulan 
Ramadhan yang dilakukan oleh Royal Plaza setiap 
tahunnya. Mengundang 400 anak yatim secara 
bertahap setiap pekannya, untuk tahun ini Royal 
Plaza Berbagi ini dilakukan area event lantai 2.

Jumat, 17 Mei 2019, anak-anak dari panti 
asuhan/LKSA Suara Hati mendapat kesempatan 
untuk hadir dalam event “Royal Plaza Berbagi”. 
Acara yang diawali dengan penampilan banjari 
“Kharidil Mukminin” anak-anak dari LKSA Suara 
Hati, dilanjutkan pembacaan Alquran oleh wakil 
anak yatim. Kegiatan selanjutnya adalah game dan 
tausiyah yang dilanjutkan dengan sambutan dari 
pihak management Royal Plaza dan perwakilan dari 
Yayasan Suara Hati. 
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Dalam sambutannya general manager Royal Plaza, Ibu 
Vicky Ratih menyambut baik kegiatan ini. “Kami 
mengucapkan terima kasih kepada adek-adek yang sudah 
hadir, semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa 
member kebahagiaan untuk adek-adek. Mohon doanya 
agar Royal Plaza dan tenant-tenant kami makin sukses 
dan berkah bagi kita semua”.

Diujung acara diisi dengan pembagian bingkisan dan uang 
saku. Kecerian sore itu bertambah lengkap dengan iringan 
syiar nada dan salam khusus untuk Royal Plaza dari 
Yayasan Suara Hati. 

Salam Royal Plaza. 

Royal Plaza…Shoping-shoping, Halalan, Berkah. 

Aaminn ya Rabbal Alamiin
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Buka Puasa
Bersama 

di 
Kantor Bea Cukai 

Tanjung Perak

Ramadhan Bersama Tupperware



KOLOM BUAH HATI

TERNYATA WARNA BULU 

BERUANG KUTUB BUKAN PUTIH
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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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77,895,000
 

44,230,000
 

1,385,000
 
5,200,000 
6,300,000 
2,928,500 
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26,832,000
 
34,087,000
 

4,000,640
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8,000,000 
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5,625,000 
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130,254,258

 

8,184,242
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

BULAN Juni 2019

1 Endang L 2,835,000

 

2 Ibu Bunda Velin 500,000

 

3 Lilyatul Hidayati 150,000

 

4 Bapak Jinanjar 100,000

 

5 Wulan  200,000

 

6 Pak Dana 1,000,000

 

7 Cahyo Adi N   150,000

 

8 Bpk Gatot 150,000

 

9 Hj.Mimik Rukmini 50,000

 

10 Thalia Nabella 10,000

 

11 Bu Wahyu 95,000

 

12 Hilmi 100,000

 

13 Pak Adhi 300,000

 

14 Bu Niah 200,000

 

15 Sumik 50,000

 

16 Yuyun  50,000

 

17 Retno/Elzatta 500,000

 

18 Pt. Mutiara Masyhur 500,000

 

19 Agus 50,000

 

20 Endang L  2,025,000

 

21 Ika Novita 500,000

 

22 Dedy Harijanto 200,000

23 Hamba Allah 600,000

24 Windar  150,000

25 Lili 160,000

26 M. Fauzy 100,000

27 Yuni 100,000

28 Okky & Lili 500,000

29 Ibu Rindi 750,000

30 Wiwin  700,000

31 Endang L 1,215,000

 

32 Arif Setiawan 100,000

 

33 Giantoro S 200,000

 

34 Waldemar 50,000

 

35 Turmiyati 50,000

 

36 Nurul Istiqomah 50,000

 

37 Hamba Allah 150,000

 

38 Cahyo 20,000

 

39 Hamba Allah 300,000

 

40 PLN PERSERO UIP VIII 5,400,000

 

41 Retno Pratiwi 100,000

 

42 Ahmad Bisri 100,000

 

43 Retno Pratiwi 140,000

 

44 Retno Pratiwi 100,000

 

45 Ahmad Bisri 100,000

 

46 Budi Dewantoro 1,000,000

 

47 Bu Niah 100,000

 

48 Abrisam 20,000

 

49 Bapak Yoga 25,000

 

50  Amirul  500,000

 

51  Ibu Bambang 150,000

 

52  Sujarmin & Wahyuning 150,000

 

53  Vidya N  50,000

54  Bu Unggul 50,000

55 Erin 300,000

56 Bunda Naila 500,000

57 Tupperware 197,000

58  Kel. Bpk Djunaedi  150,000

59  Hamba Allah  100,000

60  Ibu Roni Faslah  300,000

61  Ahmad Iza Sarofi  150,000

62  Ibu Sulastri  150,000

63  Ibu Sulastri 100,000

64  Imroatu Dzakiyah  100,000

65 Ahmad Iza Sarofi 33,000

66 Dewi Mustika  33,000

67 Haydar 33,000

68 Umi Hidayati 50,000

69 Luthfi F 150,000

70  Hamba Allah  90,000

71 Reihan 30,000

72  Ike Winarni  150,000

73  Drg. Imam A Bahri  150,000

74  Mendoan Numani  150,000

75  Hendra P 150,000

76  Intan P 3,000,000

77 Lab. Ultra Medika 500,000

78 Mendoan Numani 450,000

79 Ibu Widodo 300,000

80 Fitrian A.P 150,000

81 Uswatun Hasanah 50,000

82 Tita Umiyati 100,000

83 1,000,000

84 Drg. Elita 2,000,000

85  Febri  20,000

86 Indra 200,000

87  Lantasi 100,000

88  Heni  200,000

89  Wahyu Roro  250,000

90  Nurul  200,000

91  Emmy  100,000

92 YBM PLN UIT 5,000,000

Uli

NO. NAMA DONASI NO. NAMA DONASI NO. NAMA DONASI



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



Segenap Jajaran Pengurus dan Manajemen

Yayasan Suara Hati 
Mengucapkan:

SELAMAT IDUL FITRI 1440 H

Mohon Maaf
Lahir dan Batin
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