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1 04:03 04:13 05:28 05:56 11:29 14:50 17:24 18:35

2 04:03 04:13 05:28 05:56 11:29 14:50 17:24 18:35

3 04:03 04:13 05:28 05:56 11:29 14:50 17:23 18:35

4 04:03 04:13 05:28 05:56 11:29 14:50 17:23 18:35

5 04:03 04:13 05:28 05:56 11:29 14:50 17:23 18:35

6 04:03 04:13 05:28 05:57 11:29 14:50 17:23 18:34

7 04:03 04:13 05:28 05:57 11:29 14:50 17:23 18:34

8 04:03 04:13 05:28 05:57 11:29 14:50 17:22 18:34

9 04:03 04:13 05:29 05:57 11:29 14:50 17:22 18:34

10 04:03 04:13 05:29 05:57 11:29 14:50 17:22 18:34

11 04:03 04:13 05:29 05:57 11:29 14:50 17:22 18:34

12 04:03 04:13 05:29 05:58 11:29 14:50 17:22 18:34

13 04:03 04:13 05:29 05:58 11:29 14:50 17:22 18:34

14 04:03 04:13 05:29 05:58 11:29 14:50 17:22 18:34

15 04:03 04:13 05:30 05:58 11:29 14:50 17:22 18:34

16 04:04 04:14 05:30 05:58 11:29 14:50 17:22 18:34

17 04:04 04:14 05:30 05:59 11:29 14:50 17:22 18:34

18 04:04 04:14 05:30 05:59 11:29 14:50 17:22 18:34

19 04:04 04:14 05:30 05:59 11:29 14:50 17:22 18:35

20 04:04 04:14 05:30 05:59 11:30 14:50 17:22 18:35

21 04:04 04:14 05:31 05:59 11:30 14:50 17:22 18:35

22 04:04 04:14 05:31 06:00 11:30 14:50 17:22 18:35

23 04:04 04:14 05:31 06:00 11:30 14:50 17:22 18:35

24 04:04 04:14 05:31 06:00 11:30 14:50 17:22 18:35

25 04:04 04:14 05:31 06:00 11:30 14:50 17:22 18:35

26 04:05 04:15 05:32 06:01 11:30 14:51 17:22 18:35

27 04:05 04:15 05:32 06:01 11:30 14:51 17:22 18:35

28 04:05 04:15 05:32 06:01 11:31 14:51 17:22 18:36

29 04:05 04:15 05:32 06:01 11:31 14:51 17:22 18:36

30 04:05 04:15 05:33 06:02 11:31 14:51 17:22 18:36

26 Ramadan 1440 H

27 Ramadan 1440 H

28 Ramadan 1440 H

29 Ramadan 1440 H

30 Ramadan 1440 H

20 Ramadan 1440 H

21 Ramadan 1440 H

22 Ramadan 1440 H

23 Ramadan 1440 H

24 Ramadan 1440 H

25 Ramadan 1440 H

14 Ramadan 1440 H

15 Ramadan 1440 H

16 Ramadan 1440 H

17 Ramadan 1440 H

18 Ramadan 1440 H

19 Ramadan 1440 H

8 Ramadan 1440 H

9 Ramadan 1440 H

10 Ramadan 1440 H

11 Ramadan 1440 H

12 Ramadan 1440 H

13 Ramadan 1440 H

2 Ramadan 1440 H

3 Ramadan 1440 H

4 Ramadan 1440 H

5 Ramadan 1440 H

6 Ramadan 1440 H

7 Ramadan 1440 H

1 Ramadan 1440 H

TERBITNO DUHATANGGAL IMSAK SUBUH ISYAMAGRIBASARZUHUR
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ZAKAT
Zakat adalah salah satu rukun islam dan potensinya sangat besar dalam 
memakmurkan umat, sebagaimana yang menjadi ulasan utama kami 
pada edisi kali ini. selain untuk mengentaskan kemiskinan zakat juga 
memiliki banyak keistimewaan, hikmah dan manfaat silahkan membaca 
uraian yang lebih lengkap di rubrik pesan ilahiyah.
Ada kisah dari pendiri rumah makan gratis yang terdapat di Ciangsana di 
daerah Bogor. apa yang menjadi latar belakang berdirinya rumah makan 
gratis tersebut?? bisa kita baca di rubrik inspirasi sukses kali ini 
bagaimana sang pemilik melewati segala suka duka nya. Sedang di 
rubrik At Tarbiyah kali ini nara sumber menulis tentang bagaimana 
menjadikan anak jujur, tahapan apa saja yang harus dilalui oleh orang 
tua dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang jujur?!. Itulah 
sedikit ulasan tentang majalah pada bulan ini.

Dan tidak lupa di bulan yang penuh berkah ini yayasan suara hati 
mempunyai program progam sosial diantaranya “pesantren ramadhan, 
takjil musafir gratis, mudic medical center, pembagian 
zakat,pembagian uang saku dan paket lebaran untuk yatim”. Mohon 
doa dan dukungan dari donatur dan dermawan semoga dilancarkan 
semua kegiatan kami dan semoga dilancarkan segala yang menjadi 
impian para donatur. Aamiin....
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Menjadi Yayasan yang 

mandiri dan profesional demi 

mewujudkan Indonesia kuat 

yang diridhoi Allah SWT.

Melaksanakan program-program sosial kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan ajaran ilahi.

dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.
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Bicara santun merupakan 
salah satu adab yang 
terbangun. Sedang adab itu 

butuh teladan dan pembiasaan. 
Jika dulu kita diajari untuk 
bersikap santun kepada yang 
lebih tua dan kini kita bisa 
bersikap santun kepada yang 
lebih tua, salah satunya karena 
orang tua kita berkali-kali 
mengajarkan demikian. Orang 
tua telah berhasil membangun 
adab ketawaddhukan kepada kita 
sebagai anaknya. Namun jika saat 
ini kita perhatikan banyak anak 
tidak bisa beradab dengan yang 
lebih tua. Sebenarnya siapa yang 
patut untuk bermuhasabah? 
Anak-anak? Lingkungan yang 
berbeda? Atau seharusnya kita 
sebagai orang tua yang diberikan 
amanah terhadap anak kita?
Mengumpat, tidak menyapa saat 
tamu datang, berpamitan sopan 

saat pulang atau mungkin jawab 
asal-asalan dan cenderung tidak 
sopan saat diajak bicara. Hingga 
pergaulan bebas dan lain 
sebagainya. Sederetan adab yang 
hilang ini menjadikan penulis 
terperanjat mencoba menyelami. 
Rantai manakah yang putus 
sesungguhnya? Mari kita mencoba 
peduli terhadap adab anak-anak 
kita, kalau kita tidak ingin mata 
rantai adab ini berhenti setelah 
kita. Jangan sibuk sholih/sholiha 
sendiri, tapi melupakan 
pengajaran adab untuk anak-
anaknya. Mulailah dari yang 
ringan-ringan :
1. Mengajari menyapa dan 
menjamu setiap tamu yang hadir 
di rumah kita.
2. Mengucap salam dan 
memasang senyum saat berjumpa 
kawan atau saat bertamu.
3. Mengenalkan nasab dan 

pemanggilan sebagaimana 
mestinya.
4. Mengajarkan hormat kepada 
yang lebih tua.
5. Mengajari dan meneladankan 
bahasa yang santun kepada anak.
6. Memberikan wawasan tentang 
dampak dari perbuatan yang 
melanggar norma, pada saat makan 
atau saat-saat fun.

Hal-hal ringan di atas akan 
membawa dampak yang bagus, 
untuk melanjutkan mata rantai 
adab yang kian tampak hilang 
ditelan oleh derasnya arus digital. 
Komunikasi digital yang seharusnya 
membantu manusia untuk lebih 
cepat dan cerdas, terkadang justru 
menjauhkan manusia dari adab, jika 
manusianya tidak bijak 
menyikapinya. 

Ayo bersama menyambung mata 
rantai adab, karena adab 
merupakan ejawentah kesholihan 
ritual, dan karena adab yang luhur 
itulah Muhammad diutus ke muka 
bumi. Hingga menebar sikap-sikap 
rahmatan lil 'alamin. Apalah artinya 
anak pandai teknologi tapi durhaka 
kepada orang tua. Apalah artinya 
anak memiliki jabatan tinggi tapi 
tidak berbakti kepada orang tua. 
Bukan berarti orang tua pamrih, tapi 
amal anak yang akan terhempas 
angin, jika anak tak memiliki adab 
kepada orang tua. Mari peduli 
terhadap adab anak-anak kita, agar 
mata rantai adab itu tetap kokoh 
dan terjaga di lingkungan keluarga 
dan bangsa kita. 

 MINDSET
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Mata Rantai Adab 
Oleh : Rofiq Abidin
Ketua Yayasan Suara Hati



Mei 2019

8

da 3 hal yang sangat penting untuk Akeberlangsungan kehidupan umat muslim 
agar senantiasa menjadi umat yang penuh 

rahmat. 

Pertama adalah menjaga Alquran. Bagi pengusaha 
muslim dan kaum muslimin sudah sepatutnya 
menjaga al- Alquran. Karena melalui Alquran yang 
diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala kepada 
Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi 
Wassalam, kita mampu memahami perintah 
ibadah dan larangan dalam menjalani kehidupan 
ini. Wujud menjaga erat Alquran adalah kita 
senantiasa dekat dengan Alquran. Membacanya, 
menghafalkannya, memahami maknanya dan 
mengaplikasikan dalam kehidupan, serta jangan 
terlewat mendakwahkan Alquran kepada kaum 
muslimin adalah merupakan aktivitas sehari-hari 
yang sudah menjadi lifestyle.

Kedua menjaga Sunnah Nabi Muhammad 
Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Karena tanpa Sunnah 
Nabi, kita tidak akan mampu beribadah. Perintah 
beribadah Allah sampaikan melalui Alquran, 
sedangkan tata cara pelaksanaan ibadah atau 
aplikasinya diajarkan melalui Sunnah yang telah 
diteladankan oleh Rasulullah. Sebagai contoh 
dalam Alquran, Allah berfirman :

ٰ ٰ َٰ ُ َّ ِالركعْیَن مع واركعوا الزكوةَ واتوا الصلوةَ واقْیمواَ َّ ْ ِ ِ ُّٰ ْ َُ َ َ َ َ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan 
rukuklah beserta orang yang rukuk."

(QS. Al-Baqarah: Ayat 43)

Bagaimana mendirikan sholat, kemudian berapa rakaat, 
kapan waktunya, seperti apa bacaan dan tata cara yang 
benar, dan lainnya, kita membutuhkan Sunnah dari Nabi 
Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam. Oleh sebab 
itu yang kedua kita juga wajib menjaga sunnah.

Ketiga, setelah kita menjaga Alquran dan Sunnah maka 
kita wajib Memakmurkan Masjid! Karena di masjidlah 
tempat terbaik untuk dakwah, sebagai sarana tempat 
untuk meningkatkan taqwa dan menjadi sentral kaum 
muslimin untuk mempelajari segala sesuatu tentang 
kehidupan dunia dan akhirat sesuai syariat yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Masjid menjadi 
pusat peradaban, menjadikan manusia berakhlakul 
karimah yang berperan mewujudkan Islam Rahmatan 
Lil 'Alamin.

Marilah kita menjaga ketiganya. Agar kehidupan ini 
harmonis dan selaras sehingga Islam senantiasa terus 
ada hingga akhir zaman. (RAN)

Oleh : Septian T. Arizona

Founder & CEO Sekolah Bisnis Muslim

Hal Yang Perlu Dijaga Erat 
Oleh Pengusaha Muslim
Dan Kaum Muslimin.3

 SEMANGAT PAGI
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Siapa yang salah 
kalau kecurian

uatu hari Nasrudin dari istrinya pulang dan mendapati Srumah mereka telah dimasuki pencuri. Segala sesuatu yang 
berguna dibawa kabur sang pencuri,

"Ini semua salahmu." kata istrinya, "Karena kamu selalu merasa 
yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi" 
Para tetangga juga turut berkomentar, "Kamu sih tidak mengunci 
pintu-pintu," ujar seorang tetangga.
"Heran. Kenapa kamu tidak membayangkan apa yang bakal 
terjadi?" ujar yang lain. "Kunci-kunci ternyata sudah rusak dan 
kamu tidak menggantinya," kata orang ketiga.
“Sebentar," kata Nasrudin, "Tentunya, aku bukan satu-satunya 
orang yang bisa kalian salahkan."
"Lalu, siapa yang harus kami salahkan kalau bukan engkau?" teriak 
orang-orang dengan gemas...
"Lho? Kok bukan para pencuri itu?" kata Nasrudin.

Naik Kapal 
yang Mau Tenggelam

apal tampaknya mulai tenggelam. Para Kpenumpang yang sebelumnya 
menertawakan peringatan Nasrudin yang 

meminta mereka agar bersiap-siap untuk 
kehidupan akhirat, mulai berlutut dan berteriak-
teriak minta tolong. Mereka berdoa, mereka 
berjanji untuk berbuat sebanyak mungkin 
kebajikan jika mereka selamat.
“Teman-teman!" teriak Nasrudin. "Jangan boros 
dengan kata-kata bagus itu. Percayalah! Aku 
melihat daratan!"
"Hah?" semua penumpang membelalak.
"Apa? Apakah kalian tidak jadi meneruskan tobat 
dan berbuat baik?" tanya Nasrudin.

Sumber : www.ketawa.com
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JEJAK RISALAH

Banyak orang 
beranggapan bahwa 
penduduk asli Papua 

memeluk agama Kristen atau 
Katolik, walaupun kedua 
kepercayaan tersebut adalah 
yang dominan dianut. Tapi 
rupanya tak semua penduduk 
asli Papua menganut dua 
kepercayaan tersebut. Terdapat 
satu suku yang merupakan suku 
muslim asli Papua, mereka 
adalah suku Kokoda.

Suku Kokoda menempati 
tiga wilayah di Propinsi Papua 
Barat yaitu di kampung Warmon 
Kokoda dan kampung Ruvei yang 
berada di Kabupaten Sorong dan 

Pulau Siwatori yang berada di 
Kabupaten Sorong Selatan. 
Kabupaten Sorong sendiri telah 
mengalami pemekaran sejak 
2017 lalu, yaitu menjadi 
Kabupaten Sorong dan Kabupaten 
Sorong Selatan.

Penyebaran Islam di Papua 
dilakukan oleh utusan dari 
kerajaan Ternate dan Tidore yang 
merupakan dua kerajaan Islam di 
Propinsi Maluku. Tak diketahui 
secara pasti kapan mereka 
memulai penyebarannya di tanah 
Papua. Namun diketahui bahwa 
sejak Islam masuk, mengubah 
banyak tradisi suku Kokoda.

Suku Kokoda sendiri adalah 
suku yang memiliki rekam jejak 
sebagai penduduk yang nomaden, 
mereka terbiasa berpindah dari 
satu tempat ke tempat yang lain 
ketika sumber daya alam di 
sekitarnya habis. Namun kini sudah 
7 tahun suku Kokoda mulai 
berbenah dan mempunyai daerah 
tempat tingal.

Salah satu tempat yang baru 
dibuka bagi penduduk Kokoda 
adalah kampung Warmon yang 
tertetak di SP2 kabupaten Sorong. 
Kampung ini dihuni sekitar 150 

Suku Kokoda 
dan Jejak Islam di Tanah Papua
Tak hanya Katolik, beberapa suku di Papua ternyata telah lama memeluk Islam, salah 
satunya suku Kokoda
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kepala keluarga, namun karena 
suku Kokoda masih mempunyai 
sifat berpindah-pindah tempat 
maka menjadi sangat susah 
menebak rata-rata jumlah 
penduduknya.

Hal ini mengakibatkan 
pemerintah daerah kesulitan 
menentukan penduduk sipil di 
tempat tinggal mereka sehingga 
sampai 2017 lalu rata-rata dari 
mereka belum mempunyai kartu 
jaminan, baik jaminan kesehatan, 
jaminan sekolah dan lain-lain. 
Tetapi hal itu sudah berhasil 
ditangani Pemerintah daerah 
sejak akhir 2017 lalu. Kini suku 
kokoda mulai bangkit.

Jika anda pergi ke tempat 
suku Kokoda maka akan banyak 
dijumpai ibu-ibu yang 
berpakaian busana muslim 
seperti layaknya orang jawa. Ya 
ketika bepergian para wanita 
Kokoda terbiasa memakai jilbab, 
seperti ke pasar, kondangan, 
pergi ke kota dll. Tak ubahnya 
masyarakat Islam di Jawa, 
mereka juga mempunyai 
kekayaan budaya yang adiluhung 
apalagi suku Kokoda merupakan 
masyarakat adat sehingga 
hukum adat merupakan yang 
paling dijunjung bagi 
masyarakat.

Seperti ketika warga suku 
Kokoda menikah, mereka 
menikah secara adat. Urusan ke 
KUA biasanya tak segera diurus. 
Tetapi karena kehebatan dakwah 
Islam di zaman dahulu, mereka 
kini melakukan ritual adat 
dibarengi dengan akad nikah.

Selain dari proses 
perkawinan ada juga yang 
berubah dari prosesi ketika ada 
orang Kokoda yang meninggal 

dunia. Dahulu mayat orang 
kokoda yang meninggal akan 
diangkat ke atas pohon sagu 
(seperti oro-oro, masyarakat 
kokoda menyebutnya) kemudian 
dibakar. Kini sejak Islam masuk, 
mayat dikubur seperti pada umat 
muslim pada umumnya.

Tak hanya dari sisi budaya, 
dari kesehariannya, selain 
memiliki ketua adat, mereka juga 
memiliki seorang yang 
ditokohkan dalam hal agama 
yang dipanggil bapak haji. Bapak 
haji biasanya bertindak sebagai 
imam shalat dan lain-lain. 
Masyarakat Kokoda tergolong 
religius jika dilihat dari nilai-nilai 
budaya, namun di satu sisi 
mereka termasuk masyarakat 
yang terkenal susah taat hukum 
negara.Wallahu A'lam.

https://islami.co/suku-kokoda-
dan-jejak-islam-di-tanah-papua/

Penyebaran Islam 
di Papua dilakukan 
oleh utusan dari 
kerajaan Ternate dan 
Tidore yang 
merupakan dua 
kerajaan Islam di 
Propinsi Maluku. Tak 
diketahui secara pasti 
kapan mereka 
memulai 
penyebarannya di 
tanah Papua. Namun 
diketahui bahwa sejak 
Islam masuk, 
mengubah banyak 
tradisi suku Kokoda.

“
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Konsep teknologi kabin 
pesawat dapat dilepas 
dimunculkan setelah 

insiden pesawat jatuh Lion Air PK-
LQP JT610. Ide ini pernah 
dicetuskan oleh Vladimir 
Tatarenko, yang telah 
diperdebatkan sejak akhir 2015.
Penemu asal Ukraina itu 
membuat ide gila pesawat 
dengan kabin penumpang yang 
dapat dilepas dan memisahkan 
diri dari pesawat, lalu mendarat 
aman dengan parasut saat terjadi 
keadaan darurat di angkasa.
Jatuh dari langit memang menjadi 
ketakutan terburuk bagi sebagian 
besar penumpang ketika mereka 
naik pesawat. Tapi apakah ide 

Vladimir Tatarenko itu benar-
benar menjamin keamanan 
terbang?
Herve Morvan, Profesor Mekanika 
Fluida Terapan Fakultas Teknik 
Universitas Nottingham, Inggris, 
telah menanggapi ide gila 
Vladimir Tatarenko ini pada 2016 
melalui artikelnya yang 
diterbitkan di The Independent 
dan The Conversation selang 
sebulan setelah video Tatarenko 
viral.
"Ini mungkin 
terdengar seperti 
ide meyakinkan 
bagi mereka yang 
beranggapan naik 
pesawat adalah 
cobaan yang 
mengerikan 
daripada hal 
menarik untuk 
memulai liburan," 
tulis Herve Moran 
dalam naskahnya 
yang diberi judul 
Why a Detachable 
Cabin Probably 
Wouldn't Save 
Your Life in a 
Plane Crash?
Sebagai 
seseorang yang 
sangat tertarik 
dengan desain 
dan teknologi 
pesawat terbang, 
Herve 
mengganggap 
ide itu sebagai hal 
yang 
membingungkan. 

Tidak hanya desain yang 
ditawarkan Tatarenko itu sangat 
menguras biaya, tetapi juga tidak 
mungkin diterapkan untuk 
menyelamatkan nyawa dalam 
bencana penerbangan seperti 
divisualisasikan dalam video 
Tatarenko.
Dalam video itu, kabin dapat 
dilepas saat pesawat mengalami 
kerusakan mesin di langit. 
"Pertama-tama harus dicatat 
pesawat jatuh karena masalah ini 

RAGAM ILMU

Sebagian besar 
kecelakaan 
pesawat, atau 
sebanyak 80%, 
disebabkan 
human error 
(kesalahan 
manusia) yakni 
dengan hilangnya 
kendali pesawat 
dan terbang ke 
arah yang keliru.

“

KONSEP TEKNOLOGI 
KABIN PESAWAT BISA DILEPAS 

DINILAI BERBAHAYA



13
Yayasan Suara Hati

sangat jarang terjadi. Sistem dan 
gangguan listrik hanya 
menyumbang kurang dari 3% dari 
semua kecelakaan fatal dalam 10 
tahun terakhir," kata Herve.
Dalam banyak insiden buruk 
penerbangan, jelas Herve, 
pesawat udara memiliki 
kerentanan saat lepas landas dan 
mendarat. Ini karena letak 
pesawat yang lebih dekat dengan 
permukaan bumi. Daratan adalah 
hambatan terbesar dalam 
penerbangan. Pada saat lepas 
landas dan mendarat itulah, 
pesawat juga masih berada dalam 
kecepatan rendah sehingga lebih 
sulit dilakukan maneuver.
Menurut statistik yang dirilis 
Boeing, hampir tiga perempat 
kematian akibat kecelakaan 

pesawat terbang antara 2005 dan 
2014 terjadi selama fase-fase 
tersebut. Padahal insiden pada 
fase penerbangan inilah yang 
paling tepat untuk penerapan ide 
penyelamatan penumpang ala 
Tatarenko.
Namun demikian, statistik 
mencatat 1.000 kematian dalam 
sepuluh tahun terakhir karena 
kecelakaan yang terjadi selama 
fase jelajah terbang. Di fase inilah 
kabin yang bisa dilepas mungkin 
memiliki fungsi penyelamat yang 
sangat besar. Namun pada fase 
jelajah ini, Herve juga menilai ide 
Tatarenko sulit diterapkan dan 
malah bisa membahayakan 
penumpang.
Sebagian besar kecelakaan 
pesawat, atau sebanyak 80%, 

disebabkan 
human error 
(kesalahan 
manusia) yakni 
dengan hilangnya 
kendali pesawat 
dan terbang ke 
arah yang keliru.
"Kabin yang bisa 
dilepas tidak 
mungkin 
diterapkan 
dengan aman jika 
pilot kehilangan 
kendali atas 
pesawatnya," kata 
pria yang juga 
menjadi Direktur 
Institut Teknologi 
Aerospace di 
Inggris itu.
Bahkan dalam 
kasus di mana 
pilot bisa 
merespons 
kerusakan mesin 
dengan tenang 
dan cepat, bisa 
jadi ide Tatarenko 
tetap sulit 

diterapkan dalam kondisi riil.
"Ambil contoh penerbangan US 
Airways 1549, pilot Chesley B 
Sullenberger berhasil 
mendaratkan pesawat di sungai 
Hudson di New York setelah kedua 
mesinnya mati tertabrak burung 
sewaktu lepas landas," kata dia.
Walau produsen pesawat tidak 
mungkin mengantisipasi semua 
skenario kecelakaan, setiap mesin 
pesawat diuji dan dirancang untuk 
tahan terhadap tabrakan burung. 
Pesawat juga dirancang tetap bisa 
terbang hanya dengan satu mesin. 
Namun dalam kasus US Airways, 
sang kapten nyatanya kehilangan 
semua mesinnya sehingga tidak 
bisa melakukan pendaratan 
darurat di landasan.
"Apa yang ditawarkan kabin yang 
bisa dilepas dalam kasus itu? Pada 
ketinggian rendah, tidak mungkin 
itu dilakukan. Lalu, bagaimana jika 
kabin itu mendarat di tengah 
kota?" ujar Herve.
Secara teknis, konsep Tatarenko 
juga bakal menemui kerumitan 
untuk membangun sistem 
keamanan seperti itu. "Bagaimana 
mekanisme dalam merangkai 
kabin yang aman, tapi tetap bisa 
memungkinkan pelepasan yang 
cepat dan aman juga. Jikapun 
secara teknis memungkinkan, 
tetap akan menambah masalah 
dalam hal pemeliharaan," kata 
Herve.
Selain itu, bakal ada bobot 
tambahan dalam sistem yang 
diusulkan. Padahal berat adalah 
segalanya bagi produsen pesawat. 
Setiap tambahan bobot kendati 
hanya beberapa kilogram, 
membutuhkan lebih banyak 
tenaga dorong yang artinya lebih 
boros bahan bakar. In-efisiensi 
bahan bakar adalah hal yang 
paling tidak menarik bagi 
maskapai penerbangan. 
okezone.com
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INSPIRASI SUKSES

Kisah Aditya Prayoga, 

Pendiri Rumah 

Mendirikan rumah makan 
gratis, awalnya gara-gara 
bertemu nenek pemulung 
yang keadaannya bikin 
siapapun nyesek!“



15
Yayasan Suara Hati

da Rumah Makan AGratis Ciangsana 
yang dibangun oleh 

Aditya Prayoga di Kecamatan 
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. 
Tempat ini sudah membawa 
berkah bagi banyak orang dan 
Adit pun mengaku hidupnya 
semakin dimudahkan sejak itu. 
Letaknya di Jalan Raya Ciangsana 
No. 01 Depan Ruko Orange, 
Kecamatan Gunung Putri, 
Kabupaten Bogor.

Latar belakang berdirinya 
rumah makan gratis tersebut 
ternyata berdasarkan 
pengalamannya yang cukup 
menyentuh. Pada acara Hitam 
Putih (19 Desember 2018) ia 
menceritakan pengalaman 
tersebut. Waktu itu selesai sholat 
subuh di masjid dan ia pulang 
dengan berjalan kaki. Dia lalu 
bertemu dengan seorang nenek 
yang usianya sudah sekitar 92 
tahun berjalan bawa karung 
rongsok dengan terpincang-
pincang.

Bertanyalah si Adit kenapa 
kok jalannya pincang. Lalu Adit 
coba melihat kaki si nenek 
dengan senter handphone 
ternyata kaki si nenek bolong dan 
ada ulat kecil-kecil. Akhirnya, Adit 
membantu dengan uang 20 ribu 
dan minta tolong tukang gojek 
untuk antar. Tukang gojek 
sempat protes karena 

seharusnya memakai aplikasi tapi 
Adit bersikeras kalau si nenek 
tidak bisa jalan dan rumahnya 
dekat. Jadi lah si Adit mengantar si 
nenek dengan ojek juga.

Begitu sampai, ada ibu-ibu 
menjemur pakaian, Adit tanya 
perihal si nenek.

Dijawab sama ibu yang 
jemur pakaian, “Itu nenek 
hidupnya sebatang kara, nggak 
punya suami dan nggak punya 
anak. Kalo misalkan nggak cari 
rongsok dia nggak bisa makan. 
Jadi walaupun dia dalam keadaan 
sakit itu masih mending mas, dia 
masih sehat itu cuma kakinya aja 
yang bolong.”

"Biasa kalo dia demam-
demam gitu masih aja cari 
rongsok," ujar Adit.

Dedy lalu bertanya 
darimana Adit mendapat modal 
untuk rumah makan gratis itu. 
Adit bercerita kalau dia punya 
usaha berjualan sabun dan 
membantu adiknya berjualan 
pakaian. Sebelum menjalankan 
rumah makan gratis, Adit 
mengatakan kalau 
pendapatannya sangat sedikit. 
Bahkan pernah tidak memiliki 
uang untuk membayar kontrakan. 
Dan dia juga mengaku dulu tidak 
terlalu fit kondisinya.

Dalam menjalankan rumah 
makan gratis tentu saja tidak 
semua berjalan mulus, sempat 
juga si istri menentangnya karena 
takut Adit tidak konsisten. Namun, 
Adit tetap bersikeras. Awalnya dia 
hanya mampu menyediakan 50 
porsi kini dia bisa menyediakan 
ratusan porsi.

Kendala yang ia hadapi 
adalah tempat. Pertama kali 
dibangun di kompleks 
perumahan tempat tinggalnya. 
Banyak para pemulung yang 
datang ke sana. Namun tidak 
bertahan lama karena ia difitnah 
tetangga bahwa ia membawa 
pemulung yang mencuri 
sepedanya. Adit lalu memutuskan 
pindah tempat.

Di tempat yang sekarang, 
juga sudah dibongkar karena 
masa pinjamannya telah habis. 
Tapi kemudian ia mendapat 
pinjaman tempat dari Kepala BPD 
selama 5 tahun gratis. Hingga hari 
ini, rumah makan gratis 
Ciangsana sudah berjalan 2 
tahun.

Kisah yang sangat inspiratif 
ya. Semoga Adit selalu dilimpahi 
berkat sehingga bisa terus 
menolong orang-orang yang 
membutuhkan. Sumber: grid.id
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POTENSI ZAKAT
DALAM MEMAKMURKAN NEGARA

Oleh : Sujali, S.S. (Bendahara Yayasan Suara Hati)

ََْ ْ َِّ َِإنما یعمر مساجد ٱ� من آمن بٱ� وٱلیوم ٱآلخر وأقام ِ َّ َّ َ َْ ِ ُ َِ ْ ِ َ ُِ َ َ َ َ َِ ََ
َُ ََّ َْ ََّ ََ َٱلصالةَ وآتى ٱلزكواةَ ولم یخش إال ٱ� فعسى أولـئك أن َ ِ َّ َّٰ َْ ٰ َ ْ َٰ ِ َ َ ََ

ْ ْ َیكونوا من ٱلمھتدینَُُ ِ َ ِْ َُ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk.” (Q.S At Tawbah [9] : 18)
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Menunaikan zakat 
bermakna menciptakan 
kesejahteraan 

masyarakat. Mengapa demikian ? 
karena dengan menunaikan salah 
satu kewajiban bagi muslim 
tersebut, maka akan terwujud 
dan terpenuhinya minimal 
kebutuhan dasar manusia. 
Berbicara zakat, kita dapat 
melihat potensi besar yang 
terdapat dalam rukun Islam ini 
dalam ikut membantu 
peningkatan ekonomi dalam 
tatanan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Kita ketahui 
bahwa salah satu dimensi Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
salah satunya adalah standar 
hidup layak (ekonomi).

Dalam Koran Jakarta, 
Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bap-
penas) mengungkapkan, setiap 
tahun, penghimpunan zakat 
nasional mengalami pertum-
buhan rata-rata 30,55 persen. 
Pada 2018, zakat yang berhasil 
dihimpun oleh Baznas maupun 
LAZ mencapai 8.100 miliar ru-
piah, meningkat dari dua tahun 
sebelumnya 6.224,37 miliar ru-
piah pada 2017 dan 5.017,29 
miliar rupiah pada 2016.

Pertumbuhan yang positif dan 
berkesinambungan tersebut juga 
diikuti dengan penyaluran zakat 

yang efektif dan produktif. Rata-
rata penyaluran zakat nasional 
adalah sebesar 66,03 persen dari 
total zakat yang dihimpun. Pada 
2016, zakat yang berhasil di-
salurkan ke masyarakat mencapai 
2.931 miliar rupiah, kemudian 
meningkat menjadi 4.860 miliar 
rupiah pada 2017.

“Dari jumlah penyaluran zakat 
pada 2017, sebesar 78,1 persen 
telah disalurkan ke delapan 
golongan mustahik (kalangan 
yang berhak menerima zakat) na-
sional,” kata Menteri PPN/ Kepala 
Bappenas Bambang Brod-
jonegoro saat acara Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Zakat 2019 bertajuk Peran 
Strategis Filantropi Islam dalam 
Mewujudkan Indonesia sebagai 
Pusat Ekonomi Islam Dunia Tahun 
2024.

Bambang mengungkapkan 
potensi zakat di Indonesia 
sebesar 217 triliun rupiah se-
hingga penghimpunan zakat 
nasional masih dapat dipacu. 
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Persentase penghimpunan ter-
hadap potensi zakat terus me-
ningkat. Pada 2018, persentasi 
mencapai 3,7 persen, naik dari 
2,8 persen pada 2017 dan 2,3 
persen pada 2016.

Potensi zakat dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan 
sangatlah besar. Hal ini telah 
dicontohkan oleh para sahabat 
dalam mengelola keuangan 
umat yaitu adanya Baitul Maal, 
yaitu suatu lembaga atau pihak 
(al jihat) yang mempunyai tugas 
khusus menangani segala harta 
umat, baik berupa pendapatan 
maupun pengeluaran negara. 
Baitul Mal dapat juga diartikan 
secara fisik sebagai tempat (al-
makan) untuk menyimpan dan 
mengelola segala macam harta 
yang menjadi pendapatan 
negara. Dari sinilah pemerintah 
dapat mengelolanya guna 
kemakmuran rakyatnya.

Zakat memiliki banyak 
keistimewaan, hikmah, dan 
manfaat, baik bagi muzaki, 
mustahiq, maupun bagi 

masyarakat secara luas. Zakat 
merupakan rahmat dan karunia 
Allah SWT bagi hamba-Nya 
dalam rangka kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat yang 
bertaqwa pada Allah

1. Sebagai salah satu 
perwujudan ketaatan kepada 
Allah. Karena kita melaksnakan 
apa yang diperintahkan oleh 
Allah, terlebih zakat ini adalah 
salah satu rukun dalamIslam. 
Maka muslim yg melaksanakan 
adalah salah satu lambang 
ketaatan padaNya.

2. Membuat manusia memiliki 
produktivitas tinggi. Kebaikan 
zakat inilah yg membuat 
manusia akan semakin berpikir 
bagaimana ia akan memenuhi 
kewajiban sebagai muslim, 
sehingga dia akan bekerja keras 
dalam rangka pemenuhan hajat 
dasar manusia.

3. Menghilangkan penyakit 
dalam hati dan jiwa. Hal ini 
sesuai firman Allah dalam 
Alqur'an surat At Tawbah ayat 

103 “… dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan menyucikan 
mereka...”

4. Pengentasan kesusahan dan 
kemiskinan. Karena dengan 
zakat, diantara yang berhak 
menerima zakat adalah mereka 
orang yang fakir, orang miskin, 
orang yang yang tidak 
punya/kehabisan bekal, dan 
orang yang terbelit hutang.

5. Penyokong 'logistik' orang 
berjuang di jalan Allah. 
Eksistensi penegakan kebaikan di 
jalan Allah, para pelakunya 
termasuk dalam golongan 
penerima zakat ini. Sehingga 
maqosyidussyari terjaga oleh 
orang – orang yang memang 
berjuang menegakkan agama 
Allah.

WaAllaahu a'lam bishshowab
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Dalam setiap harta 
yang Anda miliki 
ada hak dari 

Muslim lain. Karena itu, zakat 
adalah pembersih dari harta 
yang kita miliki. Harta yang tidak 
dizakatkan akan menimbulkan 
mudharat bagi pemiliknya. 
Sejarah Islam telah mengajarkan 
pada kita bagaimana seorang 
yang sudah mampu menunaikan 
zakat, tetapi tak mau 
menunaikannya. 

Mari kita belajar pada 
seorang bernama Tsa'labah. Dia 
adalah orang yang sangat 
miskin. Saat shalat berjamaah dia 

selalu pulang lebih awal dan 
dengan terburu-buru. Kain yang 
dimilikinya hanya satu, dan dia 
harus bergantian memakainya 
dengan sang istri. 

Sampai satu ketika Tsa'labah 
menghadap kepada Rasulullah 
SAW. "Ya Rasulul, berikan 
kepadaku jalan untuk menjadi 
kaya," katanya di hadapan Nabi. 

Nabi menjawab. "Tsa'labah, 
terimalah dengan tawakkal rezeki 
yang ada. Nikmatilah dengan rasa 
syukur, pasti Allah akan 
membalasmu," kata Nabi.

Karena Tsa'labah berkeras 
ingin menjadi hartawan. 
Rasulullah kemudian memberinya 
modal sepasang domba untuk 
dijadikan modal usaha. Dengan 
izin Allah, ternaknya berkembang 
biak hingga berjumlah ratusan. 
Kebun kurmanya luas dan subur. 

Dalam waktu singkat 
Tsa'labah juga terkenal sebagai 
hartawan. Ternak yang banyak dan 
kebun yang subur sudah 
dimilikinya. Tapi apa yang telah 
diperoleh Tsa'labah membuatnya 
lupa dengan Islam karena 
hartanya itu. Shalat berjamaah 
telah ditinggalkan karena dia 
sibuk mengurus ternak dan 
kebun.

Sampai akhirnya wahyu 
untuk berzakat turun kepada 
Rasulullah. Nabi pun meminta Ali 
menagih zakat kepada Tsa'labah. 

CINDERA HATI

BELAJAR DARI KISAH 

TSA'LABAH 
TENTANG BERZAKAT



"Ali, Tsa'labah sudah 
mencapai martabat hartawan 
yang wajib mengeluarkan zakat. 
Tagihlah kepadanya," kata Nabi. Ali 
pun bergegas datang kepada 
Tsa'labah untuk menagih zakat 
kepadanya.

"Rasulullah mengatakan, 
engkau harus membayar sebagian 
dari kekayaanmu untuk fakir 
miskin," kata Ali.

"Buat apa? Zakat bagi fakir 
miskin?" jawab Tsa'labah. "Maaf, 
Ali. Orang-orang miskin itu adalah 
pemalas-pemalas. Kalau aku kalau 
duduk berleha-leha, mana 
mungkin bisa mengumpulkan 
kekayaan sebanyak ini?" kata 
Tsa'labah.

"Tapi rukun Islam telah 
menetapkan, atas orang yang 
mampu, diwajibkan menunaikan 
zakat dari sebagian kecil hartanya," 
jawab Ali.

Tsa'labah naik pitam. "Apa? 
Aku harus memberi makan kepada 
mereka, yang Allah sendiri tidak 
sudi memberikan rezeki atas 
orang-orang itu? Tidak. Saya 
menolak membayar zakat," 
katanya.

Rasulullah berduka 
memikirkan Tsa'labah dan merasa 
kasihan, kalau-kalau Tsa'labah 
dilaknat lantaran 
pembangkangannya itu. Maka 
disuruhlah Ali menagih sampai 
tiga kali. Tapi Tsa'labah masih juga 
menolak berzakat. 

Rasulullah menggumam. 
"Hartanya (Tsa'labah) tidak 
menyelamatkan dirinya," 

Apa yang diucapkan 
Rasulullah pun benar. Mendadak 
wabah menyerang ternak 
Tsa'labah. Hama mengeringkan 
tanaman kurmanya. Tsa'labah 
datang menghadap Nabi dan 
hendak membayar zakat. Tapi Nabi 
menolak zakat yang akan 
dibayarkan Tsa'labah.  Lalu 
Tsa'labah datang kepada Abu 
Bakar dengan niat serupa. Abu 
Bakar menyahut, "Maaf, aku tak 
menerima yang ditolak oleh 
Rasulullah."

Hancurlah kehidupan 
Tsa'labah. Kekayaannya musnah 
dalam singkat, nasibnya terlunta-
lunta, hartanya tak dapat 
menyelamatkan dirinya karena 
dosanya tidak bersedia berzakat. 

Jadi, mengapa masih ada 
yang rela menjadi Tsa'labah di 
dunia ini.  Tidakkah tergerak hati 
kita untuk menunaikan kewajiban 
agama demi kepentingan 
kemanusiaan. Berzakat tidak akan 
membuat kita jatuh miskin. 

Dengarkanlah wahai hati 
yang bening, betapa Rasulullah 
mengingatkan, "Kokohnya dunia 
ini karena empat perkara. Dengan 
ilmu para ulama, dengan 
kedermawanan orang-orang kaya, 
dengan doa-doa orang fakir 
miskin, dan dengan keadilan para 
penguasa."

Kisah Tsa'labah mengajarkan 
kita untuk berzakat. Ada hak 
seorang muslim pada zakat yang 
dimiliki seseorang. Berzakatlah, in 
shaa Allah akan mendapat 
keberkahan dari Allah pada 
pekerjaan kita. Harta yang tak 
dizakatkan hanya memberi 
mudharatan bagi pemiliknya. 
(umi)
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uatu hari seorang ibu Smendapati anaknya, yang 
masih usia 7 tahun, 

membawa mainan kecil yang 
tidak berharga secara nominal. 
"Lho nak, apa yang kamu bawa 
itu?"
"Mainan bu.."
"Kau dapat darimana?"
"Aku nemu di rumah temanku."
"Nemu kok di rumah teman?"
"Tapi memang tidak ada yang 
punya kok."
"Tapi itu bukan mainan kamu, 
bukan hak milikmu. Ayo 
kembalikan mainan itu!"
"Kan cuman mainan murah bu, 
ini lho seribuan.."
"Mari sini ibu bantu kembalikan 
ke rumah temanmu. Dan jangan 
diulangi mengambil milik orang 
lain."

Menemukan barang kok di 
rumah teman. Itu namanya 
mencuri. Menemukan barang 
atau uang di jalan saja, 
urusannya bisa panjang secara 
syariat. Kita tidak boleh 
mengambilnya. Karena itu 
bukan hak milik kita. Dan kita 
wajib mengembalikannya 
dengan segala upaya.

Islam begitu tegas mengatur 
Halal dan Haram. Sampai 
kepada sumber ataupun zat nya, 

wajib diperhatikan. Karena itu akan 
membentuk karakter insan mulia. 
Menjadikan anak jujur, tidak bisa 
dengan berleha-leha. 
Membutuhkan proses perjuangan 
panjang. 

Banyak kisah, di tengah masyarakat, 
yang sudah terbiasa menjadi 
kebohongan antara orangtua dan 
anaknya. Bahkan sudah tradisi. 
Misalnya tradisi "Nylemurkan anak". 
Adalah sebuah tradisi membohongi 
agar anaknya tidak menyusahkan 
orang tua. Sebuah jalan pintas, 
tanpa edukasi.

Misal, "Nak jangan ikut, mama mau 
pergi ke dokter, nanti kamu disuntik 
lho.."
Sengaja menakuti anaknya agar 
tidak ikut, padahal mamanya akan 
pergi ke mall. Jelas ini berbohong, 
berdosa. Mengapa tidak 
disampaikan saja terus terang 
dengan argumentasi yang baik.
"Nak maaf, mama mau pergi ke 
mall, untuk membelikan sepatu 
kakak. Kasihan kakak, besok sekolah 
harus pakai sepatu. Adik jangan 
ikut, karena mama terbatas 
uangnya. Kalau adik ikut, nanti adik 
minta ini itu, mama tidak cukup 
uang. Mama jadi sedih. Insya Allah 
kalau mama ada rezeki, kita pergi 
bersama ya.."

Allah berfirman dalam Alquran 
surat  An-Nahl ayat 105 yang 
artinya : "Sesungguhnya yang 
mengadakan kebohongan adalah 
hanyalah orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah. Dan mereka 
itulah orang-orang pendusta."

Dalam ayat ini jelas nampak, bahwa 
kejujuran sangat erat kaitannya 
dengan keimanan kepada Allah. 
Ketika seseorang jauh dari Allah, 
pastilah dia tidak takut berbuat 
dosa. Dan sudah dipastikan terbiasa 
berbohong.

Sebenarnya, mengapa seseorang 
termasuk anak-anak melakukan 
kebohongan? 
Karena berbohong adalah sebuah 
cara untuk menyelamatkan 
keinginannya agar bisa tercapai. 
Diantara dosa besar yang 
dibebankan pada manusia adalah 
berbohong, atau tidak jujur. Karena 
dari ketidakjujuran, akan 
berdampak negatif yang sangat 
besar bagi pelaku ataupun orang 
lain. 
Mengapa? Karena sekali kita 
berdusta, maka pintu-pintu dusta 
yang lain akan terus berjalan, 
kemudian akan menjadi kebiasaan. 
Dan berusaha untuk menutupi 
kebohogan itu terus menerus. 

Lalu bagaimana caranya para orang 

MENJADIKAN 
ANAK JUJUR
Oleh : Etty Sunanti
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tua mendidik putra-putrinya 
agar berkarakter jujur?

1. ORANG TUA JANGAN 
PERNAH BERBOHONG. 
Sekali kita berbohong, maka 
anak tersebut akan merekam 
dan selalu mengingat 
kebohongan kita.  Apalagi 
sampai menjadi karakter dan 
tradisi. Maka sudah dipastikan si 
anak akan tumbuh menjadi 
pembohong.

2. MENGOPTIMALKAN 
KEPEKAAN HATI. 
Ada kalanya, anak berpotensi 
bohong. Bisa jadi karena dia 
sedang menyembunyikan 
rahasia. Karena si anak merasa 
khawatir jika orangtuanya tahu 
akan mengecewakan, sedih atau 
marah. Maka anak lebih memilih 
berdusta, biar orangtua merasa 
aman dan tenteram.  Maka, 
kepekaan orangtua di sini benar-
benar diuji. Bagi orangtua yang 
sangat peka, pasti bisa 
merasakan ketidakberesan pada 
anaknya.

3. MEMANTAU DAN 
MENGIKUTI SETIAP PROSES 
KEHIDUPAN ANAK. 
Orang tua yang baik, pasti 
memiliki kepedulian untuk 
memperhatikan proses tumbuh 
kembang anak. Setiap proses 
yang dilakukan anak, orang tua 
pasti memantaunya. Termasuk 
dengan siapa mereka berteman, 
hobinya, passionnya, makanan 
kesukaannya. Apapun yang 
dilakukan anak, ketika orangtua 
mengenal dengan baik, maka 
semakin sempit mereka untuk 
berbuat dusta.

4. JANGAN PERNAH MENJADI 
ORANG TUA PEMARAH DAN 
OTORITER. 
Pencetak kebohongan terbesar 
adalah orangtua yang pemarah 
serta otoriter. Ayah ibu yang 

suka memaksakan kehendak, suka 
marah-marah, bisa dipastikan akan 
mencetak generasi pembohong. 
Karena anak akan lebih memilih 
aman dengan berbohong. "Sudah 
bilang begini saja, daripada bapak 
marah, daripada ibu marah."
Mereka takut ayah dan ibunya 
marah. Maka pilihan aman bagi 
mereka adalah berbohong.

5. ORANG TUA TEMPAT CURHAT 
TERHEBAT. 
Jadilah orang tua yang disayangi 
putra-putrinya. Ketika anak 
merasakan, bahwa orang tua 
adalah tempat yang paling aman 
untuk menumpahkan segala 
persoalan dan rahasia. Maka 
amanlah keluarga tersebut. Karena 
sudah tidak ada rahasia lagi. Jangan 
sampai mereka justru memilih 
curhat dengan orang lain. Misalnya, 
dengan pembantu, sopir, tetangga, 
atau teman sekolahnya. Yang mana 
aib apapun bisa terbuka. Mereka 
tidak menyelesaikan persoalan, 
justru menimbulkan persoalan 
baru.

6. MOTIVASI ANAK UNTUK TAKUT 
KEPADA ALLAH BUKAN KEPADA 
MAKHLUK. 
Bentuk keimanan tertinggi seorang 
insan adalah ikhlas. Membentuk 
anak agar memurnikan ketaatan 
hanya kepada Allah, memurnikan 
segala amal dimulai dari niat, 
adalah perkara yang teramat berat. 
Jangankan anak-anak, orang 
dewasa saja sering melakukan amal 
karena makhluk. Karena riya', ingin 
dipuji. Padahal Allah Maha Melihat 
setiap hamba, bahkan mengetahui 
isi hati juga. Hal ini harus 
ditanamkan semenjak dini, ketika 
anak dimanapun berada, dia akan 
tetap merasa diawasi oleh Allah.

7. MENGONDISIKAN SIAPA TEMAN 
BAIK MEREKA. 
Ibarat, berteman dengan penjual 
parfum akan tertular wangi. 
Berteman dengan penjual ikan 

tertular amis. Itulah ibarat 
pertemanan. Tentu saja bau bagi 
pertemanan, adalah klaim citra diri 
seorang anak manusia. Masyarakat 
akan dengan mudah berkata, "Ah 
pantas saja, temannya anak nakal, 
temannya pencuri." Baik atau jelek, 
siapa temannya pasti akan 
terpengaruh. Tugas orangtualah 
untuk memulihkan. Semenjak dini, 
kondisikan teman-teman yang 
jujur, shalih shalihah.

8. UJIKAN AMANAH KEPADA 
ANAK. 
Beberapa kali, orangtua perlu 
memberikan amanah kepada anak. 
Biar mereka merasa dipercaya. 
Misal, ayah ibu menitipkan 
sejumlah uang kepadanya. Apakah 
anak benar-benar bisa dipercaya? 
Atau berikan amanah untuk 
membeli sesuatu. Apakah anak 
membelanjakan dengan jujur? 
Jangan sampai ada kebudayaan 
mengorupsi uang berapapun 
nilainya.

9. ORANG TUA PELIT, 
MENGABAIKAN HAK ANAK. 
Pelit bisa mengakibatkan anak tidak 
jujur. Karena mereka merasa tidak 
puas. Kekurangan akan 
menimbulkan keinginan mencuri di 
rumah sendiri. Berikanlah hak anak 
dengan baik.

Nah , ayah bunda, mari kita didik 
putra-putri kita, agar menjadi anak 
yang jujur, shalih dan shalihah. 
Karena generasi yang jujur, akan 
menyelamatkan peradaban masa 
depan. Keberkahan akan terwujud 
dari orang-orang yang jujur dan 
amanah.

Ramadhan, adalah madrasah luar 
biasa, melatih kejujuran anak. Area 
menahan lapar, haus, serta amarah. 
Cukup antara anak dengan Allah 
saja. Semoga amal ibadah 
Ramadhan, dari ayah, ibu serta 
anak-anak diterima oleh Allah 'Azza 
wa Jalla. Aamiin.
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Gejala stroke ringan 
disarankan untuk tidak 
diabaikan meskipun hanya 

berlangsung beberapa menit dan 
tidak menyebabkan kerusakan, 
tetapi kondisi ini bisa menjadi 
peringatan. Karena 1 dari 3 orang 
yang pernah mengalami stroke 
ringan, bisa mengalami stroke dan 
sekitar setengahnya terjadi dalam 
waktu satu tahun.

Stroke ringan dalam bahasa medis 
disebut juga serangan iskemik 
transien (sesaat) atau Transient 
Ischaemic Attack (TIA). Kondisi ini 
memiliki pengertian yang sama 
dengan stroke, yaitu adanya 
hambatan aliran darah ke otak. 
Stroke ringan terjadi karena 
adanya endapan kolesterol yang 
mengandung lemak, dikenal 
dengan istilah plak (aterosklerosi), 

di dalam arteri yang 
menghantarkan oksigen dan 
nutrisi ke otak.

Faktor yang dapat meningkatkan 
risiko Anda mengalami gejala 
stroke ringan di antaranya adalah 
faktor keturunan, berusia di atas 
55 tahun, jenis kelamin laki-laki, 
dan penyakit anemia sel sabit atau 
Sickle cell. Beberapa gejala stroke 
ringan yang perlu Anda ketahui di 
antaranya adalah :

1. Mengalami kelumpuhan pada 
salah satu sisi tubuh seperti wajah, 
lengan, atau kaki.

2. Cara berbicara menjadi kacau, 
cadel dan tidak jelas, serta 
kesulitan memahami kata-kata 
orang lain.

3. Akan mengalami pandangan 
yang kabur, bahkan kebutaan 
pada salah satu atau kedua mata.

4. Pusing serta kehilangan 
keseimbangan.

Pencegahan stroke ringan yang 
perlu Anda ketahui terlepas dari 
faktor usia atau adanya riwayat 
keluarga adalah :

1. Menurunkan tekanan darah 
tinggi

Tekanan darah tinggi merupakan 
faktor terbesar yang 
meningkatkan risiko seseorang 
mengalami stroke jika tidak 
dikontrol. Anda perlu menjaga 

Gejala Stroke Ringan 

Cara Pencegahannya

           Stroke ringan bisa jadi berbahaya, 
pastikan berkonsultasi segera dengan 
dokter Anda bila sistem FAST yang dilakukan 
menunjukkan tanda stroke.
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tekanan darah kurang dari 
120/80. Hipertensi bisa 
diturunkan dengan cara 
mengurangi konsumsi garam 
dalam makanan, hindari 
makanan yang mengandung 
kolesterol tinggi dan jangan lupa 
makan buah serta sayuran. 
Melakukan aktivitas fisik sekitar 
30 menit setiap harinya dan 
berhenti merokok juga sangat 
dianjurkan.  Disarankan pula 
untuk mengonsumsi ikan yang 
mengandung asam lemak 
omega 3 setidaknya dua kali 
seminggu.

2. Menurunkan Berat Badan

Obesitas yang juga terkait 
dengan tekanan darah tinggi dan 
diabetes juga akan 
meningkatkan peluang Anda 
mengalami stroke. Bagi yang 
sudah mengalami obesitas atau 
baru sekedar kelebihan berat 
badan, disarankan untuk 
menurunkan setidaknya 5 kg 
untuk mengurangi risiko terkena 
penyakit stroke. 

3. Olahraga

Olahraga mempunyai peranan 

terpenting untuk menurunkan 
berat badan dan tekanan darah. 
Berlatihlah dengan intensitas 
sedang setidaknya lima kali 
seminggu bisa menurunkan risiko 
terkena stroke. Lakukan hal-hal 
kecil seperti berjalan-jalan, 
mendaftar klub kebugaran agar 
bisa rutin berolahraga, atau 
memilih naik tangga bukan lift 
untuk mengawali hidup Anda 
yang lebih sehat.

4. Pengobatan Diabetes

Gula darah yang tinggi dapat 
merusak pembuluh darah dan 
mengakibatkan gumpalan di 
dalamnya. Penting bagi sekali bagi 
Anda untuk selalu menjaga kadar 
gula darah. Kadar gula darah 
sendiri dapat dikendalikan melalui 
diet, olahraga, dan obat-obatan 
yang sudah direkomendasikan 
oleh dokter.

5. Berhenti Merokok

Merokok dapat meningkatkan 
risiko stroke karena membuat 
darah Anda mengental dan 
meningkatkan jumlah 
penumpukan plak di arteri. 
Berhenti merokok adalah salah 

satu cara perubahan gaya hidup 
agar dapat mengurangi risiko 
stroke.

Stroke ringan adalah kondisi 
medis yang memerlukan 
perawatan segera. Di rumah sakit, 
dokter akan menjalankan 
beberapa tes untuk mendiagnosis, 
seperti USG Doppler karotis, MRI, 
dan CT scan. Dokter mungkin akan 
merekomendasikan 
ekokardiogram jika diduga ada 
gangguan pada jantung. 
Diagnosis ini penting agar dokter 
dapat menentukan pencegahan 
terhadap serangan stroke di waktu 
yang akan datang.

Saat mengalami gejala stroke 
ringan Anda dapat menerapkan 
sistem FAST agar bisa mengetahui 
gejala dan bertindak cepat dalam 
melakukan pertolongan. Sistem 
tersebut terdiri dari ada tidaknya 
Face di mana salah satu sisi wajah 
Anda turun; Arms ketika Anda 
mengangkat kedua tangan yang 
satu akan turun kembali dengan 
sendirinya; Speech suara 
terdengar cadel; dan Time di 
mana Anda harus segera mencari 
bantuan.

Stroke ringan bisa jadi berbahaya, 
pastikan berkonsultasi segera 
dengan dokter Anda bila sistem 
FAST yang dilakukan 
menunjukkan tanda stroke.
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RAT KOSSUHA th. Buku 2018, di selenggarakan pada 
hari Ahad, 07 Mei 2019. Acara RAT KOSSUHA kali ini 
bertempat di Graha Niaga Jenggolo, Blok A1/4, 
Buduran-Sidoarjo.Di hadiri 61 orang, dimana jumlah 
itu sdh mencapai quorum untuk bisa 
dilaksanakannya RAT, dari jumlah anggota sebanyak 
116 orang.Selain dihadiri anggota, RAT KOSSUHA ini 
juga dihadiri oleh pembina dari Yayasan Suara Hati, 
yakni bapak Din Suryo dan bapak Samija, dimana 
KOSSUHA sendiri adalah mitra binaan Yayasan Suara 
Hati.Dan juga dihadiri oleh undangan, yakni dari 
DINKOP UMKM Sidoarjo, yang diwakili oleh ibu Ana 
Candrawati S.Sos.
Setelah laporan pertanggung jawaban Pengurus dan 
Pengawas, kemudian dilanjutkan pembahasan 
bersama anggota ke sesi permasalahan yang ada di 
KOSSUHA, lanjut ke usul dan saran anggota.Setelah 
itu penetapan keputusan oleh ketua, dimana 
sebelumnya, anggota sdh menyetujui adanya 
perubahan2 di RAT kali ini pada poin2 tertentu.

RUANG KEGIATAN

Berdaya Bersama
Bersama Sejahtera
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Rahmati pada bulan Maret ini 
dilaksanakan pada hari 
Ahad, 24 Maret 2019. 

Bertempat di Panti Asuhan Rhoisus 
Shobur yang terletak di 
Kecamatan Tanggulangin, 
Sidoarjo. Berdirinya Panti Asuhan 
Rhoisus Shobur ini bermula dari 
Abah Rhois sebagai Pemilik Panti 
yang mempunyai rezeki yang 
lebih. Beliau berpikir untuk apa 
kelebihan ini. Akhirnya beliau 
berinisiatif ingin membantu dan 
mengasuh anak-anak yatim, piatu 
dan dhuafa dengan menjadikan 
rumahnya sebagai rumah singgah 
anak asuh Rhoisus Shobur. 
Berawal dari beberapa anak, kini 
anak asuh di Panti Asuhan Rhoisus 
Shobur sudah mencapai 40 anak. 
Bapak Rhois berprofesi sebagai 
pedagang di pasar Tanggulangin. 

Jika pada awalnya para anak asuh 
tinggal di rumah bapak Rhois, 
tanpa disangka-sangka Allah 
mengirim donatur yang 
memberikan rumah sebagai 
tempat tinggal para anak asuh. 
Alhamdulillah, rasa syukur yang 
tiada terkira, karena pada akhirnya 
para anak asuh bisa tinggal di 
tempat yang layak hingga 
sekarang.
Senyum hangat anak-anak Panti 

Asuhan Rhoisus Shobur 
menyambut kedatangan tim 
Rahmati. Rasa saling menjaga dan 
perhatian satu dengan yang lain 
begitu terasa antara kakak dengan 
adiknya. Terlihat mereka begitu 
senang dengan kehadiran tim 
rahmati. 

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 
WIB yang diawali dengan 
pembukaan dan sambutan-
sambutan. Pemeriksaan kesehatan 
oleh dr. Ristin menjadi rangkaian 
kegiatan berikutnya. Diselingi 
canda tawa, dr. Ristin menghibur 
anak-anak saat diperiksa supaya 
mereka tidak merasa takut.  
Setelah pemeriksaan kesehatan, 
para pasien mendapatkan obat 
sebagaimana resep yang telah 
dibeikan dokter. Sembari 
menjelaskan manfaat masing-
masing obat, anak-anak juga 
menerima bantuan gizi. Kegiatan 
berlanjut lagi dengan penyuluhan 
kesehatan oleh bidan Anisa 
dengan tema "Pentingnya Cuci 
Tangan"
Dari hasil pemeriksaan terhadap 
31 pasien, menunjukkan hasil 
diagnosa pruritus 2 pasien, ISPA 8 
pasien, gastritis 1 pasien, 
cephalgia 3 pasien, 
HT+Diskpedemia 1 pasien, otitis 

media 1 pasien, tonsilitis+ISPA 1 
pasien, cholesterol 1 pasien dan 
sehat 13 anak. Berdasarkan 
pemeriksaan laborat, terdeteksi 
asam urat 2 pasien, gula darah 2 
pasien dan cholesterol 2 pasien. 

Kegiatan Rahmati berakhir pada 
pukul 11.00 WIB, tidak lupa kita 
berikan cinderamata berupa kotak 
P3K beserta isinya yaitu obat-
obatan untuk pertolongan 
pertama. Bapak Rhois sekaligus 
pengasuh dan pemilik PA Rhoisus 
Shobur mengucapkan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya  atas 
kunjungan dan pemeriksaan 
kesehatan yang telah dilakukan 
tim Rahmati terhadap para anak 
asuh di panti ini. Beliau berharap 
suatu saat nanti bisa hadir 
berkunjung kembali. Teriring doa 
semoga Yayasan Suara Hati sukses 
dan bisa Istiqomah dalam 
melaksanakan kegiatan Rahmati 
ini. Dan tidak lupa semoga 
kegiatan ini barokah untuk kita 
semua, begitulah doa bapak Rhois. 
Yayasan Suara Hati juga 
menghaturkan terima kasih 
kepada donatur yang senantiasa 
mendukung kegiatan ini. (enas)

Panti Asuhan Rhoisus Shobur 

RUANG KEGIATAN



RUANG ANAK ASUH

Emil, 

Anak Scout 
Si Calon Nahkoda

Emil, Begitulah gadis periang ini dipanggil. Gadis 
cantik ini merupakan salah satu buah hati dari 
Bapak Hardoyo dan Ibu Anna Fachmawati (Almh). 
Setelah kepergian sang ibu, Emil menjadi sering 
berada di rumah sendiri sehingga Emil sering 
merasa kesepian dan memilih untuk tinggal di LKSA 
Suara Hati. Pada bulan Juli 2018 Emil resmi menjadi 
penghuni baru LKSA Suara Hati. Emil pun mengaku 
senang dan betah berada di LKSA karena di sana 
terdapat banyak teman yang baik dan ramah. Selain 
itu  lingkungan LKSA yang islami membuatnya 
menjadi lebih betah tinggal di sana. 

Saat ini Emil duduk di kelas VII SMP YPM 4 Bohar. 
Emil aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, 
terutama pramuka. Begitu cintanya dengan 
pramuka, hingga tak jarang dia 
memenangkan lomba pramuka di 
berbagai tingkat. Emil  merasa 
sangat antusias dan bahagia 
saat bisa mengikuti 
berbagai kegiatan pramuka. 
Emil bercita-cita ingin 
menjadi seorang nahkoda 
karena kelak ia ingin dapat 
menjelajahi lautan luas 
dengan kapal yang 
dikemudikannya. 
Emil tak pernah takut untuk 
bermimpi karena almarhumah sang 
ibu lah yang memotivasinya untuk memiliki 
semangat besar dan pantang menyerah. 
Semoga semangat Emil ini dapat 
memotivasi anak-anak lainnya agar tak 
pernah putus semangat dalam menggapai 
cita-citanya (syf)
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Kirimkan foto buah hati anda 

KOLOM BUAH HATI

Nama  : Nabila Aisyah Ayudia Putri
TTL  : Sidoarjo, 25 Agustus 2015
Nama Ayah : Antok Harianto
Nama Bunda : Diana Wahyuningrum
Cita-cita : Dokter

Nama  : Nasya Arsyila Hafidz 
TTL  : Surabaya, 23 Juli 2011
Nama Bunda : Yuliati
Nama Ayah : Hafidzin
Cita-cita : Pelukis
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KOLOM BUAH HATI

Ini adalah kupu-kupu gajah. Walau kita menyebutnya kupu-
kupu, dia bukan termasuk butterfly tetapi dia adalah 
ngengat (Moth) = sang kupu-kupu malam. Kupu-kupu 
gajah hidupnya singkat hanya sekitar 2 mingguan setelah 
keluar dari kepompong. Pada fase ini kupu-kupu gajah tidak 
makan karena dia tidak punya mulut. Dia mendapatkan 
energinya dari lemak tubuh yang dikumpulkannya pada fase 
ulat. Kupu jantan mati setelah kawin dan kupu betina mati 
setelah bertelur. Kupu jantan memiliki antena besar yang 
berbulu yang dapat mendeteksi feromon yang dikeluarkan 
oleh sang betina sementara itu kupu betina berada tidak 
jauh dari bekas kepompongnya. Kepompong kupu gajah 
merupakan sumber sutra liar. Salah satu negara yang sering 
memproduksinya adalah India. Ulat kupu gajah ini berwarna 
putih dan memakan daun sirsak sedangkan yang berwarna 
memakan daun rambutan. Kita mengenalnya sebagai ulat 
keket. Kenapa satwa ini dinamakan Atticus atlas? Konon 
dikarenakan motif sayapnya yang seperti peta (atlas).

Spesies            : Insekta
Nama Local  : Kupu-kupu Gajah
Nama Latin   : Attacus atlas
Habitat              : Pesawahan, perkebunan dan habitat alami.
Distribusi       : Indonesia
Keunikan        : Biopolinator

KUPU-KUPU GAJAH
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b. Shodaqoh

e. Waqof Tunai

f. Lain-Lain

JUMLAH

PENGELUARAN 

d. Sosial Kesehatan

JUMLAH

SALDO AKHIR

c. Media Syi'ar dan Dakwah

PROGRAM

b. Kegiatan Sosial

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

PEMASUKAN 

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

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

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

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

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

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI
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Rp                    

Rp                    

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                                        

Rp                       

Rp                  

Rp                    

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                    

Rp                       

Rp                       

Rp                    

Rp                  

Rp                     

500.000

77.895.000

44.230.000

1.385.000

5.200.000

6.300.000

2.928.500

137.938.500

26.832.000

34.087.000

4.000.640

7.500.000

8.000.000

4.695.500

5.625.000

39.514.118

130.254.258

8.184.242



1 Bpk Priyo 200.000

2 Diah Fariza 30.000

3 Bambang Hari 100.000

4 Ika Levi  50.000

5 Sri Ali 50.000

6 Erwin 50.000

7 Lim Mulyono 7.200.000

8 Endang 1.000.000

9 Ibu Ny.Wahyu 100.000

10 Dr.Nisvi 500.000

11 Uti Erwin  200.000

12 Alia Maulida 50.000

13 Hilmi 100.000

14 P.Adhi 300.000

15 Endang Lestari 5.670.000

16 Mendoan N 400.000

17 Ibu Widodo 300.000

18 Mendoan N 250.000

19 Retnopratiwi 120.000

20 Ahmad Iza 500.000

21 Kary. Wuling Perdana Sda 70.000

22 Bpk. M. Iksan 50.000

23 Bu Rini 100.000

24 Lisa 155.000

25 Hamba Allah 75.000

26 Astutik 20.000

27 Bapak Agus 50.000

28 Vivi Damayanti 3.000.000

29 Endang L.  1.620.000

30 Fidyah S.A 10.000

31 Lidya 50.000

32 Arcello 20.000

33 Zulfani 10.000

34 Bu Mei  200.000

35 Soldi 20.000

36 Luthfi 300.000

37 Eristin Putri 100.000

38 Rini Lindrawati 20.000

39 Ika Pahlevi 100.000

40 Sofia 100.000

41 Novi Setyono 100.000

42 Griya Syiar Istiqomah 515.000

43 Eka Puja Kesuma  50.000

44 Amirul Dan Rahmah  650.000

45 Dr. Afifah  400.000

46 Klg. Besar Mushola Royal Mansion 1.476.500

47 Bpk Widodo 50.000

48 Hamba Allah  100.000

49 Bapk Koes 50.000

50 Ibu Watini 50.000

51 Andy  50.000

52  Bu Niah 100.000

53 Hamba Allah  20.000

54 M. Fachrizal 50.000

55 Maming Merina 100.000

56 Hamba Allah 60.000

57 Mama Bu Wahyu 100.000

58 Lisa 80.000

59 M.Anas 500.000

60 Mendoan N 500.000

61 Ibu Widodo 300.000

62 Rusly Arfan 165.000

63 Rusly Arfan 285.000

64 Heni 45.000

65 Santi 150.000

66 Ratna 30.000

67 Dedy Valyukrim 100.000

68 M. Abdur R 50.000

69 Bangun Riyanto 100.000
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

BULAN Mei 2019

NO. NAMA DONASI            NO. NAMA DONASI
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  ingin AQIQAH dengan HARGA TERJANGKAU...
dengan RASA yang NIKMAT... 

HANYA DISINI tempatnya...

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

*Free persewaan peralatan kambing guling

Paket Harga

Paket A

Paket B

Paket C

Rp. 20.000

Rp. 17.500

Rp. 15.000

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

Tahu, krupuk udang, acar, sambal, 

Sambal goreng ati, buah, bali ayam atau telur & 

Menu

Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

Rp. 2.000.000
Rp. 1.800.000
Rp. 1.600.000
Rp. 1.350.000

Rp. 2.550.000
Rp. 2.350.000
Rp. 2.150.000
Rp. 1.900.000

550 tusuk
450 tusuk
350 tusuk
250 tusuk

180 porsi
140 porsi
100 porsi
  80 porsi

Betina Jantan Gule Sate

Paket MenuHarga

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

PAKET   AQIQAH

Harga Porsi

Hasanah
Toyibah
Amanah
Khoiriyah

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

180 Orang
140 Orang
100 Orang
  80 Orang

Paket

KAMBING  GULING

PAKET  TASYAKURAN

BIKIN

esaP nil  ak
e

S

TE
S
TIM

O
N

I

Call & WhatsApp

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

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

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



HUBUNGI: (031) 854 74 99  I  WA: 0812 1782 6996 

UKURAN
Cover dalam depan 1 halaman
Cover dalam depan 1/2 halaman
Cover dalam belakang 1 halaman
Cover dalam belakang 1/2 halaman
Cover belakang 1 halaman

Rp. 1.000.000
Rp. 600.000
Rp. 800.000
Rp. 500.000
Rp. 2.000.000

Rp. 2.400.000
Rp. 1.200.000
Rp. 1.800.000
Rp. 900.000
Rp. 5.400.000

HARGA PAKET 3 BULAN

MAU BERIKLAN
SAMBIL BERAMAL

diskon 
khusus mitra
& donatur

20%

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

Propeti Mobil Motor
Keperluan 

Pribadi

Elektronik 
& Gadget Hobi & Olahraga Rumah Tangga

IKLAN BARIS GRATIS

Ingin Promosikan 
Produk Anda Secara Luas 

Pasang Iklan Disini

100 %
GRATIS



Kantor :
Perum Puri Maharani Blok A2 No.1

Masangan Wetan, Sukodono, 
Sidoarjo

Telepon : 031-8547499

Asrama:
Perum Puri Maharani 

Blok B1 No.1 dan Blok B2 No.1
Masangan Wetan, Sukodono, 

Sidoarjo
Telepon : 031-8547499

0822 6453 0109

yayasansuarahati

@yshpeduli

www.suarahati.org

info@suarahati.org

PROGRAM SOSIAL
YAYASAN SUARA HATI

KHITAN MASSAL GRATIS

GERAKAN ORANG TUA ASUH 

PEMBANGUNAN GRAHA KAFFAH

PENGOBATAN GRATIS

RIHLAH MEDIS SUARA HATI

BHAKTI RAMADHAN CERIA 

BHAKTI QURBAN SAMPAI PELOSOK DESA



031 854 7499 - 0822 6453 0109 
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