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SAPA REDAKSI

Setiap orang yang memiliki ilmu akan dipertanggung jawabkan di 
hadapan Allah untuk apa ilmu itu digunakan, dan apa tujuannya 
mencari ilmu.Jika ilmu itu digunakan untuk kebaikan maka ia akan 
menjadi orang yang beruntung. Namun jika digunakan untuk 
keburukan maka ia termasuk orang yang sangat merugi.Setiap 
amalan tergantung pada niatnya, ketahuilah bahwa dalam menuntut 
ilmu, manusia terbagi atas tiga golongan. Apa saja itu?? Bisa anda 
baca sebagai awalan bacaan untuk bulan ini.Dilanjut dengan 
semangat untuk berubah. Bagaimana dan seperti apa caranya? 
Simak ulasannya di semangat pagi. 

Di jejak risalah, mari kita singgah sebentar di Sicilia, mencoba 
mencari jejak kejayaan islam di sana.Dan di ragam ilmu ada sebuah 
teknologi yang bisa diterapkan untuk membawa banyak manfaat. 
Apakah itu? Ya…teknologi anti gravitasi jawabannya. Yang tidak 
kalah menarik adalah kisah dari seorang pemuda tunadaksa penuh 
prestasi di bidang akademis, dialah Anjas Pramono. Mahasiswa 
semester 4 program studi Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, 
Universitas Brawijaya (UB) bersama temannya, Jauhar Bariq 
Rahmadi dan Avisena Abdillah menciptakan aplikasi Kamus Bahasa 
Isyarat.Di ulasan utama bulan ini kami bahas tentang pemuda. 
Pemuda adalah penerus bangsa dan agama. 

Mereka yang akan melanjutkan perjalanan sebuah negara. Maju dan 
tidak sebuah negara ada di tangan mereka, rusak atau tidaknya 
agama juga ada di tangan pemuda. Ulasan lengkapnya bisa anda 
baca di rubrik pesan ilahiyah.Masih banyak lagi artikel menarik 
lainnya termasuk kegiatan Idul Qurban pada bulan lalu. Kami 
ucapkan terima kasih kepada para donatur atas dukungannya. 
Selamat membaca….
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 REFRESH QOLBU

etiap orang yang memiliki ilmu akan 

Sdipertanggung jawabkan di hadapan 
Allah untuk apa ilmu itu digunakan, dan 

apa tujuannya manusia itu mencari ilmu.

Jika ilmu itu digunakan untuk kebaikan maka ia 
akan menjadi orang yang beruntung, namun 
jika digunakan untuk keburukan maka ia 
termasuk orang yang sangat merugi.

Setiap amalan tergantung pada niatnya, 
ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, 
manusia terbagi atas tiga jenis:

1. MENUNTUT ILMU DENGAN TUJUAN 
AKHIRAT

Seseorang yang menuntut ilmu untuk dijadikan 
bekal akhirat, dimana ia hanya mengharap 
ridho Allah dan negeri akhirat. Ini termasuk 
kelompok yang beruntung.

2. MENUNTUT ILMU UNTUK MENCARI DUNIA

Seseorang yang menuntut ilmu guna 
dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia 
sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, 
kedudukan, dan harta.

Ia tahu dan sadar bahwa keadaannya lemah 
dan niatnya hina. Orang ini termasuk ke dalam 
kelompok yang berisiko. Jika ajalnya tiba 
sebelum sempat bertobat, yang dikhawatirkan 
adalah peng habisan yang buruk (suul 
khat imah)  dan keadaannya menjad i  
berbahaya.

Tapi jika ia sempat bertobat sebelum ajal tiba, 
lalu berilmu dan beramal serta menutupi 
kekurangan yang ada, maka ia termasuk orang 
yang beruntung pula. Sebab, orang yang 
bertobat dari dosanya seperti orang yang tak 
berdosa.

3. MENUNTUT ILMU UNTUK MENYESATKAN 
MANUSIA

Seseorang yang terperdaya oleh setan. Ia 
pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk 
memperbanyak harta, serta untuk berbangga 
dengan kedudukannya dan menyombongkan 
diri dengan besarnya jumlah pengikut.

Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih 
sasaran duniawi. Bersamaan dengan itu, ia 
masih mengira bahwa dirinya mempunyai 

posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri, pakaian, 
dan kepandaian berbicaranya yang seperti ulama, 
padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan 
batin.

Orang dari kelompok ketiga di atas termasuk 
golongan yang binasa, dungu, dan tertipu. Ia tak 
bisa diharapkan bertobat karena ia tetap 
beranggapan dirinya termasuk orang baik.

Ia lalai dari firman Allah SWT yang berbunyi, “Wahai 
orang-orang yang beriman. Mengapa kalian 
mengatakan apa-apa yang tak kalian lakukan?!” 
(Q.S. ash-Shaff: 2). 

Ia termasuk mereka yang disebutkan Rasul SAW., 
“Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ke-
timbang Dajjal.” Beliau kemudian ditanya, “Apa itu 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ulama su' 
(buruk).”

Sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan, se-
dangkan ulama ini, walaupun lidah dan ucapannya 
memalingkan manusia dari dunia, tapi amal 
perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke 
sana.

Padahal, realita lebih berbekas dibandingkan 
ucapan. Tabiat manusia lebih terpengaruh oleh apa 
yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucap.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatannya 
lebih banyak daripada perbaikan yang disebabkan 
oleh ucapannya. Karena, biasanya orang bodoh 
mencintai dunia setelah melihat si alim cinta pada 
dunia.

Ilmu pengetahuan yang dimilikinya, menjadi faktor 
yang menyebabkan para hamba Allah berani ber-
maksiat pada-Nya. Bahkan, ia mengajaknya untuk 
mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan 
i l m u n y a .  N a f s u  t e r s e b u t  m e m b u a t n y a  
beranggapan bahwa ia lebih baik dibandingkan 
hamba Allah yang lain. Maka dari itu, jadilah kita ter-
masuk golongan yang pertama.

Waspadalah agar tidak menjadi golongan kedua 
karena betapa banyak orang yang menunda-nunda, 
ternyata ajalnya tiba sebelum bertaubat sehingga 
akhirnya rugi dan kecewa.

Lebih dari itu, waspadalah! Jangan sampai kita 
menjadi golongan ketiga karena kita betul-betul 
akan binasa, tak mungkin selamat dan bahagia.

https://www.islamkafah.com

GUNAKAN ILMU YANG KITA MILIKI 
UNTUK KEPENTINGAN AKHIRAT KITA
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Hate no one, no matter how much they've 
wronged you. Live humbly, no matter how 
wealthy you become. Think positively, no 
matter how hard life is. Give much, even if 
you've been given little. Keep in touch with the 
ones who have forgotten you, and forgive who 
has wronged you, and do not stop praying for 
the best for those you love. - Ali bin Abi Thalib

angan membenci siapapun, tak peduli 

Jseberapa banyak kesalahan yang 
mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah 

dengan rendah hati, tak peduli seberapa 
banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak 
peduli seberapa keras kehidupan yang kamu 
jalani. Berikanlah banyak, meskipun 
menerima sedikit. Tetaplah menjalin 
hubungan dengan orang-orang yang telah 
melupakanmu, maafkanlah orang yang 
berbuat salah padamu, dan jangan berhenti 
mendoakan yang terbaik untuk orang yang 
kau sayangi.
Sebuah prinsip hidup yang telah diajarkan 
oleh seorang Khulafaur Rasyidin yang 
mendapat julukan Babul Ilmu (Gerbangnya 
Ilmu). Pemuda yang lahir 23 tahun sebelum 
Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Beliau 
berusia 10 tahun saat Rasulullah Muhammad 
menerima wahyu. Anak dari pamannya 

Rasulullah yang tinggal bersamanya sejak 
kecil dan mendapatkan pengajaran secara 
langsung dari Rasulullah, sehingga beliau 
memiliki keluasan ilmu dan wawasan. 
Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Tholib. 
Selain cerdas, juga pemberani, sederhana dan 
rendah hati. Semakin kita mengenalnya, 
semakin terasa jauh ilmu yang belum mampu 
kita pahami. 

Pesan di atas adalah sebuah kalimat hikmah 
yang memiliki makna yang mendalam. Bagi 
kebanyakan orang di masa ini akan berat 
untuk mengaplikasikannya, namun kita harus 
memiliki semangat untuk belajar dan 
mengupgrade diri. 
Apakah dari waktu ke waktu dengan 
bertambahnya usia ilmu yang kita pahami 
hanya "jalan di tempat", tidak bertambah atau 
malah cenderung berkurang? 
Semoga kita selalu istiqomah menyisihkan 
waktu untuk mendatangi majelis ilmu, jangan 
pernah berhenti untuk menimba ilmu dan 
wawasan, sampai suatu saat nanti Allah 
memahamkan kita dengan ilmuNya. Aamiin 
(RAN)

Semangat untuk Berubah
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"Kota 300 Masjid", begitulah penjelajah Arab 
terkemuka Ibnu Hawqal menggambarkan 
suasana Palermo, ibukota Sicilia yang berada di 
wilayah Italia selatan pada tahun 972 M. Dalam 
catatan perjalanannya, Al-Masalik wal Mamlik, 
Ibnu Hawqal mengaku tak pernah menemukan 
sebuah kota dengan jumlah masjid sebanyak itu, 
sekalipun luasnya dua kali lebih besar dari 
palermo. 

Pada saat yang sama, pelancong muslim 
kondang itu juga menyaksikan kehebatan 
University of Balerm, sebuah perguruan tinggi 
Islam terkemuka di kota Palermo, Sicilia. Hampir 
selama tiga abad lamanya, umat Muslim di era 
keemasan berhasil mengibarkan bendera 
kejayaan dengan peradabannya yang terbilang 
sangat tinggi di wilayah otonomi Sicilia.
Dari wilayah itulah ilmu pengetahuan yang 
dikuasai umat Islam ditransfer ke peradaban 
Barat. Pengaruh Islam begitu besar dalam 
peradaban masyarakat Sicilia. Selama tiga abad 
berada dalam kekuasaan Islam, kawasan Sicilia 
pun berkembang menjadi pusat peradaban dan 
perniagaan. Sicilia sempat menjadi salah satu 
wilayah primadona di benua Eropa.

Islam bersemi di Sicilia sejak 15 Juli 827 M. 
Ketika itu pasukan tentara Dinasti Aghlabid di 
bawah kekuasaan Ziyadat Allah I berhasil 
menaklukkan kekuasaan Bizantium. Dinasti 
Aghlabid merupakan sebuah kekhalifahan 

Muslim Arab yang menguasai Ifriqiyah meliputi 
Aljazair, Tunisia dan Tripoli. Dinasti yang 
berkuasa dari tahun 800 hingga 909 itu 
berpussat di Tunisia.
Diperkuat 10.000 pasukan infanteri, 700 
pasukan berkuda serta 100 armada kapal, 
pasukan muslim di bawah komando Asad ibnu 
Al-Furat berhasil mengalahkan kekuatan 
Bizantium dalam pertempuran dekat Mazara. 
Serangkaian pertempuran demi pertempuran 
dilalui pasukan dinasti Aghlabid hingga akhirnya 
satu persatu kota di Sicilia sepenuhnya berhasil 
dikuasai umat Islam.
Secara resmi kota Palermo ditaklukkan umat 
Islam pada tahun 831 M. Sedangkan Messina 
dikuasai pasukan muslim 12 tahun berikutnya. 
Sejak wilayah Enna berhasil direbut dari 
Bizantium pada 859, provinsi Sicilia sepenuhnya 
berada dalam genggaman umat Islam. Di bawah 
kekuasaan umat Islam, Sicilia menjadi provinsi 
yang multietnis. Ibnu Jubair melukiskan 
kemajuan pesat yang dicapai Palermo, ibukota 
Sicilia. "Palermo adalah sebuah kepulauan 
metropolis yang mengombinasikan kekayaan 
dan kemuliaan. Sebuah kota kuno yang elegan", 
papar Ibnu Jubair.

Bahasa Arab pun menjadi bahasa pengantar 
masyarakat Sicilia. Ibnu Jubair menyaksikan 
wanita dan pria kristen pun sehari-hari berbicara 
menggunakan bahasa Arab. Kehadiran Islam di 
Sicilia seakan menjadi berkah bagi 

JEJAK RISALAH

Melacak Jejak Kejayaan 
Islam di Sicilia
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penduduknya. Perekonomian Sicilia menggeliat 
seperti industri tekstil, kerajinan, pertanian. 
Akhir abad ke-10, sejarawan bernama Udovitch 
menjelaskan betapa Sicilia telah menjelma 
menjadi pusat perdagangan di dunia 
Mediterania. Kawasan itu bersama Tunisia 
menjadi persimpangan rute perdagangan.
Kafilah dari Maroko membawa beragam 
komoditas untuk dijual ke Palermo dan Mazara. 
Sicilia menjadi jembatan perdagangan antara 
muslim di timur dengan muslim di barat. Akhir 
abad ke-10, Sicilia menjadi produsen utama 
kain sutera. Pada era itu Sicilia sudah mulai 
menggunakan koin emas atau ruba'ya yang 
bernilai seperempat dinar. Mata uang itu 
sungguh bernilai di kota-kota perdagangan lain 
seperti Mesir, Suriah dan Palestina.

Sayangnya, kekuasaan umat Islam di Sicilia 
harus berakhir pada tahun 1061 M. Kekuatan 
umat Islam yang lemah dimanfaatkan bangsa 
Normandia. Sejak itu dominasi Islam pun lenyap 
dari bumi Sicilia. Meski begitu pengaruh dan 
peradaban yang diwariskannya masih tetap 
dapat disaksikan hingga sekarang.

Penguasa muslim di Sicilia

Dinasti Aghlabid (827-909 M)
Selama 82 tahun, Sicilia berada dalam 
kekuasaan dinasti Aghlabid yang berpusat di 
Tunisia. Penduduk Sicilia bertambah seiring 
dengan banyaknya imigran muslim yang datang 
dari Afrika, Asia, Spanyol, dan Barbar. Semua 
penduduk muslim tersebut terpusat di 
kepulauan selatan. Pada masa ini mulai 
diperkenalkan reformasi agraria. Hal ini 
dilakukan agar tanah tak hanya dikuasai orang-
orang kaya saja. Irigasi juga mulai 
diperkenalkan, sehingga sektor pertanian 
berkembang pesat. Pada abad ke-10, Sicilia 
menjadi provinsi di Italia yang paling padat 
dengan  jumlah penduduk mencapai 300 ribu 
jiwa.

Dinasti Fatimiyah (909-965 M)
Empat tahun berkuasa di Sicilia setelah 
menggantikan dinasti Aghlabid, gubernur 
Fatimiyah diusir dari Palermo. Kepulauan itu lalu 
mendeklarasikan kemerdekaannya di bawah 
kepemimpinan seorang Emir bernama Ahmed 

Ibnu Kohrob. Sicilia kembali dikuasai Dinasti 
Fatimiyah pada 917 M. Selama 20 tahun 
lamanya, Sicilia dipimpin seorang gubernur dari 
Fatimiyah. Pada tahun 937, bangsa Barbar 
mengambil alih Sicilia.

Emirat Sicilia (965-1091 M)
Sejak tahun 948 M, Khalifah Fatimiyah, Ismail 
Al-Mansur mengangkat Hasan Al-Kalbi sebagai 
emir Sicilia. Secara defacto, Emirat Sicilia 
terlepas dari pemerintahan Fatimiyah di Mesir. 
Lalu ia digantikan emir yang baru bernama Abu 
Al-Qasim (964-982). Pada masa kedua Emir ini 
berkuasa, Sicilia muslim bertempur dengan 
Bizantium. Setelah itu, kekuasaan Islam 
meredup seiring perebutan kekuasaan di tubuh 
umat Islam. Pada 1061, Sicilia lepas dari tangan 
umat muslim.
Sebagai bekas wilayah kekuasaan Islam, Sicilia 
merupakan berkah bagi peradaban barat. 
Wilayah otonomi di selatan Italia itu telah 
menjadi gerbang transfer ilmu pengetahuan dari 
dunia muslim ke barat. Michelle Amari 
merupakan sejarawan yang telah membuktikan 
bahwa dari Sicilia lah ilmu pengetahuan yang 
dikuasai umat di era keemasan di transfer ke 
Barat.

Transfer ilmu pengetahuan Islam ke dunia barat 
mulai dilakukan oleh Frederick II (1194-1250) 
yang merupakan penguasa Sicilia. Frederick 
masih menggunakan bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar di kerajaan yang 
dipimpinnya. Ia mengumpulkan sarjana Muslim 
dan Yahudi untuk menerjemahkan buku-buku 
berbahasa Arab. Bahkan dia mengirim Michael 
Scot ke Cordoba untuk mencari kitab-kitab yang 
ditulis Ibnu Sina.
Frederick adalah raja beragama kristen. Namun 
ia begitu terpengaruh dengan ajaran dan 
kebudayaan Islam. Ketika dia berkuasa, 
University of Naples pada tahun 1224 - 
universitas pertama di Eropa yang 
menggunakan sistem pendidikan yang 
dikembangkan perguruan tinggi Islam. Dari 
Sicilia pula sistem fiskal yang sempat 
diterapkan penguasa Islam ditransfer ke Inggris.
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RAGAM ILMU

A
nti-Gravitasi… Binatang apa itu kira-
kira? Kalau anda memegang sebuah 
benda di tangan anda, kemudian anda 

melepaskannya… Apa yang terjadi? Tentu 
benda itu akan jatuh ke bawah atau dengan 
kata lain benda itu melayang ke bawah. 

Namun bila yang terjadi kemudian adalah 
benda itu dari bawah melayang ke atas lagi 
dan berhenti bergerak di dekat tangan anda 
tanpa anda memegangnya. Maka gerakan 
balik ke atas dan kemudian berhenti yang 
berarti melayang atau 'ngambang' di udara itu 
adalah gerak Anti-Gravitasi.

Ya betul…Welcome…Selamat Datang di dunia 
Anti-Gravitasi. Di sini Anda akan menemukan 
inovasi Anti- Gravitasi, mesin Anti-gravitasi, 
penemuan gerak abadi (gerak terus menerus 
tanpa henti walau tidak ada sumber energinya 
seperti baterai), dan hal-hal yang jauh lebih 
menarik, terkait dengan teknologi Anti-
Gravitasi.

Alasan utama untuk memperkenalkan 
teknologi ini karena keyakinan bahwa Anti-
Gravitasi adalah mungkin. Seperti setiap 
fenomena alamiah lain, maka gravitasi 
sebagai sebuah gaya (force) haruslah juga 
memiliki reaksi berlawanan. Sama seperti 
panas-dingin, keras-lembut, muatan negative 
listrik dengan muatan positif listrik. Kutub 
utara pada magnet, kutub selatan magnet. 
Gelap-terang, Atas-bawah.

Dengan teknologi Anti-Gravitasi banyak hal 
bermanfaat yang dapat dilakukan. Kita bisa 
membuat wahana antariksa yang ringan di 
atmosfer bumi, membuat mesin propulsi 
pesawat dengan jauh lebih mudah dan 
dengan kinerja yang lebih hebat dari apa yang 
dikenal masa sekarang ini. Penggunaan lain 
yang penting adalah untuk membuat bobot 
benda menjadi hilang, sehingga benda lebih 
mudah untuk diangkut kemana-mana, walau 
berat sekalipun.

Dengan teknologi anti-gravitasi orang tua 

jompo dan orang 
cacat yang tak bisa 
berjalan bisa 
'melayang-layang' 
tanpa masalah. 
Bobotnya akan 
menjadi ringan 
seperti kapas 
sehingga mereka 
bisa pergi kemana-
mana dengan lebih 
mudah dan mereka 
akan banyak 
mendapat 
kenyamanan 
karenanya.

Dengan adanya 
problem 
Pemanasan Global 
sekarang ini, jelas 
hal ini akan banyak 
memengaruhi 
kehidupan kita, 
dalam 20 atau 30 
tahun ke depan, 
planet kita akan 
menjadi terlalu 
panas untuk 
ditinggali, kita bisa 
menggunakan 
teknologi Anti-
Gravitasi dan 
wahana Anti-
Gravitasi untuk 
mengeksplorasi 
banyak ruang 
antariksa yang 
lebih memadai dan 
menemukan planet 
yang cocok untuk kita bisa bermigrasi kesana. 
Bahkan dipihak lain, anda bisa membuat listrik 
gratis di rumah dengan teknologi ini.

Jika Anda sudah memahami bahwa teknologi 
Anti-Gravitasi adalah mungkin, maka kami 
sarankan Anda melihat penemuan-penemuan 

TEKNOLOGI 
ANTI GRAVITASI
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Anti-Gravitasi 
yang dibuat 
dalam 100 
tahun terakhir 
ini.

Sebagai 
outcome dari 
Anti-Gravitasi 
ditemukan juga 
mesin gerak-
abadi 
(perpetual), 
dimana mesin 
bergerak atau 
beroperasi 
selamanya 
tanpa baterai 
atau sumber 
listrik. 
Sebenarnya 
mesin 
semacam ini 
telah dibangun 
di alam ini, 
banyak 
fenomena 
alamiah yang 
memberikan 
kita contoh dari 
mulai gerakan 
yang tak 
berujung 
semisal badai 
tornado dan 
proses alam 
lainnya seperti 
aliran air yang 
konstan dan 
tidak pernah 

berhenti, juga rotasi bumi pada porosnya dan 
banyak lagi. Kita perlu mempelajari dan 
mencontoh proses-proses alam ke mesin-
mesin yang perlu kita buat untuk keperluan 
manusia..

Konon ribuan tahun yang lalupun sudah ada 
teknologi ini (ingat tentang piramida Mesir atau 
teknologi suku Maya di Indian). Anti-Gravitasi 
muncul kembali di zaman modern kita melalui 
bantuan para inovator (penemu) di seluruh dunia. 
Mereka melakukan penelitian dan eksperimen 
yang terbaik untuk membuat Anti-Gravitasi 
menjadi kenyataan.

Anda ingin tahu rahasianya?

Benar ingin tahu…?

Pejamkan mata dulu deh… Berdoa sebentar… 
Sudah???

Nih ya rahasianya…

M…E..D…A…N……..M..A…G….N….E….T.

Tuh sudah ya… Berarti turunannya juga yaitu

Medan magnet, medan elektro-magnetik dan juga 
medan listrik.

Advice untuk orang muda:

Anak-anakku, inilah salah satu teknologi masa 
depan di era kalian nanti, pelajarilah sebaik-
baiknya. Dan gunakanlah nanti untuk 
kemanfaatan manusia, Jangan merusak alam, tapi 
pelajarilah apa yang ada di alam ini, semua itu 
adalah tanda-tanda. Gunakanlah bagi 
kemaslahatan bangsa kita. Berdoalah agar selalu 
mendapat petunjuk Allah, karena ilmu itu hanya 
bisa dipahami atas izin dan ridho Allah semata-
mata.
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INSPIRASI SUKSES

ANJAS PRAMONO, 

MAHASISWA TUNADAKSA 
LANGGANAN GO INTERNATIONAL

K
ekurangan tak lantas membuat Anjas 
Pramono minder. Kekurangannya justru 
dia jadikan pelecut untuk berprestasi. 

Selain prestasinya di bidang akademik, dia juga 
menjadi inisiator berdirinya komunitas sosial di 
kampung halamannya. Seperti apa perjalanan 
hidupnya?
Pria ini bernama Anjas Pramono. Jalannya 
pelan-pelan, sebab untuk berjalan Anjas harus 
dibantu dengan kruk. Saat tiba di ruangan, 
sejumlah mahasiswa tunarungu, tunanetra, dan 
tunadaksa tampak bersenda gurau dengan 
tangan sebagai isyarat mereka.
Anjas terlihat sangat bersemangat saat 
membahas aplikasi Kamus Bahasa Isyarat. 
Mahasiswa semester 4 program studi Sistem 
Informasi, Ilmu Komunikasi, Universitas 
Brawijaya (UB) ini menciptakan aplikasi tersebut 
bersama dua temannya, Jauhar Bariq Rahmadi 
dan Avisena Abdillah.

"Saya sebagai ketua dan analisis. Sedangkan 
mereka (dua temannya) bagian mengumpulkan 
data. Aplikasi ini dikerjakan sama-sama," kata 
pria asli Kudus, Jawa Tengah, ini.
Kamus ini dia cipatakan dengan tujuan agar 
orang-orang semakin aware atau peduli 
terhadap penyandang tunarungu. Caranya, 
dengan mempermudah masyarakat umum 
belajar bahasa isyarat. Jika sudah banyak yang 
paham bahasa isyarat, akan semakin banyak 
orang yang bisa berkomunikasi dengan 
penyandang tunarungu.
"Ini kesadaran pribadi dan kesadaran sosial 
untuk membantu sesama difabel," ujarnya.
Anjas menceritakan, ide tersebut muncul saat 
dia merasakan keresahan terkait tunarungu. 
Terkadang, penyandang tunarungu menjadi 
objek bullying (perundungan) teman-temannya.
"Dalam membuat aplikasi ini, saya meminta 
bantuan volunter di PSLD untuk bersedia 
menjadi peraga bahasa isyarat," ucap pria 22 

tahun ini.
Memang, aplikasi Kamus Bahasa Isyarat 
bukanlah yang pertama. Hanya, Anjas 
mengklaim kamusnya lebih canggih. Dia 
menerangkan, aplikasi yang sudah ada 
sebelumnya hanya bisa digunakan untuk 
menerjemahkan satu kata. Sementara, kamus 
ciptaannya ini bisa menerjemahkan dalam 
bentuk kalimat.
"Aplikasi seperti ini sebenarnya sudah ada di 
PSLD. Hanya saja, penggunaannya tidak 
secanggih ini," ucapnya.
Penggunaan aplikasi ini tidak hanya untuk orang 
dewasa. Anak-anak yang masih duduk di 
sekolah dasar atau menengah pun bisa 
mempelajarinya dengan mudah. Dalam aplikasi 
berbasis Android itu terdapat dua pilihan. Ada 
pilihan antara kamus dan game. Untuk anak-
anak, bisa memilih game yang sekaligus sarana 
belajar bahasa isyarat.
"Selain sebagai kamus, aplikasi tersebut juga 
ada game tebak gambar," kata Anjas.



13
Yayasan Suara Hati

Dia mencontohkan, dalam game itu ada bahasa 
isyarat orang mau tidur. Lalu, ada pilihan 
jawaban bermacam-macam. Jika salah 
menjawab, si pemain dinyatakan salah 
menjawab pertanyaan. Dengan aplikasi ini, 
pemain game diharapkan makin mahir 
berbahasa isyarat.

Selain itu, orang yang ingin mempelajari bahasa 
isyarat tinggal melihat gerakan yang ada di 

handphone. Karena begitu banyak fitur dalam 
aplikasi ini, pembuatannya harus detail dan 
menyangkut beberapa coding. Anjas 
menerangkan, timnya membuat aplikasi ini 
sejak awal Januari lalu, dan sampai saat ini 
prosesnya masih 50 persen. Menurut dia, 
kendala pengerjaannya adalah pengumpulan 
data bahasa isyarat.
"Memang kendalanya ada di pengumpulan data 
bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat ini ada 
dua macam, yaitu versi Indonesia dan luar. Nah, 
yang kami gunakan ini versi luar," terang 
alumnus SMAN 2 Kudus ini.
Yang membuat dia mengalami kesulitan, 
penggunaan bahasa isyarat di Indonesia dan 
luar negeri sangat berbeda. Meski begitu, 
aplikasi ini akan terus dikembangkan. "Saat ini 

proses pembuatan aplikasinya sudah proses 
coding data," tambahnya.
Meski saat ini aplikasinya belum selesai tuntas, 
tapi aplikasi ciptaannya itu sudah memberi 
berkah. Proposal yang dia kirim ke rektorat 
Universitas Brawijaya (UB) mendapatkan 
respons positif. Tim ini akhirnya terpilih 
mewakili UB dalam kompetisi bertitel 
International Innovation, Design, and 
Articulation (I-IDEA) di Universitas Mara Arau 
Perlis, Penang Malaysia.
"Lombanya tentang sains teknologi," papar 
Anjas.
Berkiprah dalam sebuah lomba bukanlah hal 
yang baru bagi Anjas. Semangatnya untuk 
berprestasi begitu besar meski dia mempunyai 
keterbasan sejak kecil. Ketika awal masuk 
sekolah menengah atas, dia sudah mewakili 
sekolahnya mengikuti lomba Matematic 
Olimpiade di Singapura. Sayangnya, dia belum 
meraih juara saat itu.

Kekalahannya itu menjadi motivasi bagi dirinya 
untuk belajar lebih baik. Di tahun yang sama, 
yakni tahun 2014, dia kembali menjadi delegasi 
sekolahnya untuk mengikuti lomba debat 
bahasa Inggris tingkat provinsi dan meraih juara 
3. Pada tahun 2015, dengan jenis lomba yang 
sama, dan Anjas mampu membuktikan 
kualitasnya dengan menyabet juara satu. 
Sebelum berpisah dengan sekolah yang telah 
membesarkan namanya, dia kembali menyabet 
juara 1 dalam lomba yang sudah diikutinya dua 
tahun terakhir.
Selain itu, kelebihan lain mahasiswa semester 6 
ini adalah kecerdasannya yang juga disertai 
dengan aktif berorganisasi. Saat ini, dia sudah 
mendirikan Student Class di daerah asalnya 
(Kudus). Komunitas tersebut menjadi tempat 
anak-anak muda menyalurkan bakat dan 
hobinya, serta melakukan pengabdian 
masyarakat. Misalnya, memberi bantuan 
kepada korban longsor.
Terkait penyebabnya menjadi tunadaksa, dia 
menjelaskan, saat masih SD, dia terjatuh dan 
kaki kanannya patah. Sejak itulah dia 
menggunakan kruk untuk berjalan. "Tidak 
terhitung dulu saya jatuhnya berapa kali, saking 
banyaknya," katanya lalu terkekeh.
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- TASYAKUR -
M Alim 01 September

Tutiek Ernawati 01 September

Farlin Seftian Simanjutak 01 September

Yosal Rosami 1 September

faiz Yahya Sabila 4 September

Ahmad Syawal Dien 6 September

Marda Santara 7 September

Mirza Fissabila 8 September

Imaduddin Darmawan 8 September

Zahra Putri Rachel 8 September

Zuki Maulana Esmeraldo 8 September

Titik Maulana  9 September

Moch Reza Alma Arif 9 September

Ardi Harvi tri Anggoro 12 September

Ratna Damayanti 12 September

Arifah 13 September

Davin Alvalah Iskan 15 September

Suparti Ningsih 15 September

Dini Safitri 16 September

Asih Pramono 16 September

Erna Irawati 18 September

Aditya Firmansyah 18 September

Dhita Herawati 19 September

Lailil Hidayat 20 September

Nanang Purgianto 21 September

Fatchur Affandi 22 September

Sunar 23 September

Widyaningrum 23 September 

Mustain 24 September 

Emmy Rahmawati 24 September 

Ery Suharsono 24 September 

Tjitra Rini 24 September

Alvina Andira Cahaya Syahru 25 September

Ayyasin Fardhiba Arhaby 27 September

Siti Sahara 30 September

MUNAJAT
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PESAN ILAHIYAH

Bangkitlah, 
Wahai Pemuda…

Oleh : Rizky Akbar Nurmalianto, SE

         Segala persoalan dalam 

hidup ini sesungguhnya tidak 

untuk menguji seberapa besar 

kekuatan dirimu, tetapi menguji 

seberapa besar kesungguhanmu 

dalam meminta pertolongan 

kepada Alloh l.” 

Ibnul Qoyyim Al Jauziyah

“
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PESAN ILAHIYAH

U
jian hidup bagi setiap pemuda 
muslim selalu ada dan berbeda-
beda. Masalah pertemanan, 

motor, HP dan segala macam gaya hidup. 
Begitu pula saat mereka sudah berkeluarga, 
tidak akan sama ujian masing-masing 
keluarga. Ada yang diuji melalui hartanya, istri 
atau suaminya, anak-anaknya, maupun sanak 
keluarganya. Ini semua sebagai ujian 
kesabaran dan level iman. Alloh l Yang 
Maha Adil tidak akan menimpakan suatu ujian 
jika hambaNya tidak sanggup. Seperti yang 
Alloh l Firmankan dalam Alquran Surat Al 
Baqarah ayat 286, “Alloh tidak membebani 
seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari 
kebajikan yang dikerjakannya dan dia 
mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya…”

Maka wajib bagi kita, segala hal yang 
terjadi harus kita sandarkan hanya kepada 
Alloh l. Alloh Maha Mengatur, semua yang 
terjadi dalam kehidupan ini adalah 
kehendaknya. Tidak ada satu kejadianpun di 
luar kehendakNya. Setiap permasalahan 
sudah Alloh l siapkan solusinya, seperti 
yang Alloh Firmankan dalam Surat Asy-Syarh 
ayat 5, “Maka sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan”.  Makna kata 
bersama menurut KBBI adalah berbarengan, 
serentak. Sehingga solusi dari permasalahan 
hidup ini sudah ada dan telah disiapkan oleh 
Alloh l, sabar dalam menerima ujian dan 
ikhlas menjalani kehidupan serta terus 
mendekat kepada Alloh l sehingga Dia akan 
menunjukkan kepada kita jalan keluar yang 
terbaik.

Curhatlah hanya kepada Alloh saja

Setiap orang merasa seakan masalah hidup 
yang sedang dihadapinya adalah masalah yang 
paling besar daripada lainnya. Terkadang curhat 
kepada teman atau bahkan di medsos, mungkin 
untuk sementara waktu perasaan lega akan 
didapat. Namun itu bukan solusi terbaik bagi 
permasalahan tersebut.  Bisa jadi tambah 
semakin pelik masalah yang dihadapi, karena 
semakin banyak masukan dari teman-teman yang 
tidak berkompeten, apalagi bepengalaman dalam 
menjalani kehidupan. Dalam Surat Yusuf : 86, 
Alloh l berFirman : “Dia (Ya'kub) menjawab, 
'Hanya kepada Alloh aku mengadukan kesusahan 
dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Alloh 
apa yang tidak kamu ketahui.” Dari kisah Nabi 
Yusuf q telah dikisahkan kepada kita betapa 
mendalam kesedihan Nabi Ya'kub q atas 
hilangnya Nabi Yusuf q. Beliau tahu bahwa ini 
adalah tipu daya dari saudara-saudara Nabi Yusuf 
q.

 Namun beliau curhat dan pasrah hanya 
kepada Alloh Yang Maha Mengetahui. Sikap 
seperti itulah yang wajib kita contoh, bahwa tidak 
bermudah-mudah curhat kepada manusia apalagi 
di medsos. Saat Sholat Tahajjud adalah waktu 
terbaik kita menyampaikan segala keluh kesah 
kepada Alloh l. Disepertiga malam yang terakhir, 
Alloh l turun ke langit dunia. Dalam sebuah 
hadits Qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah 
bersabda,“Rabb kita Tabaroka Wa Ta'ala turun 
setiap malam ke langit dunia hingga tersisa 
sepertiga malam terakhir, lalu Dia berkata: 'Siapa 
yang berdoa pada-Ku, aku akan memperkenankan 
doanya. Siapa yang meminta pada-Ku, pasti akan 
Kuberi. Dan siapa yang meminta ampun pada-Ku, 
pasti akan Kuampuni'.” (HR. Bukhari no. 6321 dan 
Muslim no. 758). Apa yang perlu kita khawatirkan 
bila Alloh Yang Maha Menepati Janji akan 
memperkenankan doa setiap hambaNya di 
sepertiga malam terakhir. 

Ibnul Qoyyim Al Jauziyah berkata “Segala 
persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak 
untuk menguji seberapa besar kekuatan dirimu, 
tetapi menguji seberapa besar kesungguhanmu 
dalam meminta pertolongan kepada Alloh l.” 
Teruslah berusaha untuk menyelesaikan masalah 
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dengan jalan yang baik dan syar'i serta selalu 
memiliki prasangka yang baik kepada Alloh 
l, bahwa Dia pasti akan memberikan jalan 
keluar yang terbaik, dari arah yang tidak 
disangka-sangka.

Menjadi Pribadi yang Sholih 

Alloh l selalu memberikan yang 
terbaik bagi semua manusia, setiap keadaan 
dan kejadian adalah kehendak dari Alloh l, 
itulah yang terbaik. Selalu berprasangka baik 
kepadaNya, menjalankan semua perintahNya, 
tidak bermaksiat kepadaNya dan 
memperbaiki diri dalam beribadah sesuai 
dengan Sunnah Rosululloh Muhammad n, 
sehingga mampu menjadikan diri sebagai 
hamba yang sholih. Alloh lmenghendaki 
proses kita menjadi hambaNya yang sholih, 
seberapa sungguh-sungguh kita berusaha 
menggapainya bukan hasil akhir dari segala 
usaha yang kita lakukan. Imam Ibnu Rojab 
menyatakan ada 2 kesholihan, yaitu : 

1. Sholih Linafsihi, sholih untuk dirinya 
sendiri  

2. Sholih Linafsihi wa Lighoirihi, yaitu sholih 
untuk diri sendiri dan orang-orang 
disekitarnya. Dia menebarkan energi 
kesholihan kepada setiap orang yang ada 
disekitarnya, mengajak orang untuk ikut serta 
aktif memperbaiki apa yang rusak, 
meluruskan apa yang bengkok dan 
membersihkan apa yang kotor. Inilah yang 
disebut Muslih.

Muslih derajatnya lebih tinggi daripada 
Sholih. Pemuda-pemuda yang Muslih adalah 
yang selalu berkontribusi terhadap Islam. Dia 
tidak memikirkan kebaikan untuk diri dan 
keluarganya saja, namun juga kebaikan untuk 
umat. Menjadi seorang yang Muslih dapat 
mengubah keadaan diri dan lingkungan 
secara berkesinambungan. Kuncinya adalah 
istiqomah dalam kebaikan dan kesabaran.

Bangkitlah Wahai Saudaraku……

Sebagian besar para pemuda muslim, 
yang menjadi tumpuan bagi agama ini, terlalu 
sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana 

dengan agama kita? Bangkitlah wahai pemuda, 
kejayaan Islam dibangun oleh pemuda. Pemuda 
yang dalam hatinya selalu memikirkan tentang 
kemajuan Islamlah yang telah terbukti dalam 
sejarah, membawa kejayaan bagi Islam. 

Banyak sekali permasalahan umat ini, Islam 
menantikanmu mampu berkontribusi dalam 
bidang apapun. Kalau saja Sultan Muhammad Al 
Fatih kembali hidup dan melihat keadaan 
pemuda jaman now, mungkin beliau akan 
terheran-heran tak habis pikir. Betapa kualitas 
kita dan dirinya terbentang seperti jarak antara 
kutub utara dan kutub selatan. Dimana 
kebanyakan pemuda berusia 21 tahun bangga 
karena dapat menaklukkan hati seorang wanita 
dan masih kebingungan mencari pekerjaan, 
sedangkan beliau telah mampu menaklukkan 
Konstantinopel. Zaid bin Tsabit, mendaftar jihad 
fii sabilillah sejak usia 13 tahun, pemuda jenius 
mahir baca-tulis. Hingga Rasulullah bersabda 
memberi perintah: “Wahai Zaid, tulislah….”. Ia 
mendapat tugas maha berat, menghimpun 
wahyu, di usia 21 tahun. Juga Usamah bin Zaid, 
namanya terkenal harum sejak usia 12 tahun, 
mukmin tangguh dan muslim yang kuat, 
Rasulullah menunjuknya sebagai panglima 
perang di usianya yang ke-20 dan memimpin 
armada perang menggempur negara adikuasa 
Romawi di perbatasan Syiria dengan 
kemenangan gemilang.

Berjamaah kita akan lebih kuat. Bangkitlah, 
wahai pemuda…. Kiprahmu dinantikan untuk 
menolong agama Alloh l. Jadikanlah 
kegalauanmu hanya kegalauan untuk 
memikirkan agama ini. Bersatulah bersama 
semua Muslimin dalam Iman dan Islam. In Shaa 
Alloh Islam akan kuat. Buanglah jauh-jauh 
perbedaan kecil yang bukan perbedaan aqidah. 
“Kaki anak Adam tidaklah bergeser pada hari 
Kiamat dari sisi Robbnya sehingga ditanya 
tentang lima hal ; tentang umurnya untuk apa dia 
habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia 
pergunakan, tentang hartanya dari mana dia 
peroleh dan kemana dia infaqkan, dan tentang 
apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya.” (HR. 
Tirmidzi)  

Masa muda kita pasti akan ditanya oleh 
Alloh bukan? Lantas jawaban apa yag akan kita 
sampaikan kepada Alloh?
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emuda menjadi elemen penting dalam 

Psejarah peradaban Islam. Betapa 
banyak tokoh besar yang mengukir 

kebesaran Islam dengan tinta emas ketika 
muda. Dengan keimanan di dada, mereka 
berjuang demi agama.
Pada zaman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib 
menjadi sosok pemuda tangguh yang kerap 
mendampingi Rasulullah SAW dari sebelum 
hijrah. Kisah fenomenal Ali yang berani 
mempertaruhkan nyawa untuk Rasulullah 
SAW saat perintah hijrah datang pun kerap 
diulang dalam buku sejarah Islam.
Dilansir dari buku Sejarah Hidup Muhammad 
karya Muhammad Husain Haikal, rencana 
Nabi untuk keluar dari Kota Makkah dicium 
kaum Quraisy. Seorang pemuda Quraisy 
dipilih dari setiap kabilah. Tujuannya agar 
setiap kabilah memiliki tanggung jawab yang 
sama terhadap darah Muhammad. Mereka 
adalah pemuda pilihan.
Berbadan tegap lengkap dengan sebilah 
pedang yang tajam. Pada waktu yang 
disepakati, mereka pun mengepung rumah 
Nabi SAW. Pada malam itu, Nabi berbisik 
kepada Ali bin Abi Thalib supaya mengenakan 

mantel hijau kepunyaan Nabi dari Hadramaut. Ali 
pun diminta untuk berbaring ke tempat tidurnya.
Rasulullah berpesan agar Ali tinggal dahulu di 
Makkah untuk menyelesaikan barang-barang 
yang dititipkan kepada Nabi. Pemuda-pemuda 
Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi. Mereka 
melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu. Di 
mata mereka, sosok itu adalah Nabi SAW. 
Menjelang larut malam, tanpa sepengetahuan 
mereka, Muhammad sudah keluar menuju rumah 
Abu Bakar ash-Shiddiq. Kedua sahabat itu 
kemudian keluar dari jendela pintu belakang. 
Mereka bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur.
Ali yang sudah mendapat bimbingan rohani dan 
akhlak dari Rasulullah merasa mantap. Tanpa 
ragu, dia mengambil risiko mempertaruhkan 
nyawa untuk sepupunya itu. Sesudah ancaman 
pemuda-pemuda pilihan itu pergi, Ali harus 
menempuh risiko lainnya. Dia mesti berjalan kaki 
seorang diri sejauh 477 kilometer menuju Yastrib 
(Madinah) untuk menyusul Nabi. Dia harus 
berjalan pada malam hari karena siangnya dia 
bersembunyi.
Dalam perjalanan yang gelap itu, Ali hanya 
ditemani gemintang yang bersinar di langit 
padang pasir. Dia harus melalui jurang dan 

KISAH PARA PEMUDA SALEH



mendaki bukit. Satu perjuangan berat sedang 
dilalui pemuda pilihan itu. Meski lelah, Ali 
sadar apa yang dilakukan Nabi jauh lebih 
berat.
Karena itu, apa pun yang terjadi, Ali 
melaksanakan perintah Nabi dengan taat. 
Ketika sampai di Yastrib, Ali dipanggil Nabi. 
Saking lelahnya, Ali tak dapat berjalan. Hingga 
Nabi sendiri datang menghampirinya. Melihat 
kaki Ali yang bengkak, Rasulullah terharu. 
Dipeluknya anak muda itu dengan penuh 
kecintaan.
Pemuda-pemuda ahli ibadah pun hidup pada 
zaman Nabi. Dikisahkan, ada 70 pemuda dari 
kalangan Anshar yang digelari al-Qurra (para 
pembaca Alquran). Mereka biasa tinggal di 
Masjid Nabawi. Menjelang petang, mereka 
keluar menuju pinggiran Kota Madinah. Di 
sana, mereka belajar bersama dan mendirikan 
shalat.

Keluarga mereka menyangka jika mereka 
masih berada di masjid. Sementara, orang-
orang di masjid menyangka mereka akan 
pulang menemui keluarga. Menjelang Subuh, 
mereka pun mencari air dan mencari kayu 
bakar. Barang-barang itu mereka sandarkan 
di dinding kamar Rasulullah SAW.
Hasil penjualan kayu-kayu itu dibelikan 
makanan bagi para penghuni shuffah. Orang-
orang fakir yang hijrah ke Madinah sedangkan 
mereka tidak memiliki keluarga atau kerabat 
di Madinah. Para pemuda di zaman Rasulullah 
terbiasa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
Tidak heran, Rasulullah SAW berwasiat bahwa 
pemuda menjadi salah satu dari tujuh 
golongan yang akan dinaungi Allah SWT di 
bawah 'Arsy-Nya. Syaratnya, pemuda tersebut 
harus tumbuh dalam ibadah kepada Allah 

'Azza wa Jalla.
Kisah para pemuda sholih juga sudah terjadi 
sebelum zaman kenabian Rasulullah SAW. Pada 
zaman Kaisar Hadrianus (117- 138 M), orang-
orang Yahudi diminta untuk menyembah dewa-
dewa Yunani. Para pembesar Yahudi pun 
mengeluarkan ultimatum akan berontak bersama 
rakyatnya untuk melawan kekaisaran Romawi. 
Mereka pun memukul mundur garnisun Romawi di 
perbatasan dan berhasil merebut Yerussalem. 
Selama tiga tahun mereka berhasil 
mempertahankan kekuasaannya.
Terakhir, Hadrianus bergerak bersama 
pasukannya untuk menumpas pemberontak. 
Mereka membunuh semua orang Yahudi. Kaum 
Yahudi yang masih hidup dijual sebagai budak. 
Pada zaman itu, muncul tujuh pemuda yang 
bersembunyi dari Kaisar Hadrianus. Mereka 
hendak menyelamatkan agamanya. Para ulama 
pun menyimpulkan mereka adalah pemuda yang 
disebut Ashabul Kahfi.

Shekh Mohammad Mutawalli Sya'rawi dalam 
Untaian Kisah-Kisah Qurani dalam Surah al-Kahfi 
menjelaskan, kisah Ashabul Kahfi memiliki 
mutiara hikmah yang tak lekang hingga akhir 
zaman. Allah SWT dapat menjadikan gua yang 
notabene tempat sempit, seseorang tidak bisa 
berlama-lama tinggal di dalamnya, sebagai 
tempat tidur para pemuda beriman.
Bahkan hingga ratusan tahun. Allah 
menginginkan agar manusia menyadari, gua 
sempit menurut pemikirannya bisa menjadi 
lapang berdasarkan kuasa-Nya. Anugerah Allah 
membuat tempat sesempit itu terasa luas dan 
lapang, sehingga mereka bisa leluasa di 
dalamnya.
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TARBIYAH

ering mendapati orang tua bingung 

Smemilih sekolah atau pondok? Bahkan 
banyak yang beranggapan, agar anak 

aman, bisa menjadi lebih baik. Sehingga 
memaksa putra-putrinya harus masuk pondok 
pesantren.
Kejadian fakta yang kami alami. Ketika 
mengantar putri ke 2 saya, masuk pondok. 
Kami melihat ada anak menangis histeris, 
teriak-teriak, memberontak. Ingin pulang, ingin 
sekolah biasa, ingin tinggal bersama orang 
tua. Sementara orang tua si anak, tetap 
ngotot, dan memaksa anaknya tetap mondok.
Alangkah kasihan, dan tertekan jiwa si anak. 
Hanya karena keinginan orang tua, masa 
depan si anak menjadi guncang. Karena emosi 
jiwanya tidak stabil.
Memang benar, pendidikan ulumuddin atau 

agama Islam adalah segalanya dalam hidup kita. 
Tetapi bukan berarti, sebagai orang tua 
mengabaikan jiwa anak. Sehingga apa yang 
dianggap baik, justru merusak jiwa mereka.
Di pondok pesantren, tidak mesti anak menjadi 
baik. Dan di sekolah umum, juga tidak mesti 
mereka menjadi buruk.
Kebaikan dan kesuksesan anak terletak pada 
hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wata'alla 
kepada mereka.
Hidayah dan rahmat Allah bisa tercurahkan 
kepada HATI yang baik dan lurus di jalan-Nya. Dan 
jalan itu bisa didapati dari mana saja. Bahkan 
pengalaman hidup bisa menjadikan seseorang 
menjadi lebih baik.
Apakah salah, orang tua berkeinginan putra-putri 
nya masuk pondok pesantren?
Sama sekali tidak salah. Dan bahkan saya 

SEKOLAH ATAU PONDOK
Oleh : Etty Sunanti



katakan, benar 100%. Karena sebaik-baik ilmu 
adalah ulumuddin.
Dan sebaik-baik lingkugan dan teman dekat, 
adalah Islami dan kesholihan. Dan selagi bisa 
diupayakan, maka alangkah baiknya anak-
anak mendapat dasar ilmu agama. Khususnya 
dari pondok pesantren. 
Tetapi mari kita mencoba merenung sejenak. 
Tentang keseimbangan hidup. Bahwa dunia 
ini dipenuhi segala kebutuhan manusia. 
Yang membutuhkan berbagai 
lifeskill. Dan sesungguhnya 
semua ilmu adalah dari Allah 
Azza wa Jalla. 
Bahkan Rasulullah 
Muhammad Sholallahu 'alaihi 
wassalam bersabda, "Antum 
a'lamu bi 'umuriddunyakum."
Yang artinya, "Kalian lebih 
mengetahui urusan dunia 
kalian."
Hadits tersebut, pada saat itu, 
Rasulullah menjelaskan tentang 
urusan pertanian atau perkebunan 
serahkan pada ahlinya. Bukan bertanya pada 
Rasulullah. Karena Rasulullah merasa tidak 
ahli di bidang tersebut.
Mari kita melihat Tarih Islam, betapa 
harmonisasi para sahabat dan sahabiyah 
sangat luar biasa. Masing-masing mereka 
memiliki kelebihan yang bisa diunggulkan 
dalam perjuangan Islam.

Bagaimana jadinya, kalau semua sahabat 
menjadi mu'alim. Ternyata mereka ada yang 
menjadi pedagang biasa, pegawai, ahli 
bahasa asing, ahli besi, pengusaha besar, 
petarung, petani, dan lain sebagainya. Tetapi 
mereka diikat dalam satu ikatan yang sama, 
yaitu syahadatain dan syariat Allah.
Oleh sebab itu, apapun keinginan putra-putri 
kita dalam masalah pendidikan, urgensinya 

adalah menjadikan mereka anak 
muslim dan muslimah yang hebat. 
Yang mampu membawa 

keimanannya kepada 
pencapaian penerapan agama 
Allah dengan baik. 
Apa sebenarnya yang harus 
diperhatikan dan dilakukan 
orang tua terhadap 
pendidikan anak berkenaan 

memilih sekolah umum atau 
pondok pesantren. Berikut 

ulasannya.

1. JANGAN MEMAKSA. 
Biarkan anak memilih sesuai keinginannya. 
Jangan pernah khawatir akan begini begitu. 
Ketika mereka menentukan pilihan, maka 
sebenarnya seseorang telah mereduksi 
persoalan hidupnya. Jika anak memilih karena 
kemauan orang tua, dia akan menjadi anak 
yang gamang. Sulit mandiri, tidak percaya diri. 
Tekanan batin, mudah terkena gangguan 
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Kebaikan dan kesuksesan 
anak terletak pada 

hidayah dan rahmat Allah 
Subhanahu wata'alla 

kepada mereka.
Hidayah dan rahmat Allah 
bisa tercurahkan kepada 
HATI yang baik dan lurus 

di jalan-Nya.
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kejiwaan. Mereka tidak akan optimal belajar. 
Apalagi menjadi pribadi yang tangguh? 
Sangat tidak mungkin. Karena baying-bayang 
orang tua selalu mendominasi. Karena itu 
semua bukan dari hatinya.

2. PERSIAPKAN ANAK DENGAN KEINGINAN. 
Tugas orang tua sebenarnya, memersiapkan 
putra-putrinya memiliki kepribadian yang 
tangguh. Sehingga mereka mampu memilih 
dengan kesiapan yang mantab. 
Mempersipkan keinginan ini, bukan tugas 
orang lain, bukan tugas guru, juga bukan 
tugas para ustadz/ustadzah di luar rumah. 
Polesan dan gesekan orang tua kepada anak 
inilah yang mampu menjadikan setiap anak 
berkarakter kuat.
Sehingga dia bisa berkata, "Ayah, ibu, aku 
ingin mondok saja. Aku ingin belajar agama, 
aku ingin menghafal Alquran, aku ingin begini 
dan begitu."
Maka ketika mereka sudah berkeinginan 
sendiri. Maka energi mereka, akan Mashaa 
Allah kuat dan hebat. Begitupun sebaliknya, 
ketika mereka berkata, "Ayah ibu, aku ingin 
sekolah di SMP umum saja. Aku masih ingin 
bersama ayah dan ibu di rumah."
Maka orang tua juga harus ikhlas, dan 
memberikan dukungan aktivitas diniyah di 
rumah atau tempat lain.

3. KESEIMBANGAN HIDUP
Ketika memiliki anak sekolah biasa, maka 
orang tua wajib melengkapi kebutuhan 
ulumuddin. Bisa diikutkan komunitas 
kegiatan masjid, mengundang ustad/zah ke 
rumah. Atau diberikan pelajaran khusus 
berkala dari orang tua mereka sendiri. 
Begitupun ketika anak di pondok pesantren, 
jangan uforia. Sehingga anak seperti 
dilupakan kebahagiaannya sebagai keluarga. 
Orang tua jarang menjenguk, jarang 
memeluk, tidak pernah memahami perasaan 
serta kejadian apa saja di pondok. Hak 
mereka sebagai anggota keluarga menjadi 
hampa. Karena ruang dan waktu yang 
memisahkan.

4. KEMANDIRIAN ANAK.
Apapun pilihan anak, baik sekolah ataupun ke 
pondok pesantren, orang tua wajib 
mengajarkan, dan memersiapkan mereka 
untuk mandiri. Bukan melepaskan anak 

supaya mereka bisa mandiri. Tetapi sudah 
menjadi keniscayaan, bahwa kemandirian seorang 
anak harus terlatih semenjak dini. Kemandirian 
adalah ketrampilan khusus yang membutuhkan 
perhatian orang tua. Bukan anak yang selalu 
diabaikan biar bisa sendiri. Tetapi anak mandiri, 
justru membutuhkan pendampingan agar mereka 
mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas 
pribadinya. Misal, bagaimana mereka harus 
mencuci, menjemur, hingga menyetrika pakaian, 
membereskan piring dan gelas bekas minum 
hingga mencuci bersih. Membantu pekerjaan 
rumah, menolong saudara yang membutuhkan 
bantuan, dan menjalin hubungan yang baik 
dengan orang lain. Itu semua adalah bagian 
menuntaskan kemandirian mereka. Dan hal itu 
semua, bisa diperoleh dari orang tua yang fokus 
memperhatikan dan mendidik dengan baik.

5. MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR.
Orang tua wajib memberikan informasi dan 
wawasan yang benar kepada anak. Apa kelebihan 
sekolah dan pondok pesantren secara objektif. 
Bagaimana pondok pesantren yang baik dan 
sekolah yang baik. Apa kekurangan masing-
masing. Semuanya harus disampaikan dengan 
objektif. Ketika menyampaikan kekurangan dan 
segala kemungkinan yang buruk. Orang tua juga 
wajib memberikan gambaran solusi yang barus 
dilakukan. Sehingga anak sudah mempunyai 
persiapan mental. Dan kemampuan berfikir logis 
dan proporsional. Jangan sampai orang tua 
menutupi segala kekurangan, agar anak 
bersemangat mengikuti opini ayah ibunya. Tetapi 
ujung-ujungnya anak merasa kecewa, karena 
merasa dibohongi. Naudzubillahi min dzalik.

Misal, "Nak, kalau di pondok itu tidak sama seperti 
di rumah. Menjadi santri itu harus bisa bersabar 
antri kamar mandi, kadang ada barang yang 
hilang karena keliru diambil teman, makan kadang 
tidak cocok, dan masih banyak lagi. Tapi nak, itu 
semua bagian dari kesabaran kalian. In Shaa Allah 
ada hikmah besar dari kesabaran kalian." 
Wawasan tersebut sudah harus di sounding jauh 
sebelum mereka menentukan pilihan. Bila perlu, 
orang tua sudah pernah mengajak survey ataupun 
silaturahim ke pondok peantren yang di tuju.
Semoga ayah ibu bersemangat memotivasi putra-
putrinya untuk menjadi sholih-sholihah.
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AS SIHAH

MENGENALI TANDA 
DAN GEJALA SINDROM 
WILLIAMS

anda-Tanda Anak Menderita Sindrom Williams. 

TSindrom Williams ditandai oleh beberapa tanda dan 
kondisi yang khas, yaitu:

1. Wajah yang unik dan khas
Anak yang mengalami sindrom Williams memiliki wajah 
yang unik dan khas, yaitu dahi yang lebar, hidung lebih 
pendek dengan ujung yang melebar, pipi terlihat berisi, 
mulut lebar, dan bibir tebal. Ketika dewasa, penderita 
sindrom Williams cenderung memiliki wajah yang lebih 
panjang dan lebih tirus.

2. Kondisi gigi yang tidak normal
Anak yang menderita sindrom Williams memiliki 
pertumbuhan gigi yang tidak normal. Gigi mereka tumbuh 
tidak teratur, kecil-kecil, dan renggang.

3. Pertumbuhan yang lambat
Bayi baru lahir yang mengalami sindrom Williams 
cenderung memiliki berat badan kurang. Biasanya 
penderita sindrom ini akan mengalami gangguan 
pertumbuhan, sehingga ketika dewasa, penderita sindrom 
Williams umumnya postur tubuh yang pendek.

Sindrom Williams adalah 

kelainan genetik langka yang 

menyebabkan gangguan 

pertumbuhan dan 

perkembangan. Kondisi ini 

sangat jarang dan hanya 

terjadi pada 1 dari 10 ribu 

orang. Biasanya kelainan 

genetik sudah diketahui sejak 

bayi lahir, karena ada beberapa 

tanda "khas" yang dimiliki oleh 

penderitanya.

Sindrom Williams disebabkan 

oleh kelainan genetik. Meski 

demikian, sindrom Williams 

bisa menyerang siapa saja, 

termasuk orang yang tidak 

memiliki riwayat penyakit ini di 

dalam keluarganya.



4. Kesulitan menyusu
Anak dengan sindrom Williams juga mengalami 
kendala ketika makan, seperti kesulitan menelan 
dan kencederungan untuk makan dengan sangat 
lambat.

5. Pendengaran yang sensitif
Penderita sindrom Williams lebih sensitif 
terhadap suara. Mereka bahkan bisa terkejut 
saat mendengar suara dengan volume yang 
normal.

6. Sering mengalami kolik
Bayi yang menderita sindrom Williams lebih 
sering mengalami kolik. Kolik ini sering dikaitkan 
dengan hiperkalsemia, yaitu tingginya kadar 
kalium dalam darah, yang sering terjadi pada 
penderita sindrom Williams.

7. Perkembangan yang lambat
Tanda dari sindrom Williams berikutnya adalah 
perkembangan yang lambat. Anak dengan 
sindrom Williams memiliki keterlambatan dalam 
berbicara maupun berjalan. Anak dengan 
sindrom Williams juga memiliki kemungkinan 
untuk menderita ADHD.

8. Kelainan jantung dan pembuluh darah
Penderita sindrom Williams juga bisa memiliki 
kelainan pada jantung, misalnya penyempitan 
pada aorta dan arteri.

9. Kelainan ginjal
Meski tidak selalu, beberapa penderita sindrom 
William juga dapat memiliki kelainan pada 
struktur dan fungsi ginjal.

10. Kelainan otot dan sendi
Tanda dari sindrom Williams berikutnya adalah 
adanya kelainan pada otot dan sendi. Penderita 
sindrom Williams cenderung memiliki otot yang 
lemah dan koordinasi gerak yang buruk.
Selain kelainan fisik, penderita yang rendah 
penderita sindrom Williams juga cenderung 
memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang 
rendah. Namun mereka cenderung mudah 
bergaul bahkan tidak takut untuk berinteraksi 
dengan orang asing.

Dengan adanya berbagai gangguan tersebut, 
merawat dan mendampingi anak dengan 
sindrom Williams memang bukanlah hal yang 
mudah. Anda harus sabar dan rutin 
memeriksakan kesehatannya ke dokter agar 
kondisinya selalu terpantau.
Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Walaupun 
kelainan ini memengaruhi banyak aspek, anak 
dengan sindrom Williams biasanya cepat belajar 
hal-hal yang baru. Mereka juga dapat berbicara 
dan membaca dengan baik, bahkan beberapa di 
antaranya memiliki bakat di bidang musik.
sumber : www.alodokter.com
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litar, 11 September 2019-Yayasan Suara 

BHati Sidoarjo kembali mengadakan 
kegiatan BAQSOSA (Bakti Qurban Sampai 

Pelosok Desa). Kegiatan yang rutin digelar 
setiap tahun pada momen Hari Raya Idul Adha, 
yaitu Syi'ar Qurban ke desa-desa yang minim 
akan daging qurban dengan tingkat 
perekonomian masyarakat yang relatif rendah. 
Dengan mengusung tema "Menebar Kebaikan 
dengan Berqurban".  
Melalui semangat untuk berbagi dan 
keprihatinan akan pemerataan daging qurban, 
pada Hari Raya tahun ini total sebanyak 2 Sapi 
dan 26 Kambing yang dapat kami distribusikan 
ke desa-desa  di beberapa Kabupaten yang ada 
di Jawa Timur. Bukan jumlah yang banyak , 
namun masyarakat di pedesaan mampu 
merasakan manfaatnya, sehingga tidak terjadi 
penumpukan di perkotaan.
Di Desa Kalimanis Kecamatan Doko, Yayasan 
Suara Hati Sidoarjo telah membangun 
silaturahmi yang baik dengan masyarakat di sini 
selama 9 tahun. Setiap tahun hewan qurban 
yang diamanahkan, diberikan kepada 
masyarakat. Alhamdulillah pada Idul Adha 1441 
H ini telah disembelih 1 Sapi dan 4 Kambing, 
dagingnya pun telah dibagikan. Sambutan yang 
begitu antusias dari warga atas kehadiran 
Yayasan Suara Hati di desa ini. "Seharusnya 
Yayasan Suara Hati tidak hanya setahun sekali 
mas ke sininya, jadi selain kegiatan Idul Qurban, 
Yayasan mengadakan kegiatan dakwah juga" 
ungkap salah satu warga.
Rangkaian kegiatan BAQSOSA tidak hanya 

distribusi hewan dan daging qurban, namun 
juga diisi dengan kegiatan games out door 
disertai dengan pembagian hadiah serta Nobar 
Siroh (Nonton Bareng kisah-kisah para Nabi, 
Rasul dan Para Sahabat) sore hari sebelum Hari 
Raya. Tujuan pencapaian Nobar ini adalah agar 
sejak dini anak-anak dekat dengan kisah Para 
Nabi, Rasul dan sahabat. 
Dimulai tahun ini, Yayasan Suara Hati bertekad 
mampu mendukung program Pemerintah yaitu 
zero waste. Meniadakan atau mengurangi 
sampah plastik yang sulit diolah oleh 
lingkungan. Dalam pembagian daging hewan 
qurban tidak lagi menggunakan plastik, 
melainkan dengan menggunakan dedaunan 
yang ada di desa, antara lain : daun Jati, daun 
Waru dan daun Pisang.

Bapak Mujiono, Sang Kepala Desa sangat 
mendukung atas ide dari Yayasan ini. "Suatu 
terobosan yang dapat kami aplikasikan di desa, 
sehingga mampu menjadi pioner bagi 
masyarakat untuk back to nature, kembali ke 
alam, seperti jaman mbah-mbah kita dulu. 
Meminimalkan sampah plastik di desa 
Kalimanis" pungkasnya. Masyarakat pun 
dengan sukarela bekerja bersama-sama dalam 
mengumpulkan daun-daun tersebut.
Semoga di tahun-tahun mendatang, Syi'ar 
Qurban ini mendapat dukungan yang lebih luas 
dari masyarakat, sehingga daging qurban bisa 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
pedesaan. Aamiin (RAN)

RUANG KEGIATAN

Baqsosa di Blitar 
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N
ganjuk, 11 September 
2019_Tempat kegiatan 
BAQSOSA yang kedua adalah 

di wilayah Kabupaten Nganjuk 
berlokasi di Desa Tirtobinangun 
Kecamatan Patianrowo, Kabupaten 
Nganjuk. Yayasan Suara Hati 
menggelar kegiatan qurban melalui 
program "BAQSOSA (Bakti Qurban 
Sampai Pelosok Desa)". BAQSOSA 
merupakan kegiatan tahunan Yayasan 
Suara Hati untuk beberapa desa 
dengan tingkat perekonomian yang 
relatif rendah dan kurang 
melaksanakan Syi'ar Qurban. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 
dan Ahad, tanggal 10-11 September 
2019. Sejak pukul 07.00 WIB, tim 
BAQSOSA Nganjuk melakukan apel 
pagi dan berdoa sebelum pelaksanaan 
kegiatan, berharap agar Allah 
memberikan kelancaran bersama tim 
lainnya. Keberangkatan tim BAQSOSA 
Nganjuk pukul 14.30 WIB 
menggunakan mobil Xenia dan tiba di 
lokasi tujuan sekitar pukul 17.00 WIB, 
yang disambut ramah oleh tuan rumah 
dan penduduk sekitar desa. Kegiatan 
diawali setelah sholat Isya di salah 
satu Masjid setempat. Anak-anak 
sangat antusias dan gembira saat tim 
BAQSOSA Nganjuk datang. 
Setelah melakukan pengenalan, 
barulah perlombaan dimulai yaitu 

lomba estafet bola yang diikuti lebih dari 30 anak, 
kegembiraan terlihat dari raut wajah anak-anak setelah 
tim Baqsosa membagikan hadiah untuk mereka. Tak 
hanya perlombaan, NOBAR Siroh dilakukan untuk mengisi 
kegiatan disana yaitu kisah Nabi Ibrahim tentang sejarah 
qurban. Setelah selesai lomba dan NOBAR anak-anak 
segera kembali pulang dan beristirahat karena hari mulai 
malam. 
Keesokan paginya, hari Ahad tim BAQSOSA Nganjuk 
melaksanakan sholat Idul Adha pukul 06.00 WIB di Masjid. 
Setelah sholat selesai, sekitar pukul 07.30 WIB acara 
penyembelihan hewan qurban mulai dilaksanakan. 
Sebanyak 8 ekor Kambing diserahkan oleh tim BAQSOSA 
Nganjuk kepada panitia yang diwakili oleh Takmir 
Musholla. Alhamdulillah penyembelihan hewan qurban 
berjalan lancar, gotong-royong warga setempat sangat 
terasa, sehingga proses berjalan lebih cepat. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembagian daging kepada warga 
sekitar. 
Setelah rangkaian acara selesai, tim BAQSOSA Nganjuk 
mewawancarai Takmir Masjid, "Alhamdulilah pak, kami 
sangat berterima kasih atas peran Yayasan Suara Hati di 
desa kami. Warga sangat senang dan merasakan manfaat 
Qurban tahun ini. Semoga kegiatan ini terus dapat 
dilakukan dan silaturrahmi seperti ini dapat terjalin 
dengan baik.", ungkap bapak takmir. Semoga tahun-tahun 
berikutnya program BAQSOSA lebih dikembangkan lagi 
dan tetap istiqomah. Aamin.

Baqsosa di Nganjuk 
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urban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari 

QIdul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka 
mendekatkan diri kepada Allah. Berqurban merupakan salah 

satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al Quran, 
Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma'(kesepakatan hukum) kaum 
muslimin.
Semarak Idhul Adha pada Dzulhijjah 1440H Yayasan Suara Hati 
telah dilaksanakan dalam program BAQSOSA (Bakti Qurban Sampai 
Pelosok Desa) dengan mengambil tema "Menebar Kebaikan Dengan 
Berqurban". Salah satu tujuan dari kegiatan BAQSOSA ini adalah 
agar hewan qurban yang didistribusikan terasa betul manfaatnya 
bagi masyarakat di daerah pelosok. Mengingatb selama ini 
fenomena yang terjadi adalah banyaknya penumpukan daging 
qurban di daerah perkotaan, sedangkan daerah pelosok desa tidak 
bisa merasakannya. 

Salah satu lokasi BAQSOSA tahun ini adalah di Dusun Kaligede, 
Desa Margomulyo, Bojonegoro. Beranggotakan 5 orang, tim 
Bojonegoro berangkat menuju lokasi pada hari Sabtu, 10 September 
2019. Menggunakan Honda Mobilio, Tim yang terdiri dari Heru, 
Imam, Yuyun, Syifa dan Dini tiba di Bojonegoro pada pukul 13.00 
WIB. 
Safari BAQSOSA di Bojonegoro diawali diisi dengan berbagai 
kegiatan, diantaranya happy games bagi anak-anak, pembagian 
hadiah dan kue, takbiran bareng, sholat Idul Adha, penyembelihan 
dan pembagian daging qurban. Suasana malam yang terbilang 
cukup gelap, tidak menyurutkan semangat anak-anak dan warga 
untuk mengumandangkan takbir. Pagi harinya wargapun 
berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha kemudian 
bergotong royong menyembelih dan membagikan daging qurban.

Kepala Dusun Kaligede, Bapak Tarpan atau lebih dikenal dengan 
panggilan Pak Wo mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar 
semua donatur dan Yayasan Suara Hati selalu dilindungi oleh Allah. 
"Tahun ini adalah qurban yang paling banyak di sini, biasanya hanya 
satu, dua ekor kambing. bahkan kadang tidak ada. Kami sangat 
bersyukur dan berterima kasih atas kedatangannya." Ungkapnya. 
Warga juga berharap supaya di tahun mendatang tetap bisa 
bersilaturrahim kembali ke tempat mereka.

RUANG KEGIATAN

Baqsosa di Bojonegoro
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KOLOM BUAH HATI

Dikenal Dengan Nama Kepiting Vampir, 
Apa Keunikan Kepiting Ini, Ya?

Teman-teman pasti tahu jenis hewan apa yang ada pada gambar di atas??
Yap, kepiting memang sudah tidak asing bagi kita.
Apakah teman-teman tahu jenis-jenis kepiting? Secara umum, kita menyebut hewan bercapit ini 
dengan sebutan kepiting. Namun, beberapa dari teman-teman mungkin belum tahu kalau kepiting 
punya berbagai macam jenis.
Salah satunya adalah kepiting dengan capit ungu muda ini. Tidak hanya kelelawar yang dikaitkan 
dengan vampir, ternyata ada jenis kepiting juga yang berkaitan dengan makhluk misterius itu.
Kepiting vampire adalah sebutan untuk hewan yang satu ini. Ia memiliki dua jenis, yaitu Geosesarma 
dennerle dan Geosesarma hagen. Kepiting ini pernah ditemukan di pinggiran sungai yang ada di pulau 
Jawa dan sekarang menjadi buruan para kolektor ikan hias lho.
Yuk, kita berkenalan dengan kepiting vampir ini!
Bisakah teman-teman menebak, kenapa hewan ini dinamakan kepiting vampir?
Apakah teman-teman berpikir bahwa kepiting ini mengisap darah?
Ternyata jawabannya bukan karena ia mengisap darah seperti vampir.
Alasannya adalah karena kepiting ini memiliki mata berwarna kuning, seperti mata vampir.
O iya, hewan ini juga memiliki warna tubuh yang cerah.
Uniknya, kepiting ini dapat memiliki warna yang berbeda di daerah yang berbeda.
Kepiting Vampir Terancam Punah
Sayangnya, kelestarian dua spesies kepiting vampir ini mulai terancam.
Hal ini dikarenakan kepiting vampir sering dieksploitasi, baik untuk dijadikan makanan atau dijadikan 
binatang peliharaan.
Selain itu, tercemarnya habitat mereka juga membuat kepiting vampir ini terancam punah.
sumber : bobo.grid.id





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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2,952,350

82,126,000

55,000,000

2,590,000
 

6,100,000
 

- 
9,823,700

155,639,700

22,023,100 

35,000,000 

41,645,500 

2,500,000
 

8,000,000
 

14,395,900
 

8,607,000
 

25,000,000

157,171,500

1,420,550
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

Bulan Agustus 2019

1 Saktian 150,000

2 Wendy S 100,000

 

3 Ibu Wahyuni 400,000

 

4 Hendra 200,000
 

5 Bu Bambang 50,000
 

6 Cremlin P 500,000  
7 Santhi Nirmala 100,000  
8 Dwi Rahayu 150,000  
9 Badai Indragiri 500,000

 10 Tomy Triyana 300,000

 11 Bu Suharti 200,000

 12 Warkop Koplak 100,000

 
13 Bu Novita 200,000

 
14 Bu Lia Oktaviani 200,000

 
15 Indah Sulistyawati 150,000

 

16 Novi Setyono 100,000

 

17 Ibu Susi 200,000

 

18  Eni 200,000

 

19 Dedi 200,000

 

20 Lukman B Refrianto 400,000

 

21 Madinah 200,000

 

22 Hamba Allah 1,000,000

 

23 Arfianti 2,500,000

 

24 Ajeng Prima 100,000

 

25 Aif Rahmawan 100,000

 

26  Yeni  100,000

 

27  Sri Purwanti / Arif Rahman  100,000

 

28  Bunda Velin  500,000

29  Bu Voni  300,000

30  Bu Umi 100,000

31  Bu Yeni  1,000,000

32  Bu Okarara 100,000

33  Bu Nayla  200,000

34  Antok  100,000

35  Isuzu  150,000

 

36  Hussein  400,000

 

37 Bu Indarti 100,000
 

38  Bu Tetty  200,000
 

39  Bu Mercy  100,000  
40  Bu Atik  1,000,000  
41  H. Sholikin  200,000  
42  Hamba Allah 100,000

 43  Hamba Allah 50,000

 44  Hamba Allah 50,000

 45  Hamba Allah 30,000

 
46 Roni 500,000

 
47 Drg.Elita 700,000

 
48 Bu Dini 300,000

 

49 Pln Uip Jbtb 2 2,500,000

 

50 Hamba Allah USD 100

51 Budy Santoso 1,000,000

 

52 H. Idris 30,000

 

53 Ekak Ahmad Yani 500,000

 

54 Bu Charir 150,000

 

55 Rusly Arfan 290,000

 

56 Rusly Arfan 160,000

 

57 M. Baidowi 100,000

 

58 Ibu Sri Wahyuni 50,000

 

59 Yuli 50,000

 

60 Giantoro Susilo 200,000

 

61 Indra 100,000

62 Mama Wahyu 100,000

63 Eva Fitriana 100,000

64 Wulan 100,000

65 Bu Dita 50,000

66 Bapak Adhi 300,000

67 Hilmi 100,000

68 Endang L 1,620,000

69 Sri Wahyuni 50,000

70 Rizki Edi 100,000

71 Hamba Allah 120,000

72 Anjarwati 200,000

73 Mendoan N 450,000

74 Ibu Widodo 300,000

75 Anang Mulyono 20,000

76 Samsuri 100,000

77 Sony 100,000

78 Endang 3,240,000

79 Pln Uip Jbtb 2 2,500,000

80  Dr. Ristin 100,000

81 Arif 100,000

82 Reni 200,000

83 Hamba Allah 800,000

84 Retno Elzatta 1,000,000

85 Sunarto 25,000

86 Rachmawati 70,000

87 Soleh Subowo 500,000

88 Dani Dan David 100,000

89 Rini 1,000,000

90 Ekak Ahmad Y 1,500,000

91  Rusly Arfan 160,000

92 Dr. Irfan 50,000

93 Rusly Arfan 290,000

94 Ika Ririn Susanti 50,000

95 Mendoan N 300,000

96 Bu Widodo 300,000

97 Bu Isniani 50,000

98 Octalina W 200,000

99 Tb Bumi Joyo 2 50,000



Form Donatur Rutin Baru

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap

Nama Panggilan

Alamat 

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%

Berminat...
Anda bisa menghubungi patugas ZIS atau 

bisa langsung bertanya ke telp 031 854 7499



Kepada Donatur & Mitra
Yang Turut Menyukseskan Kegiatan 

TERIMA KASIH
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