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Sanksi 
Apresiasi..

&

Rofiq Abidin
Ketua Yayasan Suara Hati

udah lama ajaran ilahi mengajarkan 

Stentang sanksi dan apresiasi.. yang 
kerjanya bagus maka dapat berita 

gembira, yang melanggar akan mendapat 
sanksi.. 

Dalam istilah Profesional, ada reward dan 
panism.. 

َّْْ َ ْ ّ ِوما نرسُل المرسلیَن إال مبشریَن ومنِذریَن ۖ فمن ُ ِ ْ ِ ُْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ََ َ
ََ َُ ُ َ َ ْآمَن وأصلح فال َخوف علْیھم وال ھم یحَزنونَ َْ َ ٌ ْْ ْ َِ ََ َ

Artinya : "Dan tidaklah Kami mengutus para 
rasul itu melainkan untuk memberikan kabar 
gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa 
yang beriman dan mengadakan perbaikan, 
maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan tidak pula mereka bersedih hati."(QS.6:48). 

Bagi yang memiliki prestasi diberikan 
mubasyirin dan yang melanggar diberikan 
mundirin.. 

Islam mengajarkan keseimbangan, ini bukan 
ajaran barat, tapi islam sudah mengajarkan 14 
abad yang lalu... 

Sanksi ditegakkan bukan untuk mencelakakan, 
tapi untuk kebaikan. 

Bagi yang tetap dalam keimanan dan terus 
memperbaiki diri (sholih), maka akan tetap 
dalam kegembiraan (dalam makna 
kesyukuran), bukan dalam kekhawatiran dan 
kesedihan... 

Bagi yang tidak beriman, tidak mau 
memperbaiki diri. Maka sesungguhnya hatinya 
sedih dan khawatir, meski mencoba tersenyum 
dalam pandang... 

So... mari terus memperbaiki diri dan kokoh 
dalam optimisme, agar senantiasa mendapat 
kegembiraan dari Allah, Rasul dan orang-orang 
yang menilai pekerjaanmu.. 

Dengan semangat lillah, ilalloh dan ma'allaoh.. 
Wallahu a'lam. 



 SEMANGAT PAGI

B
atas usia manusia akhir zaman ini 
beda dengan usia manusia pada 
zaman nabi terdahulu. Usia nabi Adam 

Alaihis Salam diperkirakan 1000 tahun, Nabi 
idris Alaihis Salam di diperkirakan 865 tahun, 
Nabi Nuh Alaihis Salam diperkirakan 950 
tahun, Nabi Ibrahim Alaihis Salam 
diperkirakan 200 tahun. Sedang kita manusia 
akhir zaman jikalau bisa 100 tahun itu sudah 
termasuk umur bonus. Karena kita umat 
Rosulullah Muhammad Sholallahu 'Alaihi 
Wassalam yang memiliki usia kehidupan di 
dunia 63 tahun.

Maka sudah sepantasnya usia Rosulullah 
adalah sebagai usia ukuran umat akhir 
zaman. Dengan batas usia kehidupan yang 
pendek dibandingkan dengan umat terdahulu, 
penting sekali kita memperhatikan suatu 

momentum kehidupan. Karena jika terlewatkan 
momentum yang kita miliki, bisa terlambat pula 
atau bahkan tidak sempurna dalam menguasai 
proses kehidupan pada fase- fase tertentu.

Contoh momentum dalam kehidupan ini adalah, 
anak mulai bisa berjalan dalam usia kurang lebih 
10 - 12 bulan, saat orangtua tidak melatih 
anaknya tepat pada saat momentum usianya, 
maka anak tersebut menjadi terlambat berjalan 
padahal seharusnya sudah waktunya. Ketika anak 
usia 18 - 24  bulan adalah momentum melatih 
anaknya untuk bicara, namun ketika momentum 
ini terlewatkan maka bisa menyebabkan anak 
terlambat bicara, gagap ataupun cadel.

Momentum itu celahnya sempit. Momentum itu 
ada waktunya. Sekali terlewatkan momentum 
yang kita miliki maka akan terlambat bahkan 
gagal.

Kita harus mampu untuk senantiasa memupuk 
ilmu dan memanfaatkan momentum dengan 
tepat. Jangan lagi bermalas-malasan atau tidak 
bergairah dalam menjalani proses kehidupan ini. 
Mari kita gunakan waktu dengan baik agar 
momentum kehidupan ini secara tepat kita 
aplikasikan sebaik-baiknya.

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Rohimahullah 
berkata,“Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya 
dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu 
akan memutuskanmu dari Alloh dan negeri 
akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan 
dirimu dari dunia dan penduduknya”. [Al-Fawaid 
hal 44]

Sekarang coba renungkan apa yang harus anda 
kuasai hari ini? Apa keputusan yang harus anda 
ambil sekarang? Jangan sampai terlambat. Dari 
Sahabatmu Septian T. Arizona

Maret 2019
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Memberi Nasihat Gratis

Suatu hari Nasrudin pergi ke rumah 
seorang hartawan untuk mencari dana. 
"Bilang sama tuanmu, Mullah Nasrudin 
datang, mau minta uang." Kata Nasrudin 
kepada penjaga pintu gerbang, Sang 
penjaga masuk, kemudian keluar lagi. Dia 
berkata, "Aku khawatir, jangan-jangan 
tuanku sedang pergi.""Ke sini. Ini ada 
pesan untuk tuanmu.", Kata Nasrudin. 
"Meskipun ia belum memberi sumbangan, 
tapi tidak apa-apa, ini nasihat gratis buat 
tuanmu. Lain kali, kalau tuanmu pergi, 
jangan sampai ia meninggalkan wajahnya 
di jendela. Bisa-bisa dicuri orang 
nantinya".

Menghabiskan Halwa 
Masakan Istri

Suatu hari Nasrudin meminta istrinya 
untuk memasak halwa, masakan dari 
daging yang diberi bumbu dengan rasa 
manis. Istrinya memasak makanan itu 
dalam jumlah besar, dan Nasrudin hampir 
saja menyantap habis 
seluruhnya.Malamnya, ketika mereka 
berdua sudah hampir lelap tertidur, 
Nasrudin mengguncang-guncang tubuh 
istrinya. "Eh, aku ada gagasan 
bagus"."Apa itu?", sahut sang istri."Bawa 
dulu ke sini sisa halwa yang masih ada. 
Baru setelah itu aku beri tahu gagasan 
yang ada di otakku."Istri Nasrudin segera 
bangkit dan mengambil sisa halwa yang 
langsung dilahap oleh sang 
Mullah."Sekarang, aku tidak akan bisa 
tidur sebelum engkau ceritakan isi 
pikiranmu itu.", kata istrinya.Jawab 
Nasrudin, " Idenya itu, jangan sekali-kali 
pergi tidur sebelum menghabiskan semua 
halwa yang telah dibuat pada hari itu 
juga."

CANDA SUFI
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JEJAK RISALAH

odom. Inilah kota yang lenyap "ditelan" bumi. 

SWilayah yang diyakini sebagai tempat 
peradaban kaum Nabi Luth AS ini sirna akibat 

bencana dahsyat. Dalam Alquran disebutkan Allah 
murka atas kemaksiatan kaum Nabi Luth. Selain 
menyembah berhala, mereka dikenal gemar berzina, 
penyuka sesama jenis, dan kemaksiatan lain.
Kota tersebut kemudian "dijungkirbalikkan". 
Musnah. "Maka tatkala datang azab Kami, Kami 
jadikan negeri Kaum Luth itu yang atas ke bawah 
(Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan 
(batu belerang) tanah yang terbakar secara bertubi-
tubi." [Surat Hud Ayat 82].
Setelah ribuan tahun, para ilmuwan mencari kota 
yang hilang itu. Sejak 2005, mereka melakukan 
ekskavasi di Tall el-Hammam, Yordania. Wilayah 
yang terletak di timur Sungai Yordan itu diyakini 
menjadi lokasi reruntuhan Kota Sodom yang 
dilaknat itu.

KOTA SODOM 
YANG DIBINASAKAN ALLAH

Dalam Alquran 
disebutkan Allah murka 
atas kemaksiatan kaum 
Nabi Luth. Selain 
menyembah berhala, 
mereka dikenal gemar 
berzina, penyuka 
sesama jenis, dan 
kemaksiatan lain.

“



Para ilmuwan yakin Kota 
Sodom dan juga 
Goromah terletak di 
lembah Sungai Yordan, 
sebelah utara Danau 
Mati. Sodom diyakini 
sebagai kota yang besar, 
makmur, dan menjadi 
pusat perdagangan 
semasa jayanya.
Dan kini, setelah satu 
dekade penggalian, para 
ilmuwan sangat yakin, di 
sanalah Kota Sodom 
dulunya berdiri. Dalam 
ekskavasi itu, mereka 
mendapat temuan yang 
mengejutkan.
Dikutip Dream dari Daily Mail, Kamis 15 Oktober 
2015, para ilmuwan menemukan puing-puing 
kota dari Zaman Perunggu di Tall el-Hammam. 
Kota ini diyakini sangat mirip dengan Sodom 
yang digambarkan dalam kitab suci.
Reruntuhan yang diduga sebagai Kota Sodom 
itu sangatlah luas. Diyakini sebagai kota terluas 
di wilayah itu, lima hingga sepuluh kali luas 
kota-kota di sekitarnya.
Steven Collins, ilmuwan Trinity Southwestern 
University, New Mexico, Amerika Serikat, yang 
memimpin penelitian tersebut mengklaim, 
timnya menemukan bukti adanya kota yang 
diperluas, dilengkapi dinding pertahanan dari 
bata merah dengan tebal 5,2 meter dan tinggi 
10 meter.
Tembok ini dilengkapi dengan gerbang, menara 
pengawas, dan setidaknya satu jalan. Bagi para 
peneliti, dinding ini menjadi bukti bahwa kota itu 
terus diperluas dan diperkaya.

Selama pertengahan Zaman Perunggu, tembok 
ini digantikan dengan benteng yang lebih besar. 
Lebar 7 meter, bagian atas datar, dan 
difungsikan sebagai jalan yang melingkari kota.
Dari temuan-temuan itulah tim yang dipimpin 
Collins yakin telah menemukan Kota Sodom 
yang dilenyapkan itu. Para peneliti ini juga 
memberikan bukti lain untuk mendukung 
keyakinan mereka bahwa Tall el-Hammam tiba-
tiba kosong menjelang akhir Zaman Perunggu.
"Apa yang kami temukan adalah negara-kota 
yang penting, negara-kota yang besar, untuk 
semua tujuan praktis, tidak diketahui oleh 
peneliti sebelum kami mulai proyek kami," kata 
Collins.

Tall el-Hammam, 
tambah Collins, sangat 
cocok dengan Kota 
Sodom yang 
digambarkan di dalam 
kitab suci, sebagai kota 
terbesar yang subur di 
timur Kikkar. "Sehingga, 
saya menyimpulkan 
bahwa siapa pun yang 
ingin menemukan 
Sodom, seseorang harus 
mencari kota terbesar 
yang ada di area ini 
pada Zaman Perunggu, 
pada masa Ibrahim," 
tambah dia.
Menurut Collins, saat 

tim melakukan penelitian, mereka dengan jelas 
memilih Tall el-Hammam sebagai lokasinya. 
Sebab, mereka yakin wilayah itu merupakan 
kota yang berukuran lima kali kota-kota lain 
pada Zaman Perunggu.
"Kami tahu sangat sedikit tentang Zaman 
Perunggu di selatan Lembah Sungai Yordan. 
Kebanyakan peta arkeologi area ini kosong," 
ujat Collins.

Menurut dia, wilayah ini menjadi gurun tak 
berpenghuni selama lebih dari 700 tahun. Tapi 
kemudian, setelah tujuh abad, wilayah itu mulai 
berkembang lagi, sebagaimana ditunjukkan 
adanya gerbang besi besar yang mengarah ke 
kota.
Para ilmuwan sangat yakin dengan temuan ini. 
Sebab, telah membandingkan temuan-temuan 
itu dengan fase akhir permukiman lain di 
wilayah ini. Sehingga, para arkeolog pimpinan 
Collins yakin wilayah ini menjadi kandidat 
terbaik sebagai Kota Sodom yang hilang itu.
"Tall el-Hammam persis dengan setiap kriteria 
Sodom yang disebutkan dalam kitab," tutur 
Collins. Kisah Sodom dan Gomorah ini 
dikisahkan dalam sejumlah kitab. Selain 
Alquran, kitab agama lain juga menceritakan 
kisahnya.
Lantas, apakah reruntuhan kota yang ditemukan 
itu benar-benar Kota Sodom? Meskipun jika 
temuan ini bukanlah Kota Sodom yang 
dikisahkan dalam kitab-kitab, para ilmuwan 
mengatakan penemuan ini masih sangat 
penting. Sebab telah menunjukkan adanya 
sebuah kota yang sangat luas. (Ism)

9
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Minyak Zaitun 
yang diberkahi

RAGAM ILMU



11
Yayasan Suara Hati

P
ohon ini 
banyak 
tumbuh di 

daerah gurun pasir dan 
daunnya selalu menghijau 
sepanjang tahun. Zaitun 
ditemukan secara ekstensif di 
Palestina, Yunani, Portugal, 
Spanyol, Turki, Italia, Afrika 
Utara, Aljazair, Tunisia, negara 
bagian California di Amerika, 
Meksiko, Peru dan Australia 
bagian Selatan.  Pohon ini 
sangat tahan terhadap cuaca 
panas dan kekeringan, dapat 
tumbuh hingga setinggi 3 
meter. Daunnya berwarna 
hijau cerah dan sangat 
menarik, buahnya berwarna 
kebiruan atau violet. 
Keistimewaannya, konon 
pohon ini bisa hidup sampai 
seribu tahun.  Pohon ini dipuji 
oleh Allah dan Rasulullah, 
disebut-sebut sebagai pohon 
yang diberkahi, Bahkan tujuh 
kali disebutkan dalam Al-
Qur'an.  Allah Yang Maha 
Perkasa sampai bersumpah 
dengannya, “Demi (buah) Tin 
dan (buah) Zaitun.” (Q.S At-
Tin : 1).

Zaitun sudah 
digunakan dengan berbagai 
cara di zaman kuno. Kapal-
kapal yang penuh dengan 
minyak zaitun telah 
ditemukan di antara barang-
barang lainnya, saat 
penggalian kuburan Mesir 
kuno. Menurut para ahli 
Hadits, ketika banjir besar 
mereda, hal pertama yang 
terlihat di bumi adalah pohon 
zaitun. 

Rasulullah 
menganjurkan umatnya agar 
menggunakan minyak zaitun 
karena banyak manfaatnya. 

Beliau bersabda ”Minumlah 
minyak zaitun dan berminyaklah 
dengannya karena ia berasal 
dari pohon yang diberkahi.” 
(H.R. At-Tirmidzi). Para peneliti 
telah membuktikan kebenaran 
hadits Rasulullah ini, mereka 
membuktikan jika kadar asam 
lemak dalam minyak zaitun 
sangat rendah, itu pun hanya 
berupa lemak tak jenuh. 

Minyak zaitun bebas 
dari zat-zat yang menyebabkan 
terjadinya pengerasan 
pembuluh arteri atau penebalan 
dinding pembuluh nadi yang 
diyakini sebagai pemicu 
serangan jantung, stroke, dan 
penyakit pembuluh arteri 
lainnya. Minyak zaitun yang 
berwarna kuning ini, juga 
digunakan sebagai pengawet 
yang baik untuk makanan 
seperti ikan sarden dan ikan 
lainnya. Bukan hanya itu, 
minyak ini juga sangat efektif 
untuk mencegah munculnya 
borok dalam sistem pencernaan 
dan penyakit kolesterol. Karena 
minyak zaitun kaya vitamin E 
dan senyawa polifenol yang 
berfungsi mencegah 
selfoxidation minyak.

Minyak Zaitun ini 
ternyata kaya akan asam oleat, 
bisa digunakan untuk masakan 
dan aman pula digunakan 
sebagai campuran salad. Selain 
itu minyak ini dipakai sebagai 
salep, minyak rambut, dan 
sabun, serta sebagai bahan 
bakar lentera.

 Betapa banyak 
manfa'at minyak zaitun ini, yang 
Allah berikan RahmatNya 
kepada manusia, agar manusia 
mengambil pelajaran dan 
hikmah dari Zaitun, sehingga 
mampu menambah iman dan 
taqwa kita kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala.   (RAN)

 *Disarikan dari berbagai 
sumber
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Conato Bakery… Brand yang sudah tidak asing 
bagi para penggemar bakery. Conato Bakery 
merupakan sebuah bakery lokal yang sudah 
mengembangkan usahanya di Bali dan berbagai 
kota di Jawa Timur. Berawal dari hobi, 
berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan. 
Bukanlah hal yang mudah, kegagalan juga pernah 
dirasakan. Conato melewati banyak fase hingga 
menjadi bakery ternama seperti sekarang ini. 
Berikut kisahnya.
Berawal dari Lanny Murtanu, seorang ibu rumah 
tangga yang memiliki hobi membuat roti. Atas 
saran dan masukan dari teman, Ibu Lanny mulai 
membuka usaha bakery. Usaha ini ternyata 
omsetnya lumayan bagus, dan pada tahun 1996 
lahirlah nama "Candy Bakery". Seiring bergantinya 
tahun, nama Candy dirubah menjadi kedai roti, 
yang menjadi salah satu produk dari Candy. 
Dengan sistem distribusi melalui sepeda motor ke 
rumah-rumah di area perumahan, usaha ini mulai 
membuahkan hasil. Hari demi hari 
perkembangannya semakin bagus. Pada tahun 
1998, beliau mencoba melebarkan usahanya ke 
jimbaran, Bali. Namun sayangnya usaha tersebut 
tidak begitu berhasil. 
Pada tahun 2001, putra ketiga dari Ibu Lanny 
yaitu Frederik Murtanu (Erik) pulang dari 
pendidikan di Amerika. Erik mencoba membantu 
sang ibu untuk mengembangkan usahanya 
menjadi lebih besar lagi. Seorang diri Erik 
berjuang membesarkan bisnis yang dirintis sang 

ibu. Dengan brand Candy dan Kedai Roti yang 
dirasa kurang sukses untuk menarik minat beli 
konsumen, pada tahun 2009 nama brandnya 
berubah menjadi Conato. Sedangkan nama Candy 
diubah menjadi Candy management yang 
menaungi sub-brand dibawahnya yaitu Kedai 
Roti, dan Conato. 
Ditangan Erik, Conato melangkah semakin maju. 
Sejumlah strategi pengembangan yang 
diterapkan bisa dikatakan sukses. Hal ini terbukti 
dari semakin banyaknya konsumen yang 
mengenal Conato Bakery. Permintaan terhadap 
produk-produk Conato pun semakin meningkat. 
Karena itulah, Erik berinisiatif untuk membuka 
outlet-outlet baru di beberapa wilayah yang 
strategis, hingga ke Jawa Timur. Kota pertama 
yang menjadi target adalah Banyuwangi. Alasan 
pemilihan kota Banyuwangi adalah karena 

SUKSES 
DENGAN INOVASI
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jaraknya relatif dekat dari Bali. Ekspansi di 
wilayah Jawa Timur dilanjutkan ke kota Sidoarjo 
dan Jember. Meskipun berfokus di daerah timur, 
Conato tetap membuka beberapa cabang di 
Jakarta.
Inilah metamorfosa yang indah dari Conato. Jika 
saat pertama kali buka hanya berupa toko roti 
biasa, dengan etalase dan baker sederhana, 
sedikit space untuk tempat duduk pembeli, dan 
juga mineral water sebagai beverage satu-
satunya yang tersedia di toko. Kini, Conato 
menyediakan berbagai macam varian roti yang 
siap pesan maupun antar, aneka beverage nikmat 
yang menyegarkan dan desain baru membentuk 
Café. 
“Memang Conato Bakery & Cafe memiliki ciri khas 
tersendiri design yang simple vintage (klasik) 
namun tetap modern terlihat di semua toko 
outletnya tampak meja ukir-ukiran kayu." Jelas 
Heru Wicaksono, Manager Purchasing yang juga 
salah satu pengurus manajemen di Conato.
Hingga saat ini hasil kerja keras Erik Murtanu dan 
tim Conato Bakery telah menghasilkan berbagai 
produk bakery yang ditawarkan kepada 
konsumen. Beberapa produk yang menjadi best 
seller di Conato adalah Cheese Korea, Torpedo 
Chocolate, Hokaido Ku, Beef Pizza, Roti Abon 
Sapi, dan Burger.
Nama Conato sendiri diambil dari bahasa Italia, 
yang berarti "Upaya". Upaya untuk terus 
semangat. Semangat untuk tidak menyerah 
menciptakan "kenikmatan" yang seimbang bagi 
semua pihak, baik konsumen, mitra usaha, 
maupun lingkungan sekitar. Prinsip inilah yang 
menjadi dasar dari Conato, dan dibuktikan dari 
produk yang berkualitas tinggi, kemasan yang 
ramah lingkungan, program peduli bencana, dan 
masih banyak lagi. 

Logo dari Conato Bakery memiliki filosofi 
tersendiri conato. Bentuk dasar dari logo 
menggunakan bentuk kotak, yang mencerminkan 
kestabilan, modern, terpercaya dan kejujuran. 
Gambar roti yang ada di tengah melambangkan 
perlindungan yang serius terhadap produk, yang 
dibuktikan dari proses produksi sampai 
pengemasan yang dilakukan dengan higienis dan 
melindungi produk sebaik-mungkin. Kemudian 
huruf yang digunakan pada tulisan "Conato" 
memberikan kesan modern dan terpercaya. Huruf 
"o" pada "Conato" digantikan oleh gambar yang 
melambangkan adonan, yang mencerminkan 
produk utama dari Conato, yaitu roti. Gambar 
tersebut juga memberikan kesan dinamis, 
dibuktikan dari produk Conato yang terus 
mengalami inovasi sesuai selera masyarakat dan 
tren roti yang terus bergerak.
Saat ini jumlah otlet Conato Bakery sudah 
mencapai lebih dari 30 an outlet yang tersebar di 
berbagai kota area Bali, Banyuwangi, Bondowoso, 
Jember, Sidoarjo, dengan karyawan setiap outlet 
minimal 20 sd 25 orang. Sungguh pencapaian 
yang luar biasa. Dari toko roti sederhana menjadi 
begitu besar seperti sekarang ini. 
Di tengah kesuksesan yang dicapai, Erik Murtanu 
tetap menjadi pribadi yang sederhana, low profile. 
Dalam kesehariannya pun penampilan sang 
owner ini juga biasa-biasa saja. Lebih 
memprioritaskan keluarga, Erik juga memiliki jiwa 
sosial yang tinggi. Melalui program Conato Care, 
Erik berharap bisa membantu masyarakat yang 
membutuhkan, termasuk korban bencana alam 
yang ada di Indonesia. Dengan adanya program 
ini, Conato dapat dikenal masyarakat tidak saja 
karena kualitas produknya, tetapi juga 
kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia.
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TASYAKUR
Symphony Nusa Davina H 1 Maret

Moelyadi 1 Maret

Yuyun/Bu Chusaini 1 Maret

Tiara Paramita 1 Maret

Deden Rahmat/Titin Suhartini 1 Maret

Hilda Putri Wahyuningtyas 1 maret

Mamik Sugiyarti 2 maret

Andi Zulkapril M   3 Maret 

M Fikri Atmadji 03 Maret 

Afida 4 Maret

Amiliyah Khouriyah 5 Maret

Bintang Nugraha 7 Maret

Gifta Fahri SA 7 Maret

Nanang Hijrah Saputra 9 Maret

Retno Indarti 9 Maret

Djoko Haryono 9 Maret

Ajeng Prima Mareta 9 Maret

Adyutika F 10 Maret

Yung Motor 10 maret

Ny. Minayah 11 maret

Roy Iskandar 12 Maret

Bintang Mahendra 15 Maret 

Hesti Pramudita 16 Maret 

Mutiara Shafa Dewanti 17 Maret

Iin surya Padmi 17 maret

Heryningsih 18 maret

Ompang Reski H. 20 Maret

Dimas Yusuf FR 21 Maret

Indah 21 Maret 

Radiba Ahmad Al Maraghy 22 Maret

Herman Susanto 22 Maret

Dyah Ratnaningrum 24 Maret 

Anjar Prasetyo 24 Maret

Anik Ifrokah 25 Maret

Alifan 25 Maret
Peni Mardiasih 26 Maret

Sudiyono 26 Maret

Bunga Hikmah Shalawati G 26 Maret 

Umi Subaidah 26 Maret

M. Selvia 27 Maret 

Bimantoro Yudono 27 Maret

Tatik 28 Maret

Kinanthi Sulistyobudi 28 Maret

Iffi Sakinah 29 Maret 

Nurul Hidayah 29 Maret 

Budiarto Isnaini 30 Maret 

Aulia Windy 30 Maret

Rizalia Harfina Putri 30 Maret

Gilang Fikri Maghriza 31 Maret

Anugrah Enggal Putro P. 31 Maret 

3028

*Kebutuhan pendidikan dalam satu bulan 

SD
Rp. 279.000

SMP
Rp. 496.000

SMA
Rp. 665.000



Sebuah pelajaran dari 

NEGERI
yang dihancurkan

Oleh : Rofiq Abidin

PESAN ILAHIYAH

ََ َْ ْ َْ ُ َ ُُ َْ َذلك من أنباء القرى نقصھ َعلیك منھا قائم وحصیٌدَ ِ َ ِ ْ ُّ ِ َ ِ َِِ ٌَ
Itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu 

(Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) 

yang telah musnah. (QS. Hud : 100)

Yayasan Suara Hati
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encana yang melanda sebuah negeri, 

Bseyogyanya memberikan pelajaran 
berharga kepada korban dan siapapun 

yang ada disekitarnya. Mengingat bencana 
dihadirkan Allah bukan serta merta datang 
melanda memakan korban jiwa, maupun luka-
luka. Kalau di Jepang diberikan bencana 
tsunami dan semakin membuat alat canggih 
untuk menanggulangi, namun belum tentu 
menjadi pengingat akhirat. Bagaimana dengan 
Bangsa Indonesia yang notabene kerap kali 
mengalami bencana, mulai dari gunung 
meletus, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, 
banjir, taufan dan lain sebagainya?

Sehubungan dengan hal tersebut, konon kaum 
tsamud dan kaum add telah pun diberikan 
bencana atas dosa dan pengingkarannya 
kepada dakwah nabinya. Bencana yang 
diturunkan kepada sebuah negeri merupakan 
azab bagi para pendosa dan merupakan ujian 
bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan 
istiqomah dalam keimanannya. Berikut ini 
sebab-sebab dosa suatu negeri diturunkan 
azab :

1. Mengufuri Dakwah Nabi

Semua nabi menyampaikan tentang 

k e e s a a n  A l l a h  d a n  m e m e r i n t a h k a n  
mengibadati Allah saja, sebagaimana 
disampaikan dalam QS. Al Anbiya' ayat 25. 
Maka bagi kaum atau bangsa yang tidak 
mengindahkannya akan mendapat balasan 
dari Allah Subhanahu Wata'ala. Setiap nabi 
mengajak umatnya dengan sabar dan berbagai 
cara agar kaumnya menerimanya. Mulai dari 
pendekatan kekeluargaan, persuasif maupun 
yang lainnya termasuk doa yang tidak ada 
putusnya. Namun hidayah bukan urusan 
manusia, melainkan urusan Allah. Jika 
siapapun yang bersungguh-sungguh maka 
hidayah akan dihadiahkan oleh Allah, akan 
tetapi hidayah itu justru ditolaknya dengan 
berbagai cara. Dengan demikian azab Allah 
akan hadir sebagaimana Allah berikan air bah 
kepada umat Nabi Nuh Alaihissalam. 
Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, 
mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke 
neraka, maka mereka tidak mendapat 
penolong-penolong bagi mereka selain dari 
Allah (QS. Nuh : 25)

2. Perilaku Menyimpang

Banyaknya kemaksiatan dari sebuah negeri, 
yang di dalamnya banyak para pemberi 
peringatan, bisa jadi mengindikasikan 
datangnya azab Allah. Sebagimana perilaku 



BEBERAPA NEGERI YANG TELAH DIHANCURKAN 

menyimpang Kaum Tsamud.
Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada 
kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada 
mereka:  "Mengapa kamu mengerjakan 

, perbuatan faahisyah itu  yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 
sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi 
lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 
mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al A'raf 
: 80-81)

3. Mengolok-ngolok syariat dan nabinya

Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap 
kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh 
mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh : "Jika 
kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami 
(pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian 
mengejek (kami). (QS. Hud : 38).

Jika para penyampai wahyu telah diejek, dimaki-
maki dijadikan bahan ejekan (gambarnya dibikin 
meme yang lucu dengan maksud menertawakan) 
serta dipersekusi (dibatasi ruang dakwahnya). 
Maka itu adalah awal bencana besar, baik sadar 
atau tidak sadar, itu adalah awal bencana. 

Marilah kita ambil hikmah dari negeri-negeri yang 
telah dihancurkan oleh Allah, sebagaimana yang telah 
diinformasikan oleh Al Qur'an dalam At Taubah ayat 
70 berikut ini : 

Belumkah datang kepada mereka berita penting 
tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) 
kaum Nuh, 'Aad, Tsamud kaum Ibrahim, penduduk 
Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah 
datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa 
keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-
kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri. (QS At Taubah : 70).

Yayasan Suara Hati
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CINDERA HATI

erikut ini adalah KISAH NYATA, 

Bpengalaman pribadi dari salah satu 
teman FB saya, Neng Lifa, yang 

menuliskan testimonial pengalamannya ketika 
mendampingi seorang Ibu yang anak-anaknya 
menjadi korban kejahatan seksual dari pengidap 
kelainan homoseks.
Kesaksian yang ditulis di kolom komentar 
status FB saya sebelumnya, atas ijin yang 
bersangkutan. Berikut cerita Neng Lifa :
Tahun 2012 saya membantu seorang ibu yang 
minta tolong karena anaknya yang berumur 3 
tahun mengeluh sakit pada duburnya. Ketika 
kami bawa puskesmas ternyata anak tersebut 
disodomi oleh "pacar" bapaknya, yang diakui 
sebagai keponakan oleh sang bapak. Sudah 17 
tahun yang katanya ponakan itu tinggal satu 
atap dengan mereka. Celakanya, selama 17 
tahun ternyata sang bapak dan keponakan abal-
abal itu adalah sepasang kekasih sejenis.
Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata anak 
mereka yang pertama, saat itu sudah berumur 
16 tahun dan anak yang berumur 10 tahun turut 
pula disodomi. Kemudian kedua anak tersebut 

bermutan alias ketularan perilaku menyimpang 
dan kemudian menyodomi anak tetangga 
mereka.
Innalillaahi wa inna ilaihi roji'un…
Kami sudah berusaha membawa mereka ke 
TP2TPA DKI bahkan ke kepolisian namun 
mentok, karena si ibu harus mengeluarkan biaya 
visum sendiri yang tidak sedikit.
Juga tekanan dari suaminya. Belakangan, 
suaminya kabur bersama "keponakan" alias 
pacar sejenisnya. Akhirnya kasus tersebut 
mengendap.
Dan yang paling menyakitkan bagi si Ibu, dia 
mendapatkan "hadiah" dari sang suami, Ibu itu 
terinveksi HIV AIDS.
Selama 17 tahun hidup bersama suami dan juga 
serumah dengan "keponakan" suaminya, Ibu itu 
sama sekali tidak melihat kejanggalan perilaku 
suaminya.
Bahkan dia tidak tahu kalau kedua anaknya 
sudah lama menjadi korban kebiadaban nafsu 
syahwat keji (saya tak tega menulis nafsu 
binatang, karena binatang saja belum tentu 
sebejat Itu) pacar si bapak. Jika saja anak 

KISAH�PILU�LGBT�
HANCURKAN KELUARGA (KISAH NYATA)
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bungsunya yang baru umur 3 tahun tidak 
menderita kesakitan, mungkin perilaku iblis 
laknatullah dari bapak dan pacar sejenisnya itu 
akan terus berlanjut.
Itu baru sekelumit contoh bahwa homoseksual 
adalah penyakit penyimpangan seksual, yang 
dampaknya sangat rentan menular kepada 
orang lain, meski masih dibawah umur 
sekalipun dan meski itu orang terdekat 
sekalipun.
Si kekasih gelap sejenis dari bapak yang 
biseksual itu tidak cukup hanya melampiaskan 
nafsu syahwat bejatnya kepada pria beristri 
yang "berselingkuh" dengannya, namun juga 
"memangsa" anak-anak dari kekasih sejenisnya. 
Tidak hanya satu anak, tapi sampai 3 anak. 
Tidak hanya yang sudah usia sekolah, yang 
balita pun diembat juga.
Bandingkan seandainya bapaknya berselingkuh 
dengan perempuan lain, meski sama-sama 
tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum agama 
maupun dari sisi norma sosial, maka 
perselingkuhan itu hanya akan terjadi antar si 
bapak dengan kekasih gelapnya. Tidak akan 
memakan korban anak-anaknya.
Andaikan pun kekasih gelap si bapak itu adalah 
perempuan jalang yang tidak puas dengan 
hanya 1 kekasih gelap, maka dia akan 
berselingkuh dengan om-om lainnya, tidak 
memangsa anak di bawah umur.
Alangkah dahsyatnya kerusakan yang 
ditimbulkan oleh pasangan homoseks tersebut.
Setidaknya, ada 3 anak kandung dari pelaku 
biseksual yang jadi korban langsung. Belum lagi 
2 anak yang sudah lebih dulu menjadi korban 
sodomi kemudian ber'mutasi' menjadi pelaku, 
dengan menyodomi anak-anak tetangganya. 
Entah berapa keseluruhan korban akibat 
"PENULARAN" perilaku seks menyimpang kaum 
homoseksual.
Anak-anak yang seharusnya masih berperilaku 
normal layaknya anak seusianya, masih mampu 
mengontrol hasrat seksual yang sepadan bagi 
anak yang tumbuh kembang normal tanpa 
terpapar pengalaman seksual abnormal, telah 
berubah menjadi predator bagi sesamanya, bagi 
anak seusianya.
Belum lagi si Ibu yang menanggung derita 
berlipat ganda. Sudahlah suami ketahuan 
selingkuh, selingkuh dengan sejenis pula, 
selingkuhan suaminya memangsa anak-

anaknya, dia mendapat warisan penyakit HIV 
AIDS yang pengobatannya tidak murah dan 
tidak dijamin bisa sembuh, terakhir sang suami 
malah minggat meninggalkan setumpuk derita 
yang harus ditanggungnya sendiri.
Bagaimana nasib ketiga anaknya yang 
semestinya harus mendapatkan terapi dan 
pendampingan secara serius dan intensif 
sampai benar-benar bisa sembuh lahir dan 
batin. Luka fisik dan psikisnya harus diobati 
sebelum mereka tumbuh jadi remaja dan 
dewasa yang buas dan menjadi predator 
berikutnya.
Para pembela, pendukung dan pembenar 
perilaku LGBT, dengan dalih HAM, bersediakah 
mereka membentuk crisis center untuk 
membantu dan mendukung sepenuhnya para 
korban perilaku menyimpang dari pelaku LGBT?!
Bukankah orang-orang yang telah mereka 
tularkan penyakit sosial itu sesungguhnya 
punya hak asasi juga untuk hidup normal tanpa 
dibayangi pengalaman pahit disodomi dan 
terpicu menyodomi orang lain lagi?!
Korban-korban berantai ini harus juga 
dilindungi HAM-nya. Jadi jika ada pelaku LGBT 
yang merugikan orang atau anak yang tadinya 
normal, seharusnya ada yang menanggung 
kerugian itu, minimal secara materi agar mereka 
bisa mendapatkan terapi dan rehabilitasi psikis 
yang memadai, yang tentunya biayanya tidak 
sedikit. Apalagi kalau secara fisik juga sudah 
terinfeksi HIV AIDS.
Dengan banyaknya kisah nyata korban 
kebejatan perilaku kaum LGBT, masihkah 
menganggap LGBT fine aja hidup bebas dan 
tumbuh kembang di sekitar kita?!
Masihkah santai saja dan bisa 'nrimo' juga 
'legowo' jika korban itu adalah keponakan anda, 
adik anda, anak anda dan orang-orang yang 
anda kasihi?!
Yakin anda akan bilang "Gak masalah, anak 
saya disodomi kaum homo. Santai aja bro, itu 
bukan penyakit kok!"
Jika anda tak ingin orang terkasih menjadi 
korban LGBT, maka jangan pernah berkata 
"LGBT harus dilegalkan" atau "terimalah LGBT 
karena itu bagian dari hak asasi manusia”
Sumber : Dakwah Media Via FB Mus Mulyadi
(nahimunkar.org)
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TARBIYAH

da anak yang ketika disuruh orang Atuanya melakukan sesuatu,  
mereka menjawab, "Aku nggak 

bisa." Maka ada 3 jawaban orang tua yang 
mungkin terdengar oleh kita, sebagai berikut :

1. "Ya sudah, kalau nggak bisa, sini  biar ibu saja 
yang ker jakan."  (kal imat  putus asa,  
mengasihani)

2. "Harus bisa, kalau nggak bisa itu namanya 
kamu bodoh!!" (kalimat otoriter, menghakimi )

3. "Bismillah, Insya Allah kamu bisa sayang, 
nggak ada yang nggak bisa, selama kita 
berusaha In sya Allah semuanya mudah." 
(kalimat memberikan semangat / motivasi)

Ketika seorang anak berkata "Tidak Bisa", 
maka sebaik-baik kalimat orang tua untuk 
mereka adalah memotivasinya. Memberikan 
semangat kepada anak, agar bisa melewati 
proses dengan baik. Itulah perjuangan, yang 
akan menjadikan mereka hebat.

Disana akan ada kesabaran, ketelatenan, 
semangat dan tidak pernah menyerah. 
M e n g a p a  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  
MENAKLUKKAN TANTANGAN ini menjadi 
penting???

P a r a  I l m u w a n  s e p a k a t ,  b a h w a  
kesuksesan anak tidak terletak pada IQ, EQ dan 
SQ saja. Tetapi, ternyata ada aspek penting lain, 
yaitu AQ. Apa itu AQ? AQ = Adversity Quotient. 

Secara bahasa berarti “Bagi Hasil Kesulitan”. 
Sedangkan secara makna adalah “Kecerdasan 
Dalam Menghadapi Kesulitan”.

Jadi, setiap orang itu wajib mempunyai kesulitan, 
dan berproses menyelesaikan kesulitan dengan 
baik adalah keniscayaan.

Bukankah dalam Al Quran surat Al Insyirah 
ayat 5 sampai dengan 8 juga sudah disebutkan 
bahwa :

• Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan.

• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan.

• Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.

• Dan hanya kepada Tuhan-mu-lah (Allah) kamu 
berharap.

Subhaanallah wa masyaa Allah, betapa ayat-
ayat Al Quran tersebut begitu indah. Tidak sekedar 
indah, tetapi begitu sempurna. Karena disitu 
terletak keseimbangan yang luar biasa.

1. Kemudahan akan didapatkan setelah 
seseorang berjuang melewati proses kesulitan. 
Tantangan itu adalah sebuah kesulitan yang 
harus ditaklukkan. Bukan untuk dihindari, atau 
melarikan diri dari kenyataan. Jika anak 
dibiarkan menyerah, maka selamanya mereka 

Menaklukkan 

TANTANGAN
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akan menjadi pengecut. Dia tidak bisa 
merasakan kesulitan, mengertinya hanya 
enak-enak saja. Tahunya hanya instan, 
tanpa proses. 

2. Kesulitan itu tidak cukup sekali, tetapi 
dalam surat Al Insyirah ayat 6, diulang 
kembali. Sesungguhnya sesudah kesulitan 
ada kemudahan. Mengapa, kalimat ini 
diulang dua kali, di ayat 5 dan 6? Artinya, 
bahwa menaklukkan tantangan itu tidak 
gampang. Kesulitan yang dihadapi bisa jadi 
sangat kompleks (bermacam-macam, 
berlapis-lapis). Dan di situ letak proses 
berjuang, tiada henti-henti.

3. Satu lagi kaidah penting dalam 
menaklukkan tantangan adalah harus fokus 
dan amanah. Tidak melompat-lompat. 
Urusan yang ada diselesaikan dahulu 
dengan tuntas, berhasil dengan baik. Baru 
s e t e l a h  i t u ,  m e n y e l e s a i k a n  
kesulitan/urusan yang lain. Hal ini adalah 
bagian penting dalam melatih amanah. 
Menyelesaikan tugas dengan baik, adalah 
amanah (bertanggung jawab). Dan itu 
membutuhkan fokus (konsentrasi yang 
baik).

4. Keseimbangan yang luar biasa, ketika 
si anak memosisikan dirinya sebagai 
hamba Allah. Artinya, tidak ada kekuatan 
kecuali milik Allah 'Azza wa Jalla. Dan 
memasrahkan segalanya kepada Allah. 
Mengapa harus demikian? Agar mereka 
tidak menjadi anak yang sombong, tidak 
berbangga diri, merasa semuanya karena 
dirinya. Jika mereka sombong tanpa 
melibatkan Allah, kemudian di tengah 
perjalanan proses berjuang terjadi musibah, 
maka mereka akan lemah, akan mudah 
putus asa. Tetapi jika mereka memiliki Allah, 
maka kekuatan mereka dalam menghadapi 
kesulitan semakin besar. Sedangkan 
rendah hatinya juga semakin besar. Karena 
yang memberikan kekuasaan adalah Allah, 
bukan dirinya semata.

Namun persoalannya, seringkali orang 
tua kalah dengan anak-anak mereka. Ketika 
anak-anaknya merasa tidak sanggup. Dan 
menyatakan *Tidak Bisa*, kemudian orang tua 
m e n g a m b i l  a l i h  t u g a s  i t u .  A t a u  
membiarkannya, karena tidak cukup memiliki 
waktu atau energi dalam mendampingi si anak 
dalam berjuang melewati proses. Yang pada 
akhirnya orang tua malah menjadi pelayan 
anak-anaknya. 

Lalu, bagaimana cara melatih anak agar 
mampu menaklukkan setiap tantangan yang dia 
hadapi? Apa saja yang harus dilakukan para orang 
tua? Berikut tahapan yang bisa digunakan orang 
tua dalam mendidik anak-anak.

1. Jangan pernah meng-iya-kan atas 
kelemahan anak-anak. "Ma, pelajaran 
matematika itu sulit."

Maka si ibu harus menjawab, "Insya Allah 
Matematika mudah, nggak ada yang sulit kok. 
Coba mana yang sulit? "

Ketika si anak di suruh pergi belanja ke warung, 
"Ma, aku loh nggak bisa belanja ke warung, 
malas ah, nanti aku lupa beli ini itu, mama saja 
yang beli."

Si ibu harus menjawab, "Pasti bisa, coba kamu 
beli sekarang, mama mau lihat mana letak 
kesulitannya?"

Nah pada proses negosiasi ini, sang ibu atau 
ayah jangan mau menyerah dan kalah. Mereka 
harus menunjukkan letak kesulitannya. Dan 
tugas orang tua adalah membantu kesulitan 
itu. Tidak dengan mengerjakan tugas untuk 
mereka.  Tetapi orang tua harus mendampingi 
mereka keluar dari kesulitan itu, sehingga 
mereka berhasil menaklukkan kesulitan 
tersebut.

2. Aktifitas fisik, terlebih olah raga yang 
disunnahkan Nabi sangat membantu otak 
kanan seseorang. Apa fungsinya? Prof. Dr. 
Masroro Lilik Ekowati menyatakan bahwa 
aktifitas anak-anak yang terbiasa masuk ke 
dalam klub olahraga, terlebih olahraga yang 
disunnahkan Nabi. Kata beliau, "Otak kanan 
mereka akan berkembang bagus, di masa 
depan anak-anak itu akan menjadi pribadi 
yang mampu mengambil keputusan dengan 
cepat dan tepat”. Jadi tidak hanya fisik/badan 
yang sehat. Tetapi pikiran mereka juga akan 
tajam. Mengambil keputusan yang cepat dan 
tepat itulah, bagian dari kekuatan menghadapi 
segala tantangan yang mereka hadapi. Karena 
olahraga itu memiliki target kekuatan setiap 
orang. Semakin ditempa, maka dia semakin 
kuat. Dan di sana ada penaklukkan tantangan 
yang luar biasa.

3. Out Bound, adalah media melatih anak-
anak dengan menumbuhkan menta l  
menghadapi  kesul i tan.  Menaklukkan 
tantangan yang seru. Alhamdulillah kesadaran 
Out Bound, terlebih di alam terbuka, membuat 



suasana semakin menyenangkan. Sebuah 
kompetisi kebersamaan yang membuat 
mereka terlatih menghadapi tantangan 
tanpa terasa. Keberanian juga akan teruji. 
Misal flying fox, arung jeram, dan lain lain.

4. Berinteraksi di area publik. Anak-anak 
harus dibiasakan sejak kecil untuk 
berinteraksi di area publik. Jangan 
menganggap mereka anak-anak terus, 
sehingga tidak boleh melakukan apa-apa 
sebagai urusan orang tua.  Misal, ajarkan 
mereka semenjak dini untuk belanja dan 
bertransaksi  di  kasir/tel ler,  mall ,  
perbankan, loket tiket kereta api, dan lain 
sebagainya. Kemudian bertanya pada 
polisi di jalan, meminta bantuan petugas 
layanan, dan lain sebagainya. Kemampuan 
mereka yang sudah terlatih semenjak dini 
akan membuat mereka menjadi anak yang 
percaya diri, mudah beradaptasi.  Juga 
akan mudah mendapatkan bantuan saat 
mengalami kesulitan apapun. 

5. Belajar kepada ahlinya. Jika anak-
anak merasa kesulitan di bidang tertentu. 
Maka bantulah dengan mengajak anak 
belajar kepada ahlinya. Tidak ada yang 
tidak bisa dilakukan, karena setiap bidang 
ada ahlinya yang siap mengajarkan. Tidak 
bisa berenang, ada guru berenang. Tidak 
bisa matematika ada guru matematika. 
Tidak bisa memanah ada guru memanah. 
Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak 
bisa. Tergantung orang tua masing-

m a s i n g ,  s e j a u h  a p a  m e r e k a  m a u  
memperjuangkan anak-anaknya agar bisa 
maju, dan menguasai setiap tantangan 
tersebut.

6. Istiqomah berlatih. Tidak ada keahlian 
tanpa konsisten yang dibiasakan. Orang tua 
wajib melatih anak-anaknya agar istiqomah 
dalam hal apapun. Jangan sampai seperti 
istilah hangat-hangat tai ayam. Belum cukup 
menguasai, masih bisa sedikit saja, sudah 
berhenti. Ketuntasan dalam menguasai 
sebuah urusan, seringkali terabaikan. Maka, 
biasakan tiap anak memiliki kecakapan dalam 
setiap urusan. Karena hal tersebut akan 
berdampak dalam menghadapi setiap 
kesulitan yang akan mereka hadapi. 

7. Berkompetisi yang sehat. Untuk menguji 
seberapa besar kemampuan si anak. Maka 
kompetisi atau pertandingan adalah yang 
mesti dilalui.  Sebagai bentuk fastabiqul 
khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. 
Dengan kompetisi ini akan mampu mengukur 
seberapa besar kemampuan masing-masing. 
Maka orang tua, sebaiknya mendukung anak-
anaknya dalam hal ini. Agar mereka terbiasa 
berlomba dalam kebaikan. Aktif, kreatif dan 
inovatif. 

Demikian ayah ibu, semoga bermanfaat untuk 
kita semua. Agar kita mampu memiliki generasi 
Islam yang tangguh di sepanjang zaman. Aamiin.
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Kurangnya kebersihan sering kali 
dianggap sebagai salah satu sumber 
penyakit. Sebagai orang tua, hal ini tentu 
menimbulkan kekhawatiran. Namun di sisi 
lain, kabarnya anak yang terlalu bersih malah 
lebih rentan sakit. Benarkah hal ini?

Teori ini dinamakan hygiene 
hypothesis dan mulai diperkenalkan oleh Prof. 
David P. Stratchan pada tahun 1980an. Secara 
sederhana, teori ini menyatakan bahwa 
lingkungan hidup anak kecil yang terlalu 
bersih, sehingga tidak bisa menstimulasi 
sistem kekebalan tubuh anak secara efektif. 
Akibatnya, kekebalan tubuh kurang dapat 
merespons dengan baik terhadap serangan 
dari berbagai sumber penyakit selama 
pematangan sistem imun.

Dalam sistem kekebalan tubuh, 
terdapat berbagai jenis sel imun yang dapat 
bertambah serta berkembang. Beberapa jenis 
sel ini akan secara langsung menyerang 
penyebab penyakit. Namun, beberapa jenis sel 

lainnya akan menghasilkan zat (misalnya 
antibodi) sehingga timbul reaksi kekebalan saat 
berhadapan dengan sumber infeksi.Semasa 
dalam kandungan, sistem kekebalan tubuh janin 
tidak berfungsi dengan baik. Diperkirakan, 
imunitas dengan sengaja 'ditekan' agar tidak 
terjadi reaksi penolakan terhadap jaringan tubuh 
ibunya. Selain itu, janin juga memperoleh 
kekebalan dari ibunya (dalam bentuk antibodi) 
semasa dalam kandungan.

Namun setelah lahir, sistem imun tubuh 
perlu mengenali berbagai sumber penyakit 
sehingga dapat membentuk kekebalan terhadap 
infeksi yang merugikan. Jika lingkungan hidup 
anak terlalu bersih, diperkirakan kekebalan tubuh 
tidak dapat matang dengan sempurna.

Akibatnya, tubuh tidak dapat memberikan 
respons yang kuat saat sistem imun bertemu 
dengan kuman penyebab penyakit (seperti bakteri, 
virus, jamur, dan parasit) atau pemicu lain dari 
lingkungan (misalnya serbuk sari, spora jamur, 
dan bulu binatang).

Benarkah Anak yang 

TERLALU BERSIH RENTAN SAKIT?

AS SHIHAH



Pada awalnya, Prof. Stratchan 
menemukan bahwa anak-anak yang lahir 
dalam lingkungan dengan banyak anggota 
keluarga, akan lebih terekspos kuman dari 
saudara-saudaranya yang berusia lebih tua. 
Karena itulah, angka kejadian rhinitis alergi 
atau hay fever lebih rendah pada mereka. 
Selanjutnya, pada tahun 1990an, studi lain 
oleh Dr. Erika von Mutius memperoleh hasil 
serupa. Penelitian ini menemukan anak-anak 
yang tinggal di lingkungan yang lebih kotor 
serta kurang sehat (sampel diambil dari anak-
anak yang tinggal di Jerman Timur pada masa 
itu), ternyata memiliki angka kejadian 
timbulnya asma dan alergi lebih sedikit jika 
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di 
lingkungan yang bersih serta sehat 
(perbandingan menggunakan anak-anak yang 
tinggal di Jerman Barat pada masa itu).

Semasa persalinan, bayi akan terpapar 
dengan berbagai jenis bakteri yang ditemukan 
pada jalan lahir ibunya. Setelah itu, menyusui 
dapat memberikan bayi paparan dengan 
berbagai faktor maternal, tapi tidak terpapar 
faktor lingkungan. Saat periode menyusui 
selesai, bayi mulai terpapar dengan berbagai 
faktor lingkungan, terutama mengingat 

kebiasaan bayi untuk memasukkan benda apa 
pun ke dalam mulutnya.

Higienitas tetap memberikan banyak 
dampak menguntungkan bagi kesehatan. Namun 
yang mungkin membingungkan bagi orang tua, 
parameter apa yang disebut “terlalu bersih”, 
sehingga malah berpotensi membuat anak rentan 
sakit. CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) merekomendasikan untuk 
membersihkan dan memberikan disinfektan 
secara rutin pada rumah anda. Terutama, area 
yang terpapar dengan kotoran (feses), daging, 
serta area yang mungkin membawa virus 
(misalnya saja pegangan pintu kamar orang yang 
sedang flu).

Sisanya, biarkan anak bermain bebas di 
luar ruangan, seperti halaman dan taman selama 
masih dalam batas aman. Walaupun 
menyebabkan anak kotor dalam proses 
bermainnya, hal itu dapat melatih imunitas anak. 
Untuk menjaga anak tetap sehat, jangan lupa 
memandikan anak setelah bermain di luar 
ruangan. Anda dapat menggunakan sabun 
antibakteri untuk menjagakebersihan anak. 
sumber : klikdokter.com
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ahmati.Rihlah Medis Suara Hati 

Rkali ini terlaksana pada hari 
Ahad, 27 Januari 2019. 

Bertempat di Panti Asuhan Baitul Farah 
Sidoarjo, kedatangan tim Rahmati disambut 
dengan begitu hangat dan gembira oleh 
anak-anak disana. Sejarah Panti Asuhan 
Baitul Farah berawal dari Umi Yuli sebagai 
pengasuh yang menempati rumah kontrak 
sederhana bersama para anak asuh. Ketika 
itu rumah masih berlantai plester dan bocor 
saat hujan datang. Alhamdulillah, Allah 
mengirim donatur yang mewakafkan 
rumahnya sebagai tempat tinggal yang layak 
bagi para anak-anak.

Panti Asuhan Baitul Farah dihuni oleh 
mayoritas anak-anak usia balita, SD dan ada 
pula yang sudah di jenjang pendidikan SMA. 
Rasa saling menjaga dan perhatian satu 
dengan yang lain begitu terasa antara kakak 
dengan adiknya. Rahmati kali ini juga diikuti 
oleh lansia dhuafa di sekitar panti asuhan 
yang memerlukan pemeriksaan kesehatan. 
Suasana kebersamaan sangat terasa ketika 
anak-anak dan para pengasuh menyambut 
kedatangan tim Rahmati. Rasa haru mendera 
hati saat anak-anak bersalaman dan kami 
mendapati salah satu anak asuh yang 
berkebutuhan khusus, sehingga 
mendapatkan perhatian dan perawatan yang 
khusus pula.

Kegiatanpun  dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan 
doa dan sambutan dari pengasuh panti Asuhan. Kegiatan 
berlanjut dengan pemeriksaan kesehatan oleh dr Irvan. 
Dengan penuh kesabaran dr Irvan memeriksa anak-anak, 
pengasuh serta para lansia ysng hadir. Diselingi gurau 
dan canda, dr Irfan membuat suasana pemeriksaan 
menjadi seru, tanpa rasa takut. Setelah diperiksa, tidak 
lupa bantuan gizi diberikan beserta obatnya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap 27 pasien terdapat 
hasil diagnosa myalgia 2 pasien, ISPA 4 pasien, Pioderma 
1 pasien, OA 2 pasien, DM 1 pasien, influenza 1 pasien, 
Common cold 2 pasien, eksima 1 pasien, ashma 
bronchitis 2 pasien, stomatitis 1 pasien, abdominal pain 
2 pasien, urtikaria 1 pasien, arthritis 1 pasien, HT 1 
pasien, hordeolum 1 pasien dan sehat 4 anak.

Kegiatan Rahmati berakhir pada pukul 10.30 WIB. 
Sebelum berpamitan, tidak lupa kami memberikan 
cinderamata berupa kotak P3K dan isinya. Umi Yuli  
sekaligus pengasuh PA Baitul Farah mengucapkan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kunjungan 
tim Rahmati. Beliau berharap suatu saat nanti, bisa hadir 
berkunjung kembali di Baitul Farah. 

Yayasan Suara Hati menghaturkan terima kasih 
kepada semua donatur yang telah mendukung kegiatan 
Rahmati. Semoga menjadi berkah bagi kita semua.  
Aamiin, Alhamdulillahirrobil'alamin.(enas)

RUANG KEGIATAN

Rahmati di Baitul Farah
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RUANG KEGIATAN

ayasan Suara 

YHati 
berkesempatan 

kembali membantu 
masyarakat membutuhkan 
dengan menyelenggarakan 
bakti sosial berupa 
pengobatan gratis dan 
pembagian sembako. 
Kegiatan ini diselenggarakan 
pada hari Ahad, 17 Pebruari 
2019 di Balai Desa Masangan 
Wetan kecamatan Sukodono. 
Target yang dituju pada 
kegiatan bakti sosial kali ini 
adalah warga dhuafa, yatim, 
janda dan lansia. 

Dibuka sejak pukul 
07.30 pagi, kegiatan 
pengobatan gratis tersebut 
ramai didatangi oleh para 
warga Begitu antusias dan 

senangnya, warga mengikuti 
dengan tertib duduk di tempat 
yang sudah disediakan. Diawali 
dengan sambutan ketua 
Yayasan Suara Hati, Rofiq Abidin 
dan perwakilan tim medis, yakni 
dr Irfan. Rofiq Abidin 
menyampaikan bahwa penyakit 
itu berasal dari diri kita sendiri 
baik dari hati maupun pikiran 
kita. Dengan seksama para 
peserta mendengarkan tausiyah 
yang diberikan. Setelah dibuka 
dengan doa bersama, kegiatan 
pengobatan gratis kemudian 
dilaksanakan dengan tertib.

Tim Medis pelaksana 
dalam kegiatan bakti sosial ini 
adalah tim medis dari Pelayanan 
Kesehatan Amanah Suara hati 
(PK-ASHA) yang didukung oleh 
dokter dari STIKES Hang Tuah 

Surabaya. Satu persatu warga 
memeriksakan kesehatannya 
kepada para dokter dan tim 
medis yang bertugas. Dengan 
sabar dan telaten dr Irfan dan dr 
Nieke memeriksa kesehatan 
para warga yang mayoritas 
adalah lansia yang bahkan ada 
begitu tua dan tidak bisa 
melihat. Beberapa warga juga 
melakukan pemeriksaan laborat 
seperti asam urat, kholesterol, 
dan gula darah berdasarkan 
advice dari kedua dokter.

Dari hasil pemeriksaan 
terhadap 55 warga terdapat 
diagnosa HT 13 pasien, myalgia 
4 pasien, DM 2 pasien, CTS 1 
pasien, arthritis 1 pasien, 
ISPA+OA 1 pasien, cephalgia 1 
pasien, HT+DM 1 pasien, ISPA 
+otitis 1 pasien, HT +myalgia 5 
pasien, hiperuremic 1 pasien, 

Pengobatan Gratis & Pembagian Sembako



gigi lubang 1 pasien, 
HT+OA+ISPA 1 pasien, HT+CTS 
1 pasien, HT+urtikaria 1 pasien, 
HT+Athralgia 1 pasien, athralgia 
2 pasien, ISPA 4 Pasien, 
hiperkholeserol 1 pasien, tinea 
inguinalis 1 pasien, ISPA 
+myalgia 2 pasien, HT+ISPA 2 
pasien, ISPA+Dermatitis 1 
pasien, myalgia+cephalgia 1 
pasien, cephalgia 2 pasien, PV 1 
pasien, cephalgia +neuropathi 1 
pasien, HT+neuropathi 1 pasien. 
Sedangkan yang terperiksa 
laborat gula darah terdapat 7 
pasien, asam urat 6 pasien, 
cholesterol 4 pasien.

Di meja pembagian 
sembako, pengambilan 
sembako pun berlangsung 
kondusif. Masing-masing 
warga yang telah melakukan 
pemeriksaan kesehatan dan 
mendapat obat, kemudian 
mengambil paket sembako 
yang telah disediakan. Adapun 
sembako yang diberikan kepada 
warga terdiri dari : beras, 
minyak goreng, gula, kecap, the 

dan garam.

Kegiatan berakhir pada 
pukul 10.30. Perwakilan dari 
perangkat desa yaitu Bapak 
Yayan dan Bapak Andri 
menyampaikan terima kasih 
atas kegiatan yang sangat 
bermanfaat ini, sehingga para 
warga khususnya para janda, 
lansia, yatim dan dhuafa sangat 
terbantu. Senada dengan hal 
tersebut, Yayasan Suara Hati 
dan tim medis juga sangat 
bahagia dapat membantu 
warga Masangan Wetan yang 
membutuhkan. Suksesnya 
kegiatan bakti sosial ini berkat 
dukungan dari YBM PLN 
Surabaya, STIKES Hang Tuah 
Surabaya, Conato Bakery & café, 
Dental Care, eL zatta dan para 
donator Yayasan Suara hati. 
Jazakumullahu Khairan Katsira. 
Semoga kegiatan ini 
bermanfaat dan mendapatkan 
berkah Allah 
Subhanahuwata'ala. Aamiin 
alhamdulillah. (enas)
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RUANG DONATUR

P
ak Aryf, begitu beliau biasa dipanggil. 
Pengusaha alat pancing yang gigih dan 
ulet ini bernama lengkap Aryf Nurahman. 

Beliau adalah salah satu donatur Yayasan Suara 
Hati yang mampu menginspirasi dengan 
actionnya sebagai pengusaha yang 'jatuh 
bangun' dan tidak pernah putus asa untuk selalu 
bangkit. Semboyannya jatuh 10 kali bangkit 11 
kali. Mengawali usaha dengan jual beli mobil 
bekas, selama beberapa tahun. Rugi, ditipu dan 
hampir kehilangan mobil, semua itu pernah 
beliau alami. Namun keyakinan bahwa Allah 
Maha Mengatur segala urusan menjadikan 
beliau begitu tegar dan pantang 
menyerah.
Dalam perjalanan usaha 
jual beli mobil yang 
digelutinya, Pak Arif 
mulai menyadari 
bahwa bisnis ini 
memiliki resiko 
yang besar. 
Setelah 
mempertimban
gkan dengan 
matang, 
akhirnya beliau 
memutuskan 
untuk 'banting 
setir' menjual 
alat pancing dan 

segala pernak-perniknya. Tidak ada 
pengalaman sedikitpun dalam usaha ini. Beliau 
memiliki prinsip tekun dan sabar serta menjadi 
pedagang yang persuasif terhadap pembeli. 
Dengan ijin Allah, usaha barunya berjalan lancar 
dan terus berkembang. Modal yang terbatas dan 
tempat yang jauh dari keramaian, yaitu garasi 
rumah, menjadikan tantangan tersendiri dalam 
pengembangan usahanya.
Istri yang selalu sabar dan penuh perhatian 
dalam segala kegiatan usaha beliau menjadi 
salah satu spirit booster yang tak ada habisnya. 
Beliau juga tidak malu belajar dari istri dan anak 

serta teman- teman yang memberi 
masukan. Menurutnya, Sholat 

Dhuha dan shodaqoh mampu 
membuka kran rezeki. Hal ini 

yang menjadi motivasinya 
untuk menjadi donator 

tetap di Yayasan Suara 
Hati. Suami dari Mbak 
Lila ini berpesan 
bahwa kita harus 
selalu bergantung 
kepada Allah saja dan 
inovatif dalam usaha. 
Istiqomahlah dalam 
berusaha dan berbuat 

kebaikan. (RAN)

SHOLAT DHUHA & SHODAQOH
membuka kran rezeki
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B
agi penggemar ikan hias tentu 
tidak asing dengan ikan cantik 
yang satu ini, dialah ikan 

Cupang atau ikan Siam. Beraneka ragam 
warna serta siripnya yang melambai 
berjumbai indah selalu menjadi daya tarik 
untuk memikat siapapun yang melihatnya.

Ikan yang dikenal dengan nama latin 
Betta sp ini adalah ikan air tawar yang 
tersebar hampir di seluruh kawasan Asia 
Tenggara. Ikan ini mempunyai karakter yang 
cenderung agresif dalam mempertahankan 
wilayahnya. Dikalangan penggemar ikan, 
umumya dibagi atas 3 golongan yaitu cupang 
hias, cupang aduan, dan cupang liar.

Pada umumnya pemeliharaan ikan 
cupang relatif mudah dan tidak memerlukan 
perlakuan khusus, hanya saja karena sikap 
ikan cupang jantan yang agresif dan akan 
bertarung jika ditempatkan dalam satu 
wadah dengan ikan cupang jantan lainnya 
ada baiknya jika penempatannya diletakkan 
secara terpisah.

Untuk membedakan antara ikan 
cupang jantan dan betina biasanya, biasanya 
akan terlihat jelas pada perbedaan bentuk 
fisiknya, ikan cupang jantan memiliki sirip 
berjumbai dengan beragam warna dan 
memiliki ukuran yang cenderung lebih besar 

hingga mencapai 6 cm hingga 8 cm sedangkan 
ikan cupang betina memiliki ukuran tubuh yang 
lebih kecil dibandingkan si jantan serta warna 
sirip yang tidak seatraktif ikan cupang jantan, 
walaupun dominasi ikan cupang hanyalah warna 
putih, merah, biru, dan ungu.

Seperti ikan hias pada umumnya, Ikan 
Cupang biasanya diberi pakan berupa pellet 
kering atau pakan hidup, tidak perlu terlalu sering 
memberinya makan, cukup 4 kali dalam 
seminggu, karena terlalu sering memberinya 
makan akan memperpendek umur mereka, selain 
itu juga membuat air dalam wajah menjadi cepat 
keruh yang akan mempengaruhi kesehatannya.

Ikan Cupang yang dirawat dengan baik 
akan bertahan hingga 4 sampai 5 tahun lamanya, 
mengganti air dalam wadahnya bisa dilakukan 
dua sampai tiga kali dalam seminggu, jangan 
pula mengganti semua airnya sekaligus, karena 
ikan Cupang membutuhkan bakteri dalam air 
untuk bertahan hidup, selain itu suhu yang 
optimal berkisar antara 23 hingga 28 derajat 
celsius akan menjaga kondisinya agar tidak 
mudah stress dan terserang penyakit.

Perlu diketahui juga bahwa ikan cupang 
jantan lebih senang hidup dalam air yang tidak 
difilter sedangkan ikan cupang betina menyukai 
air yang difilter. satujam.com

KOLOM BUAH HATI

Fakta & Informasi 

 IKAN CUPANG
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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

 

31
Yayasan Suara Hati

14.188.129Rp                    
 

78.785.000Rp                     

31.176.000Rp                     

1.782.000Rp                        

5.800.000Rp                        

-Rp                                         

2.413.500Rp                        

119.956.500Rp                   

11.213.100Rp                     

52.435.000Rp                     

8.604.325Rp                        

2.500.000Rp                        

19.815.000Rp                     

5.000.000Rp                        

7.650.000Rp                        

35.361.625
Rp                    

 

142.579.050Rp                   

(8.434.421)Rp                      
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

BULAN FEBRUARI 2019

No. Nama Donasi

1 Bpk. Djunaedi 500.000
                         2 Rizki Amalia 20.000

                           3 Erwin Putra Setiawan 300.000

                         
4 Retno Wulandari 200.000

                         

5 Putra Eli Andik 300.000

                         

6 Hamba Allah 250.000

                         

7 Anjarwati 200.000

                         

8 Hamba Allah 50.000

                           

9 Tanti H 100.000

                         

10 Bapak Solikin 15.000.000

                   

11 Sri Ali 50.000

                           

12 Cahyo Adi N 100.000

                         

13 Sri P. 20.000

                           

14 Maria Lutfia  50.000

                           

15 Bu Nanang 20.000

                           

16 Medoan N 550.000

                         

17 Ibu Widodo 300.000

                         

18 Pak Hadi 200.000

                         

19 Endang  2.000.000

                     

20 PLN Sby 2 2.500.000

                     

21 YBM PLN JBTB 2 2.500.000

                     

22 Bu Dwi 50.000

                           

23 Drg. Budi S   35.000

24 Drg.Budi S   100.000

25 Istichomah 50.000

26 Kel. Besar Musholla Royal M. 566.000

27 Vani  50.000

28 Iva Irmafani 300.000

29 Jusuf Hidajat 1.000.000

30 Hilmi 100.000

31 P.Adhi 300.000

32 Abah Nur 150.000

33 Indra 100.000

34 Ashfi 50.000

35 M. Fauzy 100.000

36 Hilmi 100.000

37 P Adhi 300.000

38 Halim 20.000

39 Sinta 10.000
                           40 Dani & David 100.000

                         41 Lia Supandini 500.000

                         
42 Amirul & Anisa 500.000

                         

43 Mbak Hanum 100.000

                         

44 Sandi 500.000

                         

45  Nurul  300.000

                     

46  Wahyu  250.000

                     

47  Henny  150.000

                     

48  Mbak Nuril  400.000

                     

49  Cremlin Perdana K  1.500.000

                 

50  Pak Totok  1.000.000

                 

51  Hamba Allah   50.000

                           

52  Hamba Allah    100.000

                         

53  Hamba Allah 100000

54  Bu Niah  100000

55  Nur Samsi    100000

56  Rohmat Irawan    100000

57  Lili Rosali  100000

58  Agustina  20.000

                           

59 Ahmad Sofian 150.000

                         

60 Bu Dewi 100.000

                         

61 YBM PLN UIP JBTB 2.600.000

62 YBM PLN UIP JBTB 2 2.500.000

63 Ibu PKK Warga Rt 02 RW 03 Geluran 1.300.000

64 Nur Hidayati Ningsih 30.000

65 Ibu Utie 150.000

66 Ibu Sulastri 150.000

67  Putri 300.000

68  Tety  200.000

69  Esa  50.000

70  Zula  50.000

71 Hamba Allah  150.000

72 Hamba Allah 100.000

73 Ibu Sutini 200.000

74 M. Baidowi 100.000

75 Ibu Reni 50.000

No. Nama Donasi



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

UKURAN

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

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

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

HARGA PAKET 3 BULAN

MAU BERIKLAN

SAMBIL BERAMAL

diskon 
khusus mitra
& donatur

20%

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

Propeti Mobil Motor
Keperluan 

Pribadi

Elektronik 
& Gadget Hobi & Olahraga Rumah Tangga

IKLAN BARIS GRATIS

Ingin Promosikan 
Produk Anda Secara Luas 

Pasang Iklan Disini

100 %
GRATIS



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

HANYA DISINI tempatnya...



107.5�MHZ
SUARA AKBAR 

SURABAYA

ALAMAT & TELEPON

Jl. Raya Juanda Kav 1-5 (Stand Bunga - 
Brigif 1 Marinir) Pintu Keluar - ALOHA

Jl. Ketintang Baru I No.1-3 Surabaya,  

MITRA

PEDULI TSUNAMI BANTEN



TABUNGAN 

QURBAN

 Manfaat Tabungan Qurban:

Ibadah Qurban Terasa Lebih Ringan 

Disesuaikan Dengan Kemampuan.

 Dijemput Tiap Bulan 

atau Via Transfer Bank. 
*Harga hewan Qurban, 

akan disampaikan setelah Idul Fitri

Info : Call / SMS / WA

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

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

0823 9757 4615

yayasansuarahati

@yshpeduli

www.suarahati.org

info@suarahati.org
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