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Kemajuan peradaban dunia Barat saat ini tidak bisa dilepaskan dari 
kemajuan dunia islam hingga abad pertengahan yang berpusat di 
Baghdad maupun Cordoba. Jatuhnya peradaban Islam membuka 
warna baru bagi bangsa Barat untuk bangkit, bahkan sampai hari 
ini. Banyak umat Islam sekarang ini sudah kehilangan jati diri 
sebagai seorang muslim. Saat ini mulai dari anak kecil sampai 
orang tua sekalipun terkagum-kagum melihat budaya barat, 
seolah-olah budaya Baratlah yang paling baik dan sempurna. 
Sebagai muslim, kita merasa prihatin atas kondisi ini. Itulah sekidit 
ulasan mindset pada edisi kali ini.

Tujuan dari profesionalisme adalah mengatur beragam 
pekerjaan untuk memperlancar dan mempermudah pembagian 
tugas dan pelaksanaan operasional sesuai kesepakatan bersama. 
Lalu bagaimana pandangan islam tentang profesionalisme yang 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat? Akan diulas pula 
tentang sekolah rumah tangga. Bukan sekolah sesungguhnya, tapi 
tips buat para insan yang belum maupun yang sudah berkeluarga 
dalam menjalani perannya masing masing. Simak selengkapnya di 
rubrik at tarbiyah.

Ada pula Rahmati, kegiatan rutin Yayasan Suara Hati yakni 
pengobatan gratis di panti-panti asuhan wilayah Sidoarjo dan 
Surabaya yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Tidak lupa pula 
kami ulas perjalanan Tim YSH Peduli dalam menyalurkan bantuan 
untuk korban tsunami di Selat Sunda Banten. Selamat membaca, 
semoga bermanfaat.

PROFESIONAL
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 MINDSET

alam catatan sejarah, Dkita mengakui bahwa 
umat Islam sudah 

duluan maju dibandingkan 
dengan Barat hari ini. Bahkan 
kemajuan Barat hari ini 
disebabkan oleh peradaban 
Islam. Tapi banyak umat 
Islam tidak tahu masalah ini. 
Jangan kita menganggap 
bahwa kemajuan Barat hari 
ini disebabkan oleh orang 
Barat itu sendiri, tidak. 
Islamlah yang pertama sekali 
menampakkan kemajuan 
ilmu pengetahuan kepada 
Barat yang saat itu masih 
berada dalam masa 
kegelapan dan kemunduran. 

Kita mengakui bahwa bumi 
ini berputar seperti roda, 
sekali berada di atas dan 
sekali berada di bawah. 
Begitu juga dengan 
peradaban umat manusia. 
Tidak selamanya peradaban 
Islam itu berada di atas dan 
juga tidak selamanya 
peradaban Barat berada di 
bawah. Sejarah telah 
membuktikan bahwa jauh 
sebelum Masehi sudah ada 
peradaban yang mengalami 
kemajuan ilmu pengetahuan 
yaitu peradaban Yunani-
Romawi kuno, namun pada 
akhirnya mundur. Kemudian 
datanglah peradaban baru 
yaitu peradaban Islam. Pada 
saat itulah peradaban Islam 
bangkit dan berkembang 
dengan pesat ke seluruh 
penjuru dunia.

Kejayaan Islam ini diperlihatkan 
dengan berbagai kemajuan-
kemajuan dalam banyak bidang 
seperti bidang ilmu 
pengetahuan, politik, ekonomi, 
teknologi dan masih banyak 
yang lainnya. Kemajuan-
kemajuan itu terjadi baik dari 
Daulah Islam di Timur (Daulah 
Abbasiah) yang berpusat di 
Baghdad maupun Islam di 
Barat (Daulah Umayyah) yang 
berpusat di Cordoba. 
Peradaban Islam mengalami 
kemajuan yang luar biasa 
namun pada akhirnya 
mengalami kemunduran diakhir 
abad pertengahan. Kejatuhan 
peradaban Islam membuka 
warna baru atas bangsa Barat 
untuk bangkit. Bahkan sampai 
hari ini Barat masih berada 
pada posisi atas dan umat 
Islam berada pada posisi 
bawah. 

Sebagai muslim, kita merasa 
prihatin atas kondisi yang 
dialami oleh umat Islam saat 
ini. Pertanyaan tentang 
mengapa umat Islam mundur, 
sesungguhnya merupakan 
pertanyaan besar yang harus 
dijawab oleh setiap orang 
muslim sendiri. 

Apa penyebab kemunduruan 
umat islam?

Banyak  umat Islam sekarang 
ini sudah kehilangan jati diri 
sebagai seorang muslim. Islam 
hanya dijadikan sebagai 
identitas pribadi seperti yang 
tertulis di KTP, mengidolakan 
budaya Barat, hari ini mulai dari 
anak kecil sampai orang tua 

sekalipun terkagum-kagum 
melihat budaya barat, seolah-
olah budaya Baratlah yang 
paling baik dan sempurna, tidak 
cinta ilmu dan lebih suka 
hiburan.

Lalu apa yang harus kita 
lakukan?

Dengan mendorong dan 
menganjurkan kepada umat 
untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, karena dengan 
ilmulah orang dapat 
membedakan antara haq dan 
bathil, antara yang salah 
daripada yang benar,  antara 
baik dan buruk, antara yang 
bermanfaat dan yang 
madharat.

Allah ta'ala berfirman,

� � � َُ � �ْ َُ َ َ ُ َْ َ ِيرفع ا� الذين آمنوا من�م والذين أوتوا ْ ِ ِ �� �ََ َ ٍالعلم درجاتَ ِ

 “Allah mengangkat orang-
orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu beberapa 
derajat.” [Al-Mujadilah: 11]

Karena hidup dalam pandangan 
Islam adalah 
pertanggungjawaban. 
Bagaimana kita bisa 
mempertanggungjawabkan apa 
yang kita lakukan jika kita tidak 
memiliki ilmu atas apa yang 
menjadi pilihan hidup kita. 
Itulah mengapa Islam 
mewajibkan setiap Muslim 
untuk menuntut (mencintai) 
ilmu.

Cintai Ilmu 
untuk Kemajuan

Peradaban Islam



 SEMANGAT PAGI

Februari 2019

6

NILAI KEBAHAGIAAN 

ATAS RIDHO ALLAH TA'ALA.
i seminar motivasi 

Dbisnis sering muncul 
pertanyaan ini : Anda 

berbisnis untuk hidup atau 
untuk kaya?

Pernahkah anda kenal 
seorang penjual bakso 
dimana sejak anda kecil 
hingga sekarang anda 
dewasa orang tersebut tetap 
berjualan bakso dengan 
rombong yang sama, porsi 
yang sama, dan aneka style 
yang sama dari tahun ke 
tahun tanpa perkembangan? 
Jika anda kenal, mereka 
itulah yang berbisnis hanya 
untuk hidup!

Lalu pernahkah anda kenal 
seorang penjual bakso yang 
dulu awalnya semasa anda 
kecil membeli baksonya 
beliau masih mendorong 
gerobak sendiri namun hari 
ini beliau punya 10 outlet 
dengan banyak karyawan dan 
beliau sekarang kerjaannya 
jalan-jalan? Jika anda kenal, 
mereka itulah yang berbisnis 
untuk kaya!. Begitulah kira-
kira gambaran motivasi 
bisnis di seminar motivasi 
pada umumnya.

Menurut anda untuk apa 
berbisnis? Untuk hidup atau 
untuk kaya?!

Jika anda pengusaha muslim 
yang memiliki HARGA DIRI 
tentu anda tidak memilih 
jawaban diatas. Karena 
sejatinya kita aktifitas di 

dunia ini seharusnya adalah 
untuk beribadah kepada  ALLAH 
Ta'ala.

Allah SWT berfirman:

َّْ ْ ْ َْ ُوما َخلقُت الجن واإلنس إال لیعبُدونَّ ِْ َ ِِ ِ َ ِ َ َ َ

"Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku." (QS. Az-
Zariyat: Ayat 56)

Karena sesungguhnya KAYA 
bukan ukuran BAHAGIA, miskin 
bukan ukuran SENGSARA!

Saya bukan sedang 
menggembosi semangat anda 
untuk kaya yaa… 

Saya malah mendukung banyak 
muslim kaya agar kontribusi 
dana untuk dakwah terus 
mengalir sehingga syi'ar Islam 
terus tersebar. Namun yang 
saya tekankan disini adalah 
ukuran nilai kebahagiaan 
sebagai pengusaha muslim 
adalah bukan dari banyaknya 
harta dan ukuran kesedihan 
bukan dari sedikitnya harta.  

Kaya beneran boleh, terlihat 
kaya jangan!                  Karena 
terjebak dengan iming-iming 
bisnis untuk kaya banyak 
pengusaha muslim terjebak 
uang HARAM seperti RIBA. 
Mobil nyicil ke leasing agar 
terlihat kaya karena masak 
berbisnis sudah 5 tahun masih 
aja naik  motor? Kan malu…

Begitulah dalihnya, hanya 
karena dorongan syahwat ingin 

terlihat kaya semata maka 
aturan ALLAH  tak diperhatikan 
lagi !. Jadi yang benar 
bagaimana? Yang benar adalah 
nilai kebahagiaan kita adalah 
ridho ALLAH.

Maka kaya boleh, asal cara 
menempuhnya adalah dengan 
cara-cara yang diridhoi oleh 
ALLAH  subhanahu wa ta'ala. 
Jangan sampai memaksakan 
karena tidak sabar lantas 
melampaui batas !!!!

Tidak ada kesedihan yang 
berhak ditangisi oleh pengusaha 
muslim selain tumpukan dosa-
dosa yang telah diperbuat! Dan 
karena tidak ada kekhawatiran 
yang pantas dikhawatirkan 
melebihi kekhawatiran akan diri 
yang tidak segera bertaubat, 
padahal setiap hari kontrak 
nyawa dalam diri kian habis dan 
jarak ajal kian dekat !

Maka penting sekali kita 
luruskan niat dalam berbisnis ! 
Niatnya bukan untuk kaya 
ataupun hidup tetapi untuk 
beribadah kepada  ALLAH 
subhanahu wa ta'ala.

Jika niat sudah benar karena 
ALLAH maka Insya Allah jalan 
yang ditempuh akan selalu 
ditimbang. Apakah cara saya ini 
diridhoi oleh ALLAH? Jika iya 
maka lakukan! Jika tidak maka 
berhentilah dan carilah cara lain 
yang diridhoi oleh ALLAH 
Subhanahu wa Ta'ala.
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JEJAK RISALAH

ada musim panas 

P2014, Universitas 
B i r m i n g h a m  

mengabarkan penemuan 
bagian dari salah satu Al quran 
tertua di dunia. Laporan itu 
menjadi tajuk di berbagai surat 
kabar. Sudah seabad lamanya 
manuskrip berhuruf Arab 
tersimpan di perpustakaan 
Universi tas Birmingham,  
Inggris. Naskah kuno “yang 
ternyata adalah bagian dari 
Alquran” itu awalnya sama 
s e k a l i  t a k  d i s a d a r i  
keberadaannya.

Naskah kuno tersebut 
adalah bagian dari Mingana 
Collection, yang terdiri atas 
3.000 dokumen dari Timur 
Tengah yang dikumpulkan oleh 
Alphonse Mingana, seorang 
Imam Kasdim (Chaldeans) 
yang lahir dekat Mosul, Irak, 
p a d a  1 9 2 0 - a n .  U p a y a  
men g u mp u lkan  n askah -
naskah kuno di Timur Tengah 
d isponsor i  o leh  Edward  
C a d b u r y,  j u t a w a n  y a n g  
menjadi bagian dari dinasti 
pembuat cokelat terkenal 
dunia.

H i n g g a  s u a t u  h a r i ,  
seorang peneliti, Alba Fedeli, 
menelaah lebih dekat laman-
laman dalam manuskrip 
tersebut, ia memutuskan untuk 
melakukan uji penanggalan 
radiokarbon (radiocarbon 

dating). Tak dinyana, hasilnya 
amat mencengangkan.

U j i  p e n a n g g a l a n  
rad iokarbon mengungkap ,  
naskah kuno tersebut setidaknya 
b e r u s i a  1 . 3 7 0  t a h u n ,  
menjadikannya salah satu 
Alquran versi paling awal. 
Manuskrip tersebut ditulis 
dengan huruf Hijazi, versi awal 
huruf Arab. Namun, pertanyaan-
pertanyaan selanjutnya pun 
berkecamuk. Terutama asal 
muasal manuskrip kuno itu, 
seperti dilansir dari BBC, akhir 
Desember 2015 lalu.

Bahkan ahli dari Timur 
Tengah mengatakan fragmen itu 
merupakan versi lengkap Alquran 
pertama yang dipercayakan 
kepada Abu Bakar, sahabat Nabi 
Muhammad. Penemuan itu 
d i s e b u t - s e b u t  s e b a g a i  
penemuan pertama dalam 
sejarah Muslim.

Kendati demikian, fragmen 
itu masih menjadi teka-teki. 
Kemungkinan besar, lembaran 
Birmingham yang setidaknya 
berusia 1.370 tahun, pernah 
disimpan di masjid tertua di 
Mesir, atau yang dikenal dengan 
Masjid Amr bin al-As di kota 
Fustat.

'Cocok dengan Paris'

Hal itu didasari oleh para 
peneliti yang yakin bahwa 

manuskrip Birmingham cocok 
dengan fragmen di Perpustakaan 
Nasional Prancis, Bibliotheque 
Nationale de France. Alba Fedeli, 
peneliti yang pertama kali 
mengidentifikasi naskah di 
Birmingham juga yakin bahwa 
ada kecocokan dengan fragmen 
di Paris. Yang terpenting adalah 
naskah di Paris juga berasal dari 
Masjid Amr ibn al-As di Fustat.

Diperjualbelikan

Fragmen Paris dibawa ke 
Eropa oleh Asselin de Cherville 
yang saat itu bekerja sebagai 
konsul Prancis di Mesir, saat 
negeri tersebut di bawah kendali 
militer Napoleon pada awal abad 
k e - 1 9 .  P r o f e s o r  D e r o c h e  
mengatakan bahwa janda 
Asselin sepertinya mencoba 
menjual  f ragmen tersebut 
bersama manuskrip Islam lain ke 
British Library pada 1820-an. 
Namun,  entah bagaimana,  
naskah-naskah itu berakhir di 
perpustakaan nasional di Paris 
hingga saat kini.

Namun, j ika beberapa 
lembar dari Alquran itu 'jalan-
j a l a n '  s a m p a i  k e  P a r i s ,  
bagaimana dengan fragmen 
yang ada di Birmingham?

Deroche mengatakan pada 
abad ke-19, manuskrip itu 
ditransfer dari masjid di Fustat ke 
perpustakaan nasional di Kairo. 

Terkuak, 
Sejarah di Balik 

Penemuan Alquran Tertua 
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D a l a m  p e r j a l a n a n n y a ,  
'beberapa lembar halaman 
pergi diam-diam' dan berada 
di pasar barang antik. Ada 
asumsi lembaran itu telah 
diperjualbelikan hingga tahun 
1920-an, mereka dimiliki oleh 
A l p h o n s e  M i n g a n a  d a n  
dibawa ke Birmingham.

Mingana berasal dari 
Assyrian, yang sekarang 
dikenal dengan Irak. Ia pergi 
mencari dan mengumpulkan 
n a s k a h - n a s k a h  s e r t a  
p e n e m u a n  l a i n n n y a  k e  
seantero Timur Tengah. 
Perjalanannya dibiayai oleh 
keluarga Cadbury.

"Tentu saja, tidak ada 
bukti  otentik perjalanan 
naskah itu,  namun bisa 
d i j e l a s k a n  b a g a i m a n a  
M i n g a n a  m e n d a p a t k a n  
naskah itu dari masjid di 
Fustat," kata Deroche yang 
b a n y a k  m e n e r i m a  
penghargaan atas usaha 
a k a d e m i s n y a  i t u .  I a  
m e n g a t a k a n ,  a d a  
kemungkinan, bagian dari 
fragmen lain yang bisa jadi 
dijual ke para kolektor Barat, 
masih menunggu di suatu 
tempat untuk ditemukan

Kejanggalan Tanggal

N a m u n ,  a d a  h a l  
kontroversial  lain,  yaitu 
penanggalan naskah pada 
manuskrip Birmingham. Hal 
yang mengejutkan tentang 
p e n e m u a n  B i r m i n g h a m  
adalah tanggal awal dengan 
u j i  r a d i o k a r b o n  y a n g  
mengatakan naskah itu ditulis 

pada 568 dan 645 Masehi. 
Adapun tanggal terakhir dari 
fragmen itu dituliskan 13 tahun 
setelah Nabi Muhammad wafat.

"Naskah tersebut membuat 
kita melakukan napak tilas ke 
masa-masa awal kemunculan 
Islam," kata David Thomas, 
dosen mata kuliah tentang 
Kristen dan Islam di University of 
Birmingham. Profesor Thomas 
mengatakan, berdasarkan data 
penanggalan radiokarbon,  
dimungkinkan orang yang 
menulis naskah tersebut hidup di 
masa yang sama dengan 
Rasulullah.

"Sosok yang menul is  
naskah tersebut  mungkin  
m e n g e n a l  s o s o k  N a b i  
Muhammad. Ia mungkin bertemu 
dengan Sang Rasul, mungkin 
juga mendengar langsung 
syiarnya. Penulis itu bisa jadi 
mengenal sosok Nabi secara 
pribadi," kata dia. Namun, hal itu 
menjadi kontradiksi. Mustafa 
Shah dari departemen Islam di 
School and Oriental and African 
Studies London mengatakan, 
'bukti  grafis'  di  ayat-ayat 
tersebut terpisah dan tanda-
t a n d a  g r a m a t i k a l  t e r t e r a  
menunjukkan,  fragmen itu 
berasal dari tanggal sesudahnya.

Dalam bentuk awal bahasa 
A r a b ,  g a y a  p e n u l i s a n  
berkembang, dan peraturan tata 
bahasa berubah. Dr Shah 
m e n g a t a k a n  m a n u s k r i p  
B i rmingham menunjukkan 
inkonsistensi. Deroche juga 
m e n g a t a k a n  a d a  k a s u s  
radiokarbon di mana naskah 
dengan tanggal yang diketahui 
telah diuji dan hasilnya salah.

Yakin Tanggalnya Akurat

Te t a p i ,  s t a f  d i  u n i t  
akselerator radiokarbon di 
Oxford University, yang menguji 
tanggal perkamen, yakin temuan 
mereka benar. Peneliti David 
Chivall mengatakan keakuratan 
r a d i o k a r b o n  t e r h a d a p  
penanggalan telah meningkat 
dalam beberapa tahun terakhir, 
dengan pendekatan yang lebih 
d a p a t  d i a n d a l k a n  u n t u k  
menghilangkan kontaminasi dari 
sampel.

Dalam kasus Al quran 
Birmingham, Chival mengatakan 
keakuratannya mencapai 95 
persen. Keyakinan yang setara 
saat meneliti tulang raja Inggris 
Richard III.

"Kami yakin bahwa kami 
melakukan penanggalan yang 
akurat . "  Se la in  i tu ,  op in i  
akademik dapat berubah. Shah 
mengatakan sampai tahun 
1990-an pandangan akademis 
yang dominan di Barat adalah 
bahwa tidak ada versi tertulis 
lengkap Al-Quran sampai abad 
ke-8.

Namun para peneliti telah 
m e m b a l i k  k o n s e n s u s  i n i ,  
membuktikan hal itu benar-
benar salah dan memberikan 
lebih banyak dukungan untuk 
catatan Muslim tradisional 
tentang sejarah Alquran. Naskah 
yang cocok di Paris sebenarnya 
d a p a t  m e m b a n t u  u n t u k  
menyelesaikan argumen tentang 
tanggal, namun sayangnya 
n a s k a h  i t u  b e l u m  d i u j i  
radiokarbon. www.liputan6.com

https://www.liputan6.com/photo/read/2277599/begini-kondisi-alquran-berusia-1370-tahun-yang-ditemukan-di-inggris
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8 FAKTA UNIK JERAPAH, 

TIDUR HANYA 20 MENIT SEHARI

1. Hewan Darat Tertinggi
Jerapah adalah hewan darat tertinggi di dunia. 
Tingginya bisa mencapai 5,7 meter.
Walaupun begitu, jumlah ruas tulang lehernya sama 
dengan mamalia lain, juga manusia. Ia mempunyai 
tujuh ruas tulang leher.

2. Motif Tutulnya Berbeda-beda
Sama seperti sidik jari manusia, motif tutul pada 
jerapah tidak pernah sama. Walaupun hanya satu atau 
dua jerapah, motifnya tetap tidak akan pernah sama.

3. Tidur Hanya Sebentar
Jerapah tidak membutuhkan waktu lama untuk tidur. 
Jerapah bisa tidur dalam posisi berdiri atau berbaring 
dengan mata tertutup.
Si leher panjang ini hanya tidur tiga sampai lima menit 
saja. Sedangkan di malam hari, ia hanya tidur selama 
20 menit.

4. Punya Tanduk
Jerapah ternyata juga mempunyai tanduk lo. Tanduknya 
ini terbuat dari tulang rawan. Tanduk jerapah tidak 
terlalu terlihat karena tertutup oleh kulit dan bulu. Kita 
bisa membedakan jantan dan betina dari tanduknya.
Biasanya, jerapah betina memiliki jumbai bulu di bagian 
atas tanduknya. Sedangkan yang jantan tidak punya.

5. Jantungnya Besar
Jantung jerapah berbeda dengan hewan lainnya. 
Jantung jerapah harus mampu memompa darah 
melalui lehernya yang panjang menuju ke kepalanya. 
Karena itu, jantung jerapah beratnya mencapai 10 kg. 
Dalam satu menit, jantungnya bisa memompa darah 
sebanyak 600 liter.

Dikenal dengan lehernya yang panjang 
dan tutul pada tubuhnya. Ia juga sangat 
tinggi. Lalu, apalagi, ya, fakta unik 
tentang jerapah yang belum kita ketahui?
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6. Bisa Hidup Tanpa Air
Sama seperti unta, jerapah pun bisa bertahan hidup 
tanpa air. Bahkan ia bisa bertahan hidup tanpa air lebih 
lama dari unta.
Biasanya, jerapah akan minum kurang kebih 12 galon 
air terlebih dahulu. Barulah ia bisa bertahan hidup tanpa 
air. Sumber air jerapah adalah dari makanannya, yaitu 
daun pohon akasia.

7. Punya Lidah Panjang
Selain lehernya, lidah jerapah juga panjang. Lidah 
jerapah panjangnya bisa mencapai 45 cm. Ia 
menggunakan lidahnya untuk mengambil dan melumat 
makanannya. Lidahnya ini juga digunakan untuk 
menjilati telinganya agar bersih dari kotoran.

8. Kaki Depan Lebih Panjang
Kaki jerapah ternyata panjangnya tidak sama. Kaki 
depannya sedikit lebih panjang dari kaki belakangnya. 
Fungsinya adalah untuk menahan otot-otot di pangkal 
lehernya. Kaki depannya ini juga mempermudah jerapah 
saat mendaki lereng.
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ak ada yang menyangka jika di usia yang 

Tmasih relatif sangat muda, 24 tahun, 
Medina Zein sudah mampu mencapai 

omzet 4,5 Miliar rupiah per bulan. Tak butuh 
waktu lama bagi Medina Susani Daivina Zein 
untuk merengkuh kesuksesan.

Hijaber yang lebih dikenal dengan sebutan 
Medina Zein ini adalah seorang wanita muda 
yang sangat inspiratif. Ia pun sukses 
menyandang predikat sebagai seorang milyuner 
muda.

Kisah sukses Medina dimulai karena 
ketertarikannya di dunia kecantikan. Medina 
memang suka mempercantik diri. Dia kerap 
berbanti-ganti produk kecantikan namun belum 
menemukan yang cocok.

Hingga akhirnya dia mencoba produk yang 
dibuat salah seorang keluarganya yang 
berprofesi sebagai dokter estetika. Produk 
tersebut rupanya cocok untuk Medina.

Ia pun sering mendapat pertanyaan dari teman-
temannya mengapa wajahnya terlihat sangat 
berseri. Berawal dari sana, Medina memulai 
bisnisnya dengan membuka online shop.

Dia yang saat itu baru lulus kuliah jurusan 
kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Budi Luhur Bandung, mencoba serius berbisnis.

Serius berbisnis, Medina mengikuti kursus 

Medina Zein, 
Bidan 

yang Jadi 

Miliarder Termuda 

Masa depan itu 
ditentukan seberapa besar 

mimpimu, kerja kerasmu, 
dan orang di sekitar kamu. 
“



pendek tentang estetika untuk menambah 
pengetahuannya. Kebetulan sebagai lulusan 
akademi kebidanan, Medina mempunyai hak 
mengikutinya.

Selesai kursus, Medina langsung membuka 
sebuah klinik kecantikan. Bermodal uang 50 juta 
hasil dari online shop, Medina membuka klinik di 
kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat. Klinik 
tersebut bernama Lazeta.

Di awal berdiri, karyawannya hanya lima orang, 
termasuk dirinya yang merangkap sebagai 
beautician. Sebagai langkah awal, Medina 
mengandalkan promosi melalui media sosial 
Instagram.Dia meng-endorse selebgram yang 
ternyata menarik minat konsumen. Tak hanya 
membeli, ada pula konsumen yang memilih 
menjadi distributor dan reseller.

Bisnis Medina itu rupanya berkembang pesat. 
Alhasil dalam waktu tak lama, dia kebanjiran 
order. Tahun 2013 merupakan masa penjualan 
tertinggi produknya.

Bisnis yang terus berkembang membuat pundi-
pundi keuangan Medina semakin besar. Setiap 
bulan omzetnya mencapai Rp 4,5 miliar. Berkat 
keberhasilannya, Medina pun mendapat julukan 
sebagai hijaber miliarder.

Kini tak hanya klinik kecantikan saja, bisnis 
Medina pun semakin berkembang. Beberapa di 
antaranya adalah butik, travel agent, dan akan 
segera merilis lini kosmetik bernama MD 
Cosmetics.

13
Yayasan Suara Hati



14
Februari 2019

TASYAKUR

MUNAJAT

Oyecx Mukiji 2 Februari 
Nur Halimah 2 Februari 
Fendra 3 Februari
Rasmayanti Ningrum 5 Februari
Audry Febbyria Jannati 6 Februari
Nabil Aryoseno 6 Februari
Moh Nabil Aryoseno 6 Februari 
Bintang Zada Aufa 9 Februari 
L. Suhartini 9 Februari 

Zakia Nichelle M 9 Februari
Raka Praditya R 10 Februari
Arius Jatmiko 11 Februari
Puji Lestari 11 Februari 
M Hafizh Nuurudin 12 Februari 
Emerald Rafif Maulana 15 Februari
Ayu Citra Mayasari 16 Februari
Anisa Maharani 17 Februari
Sutini 18 Februari 

Febri Setiawan 19 Februari 
Farah Berliana Fadillah 20 Februari
Wheny Lusiana D 21 Februari 
Tri Irfandi 23 Februari 
Achmad Ghofar, Spi 23 Februari 
Tia Ruatiani 23 Februari 
Yuel Kristiawan 23 Februari 
Lukman Febrianto 24 Februari 
Izzah Irmawati 26 Februari
Emy Dwi Hernanik 27 Februari

Innaa lillaahi wa innaa illaihi rooji'uun
telah berpulang ke Rahmatullah Bp Hangtiarso(suami dari ibu Didied Esti(donatur YSH) Hari ; Sabtu, Tgl      
;28 Robiul Akhir 1440 / 5 Januari 2019 Jam ; 03.55 di RSUD SidoarjoAlamat Gading Fajar A2/ 23 Buduran

TAKZIAH
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Bekerja 
PROFESIONAL
Oleh : Rofiq Abidin

َُ َ َُُ ّ َ َْ ٌ َقل یا قوم اْعملوا على مكانَتكم إني عامل فسوف تعلمونَ ِ ِ ُِْ ْ َ َ َ ِ ْ ََْ ِ َ َ

Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan 
keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), 

maka kelak kamu akan mengetahui, 
(QS. Az Zumar : 39).
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elayanan yang 

Pprima, kemudahan 
dan kenyamanan 

serta bersikap sesuai 
standarisasi yang disepakati, 
senyatanya menjadi tolok 
ukur sebuah nilai profesional. 
Pembagian tugas dalam 
sebuah institusi perusahaan 
memudahkan untuk 
melakukan pekerjaan yang 
besar menjadi ringan, karena 
dipikul bersama. 

Manajemen dalam islam 
sangat dianjurkan, demi 
sebuah suksesnya amanah. 
Pekerjaan dalam islam bukan 
hanya berorientasi materi 
semata, namun lebih dari itu. 
Karena jika pekerjaan hanya 
diukur dari materi, maka 
hanya akan bersifat sesaat. 
Dalam islam, pekerjaan 
merupakan amanah yang di 
dalamnya ada sebuah nilai 
yang ditegakan dan 
dipertaggung jawabkan, ada 
sebuah cara yang dibenarkan 
oleh syariat. Dengan 
demikian bekerja profesional 
adalah identitas muslim yang 
harus dibudayakan, selama 

tidak melanggar syariat. Jika 
melanggar syariat, maka 
seorang muslim tentu tahu 
bagaimana harus bersikap, 
misalnya muslimah tidak boleh 
berhijab, itu melanggar syariat. 
Maka wajib bagi muslimah 
untuk menolak nilai profesional 
itu. Karena dalam islam nilai 
profesional tidak boleh 
berbenturan dengan ajaran Ilahi.

 

Nilai Profesionalisme Ilahiyah

Tujuan dari profesionalisme 
adalah mengatur beragam 
pekerjaan untuk memperlancar 
dan mempermudah pembagian 
tugas dan pelaksanaan 
operasional sesuai kesepakatan 
bersama. Adapun nilai 
profesionalisme dasar yang 
terkandung dalam ajaran islam 
adalah sebagai berikut :

1. Cara yang dihalalkan syariat

Seorang mukmin sudah 
mengerti bahwa apapun 
pekerjaannya adalah tidak boleh 
keluar dari nilai “Halalan 
Toyyibah”. Mengingat perihal itu 
adalah standart wajib bagi 

segenap muslim yang 
menyatakan dirinya beriman 
kepada Allah. Maka cara-cara 
halal yang dibenarkan syari'at 
tidak boleh mengandung 
beberapa hal berikut : 

· Riba 

· Gharar

· Maisyir 

Jika mengandung 3 hal di atas, 
sebagai seorang muslim 
seharusnya sudah berani tegas 
untuk menolaknya. Bila perlu 
ilmui lagi, karena belajar halal 
dan haram itu hukumnya wajib. 
Mengingat hal itu akan memberi 
efek kepada keberlanjutan 
kehidupan kita. 

2. Etika kerja yang Qurani

Peraturan yang telah disepakati 
seharusnya tidak keluar dari 
etika islami, mengingat etika 
islami itu relevan sepanjang 
zaman. Etika kerja yang Qurani 
mensarikan isi aturan dari 
pedoman Al Quran. Ada 
beberapa budaya kerja yang 
sering diterpakan dalam sebuah 
institusi, misalnya : 

 S e b a g a i  m u s l i m  s e h a r u s n y a  
menegakkan nilai-nilai profesionalisme, 
tunjukkan bahwa pribadi muslim itu menjunjung 
tinggi nilai profesinalisme yang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai syariatnya, 
yakni Al Quran dan As Sunnah. 
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· Menyapa

· Salam 

· Senyum 

· Melayani 

· Produktif

Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, 
(QS Alam Nasrokh : 7).

Tidak boleh seorang muslim 
itu leha-leha dalam bekerja. 
Jika sudah selesai satu 
urusan, maka segera dengan 
kesungguhan mengerjakan 
urusan yang lainnya. 
Begitupun  berhubungan 
dengan lisan justru seorang 
muslim yang utama adalah 
yang aman dari ganguan 
lidah dan tangan. Muslim 
profesional yang memegang 
etika adalah muslim yang 
tidak sembarangan berbuat 
dan tidak sembarangan 
berkata. Karena Al Quran 
melarang untuk berkata 
selain berkata baik. Jadi, etika 
kerja yang banyak menjadi 
tolok ukur dalam dunia 
profesional, telahpun menjadi 
pelajaran sehari-hari bagi 
muslim.

Barang siapa yang berbuat 
sesuai dengan petunjuk, 
maka sesungguhnya dia 
berbuat itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri; 
dan barang siapa yang sesat 
maka sesungguhnya dia 
tersesat bagi (kerugian) 
dirinya sendiri. Dan seorang 
yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan 
Kami tidak akan mengazab 
sebelum Kami mengutus 
seorang rasul. (QS. Al Isra' : 
15).

Petunjuk teknis atau yang kita 
singkat dengan juknis bagi 
muslim jangan keluar dari 
koridor petunjuk hidup kita 
yakni, Al Quran. Karena telah 
jelas bahwa Al Quran 
memberikan pandangan etika 
yang bisa diterapkan dalam 
dunia profesionalisme kini dan 
mendatang. Dalam ayat di atas 
jelas dikatakan, seseorang yang 
telah berbuat sebagaimana 
petunjuk akan berdampak pada 
dirinya sendiri, walau efeknya 
dalam sosial akan berdampak 
bersama. Sedangkan nilai diri 
seseorang akan secara otomatis 
dengan sendirinya jika 
seseorang menjaga dirinya 
berbuat sebagaimana petunjuk 
teknis yang telah disepakati.

3. Spirit Kerja “Lillah”

Dalam dunia profesional islam 
melayani bukan karena siapa 
sang tamu, tapi karena perintah 
Allah menghormati dan 
memuliakan tamu. Spiritnya 

bukan materi, tapi iman. Maka 
perbedaan institusi yang 
menerapkan nilai islam dan 
bukan, terletak pada spiritnya. 
Karena sebenarnya institusi 
yang tidak islami, justru 
menerapkan konsep 
profesionalisme yang kuat dan 
nyaman. Namun, bedanya 
seorang muslim melayani 
tamu/pelanggan karena iman, 
sedang non muslim melayani 
tamu karena tamu. Jadi ajaran 
islam sangat identik dengan 
dunia profesionalisme. Maka 
muslim yang sejati haruslah 
profesional. 

Padahal mereka tidak disuruh 
kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan 
ketaatan (Ikhlas) kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agama 
dengan lurus, dan supaya 
mereka mendirikan salat dan 
menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang 
lurus. (QS Al Bayinah : 5)

Sebagai muslim seharusnya 
menegakkan nilai-nilai 
profesionalisme, tunjukkan 
bahwa pribadi muslim itu 
menjunjung tinggi nilai 
profesinalisme yang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai 
syariatnya, yakni Al Quran dan 
As Sunnah. Giatlah dalam 
bekerja, karena petunjuknya 
mengajarkan jika satu urusan 
telah selesai, bersegeralah 
dengan urusan yang lain. 
Ramahlah dalam bersikap 
dengan siapapun, baik dengan 
tamu/pelangan, atasan, 
bawahan dan tetangga kantor, 
karena itu juga diajarkan dalam 
islam, namun spiritnya itu 
adalah “Lillah”, bukan materi 
dan bukan pujian. 
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andangan tentang Etos 

PKerja bagi seorang 
Muslim haruslah sama, 

yakni bahwa memang 
jaminan rezeki telah 
digariskan oleh Allah SWT 
tetapi kemalasan dalam 
pandangan Islam tidak 
mempunyai tempat. Faham 
Fatalisme atau faham pasrah 
pada nasib tidaklah dikenal 
dalam Islam. Dengan tegas 
dalam Al-Qur'an Firman Allah, 
“…maka carilah rezeki di sisi 
Allah, kemudian beribadah 
dan bersyukurlah kepada 
Allah. Hanya kepada Allah 
kamu akan dikembalikan” (Qs 
Al-Ankabut: 17).

Berdasarkan ayat di atas, 
rezeki itu harus diusahakan 
mengonfirmasi ayat di atas, 
firman Allah pada ayat lain 
menyatakan, cara mendapat 
rezeki adalah dengan bekerja. 
“Jika shalat telah ditunaikan, 
maka menyebarlah kalian di 
muka bumi, carilah karunia 
Allah, dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kalian 
beruntung” (Qs Al-Jumu'ah: 
10).

Masih banyak ayat serupa. 
Intinya, rezeki Allah hanya 
akan diperoleh dengan etos 
kerja tinggi. Bagaimana 
teknis pelaksanaan etos kerja 
sebagaimana perintah Allah 
di atas?

Riwayat  Al-Baihaqi dalam 
“Syu'bul Iman” ada prinsip 
etos kerja yang diajarkan 
Rasulullah ada empat. 
Keempat prinsip itu wajib 

dimiliki kaum beriman jika ingin 
menghadap Allah dengan wajah 
berseri bagaikan bulan 
purnama.

Pertama, bekerja secara halal 
(thalaba ad-dunya halalan).

Halal dari segi jenis pekerjaan 
sekaligus cara menjalankannya. 
Antitesa dari halal adalah 
haram, yang dalam terminologi 
fiqih terbagi menjadi 'haram 
lighairihi' dan 'haram lidzatihi'.

Analoginya, menjadi pejabat 
adalah halal. Tetapi jika dalam 
jabatan itu digunakan 
mengorupsi uang rakyat, status 
hukumnya jelas menjadi haram. 
Jabatan yang semula halal 
menjadi haram karena ada 
faktor penyebabnya. Itulah 
'haram lighairihi'. Berbeda 
dengan preman. Dimodifikasi 
bagaimanapun ia tetap haram. 
Keharamannya bukan karena 
faktor dari luar, melainkan jenis 
pekerjaan itu memang 'haram 
lidzatihi'.

Kedua, bekerja demi menjaga 
diri supaya tidak menjadi beban 
hidup orang lain (ta'affufan an 
al-mas'alah).

Kaum beriman dilarang menjadi 
benalu bagi orang lain. 
Rasulullah pernah menegur 
seorang sahabat yang muda 
dan kuat tetapi pekerjaannya 
mengemis. Beliau kemudian 
bersabda, “Sungguh orang yang 
mau membawa tali atau kapak 
kemudian mengambil kayu 
bakar dan memikulnya di atas 
punggung lebih baik dari orang 
yang mengemis kepada orang 

kaya, diberi atau ditolak” (HR 
Bukhari dan Muslim).

Ketiga, bekerja demi mencukupi 
kebutuhan keluarga (sa'yan ala 
iyalihi).

Mencukupi kebutuhan keluarga 
hukumnya fardlu ain. Tidak 
dapat diwakilkan, dan 
menunaikannya termasuk 
kategori jihad. Hadist Rasulullah 
yang cukup populer, “Tidaklah 
seseorang memperoleh hasil 
terbaik melebihi yang dihasilkan 
tangannya. Dan tidaklah 
sesuatu yang dinafkahkan 
seseorang kepada diri, keluarga, 
anak, dan pembantunya kecuali 
dihitung sebagai sedekah” (HR 
Ibnu Majah).

Keempat, bekerja untuk 
meringankan beban hidup 
tetangga (ta'aththufan ala 
jarihi).

Penting dicatat, Islam 
mendorong kerja keras untuk 
kebutuhan diri dan keluarga, 
tetapi Islam melarang kaum 
beriman bersikap egois. Islam 
menganjurkan solidaritas sosial, 
dan mengecam keras sikap 
tutup mata dan telinga dari jerit 
tangis lingkungan sekitar. 
“Hendaklah kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian harta 
yang Allah telah menjadikanmu 
berkuasa atasnya.” (Qs Al-
Hadid: 7).

Lebih tegas, Allah bahkan 
menyebut orang yang rajin 
beribadah tetapi mengabaikan 
nasib kaum miskin dan yatim 
sebagai pendusta-pendusta 

Etos Kerja 
Kisah Pemuda Galau&
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agama (Qs Al-Ma'un: 1-3). Itu 
karena tidak dikenal istilah 
kepemilikan harta secara 
mutlak dalam Islam. Dari 
setiap harta yang Allah 
titipkan kepada manusia, 
selalu menyisakan hak kaum 
lemah dan papa.

Demikianlah, perlu ditegaskan 
bahwa kemuliaan pekerjaan 
sungguh tidak bisa dilihat 
dari jenisnya. Setelah 
memenuhi empat prinsip di 
atas, nilai sebuah pekerjaan 
akan diukur dari kualitas niat 
(shahihatun fi an-niyat) dan 
pelaksanaannya (shahihatun 
fi at-tahshil). Itulah pekerjaan 
yang bernilai ibadah dan 
kelak akan mengantarkan 
pelakunya ke pintu surga.

Mudah-mudahan ini menjadi 
refleksi terhadap Etos Kerja 
yang biasa kita lakukan 
sehari-hari. Amin. 

Kisah Pemuda Galau

Seorang pemuda yang 
sedang galau mendatangi 
seorang ulama yang 
bijaksana. Pemuda tersebut 
sudah tidak mampu lagi 
menjalani kehidupannya yang 
penuh problematika, 
sehingga ia pun mengadu 
kepada ulama tersebut.

“Wahai orang alim, aku sudah 
bosan hidup dengan 
permasalahan yang tiada 
henti mendera kehidupanku. 
Dapatkah engkau 
membantuku menyelesaikan 
segala masalah yang selalu 
ada dalam hidupku ini?” 
Tanya pemuda itu.

“Hai pemuda yang gagah, 

adakah tempat di muka bumi ini 
yang tidak menimbulkan 
masalah? Sesungguhnya setiap 
yang bernyawa di dunia ini tidak 
akan terlepas dari yang 
namanya permasalahan. Nah, 
maukah kamu aku berikan cara 
agar mudah menghadapi 
permasalahanmu itu?” Ulama 
tersebut balik bertanya.

“Apa yang harus aku lakukan?” 
Pemuda itu kembali bertanya.

Ulama tersebut hanya 
tersenyum sembari mengambil 
segenggam garam dan 
memasukkannya ke dalam gelas 
yang berisi air. Garam itu 
diaduknya dalam gelas yang 
berisi air tersebut hingga larut 
dan diberikan kepada pemuda 
itu. Kemudian, pemuda tersebut 
diminta meminum air garam 
dalam gelas tadi.

“Bagaimana rasanya?” Tanya 
ulama tersebut.

“Asin sekali,” jawab pemuda itu.

Selanjutnya sang ulama 
mengajak pemuda itu ke tepi 
danau air tawar yang luas. Ia 
pun memasukkan segenggam 
garam yang sama ukurannya 
dengan garam sebelumnya yang 
dimasukkan ke dalam gelas 
tadi. Setelah beberapa saat 
mengaduk-aduk air di tepi 
danau itu, ia pun menyuruh anak 
muda tadi mengambil air dari 
danau itu dan diminta 
meminumnya.

“Bagaimana rasanya?” Ulama 
itu kembali bertanya.

“Hambar, tawar dan tidak 
berasa,” kata pemuda itu.

“Demikianlah permasalahan 

hidup, jika kita menghadapinya 
dengan hati sempit seperti gelas 
tadi, maka sangat terasa berat 
permasalahan hidup ini. 
Sebaliknya, jika kita menghadapi 
berbagai macam masalah 
dengan hati yang lapang seluas 
danau itu, maka tidak akan 
terasa permasalahan di dunia 
ini. Sesungguhnya masalah 
yang paling berat hanya ketika 
manusia berada di neraka, maka 
jadikanlah permasalahanmu di 
dunia ini sebagai lumbung amal 
sholehmu agar terbebas dari 
perkara di neraka jahim.” Jelas 
ulama itu sambil berlalu 
meninggalkannya.

Hikmah yang dapat diambil dari 
ulasan kisah tersebut adalah 
pentingnya melapangkan hati 
dalam menyikapi problematika 
hidup ini. Hati yang lapang akan 
mampu menampung dan 
menetralisir permasalahan 
hidup yang silih berganti 
datangnya.

Luas dan sempitnya hati sangat 
mempengaruhi mental 
seseorang dalam menjalani 
liku-liku kehidupan. Dengan hati 
yang lapang, seseorang akan 
lebih bijak memahami 
permasalahan hidupnya. Karena 
hati yang lapang merupakan 
bagian dari kesabaran 
seseorang, dan kesabaran 
adalah anugerah terbaik dari 
Allah SWT. ”…dan tidaklah 
seseorang itu diberi sesuatu 
yang lebih baik dan lebih lapang 
dari pada kesabaran.” (HR 
Bukhari dan Muslim). 
aswan67.wordpress.com

http://aswan67.blogspot.com/2013/03/kisah-pemuda-galau.html
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TARBIYAH

S
eringkali saya 
mendapatkan curhatan 
para ibu muda, yang 

mengeluh karena 
ketidakmampuannya dalam 
menghadapi kehidupan 
berumah tangga. Bahkan ada 
yang mengalami baby blues 
syndrome. Saat mengandung 
dan melahirkan anaknya, 
serasa frustasi. Emosional 
meningkat, bahkan ada yang 
depresi. 

Padahal mereka memiliki 
latar belakang akademik yang 
bagus. Cerdas dan pintar. 
Pendidikan yang kategori 
tinggi hingga magister, 
kesarjanaannya cumlaude. 
Bahkan mereka aktivis 
organisasi, yang biasa 
mengoordinir even dan 
massa. Bahkan rata-rata 
mereka dari keluarga yang 
religius dan aktivis. Mereka 
memiliki kepribadian yang 
menarik.

Tetapi, saat berumah tangga, 
mereka kesulitan menghadapi 
karakter pasangan. Kesulitan 
menghadapi mertua dan 

keluarga suaminya. Tidak bisa 
masak, tidak sanggup 
mengerjakan pekerjaan rumah, 
kesulitan merawat anak, dan 
masih banyak lagi. Seolah 
hidupnya terobsesi pada nilai 
akademik sekolah, perkuliahan, 
mencari pekerjaan, membaca 
buku, dan segenap teori-teori 
yang sebenarnya agak kurang 
bermanfaat bagi kehidupan 
mereka di masa depan.

Tidak ada Universitas berumah 
tangga. Yang ada Universitas 
Ilmu Pengetahuan. Sedangkan 
berumah tangga sebuah 
keniscayaan bagi setiap insan. 
Bahkan dalam Islam, pernikahan 
adalah kesempurnaan dalam 
beragama. Tetapi anehnya, 
mengapa tidak ada sekolahnya?

Pun demikian, persamaan 
gender membuat keadaan umat 
semakin jauh dari nilai-nilai 
syariat Agama Allah. Mengapa 
bisa demikian? Karena 
masyarakat sudah bergeser 
kepada nilai-nilai materi. Bukan 
lagi kepada nilai akhirat serta 
kemuliaan bagi seorang hamba 
Allah.

Rata-rata anak dididik agar 
sekolah tinggi dengan orientasi 
akan mendapatkan pekerjaan 
yang layak. Bukan mendapatkan 
ilmu yang bermanfaat untuk 
kebaikan dunia dan akhirat. 
Kalaupun berfikir akhirat, masih 
bersifat sekularistik. Atau 
sesuatu yang bersifat kebiasaan 
atau habitat. Misal kulturnya 
sholat, tetapi esensi sholat juga 
belum paham.

Demikian juga sebaliknya, para 
anak lelaki juga bergeser peran 
dalam berumah tangga. Yang 
semestinya berperan sebagai 
pemimpin. Tetapi kenyataannya 
power wanita justru melebihi 
para lelaki. Baik dalam finansial, 
pendidikan, serta kemampuan 
mengambil keputusan.

Mengapa bisa terjadi hal yang 
demikian?

1. SALAH MOTIVASI, anak-anak 
kaum muslimin di masyarakat, 
banyak sekali yang sejak kecil 
sudah diharapkan memiliki cita-
cita secara profesi. "Kamu kalau 
besar ingin menjadi apa 
sayang?"

Jawabannya, ingin menjadi 
polisi, dokter, insinyur, pilot, 
guru, dan lain sebagainya. 
Sehingga waktu kehidupan 
mereka bertahun-tahun habis 
untuk mencapai target cita-
citanya. Di sekolah sudah 
belajar, di rumah disuruh belajar, 
bila perlu les ini dan itu. Belum 
lagi lomba ini dan itu, untuk 
mencapai cita-citanya. Waktu 
mereka habis untuk bersekolah 
dan belajar. Dan sedihnya, 
kemampuan anak didik di negeri 
ini masih sebatas teori bukan 
praktik. Masalah pekerjaan 
rumah anak-anak di masyarakat 
kurang terampil. Bahkan 
semakin banyak yang 
dilimpahkan ke pembantu. 
Bahkan ada yang semua 
dihandel orang tua. Anak 
bagaikan raja dan ratu di rumah. 

SEKOLAH
RUMAH TANGGA

Oleh : Etty Sunanti



21
Yayasan Suara Hati

2. LEMAHNYA 
PEMANFAATAN WAKTU. 
Tidak bisa dibayangkan, 
betapa sekolah hampir 
sepekan. Membuat orang tua 
merasa kasihan melihat 
anak-anak mereka. Sehingga 
saat pulang sekolah, mereka 
diberikan kesempatan 
beristirahat dengan 
menonton TV dan bermain 
gadget. Atau masih dipaksa 
lagi untuk belajar dan les. 
Seolah urusan sekolah 
adalah maha penting. 
Menganggap remeh 
pekerjaan rumah tangga. 
Sehingga anak tidak memilik 
kesempatan apalagi 
kemampuan mengurusi 
rumah dengan baik.

3. RENDAHNYA KEPEDULIAN. 
Penekanan yang dianggap 
penting dalam sebuah 
keluarga. Maka disitulah 
fokus tercurah. Sehingga 
yang lain terabaikan. Belum 
lagi, keluarga tidak 
mengajarkan kepekaan, 
kebersamaan dan 
pengorbanan. Misal, selesai 
makan, tidak mau mencuci 
piring. Apalagi bekas piring 
orang lain, malah anti pati. 
Jika melihat kotoran di 
rumah, mereka tidak perduli. 
Sementara orang tua, tidak 
mau menegur. Para orang tua 
lebih gelisah anaknya 
mendapat nilai jelek di 
sekolah, daripada 
menerapkan nilai nilai 
kebaikan di rumah.

Lalu, bagaimana sebaiknya 
kita mendidik tentang 
masalah rumah tangga?

1. MENGUTAMAKAN 
PENDIDIKAN AGAMA. Dasar 
utama mendidik anak adalah 
mengajarkan ULUMUDDIN. 

Ilmu agama berkenaan masalah 
Aqidah, Akhlaq, Ibadah, hingga 
detail masalah Fiqih anak anak 
harus diajarkan semenjak dini. 
Tentu saja disesuaikan dengan 
usia dan kebutuhan mereka. 
Maka, kita akan mendapatkan 
percepatan pemahaman pada 
diri anak-anak, tentang segala 
prioritas yang baik. Dengan 
mengajarkan agama serta 
penerapannya, maka kita akan 
menemukan nilai nilai kebaikan 
dalam kehidupan. Di sana akan 
kita temukan, bagaiman ciri dan 
fungsi muslim (laki-laki) dan 
muslimah (wanita). Termasuk 
anak akan mengerti tugasnya 
kelak sebagai hamba Allah. 

2. MEMBIASAKAN ANAK 
MENGURUSI PEKERJAAN 
RUMAH. Kenalkan dan biasakan 
anak-anak untuk terlibat dalam 
pekerjaan rumah tangga. Mulai 
membersihkan dan merapikan 
tempat tidur (kamar). Mencuci 
piring dan pakaian.  
Membersihkan rumah dengan 
menyapu dan mengepel. 
Membantu ibu di dapur. 
Membantu ayah membetulkan 
rumah yang rusak. Hingga 
kemampuan belanja ke pasar. 
Dan masih banyak lagi tugas 
rumah dan keluarga.

3. DILARANG EGOIS. Orang tua 
wajib mendidik anak-anak 
peduli dengan keadaan sekitar. 

Anak-anak wajib memiliki 
kepekaan membantu orang lain 
tanpa pamrih. Tanpa 
perhitungan ataupun iri dengan 
yang lain. Ini adalah poin 
penting, agar anak suka 
menolong sesama. Jika dalam 
rumah mereka baik, In Shaa 
Allah ketika keluar rumah, 
mereka juga akan baik.

4. MENGAJARKAN DISIPLIN 
DAN TANGGUNG JAWAB. 
Kebiasaan anak-anak adalah 
semaunya sendiri. Dan tugas 
orang tua adalah mendidik, 
mengarahkan, dan menuntun ke 
jalan yang benar. Termasuk 
membiasakan anak agar 
disiplin, hal ini membutuhkan 
perhatian khusus, harus perlu 
berulang kali diingatkan. Dan 
bila perlu ada strategi khusus 
agar anak disiplin. Hanya saja, 
jangan melakukan dengan 
kekerasan. Tetapi lakukan 
dengan teladan, serta nasihat 
yang baik.

5. KEHANGATAN KELUARGA 
DAN PROBLEM SOLVING. Setiap 
keluarga harus memiliki Family 
Time untuk mendiskusikan 
setiap persoalan. Bisa diadakan 
musyawarah keluarga setiap 
ba'da sholat Maghrib, atau 
setiap akhir pekan, bisa juga 
setiap waktu yang disepakati. 
Kehangatan keluarga sangat 
penting. Seperti makan 
bersama, bercanda bersama, 
atau wisata keluarga. Hal ini 
sangat efektif memberikan 
motivasi dan solusi bagi 
persoalan keluarga.

Nah, ayah ibu rahimakumullah. 
Semoga keluarga kita, 
senantiasa mendapatkan 
rahmat dan berkah dari Allah. 
Serta senantiasa dalam jalan 
yang lurus. Memiliki generasi 
masa depan yang shalih-
shalihah. Siap menghadapi 
masa depan dengan baik.
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AS SHIHAH

S
ebuah ulasan twit dari 
akun Twitter 
@kyeomdongie 

menjadi ramai 
diperbincangkan setelah ia 
berkicau tentang bayi usia 4 
bulan yang meninggal setelah 
diberi makan nasi utuh.

Dalam cuitannya, ia 
mengatakan bahwa bayi 
malang itu dibawa ke Unit 
Gawat Darurat (UGD) dalam 
kondisi perut distended 
(kondisi adanya gas atau 
cairan dalam perut yang 
menyebabkan perut 
menggembung melebihi 
ukuran normal), sesak, akral 
dingin, nadi tidak teraba, dan 
tangis lemah.

Hasil foto abdomen polos 
menunjukkan bahwa 
lambung bayi hampir pecah! 
Kondisi lambung lebih besar 
dari jantung! Dan fesesnya 
berkumpul semuanya di 
bagian usus, tidak bisa 

keluar. Dokter anak yang 
menangani sempat marah 
karena bayi berusia 4 bulan 
seharusnya hanya minum susu. 
Lambungnya belum siap untuk 
mencerna sesuatu yang berat.

Seperti ditulis Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) dalam 
buku Infant and Young Child 
Feeding, pemberian makanan 
pada bayi sangat penting untuk 
pertumbuhan, kesehatan, dan 
perkembangan otak anak. Di 
situ, WHO memberikan 
rekomendasi pemberian 
makanan pada bayi dan balita, 
yaitu ASI eksklusif selama 6 
bulan (180 hari) dan pemberian 
makanan pendamping ASI untuk 
bayi usia 6 bulan hingga 2 
tahun.

Mengapa harus menunggu?

Dokter Spesialis Anak dr. 
Catharine Mayung Sambo, 
Sp.A(K) menyampaikan bahwa 
salah satu alasan adanya 
tahapan pemberian makanan 

pada bayi karena fungsi saluran 
cerna pada bayi baru lahir belum 
sempurna seperti orang dewasa, 
apalagi kapasitas lambung bayi 
baru lahir hanya sebesar 
kelereng.

“Secara garis besar, fungsi 
saluran cerna kan untuk 
pertahanan tubuh, pencernaan 
dan penyerapan nutrisi, dan 
pembuangan zat sisa. Fungsi-
fungsi ini pada bayi baru lahir 
tidak sesempurna anak yang 
lebih besar atau orang dewasa, 
jadi memang harus diberikan 
yang sesuai dengan usia,” kata 
Mayung kepada Tirto.

Oleh karena itu, pada 6 bulan 
pertama, bayi cukup diberi Air 
Susu Ibu (ASI). Selain memenuhi 
semua kebutuhan nutrisi bayi, 
ASI juga siap serap sehingga 
sesuai dengan perkembangan 
kematangan saluran cerna.

Setelah melewati masa 6 bulan, 
bayi bisa diberi tambahan 
makanan pendamping ASI 
(MPASI). Pemberian MPASI 
bukan hanya karena kebutuhan 
nutrisi yang meningkat pesat, 
tapi juga perkembangan bayi 
yang sudah memungkinkan 
untuk mengonsumsi makanan 
bertekstur lebih kasar. Namun, 
menurut Mayung, pemberian 
makanan itu tetap harus 
memperhatikan batas 
keamanan tertentu.

“Tekstur MPASI pertama yang 
bagus itu yang masih agak 
encer, kemudian secara 
bertahap ditingkatkan 

KAPAN TUBUH BAYI 
SIAP DIBERI MAKANAN PADAT 
ATAU MPASI?

https://twitter.com/kyeomdongie/status/1082836298539266048
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kekentalannya lalu makin 
memadat. Porsi dan waktu 
makan juga jangan lupa naik 
bertahap,” ungkap Mayung.

Mayung mengatakan bahwa 
tahap MPASI merupakan 
tahap peralihan dari ASI 
menuju menu keluarga. Pada 
usia 1 tahun, anak diharapkan 
sudah bisa mengonsumsi 
makanan menu keluarga. 
“Tidak ada patokan kaku juga 
harus tekstur apa di umur 
berapa. Kalau penyesuaian 
lancar, biasanya sekitar usia 
10 bulan sudah nasi tim,” 
tutur Mayung.

Perbedaan Pencernaan Bayi 
dan Dewasa

Dalam Buletin milik 
Organisasi Kesehatan Dunia 
yang berjudul Infant Feeding 
The Physiological Basis (PDF) 
tertulis bahwa bayi baru lahir 
hanya memiliki fungsi 
menghisap dan menelan, 
gerak refleks dari koordinasi 
bibir, pipi, lidah, dan faring. 
Gerakan tersebut akan 
berkembang ketika bayi 
menginjak usia empat hingga 
enam bulan, yakni 
kemampuan bayi 
mengangkut makanan ke 
bagian belakang mulut dan 
ditelan.

Memasuki usia tujuh bulan, 
gigi bayi mulai tumbuh, 
sehingga dia mulai memiliki 
kemampuan menggigit dan 
mengunyah.

Menurut situs Very Well 
Family, ada perbedaan antara 
anatomi sistem pencernaan 
bayi dan orang dewasa. 
Misalnya di bagian kepala 
dan leher. Pada bayi, lidah 
lebih besar ikatannya dengan 

rongga mulut dan ada bantalan 
lemak ekstra di sisi lidah untuk 
membantu mengisap. Bagian 
laring bayi pun lebih tinggi 
daripada orang dewasa, dan 
epiglotis terletak di atas langit-
langit untuk memberi jalan 
pernapasan.

Kerongkongan pada bayi dan 
orang dewasa pun berbeda 
ukuran. Ukuran kerongkongan 
bayi baru lahir hanya sekitar 4,5 
inci, sedangkan pada orang 
dewasa sebesar 9,5 inci.

Perbedaan lain terletak pada 
usus besar. Usus besar pada 
bayi mulanya steril, tapi dalam 
waktu beberapa jam, Ecoli, 
Clostridium, dan Streptococcus 
muncul. Bakteri-bakteri itu 
berperan penting untuk 
pencernaan dan pembentukan 
vitamin K.

Dokter Spesialis Anak dr. 
Catharine Mayung Sambo, 
Sp.A(K) memaparkan beberapa 
tanda fisik yang menunjukkan 
kesiapan bayi untuk belajar 
makan MPASI. Saat duduk, bayi 
sudah kuat menyangga kepala 
agar tetap pada posisi tegak. 
Ciri lain dari bayi siap MPASI 
adalah refleks ekstrusi 
(menjulurkan lidah) bayi sudah 
menghilang dan sering lapar. 
Selain itu, bayi pun menjadi 
tertarik dengan kegiatan makan.

“Ini biasanya kelihatan kalau 
kita sedang makan, bayinya 
kayak mau minta makanan, atau 
ketika ditawarin suapan dia 
buka mulut,” tutur Mayung.

Makanan MPASI

Untuk MPASI pertama, Mayung 
menyarankan kepada orangtua 
untuk memberi makanan yang 
mengandung zat gizi yang 

kurang pada ASI, khususnya zat 
besi. Misalnya, tepung yang 
difortifikasi dan dicampur 
dengan ASI sebelum disajikan, 
atau dicampur dengan susu 
formula bayi.

Dilansir Mother & Baby 
Indonesia, ada beberapa 
tahapan pemberian makanan 
bayi saat MPASI. Pada bayi usia 
6 bulan ke atas, orangtua bisa 
memberikan beras putih, beras 
merah, tepung beras, atau 
kentang sebagai sumber 
karbohidrat, disertai dengan 
sayuran muda yang kaya akan 
mineral, seperti bayam, 
kangkung, brokoli, dan sawi 
hijau.

Untuk buah-buahan, mulailah 
memberi buah yang matang, 
dan menghindari buah yang 
rasanya asam. Untuk menumis 
makanan bayi, gunakanlah 
minyak jenuh seperti minyak 
zaitun dan minyak kelapa dan 
hindari minyak tak jenuh seperti 
minyak bunga matahari dan 
minyak jagung. Minyak tak 
jenuh akan menghasilkan 
radikal bebas saat dipanaskan.

Ketika sang buah hati mulai 
memasuki usia 7 bulan, Anda 
bisa mulai memberi polong-
polongan yang kaya akan 
protein nabati, vitamin, dan 
mineral. Selingi dengan menu 
lain, karena polong-polongan 
bisa menyebabkan perut 
kembung pada bayi.

Selain itu, Anda juga bisa 
memberi kuning telur, daging 
ayam atau unggas lainnya, serta 
hati ayam untuk sang buah hati. 
Saat berusia 8 bulan, beri buah 
hati Anda tahu putih dan oat. 
Menjelang usia 12 bulan, sajikan 
jagung manis atau pasta. 
https://tirto.id
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had, 30 Desember 2018 Rahmati terlaksana Akembali. Rahmati kali ini dilaksanakan di 
Panti Asuhan Al habibah yang terletak di 

desa Kenongo Kecamatan Tulangan. 

Panti Asuhan Al Habibah milik seorang bapak yang 
aslinya berasal dari negeri Jiran yaitu Malaysia. setelah 
beliaunya meninggal, kepengurusan Panti Asuhan Al 
Habibah dilanjutkan oleh teman dari guru mengaji sang 
putra untuk merawat anak-anak asuh. Beliau adalah 
suami dari Ustadzah Yuna. Dengan sabar dan telaten 
pasangan suami istri ini merawat dan mendidik anak-
anak yang ada di Panti Asuhan Al Habibah. 

Diawali dengan persembahan sholawat nabi oleh 
anak-anak. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan 
penerimaan oleh Ustadzah Yuna. Dalam sambutannya 
Ustadzah Yuna mengungkapkan rasa syukur dan 
ucapan terima kasihnya karena tim Rahmati telah 
berkenan untuk berkunjung menjalin silaturrahim dan 
memeriksa kesehatan anak-anak yang ada dipanti 
asuhan ini. 

Satu persatu para anak asuh termasuk juga 
pengasuhnya dicek kesehatannya oleh dr. Irfan dan 
perawat Rizky yang diambung dengan pemberian obat 
dan bantuan gizi. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terdapat 42 pasien terperiksa, dengan rincian diagnosa 
cephalgia 1 pasien, ISPA 1 pasien, pioderma 1 pasien, 
abdominal pain 1 pasien, dermatitis 6 pasien, scabies 7 
pasien, anemia 1 pasien, GEA 2 pasien, tinea inguinally 2 
pasien, carries 3 pasien, obs febris 1 pasien, tinea capitis 
1 pasien, hyperurilemia 1 pasien, urtikaria 1 pasien, 
influenza 1 pasien, aftosa 1 pasien dan dengan sehat 8 
anak. Kegiatanpun disambung penyuluhan kesehatan 
oleh perawat Puji dengan tema “Bahaya Merokok dan 
Pergaulan Remaja”. Anak-anak dengan seksama 
mendengarkan dan menyimak setiap penjelasan yang 
diberikan.

Kegiatan Rahmati berakhir pada pukul 11.30 WIB, 
tidak lupa kita berikan kenang-kenangan berupa kotak 
P3K lengkap beserta isinya serta penjelasan manfaat 
obat yang tersedia. Pengasuh Panti Asuhan Al Habibah 
berharap semoga kegiatan Rahmati ini berkah dan 
barokah untuk kita semua. Tim Rahmatipun berpamitan 
dan berterima kasih atas sambutan yang baik ini. 
Semoga kegiatan Rahmati ini memberikan manfaat 
untuk kita semua. Barakallah.
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Pada tanggal 10 Januari 2019 lalu para relawan 
Yayasan Suara Hati berangkat ke Banten untuk turut 
menyalurkan bantuan kepada para korban tsunami 

di Selat Sunda dan Banten melalui program YSH Peduli. 
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui jalur darat. 
Tim YSH Peduli tiba di lokasi pada tanggal 11 Januari 
2019. Selanjutkan tim bergerak menyalurkan bantuan ke 
Dusun Sukarame, Desa Mataram, Kecamatan Carita, 
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di lokasi ini 
masih banyak korban yang kekurangan pangan dan 

sandang. Masyarakat 
sangat antusias dengan 
kedatangan tim YSH 
Peduli yang membawa 
berbagai bantuan 
antara lain pakaian, 
makanan, minuman, 
sembako dan diapers, 
dan lain-lain. Bantuan 
kami serahkan secara 
simbolis kepada ketua 
RT setempat yang 
sekaligus juga 
koordinator masyarakat 
setempat. Selain 
bantuan berupa materi, 
tim YSH Peduli juga 
memberikan trauma 
healing kepada anak-

anak setempat untuk menghilangkan rasa sedih dan 
traumanya atas bencana yang telah menimpa mereka. 

Semoga dengan datangnya bantuan dari Yayasan Suara 
Hati tersebut dapat mengurangi sedikit kesedihan dan 
kesulitan para korba tsunami di Selat Sunda. Yayasan 
Suara hati mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
donatur dan para dermawan yang dengan ikhlas 
menyisihkan hartanya untuk membantu ummat dengan 
mengamanahkannya kepada Yayasan Suara Hati. 
Semogah Allah membalas kebaikan kita dan senantiasa 
memberikan keberkahan dihidup kita. Aamiin (syf)

PEDULI 

TSUNAMI 
BANTEN

RUANG KEGIATAN
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RUANG KEGIATAN

Undangan dari PLN

Menghadiri 
undangan dari Donatur



RUANG DONATUR

S
eorang ibu muda yang cantik, 
ceria dan selalu semangat, itulah 
Hanan SAB. Ibu dari Kanza dan 

Muhammad ini berprofesi sebagai dokter di 
klinik Sehat Medika Sidoarjo. Dr. Hanan juga 
merupakan salah satu dokter 
penanggungjawab di PKASH Yayasan Suara 
Hati. 

Di tengah kesibukannya sehari-hari, 
rasa syukur tiada henti senantiasa 
dipanjatkan dr. Hanan kepada Allah 
Subhanahu wata'ala karena telah diberikan 
kesempatan untuk bisa berbagi menebar 
kebaikan dan manfaat kepada sesama yaitu 
orang terdekat di sekitarnya. Hal itulah 
yang menjadi motto dalam hidup dr. 
Hanan. Simpel memang, tapi 
begitu mengena, karena tidak ada 
yang lebih bahagia dalam 
hidupnya kecuali bisa berbagi 
dengan sesama. "Jadi berbagi 
kebahagiaan dengan sesama 
yang membutuhkan sangat 
penting dalam hidup saya, 
melihat mereka bahagia, hati ini 
senang melihatnya" 
begitu tutur dr. Hanan 
saat ditanya tentang 
motto hidup.

Dalam hidupnya, orang tua dan suami selalu 
mengajarkan untuk senantiasa berbagi dengan 
sesama baik berupa sedekah maupun bentuk 
yang lain yang bisa bermanfaat baik di waktu 
sempit maupun lapang. Inilah yang menjadi 
pelajaran berharga dalam hidup dr. Hanan. Sang 
Ayah dan Bunda selalu berpesan “Tidak berguna 
hidup kita jika tidak berbagi memberikan manfaat 
untuk sesama yang membutuhkan yaitu para 
yatim, piatu dhuafa. karena junjungan kita nabi 
besar Muhammad Sholallohu'alaihiwassalam 
mengajarkan untuk berbagi dengan sesama yang 
lemah disekitar kita”. Hal inilah yang menuntun dr. 
Hanan untuk bergabung menjadi salah satu 

donatur Yayasan Suara Hati. Apapun yang bisa 
bermanfaat untuk Yayasan Suara Hati 

akan diberikan dengan semampunya 
dan sepenuh hati.

Dari sinilah istri dari Bapak 
Hafidz yang terlahir 28 Juni, pada 38 
tahun yang lalu ini berharap semoga 
Yayasan Suara Hati bisa 
berkembang terus. Semoga selalu 
ada orang-orang baik yang mau 
membantu dan mendukung saudara-
saudara kita, yaitu anak yatim dan 

dhuafa. Semoga Allah Subhanahu 
wata'ala senantiasa 

mengabulkan doa dan 
harapan dr. Hanan 

untuk Yayasan 
Suara Hati. 
Aamiin (elok)
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Dr. Hanan

MEMBERI MANFAAT 
PADA SESAMA



KOLOM BUAH HATI
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Nama   : Ayumi Erica
TTL   : Denpasar , 29 Juli 2017
Nama Bunda  : Ibu RiaNama
 Ayah   : Frederik Murtanu

Nama   : Wynona Sakhi Alesha Rabbani
TTL        : Denpasar ,16 Maret 2015
Nama Bunda  : Destia Cardinalia
Nama Ayah  : Heru Wicaksono
Cita-cita  : Dokter Spesialis Anak

Kirimkan foto buah hati anda 



LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 

BULAN: DESEMBER 2018

Rp                    

b. Shodaqoh Rp                       

Rp                       

Rp                       

Rp                            

Rp                          

Rp                  

e. Waqof Tunai

f. Lain-Lain

JUMLAH

PENGELUARAN 

Rp                    

Rp                    

Rp                       

d. Sosial Kesehatan Rp                       

Rp                    

Rp                    

Rp                    

Rp                       

JUMLAH Rp                  

SALDO AKHIR Rp                    

c. Media Syi'ar dan Dakwah

PROGRAM

b. Kegiatan Sosial

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

PEMASUKAN Rp                    

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

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

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

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

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

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI
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62.313.658 

65.720.000 

47.885.000 

1.095.000 

3.929.000 

1.000.000 

2.111.500 

121.740.500
 

15.183.429 
31.500.000 

8.685.000 
2.500.000 

62.447.000 
2.300.000 
9.500.000 

37.750.600 

169.866.029 

14.188.129
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Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

Bulan Januari 2019

No. Nama Donasi

1 Ibnu sasongko 1.000.000

2 Qoni 1.000.000

3 Ade  500.000

4 Bu Selamet 50.000

5 Ilham, Adi 400.000

6 Hamba Allah 600.000

7 Nur Rofiah 15.000

8 Muh. Samsudin 15.000

9 Toriq Al-Fahan Al-Fahrizi 50.000

10 Andi kusuma 50.000

11 Endang 500.000

12 Bu Ade  500.000

13 Ninik 500.000

14 Stefanny 500.000

15 Fina 500.000

16 Wasis 1.250.000

17 Novi 200.000

18 Tutus 250.000

19 Velin 100.000

20 Hamba Allah 200.000

21 Mai 160.000

22 Toto Suseno 500.000

23 Wulan  100.000

24 Wahyu 50.000

25 Pt. Windu Kamukten 1.000.000

26 Bu Dewi 200.000

27 Hamba Allah 100.000

28 Hamba Allah 50.000

29 Ibu Ahmad 200.000

30 Wiwin 200.000

31 Hamba Allah 100.000

32 Dwi 50.000

33 Rusly Arfan 150.000

34 Rusly Arfan 382.000

35 Bu Nanang 100.000

36 Bapak Rangga 2.000.000

37 Uti Erwin 200.000

38 Puji Hariyati 150.000



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
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