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Ada yang bilang hidup itu untuk menyelesaikan masalah 
dan setiap permasalahan akan selalu datang silih berganti, 
datang dan pergi seakan tak pernah berhenti. Tapi jangan 
lupa akan selalu ada harapan bagi mereka yang beriman 
dan bersungguh sungguh. Jadi sandarkanlah harapanmu 
hanya kepada Allah. 

Itulah sedikit cuplikan dari sepenggal tulisan semangat 
pagi…..Bergeser ke rubrik ragam ilmu kita akan mengenal 
lebih jauh tentang manfaat robot bagi kemajuan teknologi 
industri, dimana robot pertama dibuat pada 1937 yang 
diprogram untuk menyusun balok-balok kayu. Seiring 
waktu, teknologinya bertumbuh semakin maju, aplikasi 
robotika juga semakin mutakhir. Jangan lewatkan pula 
sebuah kisah yang sangat inspiratif dari Antony Tsaputra, 
seorang difabel kelahiran padang yang sukses meraih gelar 
doctor di Australia. Seperti apa kisah hidupnya bisa anda 
baca di rubrik inspirasi sukses.

Tema utama di bulan ini adalah tentang tugas mulia 
seorang pendidik yang dikumpas tuntas oleh Ustadz Rofiq 
Abidin. Ada tiga poin penting yakni tilawah, tazkiyah dan 
ta’lim. Penasaran dengan apa yang ditulis oleh beliau?? 
Langsung saja menuju rubrik pesan ilahiyah. Masih banyak 
berita dan juga materi menarik lainnya yang bisa anda 
baca. Selamat membaca….
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ita meyakini bahwa selain 

KAlloh itu sembahan. Alloh 
bertanya dan mengajak logis 

atas keyakinannya.

Alloh itu mengajarkan fair…
Apakah yang disembah selain Alloh 
itu menciptakan bumi? 
Kalau yang disembah selain Alloh 
itu di bumi? Lantas apa ia bisa dan 
ikut urun/ berserikat dalam 
menciptakan bumi? 
Kalau berhala saja dari bumi, mana 
mungkin menciptakan bumi.

Perhatikan dengan seksama ayat 
ini : 

ُ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َُ ۡ ِقل ارءیتم ما تدعۡوَن من ُدۡون ِ� ارۡونی ماذا َخلقۡوا ََ ِ ُ ۡۡ ُ ّٰ ََّ ِ َ َ
َُۡ ۡ َ ِمَن االۡرض ام لہم شۡرک فی السٰموِتؕ  اِیتۡونی َ ٰ َّ ِ ٌ ِ ۡ ۡ ِۡ ُ ِ

ۡ ٰ ۤۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ُ ُ َ َ َ ٰ ۡ ِبکتب من قبل ہذا اۡو اثرة من علم اِن کنتم ٰصِدقینَ ۡ ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍِ ّ َّ ِ ِ

َ
"Katakanlah: "Terangkanlah 
kepadaku tentang apa yang kamu 
sembah selain Allah; perlihatkan 
kepada-Ku apakah yang telah 
mereka ciptakan dari bumi ini atau 
adakah mereka berserikat (dengan 
Allah) dalam (penciptaan) langit? 
Bawalah kepada-Ku Kitab yang 
sebelum (Al Quran) ini atau 
peninggalan dari pengetahuan 

(orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang 
benar"(Q.S.46:4). 

Alloh bahkan menantang orang-orang yang menyembah 
selain Dia dengan membaca kitab-kitab sebelum Alquran, 
jika mereka merasa benar.

Ya memang, mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa 
yang mereka sembah selain Alloh itu tidak menciptakan apa-
apa, bahkan diciptakan.

Alloh itu mengajarkan fair.
Yang menjauh dari sabilillah, sudah membuat karya apa? 
Kalau mengaku benar tapi perilakunya merusak, apa itu 
benar? 
Kalau merasa paling suci, tapi lisannya suka  mencaci apa 
itu juga suci? 
Bahkan mereka juga tidak yakin/ragu-ragu kalau mereka 
benar.

Tuhan saja fair.
Ayo dialog dengan ilmu. Lebih intelek, daripada 
menggunakan rasa yang hanya membawa kefatamorganaan.
Karena kebenaran itu ukurannya ilmu, bukan perasaan.

Ayo belajar fair….

TUHAN ITU FAIR…

Oleh : Rofiq Abidin
Ketua Yayasan Suara Hati
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S
etiap saat, setiap waktu 
dan kesempatan, kita 
selalu dihadapkan 

terhadap permasalahan. Masalah 
yang akan selalu datang silih 
berganti, datang dan pergi. 
Seakan tak pernah berhenti. 
Pencapaian setiap orang pun 
akan berbeda, tergantung dari 
seberapa kuat dia menembus 
batas yang membelenggu ruang 
berpikirnya untuk mencapai garis 
finish. HARAPAN, itulah yang 
mampu menjadi booster handal, 
yang akan mengisi bahan bakar 
pemikiran serta tenaganya.

Orang-orang yang memiliki 
harapan terkuat, tidak akan 
mudah menyerah. Ada satu kata 
yang mampu dijadikan motivasi 
hidup, yaitu Man Jadda Wa 
Jadda. Siapa saja orang yang 
bersungguh-sungguh pasti akan 
mendapatkan hasil. Tidak 
memandang dia orang beriman 
kepada Alloh l atau tidak. 
Maha Rahman dan Rohiim-nya 
Alloh l, Dia akan membagikan 
rejeki kepada siapa yang 
dikehendakiNya. 

Bagi orang yang beriman kepada 
Alloh l seharusnya tidak 
memaknai nikmat yang Alloh 
berikan hanya sebatas nilai 
duniawi saja. Harus lebih lagi, 
yaitu kenikmatan yang hakiki 
kelak akan Alloh berikan 
kepadanya di surga. Karena pada 

hakikatnya dunia ini adalah penipu ulung yang menarik 
serta menggiurkan. Setan berkoalisi dengan dunia dengan 
cinta dan kesenangan yang semu.

Saudaraku yang dirahmati Alloh l, seberapapun besar 
masalah yang menimpamu, seberapapun berat yang engkau 
rasakan dalam hatimu, selalu bergantunglah hanya kepada 
Alloh panjatkan doa terbaikmu kepadaNya. Alloh l pasti 
akan mengabulkan semua yang menjadi kebutuhanmu, 
bukan mengabulkan keinginanmu. Teruslah berusaha, 
jangan pernah berputus asa dari rahmatNya. 

Sandarkan harapanmu hanya kepada Alloh saja, bukan 
kepada makhluk. Karena jika engkau gantungkan harapan 
kepada makhluk, hanya terbatas dan sakit yang akan 
engkau dapatkan. Namun jika engkau berharap dan pasrah 
hanya kepada Alloh l, maka cinta sejati dan kebahagiaan 
yang hakiki akan engkau dapatkan.

Semoga Alloh l memberikan penolong dari sisiNya dan 
memberikan jalan keluar terbaik terhadap semua masalah 
yang kita hadapi di dunia ini. Aamiin. (Rizky)

 SEMANGAT PAGI

Selalu Ada Harapan 
Bagi Mereka Yang Beriman



 REFRESH QOLBU

da 10 alasan yang melatarbelakangi doa 

Ayang senantiasa kita panjatkan dalam 
sholat kita, yaitu doa meminta hidayah, 

begitu menurut Imam Ibnul Qayyim.
Beliau memaparkan :  Barangsiapa yang 
mencermati segala kerusakan yang menimpa 
alam semesta secara umum maupun khusus, 
niscaya dia akan menemukan bahwa itu semua 
muncul dari dua sumber utama ini (yaitu akibat 
kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu).
Adapun kelalaian, akan menghalangi seorang 
hamba dari mengetahui kebenaran sehingga 
membuatnya tergolong orang yang sesat. 
Adapun memperturutkan hawa nafsu akan 
memalingkannya dari mengikuti kebenaran 
sehingga membuatnya termasuk golongan orang 
yang dimurkai. Sedangkan orang yang dikaruniai 
nikmat itu adalah orang-orang yang diberi 
anugerah  i lmu tentang  kebenaran  dan 
ketundukan untuk melaksanakannya serta 
mendahulukan hal itu di atas selainnya. Mereka 
itulah orang-orang yang berada di atas jalan 
keselamatan. Adapun selain mereka adalah 
orang-orang yang berada di  atas jalan 
kehancuran.
"Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya 
orang-orang yang Engkau beri nikmat atas 
mereka. Bukan jalannya orang-orang yang 
dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang 
yang sesat." (QS. al-Fatihah: 5-7)
Setiap hamba senantiasa membutuhkan hidayah 
dalam setiap waktu dan tarikan nafas, dalam 
segala urusan yang dia lakukan atau pun dia 
tinggalkan, karena sesungguhnya dia berada di 
antara berbagai keadaan yang dia pasti diliputi 
olehnya :

Pertama, hal-hal yang telah dia lakukan akan 
tetapi  t idak mengikut i  petunjuk ak ibat 
kebodohannya, maka dalam keadaan ini dia 
butuh untuk mencari hidayah kepada kebenaran 
dalam hal itu.

Kedua, dia sudah mengetahui hidayah dalam 
m a s a l a h  i t u ,  a k a n  t e t a p i  d i a  s e n g a j a 

melanggarnya, maka dalam keadaan ini dia butuh 
untuk bertaubat dari kesalahannya.

Ketiga, hal-hal yang memang tidak diketahuinya 
baik ilmu maupun amalan yang benar padanya, 
sehingga dia pun kehilangan hidayah untuk 
mengilmui sekaligus mengamalkannya.
Keempat, hal-hal yang memang dia telah 
memeroleh sebagian hidayah dalam urusan itu 
akan tetapi belum sempurna, maka dia butuh 
untuk mendapatkan hidayah yang sempurna 
padanya.

Kelima, hal-hal yang dia telah mendapatkan 
hidayah terhadap pokok kebenaran dalam hal itu 
secara global saja, maka dia pun masih 
membutuhkan hidayah terhadap rincian-
rinciannya.

Keenam,  dia telah mendapatkan hidayah 
"menuju" jalan yang lurus itu, maka dia pun masih 
membutuhkan hidayah untuk bisa berjalan "di 
atasnya". 

Ketujuh, dia juga membutuhkan hidayah untuk 
hal-hal yang terkait dengan masa depannya 
sebagaimana yang dia dapatkan pada waktu 
yang telah berlalu.

Kedelapan, perkara-perkara yang dia tidak bisa 
meyakini apa yang benar dan batil dalam hal itu, 
oleh sebab itu dia masih membutuhkan hidayah 
kepada keyakinan yang benar di dalamnya.

Kesembilan, perkara-perkara yang telah diyakini 
olehnya bahwa dia berada di atas petunjuk akan 
tetapi sebenarnya dia berada di atas kesesatan 
dalam keadaan tidak menyadarinya.

Kesepuluh, hal-hal yang telah dia lakukan 
sebagaimana hidayah yang sebenarnya, maka 
dia pun masih membutuhkan hidayah untuk bisa 
berbagi hidayah itu kepada selainnya, agar bisa 
membimbing dan mengarahkannya.

MENGAPA	KITA	MEMBUTUHKAN	

NIKMAT�HIDAYAH�?

7
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JEJAK RISALAH

SYEKH YUSUF AL-MAKASSARY 
TUANTA SALAMAKA 

yekh Yusuf Al-

SMakassary Tuanta 
Salamaka adalah 

ulama besar yang sulit dicari 
bandingnya. Bukan hanya 
menjadi ulama sufi, dia juga 
seorang pahlawan nasional, 
dan penulis yang bersinar.

Syekh Yusuf dilahirkan dalam 
istana Kerajaan Gowa, 3 Juli 
1626, kemudian mengorbit ke 
dunia internasional. Syekh 
Yusuf Al-Makassary menjadi 
manusia diaspora pertama di 
nusantara. Ia mengembara ke 
berbagai negara, demi 
memuaskan dahaganya 
menuntut pengetahuan 
agama.
Sejarawan peradaban Islam, 
Prof. Ahmad Sewang, 
mengatakan, Syekh Yusuf Al-

Makassary merupakan 
manusia pertama di 
nusantara pada awal abad 
ke-17 yang melakukan 
perjalanan diaspora ke luar 
negeri. Syekh Yusuf tercatat 
pernah bermukim di India, 
Yaman, Mekah, Madinah, 
Damaskus, Sailon (Srilanka), 
Turki dan Afrika Selatan.

“Syekh Yusuf adalah seorang 
perintis, yang di dalam 
bahasa Arab disebut 
Assabiqunal Awwalun. 
Perintis yang melakukan 
diaspora perjalanan ke luar 
negeri yang pertama,” kata 
Prof Sewang.

Sejarah tidak mencatat 
secara rinci, lama 
pengembaraan Syekh Yusuf 

Al-Makassary. Namun, 
diperkirakan perjalanan 
diaspora Syekh Yusuf dilakoni 
selama 20 tahun hingga 28 
tahun. Syekh Yusuf 
meninggalkan Makassar 
langsung menuju Banten, 
sebelum akhirnya melanglang 
buana.
Wakil Ketua Umum Ikatan 
Keluarga Besar Syekh Yusuf 
Al-Makassary, Syekh KH 
Sahib Sultan Kr. Nompo, 
mengungkapkan, beberapa 
jejak perjalanan Syekh Yusuf 
yang diketahuinya yakni di 
Banten 16 tahun, Sailon 10 
tahun, dan Afrika Selatan 5 
tahun.
Syekh KH Sahib Sultan Kr. 
Nompo mengatakan, Syekh 
Yusuf Al-MAkassary 
kemudian wafat di Capetown, 



Afrika Selatan, 23 Mei 1699. 
Kabar meninggalnya Syekh 
Yusuf waktu itu, membuat 
Raja Gowa mengirim utusan 
ke Afrika Selatan, agar bisa 
membawa pulang jazadnya 
ke Gowa. Permintaan yang 
sama dilakukan oleh pihak 
Kerajaan Banten, dan Sailon.

Syekh KH Sahib Sultan 
menceritakan, kala itu terjadi 
perdebatan sengit dan alot. 
Utusan Gowa bersikukuh 
meminta jazadnya dengan 
alasan Syekh Yusuf lahir di 
Gowa. Utusan Kerajaan 
Banten berargumentasi, 
Syekh Yusuf berjuang lama di 
Banten. Sedangkan utusan 

Sailon mengatakan, tempat 
pengungsian pertama Syekh 
Yusuf di Sailon dan istri 
terakhirnya juga di Sailon. 
Namun pihak Afrika Selamat 
bertahan, Syekh Yusuf 
meninggal dunia di Afrika 
Selatan sehingga harus 
dimakamkan di sana.

“Karena karomahnya, 
terdengar suaranya Syekh 
Yusuf, wahai orang Gowa 
maupun orang Banten dan 
orang Sailon. Apa saja yang 
diberikan kepadamu, bawa 
saja walaupun bukan aslinya. 

Singkat cerita orang Gowa 
diberikan potongan 
rambutnya, orang Banten 
diberikan potongan kukunya 
dan orang Sailon diberikan 
sorban yang sering dipakai 
Syekh Yusuf,” ungkap Syekh 
KH Sahib Sultan.

Saat peti berisi potongan 
rambut Syekh Yusuf dibuka di 
Gowa terjadi keajaiban. 
Dikatakan Syekh KH Sahib 
Sultan, potongan rambut 
tersebut menjadi pasir dan 
kemudian menjadi jazad 
Syekh Yusuf seperti baru saja 
meninggal. Jazad itulah yang 
dikebumikan dengan upacara 
kebesaran Kerajaan Gowa. 

Dalam Lontara juga ditulis 
bahwa yang dikebumikan 
adalah jazad Syekh Yusuf.

Ditambahkan Prof Sewang, 
Syekh Yusuf bukan hanya 
ulama yang sangat 
berpengaruh. Dia juga 
seorang pahlawan nasional. 
Bahkan satu-satunya 
manusia yang menjadi 
pahlawan di dua negara. 
Syekh Yusuf ditetapkan 
sebagai pahlawan di 
Indonesia (1995) dan juga 
resmi ditetapkan sebagai 
pahlawan di Afrika Selatan 

(2005).

Syekh Yusuf juga seorang 
penulis yang hebat. 
Sedikitnya, terdapat 23 buku 
yang ditinggalkan Syekh 
Yusuf. “Hebatnya, karena 
Syekh Yusuf menulis dalam 
bahasa internasional. Dia 
menulis dalam bahasa Arab,” 
kata Prof Sewang.

Beberapa buku yang 
ditinggalkan Syekh Yusuf 
antara lain, Hasyiyah dalam 
kitab Al-Anbah fi I'rab La 
Ilaha Illa Allah, Kaifiyyat Al-
Nafy wa Al-Isbat Bi Al-Hadis 
Al-Qudsi, Taj al-Asrar fi 
Tahqiq Masyarib al-'Arifin , 

Al-Fawa'id Al-Yusufiyyah fi 
Bayan Tahqiq Al-Shufiyyah, 
Muqaddimah Al-Fawa'id ila 
Ma La Budda min Al-Aqa'id , 
Bidayat Al-Mubtadi', Qurrah 
Al-'ain, Habl Al-Marid Li 
Sa'adah Al Murid, Al-Futuhat 
Al-Rabbaniyyah, Zubdah Al-
Asrar fi Tahqiq Masyarib Al-
Akhyar, Tuhfah Al-Labib bi 
Liqa' Al-Habib, Safinah Al-
Najah Al-Mustafadah 'an Al-
Masyayikh Al-Tsiqat, Sirr Al-
Asrar, Fath Kaifiyyat Al-Zikr 
Matalib Al-Salikin.
sumber : celebesmedia.id
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R
obotika dalam industri 
sebenarnya sudah ada 
sejak lama, mulai 

sekitar abad 19 awal. 
Perlahan tapi pasti, robot pun 
akhirnya jadi andalan untuk 
menggantikan peran yang tak 
mungkin bisa dikerjakan 
manusia.
Robot pertama yang dikenal 
dibangun pada 1937, 
diprogram untuk menyusun 
balok-balok kayu. Robot 
industri ini diciptakan dengan 
tujuan untuk memercepat 
proses di pabrik, 
meningkatkan produktivitas 
pabrik.

Seiring waktu, teknologinya 
bertumbuh semakin maju, 
aplikasi robotika juga 
semakin mutakhir dan maju. 
Mulai dari sekadar memilih 
dan meletakkan, hingga pada 
proses perakitan dan 
pengelasan. 
Pabrik yang otomatis berarti 
mengimplementasikan 
berbagai sistem kontrol yang 
mengelola peralatan dan 
mesin. Tujuan otomatisasi 
adalah untuk mengoperasikan 
pabrik secara lebih efisien, 
produktif, dan menghasilkan 
output yang memiliki kualitas 
lebih tinggi. 
Menginstal robot ke dalam 
pabrik membantu bagian-
bagian yang otomatis dalam 
lini produksi. Pekerjaan-
pekerjaan yang otomatis 
diselesaikan dalam waktu 
yang lebih singkat. 
Pasalnya, robot tak hanya 
bergerak dengan cepat dan 
kecepatan yang konsisten, 
tapi juga mampu berfungsi di 
luar jam kerja untuk 
memenuhi tenggat waktu 
produksi. 
"Kekeliruan yang bisa saja 
terjadi dengan pekerjaan 
manual bisa diminimalisasi, 
sehingga memastikan 
kualitas yang lebih tinggi," 
kata Shermine Gotfredsen, 

General Manager Universal 
Robots Asia Pacific, Selasa 
(27/10/2015).
MENCIPTAKAN LAPANGAN 
KERJA
Tren teranyar dalam robot 
industri itu sama dengan saat 
bangkitnya komputer pada 
1980-an. Walaupun komputer 
mengotomatisasi tugas-
tugas yang biasanya menjadi 
tanggung jawab para 
sekretaris, ini tidak berarti 
bahwa pekerjaan sekretaris 
itu terancam keberadaannya. 
Sebaliknya, komputer adalah 
alat yang dipakai oleh para 
sekretaris untuk 
menyelesaikan tugas-tugas 
mereka secara lebih produktif. 
Seperti itu juga robot industri 
adalah alat yang bisa dipakai 
pabrik untuk membantu para 
pekerjanya di lini produksi. 
Mengingat manfaat yang bisa 
dihasilkan dari robot-robot, 
mereka juga akan membantu 
pabrik menciptakan lapangan 
kerja. Sebuah laporan pada 
2013 oleh Metra Martech 
telah memperlihatkan bahwa 
robot industri diramalkan 
akan menciptakan antara 
900.000 sampai 1,5 juta 
lapangan kerja dari 2012 
sampai 2016.
Sebagai contoh, perusahaan-
perusahaan yang merasakan 

Peran Robot &

Kemajuan Teknologi 

Bagi Industri
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manfaat menjadi perusahaan 
yang semakin kompetitif 
sebagai hasil langsung 
karena memakai robot, 
cenderung juga akan 
mempekerjakan lebih banyak 
pekerja di masa depan untuk 

mendukung ekspansi 
produksi mereka. 
Robot tak hanya menciptakan 
lapangan kerja, tapi juga 
membuat tempat kerja makin 
atraktif. Robot industri bisa 
diatur untuk membantu 
pekerja di tempat kerja yang 
berbahaya di pabrik, seperti 
adanya bahan kimia 
berbahaya atau benda-benda 
berat. "Ini tidak hanya sangat 
membantu mengurangi risiko 
kecelakaan, tapi juga 
meningkatkan kesehatan 
mental dan motivasi para 
pekerja itu," kata Gotfredsen. 
Belakangan ini, industri 
makanan dan minuman telah 
terkena dampak penurunan 
permintaan ekspor dan 
depresiasi rupiah. Sebagai 
konsekuensi, manufaktur 
menghadapi peningkatan 
biaya operasional sebab 
mereka sangat tergantung 
pada bahan-bahan impor 

seperti gula, susu, dan kacang 
kedelai. 
"Untuk menghadapi 
tantangan ini, penting bagi 
6.000 perusahaan manufaktur 
makanan dan minuman di 
Indonesia untuk 

mempertimbangkan 
mengadopsi solusi robotika," 
ujar Gotfredsen.

PRODUKTIVITAS DAN 
EFISIENSI
Produktivitas dan efisiensi 
pada sebuah pabrik bisa 
ditingkatkan saat robot 
industri dipakai untuk 
menjalankan fungsi-fungsi 
pada lini produksi, seperti 
pengemasan dan palletizing, 
atau memilih dan 
menempatkan. 
"Sebagai contoh, pada lini 
produksi produk susu, robot 
berguna untuk mengangkat 
empat paket keju krim 
sekaligus dari sabuk conveyor 
dan memindahkannya ke tray 
plastik," ucap Gotfredsen.
Mengingat besarnya volume 
produksi, meningkatkan 
efesiensi di lini akhir akan 
berkontribusi mengurangi 
downtime, sementara 

mengoptimalkan 
produktivitas berarti bisa 
memenuhi permintaan yang 
lebih besar. 
Dengan robot-robot terkini 
yang memiliki antarmuka 
yang intuitif sehingga mudah 
untuk diprogram dan tubuh 
yang ringan, manufaktur akan 
menikmati fleksibilitas 
produksi. 
Ini sangat ideal di tengah 
kejenuhan di industri 
makanan dan minuman 
dengan makin beragamnya 
produk, siklus produk makin 
pendek, dan variasi 
pengemasan makin beragam. 
Perusahaan bisa belajar 
bagaimana memrogram dan 
memakai robot untuk 
mengotomatisasi lini 
produksi. 
Saat robot diintegrasikan 
dengan baik ke dalam proses 
atau pengemasan lini produk 
makanan dan minuman, 
operasional bisa makin 
dioptimalisasi untuk 
memenuhi berbagai variasi 
lini produk. Robot industri 
diklaim akan memainkan 
peranan kunci dalam 
membantu meminimalisasi 
ongkos produksi dan pada 
saat yang sama juga tetap 
kompetitif dengan 
pengurangan downtime. 
"Dengan cara ini, manufaktur 
di Indonesia bisa menghadapi 
melemahnya permintaan 
ekspor dan peningkatan 
ongkos produksi yang 
mempengaruhi performa 
bisnis industri makanan dan 
minuman," pungkas 
Gotfredsen.
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INSPIRASI SUKSES

Difabel Asal Indonesia 
Raih Doktor di Australia

Antoni Tsaputra

Prinsip hidupnya, 
siapapun yang 
berusaha keras akan 

mencapai keberhasilan. 
Prinsip itulah yang membuat 
Antoni Tsaputra mampu 
menyelesaikan pendidikan 
doktoral di Universitas New 
South Wales, walau dia 
seorang penyandang 
disabilitas fisik berat.

Sekarang Antoni Tsaputra dan 
istrinya Yuki Melani yang 
menemaninya selama 
beberapa tahun di Sydney, 
sudah kembali ke Padang 
(Sumatera Barat) untuk 
bekerja dan menyesuaikan 
diri dengan kehidupan di 
Indonesia yang belum ramah 
disabilitas.

Menyelesaikan pendidikan 
doktoral, menurut Antoni, 
merupakan salah satu 
pencapaian yang sudah 
dilaluinya, namun perjuangan 

hidupnya masih terus 
berlanjut.

Dan pria kelahiran Padang ini 
bangga bahwa dia berhasil 
menyelesaikan pendidikan 
doktornya.

"Sudah ada 3 atau 4 orang 
penyandang disabilitas yang 
meraih doktor di Indonesia 
kalau saya tidak salah. Tapi 
saya mungkin penyandang 
disabilitas fisik berat pertama 
di Indonesia yang meraih PhD 
di luar negeri," katanya lewat 
percakapan email dengan 
wartawan ABC Indonesia 
Sastra Wijaya.

Antoni menyelesaikan 
pendidikan di Jurusan Ilmu 
Sosial (Social Sciences) di 
UNSW dengan disertasinya 
penganggaran pemerintah 
yang inklusif terhadap 
penyandang disabilitas 
(Disability Inclusive 
Budgeting).

"Saya meneliti bagaimana 
potensi penganggaran 
pemerintah di Indonesia yang 
berpihak kepada penyandang 
disabilitas bisa membantu 
merealisasikan pemenuhan 
hak-hak penyandang 
disabilitas dalam seluruh 
sektor tidak lagi hanya dalam 
ranah rehabilitasi sosial." kata 
Antoni sebelumnya.
Antoni Tsaputra harus 
menyesuaikan diri dengan 
kehidupan di Padang yang 
belum terlalu ramah bagi 
warga yang difabel. Lalu ada 
rekomendasinya dari 
simpulan disertasi tersebut.
"Temuan terpenting dari studi 
doktoral saya adalah bahwa 
alokasi anggaran tidak cukup 
untuk para warga difabel 
berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan di Indonesia," 
katanya.

Menurut Antoni perlunya 
penganggaran inklusif 
disabilitas (Disability Inclusive 
Budgeting) sehingga nantinya 
tidak hanya sekedar kebijakan 
untuk membantu para 
disabilitas dalam 
pembangunan tapi harus 
memungkinkan penyandang 
disabilitas atau difabel 
menjadi agen aktif dalam 
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pembangunan sebagai warga masyarakat berdaya." 
katanya lagi.
Secara pribadi, kesulitan apa yang terbesar yang 
dialaminya sebagai seorang difabel dibandingkan mereka 
yang lain dalam studi.
"Pendidikan doktoral bukanlah perjalanan studi yang 
mudah bagi siapa saja termasuk mereka yang memiliki 
disabilitas." kata Antoni.
Antoni tidak melihat apa yang dijalankannya selama 
beberapa tahun studi di Sydney sebagai kesulitan, namun 
lebih sebagai tantangan.
"Tantangan terkait disabilitas saya adalah waktu yang 
diperlukan relatif lebih lama dalam menulis, karena saya 
mengetik menggunakan virtual keyboard, sehingga saya 
juga harus menghabiskan lebih banyak waktu di lab untuk 
bekerja." katanya.
Sebelumnya Antoni menyelesaikan studi S1 di Universitas 
Andalas Padang bidang Sastra Inggris tahun 2000 dan 
melanjutkan pendidikan S2 di tahun 2011 dan meraih gelar 
Master of Arts dari Griffith University di Brisbane bidang 
Journalism and Mass Communication.
Di Brisbane Antoni mendapat beasiswa dari pemerintah 
Australia namun kemudian melanjutkan pendidikan 
doktoral di UNSW atas beasiswa dari pemerintah Indonesia 
lewat LPDP.

Ketika belajar di Australia, apa yang membedakannya 
dengan di Indonesia?
"Perbedaan yang paling signifikan mungkin masih 
terbatasnya sistem pendukung (aksesibilitas, sumber daya, 
teknologi untuk membantu mempermudah) yang 
diperlukan oleh mahasiswa difabel dengan beragam 
disabilitas yang mereka miliki di sebagian besar universitas 
dan/atau perguruan tinggi di Indonesia." kata Antoni.
Dan karena itu apakah kalau dia melanjutkan pendidikan di 
Indonesia apakah dia akan bisa menyelesaikan pendidikan 
doktornya?
"Tentunya bisa saja, namun mungkin dengan tantangan 
yang lebih besar dan perjuangan lebih berat." katanya lagi.
Sebelum melanjutkan pendidikan di Australia, Antoni 
Tsaputra sudah bekerja sejak tahun 2004 sebagai pegawai 
negeri sipil di Pemerintah Kota Padang dan sejak 2011 juga 
aktif dalam gerakan hak kelompok difabel terutama di 
bidang advokasi hak-hak penyandang disabilitas.
"Tidak ada hal yang disebut sebagai tidak mungkin"
Dan setelah kembali ke Indonesia, Antoni mengatakan dia 
akan terus bergerak di bidang advokasi hak-hak 
penyandang disabilitas tersebut.

"Saya kembali akan berjuang bersama komunitas saya 

untuk melanjutkan advokasi hak-hak 
penyandang disabilitas dan 
mengaplikasikan hasil penelitian 
doktoral saya untuk menjadikan 
disabilitas sebagai isu 
pembangunan di Indonesia bukan 
lagi isu kesejahteraan sosial." 
katanya.
Apa pesan yang hendak 
disampaikannya kepada teman-
teman difabel lain yang ingin 
melanjutkan studi?
"Saya yakin teman-teman difabel di 
Indonesia terutama generasi 
milenial ingin terus maju di bidang 
pendidikan setinggi mungkin. "
"Tidak ada hal yang disebut sebagai 
tidak mungkin. Yang dibutuhkan 
adalah tekad yang kuat dan kerja 
keras." katanya lagi.
Antoni mendorong mereka yang 
memiliki disabilitas untuk 
melanjutkan pendidikan bila mereka 
menghendaki.
"Indonesia membutuhkan ilmuwan 
muda difabel dengan pemikiran 
kritis dibekali pendidikan kelas dunia 
untuk mewujudkan Indonesia 
inklusif and tempat baik untuk dihuni 
bagi siapa saja." kata Antoni 
Tsaputra.

Selama di Sydney, Antoni 
mengatakan bahwa dia merasa 
beruntung karena dia dibantu oleh 
istrinya Yuki Melani dan ayahnya 
Effendi yang membantu untuk 
mengurusi dirinya dan membantu 
studinya.
"Istri saya selalu mendampingi dan 
membantu saya 24 jam di kantor 
dan di rumah. Ayah saya Effendi 
seorang pensiunan PNS juga selalu 
membantu mengurus saya. Ibu saya 
Tasmaniar sekali setahun juga 
mengunjungi kami beberapa bulan di 
Sydney." kata Antoni.
sumber : news.detik.com
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PESAN ILAHIYAH

“

ْ َ ّ ًُْ ْ َ ُّ ُ ْ ُ ُ َُ ُ الكتاب ویعلمكم ویَزكیكم آیاتنَا علْیكم یتلو منكم رسوال فیكم أرسلنَا كماَ ُْ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ

ْ َّ ْ َ َُ ُُ َ ُتعلمون تكونوا لم ما ویعلمكم والحكمةَ َِ ِ ُْ ُْ َْ َ ََ َ

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus 
kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 

menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan 
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al Baqoroh: 151).

MENGAJAR ITU 
TUGAS MULIA

Oleh : Rofiq Abidin
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uru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini 

Gsepertinya sudah lama tak terdengar di kalangan milenial. 
Padahal peribahasa itu mengandung nilai mendasar tentang 

“adab” atau bisa kita sebut ta'dib. Kencing berdiri dulu dianggap sikap 
yang kurang beradab. Apakah sekarang masih menganggap kencing 
berdiri itu sesuatu yang kurang beradab? Nah, dari sini pergeserannya. 
Maka, dahulu jika sang pendidik (guru) kurang beradab, yang 
dicontohkan dengan kencing berdiri, maka muridnya (siswanya) akan 
lebih tidak beradab, yang diidentikkan dengan kencing berlari. Islam 
mengajarkan hal adab dari urusan yang bisa jadi dianggap sepele, 
yakni cara buang air kecil yang beradab. 
Rosul kita mengajarkan bahwa adab menjadi ukuran sempurnanya 
iman seseorang. Maka seorang pendidik yang mengajarkan adab 
berarti mengajarkan kesempurnaan iman. Adapun pengajaran 
bertahap yang pernah dilakukan secara bertahap oleh nabi kepada 
ummatnya sebagai berikut :

1.   Tilawah, Membacakan ayat-ayat Alloh kepada orang-orang yang 
belum mendapatkan hidayah. 
Membacakan ayat-ayat Alloh bermakna ia telah bisa 
membaca/menghafal/memelajari sehingga dapat memberikan 
pencerahan yang menjadi jalan hidayah kesadaran kepada orang 
yang menerima tilawah. Adapun tilawah tak cukup hanya 
membacakan tanpa menjelaskan makna yang terkandung 
dengan rumus ilahiyah yakni :
a. Tadabbur. Dalam tadabbur, berarti seseorang telah 

meganalisa makna ayat-ayat Alloh yang terkandung dalam 
muskhaf. Sehingga mendapati makna riil dari ayat tersebut. 
Maka muncullah para mufasir Alquran. Orang yang memiliki 
kualifikasi memberi makna Alquran, tidak hanya terjemah, 
namun lebih mendalam dengan panduan hadits yang shohih. 
Kemudian dikorelasikan degan relevansi kekinian alam 
semesta pada zamannya.

b. Tafakkur. Dalam tafakkur, seseorang akan memikirkan 
korelasi ayat dengan yang ada di alam. Baik syahsiah, 
tempat maupun peristiwanya. Melalui akallah manusia bisa 
menafakkuri ayat-ayat Alloh yang tersirat ada di alam ini. 
Sehingga ada sinkronisasi antara ayat Alloh yang termaktub 
di muskhaf dan yang tersirat di alam semesta.

c. Tabayyun. Perangkat tabayyun adalah dada manusia. Maka, 
dengan tabayun dada manusia bisa membedakan kebatilan 
dan kebenaran setelah melewati fase tadabbur dan tafakkur. 

َُّ ْ ْ ََّّ ُ ٌ ٌ ُ ُبل ھو آیات بیّنَات فِي صُدور الِذیَن أوتوا الِعلم ۚ وما یْجحُد بآیاتِنَا إال الظاِلموَنْ َ ِ َ َ ُ ِ َ َ َِ َ َ ِ ََ

Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam 
dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang 
mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang lalim. (QS. 
Al Anka'but : 49).

Itulah tilawah yang sebenarnya, yakni tadabbur, tafakkur dan 

Mengajar merupakan 

tugas mulia para nabi. 

Karena dengan adanya 

para pendidik itulah 

maka dunia yang 

gelap ini akan menjadi 

terang dengan ilmu. 

Betapa mulia orang 

yang menjadikan 

berwarnanya hidup 

karena ilmu yang 

diajarkan.

PESAN ILAHIYAH



tabayun. Inilah jalan iman kepada 
Alquran menurut Alquran.

َُّ ْ ُ ْ َ ُ ُْْ َ َ ُ َّ ُ َْ یكفر ومن بِھ یُؤِمنوَن أولئَِك تِالوتِِھ حق یتلونَھ الِكتاب آتْینَاھم الِذیَنْ َ َ ِ َُ َ َ َ
ُ َْ َ ِالَخاسروَن ھم فأولئك بھُ َ ِ ُِِ ُ

Artinya :Orang-orang yang telah Kami 
berikan Al Kitab kepadanya, mereka 
membacanya dengan bacaan yang 
sebenarnya, mereka itu beriman 
kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar 
kepadanya, maka mereka itulah orang-
orang yang rugi. (QS. Al Baqoroh : 121).

Out put dari tilawah ini adalah kesadaran 
manusia akan fungsi dirinya sebagai 
hamba Alloh yang hidup di bumi Alloh 
menggunakan aturan/syariat yang 
ditetapkanNya.

2.    Tazkiyah, membina kesucian kepada 
ummat. Setelah mengajarkan ayat Alloh 
yang telah mendapat hidayah kesadaran. 
Maka, selanjutnya untuk menjaganya 
dibutuhkan tazkiyah. Sehingga 
kesadaran-kesadaran penghambaan 
kepada Sang Kholik itu tidak ternoda oleh 
virus-virus kemusyrikan, kedzoliman dan 
membakar ghiroh jihad seseorang. 
Karena tazkiyah melahirkan jiwa yang 
suci, jiwa yang semangat dalam 
meneruskan misi ibadahnya. 

3.    Ta'lim al kitab, mengajarkan ketetapan-
ketetapan Alloh dan Ta'lim hukum-
hukum. Fase yang satu ini adalah 
mengajarkan seseorang yang telah 
mendapat tilawah dan tazkiyah. Dengan 
harapan meningkatkan perannya sebagai 
muslim. Bukan hanya untuk dirinya tapi 
sikapnya bervisi untuk ummat. Dan fase 
ini juga fase penegakan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan oleh Alloh. 

Mengajar merupakan tugas mulia para nabi. 
Karena dengan adanya para pendidik itulah 
maka dunia yang gelap ini akan menjadi 
terang dengan ilmu. Betapa mulia orang yang 
menjadikan berwarnanya hidup karena ilmu 
yang diajarkan. 

Mengajar menjadi tugas mulia, jadi para pendidik 
adalah penerus profesi nabi. Yakni mengajarkan 
ayat-ayat Alloh baik yang tersurat atau termaktub 
dalam mufhaf, maupun ayat-ayat yang tersirat di 
alam. Maka, muliakanlah orang-orang yang telah 
mengajarimu kebaikan, kebenaran, pengetahuan 
dan segala macam ayat-ayat nyata di alam 
semesta. Maka disiplin ilmu itu tidak dikotomi, 
karena ilmu (pengetahuan) itu adalah berorientasi 
untuk semakin mengimani ayat-ayat Alloh 
sebagai rukun iman yang pertama. 

Jadi muliakanlah guru, karena ia telah merelakan 
dirinya untuk menumpahkan apa-apa yang 
diketahui kepada yang menerimanya. Tanpa harus 
memikirkan mendapat apa/imbalan dari yang 
menerima pengetahuannya. Tentu seorang guru 
juga tetap menjadi teladan, sehingga dapat 
digugu lan ditiru para muridnya. Semoga Alloh 
memberikan keberkahan, kemuliaan dan rahmat 
Alloh kepada guru-guru kita semua yang telah rela 
memberikan dan mewarnai pikiran-pikiran positif 
kita dalam kehidupan, yang sampai hari ini bisa 
kita rasakan bersama-sama.

Yayasan Suara Hati
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CINDERA HATI

erlahan ia dekati sosok itu. Ia cium keningnya. Takdzim. 

PSebagaimana suaminya selalu melakukannya saat 

membangunkannya. Lelaki itu membuka matanya. 

Tersenyum padanya. Perlahan bangkit dari posisi tidur dan berdiri 

mengajak istrinya.

“Yah, keduluan Ummi deh bangunnya. Afwan ya Sayang..” Canda 

lelaki itu sambil meraih kepala istrinya. Membalas mencium kening 

wanita itu.

“Ga apa-apa juga dong sekali-kali Ummi yang dapat pahala 

membangunkan. Masa Abi terus yang memborong pahala..” Wanita 

itu tersenyum manja, menggelayut tangan suaminya.

“Yee, ga mau kalah ni ceritanya? Baiklah, besok-besok Ummi terus 

aja deh yang bangunin. Abi sih rela-rela aja setiap pagi 

dibangunkan oleh kecupan seorang bidadari..” sambil mengelus 

kepala istrinya.

“Ogah ah. Ntar Abi ngrasa jadi sleeping beauty lagi. Eh sleeping 

handsome ding.. hehe.. ”

“And the beast.. hehehe..” Mereka tertawa bersama

“Eh Mi, Ummi habis nangis? Matanya kok sembab gitu?” Lelaki itu 

tiba-tiba menghentikan tawanya.

Wanita itu diam sejenak. Berpikir bagaimana harus menjawabnya. 

Tapi senyumnya masih ia kembangkan, untuk menutupi segala 

kebingungan.

“Ya... ketahuan ya? Iya Bi, Ummi tadi udah mencuri start shalat 

malam duluan. Tapi baru 2 rakaat kok. Ummi menangis karena 

Ummi tiba-tiba tersadar, betapa baiknya Allah sama Ummi. 

Mengaruniakan seorang lelaki luar biasa.. Lelaki surga.. Ah udah Bi, 

buruan ambil wudhu gih..”

“Hffh.. Abi yang harus jauh lebih banyak bersyukur kepada Allah Mi.. 

Karena Allah telah mengizinkan Abi untuk didampingi seorang 

wanita yang sebaik dan seindah Ummi..” Menatap dalam-dalam ke 

mata wanita itu. Kemudian sekali lagi mencium keningnya dan 

Canda Romansa 
di Sepertiga Malam...
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segera beranjak mengambil air wudhu.

Di sepertiga malam terakhir itu, wanita 

tersebut meminta imamnya agar membaca 

surat Ar-Rahman. Fabiayyi aalaa-I 

rabbikumaa tukadzdzibaan. Maka nikmat 

Tuhan kamu yang manakah yang kamu 

dustakan?

Seiring berulangnya kalimat itu dilafadzkan, 

semakin tergugu mereka berdua tenggelam 

dalam kedalaman maknanya. Semakin 

mereka merasa begitu kecil di hadapan Rabb-

Nya. Hingga sebelum selesai surat itu dibaca 

pada rakaat pertama, lelaki itu sudah 

kehilangan suaranya. Tertelan oleh airmata 

yang mengalir tanpa bisa ditahannya. 

Membanjir memenuhi tenggorokannya. Dan 

akhirnya mereka berdiri dalam diam. Hanya 

isak mereka berdua yang terdengar semakin 

keras mengguncang.

Ya Rabb, ampuni kesyukuran kami yang 

hanya setetes saja, padahal Engkau telah 

memberikan kami nikmat yang luas 

menyamudera… Maafkan Ya Rahman.. 

Maafkan..

Semoga Allah menjaga rasa cinta suci yang 

ada dalam hati kita dan pasangan kita...dan 

semoga kita terbimbing dalam cinta karena 

Allah..

Cindera hati : Robin Satyadin
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S
eringkali  anak-anak 
cenderung teledor dan 
t i d a k  a m a n a h .  D i  

tambah orang tua yang 
menganggap, itu hal biasa. 
Namanya anak belum bisa 
amanah, wajar-wajar saja. 
Sehingga, semuanya ditangani 
orang tua. Anak-anak seolah 
belum waktunya terl ibat 
urusan keluarga.

Anak hanya disibukkan dengan 
keg iatan  seko lah ,  ser ta  
s e g e n a p  k e m a m p u a n  
a k a d e m i k .  B i l a  p e r l u  
kemampuan bidang yang 
diinginkan anak, benar-benar 
diperjuangkan. Misal, les 
b a h a s a  I n g g r i s ,  l e s  
matematika, les musik, atau 
apapun yang bersifat dunia.

Sementara hal prinsip tentang 
k a r a k t e r  a n a k ,  m e n j a d i  
terabaikan. Tidak penting. 
Bahkan ketika anak berbuat 
pe langgaran ,  o rang  tua  
menebar senyum sebagai 
kelucuan dunia anak.

Padahal karakter dasar itu 
adalah sifat yang dimiliki 
R a s u l u l l a h  M u h a m m a d  
Sholallahu 'Alaihi Wassalam. 
Apakah itu?
1. Siddiq (berkata benar)
2. Amanah (bisa dipercaya)
3. Fathonah (cerdas)

4. Tabligh (penyampai risalah 
atau wahyu dari Allah)

Maka, sifat Amanah ini menjadi 
po int  pent ing kesuksesan 
seseorang. Baik di dunia ataupun 
di akhirat. Seseorang bisa saja 
memiliki nilai matematika 100, 
tetapi ketika dia tidak amanah, 
maka hilanglah reputasinya.

S e k a l i  s a j a ,  s e s e o r a n g  
berkhianat, maka akan membuka 
segala macam pintu fitnah pada 
dirinya. Orang akan sulit percaya. 
Demikian, dalam kehidupan 
sosial, bermasyarakat, berumah 
tangga, dunia bekerja, maka 
a m a n a h  a d a l a h  k u n c i  
kesuksesan.

Dan, tentu saja sifat amanah ini 
tidak serta merta ada pada diri 
anak manusia. Membutuhkan 
pendidikan yang intensif dari para 
orang tua. Perhatian terus 
menerus. Agar si anak terbiasa, 
bahwa amanah adalah jiwanya. 
Bahwa amanah adalah demi 
kebaikan dirinya sendiri.

Bagaimana ciri-ciri anak yang 
tidak amanah?
Tentu saja, KHIANAT. Mungkin 
mereka tidak bermaksud khianat. 
Atau bisa jadi belum paham. 
Tetapi seyogyanya, orang tua 
senantiasa membimbing dengan 
baik.

Kalau bahasa Jawa, perbuatan 
k h i a n a t  b i s a  d i m u l a i  d a r i  
perbuatan "Ndlewer". Artinya 
meremehkan tugas atau amanat 
yang diberikan. Menganggap 
remeh, tidak penting, bukan 
urusannya, tidak menguntungkan, 
atau berjuta alasan egois. Yang 
m em b u a t  s es eo r a n g  i n g i n  
terbebas dari amanah tersebut.

Misal, ada anak disuruh orang 
tuanya membeli makanan di 
w a r u n g  ( t o k o ) .  A d a  u a n g  
kembaliannya, tapi si anak tidak 
laporan kepada ibunya. Setelah 
membeli, asal diletakkan di ruang 
tamu, bahkan tidak laporan 
kepada ibunya kalau sudah 
selesai  belanja.  Dan uang 
kembaliannya tidak dikembalikan. 
Bahkan uang kembaliannya 
jumlahnya berapa tidak tahu. 
Bahkan ada yang terjatuh atau 
hilang, juga tidak tahu menahu. Ini 
n a m a n y a  " n d l e w e r "  a t a u  
seenaknya sendiri. Tidak punya 
tanggung jawab, dan tidak 
amanah.

Semestinya ayah atau ibu harus 
mengajarkan kepada anaknya. 
"Nak, nanti kalau sudah beli, nasi 
bungkusnya kasihkan ibu ya. Uang 
kembaliannya dihitung, jangan 
sampai hilang. Dan kasihkan 
semuanya kepada ibu. Kalau 
kamu mau jajan, nanti ibu kasih. 
Jangan ambil tanpa seizin ibu ya."

Memberikan instruksi yang jelas, 
harus disematkan kepada amanah 
yang diberikan kepada putra dan 

A N A K 
Y A N G 
A M A N A H
Oleh : Etty Sunanti



putri kita. Bahkan harus 
senantiasa menambahkan 
alasan kuat, bahkan hujjah 
yang benar.

B a g a i m a n a  c a r a n y a  
mengajarkan anak agar bisa 
amanah?

1.  Menanamkan mindset pada 
seluruh anggota keluarga 
bahwa Amanah adalah 
wajib bagi setiap hamba 
Allah yang beriman. Dalam 
Alquran surat Al Anfal ayat 
27, Allah berfirman yang 
artinya : "Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah 
kalian mengkhianati Allah 
d a n  R a s u l N y a .  D a n  
j a n g a n l a h  k a l i a n  
mengkhianati amanah-
amanah yang diberikan 
kepada kalian, padahal 
kalian mengetahui". Ayat 
tersebut adalah larangan 
dengan fi'il amar yang jelas. 
D i m a n a ,  k e t i k a  k i t a  
melanggar maka jelaslah 
kita berdosa karenanya. 
Mengapa ini wajib bagi 
anggota keluarga? Karena 
anak membutuhkan uswah, 
bahwa amanah adalah 
sebuah kewajiban bagi 
siapa saja. Tanpa pilih 
kasih.

2.  Melatih anak-anak dengan 
memberikan tugas yang 
penting mulai usia dini. 
Misal, menitipkan kunci 
rumah, menitipkan surat 
penting agar menyimpan 
baik-baik, mengantarkan 
surat atau undangan untuk 
seorang tokoh masyarakat, 
menjaga adik yang masih 
b a y i ,  d a n  l a i n - l a i n .  
Sekiranya tugas itu yang 
membuat kita semua tidak 
percaya, justru kita harus 

m e m u l a i  m e m b e r i k a n  
kepercayaan kepada mereka, 
bahwa mereka mampu dan 
amanah. Melatih anak dengan 
t u g a s  y a n g  
"MENGKHAWATIRKAN" ini, 
tentu saja harus diimbangi 
dengan kalimat-kalimat yang 
meyakinkan mereka.
"Nak, ibu nitip adik, tolong 
kamu jaga ya.. ibu mau 
belanja ke warung sebentar 
saja."
"Aku nggak bisa bu, aku takut 
adik menangis, aku takut adik 
jatuh."
"Insya Allah adik akan aman 
bersamamu, kamu kan anak 
hebat, bisa menjaga amanah 
ibu."
Yang namanya melatih, tentu 
pelatihnya harus memahami 
dan memantau tahapan 
kemampuan si anak. Seolah 
amanah itu dipasrahkan 100% 
padahal 50% saja. Yang 50% 
kita mengamati apa yang 
terjadi. Karena itu semua 
sebagai media mendidik 
mereka.

3. Mengamati dan menasihati 
tiada henti. 

  Sebagai orang tua, wajib 
m e m a n t a u  s e t i a p  
p e r k e m b a n g a n  p u t r a -
putrinya. Karena karakter ini 
bisa up and down, karena 
benturan  persoalan.  A l  
imaanu wa yazidu wa yankus. 
Iman seseorang itu kadang 
naik kadang turun. Jika dalam 
kondisi stabil, karakter bisa 
stabil. Tetapi ketika mendapat 
s e r a n g a n  d a n  t e k a n a n  
persoalan, seseorang bisa 
berubah tidak amanah. Bisa 
berubah berbohong. Jangan 
m e n g a n g g a p  a n a k  k i t a  
s e m p u r n a .  J a n g a n  
m e n g a n g g a p  d i r i  k i t a  
s e m p u r n a .  B i s a  j a d i  

ket idaksempurnaan atau 
segenap kekurangan, justru 
didapat dari orang tuanya 
sendiri. Orang tua hendaknya 
memberi teladan yang baik, 
memberi nasihat tiada pernah 
lelah, dan menciptakan kultur 
saling mengingatkan. Anak 
mengingatkan orang tua, pun 
sebaliknya orang tua tiada 
henti mengingatkan anaknya. 
Karena masalah amanah ini 
adalah target dari syaitan, agar 
k i ta  terge l inc i r  menjad i  
pengkhianat, bahkan dengan 
cara cara yang halus dan tidak 
kentara.

4. Berdoa mohon perlindungan 
kepada Allah, agar senantiasa 
diberikan sikap amanah. 
Karena sesungguhnya, orang-
orang yang dibersamai Allah-
lah yang mampu berbuat 
amanah. Anak yang tidak 
amanah, pasti ada kaitan erat 
dengan kemaksiatan yang lain. 
Anak yang tidak amanah pasti 
membuka pintu pintu syaitan 
yang lain. Apa sifat lain yang 
muncul dari anak yang tidak 
amanah?
- Berdusta
- Malas
- Mengambil hak orang lain 
(mencuri)
- Bersilat lidah, membela diri 
terus menerus
- Berani melanggar syariat 
yang lain
Na'udzubillahi min dzalik

Tentu kita sangat takut dengan 
perbuatan-perbuatan demikian. 
Oleh karena itu, marilah kita 
menjaga diri kita juga anak anak 
dari sikap khianat. 

Semoga Allah Azza wa Jalla 
melindungi kita dari hal-hal yang 
buruk. Dan menjadikan kita semua 
mukmin yang amanah.

Yayasan Suara Hati
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usu tidak hanya dihasilkan dari sapi, kambing, atau kedelai, 

Stapi juga dari gandum atau oat. Lantas, seberapa 
bernutrisikah susu gandum ini? Apa saja manfaatnya? 

Simak ulasannya berikut ini.
Kenali susu gandum (oat milk) dan kandungan nutrisinya
Oat merupakan jenis gandum sehat. Biasanya, oat lebih umum 
dimakan sebagai salah satu jenis sereal dengan tambahan susu.
Namun, sekarang ini oat juga bisa dibuat menjadi susu. Susu ini 
sangat diminati, terutama di kalangan vegan atau orang yang 
alergi susu sapi.
Secara alami, minuman ini tidak memiliki nutrisi sepadat gandum 
utuh. Susu yang dibuat melalui proses penyaringan ini kehilangan 
nutrisi tertentu yang biasanya Anda dapatkan jika makan 
semangkuk oat.
Oleh karena itu, produsen biasanya akan menambahkan vitamin 
dan mineral tambahan.
Susu gandum memiliki nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan 
jenis susu lainnya. Dikutip dari laman Health Line,  sebanyak 240 
ml susu oat tanpa pemanis mengandung : Kalori 120 kkal, Protein 
3 gram, Lemak 5 gram, Karbohidrat 16 gram, Serat makanan 2 
gram.
Selain itu, susu oat ini juga dilengkapi dengan vitamin A, vitamin D, 
vitamin B12, kalium, kalsium, zat besi, dan fosfor yang diperlukan 
oleh tubuh.
Dibanding susu lain, susu ini lebih kaya akan kalori, karbohidrat, 
dan serat ketimbang susu almond atau .susu kedelai
Manfaat susu gandum bagi kesehatan

Selain diminati sebagai alternatif, jenis susu ini juga mengandung 
banyak manfaat yang tidak kalah dengan susu kedelai atau susu 
almond.

Beberapa studi menunjukkan berbagai manfaat susu oat untuk 
kesehatan tubuh, diantaranya:

1. BEBAS LAKTOSA DAN KACANG

Laktosa merupakan protein yang ada pada susu sapi. Pada 
beberapa orang, protein ini bisa memicu reaksi alergi. Nah, orang 
dengan alergi susu sapi tidak bisa minum susu sapi. Begitu pula 
dengan orang yang alergi kacang, seperti pada susu kedelai atau 
almond.

Orang yang memiliki kedua alergi tersebut dapat memilih oat milk 
sebagai alternatif. Susu ini tentu lebih aman dan bisa menjadi 

MENGENAL NUTRISI SUSU OAT 
ALIAS SUSU GANDUM 

YANG TAK KALAH SEHAT

https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/manfaat-oatmeal-untuk-tubuh-anda/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/manfaat-susu-kedelai-bagi-kesehatan/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/8-kelebihan-susu-almond-dibanding-susu-lainnya/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/8-kelebihan-susu-almond-dibanding-susu-lainnya/
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pilihan susu bagi vegan, selain susu kedelai 
atau susu almond.

2. BERPOTENSI MENURUNKAN KADAR 
KOLESTEROL

Susu gandum mengandung banyak serat. 
Serat yang ada dalam susu gandum 
merupakan serat larut air yang dikenal 
dengan . Serat ini sangat baik beta-glukan
untuk jantung karena dapat memadat 
menjadi gel dalam usus yang mampu 
mengikat kolesterol dan mengurangi 
penyerapannya.

Fungsinya dapat membantu menurunkan 
kadar kolesterol, terutama kolesterol jahat 
(LDL/low density lipoprotein) yang 
berkaitan dengan risiko penyakit jantung. 
Ini dibuktikan dengan  pada Annals of studi
Nutrition and Metabolism.

Sebanyak 60 pria dibagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok pertama diminta 
untuk minum susu oat, sementara 
kelompok kedua diminta untuk minum 
susu beras.

Selama 5 minggu, hasilnya menunjukkan 

bahwa pria yang minum susu oat mengalami 
penurunan kadar total kolesterol sebanyak 3 
persen dan LDL sebanyak 5 persen.

3. MEMBANTU MENJAGA KESEHATAN TULANG 
DAN OTOT

Secara alami, oat tidak mengandung vitamin D. 
Namun, susu gandum kemasan biasanya 
diperkaya dengan vitamin D. Vitamin D dan 
kalsium merupakan mineral utama yang penting 
untuk kesehatan dan kekuatan tulang.

Vitamin D juga membantu penyerapan kalsium di 
saluran pencernaan jadi lebih maksimal. Selain 
kesehatan tulang, kalsium yang terkandung dari 
oat milk juga bisa membantu kontraksi otot-otot 
dalam tubuh.

Banyak manfaat, tapi tetap perlu berhati-hati

Meski tidak mengandung laktosa maupun 
protein dalam kacang, susu gandum ternyata 
mengandung . Pada orang dengan alergi gluten
gluten, tentu susu ini bukanlah sebuah pilihan.

Begitu pula dengan orang yang memiliki penyakit 
celiac. Orang dengan kondisi ini tubuhnya salah 
mengenali gluten sebagai ancaman.

Akibatnya, akan muncul gejala seperti diare, 
kembung, mual, dan muntah setiap kali makan 
makanan yang mengandung gluten.

Susu ini aman diminum anak-anak. Akan tetapi, 
tidak boleh dijadikan sebagai pengganti ASI yang 
kandungannya jauh lebih bernutrisi. Jika Anda 
ingin memberikan susu oat pada anak, 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/manfaat-beta-glucan-untuk-kolesterol/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10749030
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/gluten-2/
https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-celiac/
https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-celiac/
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GALERI YSH

Undangan dari PWI Sidoarjo 
yang juga dihadiri oleh 

Bapak Bupati H. Saiful Illah 

Peneleh Bercerita
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Rahmati di 
Panti Asuhan Suara Hati

Kajian Rutin 
Majelis Iman Muslimah
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K
egiatan donor danar 
kembali diselenggarakan 
oleh Yayasan Suara Hati 

dan PT. United Tractors pada 
tanggal 19 september 2019. 
Kegiatan yang rutin 
diselenggarakan setiap 3 bulan 
tersebut bertempat di PT. United 
Tractors, Rungkut Industri III No. 
46 Surabaya. Donor darah ini 
telah memberikan manfaat 
kepada semua orang, tidak hanya 
bagi para penerima donor darah 
tapi juga bagi pendonor. 

Karyawan PT. United Tractors 
selalu memberikan apresiasi 
positif terhadap kegiatan 
kemanusiaan ini. hal ini terlihat 
dari oleh banyaknya pendonor 
yang berpartisipasi. Mereka 
merasa senang dengan adanya 
acara tersebut. Sebagaimana 
disampaikan oleh Tatas 
Sisyawati, salah satu karyawan 
PT. United Tractors yang ikut 
mendonorkan darahnya. “Dengan 
mengikuti kegiatan donor darah, 
bisa membuat badan kita 
menjadi lebih sehat dan 
memberikan manfaat kepada 
orang-orang yang 

membutuhkan”, Ungkapnya.  

Pada donor darah triwulan III ini, setidaknya lebih dari 54 orang 
pendaftar yang ingin mendonorkan darahnya, baik dari 
karyawan Yayasan Suara Hati, PT United Tractors maupun 
peserta didik UT School. Namun, tidak semua peserta dapat 
lolos untuk mendoinorkan darahnya. hal ini disebabkan 
beberapa hal, antara lain karena tekanan darah terlalu rendah 
atau tinggi, hemoglobinnya kurang, berat badan yang kurang, 
maupun sedang kurang fit. Alhamdulillah, terdapat 37 orang 
yang berhasil mendonorkan darahnya. 

Donor darah triwulan ke IV akan dilaksanakan pada tanggal 19 
Desember 2019. Semoga kegiatan yang indah dapat 
memberikan lebih banyak lagi manfaat bagi masyarakat (syf)

DONOR DARAH 
BERSAMA PT. UT 
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RUANG KEGIATANFOTO KEGITAN

313028

- G E R A K A N -
ORANG TUA ASUH

*Kebutuhan pendidikan, kesehatan, konsumsi dalam satu bulan

SD
Rp. 279.000

SMP
Rp. 565.000

SMA
Rp. 665.000
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tawa, dr Ristin menghibur para anak asuh saat 
diperiksa. Setelah diperiksa, selanjutnya adalah 
pemberian obat oleh bidan Elok dan perawat Sulfan. 
Tidak lupa tambahan gizi juga diberikan sembari 
memberikan obat dan menjelaskan masing-masing 
obat yang diterima.

Dari hasil pemeriksaan 19 pasien terdapat hasil 
diagnosa SLE (lupus) 1 pasien, ISPA 2 pasien, gastritis 
1 pasien, cephalgia 3 pasien, obs Ashma 1 pasien, TTH 
1 pasien, dan sehat 7 anak. Dan pemeriksaan laborat 
asam urat 3 pasien, gula darah 3 pasien dan 
pemeriksaan cholesterol 1 pasien. Terdapat 1 anak 
asuh Suara Hati yang sedang mendapatkan perawatan 
rutin tiap bulan ke RSUD dr Soetomo Surabaya dengan 
diagnosa SLE (lupus). Mohon doa para donatur untuk 
kesembuhan anak asuh kita ini.

Kegiatan Rahmatipun berakhir pada pukul 16.30 WIB. 
Dengan riang anak-anak berkumpul berbagi kenangan 
dengan foto bersama dr Ristin. "Mengikuti kegiatan 
rahmati di panti asuhan Suara Hati membuat saya 
selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena 
tidak hanya diberi kesempatan dan pengalaman baru. 
Tetapi saya juga bisa selalu menjalin silaturrahmi baik 
dengan pengurus maupun adek-adek disini. Saya 
sangat senang sekali bisa berbagi cerita dan 
pengalaman. Semoga acara ini bisa selalu memberi 
dan menjadi berkah bagi setiap penerimanya. Terima 
kasih", begitu curahan hati dr Ristin yang begitu 
bersyukur bisa bersilaturahim dengan suara hati.
Semoga kegiatan Rahmati ini bermanfaat dan berkah 
selalu terlimpahkan dalam kegiatan ini. Terima kasih 
kami ucapkan kepada donatur yang telah mensupport 
kegiatan ini, terutama kepada YBM PLN UIP JBTB 2 
Surabaya yang selama ini telah membantu. 
Alhamdulillahi Robbil 'alamin

da yang agak berbeda pada 

ARahmati kali ini. Jika biasanya 
sselalu digelar pada hari Ahad pagi, 

kini dilaksanakan pada hari Jumat sore, 
30 Agustus 2019. Bertempat di LKSA 
(Panti Asuhan) Suara Hati, di perum Puri 
Maharani, Desa Masangan Wetan, 
Kecamatan Sukodono, Sidoarjo kegiatan 
Rahmati disambut baik oleh seluruh 
penghuni asrama. 

LKSA Suara Hati dihuni oleh 16 anak asuh, 
termasuk 2 anak berkebutuhan khusus 
yaitu tunanetra dan skizofrenia, dan 1 
anak asuh lagi dengan sakit lupus.
Tak sabar rasanya anak-anak menunggu 
kedatangan dr. Ristin yang masih dalam 
kemacetan menuju Suara Hati. Tak berapa 
lama, sang dokter cantik yang ditunggu 
pun datang. Dokter sekaligus donatur 
yayasan suara hati inipun disambut riang 
oleh anak-anak. Salam, Salim dan sapa 
anak-anak kepada dr Ristin yang baru 
pada kesempatan inilah mereka dapat 
bertemu. 

Kegiatan rahmati  dimulai pada pukul 
15.00 WIB setelah sholat ashar, yang 
diawali dengan perkenalan dan sambutan 
oleh dr Ristin. “Senang sekali bisa hadir di 
tengah adik-adik Suara Hati. Bisa bertemu 
dan bercengkerama. Panggil saja saya 
dengan sebutan mbak Ristin, kalian 
semua adalah adik-adik saya”, begitulah 
sambutan dari dr Ristin. “Silahkan kalian 
jika mau curhat,saya terbuka untuk adik-
adik sekalian”, lanjut dr Ristin.

dr Ristin memeriksa satu persatu para 
anak asuh. Sesekali diiringi canda dan 

RAHMATI DI
PANTI ASUHAN 

SUARA HATI
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Surabaya 31 Agustus 2019-

Anak asuh Yayasan Suara 

Hati mendapatkan sebuah 

kesempatan yang tak terlupakan. 

Bersama Ustadz Supandi napak 

tilas tempat-tempat bersejarah 

yang ada di Kota Surabaya, dalam 

kegiatan yang bertema Peneleh 

Bercerita. Peneleh merupakan 

kampung tua yang berada di 

tengah kota, yaitu di Kecamatan 

Genteng. Menyusuri jalan paling 

bersejarah di Kota Pahlawan ini, 

Jalan Peneleh benar-benar 

membuat anak-anak kagum akan 

perjuangan para pahlawan. Betapa 

arek-arek Suroboyo mengorbankan 

jiwa, raga dan hartanya untuk 

merebut kemerdekaan bagi Bangsa 

Indonesia, khususnya Surabaya.

Satu per satu tempat-tempat 

bersejarah di sana dijadikan media 

pembelajaran bagi anak-anak. 

Adalah rumah Haji Oemar Said 

(HOS) Cokroaminoto yang menjadi 

destinasi pertama. Tempat ini 

menyimpan banyak kisah heroik yang mampu menginspirasi. 

Rumah Bapak Bangsa yang merupakan Guru dari orang-

orang berpengaruh yang turut membangun Bangsa Indonesia 

semenjak masa sebelum kemerdekaan. 

Tujuan kedua adalah sumur tua peninggalan Kerajaan 

Majapahit. Sumur ini ditemukan warga saat menggali tanah 

untuk membuat gorong-gorong. Terdapat batu bata dan fosil 

tulang yang diprediksi berusia ratusan tahun. Rumah 

kelahiran Presiden Soekarno dan rumah Cak Roeslan 

Abdulgani tak lupa dikunjungi pula.

Destinasi berikutnya adalah kuburan Belanda. Kawasan yang 

satu ini mengalami banyak kerusakan, untungnya Pemerintah 

Kota Surabaya telah menjadikannya Bangunan Cagar Budaya 

sehingga kerusakan tidak terus berlanjut. Tempat ini menjadi 

salah satu bukti bahwa Belanda pernah tinggal lama di 

Surabaya. Yang terakhir adalah Masjid Peneleh. 

Begitu banyak ilmu yang di dapat oleh anak-anak pada 

kegiatan ini. Semoga dengan ilmu yang didapat, dapat 

menjadi semangat anak-anak untuk belajar dan semakin 

mencintai tanah air Indonesia sebagai anugerah terbesar dari 

Allah Subhanahu wa Ta'ala.

PENELEH BERCERITA
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LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI 

BULAN: AGUSTUS2019

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)
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Pelayanan Kesehatan Amanah Suara Hati (PK-
ASHA) merupakan salah satu program divisi di 
Yayasan Suara Hati yaitu divisi kesehatan.PK-
ASHA memberi layanan rutin dan home care. 
Layanan rutin meliputi, poli umum, poli gigi, 
pelayanan KB suntik AK & pil, terapi uap 
(nebulizer), tes gula darah, tes asam urat, dan 
kolesterol serta tes kehamilan. Pelayanan home 
care meliputi pijat bayi, fisioterapi, oleh tenaga 
ahli, khitan/sunat, home visite, rawat luka, kencing 
manis, dan jasa memandikan bayi baru lahir.
Saat ini, PK-ASHA melayani mulai hari Senin 

hingga Sabtu, pukul 07.30 sampai pukul 20.00 
WIB bertempat di Perum Puri Maharani blok A2 
No. 1, Masangan Wetan, Sukodono, Sidoarjo. 
Mohon doa restu untuk pembangunan klinik PK-
ASHA yang akan menuju Klinik Amanah Suara Hati 
yang nantinya akan menerima pelayanan rawat 
inap.
PK-ASHA memiliki motto melayani dengan hati, 
memberi yang terbaik. Kami menerima pasien 
subsidi, yatim, dhuafa dan juga pasien umum. PK-
ASHA dilayani oleh tenaga medis yang profesional 
yaitu dokter umum, bidan dan perawat.
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43 Sigit Budiraharjo 200,000

44 Nur Fidiyah 300,000

45  Yuni Setyanti  100,000

46 Dwi Cahyani 100,000

47  Afifah  100,000

48  Anggit  150,000

49  Heny Susanti  200,000

50 Sulastri  200,000

51 Siti Fauziah 200,000

52 Soen Hermawan 2,000,000

53  Ramadani 500,000

54 Ibu Rachmawati 200,000

55 Ahmad Iza Syarofi 200,000

56 Ibu Roni Faslah 200,000

57 Hj. Natasya Ningrum K 200,000

58 Umi Hidayatiningsih 200,000

59 Bpk Soewardji 50,000

60 Hamba Allah 1,000,000

61 Tk Cahaya Insani 350,000

62 Pengajian Al Anwar Nizar Mansion 2,600,000

63 El- Zatta 1,000,000

64 Pengajian Raudhatul Jannah 1,300,000

65 Irfan  500,000

66 Rahmawati 500,000

67 Bapak Kistara 100,000

68 Toto Suseno 200,000

69 Dwi Irma 200,000

70 Ibu Novita 200,000

71 Bunda Velin 500,000

72 Bu Heru 500,000

73  Bunda Masnuh  300,000

74  Bu Mamik  100,000

75  Bu Har  50,000

76 M Fath Rasya 200,000

77 Ibu Selvi 200,000

78 Ekak Ahmad Yani 1,000,000

79 Dani & David 100,000

80 Artawan 200,000

81 Sri K 200,000

82 Mendoan N 500,000

83 Ibu Widodo 300,000

84 Ines 50,000

85 Bu Atin 50,000

No. Nama Donasi

1

No. Nama Donasi

Bapak Nurkholis 10,000

                     

2 Elly Elvira 20,000

                    

3 Puri Rahayu 20,000

                    

4 Mama Irul 50,000

                     

5 Mushola Royal Mansion 207,500

                  

6 Tanti Herlany 100,000

                  

7 Hilmi 100,000

                  

8 Bapak Adhi 300,000

                   

9 Mama Zula 50,000

                     

10 Hamba Allah 355,000

                   

11 M. Rizky Aditya 50,000

                     

12 Bu Budi 50,000

                     

13 Marta 75,000

                     

14 Ibu Karsidah 25,000

                     

15 Dr. Ristin 100,000

                  

16 Wulan  100,000

                  

17  Ajeng P 50,000

                     

18 Asih Kurnia 75,000

                     

19 Endang L 800,000

                  

20 Giantoro 112,500

                  

21 Bu Niah 150,000

                  

22 Kusyanto 200,000

                  

23 Endang L 2,430,000

               

24 Elisa 100,000

                   

25 Hj. Mundari 50,000

                     

26 Imatus Sholihah 200,000

                  

27 Anjarwati 150,000

                  

28 Ybm Upt Surabaya 6,832,000

               

29 Ybm Uip Jbtb 2 9,557,000

               

30 Ybm Uip Jbtb 2 2,500,000

               

31 Siti Umi 100,000

                   

32 Mama Chika 100,000

                   

33 Indra  100,000

                   

34 Drg. Elita 1,600,000

35 Intan Y 20,000

36 Diah Ayu 20,000

37 Endang L 1,215,000

38 Sony  50,000

39 Deny 50,000

40 Luthfi  200,000

41 Askan 100,000

42 Mei Asta 30,000

Perkembangan Donatur Yayasan Suara Hati

Bulan Agustus 2019
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TIDAK�HANYA�TANAMAN,
SIPUT�LAUT�INI�JUGA�BISA�BERFOTOSINTESIS,�LO

S
iapa yang pernah melihat hewan laut satu 
ini? Saat melihat bentuknya saja teman-
teman pasti bisa menebaknya. Yap! 

Hewan laut ini adalah siput laut. Berbeda dengan 
siput yang biasa kita lihat di darat, siput laut 
kebanyakan tidak memiliki cangkang.

Siput laut juga ada banyak jenisnya. Salah 
satunya adalah jenis Elysia chlorotica yang ada 
di gambar. Ada yang unik dari siput laut 
berwarna hijau ini, lo. Hmm...kira-kira apa 
keunikan Elysia chlorotica, ya?
Yuk, kita mengenal siput laut satu ini!

Hewan�yang�Berperilaku�Seperti�Tanaman
Menurut sebuah penelitian oleh Universitas 
Rutgers-New Brunswick ,  s iput  laut  in i 
berperilaku seperti tanaman dan bertahan hidup 
dengan melakukan fotosintesis.
Siput laut Elysia chlorotica merupakan moluska 
yang dapat tumbuh dengan panjang lebih dari 2 
inci atau setara dengan 5 sentimeter.
Siput laut ini ditemukan di daerah antara Nova 
Scotia,  Kanada dan Martha's Vineyard, 
Massachusetts, serta di Florida.

Memakan�Alga�Coklat�Beracun
Selain dapat berfotosintesis, siput laut Elysia 
chlorotica saat remaja memakan alga coklat 
beracun. Jenis alga coklat beracun yang 
dimakan siput ini adalah Vaucheria litorea. 
Setelah memakan alga coklat beracun ini, siput 
laut menggunakan energi cahaya matahari 
untuk dijadikan karbohidrat. Proses ini disebut 
sebagai fotosintetis.
O iya, siput laut ini memakan alga untuk 
mengambil kandungan plastida yang terdapat 
pada alga untuk di simpan di usus mereka. 
Plastida ini disimpan siput laut dan akan dicerna 
selama masa-masa sulit, yaitu saat sulit 
mendapat makanan. Siput laut ini mampu 
berhenti makan selama enam sampai delapan 
bulan, lo!

Membentuk�Klorofil�Sendiri
Sama seperti tanaman yang memiliki pigmen 
daun berwarna hijau atau disebut klorofil, siput 
laut yang satu ini juga punya, lo! Siput-siput ini 
memiliki klorofil yang mereka dapatkan dari 
p i g m e n  k l o r o fi l  a l g a  d a n  k e m u d i a n 
menghasilkan klorofil sendiri.
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Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 04 Desember 2017
Nama bunda : Dian Erina K.S

Nama ayah : M.Nurdin Firmansyah
Cita-cita : Insyaa Allah jd Dokter Anak

M.Raffasya Zain Firdiansyah

Tempat tgl lahir : Sidoarjo 22 Januari 2010
Nama bunda : Anik Apriliyanti

Nama ayah : M Tri Puji Pembayu CM
Cita cita : Dokter

Khairunnisa Avara

Kirimkan foto buah hati anda 



Form Donatur Rutin Baru

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap

Nama Panggilan

Alamat 

Tempat, tgl. lahir

No. Telpon

E-mail

Instansi / Kantor

Alamat Instansi

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

:..........................................................................................

Menyatakan kesediaan untuk menjadi donatur Yayasan Suara Hati 
dalam setiap bulan :

Jenis Donasi 

Jumlah 

Terbilang

:

:

:

Infaq

Shodaqoh

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Zakat

G-OTA

Rp. 100.000

Rp................

Cara Penunaian 

            Transfer melalui bank

            di antar ke kantor YSH

            di ambil di rumah

            di ambil di kantor

Mulai bulan.......................................20

diambil setiap tanggal :........................

Mengetahui Yayasan Suara Hati dari :

:
BSM BCA BRI

Teman
Website

Majalah
LAin-lain

ِبسم هللا الرحمن الرحیمِ َّ ْ َّ ِْ ِ ِِ

الحمد � رب العالمین 

.............,.............................

Munfiq

(.....................)

Amil

(.....................)



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

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

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

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

HARGA PAKET 3 BULAN

MAU BERIKLAN
SAMBIL BERAMAL

diskon 
khusus mitra
& donatur

20%

Berminat...
Anda bisa menghubungi patugas ZIS atau 

bisa langsung bertanya ke telp 031 854 7499
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