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Website: lazdau.org
Email : redaksi.istiqomah@gmail.com
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“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Rabbnya”. (Al Isra ayat 7).

Boros merupakan salah satu tindakan yang 
sangat tidak disukai oleh Allah, namun berbeda 
ketika kita bersedekah. Sang Maha Pencipta 
menyukai perilaku ini. Bahkan, dengan berbagi 
akan mendapatkan keuntungan berkali-kali 
lipat.

Keuntungan yang kita dapat di dunia 
memang tidak dapat dipastikan. Namun, kedua 
keuntungan tersebut telah Allah janjikan. 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 
hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

Boros Sedekah, 
pangkal kaya

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-
Baqarah:245)

Selain, digantikan didunia sedekah menjadi 
investasi amalan kita di akhirat loh. Rasululllah 
SAW bersabda yang artinya: “Jika manusia 
mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah 
jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak salih 
yang mendoakannya.” (HR Muslim, Abu Dawud, 
al-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ahmad).

Lalu selain boros dalam bersedekah, apalagi 
sih yang harus kita lakukan agar mendapatkan 
banyak investasi untuk akhirat. Selengkapnya 
telah di kupas tuntas oleh Tim Redaksi dalam 
Rubrik Utama Majalah Istiqomah, yang bertajuk 
“ Syawal, Bulan Peningkatan Amal”. Selamat 
berlomba-lomba dalam hal kebaikan. {}

DiTERBiTKAN olEh:
Yayasan Dompet Amanah Umat DEWAN PENGARAH: Drs. Margono, M.Pd, Drs. Sofyan 
lazuardi, Ainur Rofiq Sophiaan, SE. M.Si, Nurhidayat PIMPINAN UMUM: Moh. Takwil, M.Pd 
STAF AHLI: A. Zakki DEWAN REDAkSI: iqbal Farabi Anas, indah Permatasari, Zaini Syam, 
M.Pd, Andre husnari, S.Sos PIMPINAN REDAkSI: Siti Salama REDAkTUR PELAkSANA: hakim 
REDAkSI: Siti Salama, Ary Yasirlana, CHIEF EDITOR MEDIA ONLINE: AZiS kONTRIBUTOR: Dr. 
Achmad Zuhdi Dh, M. Fil i, h. Maskhun, S. Ag. M. hi, Samsul Bahri, Fahmi Tibyan, 
Nurus Sa’adah, ST., M. Anwar Djaelani, DISTRIBUSI: Taufik hidayat, Syaiful, Febri lutfi 
Roni, Fidelia Pratama latuconsina, S.i.Kom, Abdul Ghoni.
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iqbal Farabi anas, a. md. Fis (CEO LAZ DAU)

Sebagai manusia tentu kita tak akan pernah 
luput dari namanya dosa. Setiap hari jika kita 
tafakuri, banyak hal yang mungkin berdosa 
namun kita anggap sebagai hal biasa. Kita 
banyak meremehkan dosa kecil, padahal tak 
ada dosa kecil jika tak segera bertaubat. 

Baiknya Allah karena Ia menyediakan 
berbagai penawar dosa, salah satunya dengan 
bersedekah. Allah menjadikan sedekah sebagai 
salah satu sebab diampuninnya kemaksiatan, 
dihilangkannya keburukan dan dimaafkannya 
serbagai kekhilafan. 

Sedekah sangat dianjurkan di dalam syariat 
Islam karena dengan berbagi yang kita lakukan, 
berarti kita membantu mereka yang sedang 
membutuhkan pertolongan. Sedekah juga 
diyakini memiliki banyak fadilah, misalnya dapat 
menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. 

 Jika demikian, tentu kita harus 
senantiasa memperbanyak sedekah mengingat 
sebagai manusia biasa pasti banyak melakukan 
kesalahan dan dosa baik disengaja ataupun 

tidak. Rasulullah shalallahu alaihi wa salam 
bersabda: “Sedekah itu dapat menghapus dosa 
sebagaimana air itu memadamkan Api” (HR. 
Tirmidzi)

Akan tetapi, bukan berarti dosa-dosa akan 
terhapuskan begitu saja tanpa disertai dengan 
taubat dan perbuatan yang baik. Ada banyak 
cara untuk memberi, tidak harus semuanya 
berbentuk benda. Jika kita tidak bisa berbagi 
dengan harta, maka kita masih bisa dalam 
bentuk lainnya. Jadi bagi kita sebagai seorang 
muslim-muslimah tidak ada alasan untuk 
tidak bersedekah. 

Semoga sedekah yang 
sudah kita keluarkan 
secara ikhlas 
lillaahita’ala, akan 
mendatangkan 
d o a - d o a 
kebaikan bagi 
kita. Aamiin ...

Hapus Dosamu
Dengan Sedekah

“Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan 
adalah yang bertaubat”. (HR Tirmidzi 2499, Shahih at-Targhib 3139). 
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Sayap 
 Kupu-Kupu

Tak apa-apakan, 

jika anak penjual kopi 

keliling berkeinginan 

membantu orang yang 

tak punya? Walaupun 

itu susah dan tak 

masuk akal, aku akan 

tetap selalu berusaha 

dan bekerja keras demi 

mewujudkannya

melisa Darmawati,
Penerima Beasiswa Anak Berprestasi

Kehidupan dimasa 
sekolah menengah 
yang penuh dengan 
cerita, canda dan tawa 

hadir secara tiba-tiba tanpa 
memikirkan bagaimana hari 
esok? Pasti semua orang telah 
mengalami fase tersebut. 
Terkadang sampai membuat 
diri sendiri tersenyum saat 
mengingatnya. 

Syawal 1442 H
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Namun, bagaimana jika disisi lain ada seseorang 
yang mearasakan sebaliknya? Bukan tidak 
mungkinkan? Bagi kebanyakan orang mungkin 
berkata, bahwa pendidikan anak adalah kewajiban 
orang tua dan harus dipenuhi.

Sedangkan sang buah hati harus terus fokus 
belajar untuk mengejar cita-citanya. Tapi, takdir 
dengan jalan cerita yang jauh berbeda terjadi 
didalam hidup Melisa Darmawati. Nasibnya mungkin 
tak seperti teman sebayanya yang dapat membeli 
mainan, tanpa perlu memikirkan bagaimana dan 
darimana uang untuk melanjutkan sekolah.

Dengan menghemat uang adalah salah satu cara, 
agar dia dapat bersekolah dengan layak dan membeli 
buku keperluannya. Karena ia tau, tak seharusnya ia 
menambah beban sang tulang punggung keluarga 
yang bekerja hanya sebagai penjual kopi keliling 
dengan pendatapan tak tetap. 

Jangankan untuk membeli makanan enak 
maupun pakaian, membayar uang SPP bulanan saja 
ia harus menunggak hingga empat bulan dan baru di 
bayar jika sang ayah mempunyai uang. 

Tak pernah sedikitpun ia menyerah dengan 
keadaan, justru itulah yang membuat mimpinya 
sebagai seorang dokter umum semakin besar. 

“Melisa ingin jadi dokter umum, dokter yang 
selalu dapat membantu orang disekitarku tanpa 
perlu mereka membayarku. Karena saya ingin 
bermanfaat dan membanggakan kedua orang 
tua yang begitu menyayangiku,” tuturnya sambil 
tersenyum. 

Melihat hal tersebut, Lembaga Amil Zakat 
Dompet Amanah Umat (LAZ DAU) memberikan 
beasiswa anak berprestasi dalam program 
Senyum Masa Depan kepada Melisa, agar ia tetap 
bersemangat melajutkan jelannya untuk meraih 
mimpi mulia.

Ibarat seekor kupu-kupu yang terus tumbuh 
hingga ia mengepakkan sayapnya dan terbang 
tinggi hingga menjadikannya sosok begitu 
indah. Seperti itulah harapan anak bungsu 
dari dua bersaudara ini. Niat serta tekad yang 
begitu kuat untuk melanjutkan sekolahlah, 
akan membawanya menjadi orang sukses dan 
membanggakan keluarganya. 

“ Doakan Melisa, agar cita-cita melisa bisa 
terwujud, dapat membantu warga yang kurang 
mampu dan bisa membanggakan keluarga,” 
tambahnya. Teruslah mengepakkan sayap-sayap 

kebaikan, karena kita tidak pernah kepakan 
mana yang akan mampu mengubah 
hidup kita maupun orang lain.

Syawal 1442 H
Juni 2021 M

iSTiQOMaH 7

SE
n

y
u

M
 M

u
ST

a
H

iK



Ratri Febriyani, Ibu Rumah Tangga 

Banyak Sedikit Sedekah,
Rasa Ikhlas 

akan membuatnya Berkah

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki 
maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) 
kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” 

(Qs. Al Hadid: 18)
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Bersedekah dengan hati yang ikhlas 
bisa membuat sedekah yang dilakukan 
semakin berkah, bernilai lebih dan 
dibalas dengan kebaikan-kebaikan 

lain lebih mengesankan. Banyak atau sedikit 
sedekah dilakukan, jika hal itu dilakukan karena 
Allah semata akan mendatangkan berbagai 
kebaikan juga keberkahan.

Bukan hanya itu saja, berbagi dengan rezeki 
yang kita punya tidak akan mengurangi harta 
kita. Justru malah sebaliknya, akan bertambah, 
bertambah dan terus bertambah. Karena 
sesungguhnya harta kita jadi amal ibadah dan 
tabungan kebaikan kelak di akhirat dan itulah 
janji Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan inilah 
yang ingin aku dapatkan.

 Ya, bagiku berbagi itu merupakan bentuk 
rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah 
aku dan keluarga dapatkan selama ini. Dan jika 
ada yang bertanya siapa yang menginspirasiku 
dalam hal berbagi, jawabannya adalah 
tidak ada. Karena perbuatan itu merupakan 
panggilan dari hati seperti ada dorongan pada 
diri sendiri untuk memberi kepada sesama, 
meskipun jumlahnya tak seberapa. 

Sampai akhirnya saya memutuskan 
untuk menjadi donatur di Lembaga 
Amil Zakat Dompet Amanah Umat. 
Alhamdulillah, kurang lebih hampir 
tiga sampai empat tahunan saya 
rutin menitipkan amanah kepada 
mereka. Kalau di tanya mengenai 
kisah duka selama berbagi, saya akan 
menjawab tidak ada. 

Malah sebaliknya, banyak sekali kisah suka 
yang saya rasakan. Mulai dari hidup ini menjadi 
berkah, apa yang saya doakan selalu di ijabah 
oleh Allah , keluarga harmonis , semua sehat 
, rezeki lancar dan itu sudah lebih dari cukup 
buat saya. Alhamdulillah ... 

Kalau di tanya mengenai, bagaimana 
sih awal kisah menjadi donatur di LAZ DAU. 

Itu karena dulunya saya terlahir dengan 
kondisi yang tidak berkecukupan (susah) dan 
mempunyai lima bersaudara. Saya termasuk 
anak yang sakit-sakitan karena punya riwayat 
bronkitis mau tidak mau apapun yang ortu 
punya dijual (termasuk rumah) untuk berobat 
, keluar masuk rumah sakit tiap bulan itu sudah 
biasa. 

Beranjak dewasa penyakit itu hilang 
dengan sendirinya saya merasa bersyukur 
diberi kesempatan hidup oleh Allah, aku tidak 
ingin penyakit yang aku alami dulu dialami 
oleh anakku. “Saya berharap dengan cara 
bersedekah ini, Sang Maha Pencipta membuka 
pintu rezeki dan memberi kesehatan kepada 
keluargaku”

Meskipun saat ini, wabah corona belum 
hilang. Tapi saya tidak merasa susah untuk 
berbagi, karena sudah terbiasa dan merupakan 
kewajiban untukku. Daokan saya terus ya, 
agar selalu istiqomah untuk memberi kepada 
sesama. Aamiin ... (seperti yang disampaikan ke 
: Salama)
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Tak terasa bulan Ramadan telah 
meninggalkan kita semua. Dalam 
kalender Hijriah, urutan setelah bulan 
Ramadan adalah bulan Syawal yakni 

bulan penuh kemenangan bagi umat Islam, 
setelah berpuasa Ramadhan 1 bulan. Bukan 
hanya pada saat bulan puasa saja amalan 
yang di kerjakan mendapatkan pahala yang 
besar, amalan bulan Syawal juga banyak yang 
berpahala besar.

Mulai dari mengerjakan puasa sunnah yang 
dilakukan selama 6 hari mulai dari tanggal 
2-7 syawal, sholat tahajud, bersilaturahmi, 
melakukan I’tikaf di masjid, tadarus Al-Qur’an 
Setiap malam sampai menikah di bulan Syawal.

Syawal,
Bulan peningkatan amal

“Barangsiapa berbuat 
kebaikan mendapat 
balasan sepuluh kali 

lipat amalnya.” 
(QS. Al-An’am ayat 160)

Namun, bukan hanya itu saja amalan baik 
yang hendaknya dilakukan pada bulan Syawal. 
Masih ada beberapa amalan sunah yang tak 
banyak diketahui, baik untuk dikerjakan di 
bulan Syawal. Seperti halnya meruntinkan untuk 
bersedekah. Karena pahala bersedekahnya 
sama dengan bersedekah di bulan Ramadhan.

Sedekah mampu meningkatkan rasa 
empati seseorang, menghindarkan dari sifat 
kikir, melancarkan rezeki, melatih pikiran 
positif, dan meningkatkan rasa syukur. Seperti 
halnya kisah Abdurrahman bin Auf. Pada suatu 
ketika, Rasulullah menyeru umatnya untuk 
bersedekah. Saat itu, adalah masa-masa yang 
sulit. Ajaran Islam memerintahkan umatnya 
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untuk menyedekahkan hartanya. Besar kecilnya 
sedekah tidak terlalu penting yang paling 
utama adalah keikhlasan.

Para sahabat pun menyedekahkan harta 
mereka, salah satunya Abdurrahman bin Auf. 
Ia memiliki uang sebanyak 8.000 dirham. Ia 
menyedekahkan hartanya sebanyak 4.000 
dirham, sisanya 4.000 dirham yang lain 
akan digunakan untuk keluarganya. Setelah 
menerima sedekah itu, Rasulullah berdoa agar 
Allah memberkahi Abdurrahman bin Auf dan 
harta yang digunakan keluarganya. 

Oh ya, sedekah itu tak hanya bermanfaat 
untuk si pemberi saja, namun uang atau barang 
apapun yang disedekahkan juga akan sangat 
bermanfaat bagi penerimanya.

Untuk itu, bagi Sahabat DAU yang ingin 
bersedekah berupa uang, barang maupun 
makanan bisa  dengan mudah menghubungi 
customer servis LAZ Dompet Amanah Umat di 
031 891 2324 (Telp) dan 0821 1500 2424 (Telp/
Wa). Disini kita juga bisa bersedekah dengan 
ikut melakukan donasi yang nantinya akan 
diberikan kepada orang yang tidak mampu 
khususnya yatim dhuafa.

tingkatkan amal Dengan Cara sederhana

Ramadhan memang sudah berlalu, tapi 
amal kebaikan yang sudah dirutinkan selama 
satu bulan penuh tak boleh untuk 
diabaikan bahkan sampai tak 
pernah dilakukan. Karena sebagai 
seorang hamba wajib hukumnya 
untuk terus melanjutkan amal 
kebaikan. Salah satunya yakni 
bersedekah. 

Bersedekah banyak sekali 
caranya dan bukan hanya dengan 
harta saja, dengan memberikan 
senyuman ke sesama muslim 
sampai mempersilahkan menaruh 
kotak amal untuk membantu para 

yatim dhuafa. Seperti halnya yang diadakan 
oleh LAZ Dompet Amanah Umat yakni Kotak 
Infaq. 

“Insyaallah untuk melanjutkan kebaikan 
dari para muzakki, kami mengadakan program 
kotak infaq. Caranya mudah kok yakni cukup 
bersedia lokasi usaha, kantor ataupun pabrik 
nya ditempati kontak infak DAU,” ucap Andre 
Husnari, S.sos, GM Fundraising.

Nah, banyak sekali keuntungan yang bisa 
di dapat jika bersedia di tempati untuk kotak 
infaq DAU. Seperti promosi usaha di Majalah 
Istiqomah, mendapatkan layanan ambulance, 
mendapatkan majalah setiap bulan dan ada 
satu tamabahan bonus yang tidak didapatkan 
di tempat lain yakni didoakan oleh santri-
santri Panti Asuhan Istiqomah langsung setelah 
selesai sholat.  

Tidak sulit kan kalau hanya di tempati oleh 
kotak infaq DAU? Yuk, selagi masih di bulan 
Syawal kita tingkatan amal kebaikan walaupun 
dengan cara yang sederhana. 
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Oleh: moh takwil, m.pd. COO DAU dan Dosen STAI Alif Laam Miim Surabaya

Pada tahun 638 M, terjadi pembebasan 
Yerusalem di bawah kepemimpinan 
Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem 
kala itu dikuasai oleh kekaisaran 

Byzantium (Romawi Timur). 

Pasukan Umar berhasil mengepung 
Yerusalem sehingga menyisakan dua pilihan 
bagi kekaisaran Byzantium, yaitu menyerahkan 
kekuasaan dengan cara damai kepada 
Khalifah Umar atau terus berjuang melakukan 
perlawanan.  Perdebatan terjadi Antara Artavon 
dengan Sophorius. Sebagai seorang jenderal, 
Artavon bersikeras untuk mempertahankan 
Yerussalem sampai titik darah terakhir dengan 
mengerahkan seluruh penduduk untuk 
melakukan perlawanan.

yerusalem di Bawah 
kekuasaan Islam

Namun Uskup Agung Sophorius lebih 
memilih jalan damai untuk menjaga rakyat 
dari pertumpahan darah. Dikarenakan, saat itu 
rakyat sudah tidak memiliki nyali dan kewalahan 
melawan pasukan Umar. Atas pertimbangan 
itu, Artavon dengan dukungan yang kecil kalah 
suara dalam mengambil keputusan. Akhirnya 
keputusan untuk berdamai dengan pasukan 
Umar bin Khattab pun dilakukan.

Setelah keputusan bulat untuk menyerahkan 
Yerusalem kepada pemerintahan Islam, maka 
dikirimlah utusan oleh Uskub untuk menemui 
Umar bin Khattab. Dalam pertemuannya 
Sophorius menyatakan siap menghentikan 
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perlawanan dengan syarat proses penyerahan 
Yerussalem harus melibatkan Khalifah Umar 
bin Khattab secara langsung. Khalifah diminta 
datang langsung ke Yerusalem untuk menerima 
penyerahan.

Ada suatu hal yang menakjubkan bagi 
penduduk Yerusalem kala itu. Dimana kehadiran 
Umar memenuhi undangan Uskub hanya 
dengan satu orang ajudan saja,  menunggang 
seekor unta merah, membawa sekarung 
gandum, sekantung kurma, sebuah kantung 
terbuat dari kulit binatang, serta selembar tikar 
untuk sholat. Suatu pemandangan yang tidak 
biasa ditemukan di pemimpin sebelumnya, 
kesederhanaan dan keberanian Umar justru 
membuat mereka takjub. Akhirnya, upacara 
penyerahan Yerusalem pun dilakukan dan 
secara resmi menjadi bagian dari wilayah 
kekuasaan Islam.

Di dalam kepemimpinan Islam, penduduk 
Yerusalem diberi kebebasan untuk memeluk 
agama yang diyakininya. Di dalamnya terdapat 
tiga agama yang hidup damai yaitu agama 
Islam, Nasrani dan Yahudi. Mereka dijamin oleh 
Khalifah untuk menjalankan ibadah agamanya. 

Mereka diberi jaminan untuk hidup aman 
atas harta dan jiwa mereka. Tempat-tempat 
ibadah mereka seperti greja, tetap dapat dimiliki 
mereka, tidak digusur dan tidak pula diambil 
alih. Tidak pula mereka dipaksa untuk pindah 
dari agama mereka. Penduduk Yerusalem harus 
membayar Jizyah sebagaimana penduduk kota 
lainnya. Bepergiannya dilindungi dan dijamin 
keamanannya. 

Begitulah kepemimimpinan dalam Islam, 
tidak ada paksaan dalam beragama. Pemimpin 
memberi contoh untuk rakyatnya. Kenyamanan 
dan keamanan rakyat dijaga oleh Negara. 
Wallahu a’lam
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Acara membaca do’a bersama yang sudah 
mentradisi itu, dinamai acara tahlilan. Kata 
“tahlilan” mempunyai kata dasar “tahlil” dengan 
akhiran “an”, yang bisa diartikan dengan 

kegiatan membaca tahlil, yakni bacaan Laa ilaaha illallah. 
Namun demikian, yang dibaca pada saat acara 

tahlilan tidak hanya bacaan itu saja, tetapi juga kalimat 
thayyibah lainnya seperti tasbih, tahmid, takbir, juga 
shalawat, bacaan al-Qur’an dan do’a-do’a. Hal yang patut 
dicermati, yang dipilih untuk dijadikan nama adalah 
tahlilan, bukan fatihahan misalnya, atau shalawatan, atau 
tashbihan dan sebagainya. 

Pemilihan nama dengan tahlilan tampaknya bukan 
tanpa sengaja, namun mengandung misi dakwah yakni 
menyampaikan misi tauhid dan itulah sebenarnya 
inti dakwah. Kalimat tahlil adalah kalimat tauhid yang 
menegaskan bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Kalimat 
tauhid adalah inti dari syahadat. 

Saat ini ada diskusi soal Islam Nusantara dikaitkan 
dengan dakwah para wali seolah-olah suatu hal yang lain. 
Dakwah para wali dan para penyiar Islam di Indonesia 
tak lain adalah dakwah menyiarkan agama tauhid. Berkat 
dakwah yang dilakukannya itu, akhirnya Islam yang 
asalnya tidak ada penganutnya, menjadi agama yang 
dianut oleh sebagian besar penduduk di wilayah ini. 

Sebelum Islam datang, penduduk di bumi Nusantara 
tidak mengenal tauhid. Sebagian mereka menganut 
Animisme dan Dinamisme. Agama Hindu dan Budha 
pernah berkuasa cukup lama, mulai Kutai, Tarumanegara 
sampai Majapahit. Buku-buku dari India pun dipelajari 
dan disadur isinya oleh para pujangga kuno seperti 

Dakwah Tauhid
di INDONESIA

Empu Sedah yang menggubah 
Bharatayuddha dan Empu Kanwa 
yang menulis Arjunawiwaha. Dari 
buku-buku ini berkembang cerita 
pewayangan dalam masyarakat.

Para wali memanfaatkan cerita 
wayang sebagai media dakwah. Kisah 
kepahlawanan dan kekesatriaan 
tokoh-tokohnya dipertahankan 
tetapi beberapa isinya didekonstruksi 
dan disisipi dengan misi tauhid. 
Maka dalam cerita pewayangan Jawa 
mengenal Jamus Kalimasada kitab 
yang sekaligus senjata yang dimiliki 
oleh Puntadewa atau Yudistira. 

Kalimasada ini yang diambil dari 
kalimat syahadat merupakan pusaka 
tertinggi. Tentu karena dua kalimat 
syahadat adalah pintu masuk bagi 
seseorang ke dalam agama Islam, 
agama Tauhid.

Dalam pewayangan asli yang 
bersumber dari Mahabarata ada 
kisah Drupadi yang bersuamikan 
lima orang Pandawa. Dalam kisah 
wayang Jawa hal ini ditiadakan. Kisah 
wayang Jawa menempatkan Drupadi 
sebagai istri Yudistisa saja. 

Jadi, inilah misi dakwah para wali, 
menyiarkan agama tauhid di bumi 
Nusantara.

H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim
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Ummul Mu’minin, Aisyah radhiyallahu 
anha memuji perempuan yang mencari 
ilmu.

“perempuan terbaik adalah 
perempuan Anshar, karena mereka adalah 
perempuan yang tidak pernah malu untuk 
selalu belajar tentang agama” (HR Bukhari dan 
muslim)

Para intelektual muslimah, memiliki 
idealisme hidup secara islami. Menjalani 
kehidupan islam secara menyeluruh, mengelola 
rumah tangga mereka, mengasuh anak, 
berpartisipasi dalam urusan masyarakat, 
bersikap tegas melaksanakn amar ma’ruf nahi 
mungkar dan turut melakukan muhasabah 
kepada penguasa.

Kareana musuh-musuh Islam tahu betul 
bahwa wanita merupakan salah satu unsur 
kekuatan masyarakat Islam. Musuh-musuh 
Islam telah menempuh berbagai cara untuk 
merusak wanita muslimah. Karena mereka 
tau bahwa wanita adalah tiang dari sebuah 

peradaban, keadaan dan kualitas sebuah 
peradaban bisa di lihat bagaimana kualitas 
wanitanya. Karena wanita sekolah pertama 
bagi generasi - generasi selanjutnya. Maka 
mengetahui profil dan meneladani perjuangan 
wanita-wanita muslimah yang telah mengukirkan 
sejarahnya dalam sejarah Islam adalah sesuatu 
yang penting.

Fatimah Al Fihri adalah seorang pendiri 
pertama Universitas di Dunia yang bernama 
Universitas Al Karaouine (Al- Qarawiyyin) di Fes, 
Maroko yang dibangun pada tahun 859M. Jauh 
sebelum Al Azhar, Cambridge, Harvard ataupun 
Oxford.

Abad ke 12 universitas ini berkembang 
menjadi universitas yang menjadi pusat penting 
pendidikan dan merupakan universitas Islam 
yang paling bergengsi pertama di dunia.

Universitas Al-Qurawiyyin adalah 
contoh sempurna tentang bagaimana islam 
menggabungkan agama dengan pendidikan.
Bahwa Islam tidak terpisah dari urusan kehidupan. 
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oleh: H.maskhun,s.ag.m.Hi
Ketua PCNU Sidoarjo

Zakat jika dilihat dari kata dasarnya 
berasal dari ”zaka” yang mempunyai 
arti berkah, tumbuh, bersih, baik 
dan bertambah. Bagi orang yang 

mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan 
menjadi bersih. Sebagaimana firman Allah SWT, 
”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensunyucikan mereka,”(QS.2:103). Selain 
hati dan jiwanya bersih, kekayaan dan hartanya 
akan bersih pula. Dalam Al-Qur’an sendiri kata 
zakat pada umumnya dirangkaikan dengan 
kata shalat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat 
yang selalu dihubungkan dengan shalat. Salah 
satunya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43: 
“dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat”. 
Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat 
mempunyai hubungan yang erat sekali dalam 
hal keutamaannya, dimana shalat dipandang 
sebagai ibadah badaniyah, sedangkan zakat 
dipandang sebagai ibadah maliyah. Barang siapa 
mengingkari kewajiban zakat, maka ia menjadi 
kafir. Orang yang mengakui kefardluannya 
tetapi tidak mau memberi, didesak dan diambil 
paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak, 
maka mereka diperangi, sebagaimana yang 
telah dilakukan oleh Abu Bakar. Di dalam sejarah 
Islam pernah terjadi, bahwa Abu bakar (khalifah 
pertama) pernah memerangi orang yang tidak 
mau menunaikan zakat. Beliau menyebutkan 
dengan tegas bahwa: “Demi Allah akan aku 
perangi orang yang membedakan antara shalat 
dan zakat.” 

Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan 
baik maka akan meningkatkan kualitas 
keimanan, membersihkan dan mensucikan 
jiwa. Karena zakat berfungsi sebagai pembersih 
dan pensuci terhadap harta yang dimiliki 
serta memberkahkan harta yang dimiliki, 
sebagaimana tersebut dalam firman Allah 
dalam surat At-Taubah ayat 103 “Ambillah zakat 
dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka 
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.”

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu 
zakat maal (harta) dan zakat fitrah (zakat jiwa). 
Zakat maal (harta) merupakan zakat yang harus 
dikeluarkan oleh seorang muslim terhadap 
harta yang dimiliki dan telah memenuhi 
syarat, baik haul, nisab, kadar dan waktunya 
yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum 
agama. Harta yang dikenai zakat maal menurut 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat yaitu emas, perak 
dan logam mulia, uang dan surat berharga 
lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan 
dan kehutanan, peternakan dan perikanan, 
pertambangan, perindustrian, pendapatan dan 
jasa serta rikaz.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (az-zakah 
an-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap 
individu baik orang dewasa maupun anak kecil 

Zakat
Ibadah Wajib Berfungsi Sosial
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dan bersamaan dengan ibadah puasa (shaum). 
Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat 
Idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan 
mengeluarkannya mulai pertengahan bulan 
Ramadhan. Jenis benda yang dikeluarkan untuk 
zakat fitrah adalah makanan pokok, seperti yang 
disebutkan dalam hadis berikut: “Dari Abi Sa‟id 
Al-Khudri. Ia berkata: Kami biasa mengeluarkan 
di zaman Nabi Saw. Satu sha’ dari gandum atau 
satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’ir, 
atau satu sha’ dari zabib.” 

Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat 
fitrah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang 
yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an surah At-
Taubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, 
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf 
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui 
lagi maha bijaksana.” 

Ayat di atas menyebutkan bahwa yang 
termasuk mustahiq (penerima zakat) terdiri dari 
delapan asnaf, yaitu fuqara’ (orang fakir), masakin 
(orang miskin), amil (pengurus zakat), muallaf 
(orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang 
yang merdeka), gharim (orang yang berhutang), 
fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), 
dan ibnu as-sabil (orang dalam perjalanan).

Zakat tidak hanya sebatas ritual keagamaan 
yang apabila dilakukan kewajibannya sudah 
gugur. Tatapi, zakat juga merupakan ritual 
sosial yang tidak hanya berhenti setelah selesai 
dilakukan. Zakat sebagai ritual sosial sangat jelas 
ketika harta zakat tersebut dibagikan kepada 
fakir, miskin dan orang-orang yang berhak 
menerimanya. Zakat tidaklah sekedar digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan sesaat orang-
orang miskin dan yang membutuhkan, tetapi 
mempunyai fungsi-fungsi lain yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap peningkatan kehidupan 

masyarakat. Harta zakat yang sudah terkumpul 
tersebut, setidaknya dialokasikan untuk 
memberdayakan kemiskinan di Indonesia. 
Dalam ihwal pelepasan kemiskinan, masyarakat 
miskin tidak hanya diberikan uang atau beras 
saja, tetapi dibuatkan lapangan pekerjaan yang 
mampu menampung mereka untuk bekerja. 

Menurut Yusuf Al-Qhardawi, seorang 
ulama fikih, menyatakan bahwa salah satu 
upaya mendasar untuk mengentaskan atau 
memperkecil persoalan kemiskinan adalah 
dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan 
zakat. Hal ini dikarenakan zakat adalah sumber 
daya yang tidak akan pernah kering dan habis. 
Dengan kata lain, selama umat Islam mempunyai 
kesadaran untuk berzakat dan selama dana 
zakat mampu dikelola dengan baik, maka 
dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat 
untuk kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki 
peranan yang sangat strategis dalam upaya 
pengentasan kemiskinan atau pembangunan 
ekonomi. Dalam perkembangannya, para 
pemikir Islam banyak menerangkan terkait 
tujuan dan fungsi zakat, baik berhubungan 
dengan tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan 
yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash Al-Qur’an, 
yaitu, mengangkat derajat fakir dan miskin, 
menyucikan harta dan jiwa muzzaki.

Zakat juga berfungsi sebagai suatu sarana 
jaminan sosial dan persatuan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
pokok individu, memberantas kemelaratan dan 
menyia-nyiakan sesama orang Islam, sebagai 
pelunak hati dan alat penyebaran Islam, ini 
terlihat pada pemberian zakat salah satunya 
diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya 
agar tetap teguh dalam ke-Islaman. Zakat 
merupakan suatu sarana untuk memperbesar 
volume harta yang disediakan buat memberi 
jaminan sosial dalam hutang piutang dan 
merupakan payung pelindung bagi orang-
orang yang terjerat dalam hutang, ini tampak 
pada diberikannya zakat kepada ghorimin 
(orang yang berhutang).
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Fahmi tibyan Pendamping Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM), Co-Fonder Quanta Academy,
sme-institute.id, Konsultasi via email : quantasukses@gmail.com

Ketika seorang entrepreneur memulai bisnisnya, 
satu-satunya tujuan yang ingin dicapai 
adalah cara yang paling efektif untuk bisa 
mengembangkan bisnis mereka. Bisnis yang 

berkembang tentu saja menjadi salah satu tanda 
yang baik. Perusahaan yang ingin mengembangkan 
unit usahanya biasanya akan meningkatkan jumlah 
penjualan dan menguatkan posisinya saat ini di 
pasaran. Namun, tidak ada definisi yang pasti 
untuk menjelaskan kata bisnis yang berkembang. 
Sejatinya bisnis yang berkembang adalah ketika 
mampu megembangkan bisnis mereka dalam 
satu atau beberapa cara. Dengan demikian tidak 
bisa menggunakan satu matriks untuk mengukur 
perkembangan bisnis. Sebaliknya, ada beberapa 
poin yang bisa dijadikan tolak ukur terhadap 
perkembangan sebuah perusahaan, seperti : 
Pendapatan,  Penjualan,  Valuasi perusahaan, 
Keuntungan, Jumlah pegawai, Jumlah pelanggan.

Perusahaan sangat mungkin untuk mengalami 
perkembangan pada satu matriks namun terhambat 
di matriks lainnya. Misalnya, sangat mungkin suatu 
perusahaan memiliki kenaikan jumlah pendapatan 
tanpa ada penambahan jumlah pelanggan, sebab 
pelanggan membeli lebih banyak saat itu. Bahkan 
sangat mungkin juga ketika satu metrics justru 
bekerja secara bertolak belakang terhadap satu 
perusahaan, sebagai contoh jika pertumbuhan 
penjualan disebabkan oleh penurunan harga 
produk, maka pendapatan keseluruhan bisnis 
masih bisa turun. Dengan demikian, mendefinisikan 
pertumbuhan untuk bisnis dapat menjadi satu hal 
yang sulit. Jika seorang entrepreneur ingin mencari 
cara yang tepat untuk mengembangkan bisnis 

mereka, harus melihat apa yang menjadi tujuan 
dari bisnis mereka untuk bisa mendefinisikan 
matriks yang penting dan sesuai dengan apa yang 
hendak dicapai.

Untuk beberapa perusahaan rintisan (start-ups), 
umumnya mereka akan melakukan segala cara 
untuk bisa meningkatkan jumlah total pelanggan 
mereka, biasanya dengan mengeluarkan sejumlah 
uang sebagai biaya promosi di fase awal. Namun, 
beberapa bisnis lainnya melakukan dengan 
cara sebaliknya yaitu dengan perlahan-lahan 
meningkatkan jumlah pendapatan dan penjualan 
mereka untuk memastikan berapapun uang yang 
masuk dapat menutup biasa operasional yang 
dibutuhkan.

Bagaimana sebuah software dapat mengatasi 
kompleksitas seiring dengan perkembangan bisnis 
Anda, Seiring dengan perkembangan bisnis, 
maka kompleksitas proses pun akan cenderung 
meningkat. Semakin besar angka pertumbuhan 
bisnis Anda, otomatis Anda pun akan mulai untuk 
mencari tahu lebih banyak mengenai informasi 
bisnis yang dibutuhkan seperti produk yang 
menguntungkan, produk yang cepat habis di 
gudang, depresiasi nilai stok yang tersimpan di 
gudang, area atau bagian yang perlu dioptimalkan 
dari sisi biaya, dan lain sebagainya.

Ketika software akuntansi mampu mengefisiensi 
dan mengautomasi proses bisnis, angka dan 
pencatatan keuangan perusahaan yang akurat, 
penurunan biaya, peningkatan produktivitas, dan 
kepatuhan pajak, semua ini harus dapat terpenuhi 
begitu pula dari sisi peraturan pemerintah yang 
harus dipastikan ketepatannya.

Apakah dengan Bertumbuhnya
Bisnis Anda Berarti Perlu Membeli
soFtwaRe tamBaHan? (Part 1)
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
PNLP,. Cht,.Psikolog
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kurang
Percaya Diri

Sdr. Y...

Anda mengeluh pemalu, kurang PD, suka 
gugup saat bicara, menarik diri dari pergaulan, 
kurang mandiri.

Keluhan-keluhan anda mengarah kepada 
Negatif Self Concept yakni munculnya 
beberapa keluhan psikologis seperti yang anda 
alami dikarenakan seseorang memandang, 
mempersepsikan, merasa dan meyakini bahwa 
dirinya jauh dari sempurna sebagai seorang 
manusia.

Persepsi dan keyakinan negatifnya tersebut 
yang kemudian termanifestasikan dalam 
bentuk symthom-symthom yang anda alami ( 
gugup, kurang PD, menarik diri dari pergaulan, 
). Dari perspective orang lain, orang-orang 
yang memiliki symthom seperti anda kurang 
nyaman / kurang cool untuk diajak ngedate 
( istilahnya anak jaman now ). Sehingga ada 
kesan mereka meninggalkan anda.

Ada banyak hal yang bisa anda lakukan 
untuk membentuk diri anda yang baru 

Saya remaja laki-laki berumur 17 tahun, 
namun saya memiliki pribadi yang pemalu, 
kurang percaya diri, dan suka gugup saat 
berbicara. Sifat tersebut muncul karena merasa 
muka saya lebih seperti anak kecil dari pada 
anak lain, selain itu juga saya belum dapat 
mandiri seperti teman-teman lain, dan saya 
juga sering ditinggalkan oleh teman yang baru 
saya kenal, karena mereka menganggap saya 
kurang menarik untuk dijadikan teman. Dari 
kecilpun saya jarang keluar untuk melakukan 

sosialisasi baik dengan tetangga maupun 
saudara karena terkendala bahasa, kebetulan 
ketika saat saya kecil, saya berada di luar negeri, 
sehingga saat kembali ke Indonesia saya malu 
untuk keluar karena belum menguasai bahasa 
Indonesia maupun Jawa.

Saya ingin segera memperbaiki sifat saya ini, 
karena setahu saya di dalam Islam dilarang untuk 
memutus silaturahim. Jadi, bagaimana caranya 
agar saya dapat mengubah diri saya ini?

seperti yang anda inginkan. Anda bisa ikut 
kelas pengembangan diri, ikut seminar-
seminar motivasi atau ambil kelas private untuk 
membangun new performance anda.

Semangat yaa, Bapak yakin anda bisa. Orang-
orang difabel dengan banyak keterbatasan fisik 
bisa, anda pasti lebih bisa.

Salam

M.S. Huda, M.Psi,. Psikolog
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نُفِسُكمۡ 
َ
أ نۡ  ِمّ لَُكم  َخلََق  نۡ 

َ
أ َءايَِٰتِهۡٓ  َوِمنۡ 

ةۡ  وََدّ َۡها وََجَعَل َبۡنَُكم َمّ
َ

 إِل
ْ
زَۡوٰجۡا ِلّتَسُۡكنُٓوا

َ
أ

ُروَن  يَٰتۡ ِلَّقوۡمۡ َيتََفَكّ
ٓ َ
لَِك ل

ٰ
َوَرحَۡمًةۡ إَِنّ ِف َذ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, 
pada yang demikian itu, benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” 
(QS. Ar Rum [31]: 21).

Pada ayat sebelumnya dijelaskan, Allah 
menciptakan manusia dari tanah, lalu dari 
padanya, manusia berkembang biak melalui 
hubungan suami istri. Sebagai kelanjutan, ayat 
ini menjelaskan, bahwa hubungan pasangan itu 
harus dibangun dengan akhlak mulia menuju 
keluarga sakinah (tentram), mawaddah (cinta), 
dan rahmah (sayang). 

Dalam Alquran, Nabi SAW lebih ditonjolkan 
ketauladanan akhlaknya daripada ibadahnya. 
“Sungguh, engkau (Muhammad) benar-benar 
berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al Qalam 
[68]: 4). Nabi SAW juga bersabda, “Khairukum 
khairukum li ahlih / orang yang terbaik di antara 
kalian adalah yang terbaik dalam berkeluarga.” 
(HR. At Tirmidzi).

Ada tiga akhlak utama yang harus 
diperhatikan untuk membangun “Baiti Jannti, 

Rumahku Surgaku.” Pertama, komunikatif. Artinya, 
aktiflah berkomunikasi dengan Allah, orang 
tua, mertua, pasangan, dan putra putri Anda. 
Ketika bangun tidur, sebelum menyapa siapa 
pun, sapalah Allah dengan berdoa, “Wahai Allah, 
terima kasih, Engkau masih berkenan memberi 
saya tambahan hidup, setelah tidur semalam. Saya 
akan berhati-hati dalam hidup, sebab saya pasti 
suatu saat kembali kepada-Mu.” 

Setiap pagi, berikan ciuman kasih untuk 
pasangan Anda, disertai doa dan ungkapan 
cinta. Misalnya, “I love you, barakallahu fik / aku 
mencintaimu, dan semoga berkah Allah terus 
tercurah untukmu.” Sapalah setiap hari kedua 
orang tua dan mertua Anda dengan salam dan 
ungkapan yang terindah, meskipun hanya melalui 
media komunikasi modern. Upayakan, jangan 
sampai Anda kedahuluan salam mereka. Jadilah 
anak atau menantu penyapa dan periang. Jangan 
jadi orang “bisu.” Semua itu pahala. Senyum 
orang tua adalah senyum Allah untuk Anda. Dan, 
ketahuilah, senyum mereka adalah modal untuk 
kesuksesan Anda. 

Bicarakan terus terang, sekecil apa pun 
masalah yang mengganjal dengan pasangan 
Anda dengan cara yang sopan dan terhormat. 
Jangan disimpan dalam hati, agar tidak menjadi 
penyakit. Bicara blak-blakan memang amat berat 
dan menyakitkan. Tapi, untuk jangka panjang, 
itulah tindakan yang paling menyelamatkan 
rumah tangga.

Perbanyak komunikasi dengan Allah melalui 

Baiti Jannati,
Rumahku Surgaku oleh: prof. Dr. moh. ali aziz, m.ag

(Dewan Syariah LAZ DAU)
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sujud malam hari untuk curhat apa pun. Jangan 
sekali-kali curhat kepada selain-Nya. Yakinlah, 
melalui sujud panjang, Allah akan mengambil 
alih penyelesaian semua masalah Anda. (Baca 
buku Terapi Shalat Bahagia). 

Sikap komunikatif juga ditandai dengan 
memperbanyak sedekah telinga, yaitu 
mendengarkan sampai tuntas apa saja yang 
disampaikan pasangan Anda. Tahanlah sekuat 
tenaga hasrat untuk memotong pembicaraan. 
Sebab, hal itu menyakitkan dan amat 
melukainya. Setiap orang amat suka didengar. 
Tapi sayang, hanya sedikit orang yang bisa 
melakukannya. Telah banyak kursus menjadi 
pembicara terbaik, tapi belum ada pelatihan 
menjadi pendengar yang baik.

Kedua, apresiatif. Artinya memperbanyak 
syukur kepada Allah dan terima kasih kepada 
pasangan. Hindari kebiasaan mengeluh, sebab 
itu tanda keimanan yang keropos dan mental 
yang sakit. Hargailah setiap jasa sekecil apa pun 
pasangan Anda. Ketika menikmati hidangan 
yang disiapkan istri, misalnya, katakan, “Wahai 
Allah, gantilah makanan dan minuman surga 
untuk istriku tercantik, yang menyiapkan 
hidangan ini. Berikan ia kebahagiaan, sebab, ia 
telah membahagiakan saya dengan penataan 
rumah, pakaian dan hidangan yang luar biasa 
ini.” Sebagai istri, Anda juga harus memberi 
apresiasi yang sama. Misalnya, “Wahai Allah, 
gantilah keringat suamiku yang tampan dan 
pekerja keras ini dengan mutiara-mutiara 
terindah di surga.” Allah sudah memberi 
jaminan keberkahan dan kebahagiaan, jika 
Anda apresiatif. “Jika kamu apresiatif kepada 
Allah dan semua orang, Kami akan menambah 
kualitas hidupmu.” (QS. Ibrahim [14]: 7).

Sediakan “me time” untuk pasangan Anda. 
Pada waktu-waktu tertentu, berikan istri Anda 
waktu dan kesempatan sepenuhnya untuk off 
dari semua tugas rutin rumah tangga, agar bisa 
bersenang sepenuhnya. Berikan waktu seharian 
penuh kepada istri Anda sesekali untuk istirahat 

dan memanjakan dirinya, serta ambil alihlah 
semua pekerjaan hari itu, mulai membersihkan 
dan merapikan rumah, sampai menyuapi 
anak Anda. Saat itulah, Anda bisa menghargai 
kepayahan sang istri dalam mengatur rumah 
dan anak selama ini, yang telah dilakukan 
bertahun-tahun.

Sebagai istri, ijinkan suami Anda untuk 
istirahat atau menyalurkan hobinya sampai 
ia bersenang dengan puas. Tidakkah ini juga 
ibadah yang amat agung? (Baca doa apresiatif 
dalam buku “Doa-doa keluarga Bahagia”).

Ternyata, dalam kenyataan sehari-hari, 
hanya sedikit manusia apresiatif (QS. Saba’: 
13). Artinya, jangan kecewa menghadapi 
manusia tak apresiatif dan berusahalah menjadi 
manusia langka yang terpuji itu. Umar bin 
Khattab r.a pernah mendengar orang berdoa, 
“Wahai Allah, jadikan aku termasuk orang yang 
sedikit.” “Maa haadzad du’a? / doa macam 
apa ini?” tanya Umar.Orang itu menjawab, 
“Tidakkah Allah berfirman, bahwa hanya sedikit 
orang yang apresiatif?” Umar langsung berkata, 
“Kullun naas a’lamu min ‘Umar / ternyata, 
orang-orang lebih pintar dari Umar.”

Ketiga, selektif. Artinya, pilihlah kata 
terindah untuk pasangan Anda. Jangan asbun 
(asal bunyi), tanpa berfikir akibat negatif dari 
kata yang diucapkan. Orang bijak berkata, 
“Think today and speak tomorrow / berpikirlah 
sekarang, dan katakan besok.” Ali bin Abi 
Thalib r.a berkata, “Lidah orang cerdas di 
belakang hatinya, dan lidah orang bodoh di 
depan hatinya.” Artinya, hanya orang bodoh 
yang tidak selektif terhadap kata yang akan 
diucapkan.

Jangan pula aslan (asal telan) semua 
informasi. Anda harus selektif terhadap 
informasi negatif tentang pasangan Anda. 
Lakukan tabayun atau klarifikasi, apalagi 
pada era banjir informasi seperti sekarang ini. 
Perhatikan perintah klarifikasi tersebut dalam 
QS. Al Hujurat [49]: 6.
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Ramadhan bukan berarti semua kegiatan untuk 
kemanusiaan ditiadakan, malah sebaliknya kami harus 
bersemangat untuk menebar kemanfaatan. Seperti 
halnya Jumat (30/04), armada Ambulance LAZ Dompet 
Amanah Umat kembali bergerak untuk mengantarkan 
jenazah dari Cargo Domestik Juanda menuju Sanan 
Wetan, Blitar-Jawa Timur.

LAZ Dompet Amanah Umat mengadakan aksi peduli 
kebersihan lingkungan yang dimulai tanggal 22 April 2021 

dengan memberikan tong sampah pada 13 tempat yakni 
Masjid Baitussalam, Masjid Kalanganyar, Masjid Al-Fath, 

Musholla Al Zaky, Musholla Platinum, Musholla Alhidayah 
Jaya Regency, Masjid Babusasalam, Graha Qur’an, Panti 

Asuhan Istiqomah dan beberapa masih akan kami salurkan.

Jazakumullah Khairan Katsiraa, kami 
sampaikan kepada komunitas Silaturohmi 
Pekerja Buruh Rindu Surga (SPBRS) 
yang sudah berkunjung ke Panti Asuhan 
Istiqomah, Ahad (02/05).

Ada 350 bungkus yang sudah disiapkan oleh LAZ 
Dompet Amanah Umat yang dibagikan kepada 

seluruh masyarakat. Dari mulai para buruh pabrik, ojek 
online sampai dengan para pekerja kantoran pun ikut 

menikmati sajian buka puasa dari kami. Walaupun hanya 
dikemas secara sederhana, namun terlihat bahagia untuk 

mereka yang mendapatkannya. Kamis (06/05)
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Alhamdulillah selain menyalurkan 350 paket takjil 
di Gedangan-Sidoarjo dalam program 5000 paket 

takjil, LAZ Dompet Amanah Umat juga menyalurkan 
104 paket takjil dan buka puasa untuk para tamu 
undangan serta jamaah di Musholla Nurul Huda, 
Kwangsan-Sedati yang tengah menghadiri acara 

Santunan Anak Yatim Dhuafa, Kamis (06/05)

Jumat (07/05), telah kami salurkan 210 paket takjil dan 
210 buka puasa dari program 5000 paket takjil dan 
Buka Puasa untuk 3 panti asuhan di Sidoarjo, yakni 
Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Sabilillah Lingkar 
Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Nurur 
Rohman serta Panti Asuhan Ma’hadul Aitam Sidoarjo

Jazakumullah Khairan Katsiraa, kami sampaikan 
kepada PT. Karya Terang Sedati yang sudah 

datang dan berkunjung ke Panti Asuhan Istiqomah 
serta membawakan sembako dan snack untuk 

para santri yang bermukim disana. Senin (10/05)

Senin (10/05) dan Selasa (11/05) amanah berupa 
zakat fitrah dari donatur telah kami sampaikan 
kepada para dhuafa, janda, manula, imam mushollah, 
guru dinayah, tukang becak di daerah Desa Buncitan, 
Kwangsan, Cemandi, Duran dan juga Gedangan
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oleh : andre Husnari, s.sos,
 GM Fundraising

spiRit BeRBagi
Setelah Ramadhani

dan Fitri Pergi

Lumrah, apabila orang menamai anak 
mereka dengan suatu kejadian atau 
momentum yang mereka pandang 
penting dan bermakna. Tidak 

terkecuali Bulan Ramadhan dan Bulan 
Syawal (Idul Fitri). Dua momentum istimewa 
yang cuma menghampiri kita setahun sekali. 
Saking dipandang bermakna, sehingga 
dapat diduga kuat, anak-anak yang dalam 
namanya terkandung unsur Ramadhani atau 
Fitri, besar kemungkinan mereka lahir pada 
Bulan Ramadhan atau Syawal (Idul Fitri).

Perihal keistimewaan Bulan Ramadhan, 
rasanya tidak perlu diurai panjang lebar 
di sini. Mayoritas umat islam sudah akrab 
mendengarnya. Begitupun halnya dengan 
tujuan puasa, yakni supaya kita menjadi 
pribadi bertakwa. Kitapun menyadari itu 
sebagai buah (hasil) dari pengemblengan 
selama satu bulan lamanya. Ramadhan 
adalah syahrul tarbiyah; bulan pendidikan.

Namun yang selalu kontekstual 
untuk diunggah ialah sejauhmana bekas 
pengemblengan itu terpatri di sanubari, 
kemudian membekas dalam setiap pikiran 
dan tindakan di sebelas bulan setelahnya. 
Selalu relevan mempertanyakan, apakah 
pribadi kita sudah lebih baik pasca 
Ramadhan? Adakah peningkatan amal 
shalih? Timbulkah kesadaran untuk 
senantiasa taat pada seluruh perintah-Nya? 
Keberanian untuk meninggalkan seluruh 
larangan-Nya? Meski konsekuensi dari itu 
hidup (barangkali) terasa lebih sempit? 
Urusan mu’amalah seakan lebih rumit. Tetiba 
sorot mata manusia seolah memandang 
sinis.

Beda tipis, sebelas-duabelas dengan 
rempongnya kita mengulas tanda-tanda 
alam ketika turun Lailatul Qadar. Begini dan 
begitu. Tetapi acap kali luput dari perhatian, 
bahwa orang yang memperolehnya akan 
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menjadi lebih taat menghamba pada Sang 
Pencipta, lebih giat dalam beribadah, lebih 
bersemangat untuk berdakwah, ber-amar 
makruf, nahi munkar, saling nasihati 
dalam kebenaran serta kesabaran. 

Banyak kebiasaan baru yang secara 
sadar kita latih di bulan ramadhan. 
Sebut misalnya shalat fardu berjamaah 
di masjid di awal waktu, shalat sunah, 
membaca al qur’an, jalin silaturahmi, 
menahan lisan dari ghibah dan fitnah. 
Termasuk memupuk rasa empati dengan spirit 
berbagi dan juga sedakah. Mengenai yang 
terakhir tadi, spirit berbagi dan sedekah, maka 
jelas butuh keistiqomahan.

Apabila sebelum ini, lazimnya 
kaum lelaki rutin bersedekah itu 
ketika shalat jum’at (seminggu sekali). 
Dengan didikan Ramadhan kita diajarkan 
supaya berinfak setiap hari. Pasca Ramadhan 
mengapa tidak kita istiqomahkan minimal 5 
kali sehari! Caranya? Biasakan berinfak 
tiap waktu shalat di masjid. Bahkan 
kita bisa tambah menjadi 7 kali sehari. 
Cukup berinfak sedekah dua kali di 
luar waktu shalat fardu, mungkin saat 
di perempatan jalan, atau mengisi 
kotak infak panti asuhan yang kita 
lalui, atau secara aplikasi daring. Soal 
nominal tidak masalah, yang penting 
istiqomahnya. Bukankah amalan 
yang Allah SWT cintai itu, amal yang 
meski kecil namun rutin?

Pertanyaan retoris, yang cukup 
kita tanyakan pada diri masing-
masing, akankah kita menyia-nyiakan 
Ramadhan dan setelah kembali ke 
Fitrah dengan sikap acuh? 
Mari kita Istiqomah 
berbagi setelah 
Ramadhani dan Fitri 
pergi, hingga kelak ia 
kembali lagi. Aamiin. 
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Pemelihara Yatim 
Bersama Rasulullah
di SurgaZaini syam, m.pd

GM Pendayagunaan

Banyak kita jumpai redaksi hadist maupun 
Al-Qur’an yang menganjurkan untuk 
peduli terhadap anak-anak yatim. Peduli 
disini bisa diartikan menanggung, 

menyantuni, mendidik, memelihara supaya 
bisa lebih baik dan lebih bahagia. Intisari dari 
hadist dan Al-Qur’an tersebut ada yang bernada 
sindiran, anjuran serta iming-iming hadiah surga 
bagi pemerhati yatim. 

Bahkan ada yang memberi pengertian sampai 
bernada ancaman untuk dikategorikan bahwa 
menghardik anak yatim sebagai pendusta agama 
dan diancam neraka. Hal itu menunjukkan 
bahwa pentingnya kita untuk berempati 
terhadap permasalahan yatim, jika tidak maka 
akan mendapat anacaman dari Sang Pemilik 
Harta,Dunia sekaligus seisinya yaitu Allah SWT.

Salah satu bunyi hadist yang sering kita 
jumpai bahkan hafal yaitu :

َِّ َصلَّ  َعْن َسْهٍل بِْن َسْعٍد قَاَل : قَاَل رَُسوُل الل
َنَِّة 

ْ
َتِيِم ِف ال

ْ
نَا َوَكفُِل ال

َ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم : ” أ الل

َج  َوفَرَّ وُْسَطى 
ْ
َوال بَّابَِة  بِالسَّ َشاَر 

َ
َوأ  ، َهَكَذا 
بَيْنَُهَما َشيْئًا

Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: “Rasulullah 
SAW bersabda: “Saya dan orang yang 
memelihara anak yatim itu dalam surga 
seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan 
jari telunjuk dan jari tengahnya serta 
merenggangkan keduanya.” (HR. Bukhori)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa 
pemelihara, penanggung anak yatim nantinya 
akan bersama rasulullah di surga. pemelihara 
yang dimaksut disini menurut Ibnu Hajar 
yaitu, orang yang mengurus kebutuhan 
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dan kemaslahatannya serta mendidik dan 
menafkahinya. diriwayat yang lain Rosulullah 
SAW Bersabda,

َخْيُ  وسلم:  عليه  الل  صل  الل  رسول  قال 
َبيْْوتُِكْم َبيٌْت ِفيِْه يَتِيٌْم ُمْكَرٌم -أبو نعيم
 yang artinya Sebaik-baik rumah kalian, 

rumah yang di dalamnya ada yatim yang 
dimuliakan.” (HR. Abu Nu’aim, dishahihkan oleh 
As Suyuthi). diriwayat yang lain disebutkan yang 
artinya “Sebaik-baik rumah kaum Muslimin 
adalah rumah yang di dalamnya ada anak 
yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan 
seburuk-buruk rumah kaum Muslimin adalah 
rumah yang menampung anak yatim tetapi 
diperlakukan dengan buruk.” (HR Ibnu Majah). 

Pengertian hadist yang kedua ini 
menunjukkan tentang sebaik- baiknya rumah 
bukan rumah yang dengan fasilitas lengkap 
dengan kolam renang dan taman-tamanya 
dan serba mewah, tapi sebaik-baiknya rumah 
menurut Rasulullah adalah yang didalamnya 
terdapat anak yatim yang dimuliakan. Adapun 
yatim adalah anak yang telah ditinggal wafat 
oleh ayahnya meskipun ia memiliki ibu. (Faidh 
Al Qadir, 3/484) 

Dengan demikian, keberadaan yatim 
hakikatnya menjadi jalan meraih surga dan 
rumah yang menampungnya akan dilimpahi 
keberkahan. Memuliakan mereka seperti anak 
sendiri dan memberi makan seperti makanan 
kita (HR Ibnu Majah).

Pertanyaannya adalah bagaimana bapak/
ibu pembaca ingin menanggung atau 
memelihara anak yatim? dalam hal ini Laz 
Dompet Amanah Umat dalam pendayagunaan 
zisnya sebagian besarnya didistribusikan 
untuk menanggung dan memelihara anak 
yatim dalam bentuk program Ota (Orang Tua 
Asuh), Program Ota ini, DAU mengajak para 
dermawan pemerhati yatim untuk ikut serta 
menjadi pemeilihara yatim dari segi biaya 
pendidikannya sehingga mereka tidak putus 
sekolah sampai kuliah. termasuk program 
pendayagunaan yang didanai dari ZIS yaitu 
program PASTI (anak yatim dhuafa yang 
diasramakan dipanti) sejak sekitar tahun 2001 
DAU Telah memelihara yatim untuk dibina 
dan meraih masa depan yang lebih baik. di 
asrama inilah anak-anak yatim dhuafa ditempa 
dengan berbagai macam penbinaan ibadah, 
skill belajar menghafal al-Quran serta dibiayai 
pendidikannya sampai dengan kuliah. dan 
mudah-mudahan asrama inilah yang dimaksut 
oleh Rasulullah salah satu tempat/rumah 
terbaik. Aamiin.

“Sebaik-baik rumah kaum Muslimin adalah 
rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang 
diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk 
rumah kaum Muslimin adalah rumah yang 

menampung anak yatim 
tetapi diperlakukan 

dengan buruk.” (HR 
Ibnu Majah)”
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Donatur Baru

LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK PERIODE APRIL 2021

Lainnya

Rp. 790,966 

Zakat Infaq -shadaqah
Terikat Waqaf

dskl

Rp. 52,256,575 Rp.39,620,200
Rp. 3,435,000 

Rp. 14,540,000 

Rp. 129,049,225

Program 
Pendayagunaan

Rp. 50,233,200 
DAU Pendidikan

Rp. 16,601,500 
DAU Sosial Lingkungan

Rp. 19,850,000 
DAU Kesehatan

Rp. 34,077,400 
Program Dakwah

Rp. 120,764,100

Program
lainnya

Rp. 16,694,500
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 22,742,300
Biaya Lain-lain

Rp. 1,161,000 
Biaya Pengembangan 
Organisasi 

Rp. 28,950,229 
Biaya Operasional

 Rp. 69,548,029 

Penyaluran 
Zakat

Rp. 58,870,000 
Pendidikan

Rp. 77,630,000

Rp. 18,460,000
Sosial Lingkungkan

NO NAMA DONATUR BARU TETAP DONASI
1 ALM. MUCHLASIN  300,000 

2 RICO EKO  100,000 

3 ADINDA KANSA  100,000 

4 IBU TUTIK  200,000 

5 PHOOLAN DEVI  100,000 

6 DAFIT APRILIYANTO  50,000 

7 IBU SURJASTUTI  500,000 

8 AINI CHOIRIYAH  20,000 

9 AMINUDDIN  20,000 

10 Riska  Fitri Ulansari  50,000 

NO NAMA DONATUR BARU TETAP DONASI
11 Achmad Syaifuddin  100,000 

12 Ely Kusrini  100,000 

13 Toni Andrianto  100,000 

14 Tri Wahyudi  50,000 

15 M. Arifin  100,000 

16 Dwi Rahayu  50,000 

17 Candrawati  50,000 

18 Yusron  25,000 

19 Binti Fathimah  50,000 

20 Yenny Rachmawati  100,000 

Rp. 300,000 
Dakwah

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,423,405,-
Waqaf Tahfidz

Rp. 13,423,405

PENGELUARAN
281,365,534

PENERIMAAN
239,691,966
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DOMPET AMANAH UMAT

LEMBAGA AMIL ZAKAT

 Diambil petugas DAU di:  Rumah  Kantor , tgl......................,pkl.....................
 Diantarkan ke kantor DAU, Jl. Raya Buncitan No. 1 Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
 Transfer ke rekening DAU
 Layanan Autodebet 
 Via QRIS atau QR Barcode BSM

Sekretariat
Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo

Telp: 031 891 2324, 0821 1500 2424



ُج  تََزوَّ
َ
ْخُطُبَها وَأ

َ
نَْك َزوَْجًة َطيَِّبًة أ ُ َربِّ َهْب ِل ِمْن لَ

ِخَرةِ
َ ْ
يِْن َواُلْنَيا َوال بَِها َوتَُكْوُن َصاِحَبًة ِل ِف اِلّ

Robbi hablii milladunka zaujatan thoyyibah akhtubuhaa wa atazawwaju biha 
watakunu shoohibatan lii fiddiini waddunyaa wal aakhiroha

"Ya Robb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisi-Mu, 
istri yang aku lamar dan nikahi dan istri yang menjadi sahabatku 

dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat"

Doa 
MEnDAPAtkAn JoDoh

untuk pria
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“Kita tidak akan pernah tau, mana ujian dan mana yang 
namanya nikmat. Ujian atau cobaan bisa jadi nikmat atau 

malah sebaliknya nikmat bisa jadi ujian untuk kita.”

mita Rachmawati, Mahasiswa

tak semudah membalikkan
Telapak Tangan
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Setiap perempuan di dunia ini seburuk 
apapun masa lalunya, mereka selalu 
punya kesempatan untuk berubah 
menjadi lebih baik hingga menjadi 

seorang muslimah salehah. Dan salah satu 
caranya dengan menutup aurat. Namun ada 2 
hal penting yang harus perlu diketahui ketika 
memutuskan untuk berhijrah. 

Pertama adalah proses yang bisa kita 
control dalam diri sendiri yaitu segala sesuatu 
berhubungan dengan usaha ataupun niat dari 
seorang hamba. Dan kedua proses tidak bisa 
kita control karena itu semua datangnya dari 
Allah atau banyak orang menyebutnya dengan 
“Hidayah”. 

Memang yang namanya hidayah, 
kedatangannya tak pernah diduga bahkan 
terkadang sering kita tidak menyadarinya. 
Tapi percayalah itu semua akan terasa mudah 
didapatkan apabila niat seorang hamba 
benar-benar Lillahi Ta’ala. Karena proses 
mendapatkan hidayah dan berhijrah tak 
semudah membalikkan telapak tangan. Dan 
saya menyadari hal itu.

Alhamdulillah tak terasa proses hijrahku 
sekarang sudah memasuki lima tahun, aku 
ingat betul awal aku memutuskan untuk 
memakai kerudung di tahun 2016. Dulu 
sebelum berhijrah, aku seperti mahasiswa pada 
umumnya yang tidak menggunakan kerudung 
sibuk sama kuliah, bekerja dan aktivitas 
kampus. Setiap hari begitu terus, bahkan waktu 
untuk berkumpul dengan keluarga juga jarang 
kulakukan. Astagfirulloh ...

Sampai akhirnya aku mendengar ucapan 
mengenai “anak perempuan bisa menjadi 
penyebab ayahnya masuk neraka salah satunya 
karena anaknya tidak menutup aurat nya 
(berhijab)”. Nah, tidak tau kenapa itu terus ada 
dipikirkanku hingga muncul rasa tidak tenang 
dalam diri. Lama perasaan itu aku rasakan, 
hingga akhirnya kuputuskan untuk berhijab. 
Disinilah awal proses berhijrahku dimulai. 

Setelah keputusanku untuk berubah, 
banyak sekali kejadian diluar pikiranku 
sebelumnya seperti langsung berkurangnya 
teman-temanku. Tidak ada rasa marah 
kepada Allah dengan kejadian itu, malah 
aku sangat bersyukur. Karena Sang Maha 
Pencipta langsung memfilterkan dengan 
cepat mana saja teman-teman yang baik 
dan bisa menemaniku selama berhijrah.

Bukan hanya itu saja yang membuatku 
memutuskan untuk berhijrah. Ada sebuah 
motivasi besar ingin aku wujudkan yakni aku 
ingin pulang ke rumah Sang Maha Pencipta 
dengan cara baik yang Allah ridhoi dan 
khusnul khotimah khususnya. 

Karena yang aku pikirkan, dunia dikejar ya 
begitu aja sedangkan tujuan akhir manusia 
itu ada tempat untuk kembali pulang, apa 
yang akan aku bawa pulang nantinya? 
Semua yang ada di dunia hanya titipan dan 
media buat kita pulang. Ibarat orang kerja 
merantau, dia akan pulang ke kampungnya 
dengan segala kebaikan dia dapat semasa di 
kira perantauannya.

Nah, kalau di tanya mengenai 
banyak mana antara suka dan dukanya, 
Alhamdulillah aku ambil kesimpulan banyak 
sukanya. Meskipun banyak hal yang di uji 
sama Allah tapi sebenernya Sang Maha 
Pencipta lagi kasih ilmu, pembelajaran 
buat aku dan selalu kasih yang terbaik buat 
hambanya. Karena kita tidak akan pernah 
tau, mana ujian dan mana nikmat. Bisa saja 
Ujian atau cobaan menjadi nikmat atau 
malah sebaliknya. 

Oh ya, saat ini aku lagi mulai menikmati 
proses berhijrah. Percaya atau tidak, 
sekarang perasaanku lebih tenang , lebih 
belajar ikhlas ya walaupun masih sulit dan 
semakin percaya Kalau Allah itu sayang 
banget sama hambanya. Seperti yang 
dituturkan kepada : Salama 
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oleh m. anwar Djaelani

Di antara persoalan besar umat Islam 
adalah kenyataan: Bahwa, Masjid Al-
Aqsha dan Palestina masih menjadi 
jajahan Israel. Warga Palestina, masih 

sangat menderita. Lihatlah, pada pekan terakhir 
Ramadhan 2021 Israel kembali merusak dan 
menyerang Palestina. 

Cermatilah, antara lain berita-berita ini: “Israel 
Serang Masjid Al-Aqsha, 200 Orang Terluka” 
(www.cnbcindonesia.com 9 Mei 2021). “Serangan 
Israel Berlanjut, Warga Palestina Korban Tewas 
Jadi 212” ( www.detik.com ). “Israel Terus Gempur 
Gaza, Korban Jiwa Warga Palestina Bertambah 
Jadi 217” (www.detik.com 19 Mei 2021).

sikap kita?
Kebrutalan Israel telah berlangsung lama. 

Sekadar menyebut, perhatikanlah berita sembilan 
tahun sebelumnya: “Israel Semakin Brutal”. Judul 
itu dipilih www.gatra.com pada 21/11/2012 saat 
mengabarkan kekejian Israel terhadap Palestina. 

Atas tragedi di Palestina itu, masyarakat 
internasional mengecam dan mengutuk Israel. 
Demonstrasi menentang Israel berlangsung di 
berbagai tempat. Aktivitas itu tidak hanya di 
negara-negara yang mayoritas berpenduduk 
Muslim. Bacalah antara lain berita-berita ini: 
“Unjuk Rasa Besar-besaran di Berbagai Negara 
Kecam Israel” (www.inews.id 12 Mei 2021). “Aksi 
Demo Kecam Serangan Brutal Israel Meluas di 
Banyak Negara, di Berlin Diikuti Ribuan Orang” 
(www.tribunnews.com 15 Mei 2021).

apa kontribusi kita

Selanjutnya, mengemuka tanya: Apa sikap 
kita? Apa yang sudah kita kerjakan untuk 
menolong Palestina?  

puisi pemantik ghirah
Pada 1989 Taufiq Ismail menulis puisi 

berjudul “Palestina, bagaimana bisa aku 
melupakanmu”. Isi puisi itu masih relevan untuk 
kita jadikan media renungan dalam usaha 
introspeksi atas peran yang (telah) kita lakukan 
untuk membantu Palestina. 

Ketika kiblat pertama mereka gerek dan 
keroki bagai kelakuan reptilia bawah tanah/ dan 
sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan 
kening kita semua,/ serasa runtuh lantai papan 
surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-
Qur’an 40 tahun silam.

Palestina, bagaimana bisa aku 
melupakanmu/ Ketika anak-anak kecil di 
Gaza belasan tahun bilangan umur mereka, 
menjawab laras baja dengan timpukan batu 
cuma,/ lalu dipatahi pergelangan tangan dan 
lengannya,/ siapakah yang tak menjerit serasa 
anak-anak kami Indonesia jua yang dizalimi 
mereka/ api saksikan tulang muda mereka 
yang patah akan bertaut dan mengulurkan 
rantai amat panjangnya,/ pembelit leher lawan 
mereka,/ penyeret tubuh si zalim ke neraka./

Ketika kusimak puisi-puisi Fadwa Tuqan, 
Samir Al-Qassem, Harun Hashim Rashid, Jabra 
Ibrahim Jabra, Nizar Qabbani dan seterusnya 

untuk Palestina?
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yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta,/ 
jantung kami semua berdegup dua kali lebih 
gencar/ lalu tersayat oleh sembilu bambu 
deritamu,/ darah kami-pun memancar ke 
atas lalu meneteskan guratan kaligrafi ‘Allahu 
Akbar!’ dan ‘Bebaskan Palestina!’/

Ketika pabrik tak bernama 1000 ton 
sepekan memproduksi dusta,/ menebarkannya 
ke media cetak dan elektronika,/ mengoyaki 
tenda-tenda pengungsi di padang pasir 
belantara,/ membangkangit resolusi-resolusi 
majelis terhormat di dunia,/ membantai di 
Shabra dan Shatila, mengintai Yasser Arafat dan 
semua pejuang negeri Anda,/ aku-pun berseru 
pada khatib dan imam shalat Jum’at sedunia:/ 
doakan kolektif dengan kuat seluruh dan 
setiap pejuang yang menapak jalan-Nya, yang 
ditembaki dan kini dalam penjara,/ lalu dengan 
kukuh kita bacalah ‘laquwwatta illa bi-Llah!’/

Palestina, bagaimana bisa aku 
melupakanmu/ Tanahku jauh, bila diukur 
kilometer, beribu-ribu/ Tapi azan Masjidil Aqsha 
yang merdu/ Serasa terdengar di telingaku./ 

Bukti iman
Sekali lagi, apa sikap kita terhadap Palestina? 

Apa kontribusi kita, setelah puasa Ramadhan-
misalnya-, telah mendidik kita untuk selalu 
peduli kepada sesama dan terlebih lagi kepada 
kaum beriman? 

Pikirkanlah selalu masalah Palestina. 
Senantiasa gelisahlah dengan peringatan 
Nabi Saw ini: “Barangsiapa yang pada pagi 
harinya hasrat dunianya lebih besar maka itu 
tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Barangsiapa 
yang tidak takut kepada Allah maka itu tidak 
ada apa-apanya di sisi Allah. Barangsiapa yang 
tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin 
semuanya maka dia bukan golongan mereka” 
(HR Al-Hakim dan Baihaqi). 

Terutama untuk disebut terakhir di atas, 
benar-benar perhatikanlah. Bahwa Rasulullah 
Saw tidak suka kepada umat Islam yang tidak 
peduli kepada urusan saudaranya yang seiman. 

Bahkan, di hadits di atas, bagi yang tidak peduli 
terhadap urusan kaum Muslimin bisa terancam 
keluar dari golongan Muslim.

Doakanlah warga Palestina. “Jika seorang 
Muslim mendoakan saudaranya dari kejauhan, 
maka Malaikat akan mengucapkan: ‘Aamiin’ 
dan bagimu seperti itu jaga’.” (HR Muslim).

Bantulah saudara mukmin kita. 
Renungkanlah ajaran-ajaran mulia ini: 
“Perumpamaan mukmin dalam hal saling 
mencintai dan berkasih sayang adalah ibarat 
satu satu tubuh. Apabila satu organnya merasa 
sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakan 
hal yang sama” (HR Muslim). “Seorang mukmin 
dengan mukmin lainnya ibarat bangunan, satu 
sama lain saling menguatkan” (HR Bukhari-
Muslim). “Barangsiapa menghilangkan 
kesusahan seorang muslim, niscaya Allah 
akan menghilangkan satu kesusahannya di 
Hari Kiamat. Barangsiapa menutup aib seorang 
muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di 
Hari Kiamat. Allah selalu menolong seorang 
hamba selama dia menolong saudaranya” (HR 
Muslim). “Allah akan terus menolong seorang 
hamba selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya” (HR Bukhari).

ladang kebajikan

Sekali lagi, ketika kabar duka tentang 
Palestina kembali kita dengar, apa sikap kita? 
Ketika mereka sakit, sakit jugakah kita? Saat 
Palestina “memanggil-manggil”, apa konribusi 
kita kepada mereka? 

Oleh karena itu, kuatkan tekad untuk 
menolong Palestina. Jangan pernah pedulikan 
saat sebagian orang berkata-kata munkar, 
misalnya seperti ini: “Palestina bukan urusan 
kita. Masalah di negeri kita sendiri sudah 
banyak”.  

Mari, sikap yang tepat adalah bersegera 
menuju salah satu ladang amal yaitu menolong 
Palestina. Tolonglah secara maksimal yang 
masing-masing dari kita bisa lakukan. Sungguh, 
Allah adalah sebaik-baik saksi.: Allahu  Akbar! 
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Setiap kali mengakhiri puasa Ramadhan, 
kaum muslim bahkan berdampak pada 
umat manusia menjalankan rutinitas 
silaturrahim. Sambang sanak, menjalin 

persaudaraan dan persahabatan. Bahkan 
dimomentum silaturrahim Syawalan, bahkan 
diikatkan dan disatukan dengan reuni. Padahal 
keduanya tak bisa disatukan dan disamakan.

Hanya karena mengambil momentum 
bisa mudik, kumpul bareng sanak saudara, 
teman yang jauh pada pulang kampung, maka 
sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. 
Maksudnya sekalian adakan silaturrahim 
sekaligus reuni.

Salah Kaprah 
Silaturrahim

Silaturahmi berasal dari kata shilah yang 
artinya hubungan dan rahim artinya kerabat. 
Rahim sendiri juga bersal dari Ar Rahmah 
yang berarti kasih sayang, sehingga sering 
disebut dengan berkasih sayang atau menjalin 
kekerabatan pada istilah silaturahmi.

Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda 
bahwa, “Engkau menyembah Allah dan tidak 
menyekutukannya dengan sesuatu pun, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
menyambung silaturahmi”. (HR Bukhari).

Menyambung silaturahmi menurut hadist di 
atas juga termasuk ke dalam bagian dari ajaran 
islam. Untuk itu Rasulullah memerintahkan 
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agar umat islam menjaga dan 
menyambung kekerabatan 
khususnya bagi sesama 
muslim. Di hadist yang lain 
juga disbeutkan bahwa,

“Tidak akan masuk surga 
orang yang memutus hubungan 
kekerabatan” (HR Bukhari dan 
Muslim). Hal ini berarti sangat 
penting hubungan silaturahmi 
dilakukan dan dengan itulah 
umat Islam bisa kuat dan saling 
menyokong satu sama lain. Jika 
tidak maka akan bercerai berai.

Jika silaturrahim itu 
dilandasi untuk menyambung 
tali persaudaraan yang putus 
antara ibu dengan paman 
karena ada persoalan. Maka dimomentum 
itu saling memaafkan dan menyatukan lagi 
hubungan kekeluargaan yang retak menyatu 
kembali. Dan dasar serta landasan silaturrahim 
jelas dan tegas. Ikatannya adalah iman dan 
syukur atas kembalinya persaudaraan.

Akan berbeda dengan reuni yang diikatkan 
dengan silaturrahim Syawalan. Bisa jadi karena 
lamanya tak jumpa pertemanan. Karena 
sejak kelulusan dari SD, SMP, bahkan SMA 
tak pernah ketemuan. Di saat inilah karena 
sama kembalinya ke kampung halaman, 
maka diwujudkan pertemuan dengan rajutan 
silaturrahim dan reuni.

Maka begitu reuni ini digelar, maka 
rangkaian ingatan masa kecil, masa lajang dan 

masih muda belia saat itu seakan tumbuh 
lagi. Dan tak jarang pertemuan itu 

melahirkan benih-benih suka, duka, 
senang dan kegembiraan dan 

rasa sayang tumbuh kembali. 
Seperti tanaman kembali 

bersemi dan berkembang manis. Satu dengan 
lainnya mengungkapkan masa lalunya. Dan 
kini bisa berbangga dengan keadaannya 
sembari melepas rindu masa lalu. Tak jarang 
kemudian hubungan mahram pun dihindari. 
Pertemuan ini kemudian mengikatkan dengan 
tukar menukar nomer telepon dan bahkan 
alamat. Terus berlanjutlah pembicaraan diluar 
kemestiaannya sesudah reunian itu. Saking 
intensnya pembicaraan hingga jauh kedalam 
privasi, maka melahirkan benih cinta dan saling 
mencintai. Lupa dan seperti tak sadar diri bahwa 
keadaannya sudah beranak dan bersuami istri. 
Akibat intensitas pembicaraan yang dibalut 
dengan masa lalu kemudian melahirkan rasa 
sayang, tak jarang kemudian keluarga intinya 
yang telah terikat pernikahan itu retak hingga 
cerai. Pilihannya, jatuh pada teman masa 
lalunya.

Nah, kalau sudah sedemikian jauh maka 
reuni tak mampu melahirkan ikatan iman dan 
rasa syukur. Waspadalah…. (A. Zaki)
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Untuk membuat origami berbentuk kupu-kupu, 
siapkan dulu ya bahannya :
1. Kertas Lipat
2. Lem
3. Mata Boneka ukuran 6 mm
Lalu kalau sudah terkumpul semuanya, ikuti langkah selanjutnya ya :

origami
Berbentuk Gajah
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Resep & Uji Dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography
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Nugget sudah pasti jadi salah satu menu 
wajib si kecil ya, Bun. Karena itu lebih 
mudah untuk mengutak atiknya. Supaya 
lebih kaya bahan sekaligus bergizi. 

Dengan membuat nugget sendiri, Bunda bisa 
menyisipkan berbagai bahan. Sehingga si kecil 
mengenal berbagai macam rasa. Sehingga dia 
tak lagi pilih-pilih makanan. Cobain resep ini 
yuk...

Bahan:
- 300 gram tahu putih kukus, lumatkan
- 200 gram daging ayam giling
- 75 gram bawang bombai, parut
- 60 gram keju cheddar, parut halus
- 3 butir telur, kocok lepas
- 100 ml susu cair tawar
- 1 sdt merica bubuk

Nugget Tahu
- 1 sdt garam
- 1/2 sdt gula pasir
- 1/2 sdt pala bubuk

Bahan pelapis:
• 50 gram tepung terigu
• 2 butir telur
• 100 gram tepung roti kasar

Cara membuat:
1. Campur tahu, ayam giling, bawang bombai, 

keju, telur, susu, merica, garam, gula dan 
pala, aduk rata.

2. Siapkan Loyang persegi, alasi dengan 
kertas aluminium atau daun pisang.

3. Tuang adonan nugget ke dalamnya.
4. Kukus selama 25 menit atau hingga 

matang.
5. Potong bulat nugget atau sesuai selera.
6. Gulingkan nugget dalam tepung terigu. 

Celupkan dalam telur dan gulingkan 
kembali dalam tepung roti.
7. Goreng dalam minyak banyak 

dengan api sedang hingga kuning 
kecokelatan dan matang. Angkat 

dan tiriskan.
8. Sajikan hangat dengan 

tambahan French fries, 
saus sambal dan saus 

tomat botolan.

Untuk ± 6 porsi
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BAPAk ADi FirMANsyAH, Pedagang

“ Alhamdulillah dari segi rasa enak dan 
daging sate nya besar-besar. Jumlahnya 

juga tidak kurang dari order awal, gule nya 
juga terasa sedap, pengiriman on time. Dan 

pelayanan nya ramah. Pokoknya siiiiip lah. 
Insyaallah next klo ada acara lagi mau pesan 

di Istiqomah aja.”

BU MElAwATi iNDrAwAN, Perbankan

“ Soal rasa gak perlu diragukan lagi 
pokoknya, mantap , sedap dan kambingnya 
tidak berbau. Saya udah langganan pake 
Istiqomah, Insyaallah next order lagi. 
Bentuk penyajiannya juga oke, pokoknya 
terimakasih ya.”

iBU iDA HANDAyANi, ibu rumah Tangga

“ Alhamdulillah, semuanya masakannya 
enak, teman saya juga bilang enak mulai dari 

gulenya, sate, kerengsengannya semuanya 
nikmat. Pelayanannya Alhamdulillah baik 

sekaligus ramah sekali.”

iBU l. AyU lEsTAri, ibu rumah Tangga

“Alhamdulillaah cocok sama semua 
masakannya, tidak bau kambing sama sekali, 
dagingnya juga empuk, sambel goreng 
kentang atinya juga oke, acarnya juga berasa 
seger, yang paling suka berasa rempahnya, 
pengiriman juga tepat waktu. Alhamdulillaah, 
bapak drivernya baik.”
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Hari raya Idul Adha dilaksanakan bagai 
hari ke setia kawanan sosial paling 
kolosal di dunia. Tiada seorang fakir 
miskin yang terlantar kekurangan 

makanan bergizi. Persiapan penyambutannya 
telah nampak semarak ditandai dengan 
munculnya penjualan hewan ternak yang 
telah banyak digelar, bagai supermarket yang 
berderet-deret di sepanjang jalan. Dan pasti 
para pengusaha memiliki strategi masing-
masing, demi melariskan hewan kurbannya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh 
Wedhusmart, banyak sekali cashback yang akan 
diterima oleh pembeli. Beberapa di antaranya 
yakni jika membeli tiga ekor sapi, baik itu 
perorangan, instansi pemerintahan maupun 
masjid akan mendapatkan satu ekor kambing 
yang sudah diolah menjadi masakan gule.

Cashback,
Pembelian 
hewan 
kurban
oleh : titanio Ferriawan, s.pd

Sedangkan untuk pembelian hewan kurban 
dari wedusmart dan disalurkan melalui LAZ 
DAU akan mendapatkan satu liter gule. Bukan 
hanya itu saja, khusus pembelian di bulan Juni 
akan diberikan cashback sebesar Rp. 50 ribu. 

Tenang saja untuk masalah harga sangat 
bersahabat kok dengan kantong kita, nah 
untuk kambing mulai dari Rp. 2 juta, sedangkan 
harga sapi mulai dari Rp. 20 juta dan siap 
melayani perawatan dan pengiriman sampai 
hari H. Tuhkan, harganya masih aman. Oh 
ya, di Wedusmart juga menyediakan jasa 
pemotongan dan pengemasan di lokasi 
kandang maupun di lokasi pengiriman. Tapi 
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. 

Jadi tunggu apalagi, yuk pesan hewan 
kurbanmu sekarang! Syariat tertunaikan, 
Niatnya tersampaikan.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Kantor dan Studio : Jl. Pahlawan 200 
(Wisma Sarinadi), Sidoarjo, Jawa Timur
Siaran: Telp. 031-8961514, 
SMS/WA 0851 0254 6546,
FB/Twitter:@Suara_SidoarjoLPP FM 100,9 Informatif | Cerdas | Menghibur

Official Media Partner:
LAZ Provinsi /

kAbuPAten / kotA 
dengAn 

kAtegori
keLembAgAAn

terbAik
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Isi kotakan: Nasi Putih, 3 tusuk sate, cup, gule,
sambal goreng hati kentang, sambal acar, krupuk udang,

buah pisang, alat makan, box, buku risalah/do’a

Sidoarjo : Jl. Mangkurejo No.6 Kwangsan Sedati, Telp. 031 891 2424
Jl. Raya Buncitan No.1 Sedati Sidoarjo

Telp. 031 891 2324, 0851 0219 2424, 0856 4892 8881
Surabaya : Telp. 0851 0007 7214, 0851 0322 2424

Email : aqiqahistiqomah@gmail.com

PAKET
MENU PILIHAN

Gule KAPASITAS
HARGA

SATE KRENGSENGAN JANTAN bETINA
Syukuran 100 - 125 35 iris 1 panci 40 orang - 1.450.000
Sedang 175 - 200 55 iris 1 panci 70 orang 2.200.000 1.700.000
Besar 275 - 300 85 iris 1 panci 100 orang  2.500.000 1.850.000
Super 375 - 400 115 iris 1 panci 125 orang 3.050.000 2.200.000
Platinum 475 - 500 140 iris 2 panci 150 orang 3.400.000 2.550.000

Paket Harga Kambing

TYPE JUMLAH
KOTAKAN

HARGA PAKET 
JANTAN

HARGA PAKET 
bETINA

Tasyakuran 40 Box - 2.250.000
Sedang 70 Box 3.400.000 2.850.000
Besar 100 Box 4.100.000 3.450.000
Super 125 Box 4.950.000 4.050.000
Platinum 150 Box 5.800.000 4.800.000

Paket Nasi Kotak

Harga sewaktu - waktu bisa berubah Syukuran ± 6Lt .,Sedang ± 8Lt., besar ±10Lt., Super 16 ± Lt., Platinum 20 ± Lt.
1 Paket masakan untuk 2 menu varian/olahan.
Untuk paket aqiqah di atas paket yang tertera bisa menghubungi lebih lanjut

Barcode Google maps
Istiqomah Aqiqah diakses lewat

Android, iPhone, Blackberry




