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Woku Labu Siam

raTrI FebrIyanI, Ibu rumah Tangga 
banyaK sedIKIT sedeKah,
rasa IKhlas aKan mem-

buaTnya berKah
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Website: lazdau.org
Email : redaksi.istiqomah@gmail.com
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“Tidaklah seorang anak Adam 
melakukan pekerjaan yang paling dicintai 
Allah pada hari nahr kecuali mengalirkan 
darah (menyembelih hewan kurban). 
Maka hiasilah dirimu dengan ibadah 
kurban.” (HR.Al-Hakim, Ibnu Majah dan 
at-Tirmidzi).

Sebagaimana namanya, kurban 
merupakan upaya untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Sang Maha 
Pencipta dengan hati yang ikhlas. Bila 
ditelusuri sejarahnya, hanya orang-orang 
yang ikhlas yang mau berkurban karena 
Allah Subhanahu wa ta’ala. Seperti 
keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan 
anaknya Ismail.

Telah dikisahkan dalam Al Qur’an, 
Nabi Ibrahim bermimpi mendapat 
perintah Allah untuk mengurbankan 
anaknya, Ismail. Siapapun, pasti tak akan 
tega menyembelih anaknya sendiri. Tetapi 
karena itu diyakini sebagai perintah, Nabi 
Ibrahim pun mau melaksanakannya. 

Dengan terlebih dahulu berdialog meminta 
pendapat anaknya. Alhamdulillah, sebagai anak 
yang baik, Ismail menuruti perintah dari Allah, 
meskipun resikonya akan meninggal. Tapi Sang 
Maha Kuasa sayang terhadap hamba-hambaNya, 
sehingga dalam sekejap mata diganti dengan 
kibas (domba).

Merenungi kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail, 
kita sepatutnya merasa malu bila tak berkurban. 
Apalagi yang disuruh kurbankan bukan anak atau 
diri sendiri, tetapi sedikit harta dalam bentuk 
seekor kambing, domba ataupun sapi. Bila masih 
berat juga, itulah ukuran keikhlasan yang ada di 
hati kita masing-masing.

Lalu selain ikhlas dalam berkurban, siapa saja 
sih yang berhak menerimanya.  Selengkapnya telah 
di kupas tuntas oleh Tim Redaksi dalam Rubrik 
Utama Majalah Istiqomah, yang bertajuk “Kurban 
Kita, Untuk Mereka”. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Qurban 
dengan hati Ikhlas
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moch. dimas ardianto,
Santri Panti Asuhan Istiqomah

Kutitipkan
rinduku

Lewat Doa

“ Rindu? Pasti. Ingin 
langsung memeluk? Ingin 

sekali. Tapi apa daya, 
semua itu hanya mimpi, 
karena ayahku sudah di 

alam berbeda denganku. 
Hanya doa yang kutitipkan 

pada Robbku. ”

Seorang ayah adalah pemimpin dalam 
sebuah keluarga. Layaknya sebuah 
kapal, keberadaannya begitu dibutuhkan 
sebagai seorang nahkoda yang 

memimpin dan mengarahkan keluarga menuju 
arah yang lebih baik. Tugas dan tanggung jawab 
diemban tentunya tidaklah mudah, dia harus 

Dzulqo'Dah 1442 h
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menjadi panutan baik untuk dicontoh bagi 
seluruh anak-anaknya.

Namun ketika ayah pergi meninggalkan 
untuk selamanya, pasti akan sangat membekas 
untuk keluaga terutama anak-anaknya. Entah 
itu karena kenangan bersama ataupun kebaikan 
yang pernah dia lakukan. Memang itu semua 
akan terasa berat, tapi kita harus tetap tegar 
dan merelakan sang tulang punggung keluarga 
yang telah lebih dulu pergi meninggalkan kita.

Hanya doa lah senjata kita untuk berbicara 
kepada Tuhan, meminta pada-Nya untuk 
menjaga Ayah dan terus berharap yang terbaik 
agar ditempatkan di surga. Dan inilah yang 
dilakukan oleh Moch. Dimas Ardianto salah 
satu santri Panti Asuhan Istiqomah.

Dimas begitulah panggilan akrabnya, 
merupakan anak bungsu dari dua bersaudara 
berasal dari kota minyak. Ayahnya telah 
meninggal dunia secara tiba-tiba, saat ia 
berusia lima tahun. Bukan karena sakit yang 
diderita, tapi karena Allah lebih sayang kepada-
Nya. Ibunya yang hanya bekerja sebagai petani, 
membuat dimas harus 
ikhlas dan mau untuk 
tinggal di Panti Asuhan 
Istiqomah. Berat? 
Memang. Tapi mau 
tidak mau, dia harus 
menurut kepada sang 
malaikat tak bersayap. 

“Dimas ikhlas dan 
mau tinggal disini, 
bukan karena terpaksa 
tapi memang biaya 
sekolah disana juga 
mahal. Jadi kasian ibu 
kalau terlalu bekerja 
keras. “ tuturnya sambil 
tersenyum.

Ya, jika anak yang 
masih duduk di bangku 

sekolah kelas empat sekolah dasar ini 
ditanya mengenai rindu tidaknya akan sosok 
ayahnya. Pasti diakan menjawab sangat 
rindu dan satu-satunya cara yang bisa ia 
lakukan adalah dengan berdoa sehabis 
sholat dan mengirimkan Al Fatihah untuk 
ayahnya.

“ Dulu kalau dimas rindu sama bapak, 
pasti akan langsung datang berziarah ke 
makamnya sambil berdoa disana. Tapi 
karena sekarang jauh, jadi dimas hanya bisa 
mengirimkan doa dan Al Fatihah saja untuk 
bapak,” tambahnya sambil berkaca-kaca.

Sama seperti halnya anak-anak pada 
seusianya yang memiliki sebuah cita-cita, 
Dimas mempunyai mimpi menjadi seorang 
Polisi. Dan demi mewujudkan itu semua, ia 
harus belajar lebih keras lagi. Agar apa yang 
inginkan bisa membuat keluarga khususnya 
almarhum ayahnya bangga kepadanya. 

Doakan Dimas ya, supaya cita-citanya 
bisa tercapai. Aamiin... (seperti yang 
dituturkan kepada : Salama)
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Tak terasa Idul Adha sudah didepan mata, 
itu tandanya sebantar lagi umat Islam akan 
merakannya. Dan dimana akan menjadi hari 
bagi yang mampu untuk berqurban baik berupa 

kambing ataupun sapi. Tentunya setiap orang ingin 
melakukannya. 

Namun harga hewan ternak yang cukup tinggi 
membuat banyak orang berpikir ulang untuk 
melakukannya. Jangankan untuk orang yang memiliki 
penghasilan pas-pasan, untuk orang yang mampu juga 
akan terasa berat. Tapi ada beberapa solusi agar niat kita 
bisa terlaksana, yakni dengan cara menabung.

Nah, dengan cara ini maka biaya berqurban tidak 
akan terasa berat karena dilakukan dengan cara mencicil. 
Tentukan terlebih dahulu besarnya cicilan yang harus 
disisihkan setiap bulannya sesuai dengan kisaran harga luqman hakim, Karyawan swasta

“Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan 
penyembelihan (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah 

terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada 
mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu 
berserahdirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira pada 

orang-orang yang tunduk (patuh) pada Allah.” (Q.S Al Hajj:34)

Dzulqo'Dah 1442 h
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hewan ternak yang dipilih serta pemasukan 
diterima, setelah itu dibagi menjadi 10-11 bulan.

Oh ya, cara ini bisa dilakukan dengan 
ikut menabung di perorangan, bank ataupun 
program dari instansi lembaga yang 
mengadakannya, seperti halnya program yang 
saya ikuti di LAZ Dompet Amanah Umat. 

Alhamdulillah, dengan adanya program 
tabungan qurban di Istiqomah Insyaallah 
sangat membantu untuk mewujudkan niat 
melaksanakan ibadah qurban tahun ini dan 
tahun-tahun berikutnya. Kalau ditanya susah 
atau tidaknya untuk menyisihkannya, saya akan 
menjawabnya sama sekali tidak. Karena itu 
semua tergantung dari niat masing-masing dan  
seharusnya tidak berat sebab ibadah qurban ini 
bisa dilaksanakan dengan cara menabung. Misal 
saja tiap bulan menyisihkan 200ribu dalam 10 
bulan sudah terkumpul 2 juta.

Saya berminat dengan adanya program 
ini, karena jujur saja saya merasa senang 
sekali, sebab setiap orang muslim pasti ingin 
melaksanakan ibadah qurban dan bisa saling 
berbagi bersama jika memang ada rezeki. Dan  
Alhamdulillah diawal tahun 2021 ini saya diberi 
rezeki oleh Allah sehingga bisa menyisihkan 
sebagian untuk mengikuti program tabungan 
qurban dan ini adalah ibadah qurban saya yang 
pertama.

Berbagi bagi saya mempunyai arti bisa 
memberikan manfaat bagi orang lain baik 
berupa materi maupun non materi. Kalau soal 
ispirasi pertama saya berbagi adalah kisah-kisah 
para Sahabat pada zaman Rasulullah yang rela 
memberikan hartanya untuk berperang demi 
menegakkan kebenaran Islam. 

Kalau di tanya tentang suka ataupun 
duka  dalam berbagi, bagi saya tidak ada 
ceritanya kalau berbagi itu ada dukanya. 
Justru dengan berbagi walaupun tidak 
besar nilainya tetapi itu bisa memberikan 
ketentraman secara pribadi maupun bagi 
orang lain. Meskipun saat ini hampir semua 

orang terkena dampak atas pandemi ini. Mulai 
dari pengurangan pegawai, penjualan menurun 
dll. Tetapi, Alhamdulillah saya termasuk orang 
yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk 
bisa berbagi dengan sesama melalui Istiqomah 
dan tidak kawatir dengan kondisi pandemi 
karena berbagi bisa saya lakukan cukup dengan 
melalui transfer sehingga keamanan kesehatan 
tetap saling terjaga.

Pernah dulu saya mendapatkan musibah 
atau ujian berupa kesulitan ekonomi dan saya 
meyakini bahwa itu mungkin saya kurang 
sedekah sehingga diingatkan oleh Allah melalui 
ujian tersebut. Dari ujian itulah saya yakin 
bahwa memang dengan ikhtiar sedekah itu 
memiliki kekuatan yang dahsyat yang sangat 
mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari 
kita agar bisa senantiasa terhindar dari musibah.

Oh ya, Alhamdulillah saat ini selain iku 
dalam program tabungan qurban. Saya juga  
menjadi salah satu donatur tetap di LAZ DAU 
sejak tahun 2018. Karena memang tempat 
tinggal saya tidak jauh dari Istiqomah dan saya 
tahu ada santri panti asuhannya baik yatim 
maupun piatu, maka saya merasa harus untuk 
berbagi kepada mereka.

Semoga bagi para pembaca yang belum 
ikut berqurban tahun ini, tahun depan bisa 
mewujudkannya. Dan bagi para donatur yang 
sudah berqurban tahun ini, bisa berqurban 
lagi tahun depan. Aamiin ... (seperti yang 
disampaikan ke : Salama)

Dzulqo'Dah 1442 h
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Tak terasa hari raya Idul Adha sebentar 
lagi akan tiba. Di hari istimewa ini, umat 
Muslim melakukan berbagi ibadah untuk 
melengkapi amal kebaikannya yaitu 

berpuasa sunnah. Tak hanya itu, mereka juga 
berusaha untuk dapat menyempurnakan ibadah 
dengan melaksanakan kurban. 

Umumnya, umat Muslim melaksanakan 
kurban dengan cara memilih dan membeli hewan 
secara langsung. Mereka mendatangi penjual 
ataupun peternak seperti sapi dan kambing, 
lalu membelinya untuk dijadikan hewan kurban. 
Dan tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri 
ketika kita bisa berkurban. Namun, ditengah 
kondisi yang masih ada virus covid-19 ini, ada 
baiknya jika kegiatan berkurban bisa dilakukan 
dengan mudah secara online. 

Banyak dari lembaga resmi yang bisa kita 
titipkan amanah untuk mewujudkan mimpi kita, 
seperti halnya Lembaga Amil Zakat Dompet 
Amanah Umat (LAZ DAU) yang memfasilitasi 
masyarakat untuk bisa membeli hewan qurban 
dari rumah secara online baik itu melalui layanan 
transfer ataupun melalui website donasi.lazdau.
org/qurban.

Melalui fasilitas inilah, para mudhohi bisa 
bertransaksi untuk memilih sekaligus memesan 
kambing yang di kurbankan untuk disalurkan 
ke pelosok desa. Karena di sana banyak dari 

msyarakatnya yang kesulitan soal perekonomian 
di masa pandemi seperti saat ini. Puluhan ribu 
orang terpaksa kehilangan mata pencaharian 
dan kesulitan ekonomi semakin dirasa oleh 
mereka yang bergantung pada penghasilan 
harian, bahkan hanya untuk sekadar makan saja.

Oh ya, tidak usah khawatir soal 
penyembelihan hewan qurban di LAZ DAU. 
Karena semua berjalan sesuai dengan syariat 
Islam, dari proses administrasi, jenis hewan, 
penyembelihan sampai pembagian daging 
qurban. InsyaAllah, qurban kita untuk mereka 
pun jadi lebih bermanfaat dan berkah.

Jadi, tunggu apalagi. Yuk ikut sempurnakan 
Hari Raya Idul Adha hingga ke pelosok desa 
untuk dhuafa, yatim, guru ngaji dan yang 
terdampak pandemi bersama LAZ DAU. 

perluas Kebaikan bersama laZ dau.
Menyambut datangnya ibasdah Qurban 

1442 H yang jatuh pada hari Selasa 20 Juli 
2021, banyak dari lembaga saling berlomba 
menawarkan program-program untuk menarik 
hati para mudhohinya. Salah satunya Lembaga 
Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU), 
yang mengusung tema “Perluas Kebaikan”. 
Dari program ini banyak sekali manfaat yang 
dirasakan langsung, baik oleh mudhohinya 
maupun si penerima daging hewan kurbannya.

Qurban Kita, 
untuk mereka
“Tidaklah seorang anak Adam melakukan 
pekerjaan yang paling dicintai Allah pada 

hari nahr kecuali mengalirkan darah 
(menyembelih hewan kurban). Maka hiasilah 

dirimu dengan ibadah kurban.” 
(HR.Al-Hakim, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)
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“Alhamdulillah, tahun ini LAZ DAU 
meluncurkan tema Perluas Kebaikan dengan 
memiliki komitment DAU untuk terus menebar 
kebaikan. Perluas kebaikan bertujuan untuk 
memperluas kemanfaatan sekaligus kebahagiaan 
kurban untuk yatim dan dhuafa yang tersebar 
di desa miskin di wilayah jawa timur. Dengan 
begitu, kebaikan kurban lebih tepat sasaran dan 
dapat dirasakan oleh warga yang benar-benar 
membutuhkan,” tutur Moh. Takwil, M.Pd.

Banyak sekali alasan dan pertimbangan untuk 
mengusung tema Perluas Kebaikan pada Kurban 
tahun ini. Beberapa diantaranya, LAZ DAU ingin 
menekankan pada luasnya kemanfaatan serta 
menfasilitasi warga kota agar hewan qurbannya 
dapat dirasakan manfaatnya di desa dengan 
penduduk yang miskin.

Namun bukan hanya kemanfaatannya saja 
yang ditawarkan oleh LAZ DAU, juga ada banyak 
keuntungan untuk para mudhohi bila membeli 
hewan kurban di Wedusmart diantaranya ada 
Cash Back 100.000 untuk 10 Pembeli Pertama dan 
masih banyak yang lainnya. 

Jadi yuk beli hewan kurbanmu di Wedusmart 
dan salurkan melalu LAZ DAU. Dapatkan 
keuntunngan dan raih pahala berlipat ganda. 

banyak manfaat, banyak Keuntungan.
Dulu karena tak mau repot, orang yang akan 

berkurban biasanya menyerahkan hewan ternak 
atau sejumlah uang langsung kepada panitia 
kurban untuk dibelikan kambing ataupun sapi. 
Nah, sekarang ada alternatif nih untukmu yang 
ingin berkurban dengan praktis, mudah dan 
tentunya berkah sesuai syariat yaitu melalui LAZ 
DAU.

Tak perlu harus datang langsung ke kantor 
untuk memesan hewan kurban, cukup duduk 
santai di rumah dan masuk di aplikasi donasi.
lazdau.org/qurban. Qurban anda bisa langsung 
kami terima. 

“ Untuk kurban kali ini, kami benar-benar ingin 
memberikan kemudahan bagi para mudhohi yang 

mau berkurban caranya bisa melalui website dan 
pembayaran via transfer. Atau jika ingin bertanya-
tanya lebih jelasnya, bisa langsung datang ke Jl. 
Raya Buncitan no. 01,” tutur Andre Husnari, S.Sos 
Manager Fundraising.

Selain banyak sekali mendapatkan manfaat 
dari berkurban, ada keuntungan juga yang 
akan mudhohi dapatkan jika menyalurkan 
hewan kurbannya di LAZ DAU. Diantaranya : 
Mendapatkan dokumentasi penyembelihan 
dan penyaluran hewan kurban, Gratis biaya 
operasional dan bisa request lokasi penyaluran 
hewan kurban.

Mari ambil bagian anda dalam Program 
Perluas Kebaikan di Pelosok Desa bersama LAZ 
DAU. Karena kurban kita adalah milik mereka. 

 Qurban Kita, untuk mereka
Bagi sebagian kita, menikmati daging 

mungkin hal yang biasa bahkan daging kurban 
kadang tersimpan di lemari es dalam waktu yang 
cukup lama. Namun bagi saudara saudara kita 
di pelosok dan para penerima manfaat lainnya, 
menikmati daging hanya bisa dirasakan saat Idul 
Adha itupun jika ada pemotongan hewan kurban 
di kampung mereka.

Tak mudah memang untuk menyalurkan 
hewan kurban sampai ke pelosok desa. 
Menempuh jalur darat yang berliku, naik 
turunnya medan perjalanan, terjalnya bebatuan 
dan air yang bergelombang, untuk bisa sampai 
kepada mereka.

Tapi semua itu masih bisa LAZ DAU tempuh 
untuk dapat menyampaikan amanah mudhohi, 
supaya  daging qurban tak hanya dapat dinikmati 
oleh masyarakat di kota. 

“ Kami siap menjadi jembatan kebaikan dari 
amanah yang dititipkan oleh para mudhohi 
untuk mereka yang tinggal di pelosok-pelosok 
desa,  desa rawan kemisikinan, minoritas dan 
rawan pemurtadan yang tidak ada pemotongan 
hewan kurban di sana,” tutur Zaini Syam, M.Pd.

Dzulqo'Dah 1442 h
Juli 2021 M

iSTiqoMah 11

u
T

a
M

a



Oleh: moh Takwil, m.pd. COO DAU dan Dosen STAI Alif Laam Miim Surabaya

Nuruddin Zanki seorang politkus 
yang handal. Nama Aslinya adalah 
Nuruddin Mahmud bin Atabik Qasim 
Ad-Daulah Abi Said Zanki bin Al 

Amir Al-Kabir Aq Sunqur. Seorang pemimpin 
yang banyak menoreh prestasi dalam masa 
kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang 
dapat menginspirasi para penakluk-penakluk 
kedzaliman. Dan seorang pemimpin yang lebih 

mengutamakan persatuan kaum muslim dalam 
melawan penjajah dan musuh dari luar Islam.  

Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang 
selalu menjaga shalat berjamaah, shalat malam 
(Qiyamul Lail), banyak membaca al-Qur’an 
dan berpuasa. Ia memiliki ilmu agama yang 
mendalam, sangat dekat dengan para ulama, 
dan ikut meriwayatkan hadits bersama mereka. 
Keadilan dan penegakkan syariah merupakan hal 

Kepemimpinan
Nuruddin Zanki
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yang sangat menonjol dalam pemerintahannya. 
Ia mendorong dilangsungkannya majelis-
majelis ilmu, mendirikan madrasah-madrasah, 
serta memberikan berbagai wakaf untuk 
keperluan agama dan masyarakat.

Banyak prestasi-prestasi yang didapatkan 
pada masa kepemimpinan Nuruddin Zanki, 
mulai dari bidang politik, keadilan, kemakmuran, 
persatuan umat dan kesejahteraan rakyatnya.

Di bidang politik, ekspansi kekuasaan 
berhasil ia lakukan. Banyak wilayah-wilayah 
yang berhasil disatukan ke dalam kekuasaannya. 
Pada tahun 1154, ia berhasil menyatukan 
Damaskus ke wilayah kekuasaannya. Kemudian 
pada tahun 1159 Ia berhasil menaklukkan 
wilayah Harran, ia juga berhasil menundukkan 
Balbek dan Mosul. Nuruddin juga menaklukkan 
beberapa benteng-benteng yang dikuasai 
Kerajaan Salib seperti Afamiya, Harem, Anṭarsus, 
Akrad, Munaiṭirah dan benteng-benteng 
lainnya. Inilah dampak dari keterikatannya 
dengan syariat Islam, ia tidak berseberangan 
dengan Abbasiyah sebagaimana ayahnya. Ia 
lebih memilih untuk membangun persatuan 
umat Islam dalam menghadapi serangan-
serangan dari luar. Sehingga ia selalu menang 
dalam pertempuran melawan musuh.

Pada masa kepemimpinannya, wilayah-
wilayah dalam kekuasaannya mengalami 
kemakmuran. Dari situ berdirilah sebuah 
lembaga yang belum pernah dibuat oleh 
para pemimpin sebelumnya, yaitu Dar al-Adl 
“Rumah Keadilan”. Lembaga yang didirikan di 
Damaskus ini berfungsi untuk menyelesaikan 
kasus-kasus yang tidak mampu ditangani 
oleh hakim-hakim biasa, sehingga Nuruddin 
sendirilah yang memimpin persidangannya. 
Ia menghadirinya empat kali seminggu, dan 
menghadirkan para ahli hukum dan fiqih dari 
semua madzhab.

Selain di atas, Nuruddin banyak 
mengeluarkan kebijakan yang berorientasi 
kepada kepentingan umat. Salah satunya 
yaitu, ia sempat membangun infrastruktur di 
Mekah dan Madinah ketika ia berangkat haji. 
Nuruddin menyempurnakan pembangunan 
gerbang-gerbang di madinah serta penggalian 
sumur untuk sumber air di Uhud, semua itu 
dimaksudkan untuk dipergunakan oleh para 
jamaah haji.

Begitulah hendaknya seorang pemimpin, 
kepemimpinan untuk menjaga agamanya, 
pelaksanaan hukum dengan seadil-adilnya, 
setiap tindakannya berorientasi pada 
kepentingan rakyatnya. Karena itu merupakan 
amanah dan perintah agama. Wallahu A’lam
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Persaudaraan Islam atau “ukhuwah 
Islamiyah” adalah persaudaraan yang 
dibangun atas ikatan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah SWT, yakni 

ikatan tauhid. Ikatan yang dibangun atas dasar 
keyakinan bahwa tidak ada yang berhak dan 
patut disembah selain Allah SWT. Allah yang 
menjadi tempat meminta pertolongan dan 
tempat bergantung.

Landasan persaudaraan Islam, atau 
persaudaraan se iman adalah firman Allah 
surat al-Hujurat [49] ayat 10 yang artinya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 
bersaudara, karena itu damaikanlah antar kedua 
saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kami mendapatkan rahmat”. 

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab di 
Makkah maupun di Madinah (yang sebelumnya 
bernama Yatsrib) sering kali berselisih dan 
bertengkar satu sama lain. Antara suku Aus 
dan Khazraj di Yatsrib keduanya bermusuhan. 
Islam yang menyatukan mereka. Saat mereka 
telah bersatu dalam iman, ada seorang Yahudi 
menghasut, maka berselisihlah mereka. Allah 
mengingatkan mereka dengan firman-Nya 
surat ali Imran [3] ayat 103 yang artinya: “Dan 
berpegangteguhkan kamu semua pada tali 
Allah dan janganlah bercerai berai. Dan ingatlah 
nikman Allah kepadamu, ketika kamu dulu 
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, 
sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi  
bersaudara”.

Persaudaraan Islam
Rasulullah SAW menggambarkan 

persaudaraan muslim antara lain sebagaimana 
sabda beliau: “Seorang mukmin dengan mukmin 
lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling 
menguatkan antara satu dengan lainnya” (HR al-
Bukhari dan Muslim). 

Demikian pula beliau bersabda: 
“Perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan, 
kasih sayang dan empati mereka adalah bagaikan 
satu tubuh, apabila satu anggota tubuh sakit 
maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa 
panas” (HR. Bukhari dan Muslim)

Persaudaraan Islam tidak mengenal batas 
teritorial, suku, ras dan golongan. Tatkala ada 
saudara sesama muslim yang mengalami nasib 
terdzalimi, tiada alasan mengabaikannya. Ketika 
ada kaum muslimin yang terdzalimi misalnya di 
Rohingya atau di Palestina saat ini yang teraniaya 
oleh kedhaliman dan kebiadaban Israil, tidak 
ada alasan untuk abai lalu mengatakan, “itu 
bukan urusan kita”. Wajib kita mempedulikanya, 
minimal dengan mendo’akannya.

Rasulullah Saw menyampaikan: “Seorang 
muslim adalah saudara bagi muslim lainya, dia 
tidak mendzaliminya dan tidak membiarkannya 
disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan 
saudaranya maka Allah akan membantu 
kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan 
kesusahan seorang muslim, Allah akan 
menghilangkan kesusahannya dan kesusahan di 
hari kiyamat”.(HR. al-Bukhari dan Muslim).
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Pernikahan adalah ibadah yang paling 
lama kita jalani, karena ia setengah 
dari agama yang kita yakini. Maka 
menyamakan visi dan misi di awal 

ta’aruf adalah sesuatu yang sangat penting, 
serta memahami hak dan kewajiban masing – 
masing peran.

Beberapa wasiat pernikahan yang 
disampaikan Imam Ahmad dan Umamah binti 
al harits ketika menikahkan putra dan putrinya
1. Maka laksanakan tugasmu karena itu 

bagian dari tanggung jawabmu, seperti 
memberi nafkah yang halal dan lain-lain.

2. Wanita sangat suka mendapatkan perhatian, 
mereka suka mendapatkan ucapan cinta 
yang jelas dari suaminya bahwa mereka 
dicintai. 

3. Wahai anakku ketika engkau sudah 
menikah, biarlah istrimu yang mengatur 
rumahmu, karena itu adalah singgasananya. 
Agar istrimu mudah memenuhi perintahmu 
dan memenuhi perintah Allah. Karena ia 
tidak boleh keluar kecuali atas izinmu.

4. Wanita menyukai sebagaimana apa yang 
engkau sukai ,( misalnya bicaranya lembut, 
berpenampilan baik, pakaian bersih dan 
memiliki bau yang menyenangkan)

5. Banyaklah memberi maaf karena Dalam 
beberapa kondisi, terkadang wanita lupa 
bersyukur dan menolak segala nikmat yang 
diberikan suaminya di dalam keluarga

6. Memberi ruang untuk bersosialisasi dengan 
keluarganya

7. Memberi waktu istirahat karena adakalanya 
wanita mengalami kondisi tubuh yang 
lemah dan kelelahan pikiran.

8. Bersikap ma’ruf

9. Istri adalah tawanan bagimu, sayangilah dia. 
Maklumi kelemahannya. Dengan demikian, 
dia akan menjadi kebaikan bagimu dan 
akan menjadi sebaik-baik istrimu

10. Wanita diciptakan dari tulang rusuk 
melengkung, maka jika sang istri melakukan 
tindakan keliru, maka menasehati dengan 
cara yang baik/

Diriwayatkan bahwasanya Umamah 
binti al harits memberikan pesan pada anak 
perempuannya ketika menikah,

1. taatilah perintahnya (selama tidak 
menyuruh kepada kemaksiatan). Karena 
sesungguhnya ketaatanmu kepada 
suamimu adalah ridha allah

2. qona’ah dengan rizki yang di berikan Allah 
melalui suamimu,selama itu halal.

3. Jagalah matanya agar suamimu tidak 
melihat yang buruk yang ada pada dirimu, 
jaga hidungnya agar ia tidak mencium 
bau yang tidak baik dari dirimu, jaga 
pemenuhan perutnya dan jagalah tidurnya

4. Jagalah aib dan kekurangan  suamimu 
sebagaimana engkau menjaga aib dirimu 
dan keluargamu

5. Hormati dan cintai keluarganya.
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Oleh: h.maskhun,s.ag.m.hI
Ketua PCNU Sidoarjo

Setiap kali kita merayakan hari raya idul 
adha,maka asosiasi akal fikiran kita 
kembali teringat,kembali terkenang 
akan sebuah peristiwa yang amat sangat 

penting dalam sejarah kehidupan manusia,yang 
terjadi pada diri Nabiyullah Ibrahim as tatkala 
Allah swt mencoba dan menguji kekuatan 
iman beliau dengan memerinyahkan agar 
menyembelih putra tercintanya yaitu 
Ismail,yang semuanya secara tekstual telah 
dilustrasikan oleh Allah swt dalam al Qur’anul 
karim:

 . َحِليٍم  بُِغَلٍم  نَاُه  ْ فَبَشَّ  . اِلِنَي  الصَّ ِمَن  ِل  َهْب  رَبِّ 
نِّ 

َ
َمنَاِم أ

ْ
رَى ِف ال

َ
ْعَ قَاَل يَا ُبَنَّ إِنِّ أ ا بَلََغ َمَعُه السَّ فَلَمَّ

تُْؤَمُر  َما  اْفَعْل  بَِت 
َ
أ يَا  قَاَل  تََرى  َماَذا  فَاْنُظْر  ْذَبَُك 

َ
أ

ابِِريَن . َُّ ِمَن الصَّ َستَِجُدِن إِْن َشاَء الل
Artinya : Wahai tuhanku anugerahkanlah 

kepadaku seorang anak yang saleh. Maka kami 
beri dia kabar gembira dengan seorang seorang 
anak yangamat sabar. Maka ketika anak itu 
tel;ah dewasa. Ibrahim berkata : “ Hai anakku, 
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 
bahwa aku menyembelihmu,maka pikirkanlah 
apa pendapatmu “ Ia menjawab : “Hai 
Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu,insya Allah kamu akan mendapatiku 
termasuk orang – oran yang sabar “ (QS. Ash-
Shaffat : 100-102)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa apa 
yang dialami Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan 

BERkURBAN 
meraih Kesempurnaan

putranya itu merupakan batu ujian yang amat 
berat. Memang hak Allah untuk menguji hamba 
yang dikehendaki-Nya dengan bentuk ujian yang 
dipilih-Nya berupa beban dan kewajiban yang 
berat. Bila ujian itu telah ditetapkan, tidak seorang 
pun yang dapat menolak dan menghindarinya. Di 
balik cobaan-cobaan yang berat itu, tentu terdapat 
hikmah dan rahasia yang tidak terjangkau oleh 
akal pikiran manusia.

Ada tiga hikmah besar yang dapat kita ambil 
dari peristiwa yang dialami Nabiyullah Ibrahim 
‘alaihissalam bersama putranya Nabiyullah Ismail 
‘alaihissalam. :
1. Bahwa perintah Allah SWT haruslah dilak-

sanakan dengan ikhlas, dengan tekad bulat 
berdasarkan prinsip  وأطعنا -kami den سمعنا 
gar dan kami patuhi bukan dengan prinsip 
وأصينا  .kami dengar tetapi kami lupakan سمعنا 
Nabiyullah Ibrahim ‘alaihissalam seorang 
Nabi kekasih Allah telah membuktikan bahwa 
seorang anak yang menjadi idaman hati, buah 
hati, kesayangan yang telah lama diidam-idam-
kan sekalipun, jika Allah SWT menghendaki 
untuk disembelih, maka hal itu haruslah di-
laksanakan. Oleh karena itu untuk melihat se-
jauh mana tingkat ketebalan iman kita, sejauh 
mana tingkat ketaqwaan kita kepada Allah SWT 
dalam melaksanakan hari raya idul kurban ini 
adalah bagaimana tingkat responsi kita terha-
dap perintah menyembelih hewan kurban. Al-
lah SWT berfirman

إِنَّ اهلَل بِِه َعلِيٌم
َ
ٍء ف ِبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْ

ُ
ا ت ِبَّ َحتَّ ُتْنِفُقوا ِممَّ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتَنال

َ
ل

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya 
(QS.Ali Imran : 92)
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إِنَّ   . َْر  َوانْ لَِربَِّك  فََصلِّ  َكْوثََر. 
ْ
ال ْعَطيْنَاَك 

َ
أ إِنَّا 

ْبَتُ .
َ ْ
َشانِئََك ُهَو ال

 Sesungguhnya Kami telah memberikan ke-
padamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah 
shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 
Sesungguhnya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang terputus. QS. Al-kautsar : 
1-3)

 Rasulullah saw bersabda :

نَا
َّ

ُ َسَعٌة َولَْم يَُضحِّ فََل َيْقَرَبنَّ ُمَصل
َ

َمْن َكَن ل
 Barang siapa yang memiliki kemampuan un-

tuk berkurban tetapi tdak melaksanakannya, 
maka janganlah mendekati tempat shalatku.

 Oleh karena itu bagi kaum muslimin dan 
muslimat yang mempunyai kelebihan rizqi 
untuk menyembelih hewan kurban hendak-
lah melaksanakan ibadah kurban baik itu sapi 
maupun kambing  untuk dibagi-bagikan dag-
ingnya kepada kaum duafa dan fakir miskin.

2. Bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia 
umat manusia pasti akan mengalami ujian 
dan cobaan dari Allah SWT. Sebagaimana 
Firman Allah SWT.  

ُمِبنُي
ْ
ََلُء ال إِنَّ َهَذا لَُهَو الْ

 Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian 
yang nyata (QS. Ash-Shaffat : 106)

 Ujian dan cobaan ini bertujuan untuk melihat 
sejauh mana tingkat kesabaran, keikhlasan 
dan ketaatannya kepada Allah SWT. Nabi 
Ibrahim ‘alaihissalam dan Puteranya 
Ismail berhasil menghadapi ujian 
dan cobaan itu berkat kesabaran, 
keikhlasan dan ketaatan yang 
mereka miliki.

3. Bahwa syaitan tidak akan pernah 
berhenti dalam menggoda 
dan mengajak manusia agar 
durhaka serta berbuat maksiat 
kepada Allah SWT. Hal ini 

dibuktikan dengan gigihnya syetan dalam 
mempengaruhi Nabi Ibrahim ‘alaihissalam, 
nabi ismail, serta Siti hajar agar tidak 
melaksanakan perintah Allah SWT. Akan 
tetapi berkat keteguhan iman, kesabaran 
dan keyakinan yang mendalam, maka 
ketika Nabiyullah Isma’il dibaringkan di 
atas lapak penyembelihan dan pisau yang 
putih mengkilat menari-nari di atas leher  
Ismail, maka Allah  menggantinya dengan 
seekor kambing yang besar dan gemuk 
sebagai qurban dan selamatlah Nabiyullah 
Ismail ‘alaihissalam.

ِف  َعلَيِْه  نَا 
ْ
َوتََرك  )107( َعِظيٍم  بِِذبٍْح  َوفََدْينَاُه 

 إِبَْراِهيَم
ِخِريَن )108( َسَلٌم َعَ

ْ
ال

 Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar. Kami abadikan un-
tuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalan-
gan orang-orang yang datang kemudian. 
(yaitu)”Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibra-
him.”  (QS. Ash-Shaffat : 107-108)
Dengan disyariatkannya ibadah kurban 

dalam agama Islam, maka peristiwa Nabi 
Ibrahim ‘alaihissalam menyembelih anaknya 
akan dikenang selama-lamanya dan diikuti oleh 
umatnya. Ibadah kurban juga menyemarakkan 
syiarnya agama Islam, karena daging-daging 
kurban itu dibagi-bagikan kepada masyarakat 
terutama kepada kaum dhuafa’ dan fakir miskin.

والل أعلم بالصواب
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Software akuntansi harus memiliki 
kemampuan untuk membawa perspektif 
baru bagi pemilik bisnis dalam 
menjalankan bisnisnya dan mengelola 

akun mereka. Sangat penting untuk mengetahui 
bahwa software yang Anda pilih, dapat 
berkembang sejalan dengan bisnis Anda dan 
meningkatkan prediksi bisnis melalui visualisasi 
beragam skenario bisnis dan menganalisa 
laporan sementara untuk perencanaan keuangan 
yang sehat. Seringkali beberapa bisnis memilih 
untuk menggunakan beragam software agar 
bisa mengakomodasi kebutuhan yang dirasa 
mendesak seiring dengan berkembangnya 
suatu bisnis. Namun, tanpa disadari, tambahan-
tambahan software ini akan berakibat pada 
membengkaknya biaya operasional perusahaan. 
Hal ini bisa diatasi dengan mudah jika memilih 
software bisnis yang terintegrasi sehingga tidak 
hanya menyederhanakan proses bisnis Anda, 
tetapi juga fleksibel untuk kebutuhan sekarang 
dan di masa depan. Pastikan bahwa terlepas dari 
adanya perubahan, baik itu undang-undang atau 
teknologi, software bisnis yang Anda gunakan 
selalu memberikan pembaruan terbaru.

Aspek lainnya yang juga seringkali 
dihubungkan dengan pertumbuhan bisnis 
adalah penambahan jumlah orang untuk bisa 
mengelola operasional bisnis, mendelegasikan 
tanggung jawab, mengelola penggajian 
mereka, dan lain sebagainya. Kondisi ini 
adalah sebuah keadaan yang memungkinkan 
terjadinya peningkatan jumlah pengguna untuk 

mengoperasikan perangkat lunak, manajemen 
akses pengguna dan penggajian. Untuk mampu 
mengatasi kendala ini, beberapa pemilik 
bisnis umumnya memadukan beragam jenis 
software untuk digunakan bersamaan, yang 
lagi-lagi menyebabkan tambahan biaya untuk 
perusahaan. Kondisi ini dapat menyulitkan 
untuk memastikan bahwa informasi yang 
diberikan benar-benar akurat, aman, dan 
mampu saling bersinergi dengan beragam 
fungsi tersebut secara efektif. Dengan skenario 
demikian, sebaiknya pilihlah software akuntansi 
yang dapat mengintegrasikan semua fungsi 
dengan mudah dan menyediakan informasi 
yang lengkap sehingga dapat membantu Anda 
dan tim Anda untuk dapat membuat keputusan 
tepat waktu.

Bagaimana lisensi permanen dapat 
membantu Anda memberikan solusi untuk 
mengurangi biaya tambahan Dengan adanya 
tujuan untuk mengembangkan bisnis yang tidak 
dapat dihindari, melakukan investasi dalam 
lisensi permanen dianggap sebagai sebuah 
keputusan yang cerdas. Selain tergantung pada 
model bisnis yang digunakan, lisensi permanen 
dapat membantu Anda untuk memahami 
kebutuhan organisasi Anda dengan lebih baik. 
Lisensi permanen adalah model ‘tradisional’ yang 
digunakan untuk membeli software. Anda cukup 
membayar sekali di depan untuk lisensi software 
Anda, dan Anda dapat menggunakannya seumur 
hidup. Beberapa manfaat yang ditawarkan oleh 
lisensi permanen antara lain:

Fahmi Tibyan Pendamping Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM), Co-Fonder Quanta Academy,
sme-institute.id, Konsultasi via email : quantasukses@gmail.com

apaKah dengan bertumbuhnya

bIsnIs anda
berarti perlu membeli
sOFTware Tambahan?
 ( part II )
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
PNLP,. Cht,.Psikolog

Sdr. X
Anda mengeluh merasa kosong, tidak 

memiliki passion untuk melakukan apapun, tidak 
memiliki hoby untuk digeluti yang akan membuat 
hari-hari anda lebih berwarna, tidak memiliki 
arah dan tujuan hidup yang akan membuat 
hari-hari anda menjadi fokus melakukan sesuatu 
sehingga anda tidak membuang waktu-waktu 
anda dengan tidak melakukan apapun.

Anda selalu berpikir negatif untuk sesuatu 
yang ingin anda lakukan, sehingga anda tidak 
jadi melakukan apa yang ingin anda capai.

Sdr X dari apa yang anda sampaikan dapat 
disimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah 
dalam cara anda berpikir tentang diri anda dan 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
kaidah-kaidah kehidupan.

Anda memiliki self concep negatif juga 
over thinking terhadap ide-ide yang muncul 
dalam pikiran anda. Hal tersebut membuat 
anda berputar-putar di ruang tamu anda dan 
tidak melakukan apapun. Sehingga energi anda 
habis hanya untuk memikirkan tentag sesuatu 

Merasa Sulit
Menemukan Passion

Akhir-akhir ini merasa sangat kosong, sebenernya sudah dari dulu sih merasa begini. Namun, 
akhir-akhir ini kekosongannya melebihi hari-hari biasanya, saya sudah mulai gelisah akan masa 
depan saya. saat ini saya sedang berkuliah semester 2, sampai detik ini saya belum menemukan 
passion saya yang sebenarnya, saya tidak memiliki hobi khusus, saya tidak memiliki lagu kesukaan 
saya, saya tidak memiliki minat saya pada sesuatu dan ingin mencoba mengeksplor sesuatu tapi 
tidak tahu harus mulai dari mana dan terkadang terlalu ragu dan suka negative thinking terlebih 
dahulu sebelum mencoba. 

Saya sering mengkonsultasikan diri saya dengan teman-teman saya, tapi teman-teman saya 
juga bingung untuk menjawabnya karena diri saya sendiri tidak tahu akan jawabannya. manusia 
kan punya warna dalam hidupnya masing-masing, sedangkan saya, saya tidak  memiliki warna 
tersebut. dan inginnnn sekali mencarinya, namun saya bingung, saya sepertinya butuh psikolog 
untuk membimbing saya, mohon bantuannya.

yang buruk yang akan terjadi pada anda padahal 
sesuatu itu belum ada dan belum terjadi.

Anda terbelenggu oleh pikiran negatif ciptaan 
anda sendiri sehingga anda tidak memiliki 
drive dan gairah untuk do something yg akan 
membawa anda menuju ke kondisi yang anda 
inginkan.

Saran saya datanglah ke Psikolog atau 
konselor terdekat di kota anda. Para Psikolog 
biasanya memiliki alat test untuk membantu 
orang-orang seperti anda untuk menemukan 
passion  terkuat dalam diri anda yang akan 
membawa anda mendekat pada apa yang anda 
impikan.

Juga ada beberapa hal dari cara anda 
menggunakan pikiran anda yang perlu di bantu 
untuk menemukan potensi terbesar, the giant 
sleep yang ada dalam diri anda.

Semoga anda menemukan orang yang tepat 
untuk mementori anda menuju impian anda.

Salam
M. S. Huda Konselor / Psikolog
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Oleh: prof. dr. moh. ali aziz, m.ag
(Dewan Syariah LAZ DAU)
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ا يَرَهُ ٨ ٍة َشًّ ٍة َخْيًا يَرَهُ ٧ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (atom) 

pun, maka ia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa 
mengerjakan kejelekan sebesar atom pun, maka dia akan 
melihat (balasan)nya pula” (QS. Az Zalzalah [99]: 7-8).

Artikel ini saya tulis setelah seorang teman meminta 
ayat Alquran untuk mengobati kekecewaan sampai terkena 
gangguan jantung. Saya pilihkan dua ayat ini untuk 
menjawabnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At 
Turmudzi dari Ibnu Abbas r.a dikatakan, dua ayat penutup 
surat Az Zalzalah ini setara dengan separuh Alquran.  Abdullah 
bin Mas’ud r.a, sahabat yang dipuji Nabi sebagai orang paling 
pintar Alquran juga mengatakan, dua ayat ini merupakan ayat 
terlengkap di antara semua ayat Alquran.

Kata dzarrah pada dua ayat ini berarti benda terkecil di 
alam semesta. Misalnya, debu yang terlihat beterbangan 
melalui jendela ketika terkena sinar matahari; atau debu di 
sela-sela karpet, atau butiran pasir terkecil di pantai, atau 
benda terkecil lainnya yang tak bisa dilihat dengan alat 
pembesar. Saat ini, dzarrah lebih sering diterjemahkan dengan 
atom. Ayat itu menegaskan, benda sekecil itu pun sangat jelas 
di mata Allah. Maka, sekecil apa pun yang Anda kerjakan, baik 
atau buruk, pasti akan ada perhitungannya di sisi Allah. Tak 
ada satu pun perbuatan yang sia-sia dihadapan Allah.

Dua ayat ini turun menanggapi dua orang yang berprilaku 
aneh. Seorang di antaranya enggan bersedekah, karena 
malu hanya memiliki sebutir kurma, dan seorang lainnya 
meremehkan dosa kecil, sebab mengira bahwa Allah 
mencatat hanya dosa besar. Berkenaan dengan hal ini, Nabi 
SAW bersabda, “Lindungilah dirimu dari neraka, meskipun 
hanya dengan sebutir kurma” (HR. Al Bukhari dan Muslim 
dari ‘Adi bin Hatim r,a). Ia juga bersabda, “Jauhilah dosa-dosa 

kecil, sebab masing-masing akan 
dituntut dalam pengadilan Allah” 
(HR. Ahmad dan Al Baihaqi dari 
Abdullah bin Mas’ud r.a).

Menurut Syekh Muhammad 
Abduh, ayat ini berlaku untuk 
muslim dan non-muslim. 
Kebaikan sekecil apa pun yang 
dilakukan non-muslim dihargai 
Allah berupa pengurangan 
siksa, bukan pembebasan dari 
siksa. Ia berpijak pada firman 
Allah, “Kami akan meletakkan 
timbangan yang tepat pada hari 
kiamat, maka tak ada satu pun 
orang yang dirugikan sedikit pun. 
Meskipun perbuatan itu hanya 
seberat atom, pasti Kami berikan 
(pahala)nya. Dan cukuplah Kami 
sebagai pembuat perhitungan.” 
(QS. Al Anbiyak [21]: 47).

Hatim at Thaa-iy, penduduk 
Arab yang nasrani akan mendapat 
keringanan siksa, sebab ia 
terkenal paling dermawan. 
Abu Lahab, paman Nabi yang 
musyrik juga dikurangi siksanya, 
karena ikut bersuka cita dengan 
kelahiran Nabi. Abu Thalib, 
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paman Nabi juga diringankan siksanya karena 
mengasuh Nabi sampai dewasa, dan membela, 
bahkan siap mati untuk mengawal Nabi. Hamka 
dalam Tafsir Al Azhar menambahkan, “Thomas 
Alva Edison juga akan diringankan siksanya 
karena menghasilkan temuan listrik yang 
luar biasa manfaatnya untuk kehidupan kita, 
termasuk untuk aktivitas ibadah dan dakwah 
umat Islam sampai hari ini.”

Sekali lagi, renungkanlah dua ayat ini, 
betapa lengkap dan indahnya pesan yang 
terkandung di dalamnya, bahwa tak ada satu 
hal pun yang samar bagi Allah, dan tak ada 
sekecil apa pun kebaikan dan kejelekan yang 
tidak diperhitungkan balasannya oleh Allah. 
Suatu saat, Anda menyebut satu kata, ”Allah,” 
atau hanya terlintas dalam hati, maka Allah 
akan mencatatnya sebagai poin kebajikan, 
dan pasti memberikan balasan terbaik untuk 
Anda. Jika Anda berjalan di tepi laut, lalu 
berkata dalam hati, ”Wahai Allah, jika Engkau 
berikan aku kekayaan sebanyak pasir di pantai 
ini, betapa senangnya aku bisa membebaskan 
orang-orang dari kemiskinan,” maka lintasan 
hati itu akan dicatat sebagai kemuliaan 
sebanyak pasir di pantai, meskipun sampai 
akhir ajal, Anda tak bisa bersedekah sedikit 
pun. Bergembiralah, dan berniatlah 
untuk membahagiakan orang setiap 
pagi dan malam hari, sebab niat 
Anda adalah sumber kemuliaan, 
sekalipun tak terlaksana.

Jika Anda gagal dalam usaha, Anda tak 
perlu kecewa, sebab setiap butir keringat yang 
Anda keluarkan pasti sudah diperhitungkan 
balasan terbaiknya oleh Allah. Tak ada yang 
sia-sia. Mungkin Anda menyekolahkan anak 
miskin, lalu menikahkannya setelah lulus, dan 
memberi modal usaha yang tidak sedikit. Tapi, 
sejak itu, ia tidak pernah menunjukkan terima 
kasih, bahkan berulang kali menyakiti hati 
Anda. Jangan sekali-kali kecewa, sebab semua 
tenaga dan harta yang telah Anda berikan, 
sekecil apa pun, sudah dicatat dengan tinta 
emas dan telah disiapkan balasan terbaik untuk 
Anda. Jika Anda kecewa, maka berarti Anda 
sedang mempertontonkan ketidak-ikhlasan 
dalam menolong orang. Lalu, bagaimana 
dengan orang yang mengecewakan Anda? 
Setiap kata yang menjengkelkan Anda beserta 
pengkhianatannya kepada Anda sudah dicatat 
Allah, dan telah disiapkan untuknya hukuman 
yang pantas untuknya. Hapuskan kekecewaan, 
lupakan kejahatan orang, sebab Allah terus 
bekerja untuk menyiapkan pahala dan 
kemuliaan tertinggi untuk Anda. 
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Alhamdulillah, Rabu (12/05) pelaksaan 
penyaluran zakat fitrah telah 
disitribusikan ke pelosok Kabupaten 
Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Blitar, 
Madiun, Jombang, Bojonegoro dan 
Surabaya.

Rabu (12/05), LAZ Dompet 
Amanah Umat memberikan 
bingkisan parcel untuk para 

santri binaan.

Ambulance LAZ DAU bergerak 
menolong salah satu warga Sedati 
Gede yang akan melahirkan di 
klinik daerah Rungkut Menanggal, 
Sabtu (15/05).

Jumat (21/05), Mobil Ambulance LAZ 
Dompet Amanah Umat mengantarkan 

jenazah salah satu warga Griya Kartika-
Sidoarjo menuju Pemakaman Delta 

Praloyo dengan di ikuti iring-iringan 
dari 8 rombongan mobil keluarga.

Dzulqo'Dah 1442 h
Juli 2021 M

iSTiqoMah22



G
a

l
E

R
y

Bukan hanya menyalurkan 54 Mushaf Al-
Qur’an untuk santri ngaji dan Tahfidz Al-
Qur’an aja yang dilakukan di Kepulauan 

Kangean, Kamis (26/05). Tetapi kami juga 
membuatkan aliran air gunung untuk 

warga di Pelosok Desa Torjek, Kecamatan 
Kangayan . Sabtu (29/05).

LAZ Dompet Amanah Umat 
menyalurkan 54 Mushaf Al-Qur’an 
untuk santri ngaji dan Tahfidz Al-
Qur’an di Pelosok Desa Kepulauan 
Kangean, Sumenep agar dapat 
mempermudah mereka dalam belajar 
Al-Qur’an, Kamis (26/05).

Alhamdulillah, para santri istiqomah 
diberikan kesempatan untuk belajar 
budidaya Flora di rumah bu Yahya 
salah satu donatur Istiqomah. Budidaya 
tersebut meliputi tanaman bayam, sawi, 
kangkung dan lain-lainnya dengan 
metode hidroponik, Sabtu (01/06).

Alhamdulillah, kelas 
belajar Al-Qur’an di 

Graha Qur’an Malang 
sudah aktif kembali untuk 

proses belajar mengajar.
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Oleh : andre husnari, s.sos,
 GM Fundraising

Banyak keutamaan Bulan Dzulhijjah, 
antara lain: termasuk satu dari empat 
Bulan Haram dalam kalender hijriyah. 
Sepuluh hari pertamanya menyimpan 

banyak faedah dan kemuliaan. Di bulan ini umat 
Islam menunaikan rukun iman kelima yaitu 
naik haji, sementara bagi yang tidak berhaji 
menyembelih hewan qurban serta berhari raya. 

Pada bulan Dzulhijjah kita juga kembali 
diajak berkotemplasi pada kisah keluarga 
teladan; Keluarga Nabi Ibrahim AS. Bermula 

Qurban Tahun Ini;
Perluas Kebaikan!

dari perintah Ar Rahman supaya Nabi Ibrahim 
AS membawa pergi anak-isteri beliau, 
belum tahu hendak kemana. Lama berjalan, 
hingga tibalah di suatu tempat gersang, 
jangankan pohon rindang, ranting pohon 
mati saja tidak ada di sana. Ternyata tempat 
itu adalah Makkah. Andai Nabi Ibrahim AS 
sudah dikabari terlebih dahulu bahwa lokasi 
itu segera setelah beliau pergi akan keluar 
mata air, menjelama menjadi tempat yang 
ramai, barangkali hati beliaupun akan tenang 
meninggalkan belahan jiwa di sana. 
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Begitupula dengan Sang Isteri, Hajar. Cuma 
dengan bekal tauhid di dada. “Apakah Allah 
SWT yang memerintahkanmu? Kalau begitu 
Allah STW tidak akan menyia-nyiakan kami!”. 
Sontak beliau gigih berusaha, menolak untuk 
menyerah pada kondisi. Klimaksnya, tatkala 
Sang Anak sudah beranjak remaja. Justu datang 
kembali titah dari langit agar menyembelihnya. 
Dada Ismail muda tidak terasa sesak 
mendengar perintah sembelih, lututnya tidak 
gemetar, lidahnya juga tidak kelu untuk berujar, 
“Laksanakanlah wahai Ayah, Insya Allah Engkau 
akan dapati Aku termasuk orang yang sabar”. 

Kotemplasi yang harus kita bawa pada diri 
sendiri, yakni apa gerangan “Ismail-Ismail” 
dalam kehidupan kita?? Sesuatu yang amat 
kita cintai, yang berpotensi mengalahi atau 
setidaknya setara atau membayang-bayangi 
derajat kecintaan kita kepada Rabb Sang 
Pencipta. Dzat yang tidak pantas kita duakan 
apalagi menjadi yang ketiga. Mungkin saja hal 
itu karir, pekerjaaan. Mungkin anak, isteri, orang 
tua (keluarga). Mungkin juga harta benda, hobi, 
dan sebagainya. Apapun itu, mari kita sembelih 
“Ismal-Ismail” kita! 

Dalam realita qurban di masyarakat, acap 
kali kita jumpai fenomena seperti orang 
yang layak (wajib) berqurban tetapi masih 
enggan menunaikannya. Kedua, fenomena 
orang berlomba-lomba berkurban di masjid 
lingkungan sekitar, karena kalau tidak ikut nanti 
takut jadi bahan gunjingan, walau sebenarnya 
lingkungan tersebut warganya sudah mampu-
berada, sampai-sampai di banyak daerah 
perkotaan, pas hari-hari tasyrik, freezer 
kulkas masisng-masing warga penuh alih-laih 

melimpah tidak muat. Ketiga, fenomena orang 
meminta-minta daging qurban, ada yang 
sengaja bergerilya dari satu lokasi ke lokasi 
yang lain. Padahal itu bukan atas dorongan 
kondisi kelaparan.

Oleh karena itu, LAZ DAU tahun ini 
mengangkat tema; “Perluas Kebaikan!”. Artinya, 
kampaye ajakan supaya kebaikan yang sudah 
berlangsung selama ini bisa kita perluas lagi 
faedah dan kemanfaatannya. Tentu alangkah 
lebih indah bila daging qurban tersebut bisa 
dinikmati bersama, terutamna oleh mereka 
yang secara fakta memang miskin dan 
membutuhkan. Saudara-saudara kita yang 
relatif jarang makan daging dalam porsi cukup. 
LAZ DAU akan mengirim serta distribusikan 
sebagian besar hewan qurban itu ke daerah-
dearah pelosok, pedesaan kurang mampu, 
daerah rawan pendangkalan aqidah, dan 
semisalnya. Disamping tetap memberikannya 
kepada anak yatim-dhuafa binaan LAZ DAU 
dan lingkungan sekitar. 

Niat baik diatas, sudah pasti butuh dukungan 
dari para donatur yang budiman. Lantaran 
bersama-sama maka ini dapat terwujud. Tanpa 
ragu, LAZ DAU mengajak kepada para donatur 
dan pembaca, ayo bersama-sama membeli 
hewan qurban di WedusMart LAZ DAU, 
dimana keuntungannya akan disisihkan untuk 
pembiayaan anak yatim dhuafa. Kemudian 
mempercayakan pendistribusian hewan 
qurban tersebut kepada LAZ DAU, supaya 
kemanfaatanya juga tepat sasaran. Sekali 
lagi, Ayo berqurban di LAZ DAU; Lanjutkan 
Kebaikkan! Semoga Allah SWT meridhai kita, 
Aamiin.
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Zaini syam, m.pd
GM Pendayagunaan

Ya, berqurbanlah meski nyawa 
taruhannya, secara temuan berqurban 
sebenarnya harus tega menghilangkan 
nyawa hewan dan berani mengalirkan 

darah, berani menjagal daging dan memotong-
motong dalam rangka taqorrub ilallah 
(mendekatkan diri pada Allah). 

Qurban di masa nabi Ibrahim as.

Dari sejarah Ibadah berqurban diperintahkan 
oleh Allah melalui kisah Nabi Ibrahim AS. 
Dimana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu 
berupa mimpi untuk menyembelih anak 
kesayangannya yakni  Ismail yang telah dia 
idam-idamkan sejak lama. Mimpi tersebut 
merupakan perintah dari Allah yang menguji 
keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada-
Nya. 

Berqurbanlah
meski nyawa Taruhannnya

Dengan rela dan ikhlas, Nabi Ibrahim 
dan putranya Ismail pun mematuhi dan 
melaksanakan perintah tersebut. Dalam sebuah 
riwayat diceritakan bahwa usia Ismail sekitar 
6 atau 7 tahun. Nabi Ibrahim melaksanakan 
perintah Allah untuk menyembelih Ismail. 
Rencana itu pun berubah drastis, ditebus anak 
itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Jika belajar dan mengambil hikmah dari 
Qurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrohim 
mengajarkan kita untuk berqurban dalam arti 
berkorban dalam rangka menjalankan perintah 
Allah harus dilakukan meski taruhannya nyawa 
sekalipun. Dengan hal tersebut juga seakan 
Allah butuh persembahan penyembelihan 
daging dan hewan untuk disembelih namun 
dibantah oleh Allah bahwa : 
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 “Daging-daging untak dan darahnya itu 
sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) 
Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang 
dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah 
menundukkannya untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya 
kepada kamu. dan berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 
al-Haj: 37 ).  

Dengan demikian, Allah yang Maha Esa 
tidak membutuhkan daging atau darah 
karenanya berqurban adalah simbol rasa syukur 
dengan cara berbagi daging qurban kepada 
sesama manusia. Justru yang terpenting dalam 
berqurban adalah, penyembelihan dilakukan 
dengan menyebut nama Allah.

Qurban dimasa nabi muhammad saw. 

Nabi Muhammad SAW melakukan qurban 
pada waktu Haji Wada di Mina setelah shalat 
Idul Adha. Beliau menyembelih 100 ekor unta, 
70 ekor disembelih dengan tangannya sendiri 
dan 30 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali Ra. 
QS. al-Hajj/22:36. 

Dari kisah tersebut pelajaran yang didapat  
bahwa berqurban lebih utama dan afdhal jika 
penyembelihan hewan qurban disembelih 
dengan tangan sendiri. Dari pada disembelihkan 
pada orang lain kecuali memang belum mampu 
dan boleh disembelih dan diwakilkan orang 
lain.

perluas Kebaikan Qurban 

#Perluas Kebaikan, tagar ini merupakan 
tema Penyaluran Qurban di DAU 2021. 
Berubah dari tahun tahun sebelumnya yang 
mengambil tema Qurban Multimanfaat 
yang menonjolkan qurban diberikan 
pada pemulung, yatim dhuafa, santri 
penghafal quran, tukang becak dan 
sebagainya.

 Dari berbagai usulan tema untuk 
tahun ini akhirnya terpilih dengan 

yang ditagari tadi yaitu “perluas kebaikaan”, 
di maksudkan  daqing qurban tidak hanya 
numpuk diperkotaan. DAU berinisiatif untuk 
mengajak para mudhohi mendukung program 
ini untuk disalurkan ke pelosok desa yang 
biasanya dipelosok desa jarang sekali ada 
daging qurban.

Dengan demikian, berqurban yang 
terbaik harus diniatkan dalam rangka ikhlas 
menjalankan perintah dan taqorrub pada Allah 
sebagai tanda lebih mencintai Allah dari pada 
lainnya (lihat QS Al Taubah; 24). jadi alasan 
yang tidak dibernarkan jika mencintai anak 
dan keluarga sampai-sampai meninggalkan 
apa yang diperintah dan melanggar apa yang 
dilarang oleh Allah. Untuk perluas kebaikan 
qurban kita sebagai kepedulian sosial kita 
salurkan qurban pada yang jarang menerima 
daqing hewan yaitu pelosok desa. Semoga 
qurban kita lebih terasa manfaatnya. Aamiin.
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Donatur Baru

LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK Periode Mei 2021

Lainnya

Rp. 796,235 

Zakat Infaq -shadaqah
Terikat Waqaf

dskl

Rp. 211,787,000 Rp.98,207,600
Rp. 3,735,000 

Rp. 33,937,000 

Rp. 262,821,382

Program 
Pendayagunaan

Rp. 53,693,100 
DAU Pendidikan

Rp. 204,544,800 
DAU Sosial Lingkungan

Rp.  5,190,000 
DAU Kesehatan

Rp. 461,000 
DAU Ekonomi

Rp. 323,487,566

Program
lainnya

Rp. 30,521,000
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 8,195,700
Biaya Lain-lain

Rp. 2,770,300 
Biaya Pengembangan 
Organisasi 

Rp. 32,619,929 
Biaya Operasional

 Rp. 74,106,929 

Penyaluran 
Zakat

Rp. 38,490,000 
Ekonomi

Rp. 143,558,800

Rp. 67,268,800
Sosial Lingkungkan

NO NAMA DONATUR BARU TETAP DONASI
1 ALM. H. SLAMET  50,000 
2 RIFKI HERMAWAN  25,000 
3 ALMEER RAZQA HERMAWAN  25,000 
4 IBU TANTI  100,000 
5 BAPAK PURWANTO  100,000 
6 YULIA AvIDIANI  25,000 
7 TITO MAHARDIKA GOFARA  200,000 
8 DEANO  SATRIA GOFARA  200,000 

Rp. 35,300,000 
Dakwah

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,353,371
Waqaf Tahfidz

Rp. 13,353,371

PENGELUARAN
554,506,666

PENERIMAAN
611,284,217

Rp. 59,598,666 
Program Dakwah

Rp. 2,500,000 
KesehatanKENAIKAN (PENURUNAN) 

KAS DAN BANK 

Rp. 56,777,551
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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



َك ُحبََّك وَُحبَّ َمْن ُيِبَُّك وَُحبَّ 
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ِّ
ُهمَّ إِن

َّ
الل

 ُحبَِّك
َ

َعَمٍل ُيَقرُِّب إِل
"ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA HUBBAKA WA HUBBA MAN 
YUHIBBUKA WA HUBBA ‘AMALIN YUQORRIBU ILAA HUBBIKA

"Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintai-Mu, dan 
mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, dan mencintai 
amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cinta-Mu". 

(HR.Tirmidzi 3235)
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“ Jika di bilang saya berhijrah, 
iya pasti. Namun itu semua 
kulakukan secara bertahap, 

karena dalam merubah 
sesuatu itu mudah, untuk 
mengistiqomahkannya itu 

yang susah”

siti nur Fadilah, Mahasiswa
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Panggilan berhijrah diam-diam 
sudah hadir, tapi kadang masih ada 
keraguan terselip didalam hati. Ada 
rasa khawatir ikut muncul seiring 

dengan keinginan ini, mulai dari rasa takut 
nggak bisa konsisten, khawatir tidak bisa 
mempertanggungjawabkan hijrah yang 
dilakukan dan masih banyak lagi. Tapi, jangan 
sampai ketakutan tersebut menghalangi niat 
mulia kita untuk menjadi lebih baik. 

Nah, niat menjadi bekal penting untuk 
menjalani segala sesuatu. Pastikan kita 
sudah meluruskan niat hijrah yang akan 
dijalani dengan baik, bukan karena sekadar 
ikut-ikutan tren atau ingin pamer saja. Tapi, 
lebih kepada mengikhlaskan hati untuk 
menyempurnakan ibadah kepada Allah 
Subhanahu wa ta’ala. 

Jika memang niat dan ikhlas sudah 
didapat, hijrah tidak akan lagi terasa 
berat dan kita pun bisa tetap istiqomah 
menjalaninya. Dan tantangan berubah 
bukan hanya saat hendak menjalaninya. 
Ujian serta cobaan juga akan muncul ketika 
seorang hamba sudah melaksanakannya. 
Dan sayapun merasakannya.

Dulu sebelum saya memutuskan untuk 
berhijrah, aku merupakan seorang siswa 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
(SMKN). Jadi dari cara berpakaiaan maupun 
perilakuku, ya sama seperti anak SMA pada 
umumnya. Jujur saja sih, sebenarnya guru-
guru disana mengajarkan hal-hal yang 
bernilai positif. Tapi karena lingkungan saya 
yang kurang baik, akhirnya membuatku 
terlalu nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan 
yang sering kulakukan.

Hingga suatu hari, saya merasakan 
takut akan kematian, mengingat dosa, tidak 
bisa tidur, sampai-sampai merasa hati ini 
merasa tidak tenang. Dan ternyata disinilah 
Allah membukakan pintu hidayah untukku. 

Mungkin kalau dibilang, Sang Maha Pencipta 
menghadirkannya secara sederhana. Namun 
bagiku inilah cara terbaik yang Ia pilih, agar 
aku kembali mendekat kepada-Nya.

Hal yang saya lakukan setelah berhijrah 
adalah belajar tentang Islam, melaksanakan 
sholat lima waktu dan juga sholat tahajud. 
Memang sih, namanya manusia mempunyai 
keimanan yang terkadang suka naik turun. 
Jadi ketika iman saya lagi down, ya saya harus 
sebisa mungkin untuk mengingat kembali 
niat kita untuk berubah.

 Oh ya, kalau soal berpakaian saya 
merubahnya secara perlahan-lahan yang 
awalnya selalu memakai celana jeans lama-
kelamaan berubah menjadi pakai rok. 
Begitupun juga dengan kerudung yang saat 
ini, Alhamdulillah lebih menutup dada. Yah, 
meskipun tidak seperti lainnya. Tapi saya 
enjoy menjalaninya. 

Ibarat sebuah makanan, ada manis dan 
juga pahit. Sama halnya ketika berubah. 
Banyak sekali kisah suka yang menemaniku 
selama berproses untuk berhijrah, seperti 
kita lebih paham diri kita itu bagaimana, lebih 
banyak belajar tentang ilmu agama sekaligus 
terus lebih dipermudah dari segi ibadahnya. 

Sedangkan untuk dukanya ya ini 
tentang iman yang selalu naik dan turun, 
membangkitkan niat awalnya yang susah 
dan istiqomah dalam menjalaninya. Tapi, 
Alhamdulillah ketika itu semua kualami, 
support dari keluarga selalu diberikan 
untukku. Ya, walaupun dengan keputusan ini 
ada beberapa teman yang menjauhiku. 

Tapi itu semua tak masalah untukku, yang 
terpenting bagiku saat ini belajar supaya 
hijrahku tetap istiqomah. Doakan ya, agar apa 
yang saya inginkan bisa terwujud. Aamiin ... 
(Seperti yang dituturkan kepada: Salama)

Dzulqo'Dah 1442 h
Juli 2021 M

iSTiqoMah 33

h
iJ

R
a

h
K

u



K
o

l
o

M

Oleh m. anwar djaelani

Hoax adalah berita bohong, informasi 
palsu atau fakta yang diplintir / 
direkayasa untuk berbagai tujuan. 
Maka, menyedihkan sekali, sebab 

seiring dengan semakin berkembangnya 
teknologi-terutama di bidang informasi-
tebaran hoax semakin sering terjadi. Terkait 
ini, kita harus berhati-hati, sebab sekelas istri 
Nabi Muhammad Saw–yaitu Aisyah Ra-pernah 
menjadi korban hoax yang kejam itu.   

masalah berat

Membuat dan menebar hoax itu perilaku 
yang sangat tercela. Bahkan, dulu, serangkaian 
ayat turun untuk meluruskan berita bohong 
yang hampir merusak keharmonisan rumah-
tangga Rasulullah Saw.

Alkisah, di sebuah perang, Aisyah Ra 
mendapat giliran menyertai Nabi Saw. Pulang 
dari perang, menjelang masuk Madinah, hari-
pun berganti malam. Nabi Saw meminta 
rombongan beristirahat sebentar. Aisyah Ra 
memanfaatkannya untuk buang air. Ia-pun 

keluar dari tandu yang membawanya. Setelah 
selesai, dia kembali ke rombongan dan tersadar 
jika kalungnya hilang.

Bergegas dia mencari kalung. Cukup lama 
dia mencari, sebelum akhirnya ketemu. Sayang 
sekali, dia ditinggal rombongan karena yang 
bertugas “mengawal” tandu Aisyah Ra mengira 
bahwa dia telah berada di dalamnya. Aisyah Ra 
lalu memilih duduk di tempat perhentian tadi. 
Oleh karena mengantuk, Aisyah Ra tertidur. 

Di esok pagi harinya, Shafwan bin Al-
Mu’atthal yang juga tertinggal dari rombongan 
menemukan Aisyah Ra. “Inna lillahi wa inna 
ilaihi roji’un,” seru Shafwan.

Lantaran ucapan Shafwan itu, Aisyah 
Ra terbangun. Tidak ada kata apapun yang 
diucapkan Aisyah Ra dan dia pun tak mendengar 
kalimat apapun dari Shafwan kecuali kalimat 
“Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un” tadi.

Lalu, Aisyah Ra naik unta dan unta itu 
dituntun Shafwan. Di siang hari, mereka 
bertemu rombongan yang sedang berteduh. 

Jangan menjadi pembuat
dan Penyebar hoax
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Kemudian, kedatangan Aisyah Ra yang berdua 
bersama Shafwan, dikabar-kabarkan dengan 
nada miring oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.

Sesampai di Madinah, Aisyah Ra sakit 
sebulan dan selama itu dia tak tahu fitnah yang 
berhembus di masyarakat. Tapi, dalam sebuah 
kesempatan, Aisyah Ra secara tak sengaja 
mendengar desas-desus tentang dirinya. 
Mendengar itu penyakit Aisyah Ra bertambah-
tambah, terlebih setelah dia merasakan “ada 
yang tak biasa” perlakuan Rasululllah Saw 
terhadap dirinya.

Aisyah Ra lalu meminta izin pulang ke orang-
tuanya, yaitu Abu Bakar Ra. Intinya, dia ingin 
meminta penjelasan atas fitnah yang beredar. 
Aisyah Ra-pun menangis panjang saat tahu 
bahwa Rasulullah Saw juga mendengar “kabar 
tak sedap” itu.

Mengingat wahyu Allah tak kunjung 
turun untuk “menjelaskan” masalah tersebut, 
Rasulullah Saw sempat meminta pendapat Ali bin 
Abi Thalib Ra dan Usamah bin Zaid Ra. Mereka 
membicarakan perihal nasib rumah-tangga 
Rasulullah Saw, termasuk opsi perceraian.

Sebelum berlanjut lebih jauh, Rasulullah Saw 
mendatangi Aisyah Ra di rumah Abu Bakar Ra. 
Terjadilah dialog antara Abu Bakar Ra, istri Abu 
Bakar, Aisyah Ra, dan Rasulullah Saw. Intinya, 
usaha mencari kejelasan atas peristiwa yang 
dialami Aisyah Ra.

Tak lama setelah dialog itu, saat Rasulullah Saw 
masih berada di rumah Abu Bakar Ra, turunlah 
serangkaian ayat yaitu QS An-Nur [24]: 11-26. 
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong 
itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik 
bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka 
mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. 
Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu baginya azab yang besar (QS An-

Nur [24]: 11). Sesungguhnya orang-orang yang 
ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu 
tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 
bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di 
akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu 
tidak mengetahui (QS An-Nur [24]: 19). .......

Selesai serangkaian ayat itu turun, inilah 
kalimat pertama Rasulullah Saw: “Bergembiralah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah 
membersihkanmu.” 

Kisah di atas memperlihatkan dengan jelas 
betapa sebuah berita bohong yang tersebar, 
sedemikian besar pengaruh negatifnya. Tak 
hanya membuat sang korban menderita tekanan 
bathin yang luar biasa, tetapi bahkan sebuah 
rumah-tangga terancam retak. 

Inti hoax adalah bohong dan kita dilarang 
melakukannya. “Sesungguhnya yang mengada-
adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan 
mereka itulah orang-orang pendusta” (QS An-
Nahl [16]: 105). 

Nabi Muhammad Saw memasukkan 
perilaku bohong sebagai salah satu ciri orang 
munafik. “Tanda orang-orang munafik itu ada 
tiga. Pertama, jika berkata-kata ia bohong 
atau dusta. Kedua, bila berjanji ia mengingkari. 
Ketiga, saat diberikan amanah (kepercayaan) ia 
mengkhianatinya (HR Bukhari dan Muslim).

hindari Celaka

Alhasil, jangan sekali-kali berbohong. 
“Terkutuklah orang-orang yang banyak 
berdusta” (QS Adz-Dzaariaat [51]: 10). Jangan 
sekali-kali menebar hoax. “Kecelakaan yang 
besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak 
berdusta lagi banyak berdosa” (QS Al-Jaatsiyah 
[45]: 7). 

Alhasil, selalulah menjadi pribadi takwa 
yaitu orang yang senantiasa berhati-hati. 
Jangan menjadi penyebar hoax dan apalagi 
pembuatnya. 
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Tak lama lagi kita akan ‘berpesta’ 
daging. Berbagai masakan dan menu 
olahan daging di rumah-rumah 
kaum muslimin membuncah. Bahkan 

umat manusia lainnya pun ikut merasakan 
kebahagiannya.

Di hari yang penuh dengan keagungan 
Allah dan keberkahan makanan, utamanya 
daging menjadi special di hari itu. Mereka 
menikmati suguhan menu daging dengan 
penuh keberkahan. Hal ini karena sosok 
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mentaati Allah 
dengan menjalankan kesungguhan ibadah.

Mentaati Allah
Hari Raya Idul Adha yang kita nantikan 

setiap tahunnya adalah hadiah besar dari 
Allah SWT atas ketaatan Nabi Ibrahim dan 
juga Ismail. (QS. As-Shaaffaat :102-111). 
Hadiah besar yang diberikan Allah karena 
keta’atan paripurna dua makhluknya, namun 
berkah hadiah itu turut kita nikmati sampai 
sekarang.

Bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim 
menantikan hadirnya seorang anak, sampai 
akhirnya Allah memberikan kabar gembira  
dengan seorang anak yang amat sabar. 
(QS. As-Shaaffaat: 101). Dialah Ismail. Tentu 
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tidak dapat dilukiskan 
bagaimana kegembiraan 
Nabi Ibrahim. Namun 
rupanya Allah menguji 
kecintaan dan keta’atan 
Ibrahim kepada-Nya.

Allah memerintahkan 
Nabi Ibrahim untuk 
meninggalkan istri dan 
anaknya yang baru 
lahir di sebuah padang 
pasir gersang. Tidak ada 
tumbuhan, tidak ada air, 
apalagi makanan. Hati 
suami dan ayah mana 
yang tega meninggalkan 
orang yang dicintainya 
dalam keadaan seperti 
itu.

Namun Subhanallah, 
Nabi Ibrahim 
menjalankannya. Pun 
dengan istrinya Hajar. 
Dia ikhlas ditinggalkan 
suami di padang pasir 
gersang tersebut. 
Hanya dia dan anaknya. 

Hajar yakin, bahwa Allahlah yang menjamin 
kehidupannya dan anaknya. Juga kehidupan 
seluruh manusia di muka bumi ini.

Demikianlah, Allah mengganti ketaatan dan 
pengorbanan Hajar dengan berkah yang luar 
biasa besar. Padang pasir gersang menjadi 
daerah subur penuh kekayaan alam. 
Didatangi oleh beratus-ratus juta 
jamaah setiap tahunnya. Air Zamzam 
yang tidak pernah kering. Itulah 
hadiah ketaatan Hajar. Berkahnya 
masih kita rasakan sampai sekarang. 

Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan 
yang tulus dengan pergorbanan puteranya, 
untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. 
Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu 

atau bimbang dalam kebaktiannya kepada-Nya, 
dan kepada orangtuanya dengan menyerahkan 
jiwa raga untuk dikorbankan. Kisah keteguhan 
di atas adalah bagian dari sejarah diperingati 
sebagai hari Raya Idul Qurban.

Dari kisah tersebutlah kemudian berkurban 
di Idhul Adha disunahkan bagi setiap muslim. 
Beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah 
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ialah sebagai 
berikut.
1. Kecintaan kepada Allah harus lebih besar 

dibandingkan kepada anak dan istri
2. Seorang muslim adakalanya mendapatkan 

ujian berat untuk menguji keimanannya
3. Wajib seorang anak taat kepada orangtua 

dalam hal kebaikan
4. Disunahkan berkurban bagi yang mampu 

sebagai ketaatan
5. Ada balasan kebaikan di balik setiap ujian

Sebagai muslim yang taat selayaknya untuk 
menjalankan dan menegakkan syariat Islam. 
Karena setiap perintah dan 
larangan dari Allah 
taala, pastilah ada 
keberkahan yang 
menyertai umat 
manusia dalam 
kehidupannya.

(A. Zakki)
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bahan:

• 2 buah labu siam, kupas, hilangkan getahnya

• 100 gram udang berujuran sedang, bersihkan

• 1 buah tomat sedang, iris kasar

• 1 batang daun bawang, iris

• 1 batang serai, memarkan

• 2 lembar daun jeruk

• 15 lembar daun kemangi

• 3/4 sdt garam

• 300 ml air

• 1 sdm minyak goreng, untuk menumis

bumbu halus:
• 2 buah cabai merah
• 3 butir bawang merah
• 2 butir kemiri sangrai
• 1/2 cm jahe
• 1/2 cm kunyit

Cara membuat:
1. Cuci bersih labu. Iris tipis lebar dan potong 

korek api.
2. Panaskan minyak sayur, tumis daun 

bawang, serai, daun jeruk dan bumbu 
halus hingga harum.

3. Masukkan udang, labu iris, kemangi, 
garam dan air, masak hingga kental dan 
bumbu meresap. Angkat.

Woku adalah salah satu 
makanan populer dari 
manado. Biasanya 
berbahan dasar protein 

seperti ikan dan daging ayam. Kali ini 
coba padukan bumbu woku dengan 
sayur labu siam. Hasilnya sayuran sedap 
dengan sedikit kuah kental yang gurih.

Uji Dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography
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“ Alhamdulillah untuk rasa tidak ada 
komplain sama sekali dan sesuai dengan 
selera lidah kami. Untuk pelayanan juga 
sangat ramah serta pengirimannya juga 

tepat waktu.”

Testimoni Juli 2021

andy Pebryanto, Karyawan Swasta

awan riatmaja, Karyawan swasta

Falah Ikhtiarawati, Ibu Rumah Tangga
“Saya direkomendasi sama tetangga setempat karna 
sudah tau kualitas rasanya, trus saya coba datang di 
gerainya. Alhamdulillah hari itu juga saya deal pesan, 
lalu saya minta testi dan rasanya sesuai ekpetasi daging 
tidak bau kambing rasanya juga pas banget. ENAK. 
Terutama dagingnya empuk banget tetangga saya 
banyak yang tanya karna suka Insyaallah rekomendasi 
aqiqah di istiqomah”

“ Istiqomah Aqiqah sangat memuaskan, tidak 
hanya soal rasa masakannya yang enak. Tapi 
pelayanan dan komunikasi mulai order sampai hari 
H sangat cepat serta ramah, amanah lagi. Dijamin 
tidak menyesal pilih ISTIQOMAH AQIQAH.” 

“ Alhamdulillah, soal rasa sudah 
selera lidah, pengiriman tepat waktu 

dan sesuai. Mohon tetap dipertahankan 
yang sudah baik menurut saya dan agar 

lebih ditingkatkan.”

achmad rizal, Karyawan wiraswasta
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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

Tambah Penghasilan
dengan menjadi mitra

Oleh : Titanio Ferriawan, s.pd

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan 
untuk mencari pekerjaan sampingan 
di tengah pandemi Covid-19. Salah 
satunya dengan menjadi agen mitra 

entah dalam hal jasa pengiriman, produk 
hingga makanan. Tujuannya mencari pekerjaan 
sampingan tentu saja agar dapat menambah 
penghasilan. 

Nah, di tahun 2021 ini Istiqomah Aqiqah 
menawarkan kepada semua pembaca baik 
yang sudah pernah memesan ataupun belum 
untuk menjadi mitra 

resmi. Syaratnya mudah yakni bersedia untuk 
bergabung bersama kami serta untuk fasilitas 
serta sarana akan diberikan secara GRATIS dan 
cuma-cuma.

Kesempatan menjadi mitra Istiqomah 
Aqiqah khusus di wilayah Pasuruan, Gresik dan 
Surabaya. Oh ya, ada komisi menarik setiap 
penjualan per ekor kambing aqiqah loh. Nah, 
mantap kan.

Jadi, yuk buruan daftarkan dirimu sekarang 
juga. 

Dzulqo'Dah 1442 h
Juli 2021 M
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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

Kambing Qurban 
Mulai dari Rp. 1.899 rb




