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Tentu sebagai seorang muslim, kita 
semua selalu mendamba hidup dalam 
keberkahan, selalu mendapatkan 
rahmat dan diberikan kesehatan. Namun 

kenyataan itu tak seindah harapan. Diluar sana, 
masih banyak saudara-saudara kita yang hidup 
serba kekurangan. Kita yang telah diberikan 
kecukupan, sudah sepatutnya untuk berbagi 
dan mengukir senyum di wajahnya. 

Caranya sederhana, cukup ikuti saja 
petunjuk yang diperintahkan dalam Al Qur’an 
dalam surat Al Baqarah ayat 261,”Perumpamaan 
orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 
tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang 

Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui.”

Tak perlu gusar untuk mau disalurkan 
kemana, karena kami siap mewujudkan niat 
baikmu untuk membahagiakan mereka. Di 
tahun 2021 ini, LAZ Dompet Amanah Umat 
mempunyai beberapa program salah satunya 
Ternak Mandiri DAU (Teman DAU). 

Seperti apa sih programnya? Semua 
telah diulas oleh tim Redaksi dengan tajuk 
"Ternak Mandiri (Teman) DAU untuk Dhuafa". 
Selebihnya, info yang tak kalah menarik dan 
berbobot telah kami susun. Semoga dapat 
menambah khasanah berpikir kita dalam 
menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang 
hamba yang bertakwa. Aamiin ...   . {}

niat Baik Bersama dau
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iqbal farabi anas, a. md. fis (CEO LAZ DAU)

Wakaf tidak melulu benda tak 
bergerak, bisa saja wakaf produktif 
yakni sebuah skema pengelolaan 
donasi wakaf dari umat dengan 

memproduktifkan donasi, hingga mampu 
menghasilkan surplus yang berkelanjutan. 
Selama ini, masyarakat cenderung menyalurkan 
wakaf melalui aset tidak bergerak seperti tanah 
ataupun bangunan. 

Padahal, berwakaf juga bisa menggunakan 
aset bergerak seperti uang yang sangat memiliki 
peran bukan hanya kebermanfaatan pada 
masyarakat, melainkan juga mengembangkan 
surplus investasi wakaf. Seperti halnya orang 
yang pertama melakukan perwakafan adalah 
Umar bin al Khaththab yang mewakafkan 
sebidang kebun  subur di Khaybar. 

Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya 
untuk kepentingan masyarakat. Tentu 
wakaf ini adalah wakaf produktif dalam 

Wakaf Produktif, 
Entaskan kemiskinan

arti mendatangkan aspek ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. Nah, di era yang 
serba digital kitapun dimudahkan dalam banyak 
hal tak terkecuali dengan membayar wakaf. 

LAZ Dompet Amanah Umat mengelola 
wakaf produktif dengan membuat program 
Ternak Mandiri (Teman) DAU. Tujuannya untuk 
meningkatkan pendapatan ekonomi dhuafa 
dengan cara memberikan modal pembibitan 
serta penggemukan hewan ternak. Sehingga 
harapannya mereka mendapatkan keterampilan 
berternak yang berdampak pada peningkatan 
penghasilan ekonomi sekaligus  terbebas dari 
pengangguran.

Bukan hanya Teman DAU saja, nantinya akan 
ada program-program pemberdayaan lainnya 
yang berbasis wakaf. Semoga dengan adanya 
program ini, dapat meningkatkan penghasilan 
ekonomi masyarakat dan mengurangi angka 
kemiskinan. Aamiin … {}

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang 
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi 
siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (Surat Al Baqarah : 261)
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mahkota surga 
Untuk Ayah

anisa ul musayyadah,
Penerima Beasiswa Berprestasi

“ Tidak apa-apa, 
walaupun ayah 

sudah tidak bisa lagi 
membantuku murojaah. 
Tapi semangatku untuk 
menghafal Qur’an tidak 
akan pernah menyerah. 

Karena Anisa mau 
memakaikan mahkota 

untuk kedua orang tua, 
khususnya Ayah yang 

sudah berada di Surga. ”

Tentu seorang anak mempunyai 
keinginan untuk memberikan 
Hadiah bagi orang tuanya, 
sebuah hadiah berupa 

penghargaan dari Allah Subhanahu  
Wa Ta’ala. Terlebih jika salah satu dari 
mereka telah pergi meninggalkan kita, 
cara paling ampuh mengobati sebuah 
kerinduan  kepadanya kelak di hari 
Akhir akan kita berikan berita bahagia 
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bahwa anaknya adalah seorang Hafidz Qur’an.

Memang benar pendapat bahwa menghafal 
Al-Qur’an tidak mudah, tapi setidaknya ada 
yang bisa kita persembahkan untuk mereka.  
Sesuatu yang berat dan diperlukan kesabaran, 
sesuatu yang indah sebelum menghadap 
kepada-Nya sekaligus mempersiapkan 
mahkota cahaya untuknya. 

Dan inilah yang diinginkan oleh Anisa Ul 
Musayyadah, salah satu penerima Beasiswa 
Anak Berprestasi dari LAZ Dompet Amanah 
Umat yang saat ini duduk di kelas tiga bangku 
Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Kota 
Malang.

Anisa, itulah panggilan akrabnya. Anak 
bungsu dari tiga bersaudara ini dibesarkan 
dari keluarga sederhana yang saat ini 
sedang mendapatkan ujian kehilangan cinta 
pertamanya yakni sang tulang punggung 
keluarga ditengah-tengah proses dalam 
menghafalkan Al-Qur’an juz 29. 

Bukan karena pergi entah kemana, tapi Allah 
lebih sayang kepadanya. Berat? Pasti, tapi kita 
tak bisa menangisinya terus menerus. Karena 
ini semua sudah menjadi takdir dari Sang Ilahi 
Robbi. Banyak sekali memori kenangan yang 
akan dia simpan ketika bersama sang ayah.

“ Ayah itu sangat sayang sama nisa 
sampai-sampai ketika memuroja’ah 
hafalan dan nisa  salah, beliau sama 
sekali tidak pernah marah-marah. 
Justru mengingatkan dengan 
sangat baik,” tuturnya sambil 
tersenyum.

Kini, tak terasa sudah 
lebih dari satu tahun sang 
tulang punggung telah 
tiada. Tapi, Alhamdulillah 
semangatnya untuk 
menghafal Al-Qur’an 
tetap masih ada. Karena 
tujuannya menjadi 

seorang Hafidzah selain mencintai Al-Qur’an, 
juga ingin memakaikan mahkota untuk ke dua 
orang tuanya kelak di Surga khususnya Ayah. 

Kalau ditanya rindu atau tidaknya ia kepada 
ayahnya? Pasti dia menjawab sangat rindu. 
Itu semua terlihat jelas dari bola matanya 
yang berkaca-kaca, ketika bercerita tentang 
sosok ayahnya. Namun jurus paling jitu, untuk 
menghilangkan rasa rindunya yakni dengan 
selalu berdoa untuknya.

“Nisa rindu sekali sama ayah, pengen 
di murojaah lagi sama ayah. Tapi semua itu 
rasanya tidak akan mungkin, jadi satu-satunya 
cara mengobati rindu nisa ya dengan selalu 
mendoakan ayah,” tambahnya. 

Doakan Anisa ya, semoga mimpinya 
menjadi seorang Hafidzah dan memakaikan 
mahkota untuk ke dua orang tuanya bisa 
terwujud. Aamiin ... (seperti yang dituturkan 
kepada : Salama) 
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Dari ’Aisyah radhiyallahu 
’anha, beliau mengatakan 

bahwa Rasulullah Shallallahu 
’Alaihi Wasallam bersabda, 

”Amalan yang paling dicintai 
oleh Allah Ta’ala adalah amalan 

yang kontinu walaupun itu 
sedikit.” ’Aisyah pun ketika 

melakukan suatu amalan 
selalu berkeinginan 

keras untuk 
merutinkannya.” 

(HR. Muslim)

Septia Dewi Putrianti, Wirausaha

istiqomah Berbagi
ke sesama
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Dalam menjalani hidup ini, semua 
manusia pasti ingin menggapai 
kesuksesan. Manusia dianugerahi 
oleh Allah SWT dengan naluri yang 

menjadikannya gemar memperoleh manfaat 
dan menghindari kemudharatan. Beribadah 
sekaligus melaksanakan tugas sebagai 
khalifah adalah tujuan penciptaan manusia, 
sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana 
dengan baik bila kebutuhan  tidak tercukupi. 
Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan 
duniawi merupakan sebuah kewajiban. 
Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan dunia 
untuk mencapai sukses itu dapat dijalankan 
bersamaan dengan menggapai kesuksesan 
akhirat.

Kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh 
capaian duniawi semata, seperti berderetnya 
gelar akademik, menterengnya karier atau 
melimpahnya penghasilan. Kesuksesan sejati 
diraih jika seluruh capaian itu memberi 
manfaat bagi orang lain sehingga mengalirkan 
pahala jariah, dan kelak, saat menutup usia 
dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini 
penting dipahami agar umur yang Allah 
berikan kepada manusia tidak sia-sia, tetapi 
justru memberikan banyak kebermanfaatan 
bagi diri sendiri dan sesama.

Segala bentuk kebaikan, harus dilakukan 
dengan istiqomah. Istiqomah juga berarti lurus 
tanpa menyimpang dengan meninggalkan 
seluruh bentuk larangan. Orang-orang yang 
istiqomah juga akan mendapat ganjaran 
kebaikan yang luar biasa dari Allah SWT. Dan 
inilah yang sedang coba saya lakukan.

Bagiku arti berbagi  adalah memberii 
sesuatu kepada mereka yang sedang 
membutuhkan,  terlebih sebagai seorang 
muslim wajib harus saling tolong menolong. 
Terlebih ada hadist yang mengatakan bahwa, 
“Barangsiapa yang menjumpai saudaranya 
yang Muslim dengan (memberi) sesuatu 
yang disukainya agar dia gembira, maka Allah 

SWT akan membuatnya gembira pada hari 
kiamat.”. Janji inilah yang juga sedang saya 
nantikan. 

Oh ya, kalau ditanya siapa sih yang 
menginspirasi saya dan keluarga untuk 
berbagi. Jawabannya adalah orang tua kami. 
Mereka selalu mengajarkan kami untuk 
berbagi dengan saudara terutama memberi 
kepada anak yatim disekitar kita. Sampai 
akhirnya saya memutuskan untuk menjadi 
salah satu donatur tetap di LAZ Dompet 
Amanah Umat untuk menitipkan  rezeki yang 
Allah SWT titipkan kepada kami. Dimana ada 
hak-hak anak yatim didalamnya. Dan selama 
kami memberi banyak sekali cerita suka 
dan beberapa kisah duka yang saya beserta 
keluarga dapatkan. 

Salah satu kisah sukanya setiap saat 
dimana kami dapat memberikan hak anak-
anak yatim di Panti Istiqomah LAZ DAU kami 
melihat senyum tulus dari wajah mereka. 
Senyuman yang jarang sekali terlihat.  Kalau 
dukanya sih,  kami merasa  belum dapat 
membantu sepenuhnya. 

Selain itu disetiap anak-anak berulang 
tahun, kami datang menyambangi mereka 
dengan tujuan bersilaturahmi sekaligus 
juga memberikan hadiah kecil dan makanan 
sebagai tanda rasa syukur kami kepada 
Allah SWT. Secara tidak langsung, saya juga 
mengajarkan ke anak-anak saya tentang 
berbagi kepada mereka yang sedang 
membutuhkan. 

Alhamdulillah, dari dulu sampai saat ini di 
musim pandemi yang belum juga usai saya 
tidak pernah merasa kesusahan untuk berbagi 
karena setiap bulannya memang sudah saya 
sisihkan. Dan semoga untuk kedepannya saya 
juga bisa seperti ini yakni terus istiqomah 
berbagi kepada sesama. Aamiin ...  (seperti 
yang disampaikan ke : Salama)
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Di tengah problem sosial masyarakat 
dan tuntutan akan kesejahteraan 
ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan 
wakaf menjadi sangat strategis. Wakaf 

merupakan ajaran Islam yang menekankan 
pentingnya kesejahteraan ekonomi serta 
kesejahteraan umat dan memiliki potensi 
besar untuk dikembangkan. Harta benda 
yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, 
sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu 
memberikan manfaat dari waktu ke waktu.

Adapun salah satu dalil yang menjadi dasar 
wakaf adalah surah Ali Imran ayat 92 yang 
berbunyi, Kamu sekali-kali tidak sampai pada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. 
Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali 
Imran: 92).

Ayat tersebutlah yang menjadi inspirasi 
Sayyidina Umar untuk merelakan tanah miliknya 

ternak manidiri (tEman) dau 
untuk Dhuafa

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran (3): 92).

demi kesejahteraan umat. Dan saat Sayyidina 
Umar mendatangi Rasulullah dan mengabarkan 
keinginannya untuk mengamalkan firman Allah 
tersebut, Rasulullah pun menjawab, `Tahanlah 
pokok (barang)-nya dan man faatkan hasilnya’ 
dan perkataan Rasulullah tersebutlah yang 
hingga saat ini diartikan sebagai wakaf. Saat 
masa Rasulullah, wakaf biasanya digunakan 
untuk pengembangan peradaban, seperti 
membangun Masjid Nabawi dan lembaga 
kesejahteraan umat. 

Selama ini, masyarakat cenderung 
menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak 
(wakaf sosial). Padahal, ada yang namanya wakaf 
produktif atau wakaf uang sangat memiliki 
peran bukan hanya kebermanfaatan pada 
masyarakat, melainkan juga mengembangkan 
surplus investasi wakaf.

Harta yang diwakafkan bisa untuk dikelola 
secara produktif, seperti halnya dalam bidang 
peternakan. Banyak dari lembaga-lembaga 
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sosial yang membuat program wakaf produktif 
di bidang peternakan, salah satunya adalah 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah (LAZ 
DAU) yang memiliki program Ternak Mandiri 
(TEMAN) DAU. Wakaf dalam hal ini, dilakukan 
dengan cara pemeliharaan sekaligus pembiakan 
hewan ternak.

ternak mandiri (tEman) dau untuk 
dhuafa

LAZ Dompet Amanah Umat memulai 
program Ternak Mandiri (Teman) DAU dari 
Kabupaten Nganjuk dan akan dilanjutkan 
ke pesisir Sidoarjo, Mojokerto dan Malang. 
Salah satu tujuannya untuk meningkatkan 
pendapatan ekonomi dhuafa dengan 
cara memberikan modal pembibitan serta 
penggemukan hewan ternak. Sehingga 
harapannya mereka mendapatkan keterampilan 
berternak yang berdampak pada peningkatan 
penghasilan ekonomi sekaligus  terbebas dari 
pengangguran.

“Konsep dari program ini dimulai dari 
assesment kelayakan lokasi, SDM serta 
sumberdaya yang dibutuhkan sesuai 
kriteria penerima manfaat dari ZIS. 
Selanjutnya, apabila semua itu 
sudah terpenuhi mereka diberikan 
modal untuk pembibitan dan 
penggemukan hewan ternak yang 
boleh dijual jika sudah memenuhi 
syarat Qurban,” tutur Zaini Syam, M.Pd 
General Manager Pendayagunaan.

Selisih hasil dari penggemukan ketika dijual 
2,5 % didonasikan untuk membantu dhuafa 
lainnya yang ada ada disekitarnya dan sisa 
dari 2,5 % diambil sebagai keuntungan mereka 
serta sebagai operasional sehari-hari mereka.

Sisa modal awal dibelanjakan kembali untuk 
pembelian bibit ternak baru yang kemudian 
kembali digemukkan. Begitulah seterusnya, 
modal awal tidak boleh dibelanjakan ke hal-hal 
yang lain kecuali untuk membeli bibit ternak 
baru.

“Mereka akan dibentuk dalam kelompok 
kecil minimal terdiri dari 5 orang, sehingga 
bisa saling mengingatkan dan berkoordinasi 
tentang pembibitan serta penggemukan 
ternak tersebut. Program pendayagunaan ini 
bersifat produktif dan dapat menjadikan para 
dhuafa dapat meningkatkan penghasilannya,” 
tambahnya.

Sehingga jika terus berkembang pada 
akhirnya mereka bisa menjadi muzakki yang 
membatu dhuafa lainya untuk bisa mandiri 
bersama. Sebuah harapan besar dari Ikhtiyar 
program  ini tiada lain keculai untuk menjadikan 
dhuafa selangkah demi selangkah menjadi 
mandiri terangkat harkat martabat dan izahnya 
sehingga manjadi manusia yang juga bisa 
berbagi menjadi muzakki.
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Oleh: moh takwil, m.Pd. COO DAU dan Dosen STAI Alif Laam Miim Surabaya

Suatu ketika di Madinah pernah 
mengalami kekeringan air yang 
menyebabkan kesulitan warga untuk 
minum. Pada saat itu, tersisa satu sumur 

milik orang Yahudi yang kadar airnya cukup 
bagus hampir seperti air zam-zam, sumur 
ini disebut dengan nama sumur Raumah. 
Setiap harinya kaum muslimin rela antri untuk 
membeli air milik orang Yahudi tersebut untuk 
keperluan sehari-hari.

Merespon kondisi ini, kemudian Rasulullah 
menyampaikan kepada para sahabat, 
“wahai sahabatku, siapa saja diantara kalian 
yang menyumbangkan hartanya untuk 
membebaskan sumur milik yahudi itu, lalu 
menyumbangkan (mewakafkan)nya untuk 
umat, maka akan mendapat surgaNya Allah 
SWT (HR. Muslim).

Utsman, seorang sahabat yang memiliki 
kecukupan harta, bergegas mendatangi 
pemilik sumur itu kemudian menyampaikan 

maksudnya untuk membeli sumur tersebut 
dengan harga yang tinggi. Namun, si Yahudi 
pemilik sumur tidak mau untuk menjualnya 
walau dengan harga yang mahal. Si Yahudi 
ini berkata “seandainya sumur ini saya jual 
padamu, tentu saya tidak lagi mendapatkan 
penghasilan setiap harinya dari penjualan air 
sumur ini”.

Namun, Utsman yang begitu yakin dan 
berharap kabar gembira dari rasulullah itu 
pada dirinya, maka Utsman melobi si Yahudi ini 
dengan menawar, jika tidak bisa dijual secara 
keseluruhan, maka sumur ini ditawar oleh 
Utsman dengan dibeli setengahnya, sehingga 
kepemilikan sumur itu adalah separuh milik 
si  Yahudi ini dan separuhnya milik Utsman. 
Akhirnya si Yahudi ini mau menjual separuh 
dari sumurnya dengan perjanjian kepemilikan 
secara bergantian setiap harinya.

Maka pada hari kepemilikan sumur raumah 
ini adalah milik Utsman, akhirnya Utsman 

Wakaf Sumur 
Utsman bin Affan
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mengumumkan kepada penduduk Madinah 
untuk mengambil air ini secara gratis. Karena, 
hari ini adalah milik Utsman sedangkan esok 
harinya adalah milik orang Yahudi itu.

Keesokan harinya, bergantilah kepemiikan 
sumur itu kepada orang Yahudi tersebut. Orang 
Yahudi ini kembali menjual airnya, namun 
sepi pembeli lantaran warga Madinah sudah 
mengambil airnya secara gratis pada saat 
kepemilikannya dimiliki oleh Utsman.

Melihat kejadian ini terus menerus, 
si Yahudi merasa andaipun ia 
terus memiliki sumur tersebut, 
tentu ia tidak akan 
mendapatkan hasil 
apa-apa lantaran 
tidak ada 
pembeli karena 
Utsman sudah 
menggrat iskan 
kepada warga pada saat 
kepemilikannya oleh Utsman. Akhirnya ia 
menawarkan kepada Utsman agar membeli 
sumur itu secara keseluruhan. Kemudian dengan 
senang hari Utsman membeli sumur tersebut. 
Maka pada saat itu, sumur yang awalnya milik 
seorang Yahudi, kemudian berubah secara 
keseluruhan menjadi milik Utsman. 

Akhirnya, Utsman menunaikan bisyarah 
dari rasul, yaitu mewakafkan sumur itu untuk 
dimanfaatkan oleh siapa saja dengan gratis 

tanpa bayar.  Maka benar sabda Rasulullah, 
begitu besarnya pahala yang didapatkan oleh 
orang yang berwakaf. Pahalanya mengalir 
selama harta yang diwakafkan masih ada. 
Dengan begitu, surga dapat ditebus dan diraih 
oleh orang yang mewakafkan hartanya di jalan 
Alllah swt. Wallahu A’lam.
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Merujuk pada kamus, pluralisme 
artinya sistem yang mengakui adanya 
keragaman baik suku, ras, agama, 
politik, dan lain sebagainya. Namun 

kata pluralisme yang digandeng dengan kata 
agama menjadi pluralisme agama membentuk 
makna tersendiri. Seperti definisi John Hick, 
pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa 
agama-agama besar dunia merupakan persepsi 
dan konsepsi yang berbeda tentang dan secara 
bertepatan merupakan respon yang beragam 
terhadap Yang Real atau Yang Maha Agung 
dalam pranata kultural manusia yang bervariasi. 
Dalam tulisan yang lain John Hick menjelaskan, 
bahwa tradisi agama–agama dianggap sebagai 
tempat alternatif menuju zat Yang Wujud di 
mana manusia dapat menemukan keselamatan, 
pembebasan, dan pemenuhan. Dari penjelasan 
ini bisa disimpulkan, pluralisme agama adalah 
faham yang memandang agama-agama sebagai 
sama benarnya. Implikasinya, para penganjur 
pluralisme agama menolak klaim kebenaran 
yang dilakukan oleh penganut agama-agama.

Faham seperti ini bertentangan dengan 
ajaran Islam. Al-Qur’an dengan tegas 
menyatakan: “Sesungguhnya agama di sisi Allah 
ialah Islam, Tidak berselisi orang-orang yang 
telah diberi al-Kitab, kecuali setelah mereka 
memperoleh ilmu, (menjadi berselisih) karena 
kedengkian di antara mereka” (QS. Ali Imran 19). 

Islam merupakan agama yang dibawa oleh 
para Rasul Allah, yakni agama tauhid yang 
mengajarkan kepasrahan hanya kepada Allah 
semata. Di setiap masa ada rasul-rasul Allah 
yang diutus untuk meyampaikan ajaran tauhid 
dan kepasrahan kepada Allah. Agama tauhid 
inilah agama yang diridhai oleh Allah Swt. Maka 
siapa yang mengambil agama selain itu adalah 
kesesatan. Allah Swt berfirman: “Mengapa 
mereka mencari agama yang lain selain agama 
Allah, padahal apa yang dilangit dan di bumi 
berserah diri kepada-Nya dengan suka maupun 
terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka 
kembali” (QS. Ali Imran: 83)

Setelah nabi Muhammad Saw diutus, Islam 
adalah nama diri atas syari’at yang dibawa 
beliau. Islam sebagai syari’at Nabi Muhammad 
menjadi penyempurna sekaligus menghapus 
keberlakuan syari’at Nabi-Nabi sebelumnya. 
Maka sebagaimana disampaikan oleh Ibnu 
Abbas, “tidak diterima tuntunan maupun 
amalan seseorang kecuali sesuai dengan syari’at 
Muhammad Saw sesudah Allah mengangkat 
beliau (sebagai Rasul)” (lihat: tafsir Ibnu Katsir 
Juz I, h.285). Allah berfirman: “Barang siapa 
yang mencari agama selain Islam, dia tidak 
akan diterima, dan di akhirat dia termasuk 
orang yang rugi” (QS. Ali Imran: 85).

Wallahu a’lamu bi al-shawab.

Faham Pluralisme Agama, 
MENGAPA HARUS DITOLAK
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Khalifah Umar bin Khaththab, seorang 
khalifah ke 2 di Negara Islam merupakan 
pribadi yang lemah lembut terhadap 
istri dan kaum perempuan. Sang Amirul 

Mukminin itu pernah berkata, “Pada masa jahiliah, 
perempuan itu tak ada harganya bagi kami. 
Sampai akhirnya Islam datang dan menyatakan 
bahwa perempuan itu sederajat dengan laki-laki.”

Perempuan itu sangat penting dalam Islam. 
Islam memposisikan perempuan dengan 
begitu mulia, karena generasi gemilang akan 
lahir dari rahimnya. Sebagai penghormatan 
kepada perempuan, Umar bin Khaththab selalu 
mengingatkan, perempuan harus dilindungi dari 
berbagai hal yang tidak baik, termasuk fitnah 
akan dirinya.

Dalam kitab Fathul Qadir dikisahkan, Umar 
bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu berkata, 
“Bimbinglah para wanita dalam berpakaian. 
Sesungguhnya salah seorang dari mereka apabila 
telah memiliki banyak pakaian dan perhiasan 
yang bagus, maka akan membuat ia senang 
keluar rumah.”

Nasihat Umar bin Khaththab ini, karena ia 
sangat mengerti bagaimana fitnah perempuan 
merupakan perkara dahsyat yang menimpa kaum 
laki-laki, sebagaimana hal ini telah dikabarkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak 
ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang 
lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah 
wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana penuturan Umar bin Khaththab 
radhiyallahu ‘anhu, di antara godaan (fitnah) besar 
perempuan yaitu dalam hal berpakaian, busana, 
dan tampilan diri yang memesona bagi laki-
laki asing yang bukan mahramnya. Penampilan 
yang jauh dari kriteria busana syar’i , seperti 
memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, terbuka aurat 

yang seharusnya tertutup, memakai wewangian 
saat keluar rumah, dan sebagainya yang intinya 
membuat kaum pria tertarik padanya.

Kaum perempuan terkadang tak menyadari 
bahwa mereka bisa memfitnah laki-laki dengan 
keindahan busana yang dikenakan meskipun ia 
berbusana syar’i karena setan terlalu lihai dalam 
menggoda anak Adam.

Maka Islam memperbolehkan perempuan 
keluar rumah selagi ada kebutuhan dengan 
berpakaian syar’i dan bukan pakaian untuk 
mempercantik diri sehingga tidak menjadi 
godaan laki-laki.

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, bahwa 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
“Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka setan 
akan mengiringinya.” (HR. At-Tirmidzi)

Sebagai muslimah, hendaklah meniatkan 
hatinya untuk berpenampilan bersahaja ketika 
keluar rumah. Tidak berlebih-lebihan dalam 
mengenakan pakaian, apalagi perhiasan yang 
kadang membuat orang lain tertarik.Tidak 
berbangga dengan pakaiannya serta sederhana 
sehingga terlihat tawaduk. Hindari wewangian 
saat keluar rumah. Karena perkara ini sangat 
mengundang petaka.

Penjagaan seorang kepala negara
terhadap Wanita

naning ismawati, s.Pd Pembina MT Al Bayyinah &
Pengasuh KBI (Kelompok Belajar Ibu)
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oleh: h.maskhun,s.ag.m.hi
Ketua PCNU Sidoarjo

SEDEkAH 
Bisa dari mana saJa

َِّ َكَمثَِل َحبٍَّة  ْمَوالَُهْم ِف َسِبيِل الل
َ
يَن ُينِْفُقوَن أ ِ

َّ
َمثَُل ال

 َُّ َوالل َحبٍَّة  ِمائَُة  ُسنْبُلٍَة  ُكِّ  ِف  َسنَابَِل  َسبَْع  نْبَتَْت 
َ
أ

َُّ َواِسٌع َعِليٌم يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َوالل
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 

oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi 
Mahamengetabui.” (QS. Al-
Baqarah: 261).

 

Menafkahkan harta di jalan Allah, 
baik yang wajib seperti zakat, maupun 
yang sunah seperti sedekah yang dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas 
penyakit kemiskinan dan kebodohan, 
untuk penyiaran agama Islam dan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan adalah 
sangat dituntut oleh agama, dan sangat 
dianjurkan oleh syara’. Sebab itu, banyak 
sekali ayat-ayat Alquran yang membicarakan 
masalah ini, serta memberikan dorongan yang 
kuat dan memberikan perumpamaan yang 
menggambarkan bagaimana beruntungnya 
orang yang suka berinfak dan betapa 
malangnya orang yang tidak mau menafkahkan 
hartanya.

Di antara manfaat sedekah di masa 
pandemic covid-19 ini adalah sebagai 

penolak wabah, penyubur pahala, 
menahan musibah, dan kejahatan 

serta rezeki yang dilipat 
gandakan oleh Allah SWT. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda:

َمْعُروِْف تَِقْ َمَصاِرَع 
ْ
َصنَائُِع ال

ُتْطِفُئ   ِّ
الِسّ وََصَدقَُة  وِْء  السُّ

َغَضَب الرَِّبّ )رواه الطرباين ( 
Artinya: “Perbuatan-

perbuatan baik akan 
melindungi kita dari 
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berbagai keburukan dan sedekah yang dilakukan 
sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri 
kita dari siksa Tuhan” (HR ath-Thabarani)   

Di tengah situasi saat ini, di mana masyarakat 
dihadapkan pada wabah virus Corona, 
umat Islam harus memanfaatkan sebaik-
baiknya kesempatan untuk mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. Salah satunya dengan 
memperbanyak sedekah.

Orang miskin bisa bersedakah sesuai 
kemampuannya kepada orang yang lebih 
miskin. Orang kaya dapat menyalurkan 
sedekahnya dalam jumlah besar melalui ormas 
atau lembaga terpercaya, atau langsung melalui 
pemerintah di daerah masing-masing. Kalau 
sedekah ini telah menjadi sebuah gerakan 
bersama dan disalurkan serta diberikan secara 
tepat kepada setiap orang yang membutuhkan, 
maka in sya Allah instruksi pemerintah agar 
semua lapisan masyarakat tidak keluar rumah 
untuk memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19, akan ditaati bersama.   Sedekah 
tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa 
barang, sembako, masker, handsanitizer, 
disinfektan, nasi bungkus, tenaga, pikiran, atau 
apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di 
musim pandemi Corona. Bahkan jika seseorang 
telah terinfeksi Covid-19, wabah penyakit yang 
lain atau terkena penyakit apa pun, Rasulullah 
menganjurkan agar ia bersedekah. Sedekah 
adalah obat bagi segala macam penyakit. 
Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda:

َدقَِة  َكِة وََداُوْوا َمرَْضاُكْم بِالصَّ ْمَوالَُكْم بِالزَّ
َ
نُْوا أ َحِصّ

)رواه الطرباين(
Artinya: “Lindungilah harta kalian dengan 

zakat dan obatilah orang-orang sakit di antara 
kalian dengan sedekah” (HR Ath-Thabarini). 

Dengan adanya wabah Corona, umat Islam 
hendaknya dapat mengambil hikmahnya. 
Salah satunya adalah kekuasaan Allah yang 

tak mungkin dapat diabaikan manusia. Wabah 
Corona bisa jadi adalah pengingat Allah agar 
manusia ingat akan sifat Kasih dan Sayang 
dari Allah. Kasih sayang itu dibuktikan dengan 
pengabulan doa dari Allah tatkala manusia 
sungguh-sungguh berdoa. Hal sangat penting 
untuk kita yakini bahwa harta kita sejatinya 
tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. 
Justru sedekah akan menjadikan harta kita 
berlimpah berkah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam:

َما َنَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل )رواه مسلم(
Artinya: “Harta tidak akan berkurang 

dengan sebab sedekah” (HR Muslim).

Dalam situasi pandemic covid-19 ini kita 
diharuskan menerapkan protocol kesehatan, 
diantaranya memakai masker, selalu 
mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari 
kerumunan dan mengurangi mobilitas. 
Penerapan protocol kesehatan ini tidak boleh 
mengurangi aktifitas kita dalam bersedekah. 
Sedekah bisa dilakukan di mana saja kapan saja 
dan dari mana saja. Sedekah bisa dilakukan 
cukup dari rumah saja. Perkembangan 
dunia medsos bisa kita manfaatkan untuk 
tetap beraktifitas melakukan sedekah dari 
rumah. Sedekah bisa dilakukan dengan cara 
transfer melalui mobile banking, bahkan juga 
bisa dilakukan cukup dengan mengirimkan 
informasi keinginan bersedekah melalui VA 
karena banyak Lembaga sosial penerima dan 
pengelolah dana zakat infak dan shodaqoh 
yang siap secara proaktif mengambil dana 
tersebut ke rumah-rumah. 

Mudah-mudahan pandemic covid-19 ini 
segera dicabut oleh Allah SWT. Semoga kita 
semua diselamatkan oleh Allah SWT dari 
wabah covid-19, diberikan rizki yang banyak 
halal barokah manfaat maslahah dunia dan 
akhirat. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

واهلل أعلم بالصواب
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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

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan 
Carol S. Dwek selama lebih dari 20 
tahun menyimpulkan bahwa ada dua 
pandangan orang dalam menghadapi 

kegagalan. pandangan inilah yang menjadi 
rahasia terbesar dari kesuksesan sesorang 
dalam bidang apapun ; Bisnis, pendidikan, 
olah raga politik dan lain-lain.   Bahwa 
Pandangan yang kita adopsi  untuk diri kita 
sangat mempengaruhi dari cara  kita didalam 
mengarahkan kehidupan.

Pertama, pandangan yang mempercayai 
bahwa kualitas-kualitas pribadi kita sudah 
ditentukan. Dalam hal ini disebut sebagai 
mindset tetap.

Kedua, pandangan yang didasarkan kepada 
kepercayaan bahwa kualitas dasar kita dalah 
hal yang dapat kita olah dengan upaya-upaya 
tertentu. Pandangan ini disebut sebagai 
mindset yang berkembang.  (Carol, Mindset 
Change Your Live : 2007)

Sesorang yang memulai sebuah 
usaha, apabila dalam bahasa saya belum 
bermindset entrepreneur (mindset tetap) 
dalam memandang kegagalan ia akan 
senantiasa mengeluh, menyalahkan orang 
lain, menyalahkan kenapa para pelanggan 
pada lari semua? Kenapa produk saya tidak 
diterima pasar? Kenapa saya rugi ? sehingga ia 
mengambil kesimpulan saya telah gagal, usaha 

saya rugi, saya seorang pecundang.  Kemudian 
dia akan kembali kepada menyalahkan keadaan 
dan merasa tidak cocok menjadi pengusaha.

Sebaliknya ketika ia telah bermindset 
entrepreneur (mindset berkembang), sewaktu 
ia memulai usaha kemudian ia mengalami 
kegagalan,  ia akan mengatakan, saya harus 
bekerja lebih cerdas, produk saya harus lebih 
baik, lebih murah agar dapat bersaing, saya 
harus bekerja lebih keras agar usaha saya 
berhasil, saya akan cari mentor supaya kedepan 
saya dapat mengantisasi kerugiaan.

jarinya, akan lebih menyalahkan dirinya 
sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Ia 
akan terus untuk mencari penyebab kesahalahn 
dan bangkit kembali menyongsong keadaan. 
Karena baginya kerugian ataupun kegagalan 
adalah bagian dari proses bisnis yang harus 
dilewati.

Ketika kita memahami menjadi pengusaha 
adalah karena mindset kita yang benar-benar 
total—bahasa saya menjadi pengusaha sebagai 
pilihan hidup—maka apapun penghalang anda 
dalam memulai usaha itu adalah sebagai cobaan. 
Ketika kita rugi ataupun ditipu orang pun. Itu 
adalah bumbu-bumbu di dalam menjalankan 
usaha. Bahkan dalam ungkapannya Dahlan 
Iskan, kalau anda belum pernah di tipu orang 
berarti belum menjadi pengusaha yang sukses.

Bagaimana dengan anda ?

kenapa ada Bisnis yang gagal 
Berkali-kali tetap Bangkit
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
PNLP,. Cht,.Psikolog
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Sdr. X, Anda mengeluh sering merasa bodoh 
untuk semua hal yang anda pelajari. Hal-hal 
baru yang anda pelajari pun serasa langsung 
hilang tidak meninggalkan jejak dalam pikiran 
anda.

Sayang ada beberapa point yang kurang 
lengkap dari apa yang anda sampaikan. 
Misalnya, dalam lingkungan / pola asuh seperti 
apa anda dulu pernah dibesarkan?

Kenapa saya bilang seperti itu? Karna 
menganalisa apa yang anda sampaikan . Saya 
berpikir ada sesuatu yang kurang tepat dari 
pola asuh yang anda terima sebagai seorang 
anak. Entah itu dari org tua kandung anda, atau 
pengasuh maupun orang lain sepeninggal ibu 
anda.

Kalau mengacu pada perspektif positive 
Psikologi, setiap anak terlahir istimewa dengan 
segala potensi yang Tuhan berikan kepadanya.

Terlepas kemudian dia merasa bodoh 
dan tidak bisa berbuat apa-apa, berarti ada 
yang kurang tepat dari bagaimana dulu dia 
dibesarkan, dalam lingkungan dan pola asuh 
seperti apa dia bertumbuh.

Saran saya, anda bisa datang ke seorang 
konselor / Psikolog terdekat di kota anda..Insya 
Allah keluhan anda bisa terbantu dan anda 
bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih 
berkualitas. Amin ya robbal alamin

Salam M.S. Huda, M.Psi,. Psikolog

Duka Cita Ditinggal Ibu
Saya tidak tau permasalahan apa 

sebenarnya yg terjadi dalam diri saya, tetapi hal 
yang paling membuat menyesal sampai saat 
ini adalah saya selalu merasa bodoh. Apa yang 
saya pelajari semua tidak terekam di otak saya. 
Bahkan saya sedang membaca pun kadang 
menghayal sesuatu yang lain. Saya sekarang 
terkadang dengan menghayal lebih senang 
rasanya. Hidup saya sekarang itu seperti 
dikontrol dengan hayalan-hayalan saya.  Selalu 
menyalahkan keadaan, menyalahkan masalalu 
dan berandai-andai seandainya itu tidak terjadi. 
Saya merasa diri saya ini tidak bisa ditempatkan 

pada posisi berfikir untuk belajar ketika hal lain 
dalam hidup juga dipaksakan untuk difikir dan 
dijalani.

Ibu saya meninggal pada saat umur saya 
10 tahun. Rasa trauma hidup pahit dengan 
orang lain setelah kehilangan ibu membuat 
saya stres yang berdampak sampai saat ini 
yang sering berandai-andai seandainya masih 
punya ibu pasti hidup saya tidak seperti ini. 
Dada saya sering sakit karena menahan untuk 
tidak menangis. Mohon saya diberi masukan 
dan solusinya.

Ja
w

ab
an
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oleh: Prof. dr. moh. ali aziz, m.ag
(Dewan Syariah LAZ DAU)
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Dua ayat penutup surat Al Insyriah 
ini merupakan kelanjutan dari ayat-
ayat sebelumnya yang berisi perintah 
berlapang dada dan optimis, bahwa 

di tengah himpitan kesulitan hidup, selalu ada  
solusi yang disediakan Allah. Melalui ayat ini, 
kita diingatkan agar segera melanjutkan kerja, 
bahkan lebih giat (fanshab) setelah selesai 
beribadah. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman 
dengan pesan yang hampir sama,

“Apabila shalat telah dikerjakan, maka 
segera bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia (rizki) Allah, dan ingatlah Allah 
sebanyak-banyaknya supaya kamu bahagia” 
(QS. Al Jumu’ah [62]: 10).

Dua ayat di atas juga mengingatkan kita 
agar jangan hanya kerja tanpa ibadah, atau 
ibadah tanpa kerja. Maka, Nabi SAW menegur 
orang yang berada di masjid pada jam-jam 
kerja. Sa’id al Khudry r.a bercerita dalam 
sebuah hadis riwayat Abu Dawud, bahwa 
Nabi menjumpai Abu Umamah Al Bahili, 
penduduk asli Madinah (anshar) yang duduk 
sedih di masjid pada saat orang-orang sibuk 
bekerja. “Kenapa kamu duduk di masjid di luar 
waktu shalat begini?,” tanya Nabi. “Saya sedih 
karena terlilit hutang.” “Maukah kamu saya 

ajari doa, yang jika kamu membacanya, Allah 
akan menghapus kesedihanmu dan memberi 
kemudahan pelunasan hutang-hutangmu?” 
“Tentu,” jawabnya dengan ceria. “Baiklah, 
bacalah doa ini pagi dan petang,”

“Wahai Allah, jauhkan saya dari kesedihan 
dan kecemasan, lemah dan malas, kikir, takut, 
dan terlilit hutang. Jauhkan pula saya dari orang 
yang sewenang-wenang.”

Jika kita cermati, doa yang diajarkan Nabi itu 
tidak hanya memohon rizki, tapi juga sebuah 
sindiran dan motovasi agar Abu Umamah 
bangkit bekerja, bukan bermalas-malasan atau 
hanya berdoa dalam masjid. Ia harus bangkit 
merubah keadaan, tidak berpangku tangan dan 
menunggu hujan emas dari langit. Keterpurukan 
ekonomi hampir selalu diakibatkan karena 
malas bekerja, bermental 
buruk, atau takut 
melangkah. Maka, 
solusinya adalah 
percaya diri, 
ceria, bekerja, 
bekerja dan 
bekerja. Jangan 
s e k a l i - k a l i 

Doa Sebagai 
kritik dan solusi
“Maka, apabila kamu telah menyelesaikan (sesuatu), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (sesuatu) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al Insyriah [94]: 7-8).
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menggantungkan hidup pada orang lain, lalu 
mengemis-ngemis belas kasih mereka. Itulah 
yang menjatuhkan martabat manusia, bahkan 
marwah Islam. Imam Ali bin Abi Thalib k.w 
berkata, ”Semua kepahitan hidup pernah saya 
alami, dan kepahitan yang terparah adalah 
mengharap belas kasih orang.”

Setelah membaca doa dari Nabi tersebut 
pagi dan petang, semua hutang Abu Umamah 
terbayar, bahkan rizkinya melimpah, sehingga 
rajin sedekah, meskipun tidak banyak. Suatu 
saat, ia memberikan tiga dinar, satu-satunya 
harta yang dimiliki, kepada tiga pengemis yang 
datang bergiliran. Sore harinya, ia mendapati 
300 dinar dalam kamarnya. Lalu, malam harinya, 
ia mendapati lagi hidangan makan malam yang 
diyakini pemberian langsung oleh Allah.

Nama asli Abu Umamah adalah Shudai bin 
’Ajlan dari suku Bahilah, Syiria (W. 86 H). Shabat 
yang pernah menjadi tentara Ali bin Abi Thalib 
r.a dalam perang Shiffin juga menceritakan 
sebanyak 250 hadis dari Nabi dalam kitab Al 
Bukhari dan Muslim. Setelah masuk Islam, 
ia diperintah Nabi untuk berdakwah di 
kampungnya. Meskpiun mendapat perlawanan, 
tapi akhirnya beberapa pemuka kampungnya 
masuk Islam.

Suatu saat, sahabat yang terakhir wafat di 
Syiria itu juga mengadu, “Wahai Nabi, tuan 
mengajarkan banyak doa, tapi aku tak bisa 
menghafalnya.” Nabi menjawab, “Maukah kamu 
saya tunjukkan doa yang bisa merangkum 
semua doa itu? Lalu, Nabi mengajarkan doa ini,

 “Wahai Allah, sungguh saya memohon 
kepada-Mu semua kebaikan yang diminta 
oleh Nabi-Mu SAW, dan mohon dijauhkan 
dari semua keburukan yang diminta Nabi-
Mu SAW untuk dijauhkannya. Engkaulah 
Tuhan yang berhak diminta pertolongan, dan 
hanya kepada-Mu lah kami menyampaikan 
pengaduan (al balaagh). Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali atas pertolongan Allah (HR. 
At Turmudzi dari Abu Umamah).

Menurut Muhammad bin Allan Ash 
Shiddiqy, yang dimaksud keburukan dalam 
doa di atas adalah penderitaan dunia atau 
rusaknya akhlak. Sedangkan arti al balagh 
dalam  hadis ini adalah bahwa Allah bisa 
mengatasi semua kebutuhan makhluk tanpa 
bantuan siapa pun.

Nabi SAW sama sekali tidak berkomentar 
negatif kepada sahabat yang lemah hafalan 
itu.  Nabi tetap menghargai, dan memberi 
solusi berupa doa yang mudah dihafal dan 
telah merangkum semua doa yang diajarkan 
Nabi, yaitu, “Wahai Allah, berikan saya semua 
kebaikan dan kebahagiaan yang pernah 
diminta oleh Nabi-Mu SAW. Dan, jauhkan 
saya dari semua keburukan yang diminta 
Nabi-Mu untuk dijauhkannya.”

Jika kita mempelajari secara mandalam, 
semua doa-doa dari Nabi tidak sekadar berisi 
permohonan, tapi juga sebuah pelajaran, 
kritik, penyemangat, dan langkah-langkah 
solusi atas problem kita. Wallahu a’lamu bis 
shawab
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Alhamdulillah, Kamis (10/06) kami telah 
menyalurkan Rp. 54.000.000 melalui NPC 
untuk didistribusikan menjadi sembako dan 
makanan siap saji untuk keluarga Palestina.

Selasa (15/06), LAZ DAU menerima 
sedekah berupa sepada motor 
Honda dari salah satu warga 
Ketintang-Surabaya.

Rabu (23/06), Alhamdulillah, melalui 
program Ternak Mandiri DAU (TEMAN 
DAU) kami telah menyalurkan 5 ekor 
bibit kambing dan uang tunai senilai Rp. 
1.000.000 untuk perbaikan kandang kepada 
Bapak Mordjito salah satu warga Dusun 
Termas Jekek Baron-Nganjuk

Ketika banyak dari karyawan maupun 
buruh pabrik yang tengah asyik 
menikmati weekend bersama keluarga, 
beda lagi dengan sopir ambulance LAZ 
DAU yang harus bertugas mengantarkan 
jenazah hingga menuju ke tempat 
peristirahatan terakhir. Dengan diikuti 
iring-iringan 10 motor rombongan dari 
pihak keluarga dan keadaan jalan yang 
rame lancar, Sabtu (12/06).
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Sabtu  (10/07), Mobil Ambulance LAZ 
Dompet Amanah Umat mengantarkan 
jenazah dari Cargo Bandara Junadan 
menuju rumah duka di Kudus-Jawa 
Tengah.

Senin  (12/07), Mobil Ambulance 
LAZ Dompet Amanah Umat 
mengantarkan jenazah dari Karang 
Pilang Surabaya menuju rumah 
duka di Blora-Jawa Tengah.

Jazakumullah Khoiron Katsiraa, kami 
sampaikan kepada @jne_id yang sudah 
berzakat di LAZ Dompet Amanah Umat 
senilai 40.000.000 dan berzakat ke Panti 
Asuhan Istiqomah senilai 15.000.000, 
Senin (17/07).

Alhamdulillah, Selasa (13/07) LAZ Dompet 
Amanah Umat menyalurkan 71 Al-Qur’an 
untuk para santri Pondok Pesantren Al Islah 
Dampit-Malang.
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oleh : andre husnari, s.sos,
 GM Fundraising

Tak berlebihan apabila Perang Tabuk 
dikenal dengan nama lain Jaisy Al 
‘Usra (Pasukan di Masa Sulit). Para 
Ulama mendeskripsikan kepada kita 

betapa kondisi cuaca kala itu tengah panas 
luar biasa, para sahabat diselimuti oleh rasa 
lapar yang melilit-lilit perut serta rasa haus 
seakan mencekik kerongkongan. Sementara 
mereka harus berangkat menuju medan laga 
ke darah Tabuk, ribuan kilo di utara Madinah, 
menyambung nyawa guna menghadapi 
kekaisaran Romawi, Sang Negara Adidaya 
Dunia zaman itu. 

Jelas kaum muslimin butuh logistik banyak. 
Soal motivasi spiritual kita tidak usah ragu. 
Rasulullah SAW mulai melakukan penggalangan 

Menyamai
Sedekahnya 
abu Bakar dan umar

dana. Beliau berkhutbah berdiri di atas anak 
tangga ketiga mimbar Masjid Nabawi. “Siapa 
gerangan yang akan membiayai jaisy al 
‘usra?”, ujar yang Mulia. Utsman bin Affan 
mengacungkan tangan seraya berkata, “Saya 
wahai Rasulullah. Saya sedekahkan 100 ekor 
unta”. Kemudian Baginda turun ke anak tangga 
kedua, sembari kembali mengulangi perkataan, 
“Siapa gerangan yang akan membiayai jaisy al 
‘usra?” Utsman bin Affan kembali menyahut, 
“Saya wahai Rasulullah. Saya sedekahkan 100 
ekor unta”. 

Baginda turun ke tangga ketiga dan kembali 
menyeru kaum muslimin. “Siapa gerangan yang 
akan membiayai jaisy al ‘usra?” Tanpa ragu 
Utsman bin Affan mengacung kembali, “Saya 
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wahai Rasulullah. Saya sedekahkan 100 ekor 
unta”. Sepulang forum tersebut Rasulullah SAW 
ternyata masih mengutus sahabatnya datang 
menemui Utsman secara pribadi di rumah. 
Lantas Utsman menambahkan sedekahnya 
1.000 dinar. Ada yang menaksir sedekah Utsman 
untuk kepentingan Perang Tabuk, bila dikonversi 
tidak kurang dari 14 Milyar. Wallahu’alam. 
Sehingga tidak berlebihan rasanya apabila 
Rasulullah kemudian bersabda “Perbuatan apa 
pun yang dilakukan Utsman setelah ini, maka 
tidak akan membahayakannya.” (HR At Tirmidzi)

Tidak berselang lama, Umar bin Khathab 
datang menghadap Rasulullah membawa 
sejumlah harta yang banyak. Rasulullah SAW 
bertanya kepada Umar “Berapa yang kau 
sisakan untuk keluargamu?” Jawab Umar penuh 
semangat, “Sebanyak yang kuserahkan ini.” 
Artinya separuh harta beliau disumbangkan 
untuk jihad fisabilillah. Sekelebat mata setelah 
itu, datang pula Abu Bakar membawa hartanya 
kehadapan Nabi. Lantas Rasulullah SAW 
mengulang pertanyan serupa, “Berapa yang kau 
sisakan untuk keluargamu?”, “Aku menyisakan 
Allah dan Rasul-Nya untuk mereka.” jawab 
beliau mantap. Isyarat bahwasanya seluruh 
harta beliau sedekahkan untuk perjuangan 
agama.

Kisah ini bukan kisah baru, sebagian besar 
kita sudah pernah mendengarnya, sering 
diulang karena mengandung fakta keras 
tak terbantahkan. Sayang sekali, 
sikap sebagian kita berhenti di 
sebatas rasa kagum, wow.. 
dahsyat! Seakan diri ini 
tidak akan pernah bisa 
hal yang semisal dan 
enggan berusaha ke 
arah sana. Terlebih 
Ramadhan tahun 
ini masih harus kita 
lalui dalam suasana 
pandemi, ekonomi 
lesu.

Padahal mahfum mukhalafat-nya justru 
mumpung sekarang suasana pandemi, 
ekonomi keluarga lagi sulit. Kesempatan 
terbuka lebar bagi kita untuk beramal 
seperti Umar yang menyumbangkan separuh 
harta atau Abu Bakar dengan seluruh harta. 
Kok bisa? Karena ini bukan soal nominal, 
melainkan soal persentase. Bersedekah 
sepuluh juta, secara nominal relatif besar, tapi 
bagi orang berada mungkin itu cuma secuil 
dari total hartanya. Berdekah lima ratus ribu, 
secara nominal lebih kecil, tapi bagi yang 
cuma berpenghasilan sejuta sebulan, itu sama 
dengan separuh harta. Apalagi bagi yang 
tengah dalam kesulitan, uangnya hanya sisa 
seratus ribu, esok belum tahu akan makan 
apa. Namun dia ikhlas menyedekahkannya, 
sudah barang tentu itu sepadan dengan 
bersedekah seluruh harta.  

Ingat, kesempatan seringkali tidak 
datang dua kali, mumpung sekarang bulan 
Ramadhan, mari salurkan sedekah terbaik 
kita. Semoga dengan begitu, kedepan 
Allah SWT mudahkan diri kita meneladani 
Rasulullah SAW dan para sahabat (generasi 
terbaik) dalam bentuk amal shalih lainnya, 
InsyaAllah.  

DzulHIJJAH 1442 H
AGuSTuS 2021 M

ISTIQOMAH 25

M
A

R
I P

E
D

u
l

I



Zaini syam, m.Pd
GM Pendayagunaan

Wakaf berasal dari bahasa Arab 
“Waqafa” berarti “menahan” 
atau “berhenti” atau “diam di 
tempat” atau tetap berdiri”. Kata 

“Wakafa-Yaqufu-Waqfan” dalam bahasa Arab 
mengandung beberapa pengertian, artinya : 
Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, 
tidak dipindah milikkan.

Wakaf Produktif di zaman Rasulullah, 
terdapat 2 kisah sahabat Nabi yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf yaitu kisah Umar 
bin Khatab dan Abu Thalhah yang mewakafkan 
kebun kesayangan dan terbaik yang mereka 
miliki berikut ini kisahnya yang berdasarkan 
hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia 
berkata:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Bahwa 
sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah 
di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap 
Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, umar 
berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat 
sebidang tanah di Khaibar, saya belum 
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang 
engkau perintahkan kepadaku?”

Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau 

Melanjutkan Tradisi 
Wakaf Produktif

suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan 
engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, 
tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu 
Umar berkata: “Umar menyedekahkannya 
(hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang 
fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah 
Ibnu sabil, dan  tamu, dan tidak dilarang bagi 
yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari 
hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) 
atau member makan orang lain dengan tidak 
bermaksud menumpuk harta.”

Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan 
tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah.  Pada 
masa Umar bin Khattab menjadi  Khalifah, 
ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf 
dengan disaksikan oleh para saksi dan 
mengumumkannya.

Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan 
para sahabat yang mewakafkan tanah dan 
perkebunannya.  Sebagaian di antara mereka 
ada yang mewakafkan harta untuk keluarga 
dan kerabatnya.

Nabi juga mewakafkan perkebunan 
Mukhairik, yang telah menjadi miliknya. 
Beliau menyisihkan sebagian keuntungan 
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dari perkebunan itu untuk kepentingan kaum 
Muslimin. Kisah ini dijadikan sebagai kisah 
wakaf produktif dimana hasil yang di peroleh 
dari pengelolaan sebidang tanah perkebunan 
di pergunakan untuk kepentingan umat, 
dilansir dari humas bwi-www.bwi.go.id.

Antusiasme masyarakat kepada 
pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian 
untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai 
sektor untuk membangun solidaritas sosial 
dan ekonomi masyarakat. Sehingga diceritakan 
bahwa pengelolaan harta wakaf mengalami 
perkembangan yang sangat pesat pada masa 
Pemerintahan Harun Ar-Rasyid.

Harta wakaf menjadi bertambah 
dan berkembang, bahkan tujuan wakaf 
menjadi semakin luas bersamaan dengan 
berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai 
penjuru. Kreativitas dalam pengembangan 
wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang 
ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat 
bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan 
tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan 
masalah teknis berkaitan dengan hukum-
hukum fikih.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga 
masa-masa berikutnya dan telah mencapai 
puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya 
jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah 
pertanian yang ada di berbagai Negara Islam 
seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia dan 
Maroko. 

Semua orang berduyun-duyun untuk 
melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya 
untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi 
wakaf menjadi modal untuk membangun 
lembaga pendidikan, membangun 
perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, 
gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa 
dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada 
pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian 
Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf 
sebagai sektor untuk membangun solidaritas 
sosial dan ekonomi masyarakat.

dau Wakaf
Wakaf Produktif akhirnya seakan menjadi 

sebuah tradisi sejak masa sahabat dan tabiin 
sehingga mereka berduyun-duyun untuk 
berwakaf, untuk melanjutkan tradisi dan 
pentingnya wakaf produktif. Alhamdulilah 
Yayasan Dompet Amanah Umat sejak 2017 
sudah menajdi Nazdir wakaf resmi dari 
pemerintah Indonesia dengan berbagai 
program pendayagunaan, diantaranya 
pendirian Gedung Graha Qur’an yang sudah 
beroprasi sehingga manfaatnya dapat 
diterima oleh masayarakat dengan baik. 
Hal itu dibangun melalui dana wakaf, ada 
program wakaf Quran telah menyaluran 
100-1000 an Quran untuk anak-anak supaya 
mudah menghafal dan belajar al-quran.

Dana wakaf sebenarnya juga bisa 
digunakan untuk usaha yang hasilnya 
diperuntukkan untuk fakir miskin atau dhuafa, 
Namun wakaf baik berupa uang atau barang 
tetap harus dijaga dan di pelihara sehingga 
nilai tidak brkurang dan tetap utuh. Dalam hal 
Program Modal Usaha Mandiri, DAU memberi 
bantuan modal usaha berupa rombong, 
ada bantuan wakaf ternak, harapannya 
bisa didanai dari dana wakaf produktif 
sehingga kemanfaatannya bisa lebih luas dan 
berkelanjutan. Karena rombong dan hewan 
ternak, bisa dijaga dan dapat berkembang 
biak sehingga nantinya hasilnya bisa untuk 
memberi manfaat pada fakir miskin dan 
dapat meningkatkan ekonomi dhuafa, 
dengan tetap menjaga keutuhan barang atau 
nilai wakafnya.

Dengan demikian sebenarnya Banyak 
sekali cara yang bisa kita wakafkan, bisa 
berupa tanah untuk bangun pendidikan, 
hewan ternak, saham perusahaan dll. 
Maka dengan demikian semoga kita dapat 
melanjutkan pentingnya dan tradisi  wakaf 
oleh nabi dan para sahabat, sehingga 
manfaatnya dapat berkelanjutan. Aamiin…
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u LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK Periode Juni 2021

Lainnya

Rp. 807,865 

Zakat Infaq -shadaqah
Terikat Waqaf

dskl

Rp. 40,285,000 Rp.29,677,500 Rp. 2,320,000 
Rp. - 

Rp. 122,470,000

Program 
Pendayagunaan

Rp. 40,459,500 
DAU Pendidikan

Rp. 54,200,000 
DAU Sosial Lingkungan

Rp.  2,710,000 
DAU Kesehatan

Rp. 17,270,010 
DAU Ekonomi

Rp. 139,037,010

Program
lainnya

Rp. 16,480,500
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 194,100
Biaya Lain-lain

Rp. 2,900,000 
Biaya Pengembangan 
Organisasi 

Rp. 20,103,529 
Biaya Operasional

 Rp. 39,678,129 

Penyaluran 
Zakat

Rp. 20,730,000 
Ekonomi

Rp. 20,730,000

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,425,705
Waqaf Tahfidz

Rp. 13,425,705

PENGELUARAN
212,870,844

PENERIMAAN
195,560,365

Rp. 24,397,500 
Program Dakwah

KENAIKAN (PENURUNAN) 
KAS DAN BANK 

Rp. -17,310,479
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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



Doa
mendapat musibah

ِْه َراِجُعوَن  هللِ وإنَّا إِلَ
َ
إنّا

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah,
dan sungguh hanya kepada-Nya kami akan kembali.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un.
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TIDAK ada yang salah, ketika 
seseorang ingin berhijrah menjadi 
orang lebih baik dari sebelumnya. 
Namun ketika mengawali itu semua, 

perlu harus diperhatikan tentang niat awal 
seorang hamba ingin berubah. Jangan 
sampai keinginan itu disebabkan ada orang 
ketiga, karena meneguhkan niat hanya 
karena Allah Ta’ala  itu sangat penting dan 

Bismillah 

Hijrah
rizki ramadani, Wiraswasta

“Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang 
berhijrah dan berjihad dijalan Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(Qs: Al-Baqarah 218).

Sang Maha Pemberi memberikan apa yang 
sesuai dengan yang diniatkan.

Pasti menjadi seorang muslimah yang 
beriman dan menjadi lebih baik adalah 
tujuan hidup setiap perempuan, sama 
sepertiku. Maka, aku ingin selalu belajar 
sekaligus berusaha mematuhi apa yang 
diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta.
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Sejak aku masuk di bangku SMK aku belum 
memakai hijab atau pakaian yang menutupi 
aurat. Bahkan setelah lulus dari sekolah, saya 
pernah bekerja menjadi seorang SPG (Sales 
Promotion Girl) sebuah produk. Jujur saja saat 
itu yang terfikirkan di dalam fikirannku hanyalah 
dunia semata! Astaghfirullah aladzim.

Aku tidak pernah mencari tahu akan hal-
hal apa yang seharusnya menjadi kewajibanku 
sebagai muslimah, juga sebagai seorang 
hamba kita sering lupa siapa yang memberi 
rezeki kepada manusia, siapa yang memberi 
nafas dan siapa pemilik diri kita. Astaghfirullah 
Al adzim.

Karena basic seorang SPG, kehidupan 
hingar bingar entertaint serta selalu dikelilingi 
banyak laki-laki dan juga lingkungan yang lebih 
banyak dampak negatifnya, secara naluriah 
membuat saya jadi bosan dan bingung. Apa sih 
yang sebenarnya saya cari selama ini?

Meski banyak orang melihat, uang banyak, 
menjadi primadona juga iya. Lalu apalagi 
yang belum saya dapatkan? Lama kelamaan 
rasa bosan itu ada. Jujur, disini lah awal batin 
sekaligus perasaanku mulai tak karuan. Dan 
Alhamdulillah, mungkin inilah yang dinamakan 
hidayah itu ada dan terbuka.

Tanpa menyia-nyiakan itu semua, saya 
memutuskan untuk berhijrah. Bagiku tidak ada 
sama sekali kata menyesal ketika meninggalkan 
keburukan. Malah yang ada saya sangat 
bersyukur, dengan adanya diri yag sekarang, 
bahwa ternyata Allah sangat mencintai saya, dan 
masih melindungi saya dengan memberikan 
saya kesempatan untuk memperbaiki diri dan 
berada di jalanNya. 

Ya, namanya juga sedang berproses pasti 
ada kemudahan dan kesulitan yang Allah 
berikan sebagai ujian. Tapi Alhamdulillah 

dengan niat awal “Bismillah” untuk berubah, 
Allah memberikan pertolongan yang begitu 
indah. Kalau ditanya tentang ada tidak sih 
yang terkejut dengan perubahanku, pasti 
aku menjawabnya ada salah satunya adalah 
beberapa temanku.

Tapi lagi-lagi itu semua tak menjadi masalah 
untukku, asalkan orang tua dan keluarga selalu 
mendukungku. Jujur sih, dari sini kita bisa tau 
siapa saja yang selalu mendukung perbuatan 
baik kita dan siapa yang tidak. 

Semoga kita semua selalu dalam lindungan 
Allah, apapun situasi dan kondisinya. Aamiin 
Allahumma Amiinn 

DzulHIJJAH 1442 H
AGuSTuS 2021 M

ISTIQOMAH 33

H
IJ

R
A

H
K

u



K
O

l
O

M

oleh m. anwar djaelani

 “KH Mohammad Siddik Wafat, DDII 
Kehilangan Ulama Berani” (www.republika.co.id 
29/06/2021). “Ulama Kharismatik KH Abdur 
Rasyid Abdullah Syafii Meninggal” (www.
okezone.com/ 10/07/2021). “Ulama Hadits KH 
Dr. Lutfi Fathullah Wafat” (www.republika.co.id 
11/07/2021).

Peran Besar
Tiga nama yang disebut di atas sekadar 

menyebut sebagian dari banyak ulama yang 
wafat di masa pandemi Covid-19. Sejatinya, 
telah ratusan yang meninggal. Inna lillahi wa 
inna ilaihi raji’un: “584 Ulama di Indonesia 
Meninggal Dunia Selama Pandemi Covid-19” 
(www.detik.com 05/07/2021). 

Atas fakta itu kita patut berduka sedalam-
dalamnya. Mengapa harus demikian? Siapa 
ulama itu? 

Secara bahasa ulama berarti ”Orang 
yang mengerti” atau ”Orang yang berilmu” 
atau ”Orang yang berpengetahuan”. Dalam 
perspektif Islam, ulama adalah orang yang 
berkategori sebagai pewaris para Nabi. 
Perhatikan hadits ini: ”Sesungguhnya ulama itu 
adalah pewaris para Nabi” (HR Abu Dawud dan 
At-Tirmidzi). 

Dengan posisinya itu, sesungguhnya 
seluruh umat Islam wajib taat kepada ulama 
sejauh sang ulama benar-benar setia mengikuti 
ajaran Rasulullah Saw. Patuhlah, sebab setelah 
Nabi Saw wafat maka peran kenabian dalam 
melakukan dakwah amar ma’ruf nahi munkar 
berpindah kepada Sang Pewaris yaitu ulama. 

Ikutilah ulama! Terus bersandarlah kepada 
hadits ini: ”Para ulama itu sebagai pelita di 
permukaan bumi ini, sebagai pengganti-
pengganti para Nabi, dan sebagai waris saya-

ratusan ulama Wafat, 
ujian Berat!
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Muhammad-, dan sebagai pewaris para Nabi” 
(HR Ibnu Ady).

Berdirilah di belakang ulama, sebab mereka 
adalah pembimbing dan pembina aqidah 
umat. Cermatilah hadits ini: ”Sesungguhnya 
perumpamaan ulama di bumi adalah seperti 
bintang-bintang di langit yang memberikan 
petunjuk di kegelapan bumi dan laut. Apabila 
dia terbenam, maka jalan akan kabur” (HR 
Ahmad).

Secara umum, sebagai Pewaris Nabi, 
ulama berperan dalam hal: Pertama, sebagai 
pewaris tugas para Nabi. Makna dari posisi 
itu, yaitu berperan menyebarkan ajaran Islam 
serta memperjuangkan terwujudnya suatu 
kehidupan yang berdasarkan Islam. 

Kedua, sebagai pemberi fatwa. Memberi 
fatwa–baik berdasar permintaan atau tidak-
wajib dilakukan ulama jika muncul suatu 
persoalan di tengah-tengah masyarakat. 

Ketiga, sebagai pembimbing dan pelayan 
umat. Ulama patut melayani umat. Dalam kaitan 
ini, ulama aktif membela dan memperjuangkan 
aspirasi umat Islam. 

Keempat, sebagai penegak amar ma’ruf nahi 
munkar. Di bagian ini, ulama akan istiqomah 
menegaskan yang benar sebagai benar 
dan yang salah sebagai salah. Kesemuanya 
dilakukan dengan cara yang penuh hikmah. 

Kelima, sebagai pelopor gerakan 
pembaruan. Bahwa, sejarah terus bergerak 
berseiring dengan kemungkinan munculnya 
masalah-masalah keagamaan yang baru dan 
pasti membutuhkan jalan keluar. Di situlah, 
ulama berperan. 

Keenam, sebagai pelopor gerakan ishlah. 
Juru damai adalah peran yang mesti dilakukan 
ulama andai terdapat perbedaan pendapat 
di kalangan umat Islam. Dengan peran 
itu, diharapkan semangat persaudaraan di 
kalangan umat Islam tetap terpelihara.

Berat, Berat!
Kembali ke pokok masalah. Atas banyaknya 

ulama yang wafat, sekali lagi, kita patut berduka. 
Ini masalah yang tak ringan. Perhatikanlah ayat 
ini: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di 
antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama” 
(QS Fathir [35]: 28). Artinya, jika ulama semakin 
sedikit, maka semakin sedikit pula orang yang 
takut kepada Allah. 

Sebagai akibat dari hal di atas, yang 
kemudian bisa terjadi adalah akan semakin 
bertambah orang yang berani melawan Allah 
dengan cara mengabaikan perintah dan 
larangan-Nya. Tentu kondisi yang disebut 
terakhir ini sangat mengkhawatirkan.

Apapun, atas kenyataan yang kita hadapi 
sekarang, ini memang tantangan yang sangat 
berat. Ulama-ulama kita semakin berkurang, 
padahal mereka adalah pewaris Nabi. 

Kita sangat sadar, tidak mudah untuk 
mendapatkan ganti ulama-ulama yang 
telah wafat. Sungguh tak gampang menanti 
kehadiran, misalnya, ulama-ulama dengan 
kapasitas seperti KH Mohammad Siddik, KH 
Abdur Rasyid Abdullah Syafii, dan KH Dr. Lutfi 
Fathullah.

insya-allah sanggup  
Apapun kehidupan akan terus bergerak 

sampai Allah menentukan lain. Oleh karena itu, 
ujian berat ini harus kita respon dengan benar. 
Di antaranya, lewat usaha keras dalam usaha 
menghadirkan kader-kader ulama yang andal.

Atas semua usaha itu, harus kita kerjakan 
bersamaan dengan doa yang tak putus agar 
Allah memudahkan tugas yang tidak ringan 
ini. Yakinlah, bahwa dengan pertolongan 
Allah, semua ikhtiar kita akan terwujud. Hal 
yang demikian sangat mungkin, sebab “Allah 
tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”. 

Jadi, bersikap optimislah! Allahu-Akbar ! 
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Inalillahi wa inailahi rojiun. Hampir setiap 
waktu, dalam waktu sekarang ini sering 
kita dengar, karena kematian atau adanya 
kesusahan yang diderita seseorang.

Inalillahi Wainailaihi Rojiun diucapkan ketika 
seorang muslim sedang tertimpa musibah 
(2017: 72). Adapun hadist yang menjelaskan 
tentang hal ini adalah sebagai berikut.

Kematian
“Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu 

musibah lalu ia mengucapkan innaa lillaahi 
wa innaa ilaihi raaji’un. Allaahumma’jurnii 
fii mushiibatii wa akhlif lii khairan minhaa. 
Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan 
kembali pada-Nya. Ya Allah, berilah ganjaran 
terhadap musibah yang menimpaku dan 
berilah ganti dengan yang lebih baik maka 
Allah akan memberinya ganjaran dalam 

musibahnya dan menggantinya dengan 
yang lebih baik”. (HR. Muslim)

Hadist tersebut 
menjelaskan, bahwa 
kita bisa membaca 
Inalillahi Wainailaihi 

Rojiun sebagai cara 
untuk bersabar 

atas segala 
ujian yang ada 

didalam kehidupan. 
Kemudian, berusaha 

untuk yakin bahwa 
segala sesuatu 

adalah kehendak 
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Allah dan Allah pula 
yang akan membantu 
hamba-Nya untuk 
menyelesaikan urusan 
itu. Selain membaca 
Inalillahi Wainailaihi 
Rojiun, kita juga 
bisa melakukan hal-
hal berikut untuk 
meredam amarah, 
kecewa, rasa takut, 
dan bimbang.

K e m a t i a n 
adalah rahasia Allah 
SWT. Allah telah 
menetapkan setiap 
jiwa pasti akan 
merasakannya. Kematian tidak pandang bulu. 
Apabila sudah tiba saatnya, malaikat pencabut 
nyawa akan segera menunaikan tugasnya. Ajal 
tidak bisa dimajukan dan dimundurkan walau 
sedetik pun. Sebagaimana firmanNya:

 
َ

َول َساَعًة  ِخُروَن 
ْ
يَْستَأ  

َ
ل َجلُُهْم 

َ
أ َجاَء  إَِذا 

فَ
يَْستَْقِدُموَن  

“Maka jika datang waktu kematian mereka, 
tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya 
sedetikpun.” (QS. An-Nahl: 61).

Kematian adalah hal yang paling jauh dari 
pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat 
dari segala yang dekat dengan kita. Kematian 
itu tiada yang bisa menduga, dan tak ada yang 
mampu mengira. Sebab syarat mati tidak harus 
sakit dan tua.

Mati dalam keadaan baik atau husnul 
khotimah merupakan keinginan semua umat 
manusia, khususnya kaum Muslimin di manapun 
mereka berada. Namun begitu, kematian yang 
husnul khotimah tentu tidak bisa diraih begitu 
saja tanpa adanya amal sholih yang dilakukan 
sebelumnya.

Rasulullah SAW bersabda, “Apabila Allah 
menghendaki kebaikan kepada seseorang, 
maka Allah akan membuatnya beramal.” 
Para sahabat bertanya: “Bagaimana 
membuatnya beramal?” Beliau menjawab, 
“Allah akan memberikan taufiq padanya 
untuk mengerjakan amal sholih sebelum dia 
meninggal.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Nah, untuk menghadapi kematian, 
setidaknya kita sering untuk selalu mengingat 
Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. 
Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan 
umatnya untuk membaca: 

اللَُّهَمّ اْجَعْل َخْيَ ُعْمِري آِخَرُه ، وََخْيَ َعَمِل 
َقاَك

ْ
ل
َ
يَّاِم يَْوَم أ

َ
َخَواتَِمُه ، وََخْيَ أ

Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku 
pada ujungnya, dan jadikan sebaik-baik 
amalku pada akhir hayatku, dan jadikan 
sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu 
dengan-Mu (di hari kiamat). (HR Ibnu As-
Sunni). (A. Zakki)
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•	 Ingat, pastikan tengahnya bolong
•	 Lapisi kardus persegi panjang dengan 

kertas polos (disarankan menggunakan 
warna yang sesuai dengan kertas kado 
pada bingkai)

•	 Ambil stik es krim, dan tempelkan di bagian 
bawah, kanan, dan kiri kardus persegi 
panjang

•	 Tempelkan kardus persegi panjang dan 
bingkai

•	 Buat trapesium sedang dari kardus
•	 Lapisi dengan selotip
•	 Rekatkan bagian bawah trapesium ke 

belakang bingkai

Cara Buat Bingkai foto
    Kardus Bekas

alat dan Bahan :
•	 Kardus Bekas
•	 HVS Warna
•	 Stik es krim
•	 Lem 
•	 Selotip Kertas
•	 Lem Fox / Lem Putih
•	 Gunting
•	 Penggaris

Cara Buat Bingkai foto:
•	 Gambar persegi panjang di kardus 

menggunakan pulpen dan penggaris
•	 Potong kardus mengikuti garis yang sudah 

dibuat
•	 Ulangi langkah 

sebelumnya, hingga 
membuat 4 kotak

•	 Ambil satu kotak 
dan gambar persegi 
dengan ukuran yang 
lebih kecil

•	 Potong hingga 
m e m b e n t u k 
bingkai

•	 Lapisi bingkai 
menggunakan kertas 
kado
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Uji Dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography

squash
Jeruk Nipis Jahe

Butuh minuman segar yang ringan dan mudah 
membuatnya? Coba squash jeruk nipis ini. 
Minuman berbahan dasar jeruk nipis dan air 
jahe. Sangat menyegarkan dan cocok diminum 

seusai menyantap berbagai menu-menu 
berat. Agar lemak luntur dan tak 
sempat bersarang di tubuh

Bahan:
• 3 buah jeruk nipis
• 750 ml air jahe 

berkarbonasi  atau 
bisa menggunakan 
air jahe dalam 
kemasan seperti 
ginger ale

• 75 ml sirup gula
• es batu secukupnya

Cara membuat :
1. Potong-potong jeruk nipis dan 

peras airnya.
2. Campur air jeruk nipis, air jahe, madu 

dan es batu ke dalam tumbler dengan 
penutup.

3. Kocok-kocok hingga cairan menyatu. 
Tuang minuman ke dalam gelas.

4. Sajikan selagi dingin.
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Ismi Yunita, Wiraswasta

Wahyu Suhardewo, Pegawai Swasta

Yuliawati, Ibu Rumah Tangga

Dani Masruroh, Ibu Rumah Tangga

“Istiqomah Aqiqah komit banget sama janjinya, jadi 
bisa datang sesuai bahkan sebelum deadline acara.  Rasa 
masakannya enak, sampe kemarin ada yang tanya contact 
untuk aqiqah juga, teman saya juga setuju kalau ini enak. 

Terimakasih yaa Istiqomah Aqiqah, acara aqiqah anak 
pertama saya kemarin Alhamdulillah lancar dan tanpa 
hambatan.”

“ Alhamdulillah rasa masakan semuanya enak, kemasan 
juga rapi dan menarik, komunikasi dengan admin juga 
sangat baik dan membantu. Pengiriman ontime, bahkan saat 
ada kesalahan penulisan nama anak kami pada sertifikat 
dapat diselesaikan segera setelah masakan diantar. Ini sudah 
ke 2x saya pesan di Istiqomah Aqiqah.”

“Saudara saya menyarankan buat percayain aqiqohan 
anak saya ke ISTIQOMAH AQIQAH, Alhamdulillah semua 

orang pada suka sama rasanya. Benar-benar cocok banget 
buat lidah jawa dan bahkan masyarakat di daerahku 

yang mayoritas orang madura pun suka sekali sampai 
tetanggaku kasih jempol buat masakannya. Pelayanannya 

pun sangat bagus.

Terimakasih ISTIQOMAH AQIQAH sudah amanah dan 
benar benar puas dalam melayani customer.” 

“ Alhamdulillah untuk nasi kotak aqiqah saya 
puas dengan rasa, kemasan dan pelayanan. Semoga 

kedepannya Istiqomah Aqiqah tetap menjaga kepuasan 
rasa sekaligus  memberikan pelayanan yg terbaik untuk 

pelanggan.”
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kAbuPAten / kotA 
dengAn 

kAtegori
keLembAgAAn

terbAik

Selama masa pandemi corona masih ada, 
masyarakat Indonesia diimbau untuk 
melakukan physical distancing (menjaga 
jarak fisik) dengan membatasi aktivitas 

di luar rumah dan berpergian ke tempat ramai. 
Nah, beruntungnya di era digital ini semua 
serba mudah dan bisa dilakukan melalui 
online. Karena perkembangan teknologi saat 
ini, memang membuat kehidupan serba cepat 
dan mudah. Apapun kini bisa dilakukan melalui 
smartphone aja.

 Salah satunya dalam hal memesan makanan. 
Banyak dari rumah makan hingga jasa layanan 
aqiqoh yang menyediakan jasa pemesanan 
dan pengantaran makanan ke rumah, dengan 

Corona masih Ada,
Pesan aqiqah Lewat online aja

beberapa klik saja. Bisa melalui aplikasi website 
ataupun WhatsApp (WA).  Mudah kan?

Nah, jasa pelayanan aqiqoh yang 
menawarkan kemudahan dalam pemesanan 
adalah Istiqomah Aqiqoh. Disini bunda dan 
ayah, tak perlu ribet untuk keluar rumah 
hanya demi mendapatkan informasi ataupun 
memesan olahan aqiqah saja. Cukup dengan 
mengklik lewat website resmi kami yakni di 
www.istiqomahaqiqah.com atau bisa juga chat 
melalui WhatsApp di nomer 0851-0219-2424. 

Kami siap melayani dengan sepenuh 
hati dan fast respon, agar bunda dan ayah 
mendapatkan informasi dengan cepat.
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