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  ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
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perbaikan kualitas manajemen dan 
pertanggungjawaban

 yang amanah secara transparan.
- Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan
 mutu SDM umat Islam.
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Dewan Syariah: Prof. DR. Moch. Ali Aziz, 
M.Ag., Tim Ahli: Ir. Misbahul Huda, MBA., Drs. 
Margono, M.Pd., Drs. Ec.H. Sofyan Lazuardi, 
MM., Nur Hidayat, T.S., Abu Dardak Pembina: 
H. Tamami, Riana Wuryaningsih, Dr. H. Achmad 
Zuhdi Dh, M. Fil I Pengawas: Dr. Bairus Salim, 
M.Pd Ketua Pengurus: Iqbal Farabi Anas, Amd. 
Fis, Sekretaris: Abdurrahim Hasan Bendahara: 
Nur Salim, Shodiq CEO: Iqbal Farabi Anas, Amd. 
Fis, COO: Moh. Takwil, M.Pd, GM Fundraising: 
Andre Husnari, S.Sos, GM Pendayagunaan: Zaini 
Syam, M.Pd, GM Keuangan: Indah Permata Sari, 
GM IT & CM:	Abd.	Azis	Rofiqi,	S.kom,.GM Aqiqoh 
dan Bisnis: Titanio Ferriawan, S. Pd 

Seafood Kari Hijau

Suci Wulandari, S.Si, S.Pd, MM.
kepala sma pembangunan JaYa 2 
siDoaRJo Dan ibu Rumah tangga 
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Website: lazdau.org
Email : redaksi.istiqomah@gmail.com

SuSunan RedakSi

seKReTARIAT
Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo

Telp : 031 891 2324

gQ sIdoARJo
Jl. Buncitan No.162A Sedati Sidoarjo 

Telp. 031-99602696

dAU CABANg MALANg
 Jl. Bango no. 26 Bunulrejo, Blimbing

Kota Malang, Telp. 0341-4383760
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Yayasan Dompet Amanah Umat DEWAN PENGARAH: Drs. Margono, M.Pd, Drs. Sofyan 
lazuardi, Ainur Rofiq Sophiaan, SE. M.Si, Nurhidayat PIMPINAN UMUM: Moh. Takwil, 
M.Pd STAF AHLI: A. Zakki DEWAN REDAkSI: iqbal Farabi Anas, indah Permatasari, 
Zaini Syam, M.Pd, Andre husnari, S.Sos PIMPINAN REDAkSI: Siti Salama REDAkTUR 
PELAkSANA: hakim REDAkSI: Siti Salama, Ary Yasirlana, CHIEF EDITOR MEDIA ONLINE: 
AZiS kONTRIBUTOR: Dr. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil i, h. Maskhun, S. Ag. M. hi, Samsul 
Bahri, Fahmi Tibyan, Nurus Sa’adah, ST., M. Anwar Djaelani, DISTRIBUSI: Taufik 
hidayat, Syaiful, Febri lutfi Roni, Fidelia Pratama latuconsina, S.i.Kom, Abdul Ghoni.

Meneruskan sebuah perjuangan dari 
pahlawan bangsa, memang sangat 
tidak mudah. Mereka harus memiliki 
semangat yang terus menerus 

membara. Tak harus berkorban dengan 
tetesan darah, terpenting mampu berkorban, 
mempunyai semangat memerdekakan 
sekaligus memberikan manfaat bagi bangsa, 
maka ialah Pahlawan yang sesungguhnya.

Bagi para yatim dhuafa saat ini, Donatur LAZ 
Dompet Amanah Umat sekaligus orang-orang 

baik adalah pahlawan bagi mereka. Pahlawan 
yang memerdekaan dari kemiskinan serta 
membantu untuk bangkit dari keterpurukan 
yang tak segan juga memberikan manfaat agar 
terus tumbuh dan menjadi insan yang berdaya.

Hanya ucapan terimakasih, para yatim 
dhuafa bisa sampaikan kepada para donatur 
dan orang baik. Karena kalianlah mereka dapat 
melanjutkan pendidikan sekaligus memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Semoga kelak Allah 
mengganti seluruh kebaikan kita. Aamiin ... 

terimakasih
Pahlawanku
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iqbal farabi anas, a. md. fis (CEO LAZ DAU)

Di surga kelak, kedekatan Rasulullah 
dengan seorang hamba yang 
menyayangi anak yatim diibaratkan 
dengan dua jari ( jari telunjuk dan jari 

tengah), itulah janji Rasulullah kepada umatnya 
yang mau mencukupi kehidupan (memberi 
nakah hidup) anak-anak yatim dhuafa. 

Tidak ada satu pun anak yang menginginkan 
dilahirkan dalam keadaan tanpa adanya sosok 
ayah , ibu ataupun tanpa keduanya sama 
sekali. Maka, keberadaan mereka, “anak yatim” 
harusnya menjadi perhatian bagi kita semua. 

Karena dalam Al-Qur’an, kata yatim 
disebutkan sebanyak 23 kali, yakni 8 kali disebut 
dalam bentuk tunggal, 14 kali dalam bentuk 
jamak dan 1 kali dalam bentuk dua (mutsanna). 
Al-Qur’an juga secara tegas mengatakan, 

anak yatim adalah sosok-sosok yang harus 
dikasihi, dipelihara dan diperhatikan. 

Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu 
tentang anak yatim, katakan lah “Memperbaiki 
keadaan mereka adalah baik,” (QS. Al-Baqarah 
[2]: 220).

Dengan memuliakan anak yatim, InsyaAllah 
kita akan diberikan keutamaan-keutamaan 
besar bukan hanya dekat dengan Rasulullah 
di surga. Melainkan dapat melunakkan hati 
yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup dan 
memperoleh perlindungan di hari kiamat dari 
Allah Subhanahu wa ta’ala.

Jadi, yuk luruskan niat kita mulai dari 
sekarang untuk selalu memuliakan yatim 

dhuafa di sekitar kita ikhlas 
Lillahi ta’ala. 

Dekat Dengan Rasulullah

Seperti Dua Jari
Dari Sahl bin Saad r.a. dari Nabi SAW, beliau mengatakan, “Aku dan orang yang 

mencukupi kehidupan (memberi nafkah hidup) anak yatim (akan) berada di surga seperti 
ini.” Sahl berkata, Rasulullah memberi isyarat dengan jari yang menunjukkan jari telunjuk 

dan jari tengahnya. (H.R. Bukhari)
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sebungkus
Rindu untukmu

Ibu…...

Kehilangan sosok yang melahirkan 
kita, pasti akan menjadi sebuah luka 
dan akan terus membekas di hati 
anak-anak yang sudah di tinggalkan 

olehnya. Sungguh, ibu memiliki peran yang 
sangat penting untuk buah hati mereka. 
Bahkan, ikatan di antara anak dan ibu sudah 
terbangun sejak masih dalam kandungan. 
Asuhan darinya lah juga akan sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan 
mental dan emosional anak. 

kaRisma noval septYo
Penerima Beasiswa Berprestasi

“Walaupun aku tak pernah 
melihatmu, tapi rasa rinduku 

begitu besar kepadamu. Sungguh 
rasa ini akan terus ada dan akan 

begitu seterusnya.” 
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Lantas bagaimana jika sang malaikat 
pergi untuk selamanya tanpa berpamitan 
kepada mereka. Salahkah bila seorang anak 
merindukannya? Pasti tiada yang bisa dilakukan 
saat sedang merindukan, selain mendoakannya. 
Kemudian menangis dalam kesunyian, lalu 
perlahan memejamkan mata, scene kenangan 
bersama ibu akan semakin terlihat jelas 
dan membuatmu semakin menangis. Lalu 
bagaimana jika ia meninggalkan kita dari usia 
bayi?

Hanya selembar foto dan untaian doa lah 
sebagai obat penyembuh rasa rindu kepadanya. 
Dan inilah yang dirasakan oleh Karisma 
Noval Septyo, salah satu binaan LAZ Dompet 
Amanah Umat melalui program Beasiswa Anak 
Berprestasi. 

Noval begitulah panggilan akrabnya, sejak 
dari usia delapan bulan sudah ditinggalkan 
oleh sang malaikat tak bersayap. Bukan 
karena pergi untuk bekerja, tapi pergi untuk 
selamanya akibat penyakit Tuberculosis (TBC) 
yang diderita. Tak hanya ditinggal oleh sang 
ibu, ayahnya pun juga ikut pergi entah kemana.

Rasa rindu ingin bertemu sang ibu, begitu 
sangat terasa ketika matanya mulai berkaca-
kaca bercerita tentang sang malaikat tak 
bersayap yang tak pernah ia lihat. 

“ Noval rindu sekali dengan mama, 
walaupun tak pernah melihat secara langsung. 
Tapi ada foto mama yang setidaknya sedikit 

menjadi obat untuk menghilangkan rasa rindu 
kepadanya,” tuturnya sambil berkaca-kaca.

Mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang 
Tentara Negara Indonesia (TNI), membuat anak 
kelas tiga Sekolah Dasar di SDN Bunel Rejo-
Malang bersemangat untuk mengejar apa yang 
ia mimpikan. 

“Bismillah semoga cita-cita noval sebagai 
TNI, bisa terwujud menjadi nyata dan 
membanggakan keluarga sekaligus bisa 
membahagiakan mama di surga. Aamiin ...” 
tambahnya. 

Saat ini Noval tinggal bersama kakek 
neneknya dari pihak ibu. Semoga apa yang di 
impikan oleh Noval dapat terwujud dan bisa 
membanggakan ibunya di surga. 
Aamiin... (seperti yang 
dituturkan kepada : 
Salama) 
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Rezeki Lebih 
untuk Yatim Dhuafa

suci Wulandari, s.si, s.pd, mm.
Kepala SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo
dan Ibu Rumah Tangga

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka 
di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 
tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-
menerus) melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Dan Allah Maha luas (karuniaNya) laga Maha Mengetahui.” 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 261)
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Sang Maha Pencipta melebihkan 
sebagian rezeki hamba-Nya yang 
berkecukupan sebagai bukti 
sekaligus tanda atas kekuasaan-Nya. 

Namun sesungguhnya itu semua bukanlah 
suatu kehebatan dari seroang hamba, 
maka sudah selayaknya para manusia tidak 
berberat hati untuk membantu saudara 
lainnya. Ibarat apa yang kita tabur, itulah 
yang akan kita tuai. 

Begitu juga dengan kehidupan di dunia 
ini, bagi siapa seseorang senang menabur 
kebaikan tentulah ia akan menjaring 
keberkahan yang akan memberikan 
ketenangan hati dan kebahagiaan. Bukan 
hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. 
Itulah janji Allah kepada hamba-Nya. 
Maka dari itu, pasti tidak seharusnya kita 
meremehkan kebaikan sekecil apapun. 

Karena tidak ada sekecil apapun dalam 
pandangan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, 
jika hal tersebut kita lakukan dengan 
penuh keikhlasan. Seperti yang itulah 
keyakininanku saat ini. Saya anak sulung 
dari tiga bersaudara dan Alhamdulillah dari 
sejak kecil sudah tumbuh dilingkungan 
beragama sekaligus sudah ditanamkan 
bahwa apa yang kami punya itu ada hak-
hak orang tidak punya. 

Sampai saat inipun apa yang diajarkan 
oleh keluarga, khususnya orang tua pasti 
kulakukan dari setiap penghasilan saya. 
Awalnya sih tidak rutin baik jumlah maupun 
besarannya, karena jujur saja terkadang 
habis untuk biaya hidup dan kesibukan yang 
sering membuatku lupa mengantarnya 
secara langsung. Tapi Alhamdulillah, saat 
ini sudah rutin untuk melakukannya dan 
mempercayakan amanah itu kepada 
Dompet Amanah Umat (DAU) sekaligus 
sudah menjadi donatur tetap di sana. 

 Karena di DAU sudah meringakan saya 
dengan selalu diingatkan serta layanan 
jemput donasinya sangat mempermudah 
untuk membayar sedekah. Bagi saya berbagi 
itu memberi apa yang kita punya untuk 
sesama, bukan hanya secara materi saja tetapi 
juga bisa dengan memberikan manfaat bagi 
sesama, berbagi perhatian serta kebahagiaan. 
Dan hidup bermakna adalah bisa memberi 
arti untuk mereka yakni para yatim dhuafa. 

Kebiasaan yang kulakukan saat ini, 
sedikit demi sedikit sudah saya ajarkan di 
keseharian anak-anakku sekaligus mereka 
sudah mulai menerapkannya. Contohnya 
saja anak sulungku, kebetulan di rumah ada 
sisa keramik beberapa dus dan dia ijin mau 
di sumbangkan untuk merenovasi rumah 
teman yang yatim piatu serta tinggal sendiri. 
Kebetulan dia mendapatkan bantuan dari 
kampungnya berupa tukangnya saja. 

Bukan hanya itu saja, anak bungsuku juga 
tak mau ketinggalan melakukannya. Tapi 
caranya saja yang berbeda dari kakaknya. 
Karena dia mengikuti program infaq dan 
sedekah di sekolah. Harapan saya sih cuman 
satu, agar karakter suka bersedekah ini 
sudah tertenam sejak usia dini. Supaya ketika 
dewasa nanti, mereka bisa mengamalkannya 
dan menjadi amal jariyah buat saya kelak di 
akhirat nanti. 

Karena saya yakin orang tua yang baik 
itu bukan meninggalkan harta benda untuk 
anak-anaknya, tapi meninggalkan ilmu serta 
kebiasaan yang baik digunakan serta dilakukan 
ketika usianya sudah dewasa sampai tidak ada 
di dunia. Dan itulah salah satu keinginan saya.

Doakan terus ya, agar saya sekaligus ke 
dua buah hati bisa terus berbagi dengan 
sesama dan ikhlas Lillahi Ta’ala. Aamiin ... 
seperti yang dituturkan kepada: Salama
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Anak yatim, begitu mendengar kata 
ini, maka terbayang dibenak kita 
‘seandainya waktu kecil dulu saya 
adalah anak yatim, bagaimana 

kehidupan yang saya jalani?’. Ketika kita 
masih memiliki kedua orang tua yang 
mengasuh, mendidik dan menaungi 
adalah suatu kenikmatan yang sangat 
indah.

Perasaan bahagia seperti diatas tidak dirasakan 
oleh anak-anak yatim. Rata-rata mereka hidup 
sendiri, jauh dari asuhan dan didikan, bahkan 
pernah kita temui, keluarga dekatnyapun acuh. 
Sungguh malang nasib anak yatim dan Insya Allah 
menjadi tanggung jawab kita bersama mendidik 
dan membesarkan mereka.

Islam adalah agama yang mulia yang 
memuliakan bani Adam dari semua makhluk Allah 
dan mengangkat derajat anak yatim. Sang Maha 
Pencipta menyuruh kita untuk menghormati semua 
manusia, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Dan kami telah memuliakan anak keturunan 
Adam, memberikan tunggangan kepada mereka di 
darat dan di laut, memberi rezki kepada mereka dari 

yang baik-baik dan mengutamakan 
mereka dari banyak makhluk yang 

telah kami ciptakan dengan suatu 
keutamaan.” (QS Al-sra’ : 70)

Bukan hanya itu saja, Islam 
juga sudah memberi 

jawaban untuk semua 
permasalahan sosial 
yang dihadapi 
manusia. Allah telah 
memberi keutamaan 
yang sangat besar 
untuk orang-orang 
yang menanggung 
kehidupan anak yatim. 

Jadilah orang tua asuh
untuk mereka 

Dari Sahl bin Saad r.a. dari Nabi SAW, beliau mengatakan, “Aku dan orang yang 
mencukupi kehidupan (memberi nafkah hidup) anak yatim (akan) berada di surga 

seperti ini.” Sahl berkata, Rasulullah memberi isyarat dengan jari yang menunjukkan 
jari telunjuk dan jari tengahnya. (H.R. Bukhari)
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Karena begitu mulia dan utamanya 
mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak 
yatim, sampai Rasulullah Saw. menjelaskan 
bahwa orang yang mengurus, mengasuh, dan 
menyayangi anak yatim dengan baik dan penuh 
kasih sayang yang tulus, ia akan dimasukkan 
ke dalam surga berdekatan dengan Rasulullah 
Saw. sebagaimana dekatnya jari telunjuk 
dengan jari tengah. 

Dari Sahl bin Saad r.a. dari Nabi SAW, beliau 
mengatakan, “Aku dan orang yang mencukupi 
kehidupan (memberi nafkah hidup) anak yatim 
(akan) berada di surga seperti ini.” Sahl berkata, 
Rasulullah memberi isyarat dengan jari yang 
menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. 
(H.R. Bukhari)

Alhamdulillah LAZ Dompet Amanah Umat 
memiliki program Orang Tua Asuh (OTA) untuk 
membantu membiayai pendidikan sekolah para 
yatim dhuafa. Tentunya mereka membutuhkan 
bantuan tidak untuk setahun saja, tetapi sampai 
jenjang Perguruan Tinggi agar mereka dapat 
mengentaskan diri dan keluarganya dari jurang 
kemiskinan. Semoga kita semua mendapat 
pahala yang berlimpah dari Allah SWT karena 
telah membantu sesama, Aamiin.

orang tua asuh (ota)
Pasti banyak dari lembaga sosial yang 

memiliki banyak program dengan tujuan 
untuk membantu para yatim dhuafa. Nah, 
salah satunya Lembaga Amil Zakat Dompet 
Amanah Umat (LAZ DAU) mempunyai program 
unggulan yakni Orang Tua Asuh (OTA). 

“OTA merupakan mereka yang dengan suka 
rela menyediakan bantuan pendidikan kepada 
anak-anak agar dapat meneruskan pendidikan 
formalnya. Siapa saja, baik perorangan, 
berkelompok atau perusahaan maupun 
korporasi, dapat menjadi orang tua asuh,” tutur 
Andre Husnari, S.Sos Manager Fundraising. 

Menjadi orang tua asuh di LAZ DAU banyak 
sekali loh benefit yang didapatkan seperti di 

doakan anak-anak yatim dhuafa, mendapatkan 
report perkembangan pendidikan, spiritual 
sekaligus emosional sang anak, anak yatim 
dhuafa juga bisa diajak rihlah dengan 
pendamping.

Bagi para pembaca maupun Sahabat DAU, 
yang ingin ikut bergabung menjadi OTA di 
LAZ DAU caranya cukup mudah, bisa datang 
langsung ke kantor kami dan mengisi formulir 
lalu isi sesuai akad yang diinginkan atau 
ingin konsultasi dulu ke customer servis bisa 
menghubungi di 0821 1500 2424. 

“Untuk yang ingin daftar OTA bisa langsung 
untuk memilih Paket Beasiswa yang sudah 
ditawarkan yakni ada paket SD : 100.000 
perbulan, SMP : 150.000 perbulan dan juga 
SMA : 200.000 perbulan,” tambahnya. 

Jadi, yuk sama-sama kita bantu anak-anak 
yatim dhuafa untuk bisa menggapai cita-cita 
dan membuat bahagia sekaligus bangga orang 
tua mereka. 

ada banyak Yatim Dhuafa, 
membutuhkan kita.

Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh 
setiap manusia untuk terus menebar kebaikan 
kepada sesama. Salah satunya dengan ikut 
berpartisipasi dalam program Orang Tua Asuh 
(OTA) dari LAZ DAU. 

Ada 152 anak-anak binaan penerima 
beasiswa mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), 
Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 
Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah 
dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah. 

“Kami memiliki 152 anak-anak binaan 
penerima beasiswa yang berada di Sidoarjo, 
Surabaya, Jombang, Blitar, Nganjuk, 
Bojonegoro, Sumenep dan juga Malang,” tutur 
Zaini Syam, M. Pd.

Bukan hanya memberikan beasiswa saja, 
namun LAZ DAU juga memberikan pembinaan 
spiritual dan juga membekali skill. 

MuharraM 1443 h
septeMber 2021 M

IstIQOMah 11

u
t

a
M

a



Oleh: moh takwil, m.pd.
COO DAU dan Dosen STAI Alif Laam Miim Surabaya
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Belakangan ini ramai diperbincangkan 
tentang Taliban yang berhasil 
menguasai seluruh provinsi di 
Afganistan sampai Ibu Kotanya. Dengan 

demikian, Afganistan jatuh ke tangan Taliban 
dalam mengelola pemerintahannya. Untuk 
menambah pemahaman, perlu kita ketahui 
pula sebenarnya siapa Taliban dan apa tujuan 
dari gerakan Taliban di Afganistan.

Taliban dalam Bahasa Pashto bermakna 
pelajar. Kelompok ini menamakan diri dengan 
Taliban karena pada awal mulanya ia adalah 
kumpulan pelajar yang terdidik di pesantren-
pesantren dan surau untuk belajar agama sekitar 
pada tahun 1980an. Sumber lain menyebutkan 
bahwa Taliban terbentuk atas biaya dari Arab 
Saudi dalam mempelajari agama Islam dan 
berdiri pada tahun 1994.

Taliban didirikan oleh Mullah Oemar 
sekaligus sebagai komandan mujahidin 
melawan kependudukan Soviet yang berkuasa 
pada saat itu di Afganistan. Kelompok ini 
hadir atas ketidak stabilan politik dibawah 
pemerintahan soviet. Sesuai dengan 
pemahaman Islam, Taliban melihat kondisi 
tatanan masyarakat dan pemerintahan yang 
ada sangat berbeda dengan yang dipahami. 
Dimana praktik penjajahan dan komunisme 
yang dilakukan oleh soviet merupakan 
tindakan yang harus dilawan. Dengan 
semangat jihad, Taliban melakukan perlawanan 
terhadap penjajahan yang dilakukan soviet 
hingga akhirnya mendapatkan kemenangan 
sebagian besar wilayah Afganistan. Akhirnya 
Taliban berhasil mengendalikan pemerintahan 
dan memberlakukan hukum Islam dalam 
pemerintahannya.

Pada tahun 2001 Amerika bersekutu 
dengan Inggris untuk melakukan Invasi 
terhadap pemerintahan Taliban. Dasar 
dilakukannya Invasi tersebut karena Taliban 
ditangerai melindungi Osamah bin Laden yang 
menjadi target dari Amerika atas peristiwa 

11 September 2001, Al Qaida yang dipinpin 
oleh Osamah bin Laden menjadi musuh bagi 
Amerika. Atas serangan itu, Taliban pun kalah 
dan pemerintahan dikendalikan oleh Amerika. 
Pada saat dikendalikan oleh Amerika, Presiden 
pertama Afganistan pada tahun 2004 adalah 
Hamid Karzai melalui pemilihan. Dalam 
mengamankan pemerintahan Afganistan dan 
untuk menjaga kepentingan Amerika, Amerika 
turut menerjunkan ribuan tentaranya di 
Afganistan.

Walau Taliban tidak mengendalikan 
pemerintahan, Taliban dengan semangat 
Jihadnya tidak lantas hilang lenyap, Taliban terus 
melakukan perlawanan, hingga dikabarkan 
lebih dari 2000 tentara Amerika tewas. Pada 
tahun 2020 terjadi perundingan antara 
Amerika dengan Taliban yang mengarahkan 
pada penarikan mundur pasukan Amerika 
dari Afganistan. Akhirnya tentara pemerintah 
Afganistan mengalami kekalahan, Taliban 
menguasai seluruh provinsi hingga Ibu Kota. 

Dalam konferensi persnya, Taliban akan 
memberlakukan hukum Islam dengan moderat, 
memberikan hak-hak perempuan dalam 
bekerja dan belajar. Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa misi utama Taliban sejak awal 
berdirinya ialah untuk menerapkan syariat 
Islam dalam tatanan pemerintahan. Semangat 
belajar Taliban dalam memahami agama Islam 
memotivasi untuk turut juga menerapkan 
apa yang ia pelajari. Sehingga pemerintahan 
Afganistan diatur berdasarkan syariat Islam.
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Beberapa waktu lalu publik muslim Indonesia 
dibuat kaget oleh tingkah Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qaumas, yang memberikan ucapan 
selamat kepada kaum Baha’i pada hari raya 

mereka yang didokomentasikan di video Youtube. 
Pasalnya kedudukan Baha’i sebagai agama tidak pernah 
diakui di Indonesia. Baha’i atau Baha’iyah dalam konteks 
kebijakan publik di Indonesia mungkin posisinya mirip-
mirip aliran kepercayaan. Pemberian ucapan selamat 
ini tentu akan menjadi signal pengakuan terhadap 
eksistensi mereka ke depan. Maka sikap Menag ini 
bila dilihat dari sudut pandang kebijakan publik akan 
menjadi blunder di masa-masa mendatang, khususnya 
bagi pengembangan dakwah Islam. Mirip-mirip dengan 
kasus keputusan MK terkait Aliran kepercayaan. 

Dari sudut pandang Islam, sikap Menag adalah 
“muspro”, seperti pepatah Jawa, “tambah bondo sudo 
rego”. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad Saw: 
“Di antara kebaikan dari Islamnya seseorang adalah 
meninggalkannya seseorang pada perkara yang tidak 
berguna” (HR. al-Tirmidzi).

Baha’i adalah agama sempalan atau kepercayaan 
sempalan yang berkembang pertama kali di Iran, sekitar 
tahun 1863 yang diciptakan oleh Mirza Husain Ali Nuri. 
Kepercayaan ini kemudian menyebar ke berbagai negara 
termasuk ke Indonesia. Kata Baha’i atau Baha’iyah 
diambil dari gelar Mirza Husain yang diberlakukan pada 
para pengikutnya, yakni Baha’ullah. 

Mirza Husain Ali Nuri adalah pengikut Ali Muhammad 
Ridha al-Syairazi yang memproklamirkan diri sebagai al-
Bab atau pintu, yakni pembawa amanat baru dari Tuhan. 

Jika melihat ini, yang dilakukan oleh 
Ali Muhammad ini mirip dengan yang 
diperbuat oleh Mirza Ghulam Ahmad, 
memproklamirkan diri sebagai rasul 
Allah. Sepeninggal Ali, Mirza Husain 
meneruskan ajaran-ajaran dari Ali 
Muhammad dan mengembangkannya. 

Doktrin Baha’iyah merupakan 
bagian dari doktrin pluralisme 
agama, yang menempatkan agama-
agama seperti Islam, Kristen, Budha, 
dan agama besar lainnya sebagai 
jalan keselamatan. Baha’iyah hadir 
sebagai penyatuan agama-agama 
dan penyatuan umat manusia. Doktrin 
penyatuan ini yang banyak menyihir 
orang-orang mengikuti ajarannya.

Mirip-mirip dengan Ahmadiyah 
pula, Baha’iyah mengambil sebagian 
dari ajaran al-Qur’an dengan 
pendekatan tafsir batiniyah untuk 
dipakai sebagai ajaran mereka. Selain 
itu juga mengambil inspirasi dari 
ajaran Budha, Kristen, Zoroaster, dan 
Hindu.

Dengan memperhatikan hal ini, 
ada benang merah dari kelompok-
kelompok keyakinan sempalan seperti 
ini, antara lain berawal dari othak athik 
ajaran Islam dalam al-Qur’an sesuai 
kemauan hawa nafsu. Mirip-mirip itu 
pulalah ajaran kelompok menyimpang 
di Indonesia, termasuk yang baru-baru 
seperi al-Qiyadah al-Islamiyah dan 
Gafatar.

Baha’iyah
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Di dalam menjalani kehidupan 
pernikahan tidak selalu berjalan mulus, 
kadang hadir cobaan sebagaimana 
yang terjadi kala pandemi saat ini. 

Keuangan menipis, bahkan suami bisa jadi tidak 
bekerja. Cobaan yang datang dalam rumah 
tangga, merupakan ujian yang harus dihadapi 
dengan kematangan sikap dan kematangan 
berpikir. Idealnya, cobaan harus dihadapi 
dengan hati lapang dan pikiran jernih, selalu 
berprasangka baik, serta dengan komunikasi 
baik.

Komunikasi merupakan hal penting 
dalam sebuah hubungan, termasuk dalam 
kehidupan keluarga, karena menjadi hal yang 
harus diperhatikan oleh seluruh anggota 
keluarga. Lancarnya komunikasi di antara 
anggota keluarga (suami istri), orang tua 
dengan anak dan di antara anak-anak akan 
menentukan keharmonisan dalam keluarga.
Tidak jarang, konflik muncul dan menyebabkan 
penyampaian pesan dalam komunikasi tidak 
berjalan sesuai dengan harapan, apalagi jika 
tidak ada komunikasi. Oleh karena itu memang 
dibutuhkan adanya komunikasi yang intens 
di antara seluruh anggota keluarga, sehingga 
pasangan suami istri akan makin mengenal satu 
sama lain. Demikian halnya dengan 
anggota keluarga lainnya dan 
selanjutnya, akan mendekatkan 
hati yang satu dengan lainnya.

Pentingnya Komunikasi
Keharmonisan keluarga 

dapat tercapai dengan 
komunikasi yang 

pentingnya Komunikasi
baik. Secara umum, komunikasi secara langsung 
atau komunikasi verbal lebih baik dilakukan 
jika memungkinkan untuk dilakukan supaya 
tidak terjadi kesalahpahaman. Melakukan 
komunikasi akan membuat hubungan makin 
baik karena didasari oleh rasa percaya, jujur 
dan terbuka. Pada saat muncul masalah dalam 
rumah tangga, kedepankan komunikasi untuk 
menyelesaikannya. 

Komunikasi merupakan hal yang penting 
dalam keluarga, baik di antara pasangan 
suami istri maupun di antara seluruh anggota 
keluarga, terlebih lagi hal ini dianjurkan oleh 
Islam dan dicontohkan Rasulullah SAW. Islam 
memerintahkan kita bergaul dengan cara 
yang makruf, saling menasihati sekaligus 
beramar makruf nahi mungkar sehingga terjadi 
kehidupan keluarga yang penuh dengan 
ketenteraman serta persahabatan.

Ketika Allah memerintahkan seorang suami 
agar bergaul dengan istrinya dengan cara 
yang makruf, sebagaimana layaknya seorang 
sahabat secara sempurna, Firman Allah, “ … 
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. 
Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka 
maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu padahal 
Allah menjadikan 
padanya kebaikan 
yang banyak.”

(QS An-Nisaa’: 19)
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oleh: h.maskhun,s.ag.m.hi
Ketua PCNU Sidoarjo

َكَن  لَِمْن  َحَسنٌَة  ْسَوٌة 
ُ
أ  َِّ الل رَُسوِل  ِف  لَُكْم  َكَن  لََقْد 

ََّ َكِثرًيا ِخَر وََذَكَر الل
ْ

َْوَم ال ََّ َوالْ يَرُْجو الل
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada diri 

Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
hari akhir dan Dia banyak menyebut Allah. (Al-
Ahzab : 21)

Muhammad saw adalah pribadi paling sukses 
di dunia dan akhirat. Beliau dijanjikan oleh Allah 
SWT untuk masuk membuka pintu surga untuk 
pertama kalinya sebelum manusia dan nabi-
nabi lain menghuninya. Rahasia kesuksesan 
belia antara lain terletak pada karakter mulianya 
yang tercermin dalam shiddiq, amanah, tabligh, 
fathanah. Keempat karakter inilah yang dinyatakan 
oleh para ulama sebagai sifat wajib bagi rasul. 
Rasul wajib bersifat jujur (shiddiq) mustahil 
berbohong, rasul wajib amanah (dapat dipercaya) 
mustahil khiyanat, rasul wajib menyampaikan 
(tabligh) mustahil menyembunyikan, rasul wajib 
cerdas (fathanah) mustahil bodoh. Kita wajib 
meneladani keempat karakter mulia ini, agar kita 
mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia 
maupun di akhirat sebagaimana kesuksesan 
beliau Rasulullah Muhammad saw.

Keunggulan pribadi atau personal excellence 
terbentuk dari perwujudan karakter shiddiq. 
Shiddiq tidak saja berarti benar tetapi yang lebih 
penting lagi adalah karakter shiddiq mewajibkan 
pemegangnya untuk selalu berpihak pada 
kebenaran dan memiliki ketangguhan jiwa. 
Keunggulan antar pribadi di masyarakat hanya 
akan terjalin jika kita memiliki model interaksi antar 

personal yang baik. Hal ini terkandung dengan 
sempurna dalam karakter amanah. Amanah 
ternyata tidak bisa sendirian ia hanya akan 
muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain. 
Rasulullah saw telah memberikan suri tauladan 
kepada kita untuk menjadi seorang insan yang 
professional dan kompeten dalam bidang 
yang kita geluti, apapun jenisnya. Keunggulan 
profesionalisme, cakap dan mumpuni dalam 
ilmu pengetahuan tercermin dalam karakter 
fathanah (cerdas). Cerdas berkaitan dengan 
fungsi serta peran yang diemban. Dalam ranah 
makna luasnya, tidak hanya sebatas lingkup 
kecerdasan intelektual semata. Akan tetapi 
mencakup kecerdasan spiritual, emosional, dan 
sosial. Keunggulan ini akan sangat berguna saat 
kita memimpin satu institusi atau organisasi 
dimana good governance dan profesionalisme 
menjadi tulang punggung dan kata kunci 
untuk sukses. Teladan kepimimpinan Rasulullah 
saw yang sempurna ternyata terdapat dalam 
karakter tabligh. Tabligh harus diartikan sebagai 
leader (pemimpin) yang memiliki visi masa 
depan dan mampu mengkomunikasikannya 
dengan efektif. Selain itu tabligh juga memiliki 
makna keterbukaan atau transparansi. Dalam hal 
ini seperti sikap Rasulullah ketika menyampaikan 
pesan-pesan dari Allah. Semua pesan tersebut 
disampaikan kepada umat. 

Pola hubungan antara seorang pemimpin 
dengan pemimpin lainnya, tentu harus dilakukan 
dengan saling menghargai, saling menghormati 
posisi, kewenangan, dan tanggung jawab 
masing-masing. Pola hubungan ini diperlukan, 
agar terjadi keserasian dan keselarasan, serta 
tidak terjadi kesenjangan yang mengarah kepada 

meneladani sifat
Rasulullah saw
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disharmoni dalam menjalankan kepemimpinan 
masing-masing.

adi seorang pemimpin yang ideal 
sesungguhnya telah diteladankan oleh 
nabi Muhammad SAW. dalam segala sifat 
dan perilakuknya, serta diwujudkan dalam 
perlambang imam dalam melaksanakan shalat 
berjamaah. Ia adalah seorang yang mempunyai 
sifat-sifat jujur, dapat dipercaya, serdas, dan 
transparan yang selalu dimanifestasikan dalam 
seluruh aktifitasnya, dan tentu mempunyai sifat 
toleran. Ia selalu menjadikan tugas dan tanggung 
jawab sebagai hal yang utama melebihi 
kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. 
Disamping itu dalam setiap kebijakan dan 
programnya, ia selalu mempertimbangkan 
kondisi masyarakat dan lingkungannya, 
sehingga langkah-langkahnya tersebut akan 
mendapatkan respon positif serta dukungan 
untuk mewujudkannya.

Tentu problem dan kritik harus selalu disadari 
akan terus muncul, tetapi dengan sikap bijaksana 
dan konsisten dalam setiap langkah dan 
kebijakan, kepemimpinan tersebut akan menuai 
keberhasilan. Ada sebuah ayat Al-Qur’an yang 
cukup menggambarkan bagaimana karakter 
kepemimpinan Rasulullah sebagai penyampai 
risalah sekaligus pemimpin. Ayat tersebut 
berbunyi:

َما  َعلَيِْه  َعِزيٌز  ْنُفِسُكْم 
َ
أ ِمْن  رَُسوٌل  َجاَءُكْم  لََقْد 

ُمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِحيٌم 
ْ
َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَيُْكْم بِال

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu 
seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, tak tahan 
melihat penderitaan kalian, sangat menginginkan 
(keselamatan dan kebahagiaan) atas kalian, amat 
belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-
orang mukmin.” (QS at-Taubah: 128)

ayat ini setidaknya mengungkap empat 
hal: 

1. Allah menurunkan risalah kepada umat 
manusia melalui sosok mulia yang juga 

manusia, bukan jin ataupun malaikat yang 
sukar dijangkau. Hal ini mengandung 
hikmah untuk memudahkan umat manusia 
dalam meneladani sosoknya. Sebagaimana 
manusia lainnya, Rasulullah merasakan apa 
yang dirasakan makhluk fisik pada umumnya: 
lapar, haus, butuh istirahat, bisa terluka, 
kepanasan, kedinginan, dan lain sebagainya. 
Namun, justru dari sinilah umatnya bisa 
belajar keteladanan luar biasa tentang 
kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan, 
keberanian, kejujuran, kedermawanan, dan 
sifat-sifat positif lainnya dalam wujud yang 
sangat nyata. Rasulullah tampil dalam wujud 
yang manusiawi, tapi sekaligus sarat nilai-
nilai kemanusiaan. 

2. Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi 
terhadap penderitaan umatnya. Beliau 
memberi teladan kepemimpinan yang 
tidak memberatkan. Dengan bahasa lain, 
Rasulullah samasekali tak menghendaki 
adanya hal-hal yang menyulitkan umatnya, 
bahkan untuk urusan ibadah sekalipun. 

3. Nabi juga merupakan sosok yang sangat 
menginginkan keselamatan dan kebahagiaan 
bagi umatnya. Beliau mendorong adanya 
proses kesadaran ilahiyah dalam setiap 
hembusan nafas manusia, juga tersingkirnya 
mudarat atau kerugian bukan hanya secara 
duniawi tapi juga ukhrawi. 

4. Ayat tersebut menegaskan tentang sifat 
Nabi yang raûf (welas asih) lagi rahîm 
(penyayang) kepada umatnya. Kita tahu 
bahwa dua sifat itu adalah bagian dari 99 
asmaul husna. Ini sekaligus menunjukkan 
keistimewaan derajat Nabi Muhammad. 
Dua nama indah Allah dilekatkan pada diri 
beliau. Rahmat atau kasih sayang tersebut 
terwujud dalam karakter kepemimpinan 
Rasulullah yang tidak kasar menghadapi 
masyarakat. Beliau juga gemar memaafkan 
dan memohonkan ampun ketika umatnya 
berlaku salah, bersedia bermusyawarah, dan 
bertawakal kala tekad sudah bulat. 
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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

Kalau bisnis anda dibidang jasa, maka 
reputasi adalah koentji kelanggengan 
bisnis. Bisnis berbasis jasa bermodal 
kepercayaan. Tentunya kepercayaan dari 

pelangan yang menggunakan jasa anda.

Apabila pelanggan dibuat happy setingkat 
diatas kepuasan pelanggan. Maka tanpa diminta 
pun pelanggan akan merekomendasikan jasa 
anda kepada orang lain. Bahkan pelanggan tadi 
akan dengan suka rela menjadi jaminan kualitas 
dari pekerjaan anda.

Kira kira begitu cerita ngopi siang ini. Bareng 
sahabat saya yang sudah mulai galau, akibat 
banyaknya order yang sedang ia tangani. Dengan 
pararel ia sedang mengerjakan empat proyek 
bersamaan yang membutuhkan perhatian serius 
semuanya dari dia. Menariknya model bisnisnya 
sangat khusus. Pasarnya juga sangat ceruk 
dan tidak banyak yang bermain disini. Itulah 
yang menyebabkan tidak banyak persaingan 
dibisnis ini. Dan rata rata pelanggan dia, adalah 
rekomendasi dari pelanggan yang sudah pernah 
ia tangani.

Dalam tulisan singkat ini saya tidak focus 
membahas sahabat saya ini, saya Cuma pengen 
sharing soal bagaimana membangun reputasi.

Ada kesamaan antara saya dan sahabat ngopi 
saya ini. Yakni sama sama bergerak dibidang 
jasa. Yang tentunya seperti dalam lead tulisan 
diatas, untuk membangun sebuah reputasi, 
membutuhkan waktu yang cukup lumayan.

Reputasi yang dibangun bisa saja ditengah 
jalan rusak. Akibat kesalahan yang dilakukan, atau 
bahkan factor eksternal yang tidak bisa dikontrol 

langsung. Apabila itu yang terjadi, maka proses 
untuk memulihkan membutuhkan tenaga dan 
waktu yang tidak mudah.

Dan jangan lupa ketika kita bergerak di satu 
sector jasa misalkan. Kita tidak bisa dilepaskan 
dari orang orang disekitar bidang tersebut. 
Yang tidak sedikit antara satu dengan lainnya 
saling terhubung dan terkoneksi meskipun 
tidak langsung. Dan ketika satu saja kita 
mengecewakan pelanggan kita, maka reputasi 
yang jelek itu akan menyebar dan membunuh 
nama baik secara pelan pelan dan pasti.

Sebenarnya hampir sama dengan menjual 
produk, bila kemudian di jual di social media 
dan ternyata ada pelanggan yang kecewa, maka 
dia akan memberikan respon atau review yang 
negative. Dan itu akan dilihat oleh teman teman 
dia, bahkan bila anda di tag maka teman teman 
anda juga akan dapat melihat dan tentunya 
merusak citra diri yang anda bangun.

Masih untung jika pelanggan yang kecewa 
adalah karena factor produk. Karena ketika 
produk yang ditawarkan berbeda, bisa menjadi 
alasan untuk yang disalahkan produk dan anda 
bisa menggantinya. Namun bila hal tersebut 
adalah jasa yang tidak bisa dilepaskan dari diri 
anda, maka sama dengan memperbaiki nama 
baik yang sudah tercoreng.

bangun kejujuran

Reputasi berbeda dengan citra. Kalau citra 
bisa dipoles dengan pencitraan. Apalagi didunia 
digital saat ini, maka sangat mudah untuk 
membangun pencitraan untuk produk jasa yang 
ditawarkan.

Reputasi
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
PNLP,. Cht,.Psikolog

Sdr. X
Anda mengeluh sering merasa bodoh untuk 

semua hal yang anda pelajari. Hal-hal baru 
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 di besarkan ?

Kenapa saya bilang seperti itu ?
Karna menganalisa apa yang anda sampaikan 

..saya berpikir ada sesuatu yang kurang tepat 
dari pola asuh yg anda terima sbg seorang 
anak..entah itu dari org tua kandung anda, atau 
pengasuh / 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 apa2 ..berarti ada yg kurang 

Move On
Dari masa lalu

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 yg jauh lbh berkualitas... 
Amin ya robbal alamin

Salam

M.S. Huda, M.Psi,.

Psikolog

Ja
w

ab
an
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ya

an

Saya tidak tau permasalahan apa sebenarnya yg terjadi dalam diri saya, tetapi hal yang paling 
membuat saya 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 
yg lain. Saya sekarang terkadang dengan menghayal lebih senang rasanya. Hidup saya sekarang 
itu seperti dikontrol dengan hayalan-hayalan saya. 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 utk difikir 
dan dijalani.

Saya seperti ini sesudah ibu saya meninggal pada saat umur saya 10 tahun. Rasa trauma hidup 
pahit dengan orang lain setelah kehilangan ibu membuat saya stres yg berdampak sampai saat ini 
yg sering berandai-andai seandainya masih punya ibu pasti hidup saya tidak seperti ini. Dada saya 
sering sakit krn tahan untuk tidak menangis, alhasil saya jadi nyesek sendiri. 
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oleh: prof. Dr. moh. ali aziz, m.ag
(Dewan Syariah LAZ DAU)
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َ

ِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َول
ُ
فَاْستَِقْم َكَما أ

َتْطَغْوا ۚ إِنَُّه بَِما َتْعَملُوَن بَِصرٌي
“Maka tetaplah kamu pada 

jalan yang benar (istiqamah), 
sebagaimana diperintahkan 
kepadamu, dan (juga) orang yang 
telah taubat bersamamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas. 
Sungguh Dia Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan (QS. Hud [11]: 112).

Menurut Ibnu Abbas r.a, di antara ayat-
ayat perintah istiqamah (tetap berada di 
jalan yang lurus), ayat inilah yang paling 
berat dirasakan Nabi, bahkan menyebabkan 
rambutnya beruban. Nabi merasa ayat ini tidak 
hanya sebuah perintah, tapi tamparan keras 
baginya. Ketika ditanya, kata apa dalam ayat 
ini yang menyebabkan rambuntnya beruban, 
Nabi menjawab, “Kata, “fastaqim kama umirta 
(tetaplah di jalan yang lurus sebagaimana 
telah diperintahkan kepadamu).” Sejak itu, ia 
mengulang-ulang pesannya, “Bersungguh-
sungguhlah (dalam beragama).” Sejak itu pula, 
ia tidak pernah tertawa terbahak-bahak. (HR. 
Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Saikh melalui 
Hasan).

Ayat ini turun, sebab serangan fisik, psikis 
dan pemikiran yang dilakukan orang kafir 
terhadap Nabi semakin gencar, sehingga 
nyaris memengaruhi keimanan Nabi dan para 
sahabat. Allah berfirman, 

تَْرَكُن  ِكْدَت  لََقْد  ثَبَّتْنَاَك  ْن 
َ
أ  

َ
َولَْول

ِضْعَف  َذْقنَاَك 
َ َ
ل إًِذا  قَِليًل  َشيْئًا  ِْهْم 

َ
إِل

ُد لََك  ِ
َ

 ت
َ

ُثَمّ ل َمَماِت 
ْ
َيَاِة وَِضْعَف ال

ْ
ال

َعلَيْنَا نَِصرًيا
“Dan, kalau Kami tidak 

menguatkan (hati)mu, niscaya 
kamu hampir terpengaruh untuk 

mengikuti mereka. Jika hal itu terjadi, maka 
Kami sungguh akan memberimu siksa yang 
berlipat di dunia dan begitu (pula siksaan) 
berlipat sesudah mati. Dan, tidak akan ada 
seorang pun yang menolongmu menghadapi 
(siksaan) Kami.” (QS. Al Isra [17]: 74-75).

Bentuk konkrit istiqamah dalam beragama, 
antara lain seperti yang dikatakan Nabi SAW,

فََل  ُحُدوًْدا  وََحَدّ فََلتَُضِيُّعوَْها  فََرائَِض  فََرَض  الَل  ِاَنّ 
َعْن  وََسَكَت  تَنْتَِهُكوَْها  فََل  اَْشيَاَء  َم  وََحَرّ َتْعتَُدوَْها 

نِْسيَاٍن فََلَتبَْحثُْواَعنَْها اَْشيَاَء رَْحًَةلَُكْم َغرْيَ
Sungguh Allah telah menetapkan beberapa 

kewajiban, maka jangan ditinggalkan. Dia 
juga menetapkan beberapa batasan, maka 
jangan melampauinya. Dia juga menetapkan 
beberapa larangan, maka jangan dilanggar. 
Dia juga sengaja tidak menjelaskan beberapa 
hal, semata-mata untuk rahmat bagimu, 
bukan karena Allah lupa, maka janganlah 
mendiskusikannya (HR. Ad Daruquthni dari Abu 
Tsa’labah Al Khusyaniyyi r.a).

Kiat Meraih
Istiqamah
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Dalam kitab Tanqihul Qawlil Hatsiits 
Fii Syarkhi Lubaabil Hadits karya Syekh An 
Nawawi Al Bantany (t.th:16) dijelaskan, iman 
bisa meningkat dengan ketaatan beribadah, 
dan bisa berkurang akibat suatu dosa. Beliau 
juga mengutip perkataan Ibnu Abbas, Abu 
Hurairah dan Abud Darda, r.a bahwa “Iman 
itu bertambah dan berkurang. Bertambah, 
jika seseorang melakukan perintah dan 
meninggalkan larangan, serta ikhlas dan 
senang menerima apa pun takdir, tidak 
meragukan janji Allah tentang rizki, sabar, dan 
tawakal. Intinya, iman tidak bisa bertambah 
hanya dengan menjalankan shalat dan puasa 
semata.” 

Ayat di atas mengingatkan kita untuk 
tidak berlebihan dalam beragama, sehingga 
menyulitkan hidup. Secara tidak langsung, 
ayat ini memerintahkan sikap moderat dalam 
beragama, dengan tetap berada pada titik 
tengah antara dua ekstrimitas, yaitu tidak 
berlebihan dan tidak mengurangi ajaran 
agama.

Ada delapan cara agar kita bisa istiqamah 
dalam beragama, yang saya singkat PERMAI 
PATAS. Pertama, permohonan. Mohonlah 
kepada Allah untuk istiqamah, sebab 
hanya Allah yang bisa memberinya. 
Nabi mengajarkan doa, “Ya muqallibal 
qulub tsabbit qalbi ala dinik (wahai Allah 
yang mengendalikan hati, tetapkan hatiku 
dalam agama-Mu” (HR. At Tirimidzi). Kedua, 
makanan. Jauhilah yang syubhat (tidak jelas 
halalnya) dan haram, sebab keduanya bisa 
menghapus kekuatan beribadah, seperti 
motor yang diisi minyak goreng, bukan bahan 
bakar, sesuai dengan petunjuk pabriknya. 
Ketiga, iman. Perbarui iman setiap saat dengan 
menghayati kalimat tauhid, tahmid, tasbih, 
takbir, dan hamdalah. Keempat, pembimbing. 
Carilah ustad, guru, atau pembimbing 
yang Anda percaya bisa membinging 
pengamalan agama secara disiplin. 
Allah berfirman, “Wahai orang-orang 

yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tetaplah bersama orang-orang yang benar.” 
(QS. At Taubah [9]: 119).

Kelima, Alquran. Upayakan tiada hari tanpa 
bacaan Alquran, sekalipun sedikit, sebab ia 
adalah sumber cahaya dan penguat iman 
(QS. An Nahl [16]: 102). Keenam, tahapan. 
Lakukan ibadah-ibadah sunah secara rutin 
secara bertahap, mulai dari yang sederhana. 
Misalnya, bertekadlah untuk shalat sunah 
sebelum dan sesudah shalat zuhur, shalat duha, 
dan sebagainya. Allah menyukai perbuatan 
yang kontinyu meskipun sedikit (HR. Muslim). 
Ketujuh, akui kesalahan dan segeralah istighfar, 
jika melakukan kesalahan. Kedelapan, selektif 
teman. Artinya, carilah teman yang benar-
benar menambah semangat ibadah, bukan 
sebaliknya.
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Alhamdulillah, Qurban tahun ini LAZ Dompet 
Amanah Umat telah menyalurkan 1407 
kantong daging yang telah tersebar di 11 Kota 
maupun Kabupaten di Jawa Timur (Sidoarjo, 
Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, 
Malang, Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Blitar 
& Bojonegoro) dengan penerima dhuafa, yatim 
dhuafa, penghafal Qur’an maupun pondok 
pesantren. Penyembelihan hewan dilakukan 
pada hari Selasa (20/07) dan juga Rabu (21/07).

LAZ Dompet Amanah Umat berkolaborasi 
bersama Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI) Jawa Timur memberikan 20 
paket beras beserta uang tunai untuk para 
penyandang disabilitas di daerah seketariat 
PPDI Jawa Timur yakni di Jalan Gadung nomer 
27, Surabaya, Minggu (08/08).

Senin (09/08), LAZ Dompet Amanah Umat 
melalui Program Peduli Guru Ngaji memberikan 
bantuan biaya untuk perpanjangan tempat TPQ 
Qurany-Sidoarjo sebesar Rp. 1.000.000

Senin (16/08), Mobil Ambulance LAZ 
Dompet Amanah Umat mengantarkan 
jenazah salah satu warga Sedati-Sidoarjo 
menuju Pemakaman di daerah Baron-
Nganjuk. 

MuharraM 1443 h
septeMber 2021 M

IstIQOMah22



G
a

L
e

r
y

Kembali LAZ DAU membagikan sedekah nasi 
bungkus dari para donatur ke warga, Jumat 
(20/08).

Jazakumullah Khairon Katsiraa, kami 
sampaikan kepada salah satu donatur yakni 
ibu Zuli yang telah memberikan nasi kotak 
setiap hari Senin dan Kamis untuk santri Panti 
Asuhan Istiqomah.

Salah satu aktivitas di Taman Pendidikan Al 
Qur'an (TPA) Masjid Al Fath, Griya Kartika-
Sedati bersama Komunitas Pecinta Anak. (UPZ)

LAZ Dompet Amanah Umat berkolaborasi 
bersama OSIS SMAN 3 untuk melakukan aksi 
bakti sosial (Baksos) di Panti Asuhan Sabilillah 
dengan memberikan 10 paket beras untuk 
kebutuhan sehari-hari mereka. Rabu (18/8).
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oleh : andre husnari, s.sos,
 GM Fundraising

Bila dipikir-pikir, mengapa dalam konsepsi 
Ekonomi Islam, pendidikan tidak masuk 
kategori hajatul kamaliyah, melainkan 
masuk hajatul asasiyah (kebutuhan 

dasar), bersanding dengan kebutuhan pangan, 
sandang, papan, kesehatan dan keamanan? 
Kemudian syara’ menaruh beban tanggung 
jawab itu dipundak negara, bukan swasta, 
apalagi komunitas? Jawaban sederhananya, 
itulah bukti konkrit perhatian Islam pada 
pendidikan warga negara (muslim dan non-
muslim). Secara normatif, jumlah jawabannya 
akan mengalami kelipatan seperti deret ukur.

Syahdan, tingkat keterdidikan memang 
tidak selalu equal dengan tingkat pendidikan. 
Saya rasa kita semua tidak berbeda pendapat 
soal itu. Hanya saja, tingkat pendidikan memang 
berpengaruh signifikan terhadap keterbukaan 
cakrawala pikir, sementara kualitas pemikiran 
inilah yang akan menentukan pemahaman 
seseorang, dari pemahaman lahirlah perilaku. 
Sehingga, apabila kita hendak mengubah 
perilaku seseorang dari tercela menjadi 
terpuji, dari terpuruk menjadi bangkit, maka 
tidak ada jalan lain, kecuali mengubah pola 
pikirnya terlebih dahulu. Begitupun jika kita 

Ngapain Jadi
oRang tua asuh?
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ingin membangkitkan suatu kaum atau bangsa, 
maka terlebih dahulu pemikirannya yang harus 
bangkit. 

Cakrawala berpikir itu yang akan 
menentukan bagaimana seorang insan akan 
melihat harkat dirinya, cara memandang dunia, 
daya imajinasi, kualitas pergaulan, termasuk 
berpengaruh terhadap pekerjaan, serta ujung-
ujungnya berpengaruh pada kelas ekonomi 
dan strata sosial. Singkat kata, pendidikan itu 
sangat penting!

Akan tetapi, tidak semua orang beruntung 
dapat mengenyam lezatnya pendidikan. Kadang 
orang tua abai, memandang pendidikan tidak 
penting. Terkadang, justru hasrat sang anak 
sendiri untuk belajar dan dididik yang rendah, 
padahal orang tua mampu. Lebih menyesakkan 
dada, bila kesadaran orang tua tinggi, hasrat 
belajar anak tinggi, namun terbentur faktor 
biaya. Fenomena seperti ini bukan dongeng 
pengantar tidur. Realitanya berserakkan di 
sekitar kita. Cobalah keluar rumah, berjalan 
barang lima belas menit. Tak ayal akan Anda 
jumpai puluhan bahkan ratusan yang semisal 
contoh di atas. 

Problema sosial tidak berhenti sampai 
disitu. Kita mendapati fenomena anak-
anak yatim dan atau piatu. Bagi keluarga 
miskin, menempuh titian pendidikan 
saja sudah sulit. Apalagi jika ditambah 
beban harus melalui masa kanak-kanak 
tanpa sosok ayah atau Ibu. 

Sungguh ini bukan perkara ringan. Tumbuh 
tanpa ada sosok seorang Ayah yang pengertian, 
bertanggungjawab. Melewati hari-hari tanpa 
hangat belai kasih Ibunda. Kesudahannya, 
sebatas untuk bercita-cita tinggi, sebagaian 
anak-anak kecil itu tidak berani. Mereka seolah 
butuh keajaiban supaya terangkat keluar dari 
kubangan kemiskinan struktural.

Para pemebaca yang budiman, jangan 
biarkan anak-anak ini tertatih sendiri. Tidak 
cukup dengan respon empatik mengurut 
dada. Lebih jauh mereka membutuhkan uluran 
tangan dermawan. Program Orang Tua Asuh 
ini, laksana barang lama yang tidak kehilangan 
pesona. Dia tetap relevan. Ditambah kondisi 
makro ekonomi yang kita tahu bersama makin 
tidak menentu semenjak masa pandemi. Siapa 
tahu melalui alunan lirih munajat mereka 
kehariban Sang Maha Penyayang, di sujud-
sujud mereka, di atas sajadah lusuh di ruangan 
pengap rumah mereka, kebarokahan mengalir 
turun untuk keluarga kita, usaha atau pekerjaan 
kita, kesehatan dan lain sebagainya. 

Ayo, mari menjadi Orang Tua Asuh di LAZ 
DAU. Salam hormat. Wassalam. 
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zaini syam, m.pd
GM Pendayagunaan

Hampir dua tahun pandemi telah melanda 
Indonesia, entah sampai kapan berakhir 
hal itu menjadikan tatanan kehidupan 
serba ketidakpastian dan semua serba 

berubahang jauh menjadi dekat, yang dekat 
menjadi jauh, yang ada menjadi tiada, tidak 
sedikit atau banyak kehilangan orang yang 
dicintainya, ada yang kehilangan suaminya, 
istrinya, ada juga yang kehilangan menantu 
kesayangannya, ayah kehilangan anaknya, anak 
kehilangan orang tuanya, seakan kita diaturnya. 

Bahkan Kementerian Sosial (Kemensos) 
mencatat sebanyak 11.045 anak ditinggal 
orang tuanya meninggal karena Covid-19. Dari 
data Kemensos tersebut anak yang kehilangan 
orang tuanya ya otomatis menjadi yatim. lantas 
siapa yang mau mengisi menggantikan orang 
yang selama ini mengasuh dan mencintainya? 
menanggung pendidikan dan kebutuhan 
hidupnya kalau bukan kita? Ayo Bantu Mereka. 

Orang Tuanya WafaT
Siapa Mau Mengasuhnya?

Islam sangat memuliakan anak yatim. 
Bahkan tercatat ada 22 ayat tentang anak 
yatim dalam Alquran. Anak yatim adalah 
seseorang yang kehilangan ayahnya sebelum 
mencapai usia dewasa. Menanggung anak 
yatim berarti mengurusi segala keperluan 
hidup, mengasuh, mendidik, dan menyantuni. 
Allah berfirman artinya: Mereka bertanya 
kepadamu tentang anak yatim, katakan lah 
“Memperbaiki keadaan mereka adalah baik,” 
(QS. Al Baqarah: 220). Dalam sebuah hadits 
Ibnu Majah Nabi menyampaiakan yang 
artinnya:

“Sebaik-baik rumah di kalangan kaum 
Muslimin adalah rumah yang terdapat 
anak yatim yang diperlakukan dengan baik. 
Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum 
Muslimin adalah rumah yang terdapat anak 
yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.” 
(HR. Ibnu Majah).

“Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat 
muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah 
akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa 
yang tidak bisa diampuni.” (HR. Tirmidzi )
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Beberapa hadits Nabi SAW mengungkapkan 
keutamaan menyantuni anak yatim. Salah 
satunya ketika Rasulullah SAW menjamin 
bahwa orang yang menyantuni anak yatim 
akan bersamanya nanti di surga.

“Aku dan orang yang menanggung anak 
yatim di surga seperti ini”, kemudian Beliau 
mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah 
dan merenggangkan keduanya.” (HR Bukhari).

Hukum Memelihara Yatim
Memelihara anak yatim bukanlah sebuah 

amalan wajib sebagaimana amalan-amalan 
dalam rukun Islam. Akan tetapi, dalam 
beberapa sumber dikatakan bahwa memelihara 
anak yatim hukumnya fardhu kifayah. Fardhu 
kifayah adalah harus ada yang mewakili untuk 
melaksanakan kewajiban tersebut.

Mengapa demikian? Karena pada dasarnya 
seorang anak harus ada yang menghidupi dan 
membimbing yang mana hal tersebut bisa 
diberikan oleh seorang ayah. Namun karena 
ketiadaan seorang ayah, maka harus ada 
yang menggantikan peran tersebut. Itulah 
mengapa memelihara anak yatim 
hukumnya adalah fardhu kifayah.

Kebutuhan Terpenuhi dengan 
Memberi Makan Yatim

“Ada seorang laki-laki yang 
datang kepada nabi Shallallaahu 
‘alaihi wa Sallam mengeluhkan 
kekerasan hatinya. Nabipun bertanya 
: sukakah kamu, jika hatimu menjadi 
lunak dan kebutuhanmu terpenuhi ? 
Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, 
dan berilah makan dari makananmu, 
niscaya hatimu menjadi lunak dan 
kebutuhanmu akan terpenuhi.” (HR 

Thobroni, Targhib, Al Albaniy :254) “Barang 
siapa yang mengikutsertakan seorang anak 
yatim diantara dua orang tua yang muslim, 
dalam makan dan minumnya, sehingga 
mencukupinya maka ia pasti masuk surga.” (HR. 
Abu Ya’la dan Thobroni, Shohih At Targhib, Al-
Albaniy : 2543).

Dari arti hadis tersebut menunjukkan bahwa 
jika diantara kebutuhan sudah tercukupi oleh 
Allah maka berilah makan anak-anak yatim, 
sebaik-baik rumah adalah yang didalamnya 
ada anak yatim. Bagaimana kalau di rumah kita 
tidak ada anak yatim, tapi ingin jadi sebaik-
baiknya rumah dan sebaik-bauknya penghuni 
serta mendapat pahalanya. 

Maka anda bisa datang ke panti asuhan 
atau lihat kanan kiri rumah kita yang ada 
anak yatimnya lalu bantu pelihara dan asuh 
mereka dengan cara biayai pendidikannya, 
cukupi kebutuhan makannya, jadilah orang 
tua asuhnya. Dengan demikian diri sendiri 
dan penghuni rumah termasuk sebaik-baiknya 
rumah dan sebaik-baiknya penghuni yang 

berpahala surga bersama Rasululluah 
di surgaNya karena 

m e m b a n t u , 
m e m e l i h a r a 

dan menjadi 
donatur anak-
anak yatim. 
Aamiin.
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LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK Periode Juli 2021

Rp. 44,892,100 
DAU Pendidikan

Rp. 882,334,000 
DAU Sosial Lingkungan

Rp. 2,750,000 
DAU Kesehatan

Rp. 20,265,659 
DAU Ekonomi

Program 
Pendayagunaan

Rp. 998,142,312
Rp. 13,943,000
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 245,942
Biaya Lain-lain

Rp. 5,488,000 
Biaya Pengembangan Organisasi 

Rp. 17,148,029 
Biaya Operasional

Program
lainnya

 Rp. 36,824,971 
Rp. 20,810,000 
Ekonomi

Penyaluran 
Zakat

Rp. 93,333,581

Rp. 72,523,581 
Dakwah

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,925,705
Waqaf Tahfidz

Rp. 13,925,705

PENGELUARAN
 1,142,226,569

PENERIMAAN
1,174,082,261

Rp. 47,900,553 
Program Dakwah

KENAIKAN (PENURUNAN) 
KAS DAN BANK 

Rp. 31,855,692

Lainnya
Zakat Infaq -shadaqah

Terikat Waqaf
dskl

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Rp. 74,175,000 

Rp. 194,494,020

Rp.19,820,000
Rp. 2,440,000 

Rp. 882,334,000 

Rp. 819,241 
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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



Amalan
Doa subuh
ًما نَافًِعا

ْ
َك ِعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْ أ

ّ
ُهمَّّ إِِن

َّ
اَلل

 
ً

 ُمَتَقبَّال
ً

ًّبا وََعَمال
ا َطيِ

ً
َورِْزق

‘ilman naafi’aa wa rizqan toyyibaa wa ‘amalan mutaqabbalaa

"Ilmu yang Bermanfaat Rizki yang Toyyib dan Amalan yang diterima"
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Musa berkata:
“Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah 

memberikan kepada tiap-tiap sesuatu 
bentuk kejadiannya, kemudian memberinya 

petunjuk (QS. Thaha [20]: 50)

Yasmin Salsabilah, Mahasiswa
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Hidup manusia ibarat sebuah perjalanan 
ke sebuah tempat yang belum pernah 
sekalipun dikunjungi. Nah, dalam 
perjalanan menuju kesana, tentu 

banyak sekali jalan yang bisa ditempuh oleh 
manusia. Ada banyak jalan bisa mengantarkan 
manusia ke tempat tujuan dengan selamat. 
Namun, lebih banyak lagi jalan justru 
menjauhkan dan menyesatkan manusia dari 
tempat yang tujuan. Tidak semua jalan yang 
benar itu tampak baik dan mulus, ia seringkali 
penuh dengan lubang dan halangan. 

Dan manusia seringkali tergoda untuk 
melewati jalan yang tampaknya mulus, halus 
dan menyenangkan, padahal sebenarnya jalan 
itu sesat. Maka dari itu, semua manusia pada 
dasarnya membutuhkan sebuah petunjuk, agar 
mampu membedakan mana jalan yang benar 
dan salah. Sama dengan proses berhijrah, 
dimana Allah memberikan hidayah terlebih 
dahulu untuk mahluk-Nya. 

Biasanya Sang Maha Pencipta 
menganugerahkan petunjuk-Nya bermacam-
macam. Hidayah Allah swt diberikan kepada 
setiap ciptaan-Nya (QS. Thaha [20]: 50). Dan 
inilah yang saya rasakan dulu. Jujur Allah 
memberikannya dari arah yang tak pernah 
kusangka, mungkin di mata manusia hanya 
sederhana dan terkadang terkesan tak 
bermakna. Tapi bagiku pengalaman hijrahku 
ini sungguh luar biasa.

Ya, saya mendapatkannya tepat ketika 
pulang dari ibadah umroh dan di usia yang 
boleh di bilang muda yakni 14 tahun. Demi 
Allah waktu saat melaksanakan ibadah, saya 
baru pertama kali merasakan khusyuk, ada rasa 
nyaman sekaligus tenang beribadah di tanah 
suci bersama-sama dengan keluarga teman-
teman sekolah yang sangat mengajarkan 
tentang banyak sekali ilmu mengenai agama.

Dan sepulang dari makkah, saya mulai 
merubah penampilan dari menggunakan 

kerudung, berpakaian syar’i sampai belajar 
istiqomah untuk melaksanakan shalat 5 
waktu. Ya, namanya juga lagi proses belajar 
untuk berubah wajar sih ketika iman lagi 
turun terkadang rasa untuk menunda sholat 
dan terlintas buat pacaran pun juga ada. 
Astagfirulloh ...

Tapi Alhamdulillah, setelah tau kalau 
pacaran itu dosa dan bisa sampai zina akhirnya 
sampai sekarang rasa itu pun bisa tertahankan. 
Ada banyak cerita dari bahagia maupun sedih 
selama saya memutuskan untuk berubah. Salah 
satu cerita sedihnya yakni ada beberapa teman 
yang menjauh, tapi aku lebih suka saja sama 
perilaku jujur mereka.

Karena itu berarti mereka bukan temen 
yang baik, jadi aku gak repot repot untuk 
menghindarnya. Tapi tidak semua teman-
teman menghindariku, ada sih yang walaupun 
tidak sejalan sama aku tetapi masih support 
dan menghargai. 

Bukan hanya dari teman-teman sih, dulu 
awal-awal pengen pakai baju syar’i sampai 
memakai kerudung panjang yang paling kurang 
terima sama perubahan awal itu papaku. Karena 
takut anaknya ikut pergaulan yang salah seperti 
ikut-ikut teroris, padahal aku pakai baju serba 
hitam itu aku termotivasi waktu umroh yang 
dingin waktu lihat orang orang 
pakai baju hitam dan papa 
masih belum terima. Tapi 
pada akhirnya terbiasa 
dengan yang aku pakai.

Bismillah,,, doakan 
terus ya Sahabat, agar 
proses hijrahku tetap 
Istiqomah dan dapat 
menggapai JannahNya 
bersama kedua orang 
tua. {Seperti yang 
dituturkan kepada : 
Salama}
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oleh m. anwar Djaelani

Semua mengingini agar rumah-tangga 
yang dibangunnya beraroma surgawi. 
Untuk itu, segenap anggota keluarga 
(terutama suami-istri) harus aktif dalam 

usaha mewujudkannya. Memang, rumah-tangga 
berkategori Baiti Jannati (Rumahku Surgaku) 
harus kita “undang” secara serius.

pola dan aroma
Apa saja di antara hal yang bisa menghadirkan 

Baiti Jannati (Rumahku Surgaku)? Hal yang bisa 
disebut paling awal, selalu hidupkan spirit dua 
ayat ini. “Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS Ar-Ruum 
[30]: 21). “Mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamupun adalah pakaian bagi mereka” (QS Al-
Baqarah [2]: 187). 

Bagaimana mengimplementasikan dua 
ayat di atas, agar rumah-tangga harmonis 
dan berbahagia, menebarkan semerbak wangi 
Baiti Jannati? Pertama, suami-istri harus saling 
memberikan rasa tenteram (sakinah), cinta 
(mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah). Kedua, 
suami-istri harus saling memberikan perhatian 
istimewa bagi pasangannya.

semerbak Wangi
Baiti Jannati

Selanjutnya, dalam keseharian, jadikan 
pemahaman keagamaan yang benar dan 
pengamalan ibadah yang istiqomah sebagai 
landasan hidup berumah-tangga. Jangan 
andalkan materi untuk meraih bahagia. Sebab, 
tak jarang, tumpukan materi di rumah justru 
menjadi pengundang masalah yang berat. 

Bahagia itu tidak melulu karena tersedianya 
berbagai fasilitas yang melimpah dan mewah. 
Tapi, bahagia datang bersamaan dengan 
hadirnya ketenangan jiwa di masing-masing 
anggota keluarga. Hal yang disebut terakhir 
itu akan mudah diraih jika dulu –si suami-
istri- saat memilih pasangan telah berusaha 
mengikuti arahan Rasulullah Saw untuk 
menomorsatukan kriteria “karena agama” dan 
bukan “karena harta, nasab, atau ketampanan/
kecantikan”.

Jika rumah-tangga dibangun di atas 
fondasi pemahaman keagamaan yang benar 
dan pengamalan ibadah yang istiqomah, 
kecuali di dunia mereka akan bahagia, maka 
sangat mungkin kelak di akhirat mereka juga 
akan dipertemukan kembali di Jannah / Surga. 
Perhatikanlah ayat ini: “Mereka dan istri-istri 
mereka berada dalam tempat yang teduh 
(Surga), bertelekan di atas dipan-dipan” (QS 
Yasin [36]: 56).
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Berikutnya, kedepankan akhlaq yang baik 
di keseharian rumah-tangga. Sungguh, di 
antara penopang terpenting kokohnya sebuah 
rumah-tangga -setelah iman dan taqwa- 
adalah penomorsatuan akhlaq. Misal, di rumah-
tangga kita hanya ada tutur kata nan lembut 
saja. Perhatikanlah ayat ini: “Dan, bergaullah 
dengan mereka secara patut” (QS An-Nisaa’ 
[4]: 19). Contoh lain, dalam menyelesaikan 
berbagai urusan dan masalah di rumah-
tangga, suami-istri harus saling mengisi dan 
melengkapi. Perhatikanlah ayat ini: “Dan, para 
wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf” (QS 
Al-Baqarah [2]: 228). Tentang ini, Rasulullah 
Saw telah memberikan teladan indah. Misal, 
Rasulullah Saw selalu membantu aktifitas 
kerumahtanggaan. 

Kemudian, jadikanlah sabar dan syukur 
sebagai modal dalam menghadapi semua ujian 
hidup. Atas ujian yang tak akan pernah selesai, 
sebuah rumah-tangga akan selalu bahagia jika 
dapat menerapkan “rumus”, yaitu: Jika datang 
musibah maka bersabarlah dan andai datang 
nikmat maka bersyukurlah! 

Rumah-tangga harus kita rancang agar 
menjadi tempat yang paling menenteramkan. 
Orang yang beriman mengarahkan rumah-
tangganya menjadi rumah ibadah, yang akan 
menghasilkan sebuah kondisi yang di dalamnya 
aturan Allah dan Rasul-Nya ditegakkan 
secara konsisten. Hal yang demikian ini, akan 
bisa menghadirkan ketenangan bagi semua 
penghuni di rumah itu. Tenang, karena selalu 
dalam suasana “Mendekatkan diri kepada 
Allah”.

Lihatlah Abu Darda’ Ra. Dia membuat 
sebuah mihrab –tempat ibadah- di rumahnya. 
Di mihrab itu dia menghidupkan malam-
malamnya untuk mendekatkan diri kepada 
Allah. 

Di suatu hari, istrinya mendapat tamu 
perempuan. Si tamu melihat bekas tetesan air 
di mihrab. “Wahai istri Abu Darda’. Mengapa 

engkau biarkan tetesan air itu membasahi 
mihrabmu?,” tanya si tamu.

“Itu bukan air hujan, melainkan tetesan air 
mata Abu Darda’ setiap malam di sepanjang 
sujudnya. Dia menangis dan airmatanya 
mengalir karena rasa takut dan cintanya kepada 
Allah,” jelas istri Abu Darda’. 

Mendengar jawaban itu, sang tamu 
terkesiap. Ternyata, di rumah yang difungsikan 
sebagai rumah ibadah, Abu Darda’ Ra sangat 
menikmati sujudnya hingga dia menangis. 

Alhasil, rumah ibadah –di konteks ini- 
adalah rumah tempat kita banyak berbakti 
kepada Allah di dalamnya. Maka sungguh 
beruntung orang yang sering –atau selalu- 
bersujud di malam hari, lalu dia menangis 
karena merindukan sebuah pertemuan yang 
indah dengan Allah. 

Sekarang, lihatlah Abu Bakar Ra! Beliau 
Ra mempola rumahnya sebagai rumah ilmu. 
Orang yang beriman mengarahkan rumahnya 
menjadi rumah ilmu. Akhir dari program itu –
yaitu menjadikan sebagai rumah ilmu-, akan 
menghasilkan rumah yang di samping dipakai 
untuk shalat, juga untuk belajar beragam ilmu 
pengetahuan.

Mari, jadikan rumah kita sebagai rumah 
ibadah dan rumah ilmu. Contoh: Interior rumah, 
misalnya. Buatlah sedemikian rupa sehingga 
selalu bisa menyadarkan penghuninya untuk 
ingat Allah dan lalu mengibadahinya (dalam 
arti luas). 

Raih, Raih!
Di dunia, kita bisa mengondisikan rumah-

tangga agar beraroma surgawi. Tentu, di 
dalamnya akan ada bahagia yang bisa direguk 
oleh semua anggota keluarga. Kelak, di akhirat, 
keluarga “Beraroma Surgawi” ini berpeluang 
besar untuk bersama-sama menghuni Surga 
di derajat yang sama. Maka, tak ada pilihan 
lain, usahakan terus agar rumah-tangga kita 
di dunia bisa menjadi tangga menuju Jannah 
(Surga).
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Dendam
Seringkali kita ini hilang akal, bahkan 

hilang hati. Faktornya adalah dendam. 
Dendam karena tingkah seseorang atau 
dendam karena ingin membalas perilaku 

seseorang yang telah ‘memusuhi’ kehidupan 
kita.

Tak pelak kebanyakan orang yang menjadi 
pendendam, perilakunya selalu aneh kepada 
yang dihadapi. Tak bisa berpikir jernih. Semua 
kelakuannya meski pun baik di kebanyakan 
orang; bagi pendendam melihatnya selalu 
negative, tidak baik.

‘’Barangsiapa meninggalkan pertengkaran 
sedang ia salah, maka akan dibangunkan 
untuknya rumah di sekitar surga. Dan 
barangsiapa meninggalkan pertengkaran 
padahal ia benar, maka akan dibangun 
untuknya rumah di lantai tengah surga, sedang 
barangsiapa yang membaguskan akhlaknya, 
akan dibangun baginya rumah di tingkat paling 
atas surga,’’ (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu 
Majah dan Baihaqi). 

Di bawah ini ada beberapa hal untuk 
menjauhi rasa dendam, diantaranya : 
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1. Dibenci Allah

Bahaya dendam dalam Islam amatlah luar 
biasa, dendam bukan suatu perbuatan dosa 
yang sepele, dendam bahkan termasuk salah 
satu perbuatan yang paling dibenci Allah. 
“Orang yang paling dibenci Allah adalah orang 
yang menaruh dendam kesumat (bertengkar).” 
(HR Muslim). 

2. Amarah yang Berlebihan

Bibit dari dendam ialah kemarahan yang 
meluap luap dan tidak mampu dilenyapkan 
karena hawa nafsu. Jika terus menerus 
bergejolak dalam hati, maka akan terus timbul 
dendam dan hanya bisa dilenyapkan oleh 
orang itu sendiri. 

3. Memutus Silaturahmi

Dendam membuat hubungan menjadi 
renggang dan silaturahmi terputus. “Tidak akan 
masuk surga pemutus silaturahmi.” (Muttafaq 
‘Alaihi). 

4. Memiliki Iman yang Lemah

Orang memiliki dendam dalam hati 
merupakan ciri orang memiliki iman yang 
lemah, yang terus menerus berharap orang 
lain kan mendapatkan keburukan dan musibah, 
serta merasa senang dengan kesusahan orang 
lain. Orang memiliki sifat dendam artinya 
tingkatan iman dalam islam masih kurang.

5. Menimbulkan Permusuhan

Kejahatan dibalas dengan kebaikan akan 
selesai, jikalaupun mendapatkan kejahatan 
yang berulang, Allah yang akan menunjukkan 
kebenaranya dan orang memaafkan akan 
mendapat pahala kebaikan.

“Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih 
baik, maka tiba tiba orang yang antara dan 
antara dia ada permusuhan seolah olah telah 
menjadi teman yang baik.” (QS Fushshilat : 34). 

6. Tidak Mendapat Ampunan Dosa

Allah tidak mengampuni dosa orang yang 
menyimpan dendam sebab dalam hatinya juga 
tidak pernah memiliki rasa untuk memaafkan 
sesama manusia.

“Dan jika kamu memaafkan mereka 
dan tidak memerahi serta mengampuni 
mereka maka sesungguhnya Allah 
maha pengampun lagi maha 
penyayang.” (QS At Taghabun 
: 14). 

MuharraM 1443 h
septeMber 2021 M

IstIQOMah 37

r
e

f
L

e
K

sI



MuharraM 1443 h
septeMber 2021 M

IstIQOMah38

K
O

M
IK



MuharraM 1443 h
septeMber 2021 M

IstIQOMah 39

M
e

W
a

r
n

a
I



d
a

p
u

r
 K

It
a

uji dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography

Seafood merupakan makanan laut yang 
banyak penggemarnya. Hasil laut 
dengan beragam jenis ini kaya protein, 
lemak, vitamin, dan mineral. Cobalah kari 

hijau seafood ini. Yang diadaptasi dari makanan 
Thailand. Rasanya sedap, unik dan bisa menjadi 
alternatif menu di meja makan.

bahan:
• 200 gram Kerang hijau bercangkang, cuci 

bersih
• 200 gram udang pancet, kupas kulitnya, 

belah punggungnya

• 200 gram cumi-cumi, bersihkan tinta dan 
kulitnya, kerat-kerat

• 2 batang serai, ambil bagian putihnya
• 3 lembar daun jeruk, buang tulang daunnya
• 200 ml air
• 400 ml santan cair
• 1 sdm kecap ikan
• 2 sdm daun ketumbar, cincang halus, untuk 

taburan
• 2 sdm minyak goreng, untuk menumis

bumbu halus:
- 4 butir bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 5 buah cabai hijau
- 1/2 cm jahe

- 1/2 cm lengkuas
- 1 sdt ketumbar 

- 1/4 sdt jintan
- 3/4 sdt merica

Cara membuat:
1. Panaskan minyak goreng, 

tumis serai, daun jeruk dan 
bumbu halus hingga harum. 
Masukkan kerang dan 
udang, masak hingga udang 

berubah warna.
2. Tuangi air dan santan, aduk 

rata. Tambahkan cumi-cumi dan 
kecap ikan, aduk rata.

3. Masak hingga seafood matang dan 
mendidih. angkat.

4. Sajikan hangat dengan taburan daun 
ketumbar cincang.
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“ Pelayanannya ramah , pengirimannya tepat Waktu, rasa 
juga enak, daging empuk dan kuah ` gulainya juga sedap 
sekaligus enak, satenya juga empuk. Saya Puas dan akan 
pesan lagi di Istiqomah. Terima Kasih.”

Testimoni Istiqomah Aqiqoh

“ Rasanya sudah pas enak, pelayanan nya juga bagus 
dan baik . Untuk pengiriman tepat waktu dan kurirnya 

ramah sekali. Semoga Istiqomah Aqiqah sukses dan 
selalu Istiqomah melayani customernya Terimakasih yaa 

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

“Kemarin sudah dicoba sama papa mertua dan yg lain, 
alhamdulillah pada suka semua sama rasa dan hidangannya. 
Katanya “bisa diulangi lagi pesennya disini”, sedangkan kalau 
masalah harga sangat terjangkau. Buah pisangnya juga besar, 
pengirimannya pun tepat waktu, padahal lumayan jauh tempatnya 
dari Istiqomah Aqiqah ke alamat rumah saya.”

“ Kami puas dengan pelayanan Istqomah Aqiqoh, soal 
rasa para tamu kami puas dengan rasanya, mereka bilang 
“ini pasti bukan masakan orang kampung sini” ,pokoknya 

recommended deh, Alhamdulillah soal pengiriman sebelum 
waktu yg saya minta, kiriman sudah datang, terima kasih”

Nurul Eka Saputri, Ibu Rumah Tangga

Slamet Nukhin Purnomo, Swasta

Tommy Pamungkas , Pekerja Sipil Proyek

febby ery Dani, Swasta/Freelance Konsultan Pajak
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Bingung cari olahan kambing di malam hari?
Ingin cari yang sangat cocok di hati, tapi 
dimana ya?

Tenang... untuk para bunda dan ayah yang 
ingin menikmati menu olahan daging kambing 
berupa sate sekaligus gule di malam hari, tak 
usah khawatir. Cukup datang aja ke Kedai 
Istiqomah di Jalan Mangkurejo No. 6 Kwangsan, 
Sedati. Pasti semua keinginan akan terpenuhi. 

Olahan Kambing
hanYa Di keDai istiqomah

Kedai Istiqomah juga bagian dari unit usaha 
yang dimiliki oleh LAZ Dompet Amanah Umat 
dan sebagian hasil keuntungannya digunakan 
untuk pemberdayaan yatim dhuafa. Kalau soal 
rasa sekaligus kualitas, di jamin sama dengan 
masakan Istiqomah Aqiqah.

Oh ya, jam operasionalnya dari pukul 
16.00 sampai 21.00 dan untuk harga, sangat 
aman kantong kita. Jadi tunggu apalagi, yuk 
datang ke Kedai Istiqomah. Dijamin pasti akan 
ketagihan.
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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
Non Aqiqah 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

Non Aqiqah 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




