
"Terimakasih, 
tidak meletakkan 
sembarangan
majalah ini, karena
ada lafadz Al-Qur'an
di dalamnya"





Visi :
Menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam 
memberdayakan yatim, piatu dan mustahik.

Misi :
- Memberdayakan yatim, piatu, dan dhuafa melalui
 program dakwah, pendidikan,
  ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
- Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui 

perbaikan kualitas manajemen dan 
pertanggungjawaban

 yang amanah secara transparan.
- Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan
 mutu SDM umat Islam.
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DOMPET AMANAH UMAT

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Sajian Kita

4 Salam redaksi
5 Selayang Pandang
6 Senyum Mustahik
8 Isnpirasi Muzakki
10 Utama
12 Khasanah Peradaban
14 Muslimah
15 Kemaslahatan
16 Kajian Agama

18 Wirausaha
19 Konsultasi Psikologi 
20 Mutiara Hikmah
22 Gallery
24 Mari Peduli
26 Parenting Anak 
27 Dunia anak
28 Laporan Keuangan
31 Do'a

Rekening PaRtisiPasi donasi :

Mohon setelah transfer konfirmasi 0821 1500 2424 (Telp./WA)

32 Hijrahku
34 Kolom
36	 Refleksi
38 Komik
39 Origami
40 Dapur Kita
41 Testimoni Aqiqoh
42 Serba Serbi
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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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BANGKIT, bukan hanya sekadar kata-kata 
karena itu ada sebuah motivasi agar setiap 
manusia bisa segera pulih dari keterpurukan 
dan tidak berlarut dalam rasa sedih yang 
berkepanjangan. Memang berbicara akan 
terasa lebih mudah untuk diucapkan dari pada 
dilakukan.

Meski demikian, bangkit dari keterpurukan 
adalah sebuah keseharusan. Jangan sampai 

kesedihan yang berlarut membuat kualitas 
hidup kita berkurang dan berpengaruh buruk 
pada keluarga.

Lalu bagaimana sih, cara kita agar bisa 
membantu sesama dan merdeka dari pandemi 
secara bersama.   Selengkapnya telah di kupas 
tuntas oleh Tim Redaksi dalam Rubrik Utama 
Majalah Istiqomah, yang bertajuk “Merdeka 
Dari Pandemi”. {}

Bangkit, 
Bukan Hanya 
Sekadar kata-kata
“Berdoalah kepada Ku 
pastilah Aku kabulkan untukmu”. 
(QS Al Mukmin : 60)
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iqbal farabi anas, a. md. fis (CEO LAZ DAU)

Setiap individu tentu berharap dan 
menanamkan rasa optimistis, bahwa 
kita bisa memenangkan pertarungan 
melawan pandemi COVID-19.  

Kekompakan, rasa bersama dan tanggung 
jawab menjadi solusi – solusi yang sesuai untuk 
keluar dari krisis ini. Dengan semangat sekaligus 
tekad yang kuat, tentu bisa membantu dalam 
menyelesaikan permasalahan yang kini tengah 
dihadapi. 

Ditambah dengan sumber daya yang 
Indonesia miliki, semangat saling bahu 
– membahu dari seluruh komponen 
bangsa dan kepemimpinan mengatasi 
krisis yang handal menjanjikan 
kepastian serta keyakinan Indonesia 
untuk mampu bangkit serta keluar 
dari pandemi COVID-19. 

Mulai dari pemberian bantuan 
berupa pembagian sembako hingga 
vaksinasi untuk semua kalangan 
masyarakat pun diberikan, semata-
mata itu sebagai bentuk ikhtiar agar bisa 
bangkit dari pandemi Covid-19. Namun 
ketika semua itu sudah dilakukan, jangan lupa 
untuk pasrah dan menyerahkan semuanya 
kepada Allah SWT. Karena hanya Sang Maha 
Penciptalah yang mampu sekaligus juga 
memberikan solusi dari wabah Covid-19 ini.

Mari bangkit dan lawan Covid-19 dengan 
terus mengikuti arahan dari pemerintah 
dengan mengikuti program vaksinasi dan tetap 
menerapkan 5M (Mencuci Tangan, Memakai 
Maskter, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan 
dan Mengurangi Mobilitas di Luar Rumah) 
protokol kesehatan. {}    

Bangkit dari
Pandemi Covid-19

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

(Surat Ali Imran : 159)
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Ozzy AdenAn PrAtAmA & Vely AuliA
Penerima Beasiswa Berprestasi

BaHagia
Bersamamu

“Walaupun dia yang sering kami 
panggil “Mama” bukan sosok yang 
melahirkan kami, tapi sungguh kami 
sangat menyayangi tulus dari hati. 
Pengorbannya untuk kami juga begitu 
sungguh luar biasa. Jadi apa yang kami 
lakukan, tak ada yang salahkan?”
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Sebagai sosok yang melahirkan, seorang 
ibu pasti memiliki peran yang sangat 
penting untuk anak-anaknya. Bahkan, 
ikatan di antara anak dan ibu sudah 

terbangun sejak masih dalam kandungan. 
Asuhan dari ibu juga akan sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan mental dan emosional 
anak. 

Banyak sekali peristiwa yang menyebabkan 
seorang anak kehilangan ibunya. Ada yang 
ditinggalkan karena kematian, ada juga yang 
ditelantarkan meski masih tinggal dalam satu 
rumah atau berdekatan dan juga ada yang pergi 
akibat perceraian.

Selain itu, faktor lainnya seperti usia anak 
saat ditinggal ibu juga berpengaruh pada cara 
anak bereaksi terhadap rasa kehilangan. Anak 
mungkin akan merasa kesepian, terlebih ketika 
mengingat bahwa mereka tidak mendapatkan 
perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan 
dari seorang ibu. Ketika tak mendapatkan 
jawabannya, tumbuhlah perasaan marah dan 
frustasi pada diri anak. 

Hal inilah yang membuat anak sering 
mengalami perubahan emosi secara mendadak. 
Perubahan yang membuatnya akan sulit 
berkomunikasi dengan orang-orang di 
sekitarnya. Tapi Alhamdulillah itu semua tidak 
berlaku bagi Ozzy Adenan Pratama dan Vely 
Aulia, kakak beradik penerima beasiswa dalam 
program Senyum Masa Depan yang dimiliki oleh 
LAZ Dompet Amanah Umat.

Ozzy dan Vely, begitulah panggilan akrabnya. 
Merupakan 2 dari jutaan anak korban perceraian 
orang tuanya yang saat ini duduk di bangku 
Sekolah Dasar (SD) kelas enam dan juga empat 
di salah satu sekolah di Sidoarjo. 

Walaupun mereka tak 
seberuntung teman-temannya 
yang memiliki orang tua lengkap, 
namun mereka tetap bersyukur 
masih memiliki bude dan pak de 

yang begitu sangat sayang kepada Ozzy 
dan Vely. Terbukti untuk biaya sekolah 
Ozzy dan Vely, “Mama dan Papa” begitu 
mereka memanggilnya mau berjuang demi 
mewujudkan mimpi kedua ponakannya.

“Saya tidak pernah membeda-bedakan 
anak, meskipun Ozzy dan Vely bukan anak 
kandung saya tapi bismillah Insyaallah 
saya berusaha untuk membiayai mereka. 
Meskipun saat ini lagi pandemi dan usaha 
saya turun drastis, saya tetap harus berjuang 
untuk mereka dan ke dua anak saya,” tutur 
Mama Ozzy

Meskipun Ozzy dan Vely orang tua 
kandungnya bercerai, bukan menjadi 
sebuah penghalang untuk terus memenangi 
lomba di bidang olahraga yakni karate dan 
mengejar cita-cita menjadi seorang pilot 
sekaligus dokter. 

Saat ini Ozzy dan Vely hanya ini terus 
bahagia bersama Mama, Papa dan juga 
saudarannya. Tak ada kata-kata yang 
bisa melukiskan itu semua, kecuali hanya 
pelukan hangat dan ucapan terimakasih 
yang mampu mereka sampaikan.

“Terimakasih untuk mama dan papa yang 
sudah berkorban dan terus berjuang agar 
Ozzy dan Vely tetap bersekolah. Maaf kalau 
Ozzy belum bisa membalasnya,” Tutur Ozzy 
sambi tersenyum. (seperti yang dituturkan 
kepada : Salama) 
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rahma khumala jannah
Karyawan Swasta

dari Penerima menjadi
Pemberi Manfaat

Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan 
itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat maka 
kejahatan itu untuk dirinya sendiri.” (QS Al Isra ayat 7)

Shafar 1443 h
OktOber 2021 M

IStIQOMah8

In
SP

Ir
a

SI
 M

u
Za

k
k

I



Hidup itu ibarat roda yang berputar. 
Kadang diatas, kadang dibawah. 
Seperti itulah kira-kira pepatah yang 
sering kita dengar dalam perjalanan 

hidup kita sehari-hari. Jadi ketika kamu merasa 
sedang berada diputaran roda bagian bawah, 
tetap ingatlah untuk terus bekerja keras dan 
berdoa dengan tulus. 

Namun ketika merasa sedang berada 
diputaran roda bagian atas, janganlah lupa 
untuk tetap menoleh kebelakang ataupun 
kebawah. Karena seperti perumpamaan 
bermain bianglala, ketika kamu sedang 
berhenti diatas, ingatlah, sesaat kemudian roda 
akan kembali berputar dan kamu akan kembali 
kebawah.

Jadi ketika tengah berada diatas, ingatlah 
untuk selalu mengucap rasa syukur kepada-Nya 
dengan cara berbagi kepada para yatim dhuafa. 
Dan cara inilah yang sedang saya lakukan, 
karena Allah telah memberikan rezeki kepada 
saya dan juga keluarga. Ya, saya adalah salah 
satu alumni dari program yang dimiliki oleh 
LAZ Dompet Amanah Umat yakni Beasiswa 
DAU Volunteer (BDV).

Oh ya, saya anak sulung dari dua 
bersaudara. Bagi saya, berbagi itu kegiatan 
yang membahagiakan. Dimana kita mampu 
untuk memberikan segala bentuk harta atau 
benda kepada orang lain untuk meringankan 
beban yatim dhuafa. Dan di situlah kita dapat 
melihat rasa bahagia terpancar dari wajah 
mereka. Jujur inilah yang membuat saya juga, 
bahagia. 

Alhamdulillah, saya sudah 2 bulan menjadi 
salah satu donatur di LAZ DAU. kalau ditanya 
alasannya, jawabannya hanya simple yakni 
karena dulu sudah pernah berkecimpung di 
dunia volunteer saat kuliah dan di LAZ DAU 
juga. Jadi, saya merasa ingin ikut andil untuk 
kehidupan yang layak bagi para mustahiq. 

Walaupun masih boleh di bilang “baru”, 
Insyaallah niat saya Ikhlas Lillahi Ta’ala untuk 
membantu. Kalau ada yang bertanya kenapa 
saya mau untuk berbagi? Jawabannya cukup 
sederhana yakni karena terinpirasi oleh orang 
tua. Ayah dan ibu selalu bilang bahwa sedekah, 
memberi dan berbagi kepada sesama itu tidak 
harus menunggu kaya dulu. Kalau ada yang 
bisa dibagikan kepada orang lain ya berikan, 
jangan suka menunda-nunda. 

Sampai saat ini, Alhamdulillah kisahku untuk 
berbagi lebih banyak sukanya dan merasa lebih 
berkah aja gaji selama berkerja. Karena udah 
disisihkan sedikit kepada anak yatim dan orang-
orang yang membutuhkan. Nah, kalau ditanya 
susah tidak berbagi saat pandemi seperti ini? 
Jawabanku ya tentu saja tidak. 

Tapi itu semua kembali ke orang masing-
masing ya, selama ada niatan dari awal memang 
menyisihkan uang untuk berbagi. Ya, pasti bisa 
untuk dilakukan dan apapun keadaannya pasti 
masih bisa terlaksana. 

Doakan saya, agar terus bisa istiqomah 
untuk berbagi kepada sesama. Aamiin ... seperti 
yang dituturkan kepada: Salama
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Sudah satu tahun lebih bangsa Indonesia 
dikungkung pandemi COVID-19. Wabah 
yang mengglobal ini tidak hanya 
memukul sektor kesehatan manusia, 

namun juga mengena pada sektor-sektor yang 
lain seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata 
dan juga olahraga.

Berbagai upaya dilakukan agar wabah 
COVID-19 segera sirna, mulai dari Pembatasan 
Sosial Skala Besar, Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM), larangan mudik 
lebaran hingga pemberian vaksin yang terus 
dilakukan oleh pemerintah. Dan hasilnya ada 
16.394 orang sembuh per harinya, penambahan 
Rabu (01/09) meningkatkan angka kumulatif 
kesembuhan hingga menembus angka 3,7 juta 
orang sembuh atau tepatnya 3.776.891 orang 
(92,1%). (sumber : covid19.go.id)

Dari hasil ini, sudah saatnya kita optimis 
untuk bangkit dan terbebas dari wabah 
Covid-19 dengan tidak lupa tetap menerapkan 
5M protokol kesehatan. Semua bisa saling 
membantu, tak peduli baik itu antar individu, 
indivudi dengan perusahaan dan bahkan 
individu dengan Lembaga Amil Zakat yang ada 
disekitarnya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat 
(LAZ DAU) yang selalu terus berikhtiar sekaligus 
tak kenal lelah dan letih untuk menolong 
sesama manusia. Sehingga ada 22.552 orang 

Merdeka
Dari Pandemi

yatim dhuafa sudah merasakan manfaat dari 
kehadiran LAZ DAU.

Semoga Allah selalu memberikan kekuatan 
dan kesehatan terhadap seluruh amil, agar 
semakin banyak yatim dhuafa yang bisa 
terbebas dari pandemi.

ada 22.552 yatim dhuafa terbantukan 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 
saat ini menyebabkan banyak sektor yang 
terkena imbasnya dan menyebabkan terjadinya 
PHK dimana-mana. Selain itu juga menyebabkan 
banyak anak kehilangan ayah sekaligus ibu 
mereka. Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompet 
Amanah Umat turut serta mengambil sikap 
merespon kebutuhan dilapangan.

“Alhamdulillah, dari awal tahun 2021 
sampai dengan bulan Agustus ada 22.552 
orang yatim dhuafa yang sudah terbantukan. 
Terdiri dari 29 kabupaten di 9 kota di Jawa 
Timur yakni Surabaya, Madiun, Kediri, Batu, 
Pasuruan, Probolinggo, Malang, Blitar dan juga 
Mojokerto”, tutur Zaini Syam, M.Pd, selaku 
General Manager Pendayagunaan.

Kehadiran LAZ DAU bukan hanya dapat 
dirasakan oleh warga Jawa Timur saja, namun 
warga Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, 
Sulawesi Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan 
juga Gaza-Palestina pun juga ikut merasakan 
kemanfataannya.

“Dan Dia 
bersamamu di mana 
pun kamu berada”
(QS. Al Hadid 57:4 )
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Melalui program-program yang 
dimiliki, terutama di bidang ekonomi. 
DAU berharap agar bisa membantu 
memulihkan ekonomi dari yatim 
dhuafa, melalui program rombong 
ataupun bantuan modal usaha. 

“Terima kasih kepada seluruh 
donatur dan juga orang-orang 
dermawan yang sudah ikut 
berpartisipasi terhadap program LAZ 
DAU. Karena kalianlah para yatim 
dhuafa bisa terbantu,” tambahnya.

terbantu dengan kehadiran LaZ 
dau

Banyak dari individu, perusahaan 
ataupun Lembaga Amil Zakat yang 
saling berlomba-lomba untuk 
menambah amal kebaikan yakni 
dengan cara membantu sesama. Ya, 
meskipun bantuan yang diberikan 
memang tak seberapa, tapi bagi 
mereka kehadiran kita sungguh 
sangat berharga. Dan inilah yang 
dirasakan oleh Ozzy Adenan Pratama, 
salah satu penerima Beasiswa Senyum 
Masa Depan.

“ Terima kasih kepada seluruh 
donatur yang sudah menitipkan 
amanahnya kepada LAZ DAU. 
Alhamdulillah dengan adanya 
beasiswa ini, dapat meringankan 
beban orang tua saya,” tuturnya. 

Ozzy juga terus berharap, bahwa 
dia akan bisa terus bersekolah dan 
menggapai cita-cita. Inilah keinginan 
dari salah satu anak di Indonesia 
sekaligus menjadi acuan  LAZ DAU 
agar terus berikhtiar dan berupaya 
agar anak-anak bisa terus belajar dan 
tidak akan pernah mengalami putus 
sekolah.    
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Oleh: moh takwil, m.Pd.
COO DAU dan Dosen STAI Alif Laam Miim Surabaya

Jabir mengembangkan teknik 
eksperimentasi sistematis di 
dalam penelitian kimia. Dalam 
penelitiannya Dia menekankan 

bahwa kuantitas zat dapat berhubungan 
dengan zat kimia. Diawali dari temuan 
ini, ia dianggap sebagai perintis 
ditemukannya hukum perbandingan 
tetap. 

Melalui beberapa penelitian-
penelitian yang dilakukan di 
laboratorium dekat Bawaddah di 

Jabir
   Penemu ilmu kimia 

Masa peradaban Islam telah banyak 
melahirkan ilmuan muslim yang berkualitas 
yang dapat menjadi sumbangsih keilmuan 
di abad modern. Salah satu yang dapat 
dirasakan adalah temuan ilmu kimia oleh 
Jabir bin Hayyan yang dengannya ia dikenal 
dengan Bapak Ilmu Kimia.
Jabir bin Hayyan atau di barat dikenal 
dengan nama Gebert.  Ia dilahirkan 
di Kuffa, Irak pada tahun 721 M dan 
meninggal pada tahun 815 M. 
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Damaskus dengan khas eksperimen-
eksperimennya yang dilakukan 
secara kuantitatif, Jabir menemukan 
asam klorida, asam nitrat, asam 
sitrat, asam asetat, tehnik distilasi 
dan tehnik kristalisasi. Dia juga 
yang menemukan larutan aqua 
regia (dengan menggabungkan 
asam klorida dan asam nitrat) 
untuk melarutkan emas.

Hasil karya Jabir tidak hanya 
dapat dimanfaatkan oleh muslim, 
akan tetapi juga menjadi rujukan 
di dunia barat dan eropa. Pada 
abad pertengahan, karya hasil 
penelitian oleh Jabir tentang 
kimia atau alchemy diterjemahkan 
kedalam bahasa Latin, kemudian 
menjadi textbook standar untuk 
para ahli kimia eropa. Beberapa 
diantaranya adalah Kitab al-Kimya 
(diterjemahkan oleh Robert of 
Chester – 1144) dan Kitab al-
Sab’een (diterjemahkan oleh 
Gerard of Cremona – 1187). 

Selain itu, karya Jabir juga 
diterjemahkan oleh Marcelin 
Berthelot ke dalam beberapa buku 
berjudul: Book of the Kingdom, Book 
of the Balances dan Book of Eastern 
Mercury. Beberapa istilah tehnik 
yang ditemukan dan digunakan 
oleh Jabir juga telah menjadi 
bagian dari kosakata ilmiah di 
dunia internasional, seperti istilah 
“Alkali”. 

Kita tidak untuk terpesona dengan 
romantisme sejarah, akan tetapi yang perlu kita 
pahami bahwa Islam sangat memperhatikan 
ilmu pengetahuan. Kejayaan Islam di segala 
bidang termasuk ilmu pengetahuan pada abad 
keemasan Islam juga menjadi bukti dan rujukan 
pengembangan keilmuan pada saat ini. Di 
dalam Al-Qur’an sudah banyak ayat yang dapat 
menjadi inspirasi untuk terus berfikir, meneliti 
dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, ini mengingatkan kita 
bahwa dengan Islam, umat ini akan bangkit dan 
dapat memberikan pencerahan peradaban dan 
mengembalikan kejayaan. Wallahu A’lam
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Beberapa waktu ini publik muslim 
Indonesia diributkan dengan ulah 
Muhammad KC, si penghina Islam yang 
mengaku pernah muslim, pernah belajar 

Islam dan bahkan pernah haji. Namanya pun 
diawali dengan Muhammad.

Kace sudah dilaporkan oleh berbagai pihak. 
Aliansi Ulama Madura (AUMA) dan Aliansi Ulama 
Tapal Kuda (AUTADA) pernah melaporkan Kace ke 
Polda Jatim 12 April 2021. Setahun sebelumnya, 
Masyarakat Spiritual Indonesia (RASI) juga 
melaporkan Kace ke Polda Metro Jaya dengan 
laporan No. LP/4042/VII/YAN.2.5/2020/SPKT 
PMJ tertanggal 12 Juli 2020. Oleh RASI, M. Kace 
dilaporkan atas tuduhan penghinaan terhadap 
kitab Safinatun Naja, kitab yang menjadi rujukan 
pesantren. 

Aneh, meskipun telah dilaporkan berkali-
kali Kace tidak segera ditangkap. Video Kace 
masih muncul, antara lain di Yusuf Manubulu 
chanel. Hal ini berbeda dengan kasus Yahya 
Waloni yang dituduh telah menodai Kristen yang 
segera ditetapkan jadi tersangka dan langsung 
ditangkap.

M. Kace memang terkesan kebal. Ia masih 
bikin ulah. Akhirnya ia dilaporkan kembali oleh 
banyak pihak. MUI pun akhirnya bersuara agar 
Kace segera ditindak. Tak kurang dari itu, PBNU 
dan PP Muhammadiyah pun bersuara. Demikian 
pula menteri agama. Banyaknya sorotan 
terhadap kasus Kace, baru akhirnya ia ditangkap. 

Hukum Bagi
Penista Agama

Kasus penistaan agama banyak terjadi di 
negara ini. Tetapi tidak semua sampai ke meja 
hijau. Meskipun di negara ini ada undang-
undang yang melarang penistaan agama.

Kita beruntung mempunyai UU 
penitaan agama, yaitu UU No.1/PNPS/1965. 
UU penitaan agama ini beberapa kali 
diujimaterikan ke MK oleh beberapa pihak. 
Untungnya, MK akhirnya menolak keinginan 
beberapa pihak untuk mencabutnya. Ada 
UU nya saja penistaan agama masih terus 
berlangsung, apalagi UU nya dicabut.

UU penistaan agama adalah Undang-
undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
Dan/Atau Penodaan Agama. Disebut dengan 
UU PNPS karena UU ini berasal dari Penetapan 
Presiden, salah satu bentuk peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia yang sekarang dinamai Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang 
biasa disingkan dengan Perpu. Berdasarkan 
UU No. 5 tahun 1969, PNPS No. 1 tahun 1965 
akhirnya ditetapkan kedudukannya menjadi 
UU, sehingga posisinya menjadi lebih kuat.

UU No. 1/PNPS/1965 memasukkan 
satu pasal ke dalam KUHP, yaitu pasal 
156a, yang isinya larangan melakukan 
tindakan permusuhan, penyalahgunaan 
atau penodaan terhadap suatu agama di 
Indonesia serta larangan mengajak untuk 
tidak beragama.
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Rasul menyapa istrinya dengan sapaan 
yang hangat dan baik. Rasul menyapa 
Khadijah dengan sebutan “Yaa Habibi” 
(wahai kekasihku). Begitu juga kepada 

Aisyah yang disapa dengan “Yaa Humaira‘” 
(Wahai wanita yang pipinya kemerahan).

Rasulullah berpesan kepada para suami 
agar tetap bersabar menghadapi sikap para 
wanita yang kurang disukai. “Janganlah marah 
(laki-laki muslim/suami) kepada seorang wanita 
muslimah (istri). Jika tidak menyukai perangai 
darinya, maka sukailah perangai lainnya.”

Contoh terbaik bisa kita dapati dari 
beberapa peristiwa penting yang dihadapi 
oleh Rasulullah SAW, yang kemudian Baginda 
sampaikan kepada salah seorang istrinya, 
sehingga terjadi komunikasi dan diskusi yang 
saling menenangkan satu sama lainnya.

Pada diri Bunda Khadijah, kita akan melihat 
kecerdasan dan kecerdikan seorang istri 
berkomunikasi dengan suami yang sedang 
dalam kepanikan karena peristiwa yang 
dihadapinya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim 
serta Musnad Ahmad disampaikan tentang 
keadaan Nabi saat baru menerima wahyu 
pertama di Gua Hira’. Bahwa Nabi saw. pulang 
ke Bunda Khadijah dalam keadaan gemetar 
fisik dan hatinya. Beliau masuk dan berkata, 
“Selimuti aku, selimuti aku…”

Ketika telah mulai tenang, beliau berkata, 
“Khadijah, aku khawatir diriku akan tertimpa 
musibah, aku khawatir diriku akan tertimpa 
musibah.”

Khadijah berkata untuk menenangkan dan 
menenangkan hati suaminya, “Bergembiralah, 
demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu 
selamanya. Engkau benar-benar jujur dalam 

ucapan, menjaga silaturahim, menanggung 
beban, memuliakan tamu dan membantu orang 
yang kesulitan.”

Kata-kata yang mengalir jujur dan bukan 
basa-basi. Menyejukkan hati yang sedang 
panas. Menenangkan jiwa yang sedang gemetar. 
Memantapkan keyakinan akan pertolongan 
Allah.

Contoh lainnya adalah sebuah peristiwa 
besar yang selalu kita ingat, yaitu Perjanjian 
Hudaibiyah. Perintah Allah yang berasal dari 
wahyu, yang tidak dapat dipungkiri terasa berat 
bagi Rasulullah dan juga sebagai hantaman 
bagi para sahabat, sehingga mereka tidak 
bersegera menyambut perintah Rasulullah saw. 
Ketika melihat para sahabat enggan memenuhi 
perintahnya, Rasulullah pun masuk ke dalam 
tenda beliau dan meminta saran kepada 
Ummul Mukminîn, Ummu Salamah ra. Beliau 
menyampaikan pendapatnya dengan penuh 
hormat, “Wahai Nabiyullah sebaiknya engkau 
keluar dan jangan bicara pada siapa pun, tetapi 
langsung sembelih saja hewan kurbanmu. 
Setelah itu panggillah 
orang yang biasa 
mencukur rambut 
dan bercukur.”

pEntingnya
Komunikasi  Part ii
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Oleh: H.maskhun,S.ag.m.Hi
Ketua PCNU Sidoarjo

Menebarkan kasih sayang adalah 
perintah Allah swt. Kasih sayang 
antara orang tua dengan anak, 
pemimpin dengan yang dipimpin, 

atasan dengan bawahan, penjual dengan 
pembeli, manusia dengan manusia, manusia 
dengan hewan, tumbuhan, dan seluruh isi jagat 
raya. Beliau adalah contoh manusia sempurna  
yang layak menjadi teladan bagi seluruh 
umat manusia, khususnya bagi mereka yang 
mengharapkan rahmat Allah dan kesuksesan 
akhirat, disamping kesuksesan dunia. Para Nabi 
dan Rasul juga diutus karena kasih sayangNya. 
Allah swt berfirman :

ا اِلَاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّْحَُن وُدًّ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ

إِنَّ ال
Sesungguhnya orang-orang yang beriman 

dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha 
Pemurah akan menanamkan dalam (hati) 
mereka rasa kasih sayang (QS. Maryam : 96)

Rasulullah saw bersabda :

ِخيِه َما ُيِبُّ ِلَْفِسِه
َ
َحُدُكْم َحتَّ ُيِبَّ أل

َ
ال يُْؤِمُن أ

Tidaklah beriman seseorang dari kalian 
sehingga dia mencintai (kebaikan) untuk 
saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk 
dirinya sendiri [HR. Bukhâridan Muslim]

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih 
sayang, Rasulullah Muhammad saw diutus oleh 
Allah swt untukmenebarkan kasih sayang bagi 
seluruh alam semesta. Sebagaimana firman 
Allah swt :

َأ اَمَو ِإ َكاَنْلَسْر َنيِمَلاَعْلِل ًةَمْحَر اَّل
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 

Menyayangi
tanpa menghianati

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (QS al-Anbiya’: 107) 

Ayat di atas secara jelas menyatakan 
bahwa Nabi Muhammad diutus Allah swt 
untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh 
umat manusia, tanpa ada pengecualian, baik 
Muslim maupun non-Muslim. Berdasarkan 
ayat tersebut sebuah keharusan bagi  setiap 
manusia untuk saling menyayangi satu dengan 
lainnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ، َوالُمَهاِجُر َمْن 
َُّ َعنُْه َهَجَر َما َنَه الل

“Seorang Muslim adalah orang yang tidak 
melukai saudara Muslim lainnya baik dengan 
lisan dan tangannya, orang yang hijrah adalah 
orang yang meninggalkan larangan Allah swt 
(HR. Bukhari)

Petunjuk Rasulullah Muhammad saw 
sangat jelas, karakter seorang Muslim dalam 
kehidupan masyarakat adalah harus saling 
menghormati, menebarkan kasih sayang, tidak 
saling mendzalimi, tidak menghujat, tidak 
menghianati dan tidak memusuhi terhadap 
orang lain baik dengan tindakan maupun 
ucapan. Menghujat dan memusuhi bukanlah 
perbuatan Muslim, karena jauh dari tuntunan 
Nabi, merenggangkan persaudaraan sesama 
Muslim, dan mengakibatkan permusuhan. 
Sebagai seorang Muslim, tugas kita adalah 
menebarkan perdamaian, menebarkan 
kasih sayang, memupuk persaudaraan, dan 
menebarkan anti kekerasan.  
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Bagaimana cara Rasulullah menebarkan 
kasih sayang pada umatnya? Syekh Syamsuddin 
Muhammad dalam kitab al-Majalis al-Wa’dziyah 
Syarah Shahih Bukhari, Juz 2 halaman 50 
menjelaskan bahwa Nabi sangat menganjurkan 
umatnya untuk menebarkan kasih sayang 
terhadap semua makhluk hidup, baik hewan, 
tumbuh-tumbuhan, alam dan manusia. 
Sayangilah orang bodoh dengan pencerahan 
ilmu, sayangilah orang hina dengan kemuliaan, 
sayangilah orang miskin dengan sedekah harta, 
sayangilah anak-anak dan orang tua dengan 
cinta kasih, sayangilah pendurhaka dengan 
kebijaksanaan dakwah, dan sayangilah hewan, 
tumbuh-tumbuhan dan alam dengan sikap 
bijak dan kasih sayang. Mengapa kita perlu 
menyayangi mereka? Karena orang yang paling 
dekat dengan rahmat Allah adalah orang paling 
menyayangi makhlukNya. Orang yang senang 
menebarkan kasih sayang terhadap makhluk 
Allah, tentu Allah akan memberikan rahmat 
dan kasih sayangNya kepada orang tersebut. 
Begitupun sebaliknya, orang yang senang 
membenci dan menghujat terhadap makhluk 
Allah, tentu Allah akan membencinya dan 
menjauhkan rahmatNya dari orang tersebut. 
Imam Turmudzi meriwayatkan hadis shahih 
dalam Sunan Turmudzi, Rasulullah saw berabda:

يَرَْحُْكْم  رِْض 
َ
األ ِف  َمْن  ارَْحُوا  الرَّْحَُن،  يَرَْحُُهُم  اِحُوَن  الرَّ

َماِء، الرَِّحُم ُشْجنٌَة ِمَن الرَّْحَِن، َفَمْن وََصلََها وََصلَُه  َمْن ِف السَّ
َُّ َوَمْن َقَطَعَها َقَطَعُه الُل الل

Artinya: Orang-orang yang memiliki sifat 
kasih sayang akan disayang oleh Allah yang 
Maha Penyayang, sayangilah semua yang ada 
di bumi, maka semua yang ada di langit akan 
menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari 
rahmat Allah, barang siapa menyayangi, Allah 
akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, 
Allah juga akan memutuskannya. (HR. Tirmidzi) 

Rasulullah saw dalam membina  masyarakat 
(umatnya) selalu mengutamakan sikap kasih 
sayang. Bahkan sikap terhadap musuhpun 
dilandasi dengan kasih sayang, walaupum 

musuh tersebut melukai Nabi hingga berdarah-
darah, Nabi memaafkan mereka, bahkan 
mendoakan agar Allah swt mengampuni 
mereka. Justru dengan kasih sayang, terbukti 
Nabi dapat mengubah era jahiliyah dan dapat 
membangun satu masyarakat marhamah yaitu 
kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan 
semangat  kasih sayang, cinta mencintai, 
tolong menolong, harmonis, dan menjaga 
persaudaraan.  

Rasulullah Muhammad saw adalah pribadi 
yang selalu menebarkan kasih sayang, selalu 
jujur, tidak pernah berdusta (bohong) ketika 
berbicara, tidak pernah mengingkari ketika 
berjanji dan tidak pernah berkhianat ketika 
diberi amanat karena Allah swt melarang 
hambaNya untuk berkhianat sebagaimana 
firmanNya :

ُونُوا  َوتَ َوالرَُّسوَل   ََّ الل ُونُوا  تَ  
َ

ال آَمنُوا  يَن  ِ
َّ

ال َها  يُّ
َ
أ يَا 

ْنتُْم َتْعلَُموَن
َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
أ

“Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan ( juga) janganlah 
kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.”(Q.S. Al Anfaal: 27)

Kesimpulannya menjadi sangat jelas, Nabi Mu-
hammad saw bukanlah Nabi yang pembenci, 
bukan Nabi yang pendendam, bukan Nabi 
yang penghujat, bukan Nabi yang pembo-
hong, bukan Nabi yang pemarah, Bukan Nabi 
yang kaku dan keras. Namun, Nabi Muham-
mad adalah Nabi yang lemah lembut, fleksibel, 
mudah, akrab, dan Nabi yang mengutamakan 
kasih sayang kepada umatnya. Semoga sikap 
kasih sayang Nabi dapat menjadi teladan bagi 
kita semua dan menjadi inspirasi dalam segala 
prilaku dan tindakan. Baik dalam bekerja, dalam 
berkeluarga, dalam bermasyarakat, maupun 
dalam bernegara. Sehingga kita semua selalu 
dekat dengan rahmat dan kasih sayang Allah 
swt dan jauh dari MurkaNya. Amin yarabbalala-
min. والل اعلم 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

Ketika kita telah mengambil pilihan 
hidup untuk menjadi pengusaha, maka 
sesungguhnya kita telah menundukkan diri 
kita sendiri dan mewakafkan diri ini untuk 

menjadi bagian dari orang lain. Pertama, sebagai 
pengusaha tentu anda harus mengkondisikan diri 
sendiri dan keluarga. Kedua, menjadi pengusaha 
adalah anda harus berbagi rezeki anda kepada 
orang lain, sebagai bagian dari anda membuka 
lapangan pekerjaan kepada orang lain. Khusus 
tentang hal ini akan kita bahas di bab selanjutnya.

Maka perubahan terbesar adalah dari anda 
sendiri. Keadaan kita saat ini, susah ataupun 
senang, sukses ataupun melarat adalah buah 
dari yang kita tanam hari kemaren. Kondisi di 
luar bukan yang menyebabkan masalah anda, 
namun cara kita dalam memandang masalah 
yang membentuk pola fikir, sikap dan kebiasaan-
kebiasaan yang kita jalani saat ini.

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 
seseorang 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 dalam 
hal yang dapat kita olah dengan upaya-upaya 
tertentu. Pandangan ini disebut sebagai mindset 
yang berkembang. (Carol, Mindset Change Your 
Live : 2007)

Seseorang 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.

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 mengantipasi 
kerugiaan.

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.

memBangun
minSet
Wirausaha
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
PNLP,. Cht,.Psikolog
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Waalaikumsalam Wr. Wb.

Sdr. X yang sedang mengalami 
ketidaknyamanan dengan pemikiran dan 
perasaan untuk mengulang-ulang apa yang 
sudah dilakukan.

Betul bahwa apa yang sedang anda alami 
adalah OCD, Obsesive Compulsive Disorder 
yakni suatu dorongan yang begitu kuat di 
dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang tidak terkendali sampai seseorang 
tersebut melakukannya. Semisal berulang kali 
mengontrol pintu apakah sudah di kunci atau 
belum, padahal pintu sudah terkunci. Begitu 
juga untuk hal-hal yang lain, cuci tangan, 
membasuh tangan dengan hand sanitizer dan 
lain-lain.

Untuk kondisi OCD ringan anda bisa self 
healing dengan melatih diri membuat list apa-
apa yang sudah / belum anda lakukan.

Anda bisa menandai aktifitas-aktifitas yang 
sudah anda lakukan di kolom yang tersedia 
untuk memastikan bahwa tindakan tersebut 
sudah anda lakukan agar anda tidak 
terobsesi untuk melakukannya lagi. 
Misalnya tindakan ;
• Mengunci pintu.
• Mencuci tangan

Cemas
yang BerLeBiHan
Assalamualaikum, izin bertanya. Saya merasa ingin memastikan sesuatu secara berulang, jika 

saya tidak melakukannya maka saya merasa sangat cemas. Saya juga was was sekali ketika pergi 
ke toilet, seperti merasa selalu belum membersihkan diri atau takut masih kotor. Selain itu, saya 
suka berpikir terlalu jauh dan akhir2 ini pikiran2 negatif terkadang muncul. Apa ini termasuk 
gangguan OCD? Jika benar, bagaimana cara mengatasinya secara mandiri? Saya tidak ingin 
keluarga mengetahui hal ini dan saya juga masih anak sekolah yg belum memiliki penghasilan. 
Wassalamualaikum Wr. Wb.

• Menyapu lantai 
• Dll

Dengan list tersebut diharapkan anda 
bisa self reminder bahwa hal tersebu sudah 
anda lakukan sehingga anda tidak perlu 
melakukannya lagi.

Yang kedua anda bisa melatih diri dengan 
afirmasi bawah sadar sesaat sebelum tidur 
dengan afirmasi positif ( Saya memegang 
kendali atas pikiran, perasaan dan tindakan yg 
saya lakukan ). Ucapkan frasa tersebut berulang 
sampai anda tertidur, untuk reinstal pikiran 
bawah sadar yang mengendalikan kebiasaan 
berpikir dan tindakan anda.

Selamat mencoba ya. Semoga sukses.
Salam
M.S. Huda, M.Psi,. Psikolog
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Oleh: Prof. dr. moh. ali aziz, m.ag
(Dewan Syariah LAZ DAU)
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ِخَرِة 
ْ

ْنيَا َحَسنًَة َوِف ال َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربَّنَا آتِنَا ِف ادلُّ
َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب الَّاِر

“Dan di antara mereka ada orang yang 
berdoa, “Wahai Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
dan jauhkanlah kami dari siksa neraka” (QS. Al 
Baqarah [2]: 201)

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya 
yang menjelaskan adanya orang-orang yang 
memohon kenikmatan dunia semata ketika 
berhaji. Maka, sebagai kelanjutan, ayat ini 
menjelaskan doa terbaik adalah yang berisi 
permohonan kenikmatan dan keselamatan 
dunia dan akhirat.

Menurut Ibnu Abbas r.a, beberapa 
penduduk Arab pedalaman, ketika wukuf di 
Arafah, memohon, “Wahai tuhan kami, jadikan 
tahun ini tahun banyak hujan, tahun kesuburan, 
dan tahun banyak anak yang tampan.” Mereka 
tidak meminta sama sekali yang berkaitan 
dengan akhirat. Lalu, datanglah beberapa orang 
mukmin yang berdoa untuk kepentingan dunia 
dan akhirat. Maka turunlah dua ayat tersebut 
untuk menunjukkan doa yang terbaik. 

Inilah doa yang paling lengkap dan sering 
dibaca Nabi SAW. Melalui doa dalam ayat 
ini, kita memohon: (1) kebaikan (hasanah) di 
dunia, yaitu rizki yang melimpah, ilmu yang 
menambah prestasi dan keimanan, keluarga 
bahagia, kesehatan, dan akhlak yang mulia, (2) 
kebaikan (hasanah) di akhirat, yaitu kemudahan 

dalam pengadilan akhirat, serta masuk surga 
bersama Nabi SAW, dan (3) masuk surga tanpa 
harus melewati siksa neraka karena masih 
adanya dosa yang belum terampuni. Kelompok 
ketiga inilah yang dijelaskan hadis berikut,

ُْدرِِيّ قَاَل قَاَل رَُسْوُل الِل َصَلّ الُل 
ْ
َعْن اَِب َسِعيٍْد ال

َنََّة َواَْهُل الَّاِر الَّاَر 
ْ
َنَِّة ال

ْ
َعلَيِْه وََسلََّم يَْدُخُل اَْهُل ال

ِمثَْقاَل  ِبِه 
ْ
قَل ِف  َمْن َكَن  ْخرُِجْوا 

َ
أ  

َ
َتَعال الُل  َيُقْوُل  ُثَمّ 

َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل ِمْن ِاْيَماٍن َفيُْخرَُجْوَن ِمنَْها قَِد اْسوَُدّوا 
تَنْبُُت  َكَما  َفيَنْبُتُْوَن  َيَاِة 

ْ
اَِوال َيَاِء 

ْ
ال َنْهِر  ِف  َقْوَن 

ْ
َفيُل

َصْفَراَء  ُْرُج  تَ اََنَّها  تََر  اَلَْم  يِْل  الَسّ َجانِِب  ِف  َّبُة 
ْ
ال

تَِوَيًة رواه ابلخارى
ْ
ُمل

Abu Sa’id Al Khudriy r.a berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, kelak semua penghuni 
surga akan memasuki surga, dan penghuni 
neraka memasuki neraka. Lalu, Allah SWT 
memerintahkan (para malaikat), “Keluarkan 
dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat 
sebesar atom keimanan!” Maka, mereka 
dikeluarkan dalam keadaan fisik yang hitam 
terbakar. Mereka lalu dimandikan di sungai 
penghapus rasa malu (nahrul haya’), atau sungai 
pemberi kehidupan yang baru (nahrul hayah). 
Maka, mereka berubah (menjadi putih) seperti 
biji yang tumbuh di tepi sungai. Tidakkah 
engkau saksikan tumbuhan itu menjadi kuning, 
melengkung nan indah? (HR. Al Bukhari)

Mereka yang dikeluarkan dari neraka ini oleh 
penghuni surga disebut “Al Jahannamiyyun” 
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atau “alumni neraka” (HR. Al Bukhari dari Anas 
bin Malik r.a). Semua alumni itu dimasukkan ke 
surga secara bertahap, dan orang yang terakhir 
dikeluarkan berjalan dengan merangkak. 
Ketika diperintah Allah masuk surga, ia kembali 
menghadap Allah, karena terlihat olehnya surga 
sudah penuh. Begitulah sampai tiga kali. Lalu, 
Allah meyakinkan, “Masuklah ke surga yang 
luasnya sepuluh kali dari luas dunia!” Ia terkejut 
kegirangan, “Wahai Allah, Engkau Rajadiraja, 
apakah Engkau menyindir atau menertawai 
saya?” Nabi menceritakan peristiwa ini dengan 
tersenyum sampai gigi gerahamnya terlihat, 
lalu bersabda,

لًَة َنَِّة َمْنِ
ْ
ْهِل ال

َ
ْدَن أ

َ
َذاَك أ

“Itulah tingkatan terendah untuk penghuni 
surga” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu 
Mas’ud, r.a)

Di antara para alumni neraka itu, ada orang 
mukmin yang memohonkan pertolongan untuk 
temannya yang masih belum dikeluarkan. Ia 
bersaksi, teman itu berpuasa, shalat dan haji 
bersamanya. Lalu, Allah memerintahkan agar 
teman itu diajak keluar. Allah memerintahkan 
lagi, “Cari orang-orang lainnya yang di dalam 
hatinya terdapat sekecil atom keimanan untuk 
diajak keluar dari neraka.” Maka, berduyun-
duyunlah mereka keluar dari neraka. Abu Sa’id 
Al Khudriy, pembawa hadis ini mengatakan, 
inilah bukti limpahan kasih Allah kepada 
hamba-Nya, sebagaimana dijanjikan dalam Al 
Qur’an,

ٍة ۖ َوإِْن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعْفَها   َيْظِلُم ِمثَْقاَل َذرَّ
َ

ََّ ال إِنَّ الل
ْجًرا َعِظيًما

َ
نُْه أ ُ َوُيؤِْت ِمْن دلَ

“Sungguh Allah tidak bertindak zalim sekecil 
atom pun. Jika ada kebaikan sekecil atom, 
niscaya Allah akan melipatgandakannya dan 
memberi pahala yang besar dari sisi-Nya” (QS. 
An Nisa: 40). Allah lalu berfirman,

ُمْؤِمنُْوَن 
ْ
َمَلئَِكُة ، وََشَفَع الَِّبيُّْوَن ، وََشَفَع ال

ْ
َشَفَعِت ال

ْيَ اِحِ رَْحُم الَرّ
َ
 أ

َّ
، َولَْم َيبَْق إِال

“Malaikat telah memberi syafa’at 
(pertolongan), demikian juga Nabi dan orang-
orang mukmin. Maka tinggallah (Aku) Yang 
Maha Pengasih, (pasti lebih besar pertolongan-
Ku kepadanya).”

Kemudian Allah menggenggam satu 
genggaman dari neraka dan mengeluarkan 
semua orang yang tak punya pahala kebaikan 
sedikit pun (kecuali kalimat la ilaha illallah). 
Mereka telah menghitam karena lama terbakar, 
lalu diputihkan dengan sungai kehidupan agar 
tidak malu ketika memasuki surga (HR. Muslim 
dari Abu Sa’id Al Khudriy, r.a).

Abu Hurairah, r.a berkata, Nabi SAW 
bersabda, “Ada orang yang tidak membawa 
kebaikan sama sekali ketika meninggal. Semasa 
hidupnya, ia hanya suka memberi pinjaman. 
Kepada juru tagihnya, ia selalu berpesan 
agar memudahkan penagihan, bahkan 
membebaskan hutangnya, jika benar-benar 
tidak mampu, dengan harapan mendapat 
pembebasan dari neraka. Ketika meninggal, 
Allah bertanya tentang kebaikan yang pernah 
dilakukan, dan ia hanya bercerita tentang 
pembebasan hutang. Maka, Allah berfirman, 
“Sungguh, Aku telah membebaskanmu.”

Hanya ada satu kunci memasuki surga, 
yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi, tak ada 
jaminan kita bisa memasukinya secara 
langsung. Ada tiga cara agar memasuki surga 
tanpa harus menjadi alumni neraka. Pertama, 
hentikan dosa mulai sekarang dan perbanyak 
istighfar dan perbuatan baik penghapus 
dosa, sehingga tidak tersisa satu pun dosa 
yang belum terampuni ketika kita berpulang. 
Kedua, perbanyak shalawat Nabi. Ketiga, lebih 
seringlah berkumpul dengan ulama, ustad, 
dan orang-orang saleh agar mereka menjadi 
saksi atas kebaikan kita. Keempat, bebaskan 
manusia dari kemiskinan, kecemasan, 
ketakutan, kelaparan, kebodohan dan semua 
jenis penderitaan lainnya, agar kita layak 
dibebaskan dari semua derita akhirat.
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Alhamdulillah, Selasa (24/08) LAZ Dompet 
Amanah Umat mencairkan Beasiswa Anak 
Berprestasi sebesar Rp. 62.500.000 untuk 

150 anak binaan yang terdiri dari TK, SD-MI, 
SMP-MTS, SMA-SMK di kantor LAZ DAU.

LAZ Dompet Amanah Umat kembali 
menyalurkan amanah dari para donatur DAU 
yakni berupa sembako untuk disabilitas di 
Pukesmas DAU Kab. Malang bersama Bu Ike 
selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kab. 
Malang, Sabtu (28/08).

Alhamdulillah, Rabu (01/09) LAZ Dompet 
Amanah Umat kembali memberikan 

beasiswa untuk anak-anak yatim dhuafa 
yang diadakan di Cafe Lekso Jalan Lekso 

14, Bunulrejo, Blimbing-Malang.

LAZ Dompet Amanah Umat turut 
berkontribusi untuk menyalurkan amanah 
dari para donatur berupa paket sembako 
yang berisi: beras, minyak, mie, kecap, susu, 
roti biskuit dan juga gula kepada warga 
Malang, Kamis (02/09).
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Alhamdulillah pembangunan musholla/masjid 
darurat yang dibuat oleh LAZ DAU bersama 
anggota FOZ Jawa Timur yang roboh akibat 
gempa di Kabupaten Lumajang telah selesai. 
Insyaallah hari Sabtu (25/09) akan diadakan 
peresmian di salah satu musholla yakni 
Darussalam.

LAZ DAU kembali menyalurkan amanah 
dari para donatur dan orang dermawan 

berupa nasi jumat yang disebarkan di 
daerah Sidoarjo, Jumat (27/09).

Tak lupa sehabis melaksanakan sholat 
berjamaah, para santri Panti Asuhan 
Istiqomah melakukan doa bersama untuk 
para donatur dan juga pengurus.

Setiap Ahad pagi setelah 
melakukan sholat subuh 

berjamaah, para santri 
melakukan safari subuh.
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Oleh : andre Husnari, S.Sos,
 GM Fundraising

Kali ini kita tidak hendak membahas 
dunia film atau hukum musik 
yang medadak viral belakangan. 
Penggalan bait “Badai Pasti Berlalu” 

yang dilantunkan Alm. Chrisye medio 1977 
silam, hanya sebagai pemantik api, sebelum 
diujung tulisan kita sampai pada sebuah 
kesimpulan.

Bangkit dengan
Semangat Baru!

Awan hitam di hati yang sedang gelisah
Daun daun berguguran
Satu satu jatuh kepangkuan
Kutenggelam sudah ke dalam dekapan
Semusim yang lalu sebelum kau mencapai
Langkahku yang jauh
Kini semua bukan milikku
Musim itu telah berlalu
Matahari segera berganti
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Bagaikan badai, pandemi yang menimpa 
kita hampir dua tahun lamanya telah merenggut 
banyak hal. Lantaran pandemi, sebagian orang 
terampas pekerjaannya, sebagian terambil 
kebiasaan lama dan zone nyamannya, bahkan 
sebagian lagi harus merelakan kepergian 
orang-orang tercinta.

Alhamdulillah, kondisi saat ini untuk 
penambahan kasus baru sudah relatif melandai. 
Namun, jangan lengah, apalagi terlena. 
Menganggap semuanya sudah selesai dan 
melepas protokol kesehatan dan kebiasaan 
baru; memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, 
adalah sikap teledor. Bagaimanapun juga 
potensi gelombang ketiga masih mengintai 
kita. 

Pandemi seyogyanya membuat kita lebih 
insaf. Mati itu dekat. Sehat itu mahal. Harta dan 
kesombongan tidak berguna jika sudah begini. 
Dulu, bila ada ceramah yang mengajak kita 
membayangkan berapa nikmat udara dalam 
sehari, lalu dihitungnya harga oksigen sekian 
juta, cuci darah sekian juta, mata sekian juta. Kita 
seakan mencibir sinis, huft.. ngapain juga repot-
repot ngitung?! Walaupun kita tidak menolak 
kesimpulannya, bahwa betapa besar nikmat 
dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. 
Akan tetapi, dengan adanya pandemi ini, tetiba 
kita terhenyak karena tabung oksigen langka, 
orang berebut beli, bahkan berani bayar mahal 

untuk menyambung nyawa keluarga tercinta. 
Astaghfirullah... bisa jadi dengan cara ini Allah 
hendak menegur kita. 

Dalam konteks yang sama, bisa jadi kita 
kerap gagal menjiwai suasana kebatinan 
saudara-saudara kita yang hidup ditengah 
konflik bersenjata, sebut saja seperti Palestina. 
Melalui pandemi ini, minimal kita jadi tahu 
rasanya suasana horor sirine ambulan meraung-
raung memecah keheningan malam, bersahut-
sahutan bak lolongan serigala membuat 
merinding bulu kuduk. Keesokan pagi ada saja 
bendera kematian berdiri.  Lenguhan nafas 
penggali kubur terdengar sengal, pertanda 
mereka bekerja diatas ambang normal.

Badai pasti berlalu. Hidup laksana putaran 
roda. Ada kalanya naik ke atas, akan tiba jua 
waktunya turun ke bawah, layaknya suatu siklus. 
Kini yang terpenting ialah, bagaimana kita 
semua harus bisa memetik hikmah dari kejadian 
pandemi ini. Kita harus segera tobat, lekas insaf. 
Kemudian berusaha untuk berubah menajdi 
pribadi lebih baik, lebih taat. Sekarang untuk di 
Jawa Timur saja tidak kurang dari lima ribu anak 
menjadi yatim karena covid-19, secara nasional 
angkanya menyentuk sebelas ribuan dan masih 
terus bertambah. Saat ini, kepedulian individu 
dan kelompok yang mereka nanti-nantikan.  
Ayo bangkit dengan semangat baru!
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Di masa Imam Abu Hanifah masik 
kecil,sekitar umur 7 tahun,terdapatlah 
seorang ulama yg memiliki ilmu luas 
dan tiada bandingannya pada waktu 

itu namanya Dahriyyah. Seluruh ulama pada 
waktu itu tak mampu menandinginya disaat 
berdebat,terutama dalam bab tauhid,oleh 
karena dialah yg merasa pintar,maka muncullah 
sifat kesombongannya bahkan na’udzubillah 
akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah 
itu tidak ada, sayangnya para ulamapun tak 
mampu mengalahkan dia dalam berdebat,lalu 
pada suatu pagi dikumpulkanlah para ulama 
disuatu majlis milik Syaikh Himad guru Imam 
Abu Hanifah, dan hari itu Abu Hanifah yg masih 
kecil hadir dimajlis itu. Maka Dahriyyah naik 
kemimbar dan berkata dengan sombongnya.

Dahriyah : Siapakah diantara kalian hai 
para ulama yg akan sanggup menjawab 
pertanyaanku?

Sejenak suasana hening, para ulama semua 
diam, namun tiba2 berdirilah Abu Hanifah dan 
berkata,

Abu Hanifah : Omongan apa ini ? maka 
barang siapa tahu pasti ia akan menjawab 
pertanyaanmu.

Dahriyyah : Siapa kamu hai anak ingusan, 
berani kamu bicara denganku, tidakkah kamu 
tahu, bahwa banyak yg berumur tua, bersorban 
besar, para pejabat, para pemilik jubah 
kebesaran mereka semua kalah dan diam dari 
pertanyaanku,kamu masih ingusan dan kecil 
badan berani menantangku!

Abu Hanifah : Allah tidak menyimpan 
kemuliaan dan keagungan kepada pemilik 
sorban yg besar dan para pejabat, dan para 

kisah anak kecil yang menumbangkan 
ulama Sombong dan tersesat

(Oleh : Samsul Bahri, Pilar Edukasi Praktisi Karakter Anak 
dan Guru di Pendidikan Integral Lukman Al Hakim Balikpapan)

pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan 
kepada al-ulama.

Dahriyah : Apakah kamu akan menjawab 
pertanyanku?

Abu Hanifah : Ya aku akan menjawab 
pertanyaanmu dengan taufiq Allah.

Dahriyyah : Apakah Allah itu ada?
Abu Hanifah : Ya ada
Dahriyyah : Dimana Dia?
Abu Hanifah : Dia,tiada tempat bagi Dia
Dahriyyah : Bagaimana bisa disebut ada bila 

Dia tak punya tempat?
Abu Hanifah : Dalilnya ada dibadan 

kamu yaitu ruh, saya tanya, kalau kamu 
yakin ruh itu ada, maka dimana tempatnya? 
Dikepalamu,diperutmu atau dikakimu?

Dahriah diam seribu basa dengan muka 
malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada 
gurunya Syaikh Himad,dan ia bertanya pada 
Dahriyyah

Abu Hanifah : Apakah kamu yakin didalam 
susu ini ada manis?

Dahriyyah : Ya saya yakin disusu itu ada 
manis

Abu Hanifah : Kalau kamu yakin ada 
manisnya, saya tanya apakah manisnya ada di 
bawah,atau ditengah,atau di atas?

lagi lagi Dahriyyah diam dengan rasa malu, 
lalu abu hanifah menjelaskan : seperti ruh atau 
manis yg tidak memiliki tempat, maka seperti 
itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah 
tempat di alam ini baik di arsy atau dunia ini. 
Lalu Dahriyyah bertanya lagi.
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Pada suatu ketika, pernah terjadi kelaparan 
besar di Palestina, tepatnya pada masa Nabi 
Sulaiman AS. Saat itu juga, Nabi Sulaiman pun 
berjalan bersama para pengikutnya dan pergi 
ke tempat terbuka di gurun untuk berdoa agar 
hujan turun.

Tiba-tiba, datanglah seekor semut 
menghampirinya dan ikut berdoa mengangkat 
tangannya ke atas.

Semut berkata, “Ya Allah, Kami hanyalah 
makhluk-Mu yang sangat kecil di antara 
semuanya. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih 
karunia-Mu. Tolong berikan kami rezeki-Mu dan 
jangan menghukum kami karena dosa manusia.

Tolong turunkan hujan sehingga pohon bisa 
tumbuh, pertanian menjadi hijau, dan biji-bijian 
tersedia. Dan kami pun memiliki makanan untuk 
dimakan.”

Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa 
binatang, termasuk semut, memberi tahu orang-
orang di sekitarnya. Dia meminta agar semua 
kembali pulang karena menurutnya doa semut 
sudah cukup.

Tak berselang lama, turun hujan lebat dan 
semua lahan menjadi hijau!

Semut merupakan makhluk yang cerdas. 
Kesehariannya, dia mengumpulkan dan 

Doa Semut  Minta Hujan
dan Nabi Sulaiman

menyimpan makanan di dalam lubang.

Dia tahu bahwa selama bulan-bulan basah 
dan dingin, dirinya tak bisa keluar mencari 
makan.

Lubang di bawah tanah yang dibuat dengan 
sangat hati-hati dan ditutup dengan pelindung 
agar air hujan tak masuk.

Selain itu, semut adalah makhluk yang 
senang membantu sesamanya. Mereka senang 
bergotong-royong dalam hal apa pun.

Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman bepergian 
bersama dengan manusia, jin, dan burung, 
mereka mencapai lembah semut!

Kepala semut pun melihatnya dan 
memperingatkan semua semut untuk masuk 
ke lubang mereka agar tidak diinjak-injak dan 
dihancurkan tanpa disadari oleh manusia dan jin 
yang mendekat.

Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar 
peringatan yang diucap oleh kepala semut itu. 
Ia meminta para sahabatnya untuk menunggu 
sampai semut masuk ke dalam lubang mereka.

“Tidak ada dari kita yang menyakiti semut 
saat melewati tanah mereka,” katanya.

Kepala semut pun berterima kasih kepada 
Nabi Sulaiman karena semut-semut lainnya 
dapat aman masuk ke dalam rumahnya.

Nabi Sulaiman juga ucapkan rasa terima 
kasihnya karena beberapa waktu lalu semut 
sudah turut berdoa agar diturunkan hujan 
sehingga mereka bisa makan. (orami.co.id)
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lAPOrAn PenerimAAn, PenGeluArAn dAn
SAldO KAS / BAnK Periode Agustus 2021

Rp. 104,003,000 
DAU Pendidikan

Rp. 2,700,000 
DAU Kesehatan

Rp. 200,000 
DAU Ekonomi

Rp. 24,674,500 
DAU Sosial Lingkungan

Program 
Pendayagunaan

Rp. 173,148,876
Rp. 19,874,300
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 170,993
Biaya Lain-lain

Rp. 14,560,410 
Biaya Pengembangan Organisasi 

Rp. 38,374,738 
Biaya Operasional

Program
lainnya

 Rp. 165,251,188 
Rp. 4,200,000 
Pendidikan

Rp. 2,000,000 
Kesehatan

Penyaluran 
Zakat

Rp. 26,381,700

Rp. 19,181,700 
Ekonomi

Rp. 1,000,000 
Dakwah

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,442,905
Waqaf Tahfidz

Rp. 13,442,905

PENGELUARAN
285,953,922

PENERIMAAN
196,635,680

Rp. 41,571,376 
Program Dakwah

KENAIKAN (PENURUNAN) 
KAS DAN BANK 

Rp. -89,318,242

Zakat

Rp. 32,490,000 

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Rp. 130,691,500

Infaq -shadaqah
Terikat

Rp.30,419,500

Waqaf

Rp. 2,230,000 

Lainnya

Rp. 804,680 
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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
mOHOn reZeki HaLaL

لَِك َعْن َحَراِمَك، 
َ

ِفِنْ ِبَل
ْ
ُهمَّّ اَك

ّٰ
اَلل

ْن ِسَواَك نِِنْ بَِفْضلَِك َعمَّ
ْ
غ

َ
وَأ

Allahummakfini bihalalika 'an haramik
wa aghnini bifadhlika amman siwak.

“Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, 
sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku 
kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan 

bantuan orang lain, selain diri-Mu.” (HR. Ahmad)
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“Sesungguhnya setiap amalan 
tergantung pada niatnya. Setiap 
orang akan mendapatkan apa yang ia 
niatkan. Siapa yang hijrahnya karena 
Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 
untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa 
yang hijrahnya karena mencari dunia 
atau karena wanita yang dinikahinya, 
maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” 

(HR. Bukhari dan Muslim)
[HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim,

no. 1907]

Qanita farah fadilah, Mahasiswa
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Setiap perempuan di dunia ini seburuk 
apapun masa lalu nya, mereka selalu 
punya kesempatan untuk berubah 
menjadi lebih baik dan juga memiliki 

kesempatan untuk menjadi muslimah salehah 
dengan cara “Hijrah” atau berubah menjadi 
lebih dekat dengan Allah SWT. Nah, salah 
satu nya adalah dengan menutup aurat dan 
mengenakan pakaian Syar’I. Namun untuk 
selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari selalu 
memiliki tantangan tersendiri bagi mereka.

Namun sebelum memutuskan untuk 
berhijrah, alangkah baiknya bila kita tanamkan 
dalam hati adalah niat yang benar yaitu karena 
Allah, niat karena semata-mata hanya ingin 
mendapatkan ridha dari Allah. Bukan malah 
niat yang lainnya, seperti ingin mendapatkan 
jodoh yang baik setelah mengetahui “jodoh 
adalah cerminan dirimu”. 

Lalu jika niatnya sudah benar, yang harus 
dilakukan adalah memperdalam ilmu agama 
Islam, selanjutnya melaksanakan apa yang 
menjadi perintah-Nya sekaligus menjauhi 
larangan-Nya. Termasuk mengganti cara 
berpakaian serta memakai jilbab yang sesuai 
dengan syar’i. Dan inilah yang sedang saya 
lakukan.

Alhamdulillah, hidayahku datang untuk 
menyapa tepat ketika aku duduk di bangku 
Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama tiga 
tahun inilah aku masuk ke sebuah pondok 
pesantren yang dimana tujuanku untuk 
bermuhasabah diri dan lebih dekat dengan 
Sang Maha Pemberi. 

Oh ya, saya adalah anak 
bungsu dari empat bersaudara 
dan saat ini aku sedang berproses 
berhijrah. Sama dengan yang lainnya, 
ya namanya juga proses, itu semua tak 
ada yang mudah. Ada saja yang Allah berikan 
sebagai ujian untuk mengukur seberapa besar 
niatku berubah. Misalnya saja, ketika pertama 
kali memakai kerudung panjang. kakak-kakakku 

kaget dengan perubahanku, bahkan ada yang 
sampai berkomentar bahwa kerudungku terlalu 
panjang. 

Namun lama-kelamaan mereka sudah mulai 
terbiasa, walaupun sampai sekarang masih risih 
dengan saya yang sedikit ribet menggunakan 
kaos kaki. Tapi saya bersyukur, karena sedikit 
demi sedikit mereka ikut berubah. Kalau dari 
teman-teman sih, Alhamdulillah mereka tidak 
ada yang menjauhiku. Cuman sedikit berdebat 
saja, karena kami berbeda manhaj. 

Tak masalah bagiku, karena setiap orang 
berhak untuk memberikan pendapat. Kalau 
saat ini ditanya seberapa nyamankah dengan 
kondisi saya saat ini yang tengah berproses 
untuk berhijrah? Saya akan menjawabnya 
sangat nyaman dan bahagia sekali. Selain 
mendapat teman baru saat datang ke kajian, 
saya juga bisa lebih dekat lagi dengan Allah 
SWT. Dan inilah yang saya inginkan.

Bismillah ... doakan terus saya ya, supaya 
niat untuk berhijrah terus Istiqomah karena 
Allah SWT. Aamiin ... { Seperti yang dituturkan 
kepada : Salama}
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Oleh m. anwar djaelani

Masjid memiliki peran sentral dalam 
Islam. Sentral, sebab di samping 
fungsi utamanya sebagai tempat 
menegakkan shalat (sebagai bagian 

dari ibadah ritual), masjid juga berfungsi sebagai 
pusat aktivitas sosial-kemasyarakatan umat 
Islam (sebagai bagian dari ibadah sosial). Di sisi 
lain, di antara pemakmur masjid adalah pemuda, 
sosok yang dikenal kreatif dan aktif.

Peran masjid 

Masjid merupakan sarana pembinaan utama 
bagi umat. Lihat saja di masa Rasulullah SAW. 
Bahkan, ketika Rasulullah SAW baru sampai di 
Madinah saat hijrah dari Mekkah, bangunan 
pertama yang didirikan adalah masjid. Hal itu, 
jelas bukanlah sesuatu yang tanpa strategi.

Posisi masjid itu luar biasa, sebagaimana 
kabar di ayat ini: “Sesungguhnya masjid-masjid 
itu adalah kepunyaan Allah” (QS Al-Jin [72]: 18). 
Oleh karena itu, sebagai muslim semestinya 
kita memiliki perhatian dan kecintaan yang 
besar terhadap masjid. Kecintaan yang besar 
kepada masjid akan membuat kita memiliki 
rasa tanggung jawab yang besar terhadap 
pemakmurannya.

Pemuda, Masjid
& “Tujuh GolonGan”

Lalu, seperti yang kemudian kita ketahui, 
masjid-di samping fungsi utamanya sebagai 
pusat tempat ibadah-ia pun merupakan 
pusat aktivitas sosial dan budaya umat Islam. 
Dari dalam masjid, kegiatan ibadah, dakwah, 
pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan dan 
aspek-aspek kehidupan umat Islam lainnya 
dirancang dan dilaksanakan.

Masjid adalah tempat melaksanakan segala 
aktivitas yang mencerminkan kepatuhan 
kita kepada Allah. Dengan demikian, 
masjid menjadi pangkal tempat umat Islam 
“berangkat” untuk melaksanakan semua 
aktivitas kehidupannya, sekaligus menjadi 
ujung tempat umat Islam kembali “berlabuh”.

Pada Muktamar Risalatul Masjid di 
Mekkah, 1975, disepakati bahwa masjid 
dikatakan berperan baik jika memiliki: 1) 
Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat 
kesehatan. 2) Ruang-ruang khusus wanita 
yang memungkinkan mereka keluar-masuk 
tanpa bercampur dengan pria, baik digunakan 
untuk shalat maupun untuk membina 
ketrampilan mereka. 3) Ruang pertemuan dan 
perpustakaan. 4) Ruang poliklinik dan ruang 
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untuk merawat jenazah. 5) Ruang bermain, 
berolahraga, dan berlatih bagi remaja.

Dengan demikian, masjid bukan saja tempat 
sujud (dalam arti sempit), tetapi juga tempat 
menujukan keseluruhan hidup dan kehidupan 
kita kepada Allah. Keseluruhan hidup artinya 
tidak hanya terbatas pada peribadahan sehari-
hari, tetapi juga pada persoalan di luar shalat.

Islam agama dakwah. Secara istiqomah, 
Islam harus disampaikan. Sehingga, sifatnya 
sebagai rahmat bagi semesta alam dapat 
dirasakan.

masjid dan Pemuda

Sekarang, tentang relasi masjid dan 
pemuda, mari perhatikanlah tujuh golongan 
yang dilindungi Allah di Hari Kiamat kelak. 
Cermatilah Hadits berikut ini: “Tujuh golongan 
yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya 
pada hari di mana tidak ada naungan 
kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, 
(2) Seorang pemuda yang tumbuh dewasa 
dalam beribadah kepada Allah, (3) Seorang 
yang hatinya bergantung ke masjid, (4) 
Dua orang yang saling mencintai di Jalan 
Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan 
berpisah karena-Nya, (5) Seorang laki-laki 
yang diajak berzina oleh seorang wanita yang 
mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia 
berkata, ‘Aku benar-benar takut kepada Allah’. 
(6) Seseorang yang bersedekah dengan satu 
sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga 
tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan 
tangan kanannya, dan (7) Seseorang yang 
berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi 
lalu ia meneteskan air matanya” (HR Bukhari - 
Muslim).

Perhatikanlah dengan seksama, “Tujuh 
golongan yang dilindungi Allah di Hari Kiamat”. 
Maknanya, mereka akan masuk surga. Menarik 
jika kita perhatikan ketujuh golongan yang 
dimaksud. Sebab, empat di antaranya bisa 
diraih pemuda. 

Keempat hal yang dimaksud adalah: 
1).Seorang pemuda yang tumbuh dewasa 
dalam beribadah kepada Allah. 2).Seorang yang 
hatinya bergantung ke masjid. 3).Dua orang 
yang saling mencintai di Jalan Allah, keduanya 
berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-
Nya. 4).Seseorang yang berdzikir kepada Allah 
dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air 
matanya.

Atas paparan di atas, jika hati seorang 
pemuda sudah sangat terpaut dengan masjid, 
maka selalu saja ada alasan untuk pergi ke masjid. 
Jika sedang di sebuah kompleks perumahan, 
misalnya, di antara ragam alasan untuk ke masjid 
adalah: menegakkan shalat berjamaah, belajar 
mengaji, menghadiri pengajian, ikut rapat rutin 
Remaja Masjid, hadir di musyawarah menjelang 
pelaksanaan sebuah acara, memberi bimbingan 
belajar bagi adik-adik, kerja bakti bersih-bersih 
masjid, dan lain-lain yang serupa dengan itu. 

Sementara, jika sedang di kampus, misalnya. 
Ada berbagai alasan pemuda atau mahasiswa 
untuk ke Masjid. Misalnya, menunaikan shalat 
berjamaah, belajar kelompok, membaca, 
sekadar beristirahat sambil tetap berdzikir, dan 
lain-lain yang serupa dengan itu.

Bagi yang hatinya–termasuk pemuda-sudah 
terpaut ke masjid, maka akan selalu masuk 
dalam agenda tetapnya: Bahwa di manapun 
dia berada, maka masjid adalah tempat yang 
paling mengasyikkan dan paling syahdu untuk 
dikunjungi. Dia selalu ingin berada di sebuah 
tempat yang Allah paling mencintainya. 

karya terbaik

Alhasil, wahai pemuda! Lewat masjid, 
buatlah sebanyak mungkin karya-karya atau 
amal shalih yang berdimensi kemasyarakatan. 
Duhai pemuda, makmurkanlah masjid. Dengan 
cara itu, insya-Allah engkau akan menjadi 
Permata Hati bagi orangtua dan sekaligus kelak 
berpeluang sangat besar menjadi warga surga. 
[]
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ُهْم ُهًدى
إِنَُّهْم فِْتَيٌة َءاَمُنوا۟ بَِربِِّهْم َوزِْدنَٰ

"Sesungguhnya mereka adalah pemuda-
pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, 
dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk." 
(Qs. Al Kahfi 13)

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/
Markaz Ta’dzhim al-Qur’an dinyatakan, ”Hai 
Rasulullah, Kami menceritakan kepadamu kisah 
agung mereka dengan benar; mereka adalah 
para pemuda yang beriman kepada Tuhan 
mereka, dan Kami tambah keteguhan mereka di 
atas kebenaran dan kami kuatkan hati mereka 
dengan keimanan dan ketentraman, ketika 
mereka menyelisihi kaum mereka yang kafir 
dengan berkata, “Tuhan yang kami sembah 
adalah yang telah menciptakan tujuh langit 
dan bumi, kami tidak akan menyekutukan-
Nya dengan tuhan-tuhan lain; sungguh jika 
kami menyembah selain-Nya maka kami telah 
berpaling jauh dari kebenaran.”

Keberadan pemuda dimana saja berada, 
untuk bangsa dan Negara mana saja sangat 
diidamkan. Idaman pemuda saat ini bukan 
hanya karena kepintarannya atau body yang 
atletis. Sesungguhnya pemuda yang diidamkan 
adalah pemuda yang kuat pendirian akan 
harga dirinya. Pemuda yang tak terbuai 
dengan gemerlap dunia hura-hura dan hanya 
mengandalkan kekuasaan seniornya.

Pemuda idaman, adalah pemuda yang kuat 
dan tangguh imannya kepada Allah ta’ala. 
Karena ketika pemuda itu mempunyai sandaran 
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keimanan, maka karakternya menjadi 
kuat. Jiwanya menjadi kekar dan tangguh 
menghadapi berbagai persoalan. Pemuda 
yang mampu menyelesaikan persoalan 
dengan kesungguhan iman yang 
dimilikinya.

Mari kita ambil, kisah Ashabul Kahfi 
memiliki mutiara hikmah yang tak 
lekang hingga akhir zaman. Allah SWT 
dapat menjadikan gua yang notabene 
tempat sempit di mana seseorang tidak 
bisa berlama-lama tinggal di dalamnya 
sebagai tempat tidur para pemuda beriman, 
bahkan hingga ratusan tahun. 

Allah menginginkan agar manusia 
menyadari, gua sempit menurut pemikirannya 
bisa menjadi lapang berdasarkan kuasa-Nya. 
Anugerah Tuhan membuat tempat sesempit itu 
terasa luas dan lapang sehingga mereka bisa 
leluasa di dalamnya.

Secara garis besar, kisah Ashab al-Kahf 
mengajarkan kepada kaum Muslimin tentang 

pentingnya memanfaatkan masa muda untuk 
berjuang di jalan Allah. Seorang pemuda 
Muslim mesti menyadari peran sebagai tunas 
harapan umat yang akan meneruskan dakwah 
tauhid di masa depan.

Oleh karena itu, tidak ada kecenderungan 
untuk membuang-buang waktu dengan 
perbuatan yang sia-sia. Seperti halnya para 
penghuni gua, kualitas utama yang semestinya 
dimiliki mereka adalah, pertama, beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya. (A. Zakki)
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BanaFruit Cake
Membuat camilan untuk anak-anak sebenarnya 

gampang-gampang susah. Adakalanya si kecil 
lebih memilih camilan yang digoreng. Sebagai 
variasi bisa dibuat cake pisang lho. Tidak kalah 

lezat, tetap legit apalagi kalau pisangnya sudah matang 
betul. Kalau tak ada manisan ceri, bisa diganti sukade 
dan kismis sebagai penggantinya

• 200 gram mentega

• 225 gula pasir halus 

• 200 gram pisang matang, 
blender halus

• 5 butir telur
• 275 gram tepung terigu protein 

sedang

• 1 sdm baking powder

• 125 ml susu cair

• 75 gram manisan ceri merah, 
cincang

• 75 gram manisan ceri hijau, 
cincang

• 75 gram kismis, iris 2 bagian

Cara membuat:

1. Kocok mentega dan gula pasir 
hingga lembut. Masukkan 
pisang halus, kocok rata.

2. Masukkan telur satu persatu 
bergantian dengan campuran 
terigu dan baking powder. 
Tambahkan susu cair, kocok 
rata.

3. Masukkan manisan ceri dan 
kismis, aduk rata.

4. Tuang adonan ke dalam loyang 
kecil yang diolesi margarin dan 
ditaburi tepung terigu.

5. Panggang dalam oven bersuhu 
180 derajat celcius selama 50 
menit atau hingga matang. 
Angkat dan dinginkan.
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Testimoni Aqiqah

“ Alhamdulillah, saudara memberi info tentang Istiqomah Aqiqah dan 
langsung search di internet. Pas lihat harga paketannya lebih murah 
dan terjangkau, lengkap juga per box isiannya dari lauk, kerupuk, 
buah, sendok, risalah, dapat sertifikat pula. Kemasannya juga menarik 
dan rapi. Terpenting rasanya enak dan bau kambingnya tidak kecium. 
Pelayanannya juga ramah. Recomended pokoknya yang mau pesan 
catering di istiqomah aqiqah. Sukses selalu dan tetap Istiqomah.”

“ Rasanya enak, dagingnya empuk, harga 
terjangkau, pelayanan memuaskan. Terimakasih 
juga sudah melancarkan acara saya. Pokoknya 
Puas dan recommended banget. Sukses selalu.”

“Alhamdulillah pesanan perdana untuk kebutuhan 
selamatan istri saya memuaskan. Rasa masakan enak, 

Harga juga terjangkau, Pelayanan ramah dan pengiriman 
tepat waktu. Next time bisa repeat order lagi saat ada 

acara keluarga.”

“ Saya pribadi sangat puas sekali dengan pelayanan 
Istiqomah. Pelayanan sangat ramah, masakannya pun 
enak sekali. Pokoknya sangat recomended banget. 
Next Insyaallah saya pasti, pake istiqomah lagi.”

Endah Wijayanti, Karyawan Swasta

Hariyanto, Wirausaha

Feni putri anggraeni, Ibu Rumah Tangga

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

Official Media Partner:
LAZ Provinsi /

kAbuPAten / kotA 
dengAn 

kAtegori
keLembAgAAn

terbAik

Bulan Maulid atau Rabiul Awal merupakan 
bulan yang dimuliakan sekaligus bulan 
yang ditunggu oleh umat Islam di 
seluruh dunia. Karena di bulan inilah 

Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bukan hanya 
itu saja, banyak orang juga ikut berlomba 
dalam kebaikan untuk mendapatkan pahala 
dari Allah SWT.

Beberapa hal yang dapat dilakukan saat 
Maulid Nabi Muhammad SAW, di antaranya 
membaca selawat nabi, bersedekah, berpuasa 
hingga mengadakan aqiqah untuk sang buah 
hati tercinta.

Tak perlu repot untuk mencari kesana dan 
kemari untuk memesan olahan kambing aqiqah, 

Bulan Istimewa
untuk Beraqiqah

karena Istiqomah Aqiqah siap membantu dan 
melayani dengan setulus hati. Ingin tau soal 
harga? Ingin tau menu olahannya apa saja? 
Dapat sertifikat aqiqah tidak ya? Tenang.. 
tenang... semua bisa dikonsultasikan kepada 
Cusomer Servis kami. 

Caranya cukup mudah, bisa datang langsung 
ke Jl. Mangkurejo No.06, Kwangsan-Sedati dan 
Jl. Raya Buncitan No. 01, Sedati-Sidoarjo. Atau 
bisa menghubungi langsung di 031 891 2424 
(Telp) dan 0821 1500 2424 (WA/Telp).

Mari jadikan bulan Maulid sebagai momen 
untuk mengumpulkan pahala sebanyak-
banyaknya dan juga menebus gadai sang buah 
tercinta. 

Oleh : Titanio Ferriawan, S.Pd

Shafar 1443 h
OktOber 2021 M
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Isi kotakan: Nasi Putih, 3 tusuk sate, cup, gule,
sambal goreng hati kentang, sambal acar, krupuk udang,

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

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

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

Email : aqiqahistiqomah@gmail.com

PAKET
MENU PILIHAN

Gule KAPASITAS
HARGA

SATE KRENGSENGAN JANTAN bETINA
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




