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Salam RedaKSi

JANGAN MENCELA

Hujan

S

ungguh sangat disayangkan sekali,
bila setiap orang sudah mengetahui
bahwa hujan merupakan nikmat dari
Allah Ta’ala. Namun, ketika hujan dirasa
mengganggu aktivitasnya, timbullah kata-kata
celaan, “Aduh!! hujan lagi, hujan lagi”.

Sebagai seorang hamba, kita pasti tau
bahwa setiap orang yang mengucapkan, baik
yang bernilai dosa ataupun tidak, semua akan
masuk dalam catatan malaikat. Allah Ta’ala
berfirman :
”Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas
yang selalu hadir.” (QS. Qaaf: 18)

Oh ya, mencela hujan juga sama dengan
mencela penciptanya yaitu Allah Ta’ala. Sudah
seharusnya lisan ini selalu dijaga. Jangan
sampai kita mengeluarkan kata-kata yang
dapat membuat Allah murka. Semestinya yang
dilakukan ketika turun hujan adalah banyak
bersyukur kepada-Nya.
Dan perlu diingat bahwa hujan itu tak
selamanya mengganggu aktivitas kerja kita,
yang ada akan banyak sekali hikmah yang
dapat dirasakan. Apa saja sih hikmahnya?
Selengkapnya telah di kupas tuntas oleh
Tim Redaksi dalam Rubrik Utama Majalah
Istiqomah, yang bertajuk “Muhasabah Diri :
Hikmah Hujan”. {}
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SelayaNG PaNdaNG

ADA berKah DALAM SETIAP

Tetesan Hujan
Iqbal Farabi Anas, A. Md. Fis (CEO LAZ DAU)

llahumma shoyyiban nafi’an’, artinya: “Ya
Allah, turunkanlah kepada kami hujan
yang bermanfaat.” (HR. Bukhari).

A

Turunnya air hujan menjadi sebuah
keberkahan yang wajib disyukuri oleh seluruh
makhluk. Bukan hanya itu saja, Allah pula
menurunkan hujan agar banyak orang mendapat
kegembiraan setelah bertahun-tahun hampir
putus asa karena menunggu kedatangannya.
Karena itu, Al-Quran menyebutkan bahwa setiap
tetesan hujan adalah sebuah rahmat dan berkah.
“Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah
mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatNya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha
Terpuji.” (QS: Asy-Syuura [41] : 28).
Keberkahan turunnya hujan adalah lebih
banyak
melahirkan
kebaikan
(manfaat),

daripada mudharatnya (keburukan). Di
antara keberkahan dan manfaat hujan
adalah manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan sangat memerlukannya untuk
keberlangsungan hidup.
“Dan Kami turunkan dari langit air yang
penuh keberkahan lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji
tanaman yang diketam.” (QS: Qaaf (50) : 9).
Selain itu, hujan juga memberikan makna
bahwa roda kehidupan pasti berputar,
ada saatnya kita berada dibawah dan ada
saatnya kita akan naik katas sampai nanti
akan kembali kebawah lagi. Dan juga
memberikan harapan dan reminder bagi
manusia bahwa tidak ada sedih (mendung)
selamanya dan tidak ada bahagia (cerah)
selamanya pula.{}
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SeNyum muSTaHiK

Tak ada salahnya kan jika
anak penjual martabak ingin
mewujudkan mimpinya
menjadi seorang astronaut?

B

erbaju putih dengan helm
berkaca bundar, membawa tanki
oksigen dan berjalan melompatlompat di bulan. Melambaikan
tangan lewat kamera yang terhubung
ke bumi, dan melayang-layang di dalam
pesawat luar angkasa, keren sekali kan?
Ya, itulah astronaut. Jarang dari
anak-anak Indonesia yang mempunyai
cita-cita seperti itu. Kebanyakan dari
mereka menjawab menjadi guru,
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SeNyum muSTaHiK

dokter, atau polisi. Karena mungkin dunia antariksa kalah
populer dengan kehebatan dokter atau guru.
Padahal menjadi astronot tidak hanya membanggakan
bagi diri sendiri tapi juga untuk Indonesia. Karena seorang
astronot tidak hanya dituntut fisik dan kecerdasan tinggi
serta mental yang kuat. Selain itu, menjadi seorang
astronot berarti kamu adalah seorang pemberani dan
secara fisik mampu melakukan salah satu pekerjaan yang
terkeren di dunia.
Dan cita-cita inilah yang diimpikan oleh Helmy Asyraf
Risqi Ariebowo, salah satu penerima program Beasiswa
Senyum Masa Depan (SEMAPAN) LAZ Dompet Amanah
Umat yang saat ini duduk di bangku kelas I Sekolah
Menengah Pertama Negri (SMPN) 2 Sidoarjo.
Helmy begitulah panggilan akrabnya, merupakan
anak sulung dari dua bersaudara yang dari kecil
memang ingin menjadi seorang astronaut.
Walaupun mama dan papa bekerja hanya
sebagai penjual martabak, namun mimpinya tak
akan pernah terkoyak. Malah, itu semua akan
menjadi penyemangat untuknya.
“ Cita-cita saya ingin menjadi astronaut,
walaupun
dari
keluarga
sederhana
Insyaallah bisa mewujudkan itu semua. Demi
membahagiakan orang tua terutama mama, saya
akan bekerja keras dan lebih berusaha,” tuturnya.
Meskipun orang tuanya hanya sebagai penjual
martabak yang kadang pandapatannya pun tak
tentu, tapi mereka tetap berjuang keras di tengah
pandemi seperti saat ini demi mewujudkan cita-cita
sang buah hati.
Selain bercita-cita menjadi seorang astronaut,
ternyata Helmy banyak sekali meraih juara dalam
bidang olahraga karate. Mulai dari juara I Kata PRG “
Eksebishi” pra pemula putra pada kejuaraan daerah,
Juara II kumite 35 Kg pra pemula eksebishi putra pada
kejuaraan antar pelajar se-Jawa Timur dan masih banyak
yang lainnya. (seperti yang dituturkan kepada : Salama)

Helmy Asyraf Risqi Ariebowo,
Penerima Beasiswa Senyum Masa Depan (SEMAPAN)
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iNSPiRaSi muZaKKi

Sedekah,

Pembuka Pintu Rezeki
Nabi SAW bersabda kepada Zubair bin al-Awwam: “Hai Zubair, ketahuilah bahawa kunci
rezeki hamba itu ditentang Arasy, yang dikirim oleh Allah azza wajalla kepada setiap
hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang
lain, nescaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya
Allah menyedikitkan baginya.” (HR. ad-Daruquthni dari Anas r.a).

Kusherlina, Ibu Rumah Tangga & Wirausaha

8 iSTiQomaH
Rabiul awal 1443 H
NovembeR 2021 m

Rejeki yang melimpah itu bukan hanya
uang ataupun harta, tetapi memiliki tubuh
yang sehat, keluarga yang harmonis, pekerjaan
yang menyenangkan, usaha yang berjalan
lancar, memiliki sahabat ataupun tetangga
yang baik dan dipercaya, itu semua adalah
rezeki yang tak bisa diukur hanya dengan
sekadar materi.
Banyak sekali cara untuk membuka pintu
rezeki agar terbuka dengan luas tanpa harus
berpeluh keringat, yakni dengan bersedekah
kepada mereka yang membutuhkan. Dengan
berbagi, terbentuklah rumus memberi bukan
berarti mengurangi. Namun rumus yang
sesungguhnya adalah memberi sama dengan
menambah rezeki.
Walaupun nominalnya tak seberapa, pasti
Allah akan membalasNya. “Perumpaan (nafkah
yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh butir, pada tiap-tipa butir seratus biji.
Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas
(karunianya) lagi Maha Mengetahui.” (Al
Baqarah : 261).
Dan janji inilah yang saya rasakan, ketika
Allah memberikan ujian kepadaku ada saja
pertolongannya. Ya, meskipun hanya
melalui perantara dan tak secara
langsung. Tapi syukur Alhamdulillah,
ujian yang diberikan dapat aku lewati
dengan begitu mudah.

itu pasti akan berputar yang di bawah tak
selamanya di bawah jika ia mau terus bekerja
keras serta berdoa, begitupun sebaliknya. Dan
saya mengalami itu semua.
Saya berasal dari keluarga yang tidak
seberapa, dulu serba kekurangan. Tapi
Alhamdulillah, saat ini Allah memberikan
rezeki lebih sehingga bisa membuat usaha
warung kopi. Kalau ditanya apa kurang suami
memberikan nafkah untukku dan keluarga?
Saya akan menjawabnya sama sekali tidak,
karena tujuan membuka usaha ini sebenarnya
setengah keuntungannya untuk keluarga
yang membutuhkan sekaligus untuk diberikan
kepada para yatim dhuafa.

iNSPiRaSi muZaKKi

S

udah pasti, mendapatkan rezeki
berlimpah adalah impian setiap insan.
Namun dalam perjalanannya, setiap
orang haruslah rajin berusaha tanpa
pernah meninggalkan untuk rajin berdoa agar
banyak mendapatkannya.

Dan amanah inilah yang saya titipkan
kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah
Umat. Walaupun menjadi donatur masih
terbilang baru, namun niat saya untuk berbagi
boleh diadu. Karena bagiku, berbagi itu
kewajiban untuk seluruh umat muslim yang
mampu.
Selain itu, dengan saya bersedekah juga
mengajarkan kepada 7 anak-anak saya untuk
berbagi kepada para yatim dhuafa. Oh ya,
perlu kita ketahui bahwa sedekah itu tak
akan mengurangi harta kita, sebaliknya ialah
pembuka pintu rezeki, penolak bala, penyubur
pahala dan melipatgandakan rezeki.
Nah, kalau sudah begini jangan ragu
ya untuk bersedekah biar rezeki kita makin
mudah dan tambah berkah. Aamiin ... (seperti
yang disampaikan ke : Salama)

Oh ya, perkenalkan saya adalah
anak ke empat dari enam bersaudara.
Memang benar kata orang roda kehidupan
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uTama

“Tidakkah engkau melihat bahwa Allah
menjadikan awan bergerak perlahan,
kemudian mengumpulkannya, lalu
Dia menjadikannya bertumpuktumpuk, lalu engkau lihat hujan
keluar dari celah-celahnya dan Dia
(juga) menurunkan (butiran-butiran)
es dari langit, (yaitu) dari (gumpalangumpalan awan seperti) gununggunung, maka ditimpakan-Nya
(butiran-butiran es) itu kepada siapa
yang Dia kehendaki dan dihindarkanNya dari siapa yang Dia kehendaki.
Kilauan kilatnya hampir-hampir
menghilangkan penglihatan.”
(QS. An Nur: 43)
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T

urunnya hujan beriringan dengan turunnya
barokah dari Allah SWT. Dalam Alquran
disebutkan, “Dan Kami menurunkan dari
langit air yang penuh barokah (banyak
manfaatnya).” (QS Qaaf [50]: 9). Rasulullah SAW dan
para sahabatnya selalu menyambut hujan dengan
sukacita. Ketika hujan turun juga menjadi salah satu
momen dikabulkannya doa. (HR Hakim).
Itulah alasannya, umat Islam dilarang mencela
hujan. Orang yang mencela hujan sama artinya
mencela pencipta hujan, yaitu Allah SWT. Pengasuh
Yayasan Dinamika Ummat Ustaz Dr H Hasan Basri
Tanjung MA memesankan untuk bersabar ketika
hujan.
“Hujan adalah karunia untuk seluruh makhluk
yang ada di bumi. Karunia dari hujan itu sangat
mahal. Mungkin kita tidak menyukainya, tapi

Hujan bukan peristiwa biasa dalam Islam,
apa keistimewaannya?
Hujan itu karunia Allah SWT. Dalam Alquran,
benar-benar ditegaskan bahwa Allah SWT yang
menurunkan hujan. Firman Allah SWT, “Dan
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit
lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala
macam tumbuh-tumbuhan.” (QS al-An’aam
[6]: 99). Artinya, hujan adalah salah satu tanda
kekuasaan dan kemahaesaan Allah SWT.
Di ayat lain, Allah SWT juga menanyakan,
siapa yang bisa menurunkan hujan? FirmanNya, “Wahai manusia apa pendapat kalian
tentang air yang kalian minum? Apakah kalian
yang menurunkannya dari awan ataukah Kami
yang menurunkannya? Sekiranya Kami jadikan
air hujan terasa asin lagi pahit, adakah kalian
mampu mengubahnya menjadi air tawar?
Mengapa kalian tidak mau mensyukuri nikmat
Allah?” (QS al-Waqi’ah [56]: 68-70).
Ayat ini lebih tegas menyatakan bahwa
kuasa menurunkan hujan hanya milik Allah SWT.
Hanya Allah SWT yang sanggup membuat dan
menurunkan hujan karena hal ini di luar kuasa
dan kesanggupan manusia. Jadi, esensi hujan
sendiri adalah karunia Allah SWT yang diberikan
kepada manusia. Manusia diminta bersyukur
atas karunia yang diberikan itu.
Ketika hujan turun, makanya kita tidak
boleh mengeluh seakan membawa mudharat
kepada kita. Hujan adalah karunia untuk
seluruh makhluk yang ada di bumi. Karunia
dari hujan itu sangat mahal. Mungkin kita tidak
menyukainya, tapi ada orang lain atau makhluk
lain yang menanti-nantikannya.

Jarang turunnya hujan sebagai tanda
bergeraknya dosa?

Hujan diciptakan Allah SWT untuk
memelihara kestabilan bumi yang kita
tempati ini. Dengan hujan, lahan pertanianperkebunan bisa subur dan tanaman bisa
hidup. Dari buahnya, manusia dan hewan bisa
makan. Firman Allah SWT, “Dialah Tuhan yang
menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Di
antara air hujan itu ada yang menjadi minuman,
ada yang menumbuhkan pepohonan, dan ada
pula yang menumbuhkan rerumputan yang
menjadi makanan bagi ternak kalian.” (QS anNahl [16]: 10).

uTama

ada orang lain atau makhluk lain yang
menanti-nantikannya,” pesan mubaligh asal
Sumatra Utara ini. Berikut petikan wawancara
selengkapnya:

Kalau ekosistem ini dirusak manusia,
akibatnya juga kembali kepada manusia. Alam
yang dirusak, hujan tidak turun. Akibatnya,
lahan kekeringan. Manusia juga yang repot
akibat ulahnya sendiri. Firman Allah SWT,
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah
menghendaki agar mereka merasakan sebagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).” (QS ar-Rum [30]:
41).
Ada daerah yang punya curah hujan tinggi.
Ada pula daerah yang diciptakan Allah yang
jarang diturunkan hujan. Seperti di Timur
Tengah yang jarang hujan. Tapi, selama mereka
memelihara alam dengan baik, insya Allah
mereka tak akan kekurangan air.
Di daerah tropis seperti Indonesia, Allah
berikan curah hujan tinggi. Namun, jika kita
merusak alam, di daerah yang curah hujan
tinggi ini sekalipun kita akan kesulitan air. Jadi,
itu semua kembali kepada manusianya untuk
memelihara alam. Sunatullah itu jangan kita
lawan. Itu semua ada hikmahnya.

Apa hikmah disyariatkan shalat Istisqa?
Ini mengisyaratkan bahwa yang bisa
menurunkan hujan hanya Allah SWT. Apa
pun teknologi yang dibuat manusia sampai
sekarang ini, tidak ada yang bisa menurunkan
hujan secara baik. Kalaupun ada hujan buatan,
tapi itu hanya sebatas ikhtiar ya. {}
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KHaSaNaH PeRadabaN

Angka Nol
Oleh: Moh Takwil, M.Pd.
COO DAU dan Dosen STAI
Alif Laam Miim Surabaya

S

Lahir dari
Peradaban Islam

ejak awal hadirnya Islam di
dunia, Islam sangat menghargai
ilmu pengetahuan. Banyak
ayat-ayat dan hadits baik
secara tersirat maupun tersurat yang
memerintahkan untuk selalu belajar,
menghargai ilmu pengetahuan dan
mengajarkan ilmu pengetahuan. Atas
dorongan dan ajaran tersebut, Ilmu
pengetahuan berkembang pesat
pada masa peradaban Islam. Sebelum
kejayaan barat seperti saat ini, Islam
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sudah lebih dulu meraup kejayaan dan
kegemilangan. Banyak para ilmuan
dan bukti sejarah yang mengakui hal
itu. Bahkan Sejarawan barat Jacques
C.Reister
mengatakan
“Selama
500 tahun Islam telah menguasai
dunia dengan kekuatannya, ilmu
pengetahuan dan peradabannya yang
tinggi”.
Salah satu yang dapat dirasakan
sumbangsih
ilmu
pengtahuan
terhadap keilmuan saat ini adalah

Karya pertama al-Khawarizmi adalah alJabar. Al-Khawarizmi dengan teori Al-Jabar
nya berhasil menyederhanakan perhitungan.
Al-Khawarizmi
berupaya
mempermudah
dan memberikan solusi yang sistematik dari
persamaan linier dan notasi kuadrat sesuai
dengan prinsip dan kaidah tertentu. Bahkan,
Al-Khawarizmi berhasil memperkenalkan angka
nol, yang dapat dirasakan manfaatnya hingga
hari ini. Para ilmuan menggunakannya untuk
membedakan satuan, puluhan, ratusan
dan ribuan. Dengan angka Nol ini dapat
dilakukan penjumlahan dengan bilangan
yang besar menjadi lebih sederhana.

pemisahan agama dari kehidupan. Berbeda
dengan peradaban barat kapitalis saat ini,
mereka berkembang dengan cara memisahkan
agama dari kehidupan (sekuler), ia lahir
karena proses pertentangan antara agamawan
mereka dengan kaum cendekiawan sehingga
menghasilkan keputusan bahwa agama hanya
mengatur persoalan ritual dan tidak mengatur
persoalan kehidupan alias sekuler.

KHaSaNaH PeRadabaN

dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Di
dunia barat dikenal sebagai al-Khawarizmi,
al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, alGoritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan
lainnya. Al Khawarizmi lahir sekitar tahun 780
M di Khawarizm (sekarang Khiva, Uzbekistan)
dan wafat sekitar tahun 850 M di Baghdad.
Al-Khawarizmi diperkirakan hidup pada masa
Khalifah al-Ma’mun (813-833 M) pada masa
kekhilafahan Abbasiyah.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa
peradaban Islam sangat berkontribusi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya
Al-Khawarizmi, tapi juga banyak ilmuan Muslim
lainnya yang lahir dari peradaban Islam yang
akan dibahas pada edisi berikutnya.

Berbeda dengan angka romawi yang
kita kenal. Andai perhitungan saat ini
menggunakan angka romawi, tentu akan
menyulitkan dalam menjumlah bilangan
besar seperti bilangan ratusan, ribuan,
jutaan dan seterusnya. Andai pada masa
peradaban Islam tidak ditemukan angka nol
untuk penyederhanaan bilangan tentu akan
menyulitkan bagi pelaku usaha, para peneliti,
dan semua lapisan masyarakat.
Peradaban Islam dengan sistem Islam yang
pernah diterapkan mampu melahirkan
kegemilangan
peradaban
dan perkembangan ilmu
pengetahuan
yang
begitu pesat. Kejayaan
peradaban ini tanpa
mengorbankan
akidah dan tanpa
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KeummaTaN

Kesesatan
& ALIRAN

H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

K

SESAT

esesatan dan aliran sesat, dua hal yang
serupa tetapi mempunyai perbedaan
satu dengan yang lainnya. Kesesatan
secara luas tidak selalu identik dengan
aliran sesat. Sederhananya aliran sesat masuk
ke dalam bagian dari kesesatan, tetapi tidak
semua kesesatan disebut aliran sesat.

Aliran sesat adalah faham atau ajaran yang
menamakan diri sebagai suatu ajaran agama
dan pemikiran atau pendapat-pendapat
tentang ajaran agama yang isinya menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan
pertimbangan dari masing-masing majelis
agama yang bersangkutan.

Kata sesat disebutkan di banyak tempat
dalam al-Qur’an maupun al-Hadits dalam
berbagai bentuk. Sesat, berarti menyimpang
secara prinsip, baik berkaitan dengan aqidah
maupun syari’ah. Termasuk kesesatan
adalah semua keyakinan yang bertentangan
dengan aqidah Islam. Demikian pula praktik
ibadah yang bertentangan dengan syari’at
Islam. Memahami al-Qur’an yang tidak
sesuai dengan metodologi yang benar juga
merupakan bentuk kesesatan.

Menyebarkan aliran sesat menurut peraturan
yang berlaku di Indonesia, dipandang sebagai
perbuatan melawan hukum. Sebagaimana
disebutkan dalam UU No. 1/PNPS/tahun 1965
pasal 1, dinyatakan:

Namun ketika disebut dengan aliran sesat,
maka pengertiannya jadi lebih sempit. Istilah
aliran sesat muncul dari pemahaman terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia. Dinamakan faham atau aliran
sesat jika faham atau aliran itu diajarkan
dan diikuti oleh penganut agama tertentu,
namun faham atau ajarannya menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama yang
bersangkutan.
Pengertian seperti ini dapat dicermati
antara lain dalam peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 55 tahun 2012 tentang Pembiaan
Kegiatan Keagamaan dan Pengawa-san Aliran
Sesat. Pada pasal 1, Ketentuan Umum poin
No. 6, disebutkan sebagai berikut:
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Setiap orang dilarang dengan sengaja di
muka umum menceritakan, menganjurkan,
atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama
yang dianut di Indonesia atau melakukan
kegiatan-kegiatan
keagamaan
yang
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan
dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
itu.
Di dalam Islam ada perbedaan yang
diperbolehkan, bahkan suatu keniscayaan.
Perbedaan yang mas uk dalam ruang perbedaan
(majal ikhtilaf) yang ditolerir, adalah perbedaan
yang timbul karena adanya ijtihad dari para
ulama yang menghasilkan kesimpulan yang
berbeda. Berbeda dengan perbedaan yang
diajarkan atau dipraktikkan aliran sesat yang
harus ditolak, perbedaan yang ditimbukan
dari adanya ijtihad adalah perbedaan yang
harus disikapi dengan sikap tasaamuh, saling
menghormati, dan bahkan saling melengkapi.

Komunikasi Part III
Naning Ismawati, S.Pd

M

aka Rasulullah pun melakukannya,
tidak lama kemudian para sahabat
yang melihatnya, langsung bangkit
untuk menyembelih kurban dan
kemudian saling bercukur. Akhirnya para
sahabat menyadari ini merupakan wahyu dari
Allah SWT

Khatimah
Komunikasi menjadi
salah satu hal penting
dalam sebuah pernikahan
yang akan membebaskan
pasangan dari rasa curiga,
pikiran negatif dan kecemasan
lainnya.
Dengan
komunikasi
yang baik, ketenteraman dalam
rumah tangga akan terwujud
sekaligus menjadi jembatan
pembentuk kepercayaan.
Dengan
komunikasi,
pasangan lebih bisa
menentukan
langkah
bersama
ke
depan
menuju
kebahagiaan
yang diinginkan.

muSlimaH

PENTINGNYA

Pembina MT Al Bayyinah &
Pengasuh KBI (Kelompok Belajar Ibu)

komunikasi yang makruf di antara keduanya
dan anggota keluarga lainnya.
Alangkah indahnya perkataan Abu Darda ra.
pada istrinya, “Jika aku marah, maka buatlah aku
ridha padamu, dan jika engkau marah aku pun
akan membuat dirimu ridha padaku. Kalau
tidak demikian, tidaklah kita bersahabat.”
Wallahu a’lam bishshawwab (Intisari
dari muslimahnews)

Suami dan istri memang
harus bekerja sama dalam
menjaga keutuhan dan
keharmonisan rumah tangga.
Sikap saling menghargai,
menyayangi dan pengertian,
saling memaafkan, serta mau
belajar, harus dimiliki suami
dan istri. Insyaallah ini akan bisa
terwujud, salah satunya dengan
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KajiaN aGama

Oleh: H.Maskhun,S.Ag.M.HI
Ketua PCNU Sidoarjo

Tegakkan shalat,
Tunaikan Zakat!

َ
َ
َّ
َ
َ الز َك َاة َو ْارك ُعوا َم
َّ الص َل َاة َو ُآتوا
َ
ُ
َّ
اك ِعين
الر
ع
وا
يم
ق
أ
ِ
ِ و

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat
dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”
(QS. Al-Baqarah: 43)

َ
ُ
َ
َّ
َّ الص َل َاة َو ُآتوا
ْالز َك َاة َو َما ُت َق ّد ُموا لأ ْن ُفسكم
ُ
َوأ ِقيموا
ِ
ِ ِ
َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
ٌ ون َبص
ير
الل ِإن الل ِبما تعمل
ِ ِمن خي ٍر ِتجدوه ِعند
ِ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.
Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan
bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala
nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha
Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. AlBaqarah: 110)

ُ
َ َّ ُ َ َ َّ ُ ُ
ُ َّ إَّن َما َولِ ُّيك ُم
الل َو َر ُسوله َوال ِذين آمنوا ال ِذين
ِ
َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ
اكعون
ِ ي ِقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ر

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang
beriman, yang mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, seraya mereka tunduk
(kepada Allah).” (QS. Al-Ma’idah: 55)
Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa
Allah menyejajarkan shalat dengan zakat.
Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Qur’an
menyebut shalat dan zakat secara beriringan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban
mengeluarkan zakat bagi seorang Muslim
sebanding dengan kewajiban dia melaksanakan
shalat. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin
Mas’ud, bahkan berkata, “Kalian diperintahkan
mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa
yang tidak berzakat berarti tidak ada arti
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shalat baginya”. Pada zaman kekhalifahan Abu
Bakar As-Shidiq, banyak kabilah yang enggan
membayar zakat dengan berbagai alasan.
Ada yang menganggap bahwa zakat adalah
semacam upeti yang harus mereka bayar
kepada Rasulullah sehingga ketika Rasulullah
wafat mereka berpikir tak lagi perlu membayar
zakat. Ada juga yang memang kikir dan tak mau
berbagi sehingga mereka menyembunyikan
hartanya sedemikian rupa. Hingga Abu Bakar
berkata, “Demi Allah, aku akan memerangi
siapa pun yang memisahkan shalat dengan
zakat.” Bukankah ini menunjukkan betapa
sejajarnya shalat dan zakat?
Seorang Muslim harus menjaga hubungan
vertikalnya dengan Allah melalui ibadah
pribadinya seperti shalat, puasa, tilawah, dzikir
dan lainnya, juga dia harus menjaga hubungan
horizontalnya dengan sesama manusia, salah
satunya melalui zakat. Meski demikian, zakat
juga sangat erat kaitannya dengan ketauhidan.
Allah SWT bahkan menyatakan bahwa orang
yang tidak menunaikan zakat adalah orang yang
mempersekutukan-Nya. Salah satu pengabdian
yang wajib dilakukan manusia adalah shalat dan
zakat. Shalat adalah media menyucikan ruhani
untuk mengakses kebesaran Tuhan sedangkan
zakat adalah media mensucikan jasmani karena
jasmani terlibat juga dalam pengabdian.
Profesor KH Quraish Shihab berpendapat,
ada fakta sangat menarik mempelajari
ketelitian redaksi Al-Qur’an, menyangkut
kewajiban berzakat. Kewajiban tersebut selalu
digambarkan dengan kata atu – suatu kata yang

Kalau makna-makna di atas diperhatikan
dan dihayati dalam melaksanakan kewajiban ini,
maka dapat diyakini bahwa harta benda yang
dikeluarkan benar-benar menjadi zakat dalam
arti “menyucikan” dan “mengembangkan” jiwa
dan harta benda pelaku kewajiban ini. Kesucian
jiwa melahirkan ketenangan batin, bukan
hanya bagi penerima zakat tetapi juga bagi
pemberinya. Karena kedengkian dan iri hati
dapat tumbuh pada saat seorang tak berpunya
melihat seseorang yang berkecukupan namun
enggan mengulurkan bantuan. Kedengkian ini
melahirkan keresahan bagi kedua belah pihak.
Pengembangan harta akibat zakat, bukan
hanya ditinjau dari aspek spiritual keagamaan
saja. Zakat juga harus ditinjau secara ekonomispsikologis, yakni dengan adanya ketenangan

batin dari pemberi zakat, ia akan dapat lebih
mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya
guna pengembangan hartanya. Di samping itu,
pemberian zakat mendorong terciptanya daya
beli baru, terutama daya produksi dari para
penerima tersebut.

KajiaN aGama

dari akarnya dapat dibentuk berbagai ragam
kata dan mengandung berbagai makna. Maknamaknanya antara lain istiqamah (bersikap jujur
dan konsekuen), cepat, pelaksanaan secara
amat sempurna, memudahkan jalan, mengantar
kepada, seorang agung lagi bijaksana, dan
lain-lain. Jika makna-makna yang dikandung
oleh kata tersebut dihayati, maka kita akan
memperoleh gambaran yang sangat jelas dan
indah tentang cara menunaikan kewajiban
tersebut. Bahasa Al-Qur’an di atas, menurut
beliau, menuntut agar:
1. Pertama, zakat dikeluarkan dengan sikap
istiqamah sehingga tidak terjadi kecurangan
- baik dalam perhitungan, pemilihan dan
pembagiannya.
2. Kedua, bergegas dan bercepat-cepat dalam
pengeluarannya, dalam arti tidak menundanunda hingga waktunya berlalu.
3. Ketiga, mempermudah jalan penerimaannya,
bahkan kalau dapat mengantarkannya
kepada yang berhak sehingga tidak terjadi
semacam pameran kemiskinan dan tidak
pula menghilangkan air muka.
4. Keempat, mereka yang melakukan
petunjuk-petunjuk ini adalah seorang yang
agung lagi bijaksana.

Karena itu, kesempurnaan shalat dapat
dilihat dari kesempurnaan zakat. Hubungan
keduanya timbal balik dan saling memberikan
kontribusi karena shalat simbol hubungan
kepada Tuhan dan zakat adalah simbol
hubungan kepada sesama manusia. Alasan
ini yang digunakan Abu Bakar ra memerangi
orang-orang
yang
enggan
berzakat.
Menurutnya, orang-orang yang mengingkari
kewajiban zakat sama dengan mengingkari
kewajiban shalat karena Al-Quran menyebutnya
bersamaan. Dari segi praktik, terdapat hal
yang paling kontras dimana shalat selalu
diprioritaskan dari zakat. Hal ini dapat dilihat
dari persoalan zakat yang sampai sekarang
belum memberikan kontribusi terbaik dalam
rangka mendongkrak angka-angka kemiskinan.
Shalat adalah simbol dari tauhid langit karena
shalat media yang dapat menghubungkan
manusia dengan Allah yaitu hubungan ruhani.
Adapun zakat adalah simbol dari tauhid bumi
karena zakat dapat menghubungkan manusia
dengan sesama manusia yaitu hubungan
jasmani. Penggandengan shalat dengan
zakat dalam Al-Quran memuat pesan bahwa
hubungan kepada Allah harus dilakukan secara
seimbang dengan hubungan kepada sesama
manusia. Dengan demikian, shalat dan zakat
adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan manusia.
Uraian di atas menunjukkan bahwa salah
satu tujuan Al-Quran ketika mensejajarkan
kewajiban shalat dengan zakat adalah untuk
menunjukkan cinta Allah kepada manusia.
Karena itu, pengabdian yang terbaik apabila
terjalin keseimbangan antara pengabdian
kepada Allah dan kepedulian kepada manusia.

والل اعلم بالصواب
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wiRauSaHa

Petani

KAYA

Fahmi Tibyan

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

P

agi ini sambil menunggu konter CS sebuah
bank, saya coba menulis kembali apa yang
saya janjikan beberapa waktu yang lalu.

cenderung dibiarkan, kurang dirawat. Dengan
alasan harga karet yang rendah, sehingga kurang
bersemangat untuk mensadap karet.

Cerita tentang seorang petani yang
“kaya” di perantauan. Yang asli Tulungagung,
namun menetap di desa Kantan Dalam Pulang
Pisau Kalimantan Tengah. Pak Sabarudiin beliau
dipanggil. Datang ke pulau Borneo ketika
masih perjaka, bekerja apa saja yang penting
menghasilkan, dari Kalteng hingga ke Kalsel.

Berkat kegigihan beliau dalam bertani karet,
sedikit demi sedikit hasilnya mulai terasa. Ia
tidak mempedulikan orang orang yang mulai
meninggalkan karet. Kemudian berganti menjadi
tanaman sawit. Beliau tetap konsisten untuk
berkebun karet yang ia kelola bersama istrinya.

Karena tidak ada hasil yang kelihatan, akhirnya
mulai berfikir, dia harus menetap dan memulai
bertani. Dibelilah lahan di desa Kantan Dalam tadi
seluas 1 ha. Ketika itu dengan harga 1 juta rupiah.
Kemudian menikahlah dengan gadis setempat,
yang juga anak dari keluarga Transmigran
dikampung tersebut. Di lahan yang ada unsur
gambutnya tidak banyak tanaman yang cocok.
Akhirnya ia ikut dengan warga Dayak setempat
mencoba peruntungan dengan menanam karet.
Sedikit demi sedikit hasil kebunnya ia belikan
sapi, ia kembangkan terus, hasil dari sapi ia
belikan kembali kebun, begitu seterusnya. Ketika
waktu itu harga karet tinggi hingga mencapai 15
rb, ia bisa menikmati hasil kebun karet nya. Pun
ketika harga karet turun bahkan dibawah 10 ribu,
ia tetap konsisten menjadi petani karet.
Kebun karet nya sangat bersih, bahkan ketika
orang orang dinas pada berkunjung ke kebunnya
semua pada heran, kok bisa kebun karet terawat
seperti itu. Sangat kontras sekali dengan kebun
karet tetangga bahkan penduduk lokal, yang
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Kembali ke cerita tentang bagaimana ia
berinvestasi adalah ke hewan ternak, kemudian
dari sapi tersebut ia belikan lahan. Di saat
momentum yang tepat, yakni ketika ada yang
menawarkan kebun dengan harga murah untuk
dijual. Atau ketika ada keluarga Transmigran yang
menjual kebunnya untuk kembali ke kampung
halamannya.
Tidak terasa, saat ini ia sudah memiliki lahan 20
ha luasnya. Yang sebagian ia tanam karet, sebagian
lainnya ia tanam padi untuk kebutuhan sehari-hari,
rambutan, sengon, maupun kopi.
Tanaman utama sebagai penghasilan harian
tetap di karet. Bersama istrinya perminggu dari
kebun yang hanya 3 ha, ia bisa menghasilkan 400
kg bokar bersih, kalau dirupiahkan harga karet
setempat dengan harga perkilo 7500 silakan
dihitung sendiri hasilnya.
Ia tidak peduli dengan naik turunnya harga karet.
Ia tetap mencintai profesinya merawat kebun dan
mensadap, tuh dari karet ia bisa menyekolahkan
anak anaknya hingga ke perguruan tinggi. Belum
lagi dari hasil kebun lainnya.

dan KEINGINAN

Pertanyaan

BUNUH DIRI

Assalamualaikum, saya adalah seorang perempuan berusia 22 tahun. Sejak saya menikah
dan mempunyai anak saya sering tidak bisa mengontrol emosi. Seperti saat saya sedih itu
akan berkepanjangan sampai seminggu sehingga saya mengalami sakit kepala yg sangat sakit,
terganggu nya jam tidur, pola makan, dan keinginan mengakhiri hidup. Dan perilaku seperti ini
mash saya rasakan sampai sekarang. Apa ini termasuk depresi? Bagaimana cara mengatasinya?

Waalaikumsalam Wr. Wb.
Jawaban

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

KoNSulTaSi PSiKoloGi

SAKIT KEPALA, GANGGUAN TIDUR

Sdri Y... Dari keluhan yang anda
sampaikan, memang benar bahwa keluhankeluhan anda mengarah pada Depresi yakni
kondisi Psikologis yang ditandai dengan
perubahan mood negatif sedemikian rupa
di barengi oleh keluhan fisik seperti nyeri
kepala hebat, susah tidur kehilangan nafsu
makan, kehilangan gairah hidup bahkan ada
kecenderungan untuk mengakhiri hidup
atau Su icide..

Selanjutnya anda secara berkala harus
menjalani konseling dan terapi dari Profesional.
Tidak cukup dengan curhat...curcol dengan
teman dekat.
Salam M.S. Huda
Psikolog / Terapis

Nahh, kalo keluhan-keluhan
anda sedah mengarah ke Suicide
atau ada dorongan yg kuat untuk
mengakhiri hidup / bunuh diri,
maka pilihannya anda harus
mendapatkan
bantuan
profesional.
WHO, Badan Kesehatan
Dunia bahkan memberikan
statemen yang menekankan
penderita Depresi yang sudah
mengutarakan keinginannya
untuk mengakhiri hidup wajib
mendapatkan pendampingan.
Tidak boleh di biarkan
sendirian.
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muTiaRa HiKmaH

Berubahlah

Oleh: Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag (Dewan Syariah LAZ DAU)

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat
yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan
dan belakangnya. Mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sungguh, Allah tidak akan
mengubah keadaan suatu komunitas sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap suatu kaum, maka tak ada yang
dapat menolaknya dan tidak ada pelindung
bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar ra’d [13]: 11)
Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah
menjelaskan kekuasaan dan kemurahan-Nya.
Ayat ini menunjukkan lanjutan kemurahan
Allah itu, yaitu Ia mengutus empat malaikat
untuk menjaga keselamatan manusia, dan
Allah juga memberi pertolongan kepada
manusia yang berkemauan merubah nasibnya.
Hampir pada setiap waktu dan tempat,
manusia menghadapi ancaman bahaya.
Bisa saja, makanan lezat yang dikonsumsi
membawa kematiannya, disebabkan kuman
dan bakteri yang membahayakan, di luar
dugaan, ikut masuk ke dalam perutnya. Bisa
juga malapetaka terjadi ketika seseorang tidur
nyanyak di atas kasur empuknya. Lalu, gempa
dahsyat merobohkan rumah dan menggencet
semua anggota keluarganya. Di jalan raya,
di tempat kerja, di tempat rekreasi, dan di
mana pun, selalu ada ancaman bahaya. Untuk
menjaga Anda dari bahaya itu, Allah mengutus
dua malaikat di depan dan di belakang Anda
pada siang hari, dan dua lainnya pada malam
hari. Empat malaikat itulah yang disebut
Mu’aqqibat dalam ayat ini.
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Dengan penjagaan malaikat pengawal
itu, seringkali terjadi keajaiban yang disebut
‘inayatullah, yaitu pertolongan Allah di luar
nalar manusia. Sedangkan kejadian yang sesuai
dengan nalar manusia disebut sunnatullah.
Misalnya, ketika seseorang tertubruk mobil dan
meninggal di tempat, maka inilah sunnatullah.
Tapi, jika ia tertubruk dan terlempar ke sungai,
sehingga masih hidup, dan hanya patah
tulang, maka itulah ‘inayatullah. Ia dilemparkan
malaikat atas perintah ke sungai, sebab Allah
masih menghendaki tambahan umur baginya.
Tapi, kadangkala Allah melarang dua malaikat
itu memberi perlindungan, jika Allah memang
menghendaki yang bersangkutan meninggal
saat itu.
Dalam ayat ini, sacara tersirat, Allah
menunggu perubahan apa yang kita lakukan,
sebelum Allah menentukan takdir-Nya. Jika
Anda ingin mendapat kakayaan, maka Allah
menunggu, apakah mindset dan cara kerja
Anda sudah berubah. Jika cara berpikir dan
pola kerja Anda tetap seperti semula, maka
secara sunnatullah, tidak akan perubahan pada
ekonomi Anda.
Ketika Anda mengharapkan jodoh, Allah
juga menunggu apakah sikap Anda masih tetap,
tak berubah, yaitu melihat orang hanya pada
kekurangannya? Allah juga menunggu apakah
akhlak Anda yang tercela, bahkan berbicara
yang selalu menyakitkan hati orang itu masih
berlanjut, ataukah sudah berubah menjadi orang
yang lembut dan terpuji. Jika tidak, maka Allah
juga tidak akan merubah keadaan masa depan
Anda.

Kita selalu memohon kebahagiaan dunia
akhirat. Maka, sekali lagi, Allah menunggu
perubahan kita dalam menyikapi kehidupan.
Jika kita terus mengeluh, kurang bersyukur,
dan kikir sedekah untuk membahagiakan
orang, maka Allah terus menunggu perubahan
kita sebelum Allah membuat keputusan
tentang diri kita.
Kata “kaum” atau “komunitas” dan
“mereka” pada ayat ini mengisyaratkan,
bahwa perubahan bisa terjadi jika didukung
banyak pihak. Ayat ini secara tidak langsung
membenarkan
kepemimpinan
SAW.
Sekalipun, ia bisa saja langsung meminta
petunjuk Allah tentang langkah-langkah
perjuangan membangun masyarakat, tapi ia
selalu berkonsultasi atau mencari dukungan
dari para sahabat seniornya, terutama Abu
Bakar As Shiddiq ra., Umar bin Khattab r.a.,
Usman bin Affan r.a, dan Ali bin Abi Thalib,
r.a. Perubahan tidak bisa dilakukan Nabi SAW
seorang diri.

Perlunya kebersamaan itu juga tersirat
dalam kata “kami” pada surat Al Fatihah ayat
6, “Tunjukkan “kami” jalan yang lurus.” Bukan,
“Tunjukkan “saya” jalan yang lurus.” Dengan
terjemahan bebas, melali QS Al Fatihah ayat 6
ini, kita memohon, “Wahai Allah, jadikan kami
sekeluarga bahu-membahu untuk menjadi
manusia yang terbaik.”

muTiaRa HiKmaH

Dalam lingkungan keluarga, Allah juga
menunggu perubahan sikap Anda terhadap
istri, ketika Anda mengharapkannya berubah
menjadi istri yang lebih terpuji. Jika Anda tetap
kasar, atau, misalnya, merahasiakan banyak
hal, sampai mengharamkan istri membuka
HP Anda, atau hal-hal lain yang seringkali
menjengkelkan istri, tetap saja, tak berubah
sama sekali, maka Allah juga tidak akan
merubah istri sesuai harapan Anda. Mulailah
merubah diri sendiri, sebelum mengharap
orang lain berubah.

Tidak hanya itu, kebersamaan itu
diisyaratkan juga dalam doa tasyahud,
“Assalaamu ‘alainaa ‘wa’alaa ‘ibaadillaahis
shaalihin.” (Wahai Allah, berikan kami
keselamatan bersama semua hamba-Mu
yang saleh.” Melalui doa ini, kita bertekad
untuk bergandengan tangan dengan semua
orang-orang saleh menuju kemuliaan, baik
yang masih hidup, maupun yang telah wafat
dengan doa.
Mulai hari ini, setiap bangun pagi,
bersumpahlah untuk berubah menjadi orang
yang lebih baik, minimal untuk hari
itu. Yakinlah, Allah akan
memberi takdir terbaik
setelah
mendengar
tekad dan sumpah
perubahan kita itu.
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GaleRy

Alhamdulillah, amanah dari donatur dan jamaah
Masjid Sholahuddin serta Masjid Al Fath yang
dititipkan kepada LAZ Dompet Amanah Umat untuk
mendistribusikan sembako, makanan maupun air
bersih untuk keluarga terdampak dan miskin di
Jalur Gaza-Palestina sudah tersalurkan pada bulan
Juni 2021 di lima wilayah yakni Jabalia Camp-North
Gaza, Alshaa’f-Gaza, Almoghraqa-Gaza, NuseraitMiddle Area, Hamad Region-Khanyoun.

LAZ Dompet Amanah Umat bersama para
penerima Beasiswa DAU Volunteer (BDV)
mengadakan acara bakti sosial dengan
memberikan bantuan sembako. Acara ini
dimulai pukul 07.00 pagi dan dihadiri oleh
Lurah sekaligus juga staff kelurahan Lemah
Putro-Sidoarjo, Ahad (12/09).

Selasa (14/09), LAZ DAU memberikan
satu unit sepeda motor Yamaha Vega
untuk Pondok Pesantren Al Islah DampitMalang yang akan digunakan untuk sarana
transportasi mereka.

Alhamdulillah, Sabtu (25/09) DAU bersama
Forum Zakat dan Lembaga Zakat di Jawa
Timur meresmikan 2 Musholla serta
penyerahan bantuan di Desa Kaliuling Desa
Kec.Kalirejo Tempursari Lumajang.
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GaleRy

LAZ Dompet Amanah Umat mengadakan
acara untuk menyalurkan amanah dari para
donatur berupa sembako dan juga pembinaan
spiritual oleh Ustad H. M. Tamami yang diadakan
di Graha Qur’an Jalan Raya Buncitan No. 162A
untuk para anggota Komunitas Becak Sidoarjo
(KOMBES), Senin (27/09).

Selasa (28/09), LAZ Dompet Amanah
Umat memberikan bantuan berupa satu
unit kulkas kepada orang tua dari ananda
Imelda So’ibatul Aulia untuk modal usaha
es rasa-rasa.

Rabu (29/09), LAZ Dompet Amanah
Umat memberikan bantuan biaya untuk
kepulangan ke Banyuwangi kepada
salah satu musafir dari Sumatra yakni
Ahmad Lauqman.

Kegiatan Kajian Rutin Remaja
Masjid (Remas) Al Fath, Griya
Kartika.
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maRi Peduli

Oleh : Andre Husnari, S.Sos,
GM Fundraising

Cinta dalam

S

Tetesan Hujan

ahabat DAU, kapan terakhir kali anda
mandi hujan? Bukan kehujanan loh ya,
tetapi memang sengaja untuk keluar
dari tempat berteduh, hanya karena
ingin merasakan jatuhnya tetesan hujan
dari langit membasahi tubuh. Kemudian
menikmati dengan riang gembira (khusus
ibu-ibu tentu ada pengecualian cukup
dilakukan di dalam area lingkungan rumah).

Barangkali sebagian besar di antara kita
sudah terlalu lama tidak merasakan lagi
suasana demikian, bisa saja terakhir kali
merasakannya saat masih remaja atau kanakkanak. Bahkan sebagian orang, tetesan
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hujan akan membuka kembali memori lama,
mengingatkannya pada suatu momen, entah
di mana, dengan siapa dan dalam konteks
apa. Hujan memang selalu punya beribu
cerita.
Dalam rukun iman kita yang keenam;
percaya pada qadha dan qadar. Pada bahasan
qadar kita meyakini bahwa Allah SWT telah
menentukan khasiat pada benda, kebutuhan
jasmani, serta naluri, dimana semuanya
akan berjalan sesuai ketetapan Sang Khalik
tersebut. Api bersifat membakar, air bersifat
membasahi, manusia tidak bisa terbang,
paru-paru kita tidak dirancang untuk bisa

Namun, manusia memang punya
kecenderungan untuk menganggap apa yang
menguntungkan dirinya dengan istilah baik,
sementara apa yang dianggap merugikan
dirinya sebagai buruk. Sehingga kerap
kali kita dengar keluhan bahkan umpatan
manakala hujan turun. “Yah, hujan lagi..huuh”,
sergah kita merasa dongkol. Padahal apabila
kita renungi secara seksama, akan sampailah
kita pada suatu kesimpulan, yakni itu semua
(hujan, panas, badai, dan sebagainya) adalah
suatu ketetapan Allah SWT. Dia yang MahaBerkehendak, maka pasti terjadilah. Lantas
keluhan atau umpatan itu atas siapa? Di
sini kita mesti lebih hati-hati supaya tidak
tergelincir.
Bahkan agama memandang bahwa
hujan adalah rahmat. Kita diajarkan Baginda
Nabi untuk berdo’a tipa kali mendapatinya
turun, “Allahumma shayyiban nafi’an (Yaa
Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang
bermanfaat)” Karena dengan perantara
hujanlah, Ar-Razak menyuburkan yang
gersang, menumbuhkan yang layu, minum
bagi hewan liar dan
binatang ternak.

ranca, leuwi, bantaran kali dan kawan-kawan
beralih fungsi menjadi area pemukiman,
sedangkan solusi alternatifya tidak dicarikan
dalam ranacangan tata kota, wajar jika
kemudian wilayah itu menjadi langganan
banjir.

maRi Peduli

leluasa bernafas dalam air, dan sebagainya.
Maka dalam konteks ini, kita wajib meyakini
bahwa Allah SWT juga telah menentukan
kadar terhadap makhluknya yang bernama
hujan.

Elegi sebuah hujan tidak berhenti sampai
di sana. Entah berapa ribu, puluhan ribu, atau
ratusan ribu anak dan keluarganya belum
memiliki tempat berteduh yang layak. Jika
sudah musim hujan, mereka kebasahan, atap
tiris. Kondisi rumah mereka masih jauh dari
kategori layak huni. Banyak juga anak-anak,
ibu-ibu yang menggendong anak balitanya
dengan kain lusuh, ketika hujan turun pakaian
dekil mereka basah, lembab, akhirnya kering
kembali menunggu terik sang mentari. Tidak
semua mereka modus. Ada juga yang asli
karena kondisi ekonomi.
Maka bagi kita yang kebetulan Allah
anugerahkan rejeki lebih, sudah sepantasnya
kita membantu saudara-saudara kita itu.
Jadilah payung yang menaungi si miskin
dan yatim di kala hujan. Semoga Allah SWTpun senantiasa akan menaungi kita. Mari
berdonasi, agar sesama kita merasakan ada
cinta dalam tetesan hujan.

Hujan juga dapat
berguna sebagai juri
yang adil untuk menilai
seberapa tangguh atau
handal sistem drainase suatu
kota. Bila dengan hujan deras
sedikit saja, air sudah menggenang,
berarti sistem drainasinya buruk.
Terkadang curah hujan memang turun secara
ekstrem dan sudah hukum alamnya, air akan
mengalir mencari lokasi yang rendah. Ketika
wilayah genangan alami air seperti rawa, situ,
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PaReNTiNG aNaK

KISAH ANAK KECIL YANG MENUMBANGKAN

ULAMA SOMBONG DAN TERSESAT
Oleh : Samsul Bahri

D

Pilar Edukasi Praktisi Karakter Anak
dan Guru di Pendidikan Integral Lukman Al-Hakim Balikpapan

i 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 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
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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 menjelaskan : seperti ruh 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.
Dahriyyah : Sebelum Allah itu apa dan setelah
Allah itu apa?
Abu Hanifah : Tidak ada apa2 sebelum Allah
dan sesudahnya tidak ada apa2.
Dahriyyah : Bagaimana bisa dijelaskan bila
sebelum dan sesudahnya tak ada apa2?
Abu Hanifah : Dalilnya ada di jari tangan
kamu, apakah sebelum jempol dan apakah
setelah kelingking? Dan apakah kamu akan bisa
menerangkan jempol duluan atau kelingking
duluan? Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum
semuanya ada dan tetap ada bila semua tiada.
Itulah makna kalimat Ada bagi hak Alloh.
Lagi-lagi Dahriyyah dipermalukan,lalu ia
berkata Dahriyyah : Satu lagi pertanyaanku yaitu,
apa perbuatan Allah sekarang ini?
Abu Hanifah : Kamu telah membalikan fakta,
seharusnya yg bertanya itu di bawah mimbar dan
yg di tanya di atas mimbar. Akhirnya Dahriyyah
turun dari mimbar dan Abu Hanifah naik ke atas
mimbar.
Dahriyyah : Apa perbuatan Allah sekarang?
Abu Hanifah : Perbuatan Allah sekarang adalah
menjatuhkan orang yg tersesat seperti kamu
kebawah jurang neraka dan menaikan yg benar
seperti aku keatas mimbar keagungan.
Maha suci Alloh yang telah menyelamatka
Aqidah ahli sunnah wal jamaah melalui anak kecil.

duNia aNaK

Burung Bangau
yang

Angkuh

S

eekor bangau berjalan dengan langkah
yang anggun di sepanjang sebuah
sungai kecil, matanya menatap air
sungai yang jernih, leher dan paruhnya
yang panjang siap untuk menangkap mangsa
di air sebagai sarapan paginya. Saat itu, sungai
dipenuhi dengan ikan-ikan yang berenang,
tetapi sang Bangau merasa sedikit angkuh di
pagi hari itu.

“Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil,”
katanya kepada diri sendiri. “Ikan yang kecil
tidak pantas dimakan oleh bangau yang anggun
seperti saya.” Sekarang, seekor ikan yang
sedikit lebih besar dari ikan lain, lewat di
dekatnya.

Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan
yang berada pada air yang dangkal dekat
pinggiran sungai, akhirnya berenang pindah
ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin.
Sang Bangau yang tidak melihat ikan lagi,
terpaksa harus puas dengan memakan siput
kecil di pinggiran sungai.
Cerita ini mengajarkan
anak
untuk
tidak
bersikap angkuh, Bunda.
Karena sifat ini hanya
akan merugikan, baik
orang lain maupun pada
diri sendiri.

“Tidak,” kata sang Bangau.
“Saya tidak akan merepotkan
diri saya untuk membuka paruh
dan memakan ikan sebesar itu!”
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LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK Periode September 2021
Rp. 148,142,430
Rp. 30,620,000

Rp.42,377,600
Rp. 2,140,000
Rp. 818,979

PENERIMAAN

224,099,009
Zakat
Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Infaq -shadaqah
Terikat

Program
Pendayagunaan

PENGELUARAN

294,914,001

Rp. 211,820,888

Rp. 44,329,200
DAU Pendidikan

Rp. 300,000

Rp. 20,087,500

Rp. 87,556,200

Rp. -70,814,992

Rp. 76,915,488

DAU Sosial Lingkungan
Program Dakwah

Rp. 45,391,808
Rp. 13,823,000

Ekonomi

Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 1,397,000
Kesehatan

Biaya Pengembangan Organisasi

Rp. 29,738,529
Biaya Operasional

Dakwah

DAU Ekonomi

KENAIKAN (PENURUNAN)
KAS DAN BANK

Lainnya

Penyaluran
Zakat

Rp. 2,720,000
DAU Kesehatan

Waqaf

Rp. 433,279
Penyaluran
Waqaf

Rp. 12,922,905
Waqaf Tahfidz

Biaya Lain-lain

05
Rp. 4,690,900
Rp. 4,690,900
Dakwah
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duNia aNaK

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

Doa

Turun Hujan
ً

َ ً ّ َ َّّ ُ َّّ
اللهمصيِباناف ِعا
'Allahumma shoyyiban nafi'an'."

"Ya Allah, turunkan lah pada kami hujan yang bermanfaat."
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HijRaHKu

Surga Untuk
BELAHAN JIWA
Wahai orang-orang yang
beriman! Peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya
adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, dan
keras, yang tidak durhaka
kepada Allah terhadap
apa yang Dia perintahkan
kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang
diperintahkan.
(QS At-taḥrim [66]:6)
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Elisa Putri, Mahasiswa dan Pembisnis

H

ijrah sebuah kata yang mungkin tidak asing
bagi semua orang. Pengertiannya pun bukan
hanya sekadar perpindahan secara fisik,
melainkan juga niat dari hati seseorang
untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik dan
lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta.
Berubah memang tidak mudah, baik itu muslim
dan muslimah pasti ada saja halangan serta
tantangannya. Namun bagi mereka yang benarbenar niat ingin berubah, maka akan mengarungi
segala cobaan agar mendapatkan ridha dari Allah
Subhanahu wa ta’ala. Dan inilah yang saya rasakan.
Bagiku hijrah itu sebuah proses. Proses dimana
kita bisa mencapai perubahan yang lebih baik lagi.
Kalau ditanya alasan kenapa saya memutuskan untuk

Untungnya sih, dulu saya tidak sampai
mengikuti pergaulan bebas. Karena memang
dikeluarga, Alhamdulillah saya sudah dididik
jadi pribadi yang memiliki etika sopan santun.
Jadi ketika memutuskan untuk berubah, hanya
membiasakan diri untuk mendekat kepada
Sang Ilahi Robbi, memakai pakaian syar’i dan
memperdalam ilmu agama.

merupakan sebuah ujian. Semoga kita
selalu istiqomah di jalan-Nya.

HijRaHKu

berubah, jawabannya sih sederhana. Selain
memiliki niat yang kuat, saya tidak mau ketika
kelak di akhirat orang tuaku bertanggung
jawab karena perbuatanku yakni tidak
menutup aurat dan berpacaran. Naudzubillah
...

Dan semoga proses hijrahku ini dapat
memberikan surga kelak teruntuk kedua
orangtua, saya bukanlah wanita sholehah
akan tetapi saya berusaha menjadi wanita
yang lebih baik dari sebelumnya. { Seperti
yang dituturkan kepada : Salama}

Jangan pernah bertanya tentang ujian
dan cobaan yang saya dapatkan. Jujur
saja jika Allah tak berada disampingku,
saya tidak tau niat sekaligus proses untuk
hijrahku sekarang bagaimana. Karena waktu
pertama kali memutuskan untuk berubah
dan menggunakan cadar, keluargalah yang
pertama kali menentangnya.
Bahkan sampai bilang kalau aku ini
ikut aliran sesat, begitu juga dengan
tetanggaku. Tapi, Alhamdulillah saya
tidak pernah memasukkan ucapan
mereka dalam hati. Karena biar
hanya Allah lah yang tau apa niatku
yang sebenarnya. Dan saya mampu
melewati itu semua.
Syukur, Alhamdulillah sampai saat
ini ujian yang membuat saya tidak kuat
masih belum ada karena setiap kali ada
masalah pasti selalu melibatkan Allah
SWT dan Insyaallah seterusnya akan
begitu.
Percayalah selama masih bisa
bernafas Allah akan memberikan
kejutan demi kejutan dikehidupan
kita, baik senang maupun sedih itu
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Kolom

Sudirman

PAHLAWAN YANG ALIM

Oleh M. Anwar Djaelani

S

udirman salah satu Pahlawan Nasional.
Kisah hidupnya, perlu sering kita ulangulang membacanya. Banyak yang
mengenal beliau sebagai “Jenderal
Alim”, “Panglima Santri” atau “Pemimpin Shalih”.
Banyak hal yang bisa kita teladani.
Sekilas Performa
Sudirman lahir di Purbalingga Jawa Tengah,
24 Januari 1916. Dia berasal dari kalangan
rakyat biasa. Dia bersahaja dan jujur. Hanya saja,
Sudirman tumbuh dalam lingkungan yang sangat
memerhatikan pendidikan agama.
Semasa bersekolah, Sudirman termasuk murid
yang rajin dan berpikiran maju. Dia menyukai
pelajaran Bahasa Inggris, Ilmu Tata Negara,
Sejarah Dunia, Sejarah Kebangsaan, dan Agama
Islam.
Ketekunannya dalam memelajari agama Islam
dikenal banyak orang, terutama oleh temantemannya. Hal itulah yang membuat dirinya
dijuluki “Haji” oleh orang-orang di sekitarnya.
Sesibuk apapun, di rumah Sudirman rajin
membantu berbagai pekerjaan “rumahan” seperti
mengisi bak kamar mandi dan menyapu. Dia
sangat taat pada orangtua. Hal lain, dia suka
olahraga dan dikenal cakap di cabang sepakbola.
Aktivis Dakwah
Semasa sekolah, Sudirman aktif di kegiatan
Muhammadiyah dan kepanduan. Awal, dia
menjadi anggota Kepanduan Bangsa Indonesia
(KBI). Kemudian menjadi anggota kepanduan
Hizbul Wathan (HW) Muhammadiyah.
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Bakat dan jiwa kepejuangan Sudirman
terlihat sejak dari kepanduan HW. Juga,
peningkatan
kemampuan
fisik
dan
penggemblengan mental kemiliterannya
ditempa melalui organisasi berbasis dakwah ini.
Di HW, Sudirman tak hanya sebagai anggota
tapi kemudian menjadi ketua.
Di kalangan HW, pengaruh Sudirman
sangat besar sehingga dia diangkat sebagai
pimpinan. Meski pendiam, dia tegas. Dia selalu
berpegang kepada kebenaran. Dia dapat
mengayomi kawan-kawannya.
Sudirman memiliki semangat berdakwah
yang tinggi. Saat berdakwah, dia lebih banyak
menekankan ajaran tauhid. Berikutnya,
Sudirman menekankan kesadaran beragama
dan kesadaran berbangsa.
Urutan berpikirnya, bahwa
dengan
membenahi
tauhid maka akan timbul
dengan
sendirinya
semangat
jihad
untuk melakukan

Di soal jihad, ada beberapa ayat Al-Qur’an
yang sering dikutip Sudirman. Di antaranya
adalah QS As-Shaff [61]: 10-11, yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah
kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan
yang dapat menyelamatkanmu dari azab
yang pedih, (yaitu) kamu beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di Jalan
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
Juga, QS Al-Baqarah [2]: 154 yang artinya:
“Dan
janganlah
kamu
mengatakan
terhadap orang-orang yang gugur di jalan
Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan
(sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu
tidak menyadarinya”. Makna “hidup” di ayat
itu, yaitu hidup dalam alam yang lain yang
bukan alam kita ini. Di situ, mereka mendapat
kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Selebihnya,
tentang makna “hidup” ini, hanya Allah sajalah
yang mengetahuinya.
Dalam
pergerakan
menegakkan
kemerdekaan, diniatkan oleh Sudirman bahwa
hal itu sebagai bagian dari pelaksanaan jihad
fi-sabilillah. Dia tanamkan kepada para anak
buahnya, bahwa jika mereka gugur dalam
perang maka itu tidaklah mati sia-sia melainkan
gugur sebagai syuhada. Sudirman berusaha
meneladani seluruh kehidupan Rasulullah Saw.
Dia sederhana, suka kebersihan, memelihara
kebersamaan, dan punya siasat tangguh dalam
melawan musuh.

Pemimpin Militer
Mengawali karir militernya sebagai seorang
da’i muda yang giat berdakwah di era 1936
sampai 1942 di daerah Cilacap dan Banyumas.
Pada masa itu Sudirman adalah da’i masyhur
yang dicintai masyarakat. Di antara tema yang
sering disampaikan Sudirman adalah tentang

jihad. Terkait ini, doktrin paling menonjol yang
dipegangnya adalah “amar makruf nahi munkar”.

Kolom

perlawanan terhadap penjajah. Memang,
kapanpun, pekerjaan membenahi tauhid harus
selalu didahulukan. Terlebih ketika itu masyarakat
masih sangat kental dipengaruhi adat-istiadat
yang tak sejalan dengan nilai tauhid.

Perang gerilya yang Sudirman lakukan
tak luput dari usahanya dalam mencontoh
Rasulullah Saw. Sewaktu berada di Desa Karang
Nongko, setelah sebelumnya menetap di Desa
Sukarame, Panglima Besar Sudirman memiliki
kalkulasi. Dia menilai desa tersebut tidak aman
bagi keselamatan pasukannya.
Sudirman lalu mengambil keputusan untuk
meninggalkan desa dengan taktik penyamaran.
Ini diilhami atas apa yang dilakukan Rasulullah
Saw beserta para sahabatnya saat akan berhijrah.
Setelah shalat subuh, Sudirman dengan
beberapa pengawal pergi menuju hutan. Mantel
yang biasa dipakai olehnya ditinggal dalam
rumah di desa itu termasuk beberapa anggota
rombongan, yaitu Supardjo Rustam dan Heru
Kesser. Pagi harinya, Heru Kesser segera
mengenakan mantel tersebut dan bersama
Supardjo Rustam berjalan menuju arah selatan.
Sampai pada sebuah rumah, barulah mantel
tersebut dilepas dan mereka berdua bersama
beberapa orang secara hati-hati pergi menyusul
Sudirman.
Sore harinya, pasukan Belanda dengan
pesawat pemburunya membombardir rumah
yang sempat disinggahi Supardjo Rustam dan
Heru Kesser itu. Hal ini membuktikan, betapa
Sudirman sangat menguasai taktik dan sejarah
perjuangan dalam Islam.
Sang Teladan
Bangsa Indonesia harus bersyukur pernah
memiliki putra terbaik. Sudirman adalah Bapak
Tentara Indonesia yang shalih. Sudirman wafat
pada 29 Januari 1950 di Magelang. Umurnya
relatif pendek, hanya 34 tahun. Tapi, jasajasanya kepada agama dan bangsa sungguh
sangat panjang. Untuk itu, atas jasa-jasanya
maka sangat pantas jika pada 1997 pemerintah
Indonesia menganugerahinya gelar Jenderal
Besar. Sungguh, Sudiman adalah pemimpin
shalih yang berhasil.
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Vaksin juga seperti momok. Karena kemana
saja harus menujukkan data diri vaksin. Ingin
berkendara keluar kota pun, disibukkan dengan
layar vaksin. Tak peduli dengan umur. Tua, muda
dan anak-anak pun ribut dan ribet vaksin. Dan
bagi yang belum vaki seperti dikejar ‘dosa’.
Mereka pada lupa dengan vaksin
sesungguhnya yang bisa menghantarkan
ketenangan hidup. Vaksin yang bisa menjadi
peluang hidup dunia dan akherat.

Vaksin apa itu?
Vaksin yang dipenuhi dengan kekebalan,
kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Vaksin
yang tidak perlu lagi keribetan. Dan vaksin yang
tak diperlukan menujukkan kartu atau sertifikat.
Itulah vaksin iman.
Vaksin iman adalah vaksin kekebalan
keyakinan atas kehadiran Allah dalam
kehidupan kita. Vaksin yang dipenuhi dengan
keterlibatan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Vaksin yang bisa menjaga kita agar tak berharap
pada berhala. Vaksin yang menjauhkan dari
kemusyrikan. Vaksin yang penuh dengan
pengharapan hidup di surga.

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
perbuatan syirik yang aku sadari. Dan, aku
memohon ampun kepada-Mu atas dosa-dosa
yang tidak aku ketahui.

RefleKSi

H

ampir tiga bulan terakhir ini, masyarakat
diributkan dengan vaksin. Vaksin
sebagai pencegahan. Bervaksin agar
bisa masuk mall. Ada pula yang ingin
vaksin karena bisa kesana kemari.

Vaksin iman adalah vaksi ketaatan
manusia pada sang Pencipta. Vaksin yang bisa
mengantarkan ketenangan dalam ibadah dan
dijauhkan dari kesyirikan kecil (asghar) atau
kesyirikan besar (kubro).
Rasulullah SAW berkata, “Sesuatu yang aku
khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan
syirik asghar.” Ketika Rasulullah SAW ditanya
tentang maksudnya, beliau SAW menjawab,
“Contohnya adalah riya.”
Akhlak tercela harus dicegah dari kesadaran
diri untuk tidak melakukannya. Selama manusia
hidup di dunia akan terlibat dengan dua sisi
perbuatan yang saling bertolak belakang, yaitu
akhlak terpuji dan tercela.
Akhlak terpuji akan mengantarkan seseorang
pada kebaikan dalam kehidupan. Bagi orang
Islam, akhlak terpuji tidak hanya memengaruhi
kebaikan dunia, namun juga untuk kehidupan di
akhirat.
Jadi vaksin iman, memberikan peluang
kepada kita menjadi hidup lebih bersahaja dan
penuh dengan kebahagiaan dunia akherat.
(A.Zakki)

Menurut Ibnul Qayyim, manusia paling
cerdas adalah dia yang berbuat baik, namun
selalu dibarengi rasa takut pada Allah. Dan
manusia paling bodoh adalah dia yang
berbuat maksiat dan tenang-tenang
saja tanpa merasa takut sedikit pun.
Rasulullah
“Ucapkanlah:

SAW

menjawab,

ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ّ َّ ُ َّ
ََ َ
ش َك بِك َوأنا
ِ َ اللهم َ ِإ ِن أعوذ بِك َ أن أ
َْ َ
َْ
ْ
 َوأ ْستَغ ِف ُر َك ل ِ َما ال أعل ُم،أعل ُم
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mewaRNai

Bahan :
1. Plastisin (biru, putih, dan
hitam)

Cara membuat :
1. Ambil plastisin warna
biru lalu bentuk menjadi
lingkaran sedikit lonjong
agak
besar
untuk
badannya
2. Buat 4 buah lingkaran
lagi dengan ukuran kecil
untuk kakinya
3. Buat plastisin menjadi
lonjong
untuk
jadi
belalainya
4. Buat telinganya dengan
membuat
plastisin
menjadi pipih
5. Satukan bagian bagian
seperti
badan,
kaki,
belalai, dan telinga
6. Jangan lupa diberi mata
dan gading
7. Yang terakhir, beri ekor di
belakang
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K

ue tradisional selalu memiliki keunikan
citarasa tersendiri. Satu jenis kue rasanya
akan berbeda dengan jenis kue lainnya.
Seperti kue lapis jongkong. Kue manis legit
yang terbuat dari tepung beras dan tepung sagu.
Teksturnya kenyal tetapi lembut. Gurih santan
menjadi ciri khas dari kue tradisional ini.

Bahan:
•

300 gram tepung beras

•

75 gram tepung sagu

•

300 gram gula pasir

•

1 1/2 sdt garam

•

1300 ml santan dari 2 butir kelapa

•

100 ml air

•

1 tetes pewarna hitam

•

100 ml air suji

Cara Membuat:
1. Aduk rata tepung beras, tepung sagu, gula
pasir, garam dan santan hingga menjadi
adonan licin.
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2. Bagi dua adonan, satu bagian campur
dengan air dan pewarna hitam, dan satu
bagian lain campur dengan air suji.
3. Panaskan panci pengukus, panaskan
cetakan yang telah diolesi tipis dengan
minyak goreng.
4. Tuang 125 ml adonan hijau ke dalam
cetakan. Kukus 7 menit.
5. Tuang adonan hitam ke atas adonan
hijau, kukus 7 menit.
6. Lakukan berselang-seling hingga adonan
habis.
7. Terakhir kukus adonan 20 menit. Angkat
dan dinginkan.
8. Keluarkan dari dalam cetakan.
9. Sajikan dengan saus areh santan di
atasnya.

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

Testimoni Aqiqah
Dini, Wiraswasta
“Alhamdulillah rasanya enak banget banyak yang suka,
kami puas menggunakan istiqomah aqiqah. Karena dari
aqiqah anak pertama sampai ke-3 aqiqah di Istiqomah
Aqiqah, pelayanan dan pengiriman juga baik”

Rini, Ibu Rumah Tangga
“Alhamdulillah orderan datang tepat waktu,
kondisi packing juga rapi. HARGA BERSAHABAT.
Walau lebih murah dibanding tempat lain, tapi untuk
rasa berani bersaing. ENAK!”

Ismi Yunita, Wiraswasta
“Istiqomah Aqiqah komit banget sama janjinya, jadi
bisa datang sesuai bahkan sebelum deadline acara. Rasa
masakan juga enak, sampe kemarin ada yang nanya contact
untuk aqiqah juga dan teman saya juga setuju kalau ini
enak. Terimakasih yaa Istiqomah Aqiqah.”

Yuliawati, Ibu Rumah Tangga
“Alhamdulillah semua orang pada suka sama rasa nya, bener-bener
cocok banget buat lidah jawa dan bahkan masyarakat di daerahku
yang mayoritas orang madura pun suka sekali sampai tetanggaku
bener-bener kasih jempol buat masakannya.
Terimakasih ISTIQOMAH AQIQAH karena sudah amanah dan
bener-bener puas dalam melayani custumer”
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SeRba-SeRbi

Paket Acara

All In One
Oleh : Titanio

Ferriawan, S.Pd

K

elahiran Si Kecil, tentu membawa
kebahagiaan tersendiri khususnya bagi
kedua orang tua. Sembilan bulan berada
di dalam kandungan sang bunda, akhirnya
bisa bertemu dengan buah hati tercinta. Tapi jauh
hari sebelum hari lahir tiba, ada baiknya bunda
dan ayah memperispkan budget-nya. Bukan hanya
untuk biaya kelahiran dan segala perlengkapannya
saja, namun pengeluaran acara aqiqah juga harus
dipersiapkan.
Aqiqah dapat diartikan sebagai bentuk rasa
syukur kepada Allah SWT atas kelahiran sang
buah hati. Rasa syukur tersebut diwujudkan
dengan memotong kambing dan dibagikan
kepada saudara, tetangga sekaligus mereka yang
membutuhkan.
Nah, sekarang untuk menemukan layanan
aqiqah, memang terbilang cukup mudah untuk

Official Media Partner:

LPP FM 100,9 Informatif | Cerdas | Menghibur
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dilakukan. Dimana sudah banyak layanan
jasa yang menawarkan menu paket aqiqah
yang menarik. Tapi tahukah kamu, bahwa ada
salah satu tempat aqiqahan yang mempunyai
penawaran paket lengkap untuk acara
aqiqahan sang buah hati?
Ya, Istiqomah Aqiqah hadir bukan hanya
sekadar menawarkan menu paket olahan
kambing saja. Tetapi kini juga ada paket acara
Aqiqahan lengkap tanpa membuat Bunda dan
Ayah ribet untuk menyiapkan semuanya.
Hanya dengan 1.900.000, bunda dan ayah
bisa mendapatkan paket acara aqiqah All In
One meliputi banjari, khataman Al Qur’an,
pembacaan doa bersama, pigura serta
dokumentasi acara. Jadi tunggu apalagi, yuk
pesan paket acara All In One untuk sang buah
hati.

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_Sidoarjo

LAZ PROVINSI /
KABUPATEN / KOTA
DENGAN
KATEGORI
KELEMBAGAAN
TERBAIK

Paket Harga Kambing
MENU PILIHAN
SATE
KRENGSENGAN
Non Aqiqah 100 - 125
35 iris
Sedang
175 - 200
55 iris
Besar
275 - 300
85 iris
Super
375 - 400
115 iris
Platinum
475 - 500
140 iris
PAKET

Gule

KAPASITAS

1 panci
1 panci
1 panci
1 panci
2 panci

40 orang
70 orang
100 orang
125 orang
150 orang

HARGA
JANTAN
2.200.000
2.500.000
3.050.000
3.400.000

BETINA
1.450.000
1.700.000
1.850.000
2.200.000
2.550.000

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

Paket Nasi Kotak
TYPE
Non Aqiqah
Sedang
Besar
Super
Platinum

JUMLAH
KOTAKAN
40 Box
70 Box
100 Box
125 Box
150 Box

HARGA PAKET HARGA PAKET
JANTAN
BETINA
2.250.000
3.400.000
2.850.000
4.100.000
3.450.000
4.950.000
4.050.000
5.800.000
4.800.000

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

Barcode Google maps
Istiqomah Aqiqah diakses lewat
Android, iPhone, Blackberry

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

