
"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.

IZIN KEMENAG : SK KEMENAG 520 TAHUN 2017
MENKUMHAM-RI :  AHU.4866.AH.01.04. TAHUN 2010
AKTE NOTARIS :  H.R . SUMARSONO, SH.
TANGGAL AKTA :  01 JULI 2010
NOMOR AKTA :  1
STP PROPINSI :  460/810/102.006/STPU/ORS/2010
NPWP :  02.210.865.8-643.000
e-Mail  : info@lazdau.org

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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Barang Bekas Barokah; 
kita anggap receh, 

DiDamBakan mereka

Dapur kita40

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

Otak-otak Saus Kari

LaiLa Fitri anah, 
Wirausaha 

seDekah tak perlu 
menunggu kaya Mari pEDuLi

 3170 01 02 063 7532 a.n. Panti Asuhan Istiqomah

 026 278 9543 a.n. Yys Dompet Amanah PA Istiqomah 

 709 221 2216 a.n. Panti Asuhan Istiqomah

 169 008 8888 a.n. Yayasan Dompet Amanah Umat

 710 709 1787 a.n. LAZ Dompet Amanah Umat 

 200 902 7404 a.n. Yayasan Dompet Amanah Umat 

 409 722 9550 a.n. Yayasan Dompet Amanah Umat

 713 139 8306 a.n. Graha Alqur’an Sidoarjo
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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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DiTERBiTKAN olEh:
Yayasan Dompet Amanah Umat DEWAN PENGARAH: Drs. Margono, M.Pd, Drs. Sofyan 
lazuardi, Ainur Rofiq Sophiaan, SE. M.Si, Nurhidayat PIMPINAN UMUM: Moh. Takwil, 
M.Pd STAF AHLI: A. Zakki DEWAN REDAkSI: iqbal Farabi Anas, indah Permatasari, 
Zaini Syam, M.Pd, Andre husnari, S.Sos PIMPINAN REDAkSI: Siti Salama REDAkTUR 
PELAkSANA: hakim REDAkSI: Siti Salama, Ary Yasirlana, CHIEF EDITOR MEDIA ONLINE: 
AZiS kONTRIBUTOR: Dr. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil i, h. Maskhun, S. Ag. M. hi, Samsul 
Bahri, Fahmi Tibyan, Nurus Sa’adah, ST., M. Anwar Djaelani, DISTRIBUSI: Taufik 
hidayat, Syaiful, Febri lutfi Roni, Fidelia Pratama latuconsina, S.i.Kom, Abdul Ghoni.

Setiap orang pasti ingin mendapatkan 
balasan (pahala) yang terbaik, namun 
tidak akan didapatkan balasan yang baik 
kecuali kita berbuat kebaikan. Ingatlah 

bahwa niat saja dalam melakukan kebaikan, 
maka Allah telah mencatatnya di sisiNya sebagai 
kebaikan. Inilah artikel mengenai raih phala 
terbaik dengan bersedekah, yuk kita simak.

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Dan 
barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka 
Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi 
rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS. Saba’ : 39). 
Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, “Kapan (dan 
apa) saja kalian bersedekah maka Allah akan 
menggantinya di dunia. Sedangkan di akhirat 
akan diganti dengan pahala dan balasan terbaik 
(surga).

Tetapi kebanyakan dari kita masih banyak 
yang melakukan keburukan serta masih 
banyak melalaikan perbuatan kebaikan. 
Padahal sudah pasti kita akan kembali 
kepada-Nya. Dan setiap dari kita tidak 
mengetahui kapan akan datangnya kematian 
yang menjemput kita. Untuk mempersiapkan 
bekal di akhirat tidak ada cara lain selain 
dengan memperbanyak pahala. Salah satu 
amalan yang dapat menyelamatkan yakni 
dengan cara memperbanyak sedekah.

Lalu sedekah dengan menggunakan 
apa saja sih yang dapat meraih pahala di 
akhir tahun 2021? Semuanya telah di kupas 
tuntas oleh Tim Redaksi dalam Rubrik Utama 
Majalah Istiqomah, yang bertajuk “Flash Sale 
Pahala”. {}

Raih Pahala
sekarang Juga!
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iqbal Farabi anas, a. md. Fis (CEO LAZ DAU)

Pandemi Covid-19 mempengaruhi 
perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu seluruh 
dunia menghadapi penurunan ekonomi yang 
hampir semua negara melakukan pembatasan 
mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara 
yang menerapkan lockdown yang memberikan 
konsekuensi pada perekonomian yang langsung 
merosot sangat tajam.

Alhamdulillah di pertengahan tahun 2021 ini 
perlahan-lahan Allah membukakan rezeki untuk 
hambanya. Rezeki diberikan Allah dalam bentuk 
apapun, baik itu berupa harta, makanan, rasa 
senang maupun bahagia dan Sang Maha Pemberi 
memberikannya secara cuma-cuma semata hanya 
agar kebutuhan manusia tercukupi.

Nah, ketika Allah sudah memberikan rezeki 
biasanya akan disisihkan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, ditabung dan yang 
paling penting adalah untuk diberikan kepada 
mereka yang membutuhkan. Oh ya, berbagi 
akan menumbuhkan rasa saling memiliki bagi 
sesama makhluk. Dalam Islam, setiap orang bisa 
melakukannya dengan sedekah. Selain menjadi 
sarana mendekatkan diri dengan sesama, juga 
dapat menjadi pahala yang berlipat ganda.

Jika zakat memiliki aturan terkait waktu dan 
jumlah, sedekah adalah pemberian yang bisa 
diberikan oleh siapapun dan kapanpun. Jenis 
sedekah pun bermacam-macam yang bisa diawali 

dengan niat yang ikhlas. Bahkan, sedekah 
merupakan amalan yang dicintai Allah SWT.

Salah satunya dengan sedekah barang 
bekas layak pakai, seperti halnya barang 
elektronik, baju, sepeda, handphone, mobil, 
sepeda motor dan apapun barang layak 
yang sudah tidak terpakai oleh keluarga 
kita bisa diberikan kepada mereka yang 
membutuhkan . 

Selagi di akhir tahun 2021, yuk berbenah 
diri dan sekaligus merapikan rumah agar 
barang bekas yang menumpuk di rumah 
bisa ditukar dengan pahala. Jangan lupa 
borong sebanyak-banyak ya ... {}    

Borong Pahala 
sebanyak-banyaknya!

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (yaitu) 
orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imron ayat 133-134)

Rabiul akhiR 1443 h
DesembeR 2021 m

isTiQOmah 5

se
l

a
y

a
n

G
 P

a
n

D
a

n
G



arya Budi saputra, 
penerima Beasiswa

“ Tak ada salahnya kan, jika 
anak yatim piatu memiliki 
cita-cita untuk menjadi 
Tentara Nasional Indonesia?”

Harapan
Tak Boleh
PuTus
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Jika boleh jujur rasanya tak pernah ada 
yang namanya benar-benar siap menghadapi 
kenyataan saat orang tua kita akhirnya pergi 
untuk selamanya. Kalau boleh memilih,  pasti 
ingin bisa terus bersama orang tua kita sampai 
akhir hayat. Hanya saja hidup ini sesungguhnya 
bukan milik seorang hamba.

Saat takdir berkata lain, mau tak mau kita 
harus menerimanya. Ketika orang tua akhirnya 
berpulang, rasa sedih dan duka lara pasti 
menyergap. Hidup pun rasanya tak sama lagi, 
ada ruang di hati yang kosong dan hampa. Dan 
kita baru menyadari betapa berharganya sosok 
mereka setelah merasakan kehilangan.

Hanya doa sebagai pengantar rindu serta 
mewujudkan apa yang kita impikan untuk 
menjadi nyata sekaligus membuat mereka di 
surga merasa bangga. Dan inilah yang akan 
dilakukan oleh Arya Budi Saputra salah satu 
penerima beasiswa dari LAZ Dompet Amanah 
Umat. 

Arya, begitu panggilan akrabnya. Ia adalah 
anak dengan perawakan kecil dan berkulit 
coklat. Meski tubuhnya kecil karna memang 
masih berusia 6 tahun, dia adalah anak yang 
ramah. Siapa sangka ternyata orang tuanya 
sudah meninggal dunia sejak usianya masih 
4 tahun. Sang tulang punggung keluarga 
meninggal ketika umur 45 tahun karena 
keracunan obat, sedangkan sang malaikat tak 

bersayap meninggal di usia 39 tahun akibat 
sakit paru-paru dan penyakit yang berbahaya.

 Anak dari 3 bersaudara ini merupakan 
anak yang terakhir dan mempunyai 2 kakak 
perempuan yang merawatnya. Siapa sangka, 
anak yang masih duduk di bangku Sekolah 
Dasar (SD) ini juga harus merasakan penyakit 
berbahaya yang sama dengan ibunya dan harus 
rutin rutin cek up ke rumah sakit agar sakitnya 
tidak bertambah parah. 

“Alhamdulillah,  saat ini penyakit Arya sudah 
mulai membaik dan hanya cek up 1 bulan sekali. 
Semoga Allah segera memberikan kesembuhan 
untuk adek saya,” tutur sang kakak. 

Karna himpitan ekonomi dan belum 
adanya skill untuk bekerja, maka anak yang 
masih kelas 1 SD ini pun harus hidup dengan 
sangat sederhana bersama kedua kakak 
perempuannya. 

Menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
merupakan cita-cita yang diimpikan oleh Arya 
dan kebanggan untuk orang tua sekaligus 
keluarga. Terus berdoa, semangat serta kerja 
keraslah yang kini akan ia lakukan demi 
mewujudkan itu semua.

Doakan ya, supaya apa yang diinginkan bisa 
menjadi nyata dan segera sembuh dari penyakit 
berbahaya yang dideritanya. Aamiin ... 

Harapan
Tak Boleh
PuTus
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Maka barang siapa 
yang mengerjakan 
kebaikan seberat 
zarrah, niscaya 
dia akan melihat 
(balasan) nya.” 
(QS. Az-Zalzalah : 7).

laila Fitri anah, Wirausaha

Sedekah
tak perlu menunggu kaya

Tau gak sih, salah satu sumber 
kebahagian, ketenangan 
sekaligus ketentraman hati 
dan diri adalah selalu berbagi 

kebahagiaan serta rezeki kepada 
sesama. Memberi itu semuapun juga 
tidak selamanya harus besar, karena 

kita bisa memulai dari hal yang kecil, 
tetapi besar manfaatnya bagi mereka 
yang membutuhkan. 

Ya, sedekah tidak perlu harus 
menunggu jadi kaya, berpangkat 
ataupun  punya segala yang ia 
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inginkan. Terkadang kebanyakan orang 
ketika ia sudah dilimpahkah harta yang 
berlebih semakin lupa dengan hak yang 
harus di keluarkan. Oleh karena itu, selagi 
Allah memberikan serta melapangkan 
rizki maka bersegeralah untuk berbagi 
walaupun hanya dari hal yang kecil dan 
tenang saja jika niatnya ikhlas Lillahitaala, 
Allah akan melipat gandakan apa yang  
telah dikeluarkan. 

Dan nikmat inilah yang perlahan mulai 
saya rasakan. Saya adalah seorang ibu 
rumah tangga yang memiliki tiga orang 
putra putri yang begitu sehat sekaligus 
mempunyai usaha warung kopi bersama 
suami. Ya, hasil dari usaha inilah untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus 
untuk bersedekah.

Ya walaupun jumlahnya tidak banyak 
yang penting rutin dan juga kami ikhlas 
memberi. Alhamdulillah dari rutin inilah, 
akhirnya saya menitipkan amanah ini 
kepada LAZ DAU. Meskipun kalau boleh di 
bilang masih muda dalam urusan berbagi, 
tapi semangatku tidak pernah turun untuk 
melakukannya. Awalnya memang susah, 
tetapi lama-kelamaan menjadi terbiasa 
dan terasa sangat mudah.

Jangan pernah bertanya soal ujian 
yang Allah berikan kepadaku, karena di 
tahun ini saja ada 2 masalah berat yang 
Allah hadirkan untuk mengukur tingkat 
keimananku. Tapi percaya atau tidak, Allah 
juga memberikan pertolongan entah melalui 
perantara apa dan lewat siapa. Semua terasa 
begitu cepat sekaligus saya hanya bisa ucap 
“Alhamdulillah”.

Percayalah tidak ada ceritanya orang 
yang terus menerus bersedekah akhirnya 
jatuh miskin.  Justru sebaliknya,  mereka yang 
bersedekah akan terus menerus bertambah 
kaya. Lihatlah sosok  sahabat Abdurrahman 
bin Auf yang walau sudah menginfaqkan 
‘segunung’ hartanya di jalan Allah, ternyata 
hartanya makin berlimpah dan berlimpah.

Semoga Allah memberikan kemudahan 
untuk kita untuk agar bisa berbuat kebaikan 
serta istiqomah untuk berbagi.{seperti yang 
dituturkan kepada: Salama]
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Sedekah tak selamanya harus dengan 
materi, barang bekas hampir menjadi 
sampah pun bisa menjadi amalan 
berharga. Nah, bagaimana caranya? Ya 

tunggu kapan lagi, segera saja realisasikan niat 
kita untuk berbagi apapun yang kita punya. 
Seandainya kalau mau jujur, pasti dirumah 
banyak barang-barang sudah tidak terpakai 
lagi tetapi kondisinya masih layak pakai atau 
sering di sebut Barang Bekas Berkualitas. 

Dari mulai sepeda motor bekas, ada mainan 
bekas, ada Furniture bekas, ada kompuuter 
dan barang-barang elekteronik bekas, ada 
kayu bekas, ada besi bekas, mungkin juga ada 
mobil dan motor bekas jadi kalau kita 
sedekahkan nilainya kan menjadi Sangat 
Tinggi karena itu menjadi amalan yang 
sangat mulia. Nah, di lemari kita 
ataupun lemari sanak saudara pasti 

ada pakaian yang kita simpan lebih dari 1 tahun 
bahkan lebih, tidak pernah dipakai karena 
sudah kesempitan ataupun sudah tidak nge-
trend  lagi. Apa itu bukan sampah namanya? 
Kenapa tidak kita sedekahkan saja?

Apalagi akibat pandemi ini Covid-19, kita 
lebih banyak berada di rumah. Momen inilah 
bisa digunakan untuk membersihkan rumah 
termasuk membereskan dan menyortir barang-
barang. Nah, setelah barang-barang tersebut 
terkumpul pasti sering merasa kebingungan 
apakah mau membuangnya atau lebih baik 
dibuang begitu saja.  

Flash Sale Pahala!
“Dan apa saja yang kamu infaqkan, niscaya Allah akan menggantinya.

Dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya” (Q.S Saba’ 39).
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Tapi sebelum berfikir untuk membuangnya, 
akan lebih baik lagi jika barang yang sudah 
tak terpakai namun masih bisa digunakan 
disalurkan maupun didonasikan kepada mereka 
yang lebih membutuhkan. ”Dan berikanlah 
kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang 
yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS Al 
Isra’ : 26-27)

Kini sudah banyak tempat donasi barang 
yang bersedia menampung barang layak 
pakai, nantinya barang-barang tersebut 
akan didistribusikan ke pihak membutuhkan. 
Contohnya seperti “Sedekah Barang Bekas 
Barokah (Barkah)” merupakan salah satu bentuk 
unit program yang dimiliki oleh Lembaga Amil 
Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ DAU). 

Apakah tertarik untuk bersedekah barang 
bekas berkualitas, segera saja realisasikan niat 
kita untuk bersedekah di akhir tahun 2021. 

sedekah Barang Bekas Barokah (Barkah)
Program Sedekah Barang Bekas Barokah 

(Barkah) merupakan bagian dari program yang 
kreatif infaq sedekah dalam bentuk barang dari 
LAZ Dompet Amanah Umat melalui sedekah 
barang bekas ataupun sudah tidak di pakai 
oleh pemiliknya baik perorangan, keluarga, 
komunitas, instansi, perusahaan dan lain-
lainnya. 

Sedekah ini bisa berupa barang-barang 
elektronik, peralatan rumah tangga, alat 
transportasi, baju-baju layak pakai, koran 
atau kertas, buku-buku, komputer, leptop, 
motor, mobil ataupun lainnya yang masih 
dimungkinkah masih bisa dimanfaatkan untuk 
kemaslahatan dan kemanfaatkan sesama.

“Tujuan program Barkah salah satu 
diantaranya adalah memfasilitasi para donatur 
yang belum memiliki kemampuan bersedekah 
dalam bentuk harta ataupun uang tunai. 

Jadi meskipun belum bisa bersedekah dalam 
bentuk uang, bisa berbentuk barang meskipun 
itu barang bekas layak pakai,” tutur Sugeng 
Pribadi, S.I.Kom, General Manager Fundraising. 

Sudah 8 tahun, program ini dimulai dan 
mendapatkan respon antusias dari para 
donatur dan hingga saat ini program ini masih 
digunakan sebagai program kreatif. Sampai 
saat ini jumlah donatur program barkah dan 
penerima manfaat program sudah mencapai 
ribuan orang. 

“Harapan dengan adanya program ini, 
bisa menjadi bagian dalam rangka membantu 
mustahik dalam bentuk pemberian barang 
yang layak pakai dan dibutuhkan atau dilakukan 
konversi dengan cara penjualan atau lelang 
sebagai cara memaksimalkan manfaat sebagai 
upaya penghimpunan ataupun pendanaan 
dalam mebantu suksesnya program-program 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat 
(LAZ DAU),” tambahnya.

sedekah melalui lembaga, karena 
amanah.

Berbagi tak selalu harus dengan materi, 
dengan barangpun bisa asal tulus ikhlas ketika 
memberi. Tenang saja Allah akan menggantinya 
dengan lebih. Janji inilah yang di yakini oleh 
Sonet warga Candramas-Sidoarjo. “ Saya sudah 
lebih dari 3 kali mensedekahkan barang yang 
sudah tidak terpakai di LAZ DAU. Terakhir kali 
ada televisi dan kulkas dan Alhamdulillah sama 
sekali tak ada rasa menyesal di dalam hati,” 
tuturnya.

Tujuannya mensedekahkan barang-barang 
layak pakai kepunyaannya adalah untuk 
mengurangi barang-barang yang ada di rumah 
dan mungkin banyak dari orang-orang yang 
membutuhkannya. 

“Kalau ditanya kenapa saya 
mempercayakannya melalui LAZ DAU? Karena 
sudah terbukti LAZ DAU sebagai lembaga 
yang benar-benar amanah. Mangkanya saya 
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada 
LAZ DAU,” tambahnya. 
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Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar 
merupakan Sultan Aceh pertama 
yang melakukan penyerangan 
terhadap kerajaan-kerajaan yang ada 

di Semenanjung Melayu. Alauddin Ri’ayat 
Syah al-Kahar adalah Sultan Aceh ketiga 
yang memerintah dari tahun 1537—1568 M. 
Dirinya berkuasa setelah Sultan Ali Mughayat 
Syah (1514—1528 M) dan Sultan Salahuddin 

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

Sultan Alauddin
Ri’ayat Syah
sang penakluk dari kesultanan aceh

(1528—1537 M). Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar 
disebut sebagai salah satu penguasa terkuat 
dalam sejarah Kesultanan Aceh. Pada masanya, 
kekuasaan yang dimulai oleh ayahnya berhasil 
diperkuat. Selain itu, Sultan Aceh yang berhasil 
menjalin hubungan diplomatic dengan Khilafah 
Turki Utsmani adalah Alauddin Ri’ayat Syah al-
Kahar.

awal kepemimpinan

Pada masa Sultan Ali Mughayat Syah 
(Sultan Aceh Pertama), Kesultanan Aceh mulai 
melakukan perlawanan terhadap Portugis. 
Sepeninggalnya, tahta jatuh ke anak tertuanya, 
Sultan Salahuddin, di mana perlawanan Aceh 
terhadap Portugis mulai berkurang, bahkan 
hampir kalah. Menyadari situasi tersebut, 
Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar menggantikan 
posisi kakaknya dan memproklamirkan diri 
sebagai Sultan Aceh selanjutnya. Setelah resmi 
menjabat sebagai Sultan Aceh, Alauddin Ri’ayat 
Syah al-Kahar langsung mengerahkan armada 
perangnya untuk melawan Portugis di Malaka.
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hubungan dengan khilafah turki utsmani

Sultan Alauddin Ri’ayat Syah pemimpin 
Kesultanan Aceh Darussalam mengirim surat 
kepada Turki Utsmani yang dipimpin Sultan 
Sulaiman al-Qanuni. Di dalam suratnya, Sultan 
Alauddin Ri’ayat Syah menyampaikan bahwa 
Kesultanan Aceh Darussalam tidak memiliki 
perlindungan atau tempat mengadu selain 
kepada Kekhalifahan Turki Utsmani. Aceh 
Darussalam percaya seandainya Khalifah 
mengetahui mereka sedang berperang atas 
nama Allah melawan penjajahan, mungkin saja 
Khalifah akan membantu. Sebab menolong 
Islam adalah tanggungjawab Khalifah yang 
baik. Sultan Alauddin Ri’ayat Syah dalam 
suratnya juga menyampaikan, mengharapkan 
bantuan tentara, senjata dan ahli-ahli yang 
memiliki pengalaman perang dari Khilafah 
Turki Utsmani. Aceh Darussalam juga meminta 
bantuan agar Khalifah mengirim kuda-kuda 
terlatih dan para ahli untuk membangun 
benteng, membuat meriam dan kapal perang.

Namun, bantuan untuk Aceh Darussalam 
baru bisa dikirim oleh Sultan Selim II anak 
dari Sultan Sulaiman al-Qanuni. Karena saat 
surat permohonan bantuan dari Sultan Aceh 
Darussalam tiba di Khilafah Utsmani, Sultan 
Sulaiman al-Qanuni sedang berperang bersama 
pasukannya di Hongaria. Saat di Hongaria, 
Sultan Sulaiman al-Qanuni meninggal dunia 
karena sakit. Pada tahun 1566 M, Sultan Selim 

II menggantikan kedudukannya. Selanjutnya 
Sultan Selim II membalas surat Sultan Alauddin 
Ri’ayat Syah. 

Di dalam suratnya, dia menyampaikan 
Khilafah Utsmani menyiapkan 15 kapal perang 
kecil dan dua kapal perang besar. Selain itu, 
Khilafah Utsmani juga menyiapkan peluru 
meriam, peluru meriam kecil, bubuk mesiu, 
300 kapak dan 300 sekop. Di dalam kapal ada 
kapten kapal, ahli senjata, prajurit, awak kapal, 
peralatan perang, senjata dan amunisi yang 
lengkap. 

Gaji setahun untuk tentara sudah dibayar 
dan perbekalan gandum untuk setahun 
diangkut keatas kapal agar tidak kekurangan 
makanan selama perjalanan. Pimpinan utusan 
dari Turki Utsmani ini diserahkan ke Kurdoglu 
Hizir yang telah ditunjuk sebagai kapten dan 
Seraskier panglima perang pasukan militer 
yang dikirim ke Aceh Darussalam pada tahun 
1568-1569 M. Bantuan tersebut menjadi 
bukti bahwa Kesultanan Aceh dan Khilafah 
Turki Utsmani memiliki sebuah hubungan 
yang begitu erat. Bukti lain yang menguatkan 
hubungan antara Kesultanan Aceh dan Khilafah 
di Turki adalah ditemukannya ratusan koin 
emas di Desa Gampong Pande, Aceh. Koin-
koin tersebut bertuliskan nama Sultan Alauddin 
Ri’ayat Syah al-Kahar berdampingan dengan 
Sultan Sulaiman I (KhalifahTurkiUtsmani).
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Aliran sesat biasanya muncul secara 
sporadis ditengah-tengah masyarakat. 
Mula-mula hanya sekelompok 
orang, tetapi lama-lama bisa menjadi 

banyak pengikutnya. Jika sudah seperti itu, 
menimbulkan keresahan di masyarakat.

Agar tidak gampang terjerumus mengikuti 
aliran sesat, maka belajar memahami ajaran 
Islam harus mengambil ilmu dari sumber yang 
kredibel dan otoritatif. Al-Qur’an sendiri telah 
memberikan tuntunan: “Maka bertanyalah 
kepada orang yang mempunyai pengetahuan 
jika kamu tidak mengetahui”.(QS. al-Nahl [16]: 
43)

Belajar agama membutuhkan guru yang 
bisa membimbing dan mengarahkan ke dalam 
pemahaman yang benar. Para sahabat Nabi Saw 
telah mengambil pemahaman agama dari Nabi 
Muhammad Saw sendiri. Beliaulah manusia 
yang paling kredibel dan otoritatif menjelaskan 
kandungan al-Qur’an.

Kemudian Nabi Saw menyampaikan, 
ulamalah yang menjadi pewaris untuk 
menyampaikan dan mengajarkan pemahaman 
agama kepada umat. Karena itulah orang yang 
mempunyai kredibilitas dan otoritas untuk 
menjelaskan agama adalah para ulama. 

Yang dimaksud dengan ulama tentu bukan 
orang yang semata-mata mengetahui ilmu 
agama atau lulusan sekolah agama. Sebab 
dijumpai pula ada orang yang menguasai 
ilmu agama tetapi telah menyalahgunakan 
pemahaman yang dimiliki. Ulama adalah orang 

agar tidak terseret 
mengikuti aliran sesat

yang kompeten secara keilmuan, tetapi juga 
jelas integritas akhlaqnya, yang menjaga diri 
dari perkara syubhat dan berhati-hati dalam 
menyampaikan agama.

Imam Muhammad bin Sirin seorang tabiin 
telah menyampaikan pesan sebagaimana 
dikutip oleh Imam Muslim dalam mukadimah 
Shahih Muslim: “Sesungguhnya ilmu agama ini 
adalah agama (itu sendiri), maka hendaklah 
kalian melihat dari siapa kalian mengambil 
agama kalian”. (Sahih Muslim Jilid I/hlm. 8)

Selain itu hal, yang tidak kalah pentingnya 
adalah memohon perlindungan kepada Allah 
agar senantiasa diselamatkan dari kesesatan. 
Ada do’a yang biasa diamalkan agar selalu 
diselamatkan dalam urusan agama. Do’a yang 
sering dibaca:

لَُك َسَلَمًة ِف ادِليِْن
َ
ْسأ

َ
اَللُّهمَّ ِانِّ أ

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
keselama-tan dalam agama”

Belajar ilmu saja tidak cukup. Banyak 
orang pintar, tetapi dengan kepintarannya 
justru menyelewengkan agama. Maka penting 
sekali berdo’a kepada Allah Swt memohon 
kepada-Nya agar dijaga dan diselamatkan 
dari kesesatan. Nabi Muhammad Saw pun 
memberikan isyarat dalam sabdanya:

“Barang siapa yang bertambah ilmunya 
namun tidak bertambah petunjuknya maka 
tidak bertambah dari sisi Allah kecuali jauhnya” 
(HR. Abu Mansur al-Dailami)
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Bunda, tahukah kita siapakah ummul mukminin 
yang memiliki anak dengan Rasulullah ? Berapa 
putra dan putri Rasul? Tahukah kita, siapakah istri 
tercantik? Bunda Aisyah? Bukan, Tahukah kita, 
Siapakah Ummul Mukminin dari orang Yahudi? 

Tahukah kita, Siapakah ummul mukminin yang 
menyebabkan turunnya ayat hijab?
apa itu ummul mu’minin?

UMMUL MU’MININ artinya Ibu dari orang-
orang yang beriman. Jika banyak, kita menyebutnya 
dengan jamak : UMMAHAATUL MU’MININ.

Istri-istri Rasul dikenal juga sebagai “Ummahatul 
Mu’minin” (arab : أمهات املؤمنني) yang berarti “Ibu-Ibu 
dari Orang-Orang Mukmin” 

Umat muslim biasa menggunakan istilah “Ummul 
Mu’minin “ pada sebelum atau sesudah nama 
istri-istri beliau sebagai bentuk penghormatan. 
Penggunaan ini berasal dari ayat Al-Qur’an yang 
berbunyi: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang 
mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-
istrinya adalah ibu-ibu mereka...” (Qur’an 33:6)

Mereka semua adalah Bunda Bunda kita yang 
mulia, Istri-istri Nabi Muhammad ini istimewa, 
Mereka tidak menikah lagi setelah Nabi wafat, 
dikarenakan perintah Allah:

“...Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) 
Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-
istrinya selama-lamanya setelahnya (Nabi wafat). 
Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) 
di sisi Allah.” Qur’an 33:53
peranan penting ummahatul mukminin 
Dalam perjuangan Dakwah rasul

Ummahaatul Mu’minin dengan segala 
keistimewaannya tidaklah menjadikan mereka 
bagaikan permaisuri yang enak2 duduk di rumah. 

Mereka bukanlah seperti wanita 
VVIP yang kemana mana hidup mewah 
bergelimang fasilitas,Tidak. Ummahatul 
Mu’minin justru selalu menyertai 
NabiMereka ikut menyertai Nabi dalam 
peperangan, menyediakan keperluan-
keperluan Nabi SAW., dan mengobarkan 
semangatnya. Mereka turut memikul beban 
yang berat perjuangan dakwah Rasul, 

Ummahaatul Mukminin menghadapi 
dengan tenang dan sabar dalam segala 
rintangan yang dialaminya. Umahatul 
mukminin mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam penyebaran hadis 
dan pengajaran agama pada generasi 
sahabat dan tabi’in terutama kepada 
kalangan wanita muslimah.

Mereka adalah wanita-wanita mulia yang 
mendapat kesempatan merekam secara 
detail segala perikehidupan Rasulullah saw, 
yang kemudian disampaikan pada kaum 
muslimin

Mereka merupakan rujukan pertama 
bagi para sahabat setelah wafatnya 
Rasulullah saw dalam menanyakan 
masalah-masalah tertentu, terlebih 
masalah yang berkaitan dengan keluarga 
dan wanita. Mereka menjadi sumber 
pembelajaran ataupun sebagai figur 
teladan khususnya bagi kaum muslimah 
dalam keimanan.

Tak akan ada habisnya kisah2 mereka 
dikupas di kajian2 ilmu Bagaimanapun, 
mereka adalah manusia biasa juga. 
Perempuan yang khas dengan karakter 
keperempuanannya.

Mengenal Ummahatul Mukminin,
Wanita-Wanita Hebat
PendamPing RasulullaH

naning ismawati, s.pd, Pembina MT Al Bayyinah &
Pengasuh KBI (Kelompok Belajar ibu)

Rabiul akhiR 1443 h
DesembeR 2021 m

isTiQOmah 15

m
u

sl
im

a
h



oleh: h.maskhun,s.ag.m.hi
Ketua PCNU Sidoarjo

Makanan dan minuman merupakan 
kebutuhan dasar dan pasti diperlukan 
dalam situasi dan kondisi apapun. 
Bahkan, keduanya merupakan 

rahasia kehidupan dan salah satu nikmat besar 
yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya. 
Dalam banyak ayat, Allah telah menjelaskan 
bahwa makanan merupakan nikmat dan 
anugerah besar yang diberikan kepada kita. 
Untuk memenuhi kebutuhan ini, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberikan 
sejumlah pedoman atau acuan perihal makanan, 
termasuk bagaimana cara makannya yang 
selayaknya kita jadikan pedoman. Sebab sudah 
barang tentu setiap informasi yang bersumber 
dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
menyimpan banyak hikmah dan rahasia.

Berikut beberapa etika makan yang telah 
dilakukan Rasulullah:
1. Berwudhu ketika hendak makan, 

Rasulullah saw bersabda, “Berkahnya 

etika di meja makan
“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya 
Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami 
belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi 
itu, anggur dan sayur-mayur, yaitu dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) 
lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu 
dan untuk binatang-binatang ternakmu,” (QS. Abasa [80]: 24-32).

makanan adalah berwudhu baik sebelum 
maupun sesudahnya,” (HR. Abu Daud dan 
At-Tirmidzi).

2. Membaca Basmalah sebelum Makan, 
Rasulullah saw bersabda, “Jika salah seorang 
diantara kalian makan, maka ucapkanlah 
nama Allah (bismillaah), jika lupa pada 
awalnya, maka bacalah: Bismillahi fii 
awwalihi wa akhirihi.” (HR. Abu Dawud 
dan At-Tirmidzi).

3. Membaca Hamdalah setelah makan, 
Selesai makan atau minum Rasulullah 
membaca, “Puji syukur kepada Allah 
yang telah memberi makan dan memberi 
minum kepada kami serta menjadikan kami 
termasuk orang-orang Islam.” (HR. Abu 
Dawud).

4. Berkumur setelah Makan, diriwayatkan 
bahwa setelah Rasulullah selesai makan, 
beliau berkumur. “Kami mengunyah dan 
memakannya bersama beliau.Setelah itu 
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beliau meminta air, kemudian berkumur-
kumur sehingga kami pun melakukan seperti 
itu bersama beliau.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim).

5. Makan dengan Tangan Kanan, Rasulullah 
saw bersabda, “Dari Umar bin Abi 
Salamah r.a. berkata: …Rasulullah Saw. 
berkata kepadaku; Hai anakku ucapkanlah 
bismillaah. Makanlah dengan tangan 
kananmu...” (HR. Al-Bukhari).

6. Rasulullah Makan Menggunakan 
Tiga Jari, Rasulullah saw bersabda, 
“Sesungguhnya Rasulullah Saw. (ketika 
makan maka beliau menggunakan tiga jari, 
dan menjilati tangan sebelum dibasuh.” 
(HR. Muslim).

7. Mengambil Makanan yang Terdekat, 
Rasulullah saw bersabda, “Dari Umar bin 
Abi Salamah ia berkata: Saya masih kecil 
dibawah asuhan Rasulullah Saw. Aku biasa 
menjulurkan tanganku ke tempat makanan, 
maka Rasulullah Saw.bersabda: Wahai 
anakku, sebutlah nama Allah (basmalah) 
dan makanlah dengan tangan kananmu 
dan makanlah yang ada didekatmu.” (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim).

8. Tidak Makan Sambil Berbaring, Rasulullah 
saw bersabda, “Sesungguhnya saya, saya 
tidak (pernah) makan sambil berbaring.” 
(HR. Al-Bukhari).

9. Tidak Mencaci Makanan, Rasulullah saw 
bersabda, “Rasulullah Saw. tidak pernah 
mencaci makanan. Jika beliau suka, beliu 
makan. Jika beliau tidak suka, beliau tidak 
memakannya.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim).

10. Tidak Membiarkan Makanan yang Jatuh, 
Rasulullah saw bersabda, “Jika suapan 
salah seorang di antara kalian jatuh, maka 
ambillah ( jangan dibiarkan) dan buang yang 
kotor, setelah itu makan kembali, jangan 
biarkan makanan untuk setan. Jangan 
bersihkan tangan dengan alat pembersih 
sebelum menjilat jari-jari tangannya. Sebab 

tiada yang mengetahui pada makanan yang 
mana yang terdapat keberkahan.” (HR. 
Muslim).

11. Tidak Berlebih-lebihan dalam Makan, 
Rasulullah saw bersabda, “Tiada suatu 
tempat (wadah) yang jelek jika dinuhi oleh 
manusia selain perutnya sendiri. Cukuplah 
baginya beberapa suapan yang sekiranya 
bisa menguatkan tulang belulangnya. Jika 
masih kurang, maka sepertiga (perutnya) 
untuk makanan, sepertiga untuk minuman 
dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. At-
Tirmidzi dan Ahmad).

12. Minum dengan Tiga Tegukan dan 
Membaca Basmalah, Rasulullah saw 
bersabda, “Janganlah kalian minum seperti 
minumnya hewan. Tetapi minumlah kalian 
dengan dua atau tiga kali, dan jika kalian 
minum sebutlah nama Allah (membaca 
basmalah), kemudian pujilah Dia (membaca 
hamdalah), ketika kalian mengangkatnya 
(selesai minum).” (HR. At-Tirmidzi).

13. Tidak Bernapas dalam Bejana (Tempat 
Minum), Rasulullah saw bersabda, “Dari 
Abi Qatadah ra, bahwasanya Nabi Saw.
melarang (kita) bernafas di dalam bejana 
atau meniup di dalamnya.” (HR. Muslim).

14. Tidak Makan dan Minum dengan Berdiri, 
Rasulullah saw bersabda, “Dari Qotadah dari 
Anas dari Nabi Saw. Bahwa sesungguhnya 
Nabi Saw. melarang orang minum sambil 
berdiri. Lalu Qotadah bertanya (kepada 
Anas): Kalau makan bagaimama? Ia pun 
menjawab: Hal itu (makan dan minum 
sambil berdiri) lebih buruk dan jelek.” (HR. 
Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan 
Ahmad).
Semoga kita juga bisa mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Tak hanya kenyang 
yang kita dapat, melainkan keberkahan dalam 
makanan yang telah kita makan sehingga 
kita mendapatkan keberkahan pula dalam 
kehidupan. Aamiin.. 

.واهلل 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

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

pelangan yang menggunakan jasa anda.

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

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

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

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

Reputasi yang dibangun bisa saja ditengah 
jalan rusak. Akibat kesalahan yang dilakukan, 
atau bahkan factor eksternal yang tidak bisa 
dikontrol langsung. Apabila itu yang terjadi, 
maka proses untuk memulihkan membutuhkan 
tenaga dan waktu yang tidak mudah.

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

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

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

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

Waalaikumsalam Wr. Wb. 
Sdr X ..
Anda mengatakan sering merasa bersalah 

tanpa tau apa masalahnya, juga sering teriak 
dan tertawa sendiri ketika anda menghayalkan 
sesuatu yang lucu. Sayang penyampaian 
symtom yang anda miliki kurang lengkap dan 
jelas.. 

Apakah ketika perasaan merasa bersalah 
itu muncul diikuti perasaan sedih sampai anda 
menangis tersedu-sedu dan sesaat kemudian 
anda tertawa ketika menghayalkan sesuatu 
yang lucu.

Jika yang anda alami benar seperti yang 
saya maksudkan, anda mengalami gangguan 
psikologis yang lumayan serius dan menurut 
analisa saya, anda membutuhkan pelayanan 
psikologis yang komprehensif untuk 

memulihkan kondisi anda. Karna gejala-gejala 
yang anda alami sudah megarah kepada  :
• Gangguan Bipolar
• Gangguan Suasana Hati 
• Depresive.

Untuk memastikan hypotesasy tersebut anda 
perlu datang ke Psikolog terdekat di kota anda... 
Disana anda akan mendapatkan anamnese dan 
asesmen yg memadai utk kemudian akan di 
berikan informasi sehubungan dengan Dianosa 
+ prognosa dari keluhan yg anda alami.

Salam
Huda, Psikolog

suka tertawa
& Berkhayal
Assalamualaikum Wr. Wb. 

Akhir-akhir ini saya tidak tau, kenapa selalu merasa diri saya bersalah dan kadang kalau sendiri 
pun suka teriak dengan menghayalkan sesuatu ataupun bisa ketawa dengan menghayalkan 
sesuatu yg lucu tapi kdng suka ingin sndri suka pengen stop ngelakuin kesalahan tapi orang selalu 
bilang kalo aku g salah tapi aku selalu merasa bersalah. Bagaimana saya harusnya menyikapinya?
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oleh: prof. Dr. moh. ali aziz, m.ag (Dewan Syariah LAZ DAU)

“Wahai orang-orang yang beriman, 
bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran, 
dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan 
negerimu), serta bertakwalah kepada Allah, 
agar kalian berbahagia.” (QS. Ali Imran [3]: 200)

Inilah ayat penutup surat Ali Imran yang 
berisi perintah sabar, bela negara, dan takwa. 
Ayat ini dijadikan penutup surat, sebab pada 
ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan 
beratnya tantangan menyebarkan agama 
karena banyaknya orang munafik, dan 
kekuatan musuh yang sangat tangguh. Maka, 
pada ayat ini, orang Islam diperintahkan untuk 
memiliki kesabaran, keuletan dan komitmen 
bela negara lebih dari yang dimiliki musuh. 
Hamka mengatakan, “Hanya penyelam yang 
tahan lama di dasar laut yang bisa mengambil 
mutiara. Hanya orang yang sabar, tangguh dan 
ulet yang sukses dunia akhirat.”

Secara tidak langsung, ayat ini menjelaskan, 
kesabaran hanya bisa diperoleh dengan usaha 
yang sungguh-sungguh dan kontinyu. Allah 
berpesan, “Bersabarlah dan kuat-kuatkanlah 
untuk bersabar.” Mengingat beratnya 
kesabaran, maka kita diperintahkan untuk 
memohon bantuan Allah. Ia mengajarkan kita 
berdoa, “Wahai Allah kosongkanlah kesabaran 
(di langit, lalu tuangkanlah di hati) kami, dan 
wafatkanlah kami sebagai muslim (sejati)” (QS. 
Al A’raf [7]: 126). Abu Hurairah, r.a mengatakan, 

raihlah kesabaran, sebab ia kunci untuk meraih 
pahala yang tak terbatas. “Sungguh, hanya 
orang-orang yang sabarlah yang diberi pahala 
tanpa batas” (QS. Az Zumar [39]: 10). Ali bin 
Abi Thalib, r.a juga mengatakan, kesabaran itu 
seperti kepala dalam tubuh. Jika kepala sudah 
tidak ada, maka busuklah jasad kita. Jika tidak 
ada kesabaran, pasti rusaklah akhlak kita, dan 
hancurlah masyarakat kita.

Dalam hitungan Imam Al Ghozali, terdapat 
70 ayat tentang perintah sabar. Bahkan, ayat 
perintah memohon pertolongan berupa 
kesabaran dan shalat diulang dua kali dalam 
surat yang sama (QS. Al Baqarah [2]: 45 dan 153). 
Nabi SAW dan para sahabat membaca Surat Al 
‘Ashr setiap mengakhiri pertemuan, karena di 
dalam surat itu terdapat perintah untuk saling 
menguatkan kesabaran.

Secara garis besar, ada tiga macam sabar, 
yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, 
sabar menjauhi larangan-Nya, dan sabar 
menghadapi musibah. Dengan versi yang 
berbeda, Ali bin Abi Thalib, r.a juga menyebutkan 
dua macam sabar. Pertama, sabar menghadapi 
sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya sakit, 
miskin, doa yang lama belum dikabulkan Allah, 
dan sebagainya. Kedua, sabar terhadap sesuatu 
yang diinginkan. Misalnya, ingin makan dan 
minum, tapi tidak dilakukan, sebab belum lapar, 
atau demi orang lain yang lebih membutuhkan. 

Kiat Sabar
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Uraian kali ini fokus tentang sabar menghadapi 
sesuatu yang tidak diinginkan. 

Ada empat kiat sabar menghadapi kenyataan 
yang tidak kita inginkan. Pertama, sisi-sisi positif 
dari kejadian itu harus dicari. Jika sisi positif itu 
sudah ditemukan, maka Anda akan lebih mudah 
untuk bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah. 
Misalnya, dalam perjalanan menuju tempat 
berlibur, Anda bersama istri dan anak terjatuh 
dari motor, sehingga mengalami luka berat 
dan patah tulang. Lalu, Anda kembali pulang. 
Beberapa saat kemudian, ada berita musibah 
besar, yaitu tanah longsor yang merenggut 
ratusan nyawa pengunjung. Anda pasti 
bersyukur, sebab andaikan tidak mengalami 
kecelakaan, maka Anda sekeluarga ikut terkubur 
dalam longsoran tanah itu. Jadi, seringkali sebuah 
musibah diberikan Allah untuk menyelamatkan 
manusia dari musibah yang lebih besar.  

Al Qur’an juga mengajarkan mencari sisi 
postif dalam segala hal, termasuk dalam 
kehidupan rumah tangga, “Dan janganlah kamu 
melupakan kelebihan (pasangan) di antara 
kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah [2]: 237). Baca 
juga QS. An Nisa’ [4]: 19. Suatu contoh, di saat 
istri menjengkelkan Anda, segera ingatlah sisi 
positif istri Anda. Misalnya, “Istriku memang 
sering marah, tapi dialah yang paling sabar 
merawat ibuku sekian tahun.” Ketika tetangga 
mencaci Anda dengan keji, maka jangan lupa, 
bahwa rumah Anda pernah nyaris terbakar, 
andaikan tidak cepat dipadamkan tetangga itu.

Kedua, tauhid harus diperkuat, yaitu 
keimanan bahwa hanya Allah yang mengatur 
alam semesta ini. Imam Al Fasyani berkata, “Pada 
hakikatnya, tidak ada pelaku kejadian di dunia 
ini selain Allah. Jika ada orang datang mencaci 
Anda, maka Allah lah yang mengirim orang itu 
untuk menguji keimanan Anda. Jika Anda marah 
kepadanya, berarti Anda marah kepada Allah.” 
Jika sadar demikian, lalu beranikah Anda jengkel 
kepada Allah?

Ketiga, sebab-sebab yang mendorong 
terjadinya peristiwa yang menjengkelkan itu 
harus dicari. Jika Anda sakit, bisa jadi akibat 
kurang olah raga, atau porsi makan Anda 
yang tidak terkontrol. Jadi, jangan “salahkan” 
Allah atas penyakit itu. Ketika karyawan Anda 
salah menjalankan perintah, jangan-jangan 
diakibatkan perintah Anda yang kurang jelas. 
Misalnya, perintah itu tidak tertulis dengan 
jelas, atau hanya disampaikan secara lisan, 
sehingga kurang didengar oleh karyawan itu. 
Jadi, jangan tergesa-gesa menyalahkan orang.

Keempat, gunakan kata “belum” sebagai 
ganti kata “tidak.” Jika anak Anda gagal ujian, 
jangan katakan “tidak” lulus, tapi katakan, 
“belum” lulus. Yakinlah, suatu saat, ia lulus. Ia 
bukan “tidak” berhasil, tapi “belum” sukses. 
Bukan gagal, tapi hanya sukses yang tertunda.

Contoh lain, gunakan kata “belum” untuk 
suami Anda yang tidak bekerja. Yakinlah, 
bahwa  suatu saat, ia akan menghasilkan rizki 
untuk kebutuhan keluarga. “Hidup Masih 
Koma, Belum Titik,” itulah judul sebuah 
buku. Mungkin juga, istri Anda “belum” bisa 
berbicara sopan dengan mertua. Itu kan 
sekarang?! Hidup selalu berproses. Yakinlah, ia 
tidak selamanya bersikap kasar kepada orang 
tua. Anda juga dituntut bersabar menunggu 
perubahan seseorang. Sebab, perubahan 
memerlukan waktu. Allah SWT bisa saja 
menciptakan alam semesta hanya dalam 
sedetik. Tapi, Allah menciptakannya selama 
enam hari, semata-semata untuk mengajarkan 
kasabaran menuggu sebuah proses.

Empat kiat meraih kesabaran tersebut, 
agar mudah diingat, saya singkat SITA SEBEL 
(Sisi positif, Tauhid, Sebab, dan Belum). 
Selamat berproses menjadi manusia yang 
lebih tenang, sejuk dan sabar. Sikap positif 
inilah yang paling membahagiakan keluarga 
dan paling besar pengaruhnya terhadap 
kekebalan Anda melawan berbagai penyakit.   
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Jumat (08/10), LAZ Dompet Amanah Umat 
kembali berkolaborasi dalam “Gerakan Beli 
dan Sedekah Telur” bersama FOZ dan juga 
lembaga Amil Zakat lainnya untuk membeli 
telur ayam dari peternak lokal di wilayah 
Magetan yang di hadiri langsung oleh 
Bupati Magetan Suprawoto.

LAZ Dompet Amanah Umat bersama Takmir 
Masjid Al Fath mengadakan acara khitanan 
massal dan pembagian sembako sekaligus 

santunan. Nampak bahagia sekali terpancar 
dari wajah anak-anak yang mengikuti acara 

khitanan massal, Rabu (20/10).

Jum’at (05/11), Tim Respon Bencana 
(TRESNA) LAZ Dompet Amanah Umat 
tiba di lokasi bencana banjir bandang 
desa Bulukerto, kecamatan Bumiaji, kota 
Batu, kabupaten Malang. Sebanyak 275 
kg Beras, pakaian, popok bayi, alas tidur, 
bantal, tikar, obat-obatan serta alat dapur 
dan peralatan mandi.

LAZ DAU kembali menyalurkan showcase 
untuk salah satu keluarga binaan penerima 

beasiswa yakni Ananda Moh. Aril Fuadi yang 
akan digunakan untuk usaha dan hasilnya akan 

dipergunakan untuk membiaya kebutuhan 
sehari-hari mereka, Senin (08/11).
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Setelah sebelumnya LAZ Dompet Amanah Umat 
menyalurkaan sejumlah sembako dan kebutuhan 

darurat warga terdampak banjir bandang di 
Malang. Kini LAZDAU kembali bekerjasama 

dengan Nusantara Palestina Center (NPC) untuk 
menyalurkan berupa pempers, susu, obat-

obatan, pakaian dalam dan lainnya senilai Rp. 
22.790.000, Senin (08/11)

Jazakumullah Khoiron Katsiraa kami sampaikan 
kepada salah satu warga keputih-Surabaya yakni 
Ibu Lia dan keluarga yang sudah mensedekahkan 
barang bekas layak pakai sekaligus menitipkan 
amanah untuk para korban bencana alam di 
Malang, Selasa (09/11)

Selasa (09/11), LAZ DAU berkolaborasi 
dengan FOZ Jatim kembali turun untuk 

menyampaikan amanah dari donatur 
dan juga orang-orang dermawan berupa 

sepatu, kaos kaki, tas, seragam, buku, kasur 
dan lain-lain untuk korban bencana banjir 

bandang di kota Malang.

Jazakumullah Khoiron Katsiraa kami 
sampaikan kepada Komunitas Silaturrahmi 
Pekerja Buruh Rindu Surga (SPBRS) yang 
sudah bersilaturahmi ke Panti Asuhan 
Istiqomah dan memberikan santunan untuk 
yatim dhuafa serta menitipkan amanah berupa 
uang tunai dan beras untuk korban bencana 
banjir bandang di Malang, Rabu (10/11).
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oleh : andre husnari, s.sos,
 GM Fundraising

Barang
Bekas Barokah; 
kita anggap receh, 
DiDamBakan mereka

Mari kita mulai dari sesuatu yang 
sepertinya receh, yakni iklan. Pada 
suatu iklan dideskripsikan seseorang 
tengah berjalan kaki, lalu dia terlihat 

kagum melihat ada orang lain yang sedang 
mengendarai sepeda sporty, dalam hati dia 
bergumam “Kapan ya saya bisa punya sepeda 
impian seperti itu?”, tanpa dia sadari di sudut 
yang lain seseorang dengan kondisi disabilitas 
juga bergumam dalam hati, “Sungguh 
beruntungnya dia bisa leluasa berjalan 
kemanapun suka, sementara saya terbatas 
dengan kondisi ini”.  Frame berganti kepada 
si pengendara sepeda yang terlihat kagum 
melihat seorang pengendara motor, dalam 
hati dia bergumam “Kapan ya saya bisa punya 
motor bagus seperti itu?”, tanpa dia sadari suara 
batin si pejalan kaki. Lokus berganti kepada 
si pengendara motor yang sedang menatap 
mobil, dalam hati dia bergumam “Kapan ya saya 
bisa punya mobil mewah seperti itu?”, tanpa 
dia sadari suasana hati si pengendara sepeda. 

Pengendara mobil ternyata juga melihat 
seseorang di sana yang punya jet pribadi, dan 
seterusnya, dan seterusnya.

Meskipun kita sudah bisa langsung 
menebak pesan moralnya sejak awal cuplikan, 
tapi esensinya justru pada kotrol diri, rasa 
syukur dan sabar. Jika ingin dikontekstualkan 
dalam kehidupan sehari-hari, betapa tanpa 
sadar kita acap kali menganggap apa yang 
dimiliki oleh orang lain, seolah lebih baik 
dari apa yang sekarang kita miliki. Kita kerap 
memandang rumput tetangga nampak lebih 
hijau dari rumput pekarangan rumah sendiri. 
Dua sejoli pasangan orang lain tampak lebih 
serasi dan mesra, mereka sungguh beruntung, 
dibandingkan dengan pasangan hidup kita. 
Putera-puteri orang atau mertua orang lebih 
baik daripada kondisi anak dan mertua sendiri. 
Pekerjaan orang lain terlihat lebih enak daripada 
pekerjaan yang sedang kita geluti. Status 
sosial serta ekonomi orang lain sepertinya kok 
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lebih menyenangkan dibanding 
kondisi hidup kita hari ini. 

Padahal realitanya belum 
tentu seperti apa yang terlihat 
kasat mata. Apakah betul mereka 
seromantis itu? Hubungan 
dengan mertuanya seideal itu? 
Pekerjaaanya seprestisius itu? 
Kondisi ekonominya semapan 
itu? Jangan lupa, Anda bisa 
jadi baru melihat sisi enaknya 
saja, bagaimana dengan 
permasalahan pribadi mereka? 
Kondisi kesehatan mereka? Utang 
mereka? Tuntutan dan tekanan 
kerja mereka? Dan sebaginya, dan sebagainya.

Maka dari itu, agama menyentil kita agar 
tidak usah takjub dengan aspek duniawi orang 
lain, “Wah mobilnya mewah!”, “Wih rumahnya 
megah!”, “Wow pekerjaannya mentereng!”. 
Akan tetapi kita boleh merasa iri dalam hal 
kebaikan. Misal, dia sibuk, amanah banyak, tapi 
shalat malamnya kok tetap istiqomah ya? Hmm.. 
Saya juga ingin bisa seperti itu. Gajinya tidak 
lebih besar dari saya, tanggungan nafkahnya 
(anak, isteri, mertua) juga lebih besar, tapi 
sedekahnya kok lebih banyak dari saya?. Strata 
sosialnya lebih tinggi tapi kok tetap merakyat, 
tidak sombong, tulus berbuat.

Terlebih lagi, sebagaimana cerita pembuka 
di atas, mungkin tanpa kita sadari kondisi kita 
sekarang justru banyak diharapkan oleh orang 
lain yang belum beruntung. Oleh karena itu, 
kita disuruh sering-sering melihat ke bawah 
supaya lebih pandai bersyukur. Cobalah 
sesekali tidak cuma memberikan santunan 
lantas pergi. Sempatkan duduk sejenak di kursi 
reot mereka atau numpang ke kamar mandi, 
tengok kondisinya maupun tunggu datang 
waktu makan, lihat menu makanan harian 
mereka, lihat asupan nutrisi dan kalorinya. Insya 
Allah hal demikian akan lebih membekas dalam 
sukma.

Bulan Desember biasanya ramai acara 
cuci gudang, diskon besar-besaran dan yang 
semisal. Kamipun ingin mengajak para donatur 
yang budiman, supaya sudi menyumbangkan 
barang bekas layak pakai  yang Anda miliki 
untuk anak yatim dhuafa beserta keluarga 
mereka. Sumbangan dapat berupa pakaian, alat 
elektronik, sepeda atau motor, buku, peralatan 
belajar dan sebagainya yang menurut kita 
mungkin sudah lama, ruak atau tidak terpakai. 
Namun bagi mereka, bisa jadi barang tersebut 
merupakan sesuatu yang telah lama diimpikan. 
Ubahlah barang bekas Anda menjadi barokah 
dengan berpartisipasi pada program barkah 
(barang bekas barokah) ini. 

Insya Allah barang-barang tersebut nanti akan 
dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan 
anak-anak Panti Asuhan atau anak-anak binaan 
kami yang tinggal di luar panti, untuk bunda-
bunda yatim, para manula dan sebagainya. 
Bila tidak digunakan secara langsung, melalui 
servis dan atau hasil penjualan maka kemudian 
hasilnya akan diperuntukan kembali untuk 
program pemberdayaan yatim dhuafa. Dari hati 
yang tulus-ikhlas kami mendokan semoga Allah 
SWT memberikan kebarokahan kepada para 
donatur beserta keluarga. Yakinlah Rabb Maha 
Pemurah akan mengganti itu dengan yang lebih 
baik. Wassalam.    
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Untuk sebagian besar orang, memakan 
makanan dengan jari tangan 
merupakan hal yang sudah dianggap 
kuno. Sebaliknya memakan makanan 

dengan sendok dianggap lebih baik, praktis, 
dan sehat. Benarkah itu? Ternyata itu sama 
sekali tidak benar. Selama ini banyak yang tidak 
tahu jika makan sesuai sunnah Rasul dengan 
menggunakan tiga jari merupakan kebiasaan 
yang lebih sehat dibanding menggunakan 
sendok dan garpu. Lalu mengapa Rasul makan 
dengan tiga jari? Berikut hikmahnya;

Pertama, makan dengan menggunakan tiga 
jari merupakan cara yang pas untuk mengukur 
porsi makanan seseorang. Dengan begitu, 
makanan yang masuk ke mulut tidak akan 
berlebihan, dan otomatis tidak membebani 
pencernaan. 

Kedua, makan dengan menggunakan tangan 
jauh lebih sehat karena dalam tangan terdapat 
suatu enzim yaitu enzim Rnase yang bermanfaat 
menekan aktivitas bakteri phatogen. Tapi 
syaratnya, tangan harus dalam kondisi bersih 
dan higienis. Nah uniknya, enzim Rnase banyak 
dihasilkan oleh ketiga jari tangan yaitu, ibu 
jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Subhanallah. 
Maka, apabila makan dengan menggunakan 
tiga jari ini, bakteri yang masuk dalam sistem 
penceranaan akan diikat oleh enzim Rnase 
sehingga aktivitasnya terhambat. Dan rupanya 
bukan hanya bakteri, enzim Rnase juga 
mampu menangkal berbagai virus berbahaya 
seperti RNA, sehingga setelah makan sangat 

dianjurkan menjilati ketiga jari tersebut agar 
sistem pencernaan dan tubuh tetap sehat.  
Dari Ka’ab bin Malik dari bapaknya beliau 
mengatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wa Sallam itu makan dengan menggunakan 
tiga jari dan menjilati jari-jari tersebut sebelum 
dibersihkan.” (HR Muslim no. 2032) .

Berkenaan dengan hadits di atas, Ibnu 
Utsaimin mengatakan, “Dianjurkan untuk 
makan dengan tiga jari, yaitu jari tengah, 
jari telunjuk, dan jempol, karena hal tersebut 
menunjukkan tidak rakus dan ketawadhu’an. 
Akan tetapi hal ini berlaku untuk makanan 
yang bisa dimakan dengan menggunakan 
tiga jari. Adapun makanan yang tidak bisa 
dimakan dengan menggunakan tiga jari, maka 
diperbolehkan untuk menggunakan lebih dari 
tiga jari, misalnya nasi. Namun, makanan yang 
bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari 
maka hendaknya kita hanya menggunakan 
tiga jari saja, karena hal itu merupakan sunnah 
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam.” (Syarah 
Riyadhus shalihin Juz VII hal 243). 

Jadi ayah bunda ada baiknya bila anak 
dibiasakan mencontoh cara`makan Rasulullah 
dengan menggunakan jari tangan. Namun, 
bukan berarti harus melarang penggunaan 
sendok, karena sendok juga berfungsi saat 
memakan makanan berkuah. Insya Allah apa 
yang telah dicontohkan Rasulullah senantiasa 
mengandung hikmah yang bermanfaat dan 
suri tauladan di dalamnya. Wallahua’lam 
bishawab

Makan dengan Tiga Jari
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Pada suatu hari, kancil sedang mencari 
makanan disebuah bukit. Ia dengan 
santai mencari makanan yang ia inginkan. 
Namun ada hal yang terjadi saat ia sedang 

mencari buah buahan
Kancil bertemu dengan gajah yang sudah 

lama mencarinya. Dengan raut wajah yang kesal, 
gajah itu menghampiri kancil yang kini tidak bisa 
kabur kemana-mana. Si kancil pasrah dan tidak 
bisa menghindari gajah yang kini sudah ada 
dihadapannya

“hey kancil. Akhirnya aku menemukanmu. 
Sudah lama aku mencarimu yang selalu saja 
berbuat ulah dan selalu saja membuatku 
marah. Kini aku menemukanmu, dan aku akan 
membunuhmu” kata gajah dengan muka marah

“wahai gajah, maafkan aku. Maafkan segala 
kesalahanku. Aku berjanji tidak akan mengganggu 
mu lagi. Dan aku tidak akan berulah lagi” kancil 
memohon “aku tidak akan melepaskanmu dan 
tidak akan termakan kebohonganmu lagi. Aku 
akan segera membunuhmu kancil” gajah sudah 
siap untuk menerkam dan membunuh kancil

“stop gajah, kamu harus mendengarkan dulu 
penjelasanku. Kamu harus tau dulu 
ceritaku. Ini sangat penting. 
Ini terkait denganmu” “apa? 
Ceritakan sekarang. Karena 
aku akan membunuhmu” 
gajah terhenti dan sebentar 
mendengar cerita kancil “aku 
akan menceritakan semuanya 
kepadamu. Namun kamu harus 
duduk dulu. Dan aku akan 
menceritakan apa yang harus 
kamu tahu” kancil mencoba 
untuk merayu gajah. 
“baiklah, aku 

akan menunggu cerita darimu. Ceritakan apa 
yang akan kamu ceritakan tentang aku. Aku 
ingin membunuhmu” Gajah menunda untuk 
membunuh si kancil dan menunggu cerita yang 
akan diceritakan kancil “aku dengar ada yang 
akan melawanmu dan akan mengalahkanmu 
gajah”

“maksudmu siapa?”
“entahlah, aku mendengar berita itu dari yang 

lain. Dan aku juga kesal mendengar hal itu” si 
kancil mulai akan mengambil hati gajah

“siapa yang akan mengalahkan ku?”
“kalo kamu mengizinkan, aku akan mencarikan 

nya. Dan aku akan membawa dia dihadapanmu. 
Bagaimana?” kancil pun mulai merayu gajah. 
Gajah yang sedari tadi mendengarkan kancil 
sedikit ragu dengan apa yang dikatakan kancil 
“apa kamu akan mengelabuiku dan kabur kancil?”

“tidak gajah. Aku benar benar akan 
mencarikan siapa yang menentangmu dan 
berusaha untuk mengalahkanmu”

“bagaimana aku mempercayaimu?” tanya 
gajah “aku janji akan bertemu denganmu esok. 
Dan membawakan siapa yang menentangmu dan 

berusaha untuk mengalahkanmu 
gajah. Dan setelah itu, aku siap 
untuk dibunuhmu kapanpun”

Gajah yang mendengar 
kalimat kancil berusaha 

untuk mempercayai apa yang 
dibicarakan kancil “baiklah. Aku 

akan menunggumu mencari siapa 
yang akan mengalahkanku dan 

menentangku. Aku tunggu sampai 
besok. Dan jika tidak, kamu akan 
kubunuh jika aku melihatmu 

lagi”

Cerita Dongeng
gaJah dan semut

Rabiul akhiR 1443 h
DesembeR 2021 m

isTiQOmah 27

D
u

n
ia

 a
n

a
k



Rabiul akhiR 1443 h
DesembeR 2021 m

isTiQOmah28

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

Rp. 39,327,300 
DAU Pendidikan

Rp. 2,700,000 
DAU Kesehatan

Rp. 28,337,700 
DAU Sosial Lingkungan

Program 
Pendayagunaan

Rp. 106,419,700
Rp. 13,823,000
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 433,279
Biaya Lain-lain

Rp. 1,397,000 
Biaya Pengembangan Organisasi 

Rp. 23,936,796 
Biaya Operasional

Program
lainnya

 Rp.39,590,075 

Penyaluran 
Zakat

Rp. 22,860,000

Rp. 1,500,000 
Kesehatan

Rp. 18,960,000 
Ekonomi

Rp. 2,400,000 
Dakwah

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 14,922,905
Waqaf Tahfidz

Rp.14,922,905

PENGELUARAN
183,792,680

PENERIMAAN
197,096,439

Rp. 36,054,700 
Program Dakwah

KENAIKAN (PENURUNAN) 
KAS DAN BANK 

Rp.13,303,759

Zakat

Rp. 30,620,000 

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Rp. 133,635,760

Infaq -shadaqah
Terikat

Rp.18,260,000

Waqaf

Rp. 13,761,700 

Lainnya

Rp. 818,979 
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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



D'oa
Ketika

Bersedekah
َربََّناَتَقبَّْل ِمنَّا اِنََّك
َعلِْيُم

ْ
ِمْيُع ال  اَْنَتالسَّ

"Rabbana taqobbal minna innaka
antas sami'ul alim."

"Ya Tuhan kami, terimalah dari kami.
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar

lagi Maha Mengetahui."
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Membangun ikatan pernikahan tidak 
hanya mengandalkan cinta yang 
besar kepada pasangan saja, tapi juga 
menjalankan komitmen untuk bersama 

seumur hidup. Oleh karena itu banyak pasangan 
yang dengan seiring berjalannya waktu mulai 
memperbaiki diri dalam banyak hal, salah satunya 
adalah dalam hal spiritual atau anak muda zaman 
sekarang mengenalnya dengan “HIJRAH”.

HIJRAH untuk lebih dekat dengan Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala adalah pilihan terbaik umat 
manusia. Pasalnya, hijrah mendalami ajaran agama 
Islam akan membawa ke kehidupan yang lebih 
baik di dunia hingga akhirat.

Dan keseriusannya pun harus didukung oleh 
pasangan dengan tujuan sama-sama mengubah 
diri menjadi lebih baik. Bahkan setelah berhijrah, 
Insyaallah rumah tangga akan menjadi semakin 
harmonis. Inilah yang saya inginkan. 

erina audia asmarini, Kuliah dan Ibu Rumah Tangga

“Sesungguhnya Allah tidak 
mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar Ra’d: 11)

Bagi saya yang seorang mahasiswa 
serta ibu rumah tangga, hijrah itu merubah 
diri dari yang tadinya buruk menjadi lebih 
baik serta bisa lebih dekat sama Allah 
sekaligus perintah-perintah Allah. Dari 
yang tadinya aku tidak tau menjadi lebih 
banyak tau dengan mendengar kajian-
kajian tentang Islam dan hijrah juga. 

Rumah tangga yang saya dan suami 
bangun baru dimulai tahun 2020. 
Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah 
sekaligus memutuskan mantap untuk 
berhijrah baru tahun ini, ya meskipun di 
bilang masih dini Insyaallah semangatku 
untuk berubah terus semakin bertambah. 
Dulu saya sama seperti remaja putri pada 
umumnya mulai dari berpenampilan 
belum syar’i sampai berpacaran. 
Astagfirulloh ...

Dan dari kebiasaan inilah yang 
membuatku sering bosan dan merasa 
kaya hidup kok gini-gini aja sih, terus 
semenjak nikah kan katanya apapun yang 
dilakukan istri biar hanya sebiji beras bakal 
terhitung dosa ke suami. Jadi dari situ, 
aku langsung ngerasa bersalah kalau aku 
pakai jilbab tapi belum sempurna karena 
masih memperlihatkan bentuk tubuh 
yang bisa aja mengundang syahwat laki 
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laki lain. Dan inilah alasan ku mulai hijrah pelan-
pelan mulai dari memperbaiki sholat sekaligus 
pakaianku.

 Bosan? Jenuh? Pasti adalah ya namanya 
juga proses hijrah. Seperti halnya ketika, mau 
pergi beli cabai ke pasar atau apa yang deket-
deket harus dengan pakai kaos kaki. Tapi rasa 
itu segera aku hilangkan dengan pemikiran, 
bahwa “hijrah itu gampang tapi Istiqomah  
yang susah dan selalu  menanamkan diri 
harus menjadi lebih baik, masa nyerah 
baru segini aja padahal Allah baik 
banget kasih nikmatnya sama aku 
tapi kok aku menyerah,”  

Dan yang buat aku kembali fokus lagi 
untuk berhijrah karena tidak mau suamiku 
dan bundaku di tanya sma Allah Kenapa aku 
hijrahnya setengah-setengah. Doakan saya ya 
sahabat, supaya istiqomah dalam berhijrah. 
Aamiin .. { Seperti yang dituturkan kepada : 
Salama}
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oleh m. anwar Djaelani

Kelak, di surga, “Mereka tidak merasa lelah 
di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak 
akan dikeluarkan darinya” (QS Al-Hijr 
[15]: 48). Nanti, di surga, “Di dalamnya 

kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa 
lesu” (QS Faathir [35]: 35). Jika demikian, kapan 
harus berlelah-lelah sehingga “besok” kita bisa 
menikmati kenyamanan surga?

sebuah keniscayaan

Jika di surga tak ada orang yang lelah, 
maka -sebaliknya- di dunia kita harus berlelah-
lelah dalam berjuang. Berjuang untuk meraih 
kebahagiaan di dua tempat sekaligus yaitu di 
dunia dan di akhirat (surga).

Kita beruntung karena Allah sudah 
mengabarkan bahwa masuk surga itu tak mudah. 
Untuk memasukinya ada syarat yang tak ringan. 
Kita harus punya dua “kunci” pembukanya 
yaitu jihad dan sabar. “Apakah kamu mengira 
bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di 
antaramu, dan belum nyata orang-orang yang 
sabar” (QS Ali-‘Imraan [3]: 142).

Kita harus berjihad dan bersabar. Bersabar 
atas jihad yang kita tegakkan dan bersabar pula 
atas berbagai pelaksanaan perintah Allah seperti 
beribadah, berdakwah, mencari nafkah, dan 

mengurus keluarga. Bersabar di kala mencari 
dan mengajarkan ilmu. Bersabar di waktu 
susah, miskin, dan sakit.

Memang, bagi seorang Muslim, tak ada 
waktu untuk berhenti dalam beramal shalih. 
Hidupnya harus selalu bergerak dari satu 
kebajikan ke kebajikan yang lain. Sekalipun 
lelah kadang menyapa, tak patut kita untuk 
beristirahat. Terus, teruslah bergerak. “Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” (QS Alam Nasyrah 
[94]: 7).

Berikut ini gambaran lebih jelas saat-saat 
kita harus berlelah-lelah di dunia ini. Pertama, 
lelah dalam berjihad. “Dan orang-orang yang 
berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan-jalan Kami” (QS Al-Ankabuut 
[29]: 69). “Sesungguhnya Allah telah membeli 
dari orang-orang mukmin diri dan harta 
mereka dengan memberikan surga untuk 
mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; 
lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu 
telah menjadi) janji yang benar dari Allah di 
dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah 
yang lebih menepati janjinya (selain) dari Allah? 
Maka bergembiralah dengan jual-beli yang 

ada Berkah
Saat Berlelah-lelah
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telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan 
yang besar” (QS At-Taubah [9]: 111). Jihad 
adalah jalan yang sangat mulia. Tetapi, untuk 
menempuhnya perlu kesabaran. Misal, di saat 
mengambil keputusan untuk turut berjihad di 
jalan Allah maka dibutuhkan kesabaran dalam 
menghadang berbagai godaan internal dan 
eksternal yang berusaha menggagalkan niat suci 
itu. Setelah kita benar-benar terlibat di dalam 
kancah jihad, maka pasti ujiannya tak sedikit. 
Ada lelah fisik karena jihad pasti menguras daya 
tahan tubuh. Kita bisa luka, cacat, dan hal lain 
yang semisal itu. Ada lelah psikis karena jihad 
dapat juga menekan suasana kejiwaan: Kapan 
kemenangan akan tiba? Jika gugur di medan 
jihad, bagaimana dengan nasib keluarga?

Kedua, lelah dalam beribadah dan beramal 
shalih. Beribadah adalah sebuah kewajiban. 
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” 
(QS Adz-Dzariyaat [51]: 56). Di saat menunaikan 
berbagai ibadah (seperti shalat, puasa, zakat, haji 
atau yang lain), kita tentu mengalami rasa lelah. 
Tetapi, berbahagialah, sebab “Sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik” (QS Al-Ankabuut [29]: 69).

Ketiga, lelah dalam berdakwah. Allah dan 
Nabi Muhammad Saw meminta agar kita aktif 
berdakwah. Berdakwahlah, bahkan sekalipun 
dengan hanya menyampaikan satu ayat saja. 
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada 
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan 
amal yang shalih, dan berkata: ‘Sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang menyerah 
diri?’.” (QS Fushshilat [41]: 33). Tentu saja, banyak 
pengorbanan yang harus kita tanggung di saat 
berdakwah. Misal, pengorbanan atas waktu, 
harta, dan tenaga.

Keempat, lelah di saat mencari nafkah. 
Mencari nafkah adalah aktivitas yang sangat 
mulia karena termasuk mengamalkan perintah 
Allah. “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung” (QS Al-Jumu’ah [62]: 
10). Tentu saja, energi akan terkuras di saat kita 
mencari rizki. Tetapi, jika itu semua kita kerjakan 
karena ikhlas mengharap Ridha Allah, maka 
keberuntungan akan berpihak kepada kita.

Kelima, lelah mengurus keluarga. “Hai 
orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS 
At-Tahrim [66]: 6). Jelas, siapapun merasakan 
betapa melelahkannya mengurus atau 
mendidik keluarga itu.

Keenam, lelah di kala belajar dan mengajar. 
Menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu adalah 
aktivitas terpuji. “Tidak sepatutnya bagi orang-
orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke 
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-
tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
dirinya” (QS At-Taubah [9]:122).

Ketujuh, lelah dalam susah, miskin, dan 
sakit. “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 
kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang 
yang sabar” (QS Al-Baqarah [2]: 155).

senang terus
Alhasil, saat di dunia, kita perlu berpayah-

payah dalam menghidupkan berbagai syariat 
Allah. Tetapi, atas semua rasa lelah itu, Allah 
telah menyiapkan surga yang di dalamnya tak 
akan pernah ditemukan orang-orang yang 
lelah. Sungguh, ada berkah Allah, bahwa lelah 
di dunia akan diganjar nikmat abadi di surga-
Nya.
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Sudah menjadi kebiasan umum. Memasuki bulan 
Desember kebanyakan orang telah merancang 
bahkan 2 hingga 3 bulan sebelumnya, sudah 
merancang liburan akhir tahun.  Ada yang 

sekadar ingin kumpul-kumpul dengan keluarga. Ada 
pula yang ingin habiskan akhir tahun dengan menghibur 
diri semalam suntuk dengan disertai makanan ringan 
maupun berat. Sesekali juga mendengarkan musik dan 
nyaris melalaikan aktifitas dunia hingga tak bisa lagi 
mengingat (taqorrub) kepada Allah.

Padahal setiap akhir tahun, sesungguhnya umur kita 
semakin mengerucut mendekati kematian. Karena batas 
umur kita sudah terkurangi dan terus tergerus dengan 
zaman. Tapi banyak juga yang tak merasa bahwa umur 
yang semakin pendek dan mendekati kematian itu 
justru semakin lalai dan melalaikan diri kepada Tuhan 
Sang Pencipta.

Demikian pula, disaat yang bersamaan liburan, 
terkadang kita juga lebih memikirkan hiburan 
ketimbang koreksi diri (muhasabah). Hiburan seakan 
bisa menghilangkan dan meringankan kesibukan 
keseharian. Ya. Itulah hiburan dunia.

Mengapa orang mencari hiburan? 
Tentu jawabannya dapat beragam 
sesuai dengan latar belakang orang 
tersebut. Biasanya adalah karena 
kepenatan dalam melakukan rutinitas, 
seperti bekerja, mengurus rumah 
tangga, dan lain sebagainya.

hiburan haruslah yang 
Bermanfaat.

Hiburan memang mampu 
membuat hati yang tegang menjadi 
tenang dan badan yang capek 
menjadi rileks, tantu saja jika 
dilakukan dengan proporsional dan 
secukupnya, namun jika berlebih-
lebihan, maka yang terjadi adalah 
sebaliknya.

Dalam mendefinisikan liburan, 
setiap orang berbeda-beda. Namun 
pada dasarnya Hiburan adalah 
sesuatu yang membuat orang yang 
melakukannya menjadi senang dan 
gembira. 

Ada banyak orang yang 
menghibur dirinya dengan hal-hal/
aktivitas-aktivitas yang positif seperti 
membantu orang lain, menbaca Al-
Qur’an dan buku, mengikuti kajian-
kajian, aktif di organisasi dakwah 
dan lain-lain. Walaupun jika dilihat 
kegiatan-kegiatan tersebut tergolong 
berat namun karena mindset (cara 
pandang) orang tersebut sudah 
terbentuk sedemikian rupa maka 
mereka akan merasa rugi jika waktu 
libur mereka digunakan untuk 
kegiatan yang lain.

Ada banyak pula orang yang 
menghibur dirinya hal-hal yang 
negatif (terlepas apakah mereka tahu 
atau tidak, hiburan yang mereka 
nikmati adalah hal negatif).
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Sebagai contoh dengan menghabiskan 
waktu jalan-jalan ke Mall dan nonton bioskop, 
karena sudah menjadi hal yang wajar. Di 
kalangan masyarakat jenis hiburan tersebut 
dianggap biasa dan lumrah, yang lebih ekstrim 
lagi adalah jika tidak mengenal hal tersebut 
maka dianggap tidak gaul dan ketinggalan 
jaman.

Orang boleh-boleh saja jalan-jalan ke Mall/
Pasar jika ada keperluannya (yaitu belanja), 
namun jika niatnya adalah hanya untuk jalan-
jalan saja sambil ”cuci mata” tentu bukan 
pahala yang didapat melainkan dosa yang akan 
menjerumuskan ke dalam neraka.

ingatkan saudaramu 
Jadi menghindari liburan yang sia-sia, 

pun dengan hiburan yang melalaikan pada 
diri sendiri, orang lain dan kepada Allah. 
Sudah menjadi kewajiban kita untuk segera 
menghindar. Karena jika terus menerus liburan 
dan hiburan menjadi bagian hidupnya, khawatir 
mendorong pada kesombongan diri. Karena 
selama liburan telah hadir atau menuju ke 
tempat-tempat tujuan sesuai dengan nafsu 
beserta hiburan yang menyertainya.

ganti dengan ketawadhu’an 
Kebalikan dari sikap sombong adalah 

sikap tawadhu’ (rendah hati). Sikap inilah yang 
merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah 
satu sifat ‘ibaadur Rahman yang Allah terangkan 
dalam firman-Nya,

َوإَِذا  َهْونًا  رِْض 
َ ْ
ال َعَ  َيْمُشوَن  يَن  ِ

َّ
ال الرَّْحَِن  وَِعبَاُد 

َاِهلُوَن قَالُوا َسَلًما
ْ
َخاَطبَُهُم ال

“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih 
adalah orang-orang yang berjalan di atas 
muka bumi dengan rendah hati (tawadhu’) dan 
apabila orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata yang baik.” (QS. Al 
Furqaan: 63)

Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar 
radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi Wa Sallam pernah bersabda,

َحٌد 
َ
 َيْفَخَر أ

َ
ْن تََواَضُعوا َحتَّ ل

َ
َّ أ ْوَح إِلَ

َ
ََّ أ َوإِنَّ الل

َحٍد
َ
َحٌد َعَ أ

َ
 َيبِْغ أ

َ
َحٍد َول

َ
َعَ أ

‘Sesungguhnya Allah mewahyukan 
kepadaku agar kalian bersikap rendah hati 
hingga tidak seorang pun yang bangga atas 
yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya 
terhadap yang lain” (HR Muslim no. 2865).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
bersabda,

َُّ َعبًْدا بَِعْفٍو  َما َنَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد الل
. َُّ  َرَفَعُه الل

َّ
َِّ إِل َحٌد لِل

َ
ا َوَما تََواَضَع أ  ِعزًّ

َّ
إِل

“Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. 
Tidak ada orang yang memberi maaf kepada 
orang lain, melainkan Allah akan menambah 
kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang 
yang tawadhu’ (merendahkan diri) karena 
Allah, melainkan Allah akan mengangkat 
derajatnya.” (HR. Muslim no. 2588)

Sikap tawadhu’ inilah yang akan 
mengangkat derajat seorang hamba, 
sebagaimana Allah berfirman,

 َُّ يَن الل ِ
َّ

يَن ِمنُكْم آَمنُوا ال ِ
َّ

وتُوا َوال
ُ
َم أ

ْ
ِعل

ْ
َدرََجاٍت ال

يَْرفَِع
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antara kalian dan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat “ 
(QS. Al Mujadilah: 11).

Termasuk buah dari lmu yang paling 
agung adalah sikap tawadhu’. Tawadhu’ 
adalah ketundukan secara total terhadap 
kebenaran, dan tunduk terhadap perintah 
Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan 
perintah dan menjauhi larangan disertai 
sikap tawadhu’ terhadap manusia dengan 
bersikap merenadahkan hati, memperhatikan 
mereka baik yang tua maupun muda, dan 
memuliakan mereka. (A. Zakki)
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Uji Dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography

Jajanan tradisional Nusantara banyak 
pilihannya. Dari satu jenis jajanan 
bisa di utak atik lebih kreatif. Agar tak 
membosankan dan dapat menghasilkan 

citarasa baru. Seperti Hidangan yang satu ini. 
Dengan memodifikasi saus cocol,  hasilnya 
jajanan tampil baru dengan sensasi rasa yang 
lebih kaya.

Bahan:
• 250 gram fillet tenggiri, haluskan
• 75 gram tepung sagu
• 100 ml santan kental
• 1 putih telur
• 1/2 sdt garam
• 1/2 sdt merica bubuk
• 1 sdt gula pasir
• 4 batang daun bawang lokio, pootng 1 cm
• Daun pisang, untuk membungkus

saus kari hijau:
• 3 lembar daun jeruk 
• 30 ml santan kental
• 250 ml air
• 1 sdt garam
• 1 sdm gula

• 2 sdt kecap ikan
• 1 sdt tepung maizena, larutkan dengan 2 

sdm air
• 1/2 sdm minyak goreng untuk menumis

Bumbu halus:
- 4 butir bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 10 buah cabai hijau
- 10 buah cabai rawit hijau
- 1 batang serai, ambil bagian putihnya
- 1/2 cm lengkuas
- 1 cm kunyit
- 1 sdt terasi bakar
- 1 sdm ketumbar sangrai
- 1 sdt jinten sangrai
- 10 buah merica sangrai

cara membuat:
1. Campur semua bahan otak-otak, aduk rata.
2. Ambil selembar daun pisang. Letakkan 

2 sendok makan adonan otak-otak lalu 
bungkus memanjang. Semat kedua 
ujungnya dengan lidi. Kukus hingga 
matang. Angkat.

3. Panggang di atas bara api hingga harum, 
sambil dibolak-balik.

4. Sambal kari: panaskan minyak goreng, 
tumis daun jeruk dan bumbu halus hingga 
harum.

5. Masukkan santan, air, garam, gula gula dan 
kecap ikan. 

6. Tambahkan larutan tepung, aduk rata.
7. Masak hingga saus matang dan 

mengental. Angkat.  
8. Sajikan otak-otak dengan saus 

kari hijau.
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Testimoni Aqiqah

“ Alhamdulillah untuk nasi kotak aqiqah saya 
puas dengan rasa, kemasan dan juga pelayanannya. 

Semoga kedepannya Istiqomah Aqiqah tetap 
menjaga kepuasan rasa sekaligus memberikan 

pelayanan yg terbaik untuk pelanggan.”

“ Istimewa pelayananya, rasa dan kebersihannya. Terima 
kasih Istiqomah sudah membantu kami melaksanakan aqiqah 
putra kami yang ke-4. Semoga Istiqomah Aqiqah semakin 
berkembang usahanya dan banyak cabang di Indonesia.”

“Alhamdulillah rasanya enak banget banyak yang 
suka, pelayanan dan pengiriman juga baik. Kami puas 
menggunakan Istiqomah Aqiqah, karena dari aqiqah 

anak pertama sampai ke-3 aqiqah disini.”

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

Dani masruroh, ibu rumah tangga

handi satriyo, karyawan swasta

Dini, Wiraswasta

rini, ibu rumah tangga
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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

“Duuh sebentar lagi musim hujan nih, harus segera beli payung..” 
“Mau beli ukuran kecil atau besar, ya?”
“Mau polos atau yang ada gambarnya?”
“Tapi, belinya kapan ya?”

Stop, dengan pertanyaan itu semua, jangan sampai karena ingin membeli payung 
waktu Ayah dan Bunda terbuang dengan sia-sia. Sudah deh, kalau cuma satu paying 
serahkan saja semuanya pada Istiqomah Aqiqah.

Karena khusus di bulan Desember 2021 ini Istiqomah Aqiqah memberikan souvenir 
cantik berupa payung yang bisa Ayah dan Bunda gunakan pada saat musim hujan datang. 
Souvenir ini bisa didapatkan dengan menjadi pelanggan setia atau merekomendasikan 
Istiqomah Aqiqah kepada kerabat, saudara, teman dan rekanan.

Yuk, segera pesan olahan daging kambing untuk acara aqiqahan, syukuran, 
pernikahan, khitanan dan tasyakuranmu di Istiqomah Aqiqah. Rasakan nikmatnya, 
dapatkan manfaat souvenirnya. Selamat memesan menu olahan kambing favoritmu. 
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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




