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





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

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

perbaikan kualitas manajemen dan 
pertanggungjawaban

 yang amanah secara transparan.
- Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan
 mutu SDM umat Islam.
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10 Utama
12 Khasanah Peradaban
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16 Kajian Agama

18 Wirausaha
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26 Parenting Anak 
27 Dunia anak
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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

daU CaBang sURaBaYa
Perum Bukit Citra Darmo B19, Jl. Klakahrejo,

Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Surabaya
Telp. 0821 1588 2424
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Yayasan Dompet Amanah Umat DEWAN PENGARAH: Drs. Margono, M.Pd, Drs. Sofyan 
lazuardi, Ainur Rofiq Sophiaan, SE. M.Si, Nurhidayat PimPiNAN UmUm : Moh. Takwil, 
M.Pd, M.M PimPiNAN REDAksi : Siti Salama, S.i.Kom REDAktUR : Ary Yasirlana, S.i.Kom, 
iqbal Farabi Anas, F.T, indah Permatasari, S.E, Andre husnari, S.Sos, M. Miftah Farid, 
S.Pd  koNtRibUtoR : h. Ainul Yaqin, M.Si, Naning ismawati, S.Pd, h. Maskhun, S. Ag. 
M.hi, Fahmi Tibyan,  Syamsul huda, M.Psi, Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag, Samsul 
Bahri, M. Anwar Djaelani, Akbar Zakki  DistRibUtoR : Taufik hidayat, Abdul Ghoni, 
Syaiful, Fidelia Pratama latuconsina, S.i.Kom, Muhammad Charis Alchabib, imam Feri 
Fauzi, S.Mat, Wahyu Panca

Jika kita bertanya seberapa penting 
sih menuntut ilmu? Pasti jawabannya 
sangat penting. Sejak zaman dulu, 
orang dianjurkan untuk menuntut ilmu 

setinggi-tingginya dan mengenal banyak hal. 
Bahkan dalam Islam, Allah menyuruh umatnya 
menuntut ilmu tidak hanya untuk kebaikan di 
dunia tapi juga di akhirat. 

Nabi Muhammad SAW menyatakan seluruh 
umat Islam wajib untuk menuntut atau mencari 
ilmu, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap 
muslim”. (HR. Ibnu Majah). Sebab, menuntut 
ilmu membutuhkan proses belajar yang 
berkelanjutan, sama sekali tidak instan. Semakin 
bertambah ilmu seseorang, maka akan semakin 
bertambah pula rasa takut dan cintanya kepada 
Allah SWT.

Untuk meningkatkan ketaqwaan, umat Islam 
mesti mau belajar, mengaji dan menimba ilmu, 
kapan pun, di mana pun, dengan siapa pun dan 
dalam kondisi apa pun. Ilmu yang didapatkan 
bisa membantu kita mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. Baik berupa ilmu-ilmu ibadah 
mahdoh, seperti tata cara sholat, membaca Al-
Qur’an, berpuasa dan berhaji. Ataupun ilmu-
ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

Mencari ilmu memang terasa amat berat, 
terutama ilmu-ilmu yang bisa semakin 
mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah 
SWT. Sabda Rasulullah SAW.: “Barang siapa 
menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan 
ilmu, maka Allah Swt. pasti mudahkan baginya 
jalan menuju surga.” (H.R. Muslim).

Lalu sejak kapan sih, kita diwajibkan untuk 
menuntut ilmu? Serta ilmu apa saja sih yang 
harus dan wajib kita pelajari? Semuanya telah 
di kupas tuntas oleh Tim Redaksi dalam Rubrik 
Utama Majalah Istiqomah, yang bertajuk 
“Membeli Masa Depan Anak dengan Harga 
Sekarang”. {}

Jangan
Berhenti!
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Iqbal Farabi anas, a. Md. Fis (CEO LAZ DAU)

Usia  dini merupakan momen emas dan 
sangat efektif untuk menanamkan 
berbagai ilmu yang bermanfaat. 
Pendidikan yang dibutuhkan pun bukan 

hanya membaca, menulis dan berhitung saja, 
tapi pendidikan karakter juga sebagai bekal 
untuk membentuk kepribadian anak hingga ia 
beranjak dewasa dan hidup di masyarakat.

Nilai-nilai yang tertanam dalam pendidikan 
karakter berupa kepercayaan, rasa hormat, 
agama, tanggung jawab, keadilan, kepedulian 
dan kewarganegaraan. Saat menerapkan itu 
semua, orang tua sedang menumbuhkan 
kebaikan sekaligus membentuk karakternya 
melalui kebiasaan baik yang diajarkan sejak ia 
kecil.

Dari pendidikan inilah, banyak sekali 
manfaatnya diantaranya : Mendorong anak agar 
tumbuh dengan etika dan moral 
yang baik, Menumbuhkan nilai-

nilai kepemimpinan. Serta selain kecerdasan, 
anak akan belajar agar peduli, berani, dan 
menghargai orang lain. 

Memang Mengajarkan pendidikan karakter 
pada anak menjadi tantangan tersendiri bagi 
orangtua. Dalam prosesnya tentu sangat tidak 
mudah, tetapi jika berhasil kelak mereka akan 
merasa bangga.

Oleh karena itu, wajib kita jaga semangat 
dan konsisten dalam mengajarkan serta 
memberikan contoh-contoh yang baik dalam 
berperilaku. Semangat untuk senantiasa 
mengajarkan kebaikan.{}

Pendidikan Karakter
Sejak Usia Dini
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Moh. aril Fuadi.
Penerima Beasiswa Anak Berprestasi

Kehilangan benda 
mungkin bukan 
menjadi masalah 
besar. Namun, 

bagaimana jika sosok yang 
tidak tergantikan telah 
pergi meninggalkan kita? 
Pasti rasanya akan terasa 
begitu sangat menyakitkan, apalagi sosok itu 
adalah sang tulang punggung keluarga. Ayah 
mungkin bukan figur yang banyak bicara. Ia 
adalah yang mengutarakan perasaan lewat 
perbuatan. Pribadi yang menghidupi keluarga 
dengan kepiawaiannya dalam bersikap dan 
mengambil keputusan.

Bagi sebagian orang, ayah adalah sosok 
pelindung pertama. Figur yang menjadi 
pahlawan sekaligus role model di dalam 
keluarga. Kepergiannya sangat memberikan 

“Tak ada salahnya 
kan, jika anak yatim 

bermimpi menjadi 
seorang polisi? Polisi 

yang bisa berbuat adil 
kepada siapapun dan 

dimanapun”

kehilangan
Ayah

ruang kosong yang mendalam dan 
pengalaman hidup yang menyakitkan. 
Terlebih bagi anak laki-laki maupun 
perempuan yang kehilangan sosok ayah 
akan mengalami gejolak emosi yang labil 
dan pengalaman traumatis yang tidak bisa 
dihindari. Seorang anak bisa kehilangan 
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motivasi hidup, terjerumus ke dalam 
lingkungan negatif, frustrasi dan depresi.

Tapi Alhamdulillah, semua itu tak terjadi 
didalam kehidupan anak binaan LAZ Dompet 
Amanah Umat dalam program Beasiswa Anak 
Berprestasi yakni Mohammad Aril Fuadi yang 
saat ini duduk di bangku Sekolah 
Menengah Pertama di Sidoarjo. 

Aril begitulah panggilan 
akrabnya, merupakan anak 
bungsu dari 2 bersaudara. 
Sudah tiga tahun ini ayahnya 
tak pulang kerumah, bukan 
karena mengurus pekerjaan. 
Namun sang tulang punggung 
keluarga tlah meninggal 
dunia akibat sakit komplikasi 
yang lama di derita. Sedangkan 
sang malaikat tak bersayap setelah 
genap satu bulan kepergian suaminya 
mengalami sakit parah dan hampir 3 
bulan keluar masuk rumah sakit.

“Waktu itu, tanggal 27 Desember 2018, 
ayah meninggal dunia dan genpa 1 bulan 
kepergiannya ibu yang sudah lama sakit-
sakitan harus keluar masuk rumah sakit selama 
3 bulan sedangkan kakak harus memutuskan 
untuk keluar dari pondok pesantren karena 
harus merawat ibu, “ tuturnya. 

Ya, begitu banyak sekali cobaan yang ia dan 
keluarga alami semenjak di tinggal ayahnya. 
Tapi ia dan kakaknya harus bangkit untuk 
menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah 
sang tulang punggung keluarga meninggal, 
demi memenuhi kebutuhan hidup kakaknya 
mengajar mengaji di sebuah yayasan dan 
menjual produk kecantikan. Meskipun 
pemasukan sekaligus pengeluaran tidak 
seimbang karena ibu masih membutuhkan 
pengobatan.

“Ya, semua yang diberi Allah disyukuri 
saja. Tapi Alhamdulillah keluarga saya banyak 

dibantu oleh LAZ DAU yang bisa meringankan 
beban keluarga saya. Sekali lagi terimkasih 
atas kepeduliannya terhadap yatim dhuafa,” 
tambahnya

Bismillah, minta doanya ya agar cita-cita Aril 
menjadi polisi bisa tercapai dan dimudahkan 
selalu oleh Allah SWT. Aamiin ... 
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Apa yang sulit dalam hidup ini? Pasti jawabannya adalah berusaha tetap konsisten atau 
istiqomah dalam melakukan amal kebaikan seperti halnya sedekah. Meskipun tidak punya 
uang atau harta, kita masih tetap dapat berbagi dengan memberi senyuman, sebab kata 
Rasulullah senyum itu adalah sedekah. Orang yang pelit atau kikir diibaratkan oleh Al-

Quran sebagai tangan yang terbelenggu yang tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi memberi.

Nah, bagi orang yang mampu, bersedekah dengan uang atau harta adalah perkara yang mudah. 
Tinggal sumbangkan uangmu atau hartamu kepada kaum dhuafa, kepada anak yatim piatu atau 
kepada masjid dan lembaga amal. Tidak ada yang sulit melakukannya selama “tanganmu tidak 
terbelenggu”.

Istiqomah
Dalam berbagi

Dari ’Aisyah radhiyallahu ’anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ’Alaihi 
Wasallam bersabda, ”Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang 

kontinu walaupun itu sedikit.” ’Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu 
berkeinginan keras untuk merutinkannya.” (HR. Muslim)
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Meskipun bersedekah itu mudah, namun 
yang sulit adalah mempertahankannya sebagai 
amal yang terus menerus. Bersedekah secara 
menerus sama artinya kita menyimpan amal 
pahala secara menerus ke dalam tabungan 
akhirat. Apalah yang kita bawa mati selain 
amal pahala sebagai teman kita di kampung 
akhirat nanti?

Saya anak tunggal dan dibesarkan dalam 
keluarga sederhana, bagiku berbagi itu 
merupakan kebahagiaan berbagi rejeki 
yang kita rasakan supaya yang lain pun 
juga ikut merasakannya. Dan saat 
ini mencoba membuat komitmen 
untuk istiqomah bersedekah. 

Kalau ditanya siapa 
yang menginspirasiku 
berbagi, jawabannya adalah 
almarhummah ibuku. Karena 
malaikat tak bersayapku sangat 
senang sekali berbagi terlebih 
lagi dengan anak-anak yatim 
piatu dan kaum dhuafa. Itulah 
yang membuatku memutuskan 
untuk menjadi donatur tetap di 
LAZ DAU.

Selain itu niat dan tulus ingin 
berbagilah menjadi dorongan 
terkuatku, hingga akhirnya mantap 
menjadi donatur tetap di sana. Kalau 
ditanya tentang lebih banyaka mana 
duka atau sukanya selama berbagi? 
Jawabanku adalah Alhamdulillah 
sampai sekarang lebih banyak sukanya, 
malah segala urusanku dan keluarga jadi 
lancar segalanya.

Nah, kalau di tanya susah tidak sih untuk 
berbagi, apalagi di musim pandemi seperti 
ini? Alhamdulillah jawabannya tidak sulit, 
karena apapun yang kita lakukan dengan niat 
berbagi Lillahi Ta’ala. Pasti Allah SWT akan 
membantunya dengan sangat mudah. 

Doakan saya ya, agar bisa istiqomah dalam 
melakukan kebaikan. Apalagi ini masih di bulan 
Syawal. Aamiin ... seperti yang disampaikan ke 
: Salama)

Nova apriliyanti, Wirausaha
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Tidak ada bekal atau warisan yang 
terbaik selain pendidikan. Setiap orang 
tua berkewajiban untuk menyiapkan 
pendidikan yang terbaik untuk 

anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Mahtab, 
pendidikan adalah bekal yang terbaik untuk 
masa depan Kita dan Anak. Banyak orang 
mengatakan salah satu cara untuk mengubah 
nasib adalah melalui pendidikan.

Membeli Masa Depan
dengan harga Sekarang

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang tunyalah 
yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana 
binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian 

melihat ada cacat padanya?” (HR. Bukhari)

Orang tua zaman dahulu memberikan 
nasehat kepada anaknya: belajar yang rajin, agar 
mendapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus 
adalah bekal untuk dapat masuk di universitas 
yang bagus. Setelah lulus dari universitas bagus, 
segera mendapatkan pekerjaan dengan gaji 
yang bagus. Dari situ pendidikan dapat merubah 
nasib seseorang. Disadari atau tidak, nasehat 
tersebut adalah nasehat yang cukup ampuh. 
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Pendidikan ternyata sangatlah 
penting bagi anak karena dapat 
mendidik mereka untuk mencapai 
impiannya dimasa akan datang. 
Banyak sekali yang harus dipupuk 
atau diajarkan mulai sejak dini, salah 
satunya ilmu agama, terutama agama 
islam bagi umat muslim. 

Islam adalah agama yang mendidik 
umatnya untuk berlaku hidup sesuai 
dengan keridaan dan aturan Allah 
Swt. Melalui perantara baginda 
Nabi Muhammad SAW, umat islam 
diajarkan tentang kegungan dan tanda 
kekuasaan Allah Swt yang terhampar 
diseluruh alam semesta. Islam 
menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. 
Didalam kitab suci Al-Qur’an bisa 
ditemukan tentang seruan agar seluruh 
manusia mau berpikir dan mengolah 
kemampuan akalnya. Islam juga bisa 
disebut sebagai agama pendidikan. 
karena ajaran yang terkandung di 
dalamnya akan mengantarkan dan 
menuntun manusia untuk beranjak dari 
kegelapan menuju cahaya yang terang 
benderang.

Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam sebuah hadist tentang 
pentingnya pendidikan, yang berbunyi: 
“Barang siapa yang ingin mendapatkan 
dunia, maka hendaklah ia menguasai 
ilmu, dan barang siapa yang ingin 
mendapatkan akhirat, maka hendaklah 
ia menguasai ilmu. Dan barang siapa 
yang menginginkan keduanya (dunia 
dan akhirat), maka hendaklah ia 
menguasai ilmu.” (HR. Ahmad)

Nah, kalau pendidikan sudah 
diajarkan mulai dari usia dini. Maka 
bersiaplah menyaksikan si kecil tumbuh 
dan berkembang menjadi pribadi yang 
penuh dengan cinta dan kasing sayang, 

berkarakter baik, dan tentunya memiliki masa depan 
yang cemerlang.

berimbang antara Dunia & akhirat

Dunia merupakan ladang akhirat. Siapa yang 
menanam kebaikan akan memanen kebaikan pula 
dan sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk 
menyeimbangkan hidup di dunia dan di akhirat. 
Sehingga kita tidak hanya fokus mencari kebahagian 
serta ilmu di dunia saja, tetapi juga harus mempersiapkan 
untuk kehidupan di akhirat kelak, agar berimbang maka 
kita tidak boleh melupakan keduanya. 

Dan inilah yang diterapkan di Panti Asuhan 
Istiqomah. Dari mulai para santri bangun hingga tidur 
lagi, mereka tak pernah lepas untuk mendapatkan 
“ILMU”. Ya, tujuannya hanya satu, agar mereka 
mempunyai karakter dan akhlaq yang baik ketika nanti 
hidup di tengah-tengah masyarakat.

“Untuk para santri setiap harinya selalu mendapatkan 
ilmu baru, entah itu dari kajian tauhid, kajian siroh 
nabawi, baca tulis Al-Qur’an dan kajian fiqih. Bukan 
hanya itu saja, demi mengimbangi ilmu dunia kami juga 
memberikan tambahan untuk les bahasa inggris serta 
matematika,” ujar Mas’ad Soleh, M.Pd

Itu semua setiap hari dilakukan oleh para santri dan 
tidak ada satupun yang mengeluh. Namun bukan hanya 
pendidikan karakter dan agama saja yang diberikan 
oleh para pengurus, tapi kegiatan untuk merefresh pun 
juga ada seperti halnya renang, futsal, safari subuh, dan 
lain-lainnya.
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Oleh: Moh takwil, M.Pd.
COO DAU dan Dosen STAI
Alif Laam Miim Surabaya

Pada masa kepemimpinan Khalifah 
Umar bin Khatab, dakwah Islam 
semakin dikuatkan. Kekuasaan Islam 
meluas hingga ke Wilayah Mesir. 

Mesir berhasil dibebaskan dari cengkraman 
dua imperium sekaligus yaitu Imperium 
Persia dan Romawi oleh seorang panglima 
yang sangat tangguh yaitu Amr bin Ash. 
Selain kepiawaian dalam strategi perang, 
Amr bin Ash juga seorang negarawan yang 

Ketika Amr Menggusur 
rumah Seorang Yahudi tua

pintar dalam mengelola pemerintahan 
dan sangat mampu dalam bernegosiasi. 
Sebab itulah, kemudian Khalifah Umar bin 
Khattab menjadikannya sebagai gubernur 
di Mesir. 

Sepandai-pandainya seorang masih 
juga ada kelalaian dan kesalahan. Itulah 
yang terjadi pada seorang Amr bin Ash 
tatkala Ia menjadi seorang gubernur di 
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yang dialaminya. Ia menceritakan bahwa 
Amr bin Ash telah berbuat tidak adil karena 
menggusur rumahnya. 

Umar (seorang Khalifah) mendengarkan 
cerita dari seorang yahudi tua, kemudian 
Umar mengambilkan tulang dan menggores 
lurus di atas tulang itu dengan pedang, 
kemudian Umar meminta lelaki Yahudi itu 
mengantarkannya ke Amr bin Ash. Terlihat 
seketika wajah Amr bin Ash pucat melihat 
goresan tulang tersebut. Si yahudi tua heran 
lantaran apa gerangan yang membuat Amr 
bin Ash begitu ketakutan hanya melihat 
tulang yang ada goresannya? Kemudian 
Amr menjelaskan bahwa makna dari goresan 
pedang bentuk lurus itu adalah suatu 
perintah dan peringatan keras dari Khalifah 
agar berlaku adil kepada siapapun termasuk 
kepada seorang yahudi. 

Setelah mendapatkan peringatan keras dari 
Khalifah Umar, kemudian Amr memerintahkan 
rakyatnya untuk membongkar masjid yang 
dibangun di atas tanah Yahudi itu dan 
memintanya kembali membangun gubuknya. 
Seorang Yahudi ini terheran dan terkagum 
akan keadilan aturan dalam Islam. Akhirnya ia 
menghadap kepada Amr dan mengikhlaskan 
tanahnya untuk dijadikan masjid. Lantaran 
melihat keadilan itulah, ia pun juga memeluk 
agama Islam. Wallahu A’lam.

Mesir. Dikisahkan suatu ketika Amr bin Ash 
menduduki istana gubernur yang megah, 
namun di depan istana terdapat gubuk reot 
yang cukup mengganggu pandangan mata 
ketika berdampingan dengan istana yang 
ditempati oleh Amr bin Ash. Melihat kondisi 
itu, Amr mencari tahu siapa pemilik dari 
gubuk tersebut. Diketahuilah pemilik gubuk 
itu adalah seorang Yahudi tua.  

Untuk menjaga dan memperindah Istana, 
Amr berniat untuk menggusur gubuk yang 
ada di depan istana dan berencana untuk 
mengubahnya menjadi masjid. Dengan 
mengubahnya menjadi masjid, maka akan 
terlihat sebanding dan dapat memperindah 
lingkungan istana gubernur. Untuk mencapai 
hal itu, kemudian Amr memanggil seorang 
yahudi tua itu dan berkata, “Wahai engkau 
pemilik gubuk, berapa harga gubukmu, aku 
hendak membangun masjid di atasnya?”. 
Si yahudi tua kemudian menjawab “Tuan, 
aku tidak hendak menjualnya”. Hingga Amr 
mengajukan untuk membelinya lima kali 
lipat, namun ia tetap tidak bersedia untuk 
menjualnya.

Mendengar jawaban seorang yahudi 
itu, kemudian Amr bin Ash secara sepihak 
menggusur gubuk tua milik Yahudi tersebut. 
Si Yahudi tidak dapat berbuat apa-apa atas 
apa yang diperbuat gubernur Amr padanya. 
Karena keterbatasannya, Si Yahudi itu 
mengadukan perbuatan Amr bin Ash kepada 
Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. 
Dengan hati terasa takut menghadap khalifah, 
ia mencoba menceritakan ketidak adilan 
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H. Ainul Yaqin, M.Si.
Ketua MUI Prov. Jatim

Al-Qur’an menyampaikan larangan 
zina, tidak secara langsung menyebut 
dengan ungkapan “jangan berzina”. 
Namun Al-Qur’an sebagaimana dalam 

QS. Al-Isra’ ayat 32 menyampaikan dengan 
ungkapan yang artinya: “janganlah kalian 
mendekati zina, sesungguhnya zina adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 
buruk”. 

Ungkapan seperti itu memberikan makna, 
bahwa larangan melakukan zina adalah 
larangan yang keras. Jika mendekati perbuatan 
zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. 

Sehubungan dengan larangan ini, Islam 
melarang berkhalwat atau hanya berdua-
duaan saja seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang bukan mahram atau bukan 
suami istri. Islam juga memerintahkan menutup 
aurat dan menjaga padangan kepada lawan 
jenis.

Ibnu Ishaq al-Syairazi berdasarkan hadits 
larangan berkhalwat menyatakan, makruh 
hukumnya seorang laki-laki shalat berjamaah 
dengan seorang perempuan bukan mahramnya. 
Makruh di sini menurut Imam al-Nawawi adalah 
makruh tahrim, makruh yang condong kepada 
haram (al-Majmu’ IV/ hlm. 173).

Dalam beberapa waktu terakhir ini ada 
tiga kasus mencuat ke media yang terkait 
dengan masalah ini. Pertama, kasus seorang 
perempuan membuka kemaluannya di 

bandara Jogjakarta, yang ternyata anak asal 
Sidoarjo. Anak ini mempunyai kelainan, tapi 
justru menikmati kelainananya, karena dengan 
berposes telanjang lalu dipotret dan diedarkan 
di media pribadinya, dia dapat uang. 

Kedua, kasus seorang perempuan remaja 
meninggal bunuh diri meminum racun di 
komplek pemakaman ayahnya, karena depresi. 
Perempuan yang tinggal di rumah kos di 
Malang ini, berpacaran dengan seorang oknum 
anggota POLRI. Celakanya ketika berpacaran 
sudah beberapa kali berhubungan layaknya 
suami istri, bahkan sampai hamil dua kali, lalu 
ke dua kali itu pula diminta menggugurkan 
kandungannya oleh si pacar. Ini yang membuat 
dia depresi.

Ketiga, seorang pengelola lembaga 
pendidikan berasrama di Bandung, menzinai 
paksa murid-muridnya yang masih di bawah 
umur, yang jumlahnya mencapai 12-13 orang. 
Kejadian tahun 2016, tersebarnya di media baru 
akhir-akhir ini.

Ketiga kasus di atas mempunyai keterkaitan. 
Saat ini orang membahas kasus perzinaan, 
pelecehan seksual, dan perkosaan, yang sering 
secara parsial. Orang mendiskusikannya, tapi 
lupa atau bahkan sengaja abai mengkaji akar 
masalahnya. Pergaulan bebas dan pornografi 
yang menjadi pemicunya. Tapi masyarakat 
semakin permisif menyikapinya. Padalah al-
Qur’an sudah memberi pelajaran, “jangan 
mendekati zina”.

PerZINaaN, PerKoSaaN,
PerGaUlaN bebaS DaN PorNoGraFI
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Naning Ismawati, S.Pd, Pembina MT Al Bayyinah &
Pengasuh KBI (Kelompok Belajar ibu)

Pernikahan adalah ikatan antara dua manusia yang 
bernilai ibadah dan merupakan amalan separuh 
agama. Karena ada sebagian kewajiban yang tidak 
akan bisa sempurna jika belum terjadi pernikahan.

maka bisa di katakana sebagian syara’ ada dalam 
pernikahan. Pernikahan akan penuh limpahan pahala 
manakala semua aktivitas di dalamnya diniatkan semata-
mata karena Allah. Berlimpah keberkahan kala sepasang 
suami istri menjalankan tugas dan kewajiban masing-
masing dengan penuh ketaatan pada Sang Khalik Al-
Mudabbir.karena Kehidupan pernikahan di dalam Islam 
adalah kehidupan persahabatan antara seorang suami 
dengan istrinya,bukan seperti atasan dan bawahan, yang 
dimana suami memiliki kekuasaan penuh atas hidup istri, 
tetapi di dalam islam justru suami memiliki tanggung 
jawab penuh atas seluruh kehidupan istri, di mana suami 
adalah sahabat istrinya dan istri adalah sahabat suaminya 
secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. 
Artinya kehidupan suami istri adalah kehidupan yang 
sarat dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, 
dan persahabatan. Interaksi suami istri tegak di atas 
prinsip ta’awun (tolong-menolong), saling menopang, 
bersahabat, harmonis, menyegarkan, tidak kaku, dan 
formalistik. 

Hanya saja, pada faktanya kehidupan suami istri tidak 
selalu berjalan mulus, ada kalanya terjadi perselisihan 
atau perbedaan pendapat di antara keduanya yang jika 
tak disikapi sesuai dengan hukum syarak dapat berujung 
prahara. Di sinilah dibutuhkan saling menguatkan antara 
satu dengan yang lain, saling memahami, dan bersabar. 
Dan yang penting pula adalah saling menjaga kemuliaan 
pasangan, jangan sampai ketika ada masalah internal 
dalam keluarga justru yang terjadi malah saling tidak 
menjaga. Karena Islam, sebagai din yang sempurna, 
sangat memperhatikan penjagaan kemuliaan di antara 
pasangan suami istri ini, baik pada situasi ‘aman’ atau 
situasi ada masalah.

Islam Memerintahkan Menjaga 
Kemuliaan Pasangan

Islam sangat menjaga kehormatan 
dan kemuliaan kehidupan rumah 
tangga, sehingga keluarga 
merupakan bangunan yang harus 
dijaga dan dikuatkan tidak saja oleh 
anggota keluarga, tetapi juga oleh 
masyarakat dan negara. Seluruhnya 
memiliki peran penting, termasuk 
pasangan suami istri sebagai pemeran 
utama dalam bangunan keluarga. 
Sesungguhnya Allah menjodohkan 
sepasang lelaki dan perempuan 
dalam bingkai rumah tangga itu 
untuk menutupi kekurangan satu 
sama lain. Allah Swt. berfirman dalam 
surah Al-Baqarah ayat 187,

نتُْم ِلَاٌس لَُّهَنّ 
َ
ُهَنّ ِلَاٌس لَُّكْم َوأ

“ Mereka adalah pakaian bagimu, 
dan kamu pun adalah pakaian 
bagi mereka.” Sungguh indah 
perumpamaan yang Allah buat dalam 
ayat ini. Layaknya pakaian, maka ia 
akan melindungi orang yang memakai 
pakaian tersebut. Pakaian akan 
melindunginya sehingga auratnya 
tidak tampak, akan melindungi pula 
dari hujan dan menghangatkan di 
kala dingin, serta akan meneduhkan 
di saat panas. Demikian halnya 
pasangan suami istri, suami istri 
akan saling menjaga kehormatan 
dan menutupi hal-hal yang terlarang 
untuk diketahui orang lain.

Menjaga
Kemulian Pasangan
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oleh: h.Maskhun,S.ag.M.hI

Nikah merupakan sebuah ibadah yang 
sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi 
mereka yang memiliki kemampuan 
untuk melaksanakannya. Pernikahan 

memiliki kedudukan yang sangat penting dan 
sakral di dalam Islam. Tidak main-main. Di 
dalam Al-Qur’an, pernikahan disebut sebagai 
sebuah perjanjian yang kuat dan kukuh 
(mitsaqan ghalizha). Penggunaan ungkapan 
mitsaqan ghalizha adalah untuk menunjukkan 
bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang 
suci. Maka dari itu, pasangan suami istri harus 
menjunjung tinggi ikatan tersebut, serta teguh 
mempertahankan dan menjaganya. 

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 

Pernikahan merupakan syariat agama 
yang tertua. Peradaban sebuah keluarga dan 
bangsa pun berawal dari pernikahan. Untuk 

itu, seseorang yang akan melangsungkan 
pernikahan hendaknya mempersiapkan 
segala sesuatunya secara matang. Persiapan 
pernikahan dilihat bukan hanya dari umur, tapi 
juga kematangan dalam bertindak, bersikap, 
itu harus dipertimbangkan sedemikian rupa. 
Sebab, sebuah keluarga yang ketika menikah 
dalam keadaan belum matang, baik secara usia, 
beripikir maupun bersikap, berpotensi terjadi 
perceraian.

Al-Qur’an antara lain menekankan perlunya 
kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang 
ingin menikah. Walaupun para wali diminta 
untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang 
ekonomi sebagai alasan menolak peminang. 
“Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, 
maka Allah akan menjadikan mereka kaya 
(berkecukupan) berkat Anugerah-Nya.” (QS. An-
Nur [24]: 31). Yang tidak memiliki kemampuan 
ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan 
memelihara kesuciannya. “Hendaklah mereka 
yang belum mampu (kawin) menahan diri, 
hingga Allah menganugerahkan mereka 
kemampuan.” (QS. An-Nur [24]: 33).

Pra Nikah
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Perlu diingat bahwa sesungguhnya ada 
sesuatu yang tak kalah penting dengan 
pernikahan itu sendiri namun sering 
terlupakan, yaitu niat yang baik saat menikah. 
Sebab, pada dasarnya hukum menikah 
adalah mubah yang tidak ada pahala di 
dalamnya. Namun pernikahan akan menjadi 
ibadah jika disertai niat yang baik semisal 
niat menjalankan sunnah, memejamkan 
pandangan (dari perkara yang haram) dan 
niat-niat sesamanya.

Setiap manusia pasti menginginkan 
agar kisah pernikahannya seperti pohon 
pisang, yakni sekali seumur hidup. Untuk 
merealisasikan hal tersebut tidaklah mudah. 
Perlu dilakukan proses pemilihan pasangan 
yang sangat teliti untuk mencari pasangan 
hidup yang baik untuk di dunia dan akhirat. 
Merupakan sebuah kelaziman bahwa 
sebelum acara pernikahan, terlebih dahulu 
dilaksanakan prosesi khitbah (melamar). 
Selain sebagai ajang perkenalan (ta’arruf), 
khitbah juga menjadi ajang silaturrahim 
antara kedua keluarga calon mempelai.

Allah SWT menciptakan sesuatu 
berpasang-pasangan (QS. Adzdzariat: 
49). Dalam memilih pasangan, Rasulullah 
berpesan agar kita memperhatikan lima hal 
sebelum pernikahan berlangsung: kesiapan 
hati calon pengantin, tahu calon suami atau 
istri, bermusyawarah dengan keluarga, shalat 
istikharah, dan meminang dengan baik-baik. 
Rasulullah juga mewasiatkan empat kiat 
memilih istri. 

1. Kesalihan. Rasulullah bersabda, “Wanita 
dinikahi karena empat perkara: karena 
hartanya, karena keturunannya, 
karena kecantikannya, dan karena 
agamanya, maka pilihlah wanita yang 
bagus agamanya”. Dalam riwayat lain 
Rasulullah juga berpesan “Jangan kamu 
menikahi wanita semata-mata karena 
kecantikannya, boleh jadi kecantikannya 
itu akan membinasakannya dan 

janganlah kamu menikahinya semata-
mata karena hartanya, boleh jadi harta 
itu akan menyebabkan kedurhakaannya, 
tapi nikahilah olehmu yang beragama. 
Sesungguhnya wanita yang tak berhidung 
lagi tuli, tetapi beragama lebih baik 
bagimu.” kata Rasulullah, (Hadist Riwayat 
Abdullah bin Humaid).

2. Subur dan romantis. “Nikahilah wanita 
yang penuh cinta kasih (romantis) dan 
subur,” kata Nabi. “Karena sesungguhnya 
aku merasa bangga dengan jumlah kamu 
yang banyak di hari kiamat nanti.” (Riwayat 
Imam at-Thabrani dan al-Hakim).

3. Berkecocokan di hati, sebagaimana perintah 
Rasul kepada al-Mughirah bin Syu’bah agar 
melihat calon istrinya sebelum melamar.

4. Diutamakan yang masih gadis atau 
perawan. Sabda Rasulullah, “Nikahilah 
wanita yang masih perawan karena mulut 
mereka lebih segar dan manis (budi 
bahasanya indah), dan lebih subur serta 
lebih ridha dengan kesederhanaan (tidak 
banyak tuntutan).” (Riwayat Imam at-
Thabrani).

Dalam memilih suami pun, wanita dititipi 
tiga pesan. 

1. Hendaknya mencari suami yang penuh 
tanggung jawab dan amanah. Dalam QS. 
At-Tahrim: 6, Allah memerintahkan orang-
orang beriman agar memelihara anak dan 
istrinya dari siksa api neraka.

2. Lelaki bertakwa pada Allah. “Barang siapa 
menikahkan putrinya dengan orang fasiq, 
sesungguhnya dia telah memutuskan tali 
kasih sayangnya.” (Hadits riwayat Ibnu 
Hibban).

3. Memiliki ilmu pengetahuan, karena 
menjadi tanggung jawab suami untuk 
mendidik anak dan istrinya.

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

Berbicara mengenai kepemimpinan 
dalam Manajemen, saya maknai 
seorang pengusaha itu bisa memimpin. 
Kepemimpinan terbesar seorang 

pengusaha adalah menjadi pemimpin bagi 
dirinya sendiri. Ujung-ujungnya adalah man. 
Dalam konteks ini man adalah diri kita. Dalam 
konteks agama ibda’ binafsih Mulai dari 
diri sendiri. Dalam bisnis pengusaha pasti 
juragan. Dikatakan Juragan karena mempunyai 
karyawan. Maka sebelum memimpin orang, 
pimpin dirinya sendiri. Aplikasinya pemimpin 
itu mampu mengendalikan diri dari sifat sifat 
negative penghambat kesuksesan.

Membangun kepemimpinan efektif diawali 
dengan membangun sikap percaya diri. Orang 
yang percaya diri akan berani menghadapi 
tantangan apapun dalam bisnis. Orang berani 
akan kreatif karena bergerak di wilayah bebas. 
Dirinya tidak terikat dengan orang lain. Saya 
sering menterjemahkan kreatif dengan Kere 
Aktif (baca : miskin aktif). Ungkapan kere aktif 
tersebut sering saya katakan sebagai semangat 
ketika audience kita adalah dari kawan-kawan 
ekonomi lemah. 

Idealnya seorang entrepreneur adalah 
seorang leader sekaligus manager. Leader 
dalam artinya orang yang menginspirasi dan 
memotivasi karyawannya untuk mencapai lebih. 
Dalam hal ini berarti bahwa seorang leader atau 
pemimpin adalah orang yang datang dengan 
ide-ide baru dan menggerakkan seluruh usaha 
ke dalam fase berpikir untuk maju. Lagi-lagi 
karakter seperti ini hanya dapat dimiliki oleh 
orang yang bermindset entrepreneur. 

Sedangkan sebagai manager, seorang 
entrepreneur adalah seseorang yang 
mengelola dan mengatur sumber daya. 
Sumber daya tersebut dapat berupa uang, 
asset, orang, stok, metode kerja, dan waktu. 
Karakter seperti ini harus terus-menerus 
mengembangkan strategi-strategi dan taktik 
baru dalam mengelola usaha. Dirinya harus 
mempunyai kemampuan untuk membaca 
pasar, mengelola SDM dan menerapkan 
strategi pemasaran yang handal.

Sebagai Enterpreneur pasti membutuhkan 
visi, agar arah dan tujuan usaha terlihat jelas 
sekarang dan mendatang. Pemimpin yang 
efektif selalu berupaya menanamkan visi 
kepada staf agar pikiran dan tindakan selaras 
dan konsisten dengan tujuan perusahaan. 
Pemimpin yang visioner akan membuat 
stafnya bergerak dengan semangat tinggi dan 
bergelora dalam bekerja.

Prinsipnya secara bertahap lakukan 
penataan manajemen. Awali dari diri sendiri, 
tularkan kepada karyawan kita. Sebagai contoh. 
Ketika di kantor kita melihat sedikit sampah, 
kita berikan contoh, kita ambil sampah tersebut 
kemudian kita buang ditempat sampah. 
Begitupula ketika di ruangan kantor yang 
sedang kosong, AC tetap menyala, segera kita 
matikan AC sebagai bagian budaya kita untuk 
hemat energy. Sekali lagi ini bukan berarti pelit. 
Namun kesadaran bersama untuk mengelola 
usaha secara efesien dan efektif. Kita awali dari 
diri kita sebagai pemimpin. Sehingga kebiasaan 
kebiasaan baik tersebut akan menjadi budaya 
dalam organisasi. 
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Oleh : Syamsul Huda, M.Psi, 
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SUSah
Berkomunikasi

Saya ingin bertanya kenapa ya semenjak saya lulus sekolah dan sudah malas untuk 
berkomunikasi dengan teman-teman ataupun kerabat kerja baik secara daring maupun secara 
offline, kecuali pacar dan keluarga. Jika ada yang mengajak bertemu rasanya malas sekali. Karna 
bingung jika sudah bertemu kami akan membicarakan apa dan saya buka tipe orang yang senang 
bicara serta bercerita jika tidak terlalu dekat dengan orang itu, padahal dulu saya tidak seperti itu. 
Malah waktu saya masih sekolah saya aktif sekali, senang bercanda dan petakilan. Tapi semenjak 
lulus saja saya menjadi pasif, pendiam dan jarang berbicara. Apa ada hubungan nya dengan 
kondisi psikologis saya?

Sdr Y..

Anda mengeluh kehilangan motivasi untuk menjalin 
relasi-komunikasi dengan hampir semua orang selepas 
lulus sekolah.

Hal terbalik dari ketika anda masih sekolah dulu, 
yang anda bilang suka petakilan. Perubahan mood dan 
need of afiliasi seperti yang anda alami ini pasti ada 
trigger atau faktor penyebab, terlepas anda sadari atau 
tidak. Karna dalam konteks dinamika psikologi tidak 
ada symthomp tanpa adanya penyebab.

Kondisi psikologis dan mood seseorang selalu 
berubah secara dinamis setiap saat terlepas yang 
bersangkutan sadar atau tidak.

Bisa jadi karna adanya expectasi 
yang tidak sejalan dengan realita yang 
anda jalani sehingga anda mengalami 
demotivisasi dalam menjalin relasi 
komunikasi dengan teman-teman anda 
dan bahkan dengan siapapun, kecuali 
dengan orang-orang terdekat anda.

Jika anda msh kesulitan untuk 
menemukan trigger atau penyebab 
dari kondisi anda, anda bisa meminta 
konselor terdekat di tempat tinggal 
anda.

Salam 
M. S. Huda
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oleh: Prof. Dr. Moh. ali aziz, M.ag (Dewan Syariah LAZ DAU)

ِف  ُحوا۟  َتَفَسّ لَُكْم  ِقيَل  إَِذا  َءاَمنُٓوا۟  يــَن  ِ
َّ

ٱل َها  ُيّ
َ
يَٰٓأ

ِقيَل  َوإَِذا   ۖ لَُكْم  ٱهللَّ  َيْفَسِح  َفٱفَْسُحوا۟  ِلِس  َمَجٰ
ْ
ٱل

ِمنُكْم  َءاَمنُوا۟  يَن  ِ
َّ

ٱل ٱهللَّ  يَْرفَِع  وا۟  َفٱنُشُ وا۟  ٱنُشُ

ٍت ۚ َوٱهللَّ بَِما َتْعَملُوَن َخِبرٌي َم َدرََجٰ
ْ
ِعل

ْ
وتُوا۟ ٱل

ُ
يَن أ ِ

َّ
َوٱل

“Wahai orang-orang yang beriman, jika 
dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan dalam 
berbagai pertemuan,” maka, lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan 
kepadamu. Dan, jika dikatakan, “Berdirilah,” maka, 
berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Al Mujadilah [58]: 11)

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan 
larangan pembicaraan yang mengarah kepada 
perbuatan dosa. Sebagai kelanjutan, ayat ini 
menjelaskan etika lainnya yang harus dipatuhi 
dalam setiap pertemuan, termasuk pembelajaran.

Menurut Muqatil bin Hubban, ayat ini turun 
pada hari Jumat, ketika Nabi SAW sedang 
memberi pengajaran di bawah tenda Shuffah, 
tempat penampungan para sahabat yang 
tidak memiliki tempat tinggal. Pada acara itu, 
penduduk asli Madinah (anshar) dan pendatang 
dari Makkah (muhajirin) berkumpul, dan 
berusaha mendekat Nabi. Di tengah pengajian, 
beberapa veteran Badar datang dan memberi 
salam. Hadirin hanya menjawab salam, tapi tidak 
memberi tempat mereka, padahal para veteran 
itu selalu disebut-sebut Nabi sebagai orang-
orang terhormat dan dimuliakan Allah SWT. 

Maka, Nabi menyuruh hadirin berdiri untuk 
memberi tempat mereka. Mereka berdiri, namun 
dengan wajah yang cemberut. Sebagian mereka 
berbisik, “Demi Allah, ini tidak adil.” Mereka 
menggerutu, sebab mereka datang lebih awal 
dengan tujuan agar bisa mendekat Nabi, tapi 
setelah mendapat tempat yang nyaman, diminta 
pindah. Saat itulah, Nabi SAW bersabda:

رَِحَم اهلٌل رَُجًل َيْفَسُح ِلَِخيِْه
“Semoga Allah Merahmati Orang Yang 

Memberi Tempat Saudaranya” (HR. Ibnu Abi 
Hatim)

Sedangkan menurut Ibnu Abbas, r.a, ayat 
ini turun karena Tsabit bin Syammas, r.a datang 
terlambat dalam sebuah pertemuan di masjid, 
dan berusaha mendapat tempat di dekat Nabi. 
Maka, gegerlah para sahabat menyikapi tamu 
itu. Nabi baru tahu, bahwa tamu itu sengaja 
mendekat Nabi, sebab ia tuli. Maka, turunlah ayat 
ini.

Berdasar ayat ini, agar pembelajaran, 
termasuk kajian keagamaan menghasilkan 
ilmu yang berkah, yaitu menambah iman, ilmu 
dan kemuliaan, maka perhatikan tiga etika 
pembelajaran. Pertama, jangan acuh, masa 
bodoh, apalagi marah kepada orang yang 
datang terlambat. Sebaiknya, Anda berjiwa 
besar, rendah hati, mengalah memberi tempat 
mereka. Tak apalah posisi duduk Anda menjadi 
tak nyaman. Tapi, bergembiralah, sebab, dalam 
ayat ini, Allah berjanji akan melapangkan rizki di 
dunia, dan menyiapkan ruangan di surga yang 
longgar, nyaman dan menyenangkan untuk 
Anda. Memang, idealnya “fisrt come, first served,” 
yang artinya, siapa yang datang pertama kali 

etika Pembelajaran

Demi Keberkahan
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berhak mendapat layanan pertama kali. Orang 
yang datang lebih awal berhak mendapat tempat 
yang lebih nyaman. Tapi, kejadian yang tidak 
menyenangkan itu sengaja didatangkan Allah 
kepada Anda, yang dipanggil dalam ayat ini 
sebagai orang-orang beriman, untuk menguji 
sejauhmana akhlak Anda. Allah ingin mengetahui 
apakah Anda orang beriman dan berakhlak, 
ataukah orang beriman tanpa akhlak. Sebab, 
salah satu ciri orang mukmin adalah,

نُفِسِهمۡ َولَوۡ َكَن بِِهمۡ َخَصاَصٌةۚ
َ
ٰٓ أ َوُيؤۡثُِروَن َعَ

“Dan mereka (penduduk Madinah) itu 
mengutamakan (para pendatang dari Makkah) 
daripada mereka sendiri, meskipun mereka 
memerlukan” (QS. Al Hasyr [59]: 9).

Kedua, taatilah narasumber, dan patuhilah 
aturan panitia pelaksana. Misalnya, ketika 
dimohon bergeser tempat, berganti posisi, berdiri, 
dan sebagainya, maka segera lakukan. Tunjukkan 
kepada dunia, bahwa Anda muslim pecinta 
ketertiban dan benci kegaduhan. Bagaimana 
mungkin proses pembelajaran berjalan 
dengan baik, jika nara sumber dan pembelajar 
merasakan situasi yang tidak nyaman? Perintah 
berlapang-lapang dalam ayat lebih diarahkan 
pada kelapangan hati untuk menghormat orang 
lain. Orang mukmin selalu berlapang hati demi 
penghormatan kepada orang lain. Narasumber 
yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya ustad, 
kiai, imam dan sebagainya, tapi semua ilmuwan 
yang iman dan akhlaknya meningkat setelah 
merenungkan semua kejadian dan makhluk Allah 
(QS. Fathir [35]: 27-28).

Ketiga, ilmu yang diperoleh dari pembelajaran 
itu harus dilandasi keimanan. Jadi, terjadi 
perpaduan antara otak dan hati, antara iman 
dan ilmu, antara ilmu dan akhlak, dan antara 
pikir dan zikir. Itulah manusia ulul albab 
yang disebut dalam QS. Ali Imran 
[3]: 190-191, “Sungguh dalam 
penciptaan langit dan bumi, 
dan pergantian malam dan 
siang, terdapat tanda-tanda 

bagi orang ulul albab, yaitu orang-orang yang 
zikir (mengingat Allah) sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadan berbaring, dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi, (seraya berkata), “Wahai Tuhan kami, 
tidalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. 
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 
siksa neraka.”

Ayat ini memberi jaminan ketinggian 
martabat, kemuliaan, dan wibawa bagi siapa 
pun yang memiliki keimanan yang berbasis 
keilmuan, dan keilmuan yang melahirkan akhlak 
mulia. Jika tidak seimbang antara keduanya, 
maka seseorang tidak akan bisa meraih kejayaan 
dan kemuliaan. Prof. Hamka mengatakan, “Iman 
tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, dan 
ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan 
pencuri.” Seharusnya lentera digunakan untuk 
menerangi manusia agar tidak tersesat, tapi 
karena tak berakhlak, maka lentera itu justru 
digunakan untuk mencuri dan menyengsarakan 
orang. Ilmuwan Yahudi, Albert Einstein juga 
mengatakan, “Science without religion is blind; 
religion without science is lame” (Ilmu tanpa 
agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh). 

Anda bisa belajar darui burung. Ia bisa yang 
terbang tinggi, karena dua sayapnya terpadu 
geraknya. Silakan terbang ke langit keberkahan 
dengan sayap ilmu dan iman. Jika tidak 
seimbang antara dua sayap itu, bersiaplah jatuh, 
tersungkur ke dalam jurang.
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Selasa (23/11), Tim Respon Bencana 
(TRESNA) LAZ Dompet Amanah Umat 

kembali turun untuk menyalurkan amanah 
dari Damai Aqsa, SPBRS dan juga para 

donatur berupa sembako untuk para korban 
bencana banjir bandang di 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).

Alhamdulillah, LAZ Dompet Amanah Umat telah 
menyalurkan dana pendidikan yatim untuk salah 

satu binaan yakni Yuda Pratama Wijaya yang akan 
dipergunakan untuk melunasi biaya tunggakan 
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekaligus 

pendanaan kebutuhan sekolah di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), Senin (16/11).

Alhamdulillah, LAZ Dompet Amanah Umat 
telah menyalurkan sembako untuk salah 
satu warga Sidoarjo yakni Bapak Abdullah 
(33) beserta keluarga. Bukan hanya itu 
saja, LAZ DAU juga memberikan kacamata 
gratis untuknya, Jumat (18/11),
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Alhamdulillah, Kemarin (08/12) LAZ 
Dompet Amanah Umat menyalurkan 
amanah dari donatur berupa kursi roda 
untuk Dava yang sudah tidak bisa berjalan 
akibat penyakit Hydrosefalus yang ia derita.

Sabtu, 27 November 2021 Lembaga 
Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZ 

DAU) melalui program BDV menyalurkan 
beasiswa senilai Rp. 42.000.000,- untuk 21 

mahasiswa.

Senin (29/11), LAZ Dompet Amanah Umat 
memberikan santunan uang dan juga 
sembako untuk salah satu warga Cemandi 
yakni Tukijan yang sudah merawat kebun 
kelengkeng dengan setulus hati.

LAZ Dompet Amanah Umat ) beserta 
relawan, kemarin (07/12) menyalurkan 

bantuan berupa sembako, obat-obatan 
dan juga pakaian untuk 500 orang yang 

terdampak erupsi Gunung Semeru di 
posko Desa Oro-oro Ombo Kecamatan 

Tronojiwo-Lumajang.
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oleh : andre husnari, S.Sos,
 GM FundraisingSeorang pemuda tampak duduk termenung dengan wajah 

kuyu dan sorotan mata kosong, nanar menatap telapak 
tangan kirinya. “Oh..Tuhan.., Saya percaya jodoh, rezeki, dan 
ajal sudah digariskan, tapi darimana saya bisa tahu kalau dia 

bukan jodoh ku?” 

Pada lokus yang berbeda, sekelompok cendekiawan tampak 
berusaha keras untuk membaca jalan pikiran seorang Pemimpin. 
Sayang mereka gagal. Kolaborasi rumus eksakta 
berpadu logika yang mereka ampu, sepertinya masih 
kalah jitu ketika harus mengurai regulasi akrobat bak 
jurus mabuk. 

GaGal
Membaca-Acabmem
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Beda-beda tipis, dengan rasa kegalauan 
yang menghinggapi salah seorang perempuan 
paruh baya. Sukar baginya membaca hati sang 
suami. “Aku gak nyangka mas, kamu tega!”, 
isak-sedunya melirih. Sudah dua puluh tahun 
mereka mendayung biduk rumah tangga. Mulai 
dari awal menikah, tidak seperti iklan SPBU, 
“Mulai dari nol ya pak”. Melainkan malah mulai 
dari minus. Hingga akhirnya sekarang sudah 
punya rumah dan mobil mewah. Anak-anak 
juga sudah mulai kuliah. Sang suami tega kawin 
lari dengan mbak pembantu. 

Ya betul, membaca adalah salah satu perkara 
terpenting dalam peradaban manusia. Batasan 
antara masa pra-sejarah dengan masa sejarah 
yaitu ditandai dengan kemampuan manusia 
membaca tulisan. Dimana berakhirnya masa 
pra-sejarah pada tiap peradaban itu sendiri 
juga berbeda-beda, diawali oleh peradaban 
Mesir Kuno, yang memasuki era Sejarah pada 
abad ke-6 Sebelum Masehi (SM), hingga 
banyak suku-suku (tribe) pedalaman yang baru 
mengenal tulisan di abad 20 Masehi yang lalu.

Rasa ingintahu telah membuat manusia 
survive melewati zaman dan perubahan. 
Imajinasi dan kreativitas membuat manusia 
lestari dan berkembang. Lazim sudah jadi 
maklumat bersama, bahwasanya surat yang 
pertama turun ialah surat Al ‘Alaq : 1-5, yang 
intisarinya berisi perintah untuk membaca. 
Permasalahan umat di negeri ini, salah satunya 
yakni minat baca yang rendah. Silakan tanya 
penjual buku. Bukan hal yang mudah 
menjual buku di negara yang 
orangnya malas membaca. Paling 
cuma baca judul doang, atau 
menilai bagus/tidak buku dari 
cover. Satu level diatas itu, suka 
beli buku namun baca sedikit 
sudah bosan lalu 
menyerah. 

Membaca juga bukan terpasung pada 
membaca apa yang tersurat, tampak mata. 
Seyogyanya umat ini juga sanggup membaca 
apa yang tersirat dari beragam fenomena 
alam dan sosial yang terjadi. Alam terkebang 
jadi guru. Dengan demikian manusia akan 
menjadi arif. 

Contoh di atas, membaca suratan tangan 
ekedar tamsil fenomena, yang secara budaya 
bisa dijelaskan sebagai upaya manusia 
menjawab rasa ingin tahu perihal apa yang 
akan terjadi di masa depan. Islam sebagai 
agama mengakui keberadaan ‘Urf (budaya) 
dan memperbolehkan praktiknya, selama 
tidak bertengtangan dengan nash syara’. 
Namun, apabila menyelisihi, tentu tidak 
patut jika malah agama yang dikangkangi 
oleh budaya.

Pembaca yang budiman. Mari kita dukung 
pendidikan anak-anak yatim dhuafa ini. 
Silakan berpartisipasi pada program Orang 
Tua Asuh LAZ DAU. Dengan begitu, kita 
berharap akan semakin banyak anak-anak 
kita yang terselamatkan dari kebodohan 
serta potensi meraih masa depan lebih 
baik. Jangan biarkan anak-anak itu menjadi 
manusia gagal, karena putus sekolah dan 
gagal “ACABMEM-MEMBACA”.
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Usia Anas masih sangat muda, ketika ibunya al-Ghumaisha 
mentalqinnya dengan dua kalimat syahadat. Ibunya 
mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaaan kepada 
Nabi al-Islam Muhammad bin Abdullah.

Maka di benak Anas pun mulai tumbuh rasa cinta kepada 
Rasul sekalipun dia belum pernah bersua dengan Nabi yang 
mulia tersebut, hanya mendengar kisah beliau sebatas dari 
orang ke orang. Betapa seringnya Anas kecil berangan bisa 
berkelana menemui Nabinya di Mekah atau beliau bisa datang 
kepada mereka di Yatsrib sehingga dia bisa berbahagia karena 
bisa melihat dan tenteram karena berjumpa dengannya.

Angan-angan itu dalam waktu dekat ternyata telah 
berubah menjadi kenyataan, Yatsrib yang membanggakan dan 
berbahagia mendengar bahwa Nabi dan shahabatnya, Abu 
Bakar ash-Shiddiq, sedang dalam perjalanan. Maka keceriaan 
menaungi setiap rumah dan kebahagiaan menyelimuti semua 
hati. Pagi yang indah penuh asa dan keceriaan semerbak, orang-
orang Yatsrib pun saling berbisik satu sama lain, “Muhammad 
dan shahabatnya telah berjalan mendekati Madinah.”

Mereka berondong-bondong menyambut kedatangan 
beliau secara bergelombang, kelompok demi kelompok, 
disela-sela mereka ada sekumpulan anak-anak yang tak kalah 
bersemangat, wajah-wajah mereka dihiasi kebahagiaan dan 
menyatu dengan hati kecil mereka serta yang penuh suka cita 
memenuhi jiwa mereka yang jernih.

Di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin 
Malik al-Anshari. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
dan shahabatnya ash-Shiddiq datang, keduanya berjalan di 
antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam 
rombongan yang besar. Adapun kaum wanita dan gadis-gadis 
remaja yang biasa tinggal di rumah, mereka naik ke atap-atap 
rumah, mereka ingin melihat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa 
Sallam seraya bergumam, “Yang Mana dia? Yang mana dia?”.

Hari itu adalah hari yang tidak terlupakan. Anas bin Malik 
senantiasa mengingatnya sampai dia berumur seratus tahun 
lebih. Tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
tinggal di Madinah, al-Ghumaisha binti Milhan, datang kepada 

Anas Bin Malik
PeMUDa PeMUJa raSUlUllah

beliau dengan disertai Anak anak 
laki-lakinya yang masih kanak-
kanak, anak laki-laki itu berlarian 
di depan ibunya dengan ujung 
rambut yang jatuh di keningnya.

Al-Ghumaisha mengucapkan 
salam kepada Nabi dan 
dia berkata, “Ya Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, 
semua laki-laki dan wanita dari 
Anshar telah memberimu hadiah, 
tetapi aku tidak mempunyai 
apa pun yang bisa aku jadikan 
hadiah untukmu selain anak 
laki-lakiku ini. Terimalah dia, dan 
dia akan berkhidmat kepadamu 
sesuai dengan apa yang engkau 
inginkan.”

Nabi berbahagia, beliau 
memandang anak muda ini 
dengan wajah berseri-seri, 
beliau mengusap kepalanya 
dengan tangan beliau yang 
mulia, menyentuh ujung 
rambutya dengan jari-jemari 
beliau yang lembut dan beliau 
menganggapnya sebagai 
keluarga.
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Pada zaman dahulu dimasa kenabian 
Musa A.S saat memimpin Bani Israil, 
ada seorang pengikutnya yang sangat 
taat beribadah bernama Qorun. Setiap 

harinya ia beribadah dan tidak mementingkan 
kehidupan duniawi.

Meski disegani sebagai ulama karena 
ketaatannya akan ibadah, Qorun yang tak 
mementingkan dunai membuat kehidupan 
keluarganya pun jauh dari kata layak. Sang istri 
yang bernama Ilza pun sering mengeluhkan 
ingin kehidupan yang lebih layak. Singkat cerita, 
suatu hari datang dua orang lelaki utusan Raja 
Gholan memberinya hadiah berupa uang emas 
yang sangat banyak. Qorun menolaknya dan 
berdalih bahwa ia tak mengenal Raja Gholan dan 
tak membutuhkan bantuan.

Utusan Raja Gholan kemudian berhasil 
membujuk istri Qorun untuk menerima hadiah 
tersebut. Betapa marahnya Qorun, namun ia tak 
tega melihat sang istri begitu bahagia. Akhirnya 
ia juga menerima hadiah yang diutus kedua 
lelaki tadi.

Saat hidupnya mulai berlimpah harta, Qorun 
kemudian melupakan ibadah. Terlebih sang 
istri yang melarang ia untuk mengunjungi Nabi 
Musa dengan alasan mereka hidup susah 
ketika menjadi pengikutnya.

Kemudian ini 
membuat Qorun 
tak pernah 
lagi beribadah 
dan semakin 
t e n g g e a m 

dalam urusan duniawi.Sampai suatu ketika, 
seorang teman Qorun berkunjung dan 
mengingatkannya untuk bersedekat atas harta 
yang ia miliki sekarang.

Dengan terpaksa, Qorun mendatangi Nabi 
Musa untuk bertanya seberapa banyak zakat 
yang harus ia keluarkan. Ternyata jumlah yang 
harus dibayarnya begitu besar, lalu timbullah 
prasangka buruknya terhadap Nabi Musa.

Saat itu kemudian Qorun mulai menghasut 
saudagar lain untuk tidak membayar zakat, 
bahkan sampai tega memfitnah Nabi Musa. 
Melihat pengikutnya dahulu mulai berubah, 
Nabi Musa berdoa kepada Tuhan dan tak lama 
Tuhan mendatangkan azab untuk Qorun.

Qorun meminta ampun, tapi semuanya 
sudah terlambat. Ia beserta hartanya pun habis 
ditelan bumi. Melalui cerita Nabi Musa dan 
Qorun di atas, Mama bisa mengajarkan pada 
anak untuk tidak lalai akan kenikmatan yang 
sudah diberikan Allah SWT. Jadilah umat Allah 
yang selalu bersyukur dan tak lupa bersedekah 
atas rezeki yang dimiliki.

Tak masalah berapa besar jumlah yang anak 
keluarkan, yang terpenting didasarkan niat 
dan ketulusan. Sebab dalam setiap rezeki kita 

ada bagian untuk orang lain yang 
membutuhkan.

Kisah Nabi Musa A.S
dan qorun
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LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN
SALDO KAS / BANK NOvEMBER

Rp. 86,402,800 
DAU Pendidikan

Rp. 7,205,500 
DAU Kesehatan

Rp. 94,235,900 
DAU Sosial Lingkungan

Program 
Pendayagunaan

Rp. 208,561,900
Rp. 15,412,000
Biaya Administrasi dan Umum

Rp. 153,383
Biaya Lain-lain

Rp. 1,970,000 
Biaya Pengembangan Organisasi 

Rp. 63,582,983 
Biaya Operasional

Program
lainnya

 Rp.81,118,366 

Penyaluran 
Zakat

Rp. 21,620,000

Rp. 1,500,000 
Kesehatan

Rp. 16,320,000 
Ekonomi

Rp. 2,300,000 
Dakwah

Penyaluran 
Waqaf

Rp. 13,425,705
Waqaf Tahfidz

Rp.13,425,705

PENGELUARAN
324,725,971

PENERIMAAN
262,545,284

Rp. 20,517,700 
Program Dakwah

KENAIKAN (PENURUNAN) 
KAS DAN BANK 

Rp.-62,180,688

Zakat

Rp. 27,426,000 

Infaq-Shadaqah
Tidak Terikat

Rp. 117,809,000

Infaq -shadaqah
Terikat

Rp.111,352,000

Waqaf

Rp. 4,800,000 

Lainnya

Rp. 1,158,284 

Rp. 200,000 
Program Ekonomi

Rp. 1,500,000 
Pendidikan
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ِقْيٌ
َ
َّ ِمْن َخْيٍ ف َت إِلَ

ْ
نَْزل

َ
ْ لَِما أ

ِّ
َربِّ إِن

“Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku Sangat Membutuhkan
Setiap Kebaikan Yang Engkau Turunkan Kepadaku.”

(QS. Al-Qashas: 24)

ROBBI INNI LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN
KHOIRIN FAQIIRUN

Doa
MeMohoN Setiap

KebaIKaN
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Nikmatur rochmah, henna wedding

Hidayah itu jika 
diibaratkan sebagai 
cahaya, maka 
hati kita adalah 

ruangannya. Cahaya tak akan 
pernah bisa masuk ke dalam 
ruangan, jika jendelanya 
saja masih tertutup dengan 
rapat. Nah, agar bisa menjadi 
terang mesti harus dibuka. 
Sama seperti halnya manusia, 
jendela itu berupa pikiran. 
Supaya hidayahnya dapat 
masuk ke dalam hati, maka 
bukalah pikiran kita. Cari 
tahu tentang kebenarannya, 
dengan petunjuk yang benar. 

Nah, setiap orang 
itu berbeda-beda dalam 
menjemput hidayahnya. Bisa 
jadi orang dianggap buruk 

Kujemput Hidayah
tanpa harus Menunggu

“Andai hidayah itu 
seperti buah yang bisa 

kubeli, maka akan kubeli 
berkeranjang-keranjang 
untuk aku bagi-bagikan 

kepada orang-orang yang 
aku cintai,”

(Imam Syafi’i). 
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serta susah menerima kebenaran, tiba-tiba 
berubah total dan menjadi lebih baik. Karena 
bagi Allah sangatlah mudah, untuk membolak-
balikkan hati manusia. Prosesnyapun, semestinya 
ada cinta kepada Rab-Nya ikut andil di dalamnya. 
Sehingga tidak mudah goyah ketika tantangan 
sekaligus rintangan menghampiri. 

Kini, menjemput hidayah yang ditandai 
dengan trend hijrah sudah menjadi fenomena. 
Namun, semua itu harus dilakukan dengan 
totalitas bukan hanya sekadar ikut-ikutan trend 
saja. Tak hanya merubah penampilan, tetapi 
prilaku serta kebiasaan kita juga harus mulai di 
benahi. Semua itu harus atas dasar Lillahi Ta’ala. 
Dan itulah yang saat ini sedang kulakukan.

Sebelum memutuskan untuk berhijrah, aku 
juga pernah melewati masa-masa yang kelam 
sama seperti lainnya bahkan bagiku itu terkesan 
sebuah coretan hitam. Waktu masih duduk di 
Sekolah Menengah Atas (SMA) diriku mulai 
merubah penampilan menjadi tomboy. Hal-
hal yang berbau laki-laki sangat kusukai dan 
saat itu juga sudah mulai kukoleksi barang-
barangnya seperti baju, jam, sandal, tas, celana 
bahkan sampai gaya rambutpun meniru mereka. 
Astagfirulloh …

Dulu dimataku orang tomboy itu keren, tapi 
aku tetap kok pakai kerudung kalau keluar jauh 
dan bakal aku lepas ketika berada di sekeliling 
rumah. Semua itu bertahan kulakukan, sampai 
kuliah di salah satu perguruan negri di Surabaya. 
Malah lebih parahnya lagi, pulang dari kuliah 
malam aku tidak langsung pulang, tapi main-
main dulu sampai rumah baru jam 01.00 malam. 
Hampir setiap hari begitu dan selalu bikin orang 
tua khawatir. 

Sampai akhirnya di awal tahun 2017, 
hidayahku datang melalui teman kuliahku 

yang seorang mualaf. Awalnya dulu suka pakai 
baju keliatan lekuk tubuhnya kayak aku. Tapi 
ketika semester empat, tiba-tiba ia berubah 
jadi anggun pakai gamis dan jilbab syar’i. Nah, 
mulai dari situ aku berfikir dia seorang muallaf 
tapi bisa menjemput hidayahnya tanpa harus 
menunggu. 

Sedangkan aku, sudah terlahir Islam dari 
kecil tapi gak pernah mau menjemput hidayah. 
Dari situlah aku mulai intropeksi diri bahwa 
sesungguhnya Allah itu sudah memberikan 
banyak d setiap perjalanan hidupku, 
dalam keadaan susah, terdesak dan sangat 
membutuhkan pertolongan disaat itulah Sang 
Maha Pencipta selalu datang tepat waktu. 

Seperti anak panah yang tepat mengenai 
sasaran. Aku berfikir dan bertanya-tanya, 
kenapa Allah menciptakanku? Untuk apa Allah 
menciptakan aku? Dan untuk siapa Tujuan 
hidupku sebenarnya? Ya, mulai dari situ aku 
belajar Islam lebih dalam lagi. 

Kalau ditanya apa sih perbedaan antara 
sebelum dan sesudah hijrah, pasti aku akan 
menjadi orang pertama yang menjawab kalau 
memutuskan untuk berhijrah itu rasanya hati 
lebih adem, tenang sekaligus tentram . Dulu 
aku suka gaya tomboy, setelah tahu hukumnya 
sekarang sedikit membenci hal tersebut. 
Sekaligus sangat menyesal karena pernah 
berada diposisi yang dulu suka pakaian yang 
terlihat lekuk tubuh dan cenderung beresiko 
digodain banyak laki-laki. 

Dan saat inipun aku tengah mencoba untuk 
istiqomah dalam berubah, jujur sih masih 
harus banyak yang aku perbaiki terutama 
puasa sunnah dan juga sholat sunnah. Tapi aku 
percaya, jika suata saat itu semua akan mudah 
kulakukan. Aamiin … 
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oleh M. anwar Djaelani

Seperti apa keseharian rumah-tangga 
Rasulullah Saw? Bagaimana Nabi Saw 
menjalin hubungan dengan istri, anak, 
dan cucu? Tentu, kita ingin tahu tentang 

hal itu sebab kata Nabi Saw: “Sebaik-baik 
kalian adalah yang paling baik terhadap 
keluarganya. Dan, aku adalah yang paling 
baik terhadap keluargaku” (HR Tirmidzi).

bersama Istri
Bagaimana Nabi Saw saat bersama istri? Nabi 

Saw sangat memerhatikan istri. Misal, istri diajak 
bicara atau musyawarah. Lihatlah saat Nabi Saw 
menyampaikan rasa takutnya sesaat setelah 
menerima wahyu pertama. Kala itu, Khadijah 
Ra menghibur, seperti di Hadits ini: “Tidak, 
demi Allah, engkau tidak akan diabaikan oleh 
Allah selamanya. Karena sesungguhnya engkau 
telah menyambung hubungan silaturrahim, 
menolong yang lemah, memberi orang yang 
membutuhkan, melayani tamu, dan membela 
kebenaran” (HR Bukhari).

Rasulullah Saw menghiasi rumah-tanggganya 
dengan akhlaq mulia dan berusaha memberi 
manfaat sebanyak-banyaknya bagi kehidupan 
sosialnya. Istrinya mendukung penuh. Khadijah 
Ra–yang kaya-tak berat membelanjakan 
sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah. 
Rumah-tangga Rasulullah Saw dipenuhi 
semangat perjuangan dan pengorbanan. 

Wajah Sakinah Keluarga
Rasulullah SAW

Untuk harmonis, Nabi Saw terbilang 
kreatif. Misal, membuat panggilan kesayangan 
kepada istri. Di HR Bukhari-Muslim, Rasul Saw 
memanggil Aisyah Ra–istrinya-dengan Aisy. 
Sementara, di HR Baihaqi dan Thabrani, Nabi 
Saw memanggil Aisyah Ra–sang istri-dengan 
Humaira (yang berpipi kemerah-merahan). Hal 
lain, kadang Rasul Saw bersandar dan tidur di 
pangkuan istrinya, sementara pada waktu itu si 
istri sedang haid. Hal lain lagi, jika ada waktu 
Nabi Saw menemani istri jalan-jalan sembari 
berbincang.

Bagaimana di saat makan? Rasul Saw dan 
istrinya makan-minum bersama. Dari HR 
Muslim, bahwa Rasul Saw dan Aisyah Ra makan 
dari piring yang sama serta minum dari gelas 
yang sama. Bahkan, dari HR An-Nasai, Rasul 
Saw makan daging yang sebelumnya telah 
digigit Aisyah Ra. Rasul Saw tak pernah mencela 
masakan istri. Jika suka, beliau makan. Jika tidak 
senang, beliau biarkan tanpa mencacatnya. 
Demikian, dari HR Bukhari. 

Rasul Saw tidak pernah mengomentari–
apalagi mengeluhkan-istrinya dalam perkara-
perkara yang mubah. Misal, ada riwayat: “Aku 
pernah menyisir rambut Rasulullah, padahal 
sedang haid” (HR Bukhari). 

Nabi Saw dengan sukacita membantu 
pekerjaan-pekerjaan istri. Pekerjaan seperti 
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apa? “Sebagaimana layaknya manusia lain, 
menjahit baju, memerah susu, dan melayani 
dirinya,” demikian HR Ahmad.

Bagaimana jika istri sedang marah? Rasul 
Saw dengan sabar menenangkan. Bahkan 
diajarinya si istri doa meredam kemarahan: “Yaa 
Allah, Tuhan Muhammad. Ampunilah dosaku, 
hilangkan kemarahan hatiku, anugerahkan 
padaku pahala atas fitnah-fitnah yang 
menyesatkan, selama Engkau menghidupkan 
kami,” demikian HR Ahmad.

Kadang, Nabi Saw memuji istrinya. Misal, 
kepada Aisyah Ra, ini pujiannya: “Sesungguhnya 
keutamaan Aisyah atas semua wanita adalah 
seperti tsarid (adonan roti paling enak saat 
itu) atas segala makanan” (HR Muslim). 
Memang, pujian yang proporsional terhadap 
istri / pasangan bisa membuat rumah-tangga 
hangat. Tapi, bersikap tegas juga diperlukan. 
Lihat, saat istri-istrinya menuntut sesuatu yang 
tak dimiliki Rasulullah Saw. Dengan tegas Rasul 
Saw menolak dan bahkan memberi pelajaran 
bagi mereka: Pilih Rasulullah atau harta? Lalu, 
istri-istri Nabi Saw sadar bahwa mereka salah 
dan tak mau mengulanginya lagi. Begitulah 
Asbabun Nuzul dari QS Al-Ahzab [33]: 28.

Alhasil, rumah-tangga Nabi Saw benar-
benar keluarga teladan yang berorientasi 
akhirat. Inilah, keluarga yang sakinah.

bersama anak dan cucu
Anak-anak Nabi Saw dibesarkan dalam 

suasana berorientasi akhirat. Zainab bisa 
mengajak suaminya yang musyrik menjadi 
Muslim. Ruqayyah bersama Usman bin Affan 
Ra suaminya, ikut hijrah ke Habasyah demi 
dakwah. Ummi Kaltsum (ketika menjadi istri 
Usman bin Affan Ra dan tidak semasa dengan 
saat Ruqayyah menjadi istri Usman Ra), juga 
menemani dakwah si suami di Madinah. 
Adapun Fatimah, dia bela sang ayah yang 
disakiti musyrikin Mekkah. Saat itu Rasul Saw 
sedang sujud, lalu punggungnya disiram 
kotoran dan jeroan unta. Fatimah datang dan 

dengan kasih membersihkan semua kotoran 
itu. Tak hanya itu, Fatimah lalu melabrak orang 
yang menzalimi sang ayah. 

Sebagai ayah, performa Rasul Saw 
membanggakan. Rasul Saw memberikan kasih-
sayang yang cukup kepada anak-anaknya. 
Ketika Ibrahim–anak lelaki Rasul Saw-sedang 
di masa persusuan, beliau mendatanginya. 
Beliau angkat Ibrahim, lalu mengecupnya. 
Ketika kemudian Ibrahim meninggal saat masih 
kanak-kanak, Rasul Saw sangat sedih.

Bagaimana dengan cucu? Di saat shalat 
berjamaah di masjid, Rasul Saw pernah 
menggendong cucu beliau yang perempuan, 
Umamah - anak Zainab. Ketika sujud, anak 
itu Beliau letakkan di bawah. Saat berdiri, 
digendong lagi. Demikian, HR Bukhari. Hal 
serupa terjadi di kesempatan lain. Dari HR Nasai, 
Ahmad, dan Hakim, ada contoh ini: Bahwa Nabi 
Saw pernah lama bersujud di sebuah shalat 
berjamaah. Sebab–kala itu-, punggung beliau 
dinaiki Hasan dan Husein cucunya.

“Mengapa demikian,” tanya Sahabat usai 
shalat. 

“Aku tak suka membuatnya tergesa-gesa, 
sampai mereka memenuhi hajatnya,” jawab 
Nabi Saw. 

Jika senggang, Nabi Saw bermain-main 
dengan cucu dan mendoakan kebaikan 
kepadanya. Pernah, saat Nabi Saw pulang dari 
bepergian, beliau sempatkan untuk bertemu 
cucu-cucunya, lalu memboncengnya dalam 
satu kendaraan. Demikian, dari HR Muslim, 
Baihaqi, dan Nasai. Dengan interaksi dan 
pendidikan yang baik, tumbuh-kembanglah 
Hasan dan Husein. Kelak mereka akan menjadi 
pemimpin pemuda ahli surga. Demikian, HR 
Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Potret terbaik
Semoga kehidupan rumah-tangga Nabi Saw 

bisa kita teladani. Dengan cara ini, insya Allah 
akan memudahkan kita “Berjamaah Sekeluarga 
Masuk Surga”.
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ْو ِلَْصُمْت
َ
ا أ آلِخِر فَليَُقْل َخرْيً

ْ
َْوِم ا َِّ َوالْ َوَمْن َكَن يُْؤِمُن بِاهلل

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka katakanlah perkataan yang baik atau jika 
tidak maka diamlah. ”(Muttafaqun ‘alaihi)

Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup 
kecil jika dibandingkan anggota badan yang lainnya. Akan 
tetapi, ia dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan 
sebagai penduduk surga atau bahkan dapat dilemparkan 
ke dalam api neraka.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka katakanlah perkataan yang baik 
atau jika tidak maka diamlah.”(Muttafaqun ‘alaihi)

Sepantasnya setiap muslim memperhatikan apa 
yang dikatakan oleh lisannya, karena bisa jadi seseorang 
menganggap suatu perkataan hanyalah kata-kata yang 
ringan dan sepele. Namun ternyata hal itu merupakan 
sesuatu yang mendatangkan murka Allah Ta’ala. 

Wajibnya Menjaga lisan

Disaat ini, kita memasuki sebuah arena kehidupan 
yang penuh warna. Ada yang berdalih dengan lisannya 
untuk memberikan motivasi. Adapula mereka yang 
bersemangat menulis di Facebook maupun Whatsapp, 
dalihnya pun ingin memberikan informasi. Belum lagi kita 
bisa menyaksikan acara ditelevisi yang menyajikan debat. 
Semua disampaikan lewat lisan. Maka berhati-hatilah 
dengan lisan yang kita ucapkan maupun kita tuliskan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun 
bersabda:

ْو ِلَْصُمْت
َ
ا أ آلِخِر فَليَُقْل َخرْيً

ْ
َْوِم ا َِّ َوالْ َوَمْن َكَن يُْؤِمُن بِاهلل

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka katakanlah perkataan yang baik 
atau jika tidak maka diamlah. ”(Muttafaqun ‘alaihi)

Imam Asy-Syafi’i menjelaskan makna hadits di atas 
adalah, “Jika engkau hendak berkata maka berfikirlah 

terlebih dahulu, jika yang 
nampak adalah kebaikan maka 
ucapkanlah perkataan tersebut, 
namun jika yang nampak adalah 
keburukan atau bahkan engkau 
ragu-ragu maka tahanlah dirimu 
(dari mengucapkan perkataan 
tersebut).” (Asy-Syarhul Kabir 
‘alal Arba’in An-Nawawiyyah).

Apa yang kita sampaikan 
dengan tulisan maupun 
lisan, sebaiknya adalah 
p e n y a m p a i a n 
tentang kebaikan 
dan kebenaran. 
Jangan sekali-kali kita 
mengumbar kebohongan.

Oleh karena itu, 
termasuk diantara 
tanda baiknya Islam 
seseorang adalah ia menjaga 
lisannya dan meninggalkan 
perkataan-perkataan yang tidak 
mendatangkan manfaat bagi 
dirinya atau bahkan perkataan 
yang dapat mendatangkan bahaya 
bagi dirinya.

Allah memperingatkan bahwa 
terdapat malaikat yang mencatat 
setiap ucapan manusia, yang baik 
maupun yang buruk. Allah Ta’ala 
berfirman,

يِْه َرِقيٌب َعِتيٌد َ  لَ
َّ

ِفُظ ِمْن قَْوٍل إِل
ْ
َما يَل

“Tiada suatu ucapan pun yang 
diucapkannya melainkan ada di 

Lisanmu
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dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” 
(QS. Qaaf [50]: 18)

Allah Ta’ala menurunkan ayat:

ْن يَْشَهَد َعلَيُْكْم َسْمُعُكْم َوَل 
َ
َوَما ُكنْتُْم تَْستَِتُوَن أ

بَْصاُرُكْم َوَل ُجلُوُدُكْم
َ
أ

“Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi 
dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan 
kulitmu kepadamu.” (QS. Fushshilat [41]: 22).”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW 
bersabda:

وعون  الشيطان  مطردة  فإنه  الصمت  بطول  عليك 
لك يلع أمردينك

“Hendaklah engkau lebih banyak diam, 
sebab diam dapat menyingkirkan setan dan 
menolongmu terhadap urusan agamamu.” (HR. 
Ahmad).

Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah 
berkata mengenai makna hadits di atas, “Secara 
dzahir hadits Mu’adz tersebut menunjukkan 
bahwa perkara yang paling banyak 
menyebabkan seseorang masuk neraka adalah 
karena sebab perkataan yang keluar dari lisan 
mereka. Termasuk maksiat dalam hal perkataan 
adalah perkataan yang mengandung kesyirikan, 
dan syirik itu sendiri merupakan dosa yang 
paling besar di sisi Allah Ta’ala. (A.Zakki)
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uji Dapur : Nunung & Tim Dapur Cantika
Fotografer : Del.icious Photography

Tumis Baby Kol
Lada Hitam

Olahan sayuran selalu jadi 
pendamping makanan utama 
baik yang berbahan protein 
hewani maupun telur. Kadang 

suka kehabisan ide kan? Harus dimasak 
apalagi sayurannya? Dimasak tumis 
boleh juga, dengan tambahan bumbu 
dan saus yang lebih komplit supaya 
lebih kaya rasa dan jadi olahan yang 
tidak biasa

bahan:

• 200 gram baby kol, petik daunnya
• 8 buah bakso sapi, potong 2 bagian

• 2 sdm gula pasir

• 1 sdt garam

• 100 ml air

• 3 sdm minyak goreng, untuk 
menumis

bumbu (tumbuk kasar):
- 5 butir bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 3 buah cabai merah
- 2 sdm udang rebon sangrai, haluskan
- 2 sdm kecap manis
- 2 sdm saus tiram
- 1 sdm taoco
- 1 sdt merica hitam

cara Membuat:

1 Panaskan minyak goreng, tumis bumbu hingga 
harum.

2. Masukkan baby kol, aduk rata. Masak hingga baby 
kol berubah warna.

3. Tambahkan bakso sapi, gula, garam dan air.

4. Masak hingga bumbu meresap dan matang. Angkat.
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“ Alhamdulillah untuk nasi kotak aqiqah saya puas dengan 
rasa, kemasan dan pelayanan. Semoga kedepannya Istiqomah 
Aqiqah tetap menjaga kepuasan rasa sekaligus memberikan 
pelayanan yg terbaik untuk pelanggan.”

Testimoni Aqiqah

“Istiqomah Aqiqah komit banget sama janjinya, jadi bisa datang 
sesuai bahkan sebelum deadline acara. Rasa masakannya enak, 

sampe kemarin ada yang tanya contact untuk aqiqah juga, teman 
saya juga setuju kalau ini enak. 

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

“ Saudara saya menyarankan buat percayain aqiqohan anak saya ke 
ISTIQOMAH AQIQAH, Alhamdulillah semua orang pada suka sama rasanya. 
Benar-benar cocok banget buat lidah jawa dan bahkan masyarakat di daerahku 
yang mayoritas orang madura pun suka sekali sampai tetanggaku kasih jempol 
buat masakannya. Pelayanannya pun sangat bagus.

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

“Alhamdulillah rasa masakan semuanya enak, kemasan juga 
rapi dan menarik, komunikasi dengan admin juga sangat baik dan 

membantu. Pengiriman ontime, bahkan saat ada kesalahan penulisan 
nama anak kami pada sertifikat dapat diselesaikan segera setelah 

masakan diantar. Ini sudah ke 2x saya pesan di Istiqomah Aqiqah.”

ismi yunita, Wiraswasta

Wahyu suhardewo, Pegawai Swasta

Dani Masruroh, Ibu Rumah Tangga

yuliawati, Ibu Rumah Tangga
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kAbuPAten / kotA 
dengAn 

kAtegori
keLembAgAAn

terbAik

1. Untuk aqiqah yang super sama platinum itu 
berapa kambing ya?
- Seluruh harga paket yang tertera, baik 

jantan ataupun betina merupakan harga 
1 kambing

2. Ongkir ke daerah saya berapa ya?
- Kami memfasilitasi pengiriman gratis 

ke beberapa kota terdekat kami di 
antaranya Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan 
Pasuruan. Silahkan hubungi Customer 
care kami untuk mengetahui informasi 
biaya pengiriman anda.

3. Untuk pemesanan minimal H-berapa ya?
- Untuk pemesanan bisa dimaksimalkan 

H-3 dari hajat anda
4. Apakah saya sudah dapat acar dan sambal

- Acar dan sambal kami sediakan gratis!
5. Sebelum memesan apakah saya bisa 

mengicipi tester?
- Bisa! Silahkan menghubungi customer 

care kami untuk informasi lebih lanjut!

6. Untuk nasi kotak apakah sudah dapat kresek 
dari sini?
- Untuk nasi kotak kami kemas, 5box 1 

keresek besar.
7. Untuk ketahanan masakannya sampai 

berapa lama ya?
- Untuk masakan kami paling nikmat di 

sajikan 4 jam setelah masakan di terima 
di rumah. DIatas jam tersebut rasa 
masakan kami masih tetap enak tapi 
kurang istimewa

8. Boleh tidak aqiqah menggunakan kambing 
betina?
- Boleh saja berqurban dengan hewan 

jantan maupun betina. Dasarnya yaitu 
hadist mengenai akikah: “Akikah untuk 
anak laki-laki dua kambing dan anak 
perempuan satu kambing. Tidak jadi 
masalah jantan maupun betina.” (HR. 
Ahmad 27900 dan An Nasa’i 4218 dan 
dishahihkan Syaikh Al Albani).

q&a Istiqomah aqiqah
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