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PENGURUS & LEGALITAS

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Syarat berqurban adalah takwa, melepas rasa sayang terhadap 

dunia, semuanya untuk Allah, berikan yang terbaik untuk Allah, itulah 
takwa dengan begitu semua mampu berqurban, sedikit kalimat 
penyemangat yang bisa anda temukan di kolom semangat pagi dan 
dilanjut dengan tiga nasehat dari rasulullah saw kepada Abu Dzar 
Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal dalam refresh 
qolbu.

 “Pejuang Qurban” definisi pejuang sendiri adalah orang yang 
memiliki impian atau cita cita dan senantiasa melakukan usaha untuk 
mencapai impian tersebut, sedangkan kata qurban seakar dengan kata 
qariban (dekat), dan kata adha seakar dengan kata udhhiyah (qurban) 
atau tadhhiyah (pengorbanan). Maka siapa yang berkorban maka dia 
akan dekat, mendekat dan didekati. Kepada Allah dan oleh Allah Ya 
dengan menjadi pejuang qurban berarti kita termasuk orang orang 
yang dekat Allah. inshaAllah…

Tapi kita bisa menyimak lebih dulu kisah seorang  penemu teknologi 
pesawat tempur generasi 6 dengan berbekal penguasaan tekonologi 
yang mendalam dan matang dalam bidang roket dan jet teknologi, 
Dwi hartono dan timnya berhasil mengembangkan engine pesawat 
tempur modern yang mereka sebut dengan “hybrid air-breathing 
rocket engine”.  Dilanjut kisah inspirasi sukses seorang gadis muda 
cantik yang merupakan mahasiswi Universitas Indonesia Hafiza Elfira 
memulai usahanya secara tidak sengaja.  Semoga kisah Dwi dan Hafiza 
dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk dapat 
mengembangkan potensi diri, terus berkarya, menuangkan ide-ide 
kreatif.

Demikian sedikit ulasan kali ini, semoga kita bersama sama menjadi 
pejuang pejuang yang pantang menyerah.!!
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarahkatuh.

Redaksi

PEJUANG 
QURBAN
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 MINDSET

Oleh : Luthfi Fauzia

Sudahkan Anda Berkorban?

Berkorban merupakan imbuhan dari asal 
kata Korban. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, ada dua makna yang berbeda 
dari kata ini, definisi yang pertama yaitu 

pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, 
dan sebagainya (atau yang biasa disebut kurban), 
dan yang kedua yaitu orang, binatang, dan 
sebagainya yang menjadi menderita (mati dan 
sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, 
dan sebagainya. Memiliki arti kata yang berbeda, 
kata korban yang akan saya bahas disini ialah kata 
korban pada definisi pertama.  

Berkorban memiliki makna yang lebih dalam 
dari sekedar memberikan atau melakukan sesuatu, 
namun berkorban juga merupakan bukti keikhlasan 
dan kecintaan seseorang dalam mendedikasikan 
dirinya, untuk memberi atau menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi orang lain.

Perumpamaan sebuah pengorbanan sering 
digambarkan dengan sebuah lilin, dimana benda 
ini memberikan cahaya bagi sekelilingnya namun 
tubuhnya sendiri habis meleleh karena terbakar oleh 
api.

Seperti layaknya seorang ibu yang ikhlas 
membawa janin dalam perutnya selama 9 bulan, dan 
rela mengorbankan nyawa disaat menghantarkan 
buah hatinya agar dapat lahir ke dunia.

Dan dalam waktu dekat ini, Kita sebagai Umat 
Islam sekaligus Warga Negara Indonesia akan 
menjumpai dua momen besar dimana pengorbanan 
paling bersejarah pernah terjadi.

Pada Sejarah Islam terdapat kisah Nabi Ibrahim 
yang rela mengorbankan anaknya (Nabi Ismail), demi 
kecintaannya kepada Allah SWT dan sebaliknya Nabi 
Ismail yang mengikhlaskan dirinya disembelih karna 
bakti nya kepada ayahAndanya (Nabi Ibrahim) dan 
ketaatannya kepada Allah SWT, yang menjadikan 
momen ini dikenang dalam kalender Hijriah setiap 
tanggal 10 Dzulhijah sebagai yaumul Aidil Adha.

Dan pada Sejarah Negara Indonesia terdapat kisah 
para Pahlawan bangsa yang mengorbankan tenaga, 
keringat, darah, air mata, bahkan nyawa mereka 
dalam peperangan melawan para penjajah demi 
Kemerdekaan Negara dan demi berkibarnya Bendera 
Merah Putih di bumi Indonesia, yang dikenang setiap 
tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan 
Indonesia.

Berkorban membutuhkan niat yang tulus, 
keberanian, keikhlasan, kecintaan, kerelaan, dan 
kebesaran Jiwa.

Lalu renungkanlah.. 
Sudahkah Anda berkorban? 
Apa pengorbanan terbesar Anda? 
Dan, untuk siapakah Anda berkorban?.{}
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SEMANGAT PAGI

Menyembelih hewan qurban hukumnya sunnah muakkadah 
(menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali), wajib menurut 
Imam Hanafi. Kira-kira, kalau sunnah muakkad itu maksudnya 
bisa ditinggalkan atau harus dilaksanakan ya? Jawaban kita 

akan menentukan kemampuan kita nantinya.
Ada yang bertanya, “tapi kan Allah tidak akan membebani hambanya 

kecuali dia mampu?" Betul sekali, tetapi angelnya jangan salah. Artinya 
bahwa semua mukmin pasti bisa berqurban. Seperti halnya Allah 
perintahkan shalat, itu artinya semua muslim bisa melakukan shalat. 
Allah perintah puasa artinya semua muslim mampu/bisa berpuasa. 
Selain itu, tidak ada tuntunan bahwa berqurban hanya bagi yang mampu 
dalam harta. Jadi, semua mampu. Tergantung kemauan dan ketakwaan. 
Karena yang membuat kita mampu atau tidak adalah kita sendiri. Sering 
sekali orang menjadi tidak mampu berkurban karena dia membuat 
persepsi dirinya tidak mampu. 

Bahkan, Imam Malik memberi panduan yang sangat jelas. Kata 
beliau, jika kita kumpulkan harta kita (yang dimaksud harta kita bukan 
hanya uang cash yang ada di dompet, tapi termasuk tabungan, rumah, 
motor dan mobil, HP, perhiasan dan seluruh barang berharga yang bisa 
dikapitalisasi) kemudian dinilai nominalnya, lalu dikurangkan dengan 
harga 1 ekor hewan qurban. Nah sisa harta itu, jika masih cukup untuk 
kita hidup (makan dan minum) selama 4 hari (10-13 dzulhijjah), maka 
pada saat itu jatuh tuntutan untuk kita berqurban. Pertanyaannya, 
adakah di antara kita yang lebih miskin dari kondisi yang digambarkan 
Imam Malik? 

Bahkan berhutang untuk berqurban pun diperbolehkan. Jadi, 
kuncinya bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak? Maukah kita 
berqurban untuk Allah? Padahal kita sering sekali mudah berqurban 
untuk manusia (siapapun dia; orangtua, anak, istri/suami, dll). Padahal 
tidak satu pun dari mereka yang mau dan mampu berqurban untuk 
kita dengan menemani kita sepanjang hidup di dunia dan akhirat, 
memberikan kenikmatan di dunia dan akhirat dan menjamin akhirat 
kita. Tapi Allah, Dia bisa berikan semuanya bahkan lebih dari itu. Tidak 
maukah kita berqurban utk Allah?

Syarat berqurban adalah takwa. Melepas rasa sayang terhadap dunia, 
semuanya untuk Allah, itulah takwa. Berikan yang terbaik untuk Allah. 

Maka dari itu, buatlah strategi kita masing-masing, bagaimana 
caranya agar kita dapat berqurban yang terbaik setiap tahun. Bagaimana 
agar kita dapat melepas rasa sayang kita pada dunia untuk Allah. 
Bagaimana agar kita dapat berqurban untuk Allah sehingga kita 
termasuk orang-orang yang mendekati (taqorrub) Allah dan Allah akan 
mendekati kita. Karena kata qurban seakar dengan kata qariban (dekat), 
dan kata adha seakar dengan kata udhhiyah (qurban) atau tadhhiyah 
(pengorbanan). Maka siapa yang berkorban maka dia akan dekat, 
mendekat dan didekati. Kepada Allah dan oleh Allah. (Ustadz Arsalsjah)

Semua Mampu Berqurban
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Tiga Nasehat itu Sangat berkaitan dengan kehidupan kita 
sehari-hari:

1. Bertaqwa Dimana Saja
Pengertian dari kata taqwa dapat dilihat dari 
percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin 
Ka’ab RA. Suatu ketika sahabat Umar ibnu Al Khatab 
RA bertanya kepada Ubay bin Ka’ab apakah taqwa 
itu? Dia menjawab ; “Pernahkah kamu melalui 
jalan berduri?” Umar menjawab; “Pernah!” Ubay 
menyambung, “Lalu apa yang kamu lakukan?” Umar 
menjawab; “Aku berhati-hati, waspada dan penuh 
keseriusan.” Maka Ubay berkata; “Maka demikian 
pulalah taqwa!”  

Sedang perintah taqwa kapan saja terdapat dalam 
surat Ali Imron 102:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan beragama Islam”
Jadi ketaqwaan itu sangat penting, dimanapun 
dan kapanpun kita harus menjaga ketaqwaan kita. 
Memang sulit untuk menjaga ketaqwaan di mana 
saja, tapi kita harus melakukannya dengan sepenuh 
hati. Ketaqwaan itu mudah di raih kalau kita tidak 
sendirian, tetapi bila tidak ada orang lain maka 
maksiyat dapat dilaksanakan. 

2. Kebaikan Yang Menghapuskan Kesalahan
Kesalahan tidak luput dari kehidupan manusia. 
Mungkin setiap hari kita melalukan kesalahan, baik 
yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Oleh 
karena itu, kesalahan yang kita lakukan pada hari itu 
akan di hapuskan oleh kebaikan yang kita lakukan.
Dengan bersedakah kita dapat menghapus dosa 
yang memalukan diri sendiri. Rasulullah SAW 
bersabda “sedekah itu menghapus kesalahan 
sebagaimana air memadamkan api”. 

3. Akhlaq Yang Terpuji
Akhlaq terpuji adalah hal yang wajib dimiliki oleh 
setiap muslim. Seseorang dapat mendekat kepada 

Tiga Pesan Penting 
Rasulullah SAW

“Bertakwalah kamu kepada Allah 
dimanapun kamu berada, dan 
ikutilah kesalahanmu dengan 

kebaikan niscaya ia dapat 
menghapuskannya. Dan pergaulilah 

manusia dengan akhlak terpuji.” 
HR. Tirmidzi

api neraka kalau dia tidak mempunyai sifat 
tersebut. Akhlak dengan tetangga adalah 
akhlak yang harus selalu diperhatikan.

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka jangan menyakiti tetangganya.” (HR. 
Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Dari Abu Syuraih ra, bahwa Nabi Muhammad 
saw bersabda: “Demi Allah seseorang tidak beriman, 
Demi Allah seseorang tidak beriman, Demi Allah 
seseorang tidak beriman.” Ada yang bertanya: “Siapa 
itu Ya Rasulullah?” Jawab Nabi: “Yaitu orang yang 
tetangganya tidak aman dari gangguannya.” (HR. 
Bukhari)

Dari hadits tersebut bisa kita simpulkan bahwa, 
Allah sangat menegaskan kepada manusia untuk 
memiliki sifat Akhlak Terpuji, terutama Akhlak 
terhadap tetangga. 

Demikianlah tiga pesan yang disampaikan oleh 
Rasulullah semoga kita termasuk ke dalam orang-
orang demikian, sekiranya tidak maka mari kita 
sama-sama berupaya untuk menjadi golongan dari 
ketiga pesan tersebut. (www.izzulislam.com)

1
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REFRESH QOLBU
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JEJAK RISALAH

Sejarah perkembangan peradaban islam yang panjang meninggalkan 
banyak kisah yang menarik untuk diketahui. Nah 7 kota berikut ini 
merupakan ‘saksi bisu’ dari berbagai kisah dan peristiwa bersejarah 
dalam perkembangan Islam.

1. Alexandria, Mesir 
Alexandria yang dahulunya dikenal dengan nama Iskandariyah 
terletak 225 kilometer dari Kairo, Mesir. Kota ini dijuluki The Pearl 
of the Mediterranean. Di kota ini terdapat Masjid Attarine yang 
semula merupakan gereja, kemudian diubah menjadi masjid ketika 
Arab berkuasa. Di kota ini terdapat pula masjid bersejarah, Masjid 
Abu Al Abbas Mursi yang merupakan masjid terbesar di kota itu.
Ada pula Benteng Qaitbay yang dibangun pada masa pemerintahan 
Sultan Qaitbay tahun 1480, serta perpustakaan Universitas 
Iskandariyah yang merupakan perpustakaan tertua dan super 
besar.

2. Yerussalem, Israel 
Kota ini merupakan kota penting bagi umat Islam, Yahudi dan 
Kristen. Bagi umat islam, bagian yang paling penting dari kota ini 
adalah Masjid Al Aqsa dan Masjid Qubbat As Sakhrah atau Dome of 
the Rock yang terdapat di wilayah Haram Al Syarif. Masjid Al Aqsa 
menjadi saksi penting dalam peristiwa Isra’ Mi’raj.
Sementara itu Masjid Qubbat As Sakhrah dahulunya merupakan 
Masjid Khalifah Umar bin Khatab yang kemudian dipugar dan 
diperluas oleh Khalifah Al Malik. Namun sayangnya, masjid ini 
hancur akibat gempa dan digantikan dengan Masjid Fatimiyah 
yang dibangun pada awal abad ke-10.

3. Amman, Yordania 
Di Kota Amman terdapat peninggalan Nabi Musa AS dan Nabi 
Syuaib AS. Ada pula makam Abdul Rahman Ibn Awf Al Zuhri yang 
merupakan peninggalan masa perang Islam, seperti Perang Badar, 
Uhud, dan Mekah. Makam muazin yang terkenal pada masa 
Rasulullah SAW, Bilal Ibn Rabah serta Gua Ashabul Kahfi yang 
disebut dalam Al Quran juga terdapat di kota ini.

1

2

3

Alexandria, Mesir

Yerussalem, Israel (Masjid Al-Aqsa)

Amman, Yordania

Granada, Spanyol
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7 Kota

4. Fes, Maroko 
Kota Fes sering dijuluki sebagai Mecca of West. Kota ini 
merupakan salah satu kota kerajaan tertua di dunia. Kawasan 
kota tuanya yang disebut sebagai Fes El Bali ditetapkan sebagai 
situs warisan dunia UNESCO.
Salah satu yang menarik, di kota ini terdapat University of Al 
Kairaouine yang didirikan sejak 859 sebelum Masehi, dan Masjid 
Kairaouine yang bisa menampung hingga 20 ribu jamaah.

5. Qom, Iran 
Kota Qom terletak sekitar 35 km dari ibukota Teheran. Kota ini 
disebut kota suci karena terdapat makam putri kesayangan Nabi 
Muhammad SAW, Fatimah. Selain itu, Banyak pula ulama dan 
ilmuwan Islam yang tinggal ataupun dimakamkan di tempat ini. 

6. Granada, Spanyol 
Kota yang terletak di sebelah selatan Madrid ini dahulunya 
pernah menjadi pusat ilmu keislaman terbesar dan merupakan 
pusat perkembangan kebudayaan Islam pada masa kekuasaan 
Bani Ahmar. Pada masa itu dibangun pula sebuah istana indah 
bernama Al Hambra yang hingga kini masih berdiri kokoh di 
Granada.

7. Istanbul, Turki 
Kota ini dulu bernama Konstantinopel sebelum akhirnya 
diubah menjadi Istanbul oleh Kerajaan Ottoman di bawah 
pimpinan Sultan Muhammad II. Nama Istanbul berarti ‘kota 
Islam’. Sejumlah bangunan menjadi saksi kejayaan Islam pada 
masa Ottoman. Contohnya Hagia Sophia, sebuah bangunan 
peninggalan zaman Bizantium yang awalnya merupakan gereja, 
kemudian diubah menjadi masjid, dan kini menjadi museum.

Kemudian di kota ini ada pula Topkapi Palace, istana raja pada abad 
ke-15 sampai 17 yang ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia 
UNESCO dan kini berfungsi sebagai museum. Topkapi Palace menyimpan 
banyak benda peninggalan Rasulullah SAW, seperti pedang, mantel, gigi 
hingga jejak telapak kaki. (dream.co.id)

 yang Menjadi ‘Saksi Bisu’

Sejarah Peradaban Islam Dunia

5
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Fes, Maroko

Qom, Iran

Istanbul, Turki
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RAGAM ILMU

Tak menyangka ketika suatu siang hari, saat dirinya lagi asyik 
melakukan penelitian di laboratorium kampusnya di Belanda, ponselnya 
tiba-tiba berdering. Melihat nomor di layar, dia tahu bahwa nomor itu 
berasal dari luar negeri.

’’Si penelepon hanya bilang, Bapak ingin bertemu dengan Anda. 
Saya sempat bingung, siapa Bapak yang dia maksud,’’ cerita Dwi ketika 
ditemui setelah pembukaan Visiting World Class Professor, forum 
pertemuan diaspora dari berbagai negara, di Jakarta.

Sambil memendam rasa penasaran, Dwi mencari tahu siapa 
’’Bapak’’ yang ingin bertemu dirinya itu. Usut punya usut, ternyata 
orang yang menelepon tersebut adalah petugas protokoler mantan 
Presiden B.J. Habibie. Dan, yang dimaksud ’’Bapak’’ itu tak lain adalah BJ. 
Habibie sendiri yang di dunia Internasional dikenal dengan Mr.Crack.

Tentu Dwi Hartanto bukan orang yang sembarang bila Ilmuwan 
sekaliber Habibie sampai begitu menggebu-gebu ingin menjumpainya 
di Belanda.Bagaimana tidak istimewa, saat ini Indonesia sedang 
merancang bangun pesawat tempur generasi 4,5 dengan negeri Korea 
yaitu KFX dan IFX, itu pun bila sukses sudah cukup mencengangkan 
dunia karena lompatan teknologi yang di tempuh para insinyur 
Indonesia di mata dunia.

Apalagi bila penemuan pesawat tempur generasi ke 6 yang sedang 
di kembangkan Dwi Hartanto dikembangkan juga di Indonesia. Padahal 
teknologi pesawat tempur paling canggih sekarang baru pada generasi 
ke 5 seperti yang dimiliki USA dan Rusia.

Pesawat generasi ke 6 yang akan dikembangkan Dwi, akan mampu 
melesat dengan kecepatan tinggi di atas atmospir yang miskin oksigen, 
yang sebagian cirinya pesawat generasi ke 6 tanpa ekor di badannya 
dan bisa tanpa awak pengemudi yang dikendalikan dari darat. 
Juara di ajang prestigious kompetisi riset teknologi antar Space Agency 
Belum lama ini Dwi mendapat anugerah dan kesempatan untuk 
mengukir prestasi dan mengharumkan Ibu Pertiwi lagi dengan 
menapakkan kaki di podium tertinggi dalam ajang prestigious 

Dwi Hartanto

Penemu Pesawat

Berawal dari keberhasilan 
saya dan team saat 

diminta untuk membantu 
mengembangkan pesawat 

tempur EuroTyphoon di 
Airbus Space and Defence 

menjadi EuroTyphoon 
NG yang mampunyai 

kemampuan tempur jauh 
lebih canggih dari generasi 
sebelumnya.Keberhasilan 
tersebut membawa saya 

dan team untuk meneruskan 
perkembangan teknologi 
pesawat tempur ke level 

berikutnya yang digadang 
bakal menjadi “era 

pertempuran pesawat abad 
baru,”
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kompetisi riset teknologi antar Space Agency (Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa) dari seluruh dunia di Cologne, Jerman.

Kompetisi prestigious antar space agency tersebut diikuti oleh 
ilmuwan-ilmuwan perwakilan space agency masing-masing negara, 
antara lain; ESA (Eropa), NASA (Amerika), DLR (ESA/ Jerman), ESTEC 
(ESA/ Belanda), JAXA (Jepang), UKSA (Inggris), CSA (Kanada), KARI 
(Korea), AEB (Brazil), INTA (Spanyol), dan negara-negara maju lainnya.

Kompetisi riset tersebut tergolong prestigious karena selain 
merupakan “privacy-based space agency research competition”, 
kompetisi tersebut juga menghadirkan topik-topik riset dengan 
teknologi tinggi (pinnacle of technology category) dan tahapan seleksi 
masuknya juga tidak mudah.

Sebelum masuk ke tahap final di Cologne, Jerman, para ilmuwan 
harus melewati tahap seleksi internal di masing-masing space agency.

Dwi Hartanto menjuarai bidang kategori riset Spacecraft 
Technology dengan judul riset “Lethal weapon in the sky” atau “Senjata 
yang mematikan di angkasa”. Dari hasil riset tersebut, beberapa 
teknologi utama sudah berhasil ia patenkan bersama timnya.

“Sesuai dengan judul dalam risetnya, saya dan team 
mengembangkan pesawat tempur modern yang disebut sebagai 
pesawat tempur generasi ke-6 (6th generation fighter jet). Berawal 
dari keberhasilan saya dan team saat diminta untuk membantu 
mengembangkan pesawat tempur EuroTyphoon di Airbus Space and 
Defence menjadi EuroTyphoon NG (Next Generation/ yang sekarang 
dalam tahap testing tahap akhir) yang mampunyai kemampuan 
tempur jauh lebih canggih dari generasi sebelumnya dari segi engine 
performance, kecepatan, aerodinamik serta teknologi (avionik) 
tempurnya. Keberhasilan tersebut membawa saya dan team untuk 
meneruskan perkembangan teknologi pesawat tempur ke level 
berikutnya yang digadang bakal menjadi “era pertempuran pesawat 
abad baru,” demikian penjelasan Dwi yang gelar bachelornya ia 
dapatkan dari Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Dengan berbekal penguasaan 
tekonologi yang mendalam dan 
matang dalam bidang roket dan 
jet teknologi, Dwi dan timnya 
berhasil mengembangkan engine 
pesawat tempur modern yang 
mereka sebut dengan “hybrid air-
breathing rocket engine”. 
Teknologi baru tersebut 
memungkinkan pesawat tempur 
generasi ke-6 yang sedang 
mereka kembangkan untuk 
melesat di dalam jangkauan 
atmosfir bumi dan near-space 
(jangkaun di luar atmosfir, 
yang tipikal jet tempur generasi 
sebelumnya tidak dapat terbang 
karena keterbatasan oksigen). 
Teknologi ini sangat berbeda 
dengan teknologi mesin jet 
lainnya seperti SABRE (Synergistic 
Air-Breathing Rocket Engine) 
maupun tipikal Scramjet/ 
Ramjet konvensional yang masih 
bermasalah dalam thrust-to-
weight ratio serta pengendalian 
energy yang dihasilkan.

Hybrid air-breathing 
rocket engine yang mereka 
kembangkan tersebut mampu 
beroperasi bergantian dari mode 
penerbangan level atomosfir 
ke mode penerbangan near-
space atau sebaliknya dengan 
kecepatan hypersonic (Mach 7-8), 
yang tentu saja mengalahkan 
engine performance dan 
kecepetan pesawat-pesawat 
tempur generasi ke-5 yang 
hanya mengandalkan teknologi 
“afterburner” konvensional. 
(disadur dari: batampos, 
goodnewsfromindonesia.id)

Dwi Hartanto bersama B.J. Habibie

Tempur Generasi 6
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INSPIRASI SUKSES

Muda, cantik, berprestasi, wirausaha, berjiwa sosial, seorang lulusan 
Sarjana Ilmu Keperawatan UI.Dia adalah Hafiza Elfira, Seorang gadis 
muda cantik yang saat ini baru berumur 25 tahun yang merupakan 
mahasiswi Universitas Indonesia ini memulai usahanya secara tidak 

sengaja. Karena hanya berawal dari Tugas kampus yang ia lakukan dikampung 
Kusta Sitanala, Tangerang, Banten. Yaitu sebuah tempat dimana para penderita 
penyakit kusta yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, memilih 
untuk menetap dan bertempat tinggal di daerah itu. Karena mereka merasa 
malu dan minder untuk kembali pulang dan berkumpul dengan keluarga 
mereka. 
 
Maka dengan terpaksa para mantan penderita penyakit kusta tersebut memilih 
menetap di daerah sekitar rumah sakit dan menjadi pekerja serabutan seperti 
tukang sapu, pemulung, pengamen, pengemis dan lain sebagainya. Dari latar 
belakang itulah Hafiza bersama keempat temannya tergugah hatinya dan 
berupaya untuk merubah pola pikir dan cara pandang mereka, agar para mantan 
penderita kusta bisa hidup secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang 
lain. 
 
Dengan pendekatan yang intens terhadap OYPMK atau singkatan dari Orang 
Yang Pernah Mengalami Kusta, akhirnya terkumpullah 20 orang ibu-ibu OYPMK 
untuk dididik dan dilatih membuat jilbab, diantaranya belajar menjahit dan 
memasang manik-manik. Dengan meminta bantuan salah seorang fashion 
designer untuk mengajari ibu-ibu tersebut.

Dibawah naungan Nalacity Foundation akhirnya Hafiza bersama rekan 
yang awalnya hanya merupakan program Social Entrepreneurship Initiative 
yang digagas oleh Forum Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia. Telah 
mampu menjadikan ibu-ibu bekas penderita kusta menjadi manusia-manusia 
yang mandiri dan mampu berkarya. Karena setelah program tersebut selesai, 
Hafiza bersama dengan teamnya terus melanjutkan Social enterpreneur tersebut 
sampai sekarang. 
 
Jilbab hasil karya Hafiza dan ibu-ibu penderita kusta tersebut dibuat sedikit unik 
dan menarik, yaitu dengan menambahkan manik-manik yang mengkilau agar 
menambah kesan elegan bagi si pemakai. Maka tak heran jika sekarang jilbab 
produksi nalacity foundation telah dikenal banyak orang. 

Cara Hafiza Elfira 
Memandirikan 

Penyandang Kusta
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Hafiza memanfaatkan media online dan social media 
seperti website, twitter, facebook, instagram sebagai 
sarana untuk memasarkan jilbab produksi nalacity 
foundation tersebut. Karena menurut hafiza, proses 
pemasaran dengan memanfaatkan media social ini 
tidak ribet dan cukup mudah. Selain itu juga dapat 
dijangkau dari berbagai wilayah di indonesia bahkan 
seluruh dunia. 
 
Karena memang tujuan awal dari Nafiza dan 
teman-temannya adalah kegiatan sosial (Social 
Enterpreneurship) jadi meskipun sekarang terbilang 
sudah sukses, tetap saja mereka tidak melupakan 
tujuan besar mereka, yaitu memberdayakan 
masyarakat marjinal penyandang difabel untuk 
mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan 
mandiri.

Salah satu kesulitan hafiza dalam kegiatan ini 
adalah mengubah mindset (cara berfikir) ibu-
ibu OYPMK, karena sebelumnya mereka hanya 
mengandalkan dari pemberian orang lain. Namun 
usaha nalacity foundation sekarang tidak sia-sia, 
karena mereka berhasil memberikan angin segar 
bagi penderita kusta yang tadinya hanya sekedar 
nerimo pemberian orang lain, sekarang bisa 
menjadi orang-orang yang mau berusaha, belajar 
mandiri, dan menghasilkan karya yang dihargai oleh 
masyarakat luas. 
 
Selaku Co Founder sekaligus Director dari Nalacity 
Foundation, Hafiza mengaku mendapatkan 
inspirasi tersebut dari berbagai macam social 
enterpreneurship indonesia yang sudah lebih dulu 
membuat program pemberdayaan masyarakat yang 
juga telah sukses dalam program tersebut. 
 
Sudah cantik, muda, pintar, dan memiliki jiwa social 
yang tinggi, itulah satu kalimat yang terfikirkan 
oleh saya untuk menggambarkan sosok Hafiza 
Elfira Nofitariani atau yang akrab dipanggil Fiza ini. 
Seorang social enterpreneurship cantik yang masih 
muda dan sukses.. 
 
Semoga kisah sukses Hafiza ini dapat memberikan 
inspirasi dan semangat bagi rekan muda sahabat 
soenyi semua untuk dapat mengembangkan potensi 
diri, terus berkarya, menuangkan ide-ide kreatif, 
sehingga anda bisa menjadi seorang enterpreneur 
muda.(www.bocahsoenyi.com)
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MUNAJAT

Tasyakur

Takziyah
Innalillahi wa inna ilaihi rojiun... 
Telah berpulang ke Rahmatullah:

Atmasari Ratnaningsih (17 september 1989 - 19 Mei 2017)

Mohon Rahmat 
Dalam Kehidupan

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku serta masukkanlah 
kami ke dalam rahmat-Mu. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di 

antara para penyayang.”  (QS. Al-A’raf 151)

M. Suyanto   2 Agustus
Damai Dwi Putri Purwanto  3 Agustus 
Putri Adhitya Rahmayasari   4 Agustus 
Djulaikah Djais   5 Agustus 
M Ezra Earliawan    5 Agustus
Sallyazmi Qurata A'yun   5 Agustus
Tri Windyawati    6 Agustus 
Nur Izza    7 Agustus
Hanifah     8 Agustus
Dwiyono Tedjo Sukarmanto  8 Agustus 
Lilik Handayani   10 Agustus 
Karnilasari    10 Agustus
Slamet Riyadi   12 Agustus
Hery Setiyono    13 Agustus 
Sonya Aulia Zahra   13 Agustus 
Reni F    14 Agustus
M Munif    15 Agustus
Zhara Azalia Fathurrahman   15 Agustus
Widiastuti   15 Agustus
Reno Dwijaya    16 Agustus

Dekatama K   17 Agustus
Puryono   17 Agustus
Edy Arita Agustina   18 Agustus   
M Yusuf    20 Agustus 
Gonggo W  21 Agustus 
Mudawamah   22 Agustus 
Supraptinigsih   23 Agustus 
Sukit    24 Agustus
Rofindra Alif L  24 Agustus
Danan W   25 Agustus
Roy Bastian   25 Agustus
Agus Prasojo  26 Agustus
Alvin Herlandy   26 Agustus
Umayah   27 Agustus 
Hartutik   27 Agustus 
Izzamila Rizka aliziah 28 Agustus 
Endah Permata Sari  28 Agustus 
Tegar Satya K  29 Agustus
Kusyani A   30 Agustus 
Muhsulhan Thoha  31 Agustus
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PESAN ILAHIYAH

Pejuang Qurban 

Oleh : Rofiq Abidin

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 
mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan 

Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu 
berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 

yang tunduk patuh (kepada Allah), (QS. Al Hajj : 34)

15
Yayasan Suara Hati



PESAN ILAHIYAH

Apa saja yang kita dapat ada, harusnya ada yang kita beri. 
Itu seimbang. Ada karunia Allah, maka ada yang harus kita 
korbankan untuk jalan Allah. Ada yang ita makan ada pula yang 
harus kita buang. Jika tidak kita buang, maka akan ada masalah 

dengan tubuh kita. Bahkan aWpa yang akan kita makan, jangan sampai 
ada hak selain tubuh kita yang kita konsumsi. Berkorban merupakan 
keniscahyaan, bukan paksaan dan sesuatu yang dipaksakan, merupakan 
amalan yang semestinya dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan 
sama dengan kita makan dan minum tapi tidak pernah buang air besar 
atau buang air kecil. Oleh karena itu segenap syariat dalam konteks 
sosial yang di perintahkan Allah kepada hambaNya adalah sebagai 
keseimbangan diri, sebagai sarana menyelamatkan, menyehatkan dan 
bernilai baik untuk dirinya dan orang lain. Oleh karena itu upaya ikhlas 
menuju  syariat itulah yang dinilainya, bukan besar kecilnya, bukan 
daging dan darahnya yang akan sampai kepada Allah. Tapi ketaqwaan 
meraihnya, kesungguhan menunaikan syariatNya. 

Menjadi Pejuang Syariat Qurban.
Syariat Allah yang diperintahkan Allah pasti bernilai positif, pasti 

mengandung kebaikan dan menyimpan hikmah yang menguntungkan. 
Maka untuk itu, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat 
yang di tetapkan Allah. Namun, untuk menjadi pejuang yang tunduk 
dan patuh kepada syariat membutuhkan bimbingan. Dalam firman 
Allah (                                              / Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami 
syariatkan penyembelihan (qurban) menurut kitab tafsir Ibnu Katsir 
dari Ali ibnu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang 
dimaksud dengan mansak ialah hari raya. Maka saat penyembelihan 
hewab qurban wajib menebut nama Allah sebagaimana lanjutan firman 
di atas. Baiklah, kita akan coba menyentuh jiwa pejuang kita terutama 
jiwa pejuang syartiat qurban dengan beberapa tuntunan berikut ini : 

1. Kokohkan Sembahan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa
Mengokohkan hati bahwa Allah Yang Maha Satu itu pasti 

memberikan bimbingan bahgi hambaNya yang mau melaksanakan 
syariatNya. Maka pertama-tama libatkan Allah dalam kehendak 
untuk berjuang dalam berqurban. Tujuan berqurban bukan 
karena siapa-siapa, bukan untuk benda-benda yang diberhalakan, 
bukan riya’, bukan karena pujian, tapi benar-benar berqurban 
untuk keridhoan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam QS Al 
Baqarah ayat 207 : 

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya 
karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada 

hamba-hamba-Nya. 
Hanya ridho Allah 

Yang Maha Esa itulah 
orientasi berqurban, lillah 
(karena Allah). Karena 
munculnya perintah qurban 
ini juga menegaskan 
agar meninggalkan 
budaya-budaya lama yang 
mengorbankan sesuatu 
untuk berhala-berhala, 
gunung, pohon laut dan 
lain sebagainya. Yang 
kesemuanya itu adalah 
makhluk Allah bukan Khalik. 
Oleh karena itu sebagai 
upaya meraih kerelaan Allah 
terhadap amalan kita, maka 
lakukanlah qurban. Harus 
ada nilai pengorbanan untuk 
melakuan syariat qurban, 
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niat, akan ada bimbingan Allah dan pengingat dari Allah untuk 
melakukan kehendak itu. Dan terutama jalan yang berupa sarana 
untuk mewujudkan tertunainya kehendak kita. Taslim kepada Allah 
itu rela-serela relanya dengan perintah Allah, rela-selera leranya 
dengan kehendak baik karena Allah, rela dengan perintah Allah dan 
ketetapan Allah. 

3. Positif Thinking atas ketundukan dan kepatuhan kepada Syariat.
Jangan ada sedikitpun pikiran negatif terhadap perintah 

Allah, karena Allah tidak mungkin mencelakakan hambaNya, 
karena Allah tidak mungkin menjerumuskan hambaNya dengan 
perintah/syariatNya. Berfikirlah positif terhadap syariat Allah, 
karena memang itu untuk kebaikan kita. Dan memang karena Allah 
memberikan kabar gembira, kabar yang indah untuk hambaNya 
yang tunduk dan patuh kepada syariat yang Allah tetapkan. Dan 
siapakah orang-orang yang Muhkbitin (yang tunduk dan patuh) itu, 
ini dijawab Allah dalam ayat berikutnya di surat Al Hajj : 

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 
hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa 
mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-
orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami 
rezekikan kepada mereka (QS AL Hajj : 35).

Nah, sangat jelas bahwa para pejuang syariat qurban adalah 
orang yang gemertar hati saat disebut nama Allah (bergegas hati 
dan langkahnya untuk memenuhi panggilan Allah). Selajutnya para 
pejuang qurban itu akan terlatih dengan training sabar, apapun yang 
menimpanya. Kemudian tentu sholatnya akan terjaga dengan baik dan 
ia akan selalu melanjutkan kebiasaan baik lainnya yakni menginfaqkan 
hartanya pada setiap anugerah yang diberikan Allah. 

Dengan demikian, para pejuang qurban adalah orang-orang 
yang tunduk kepada segenap syariat Allah. Nah, feel qurban itu akan 
muncul dari getaran hati atas asma Allah yang dibaca, atas sholat yang 
dikerjakan dan atas infaq yang dikeluarkan. 

Mari berqurban, sesungguhnya Allah itu akan memampukan siapa 
saja yang memiliki kehendak berqurban. Niat, kuatkan lalu tawakal 
kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika bersama Allah, tidak 
ada yang tidak bisa jika bersma Allah dan tidak ada yang tidak terjadi, 
selain kehendak Allah. Wallahu a’lam.

kalau ingin mendapatkan 
keridhoa Allah, bukan putus 
asa sebelum mencoba, 
bahkan tidak boleh kita tidak 
punya keinginan untuk tidak 
berqurban. 

2. Berserah diri 
Saat sudah ada kehendak 

ingin mendapatkan ridho 
Allah Yang Maha Esa dengan 
syariat Qurban. Maka 
selanjutnya, berserah dirilah 
kepada Allah, nanti Allah 
yang akan membimbing niat 
kita kepada action dalam 
mewujudkan kehendak 
qurban itu. Berserah diri, 
bukan diam dan bukan 
tidak melakukan apa-apa. 
Yang pasti, setelah kita ada 
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CINDERA HATI

Semakin dekat dengan idul adha, semakin banyak orang yang mengunjungi 
stan daganganku. Sebagian hanya melihat-lihat, sebagian lagi menawar dan 
alhamdulillah tidak sedikit yang akhirnya membeli. Aku menyukai bisnis ini, 
membantu orang mendapatkan hewan qurban dan Allah memberiku rezeki halal 

dari keuntungan penjualan.
Hingga datanglah seorang ibu yang kemudian menggetarkan imanku dan 

membuatku tak bisa menahan air mata.
Semula, aku berpikiran ibu ini hanya akan melihat-lihat saja. Karena dari 

penampilannya, aku menduga ia bukanlah tipe orang yang mampu berqurban. Meski 
demikian, sebagai pedagang yang baik aku harus tetap melayaninya.

“Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu?” sapaku seramah mungkin 
“Kalau kambing itu harganya berapa, Pak?” tanyanya sambil menunjuk seekor kambing 
yang paling murah.

Kisah Qurban Bu Sumi 
yang Menggetarkan Hati
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“Itu 700 ribu Bu,” tentu saja harga itu bukan 
tahun ini. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. 
Kalau harga kambing qurban tahun ini, paling murah 
sekitar 1,5 juta. Yang agak besar 2,5 juta. 
“Harga pasnya berapa?” 
Meskipun aku belum yakin ibu tersebut akan 
membelinya, minimal ia telah menunjukkan 
minatnya terhadap kambingku. “Bolehlah 600 ribu, 
Bu. Itu untungnya sangat tipis. Buat ibu, bolehlah 
kalau ibu mau”

“Tapi, uang saya Cuma 500 ribu, Pak. Boleh?” 
kata ibu itu dengan penuh harap. Keyakinanku mulai 
berubah. Ibu ini benar-benar serius mau berqurban. 
Mungkin hanya tampilannya saja yang sederhana 
tapi sejatinya ia bukanlah orang miskin. Nyatanya ia 
mampu berqurban.

“Baik lah, Bu. Meskipun tidak mendapat untung, 
semoga ini barakah,” jawabku setelah agak lama 
berpikir. Bagaimana tidak, 500 ribu itu berarti sama 
dengan harga beli. Tapi melihat ibu itu, aku tidak 
tega menolaknya.

Aku pun kemudian mengantar kambing itu ke 
rumahnya. “Astaghfirullah… Allaahu akbar…” Aku 
terperanjat. Rumah ibu ini tak lebih dari sebuah 
gubuk berlantai tanah. Ukurannya kecil, dan di 

dalamnya tidak ada perabot mewah. Bahkan kursi, 
meja, barang-barang elektronik, dan kasur pun 
tak ada. Hanya ada dipan beralas tikar yang kini 
terbaring seorang nenek di atasnya. Rupanya nenek 
itu adalah ibu dari wanita yang membeli kambing 
tadi. Mereka tinggal bertiga dengan seorang anak 
kecil yang tak lain adalah cucu nenek tersebut.

“Emak, lihat apa yang Sumi bawa” kata ibu yang 
ternyata bernama Sumi itu. Yang dipanggil Emak 
kemudian menolehkan kepalanya, “Sumi bawa 
kambing Mak. Alhamdulillah, kita bisa berqurban”

Tubuh yang renta itu duduk sambil 
menengadahkan tangan. “Alhamdulillah… akhirnya 
kesampaian juga Emak berqurban. Terima kasih ya 
Allah…”

“Ini uangnya Pak. Maaf ya kalau saya nawarnya 
terlalu murah, karena saya hanya tukang cuci di 
kampung sini, saya sengaja mengumpulkan uang 
untuk membeli kambing buat qurban atas nama 
Emak….” kata Bu Sumi.

Kaki ini bergetar, dada terasa sesak, sambil 
menahan tetes air mata, saya berdoa dalam hati, 
“Ya Allah… Ampuni dosa hamba, hamba malu 
berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih 
mulia ini, seorang yang miskin harta namun 
kekayaan imannya begitu luar biasa”.

“Pak, ini ongkos kendaraannya…”, panggil ibu 
itu. 

“Sudah bu, biar ongkos kendaraannya saya yang 
bayar”, jawabku sambil cepat-cepat berpamitan, 

sebelum Bu Sumi tahu kalau mata ini sudah 
basah karena tak sanggup mendapat teguran 

dari Allah yang sudah mempertemukan 
dengan hambaNya yang dengan kesabaran, 
ketabahan dan penuh keimanan ingin 
memuliakan orang tuanya.

Untuk menjadi mulia, ternyata tak 
harus menunggu kaya. Untuk mampu 

berqurban, ternyata yang dibutuhkan adalah 
kesungguhan. Kita jauh lebih kaya dari Bu 

Sumi. Rumah kita bukan gubuk, lantainya 
keramik. Ada kursi, ada meja, ada perabot 

hingga TV di rumah kita. Ada kendaraan. 
Bahkan, HP kita lebih mahal dari harga kambing 
qurban. Tapi… sudah sungguh-sungguhkah kita 

mempersiapkan qurban? Masih ada waktu 
sekitar satu bulan. [Keluargacinta.com]
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AT TARBIYAH

Etty Sunanti
Pengamat Pendidikan dan Dunia Anak

Mau tidak mau, esensi pendidikan adalah perubahan. 
Perubahan tidak lain, untuk memotivasi keluarga menjadi 
lebih baik.  Anggota keluarga yang utama yaitu anak-anak. 
Dan pembawa keajaiban dalam keluarga tidak lain adalah 

ibu.
Keajaiban akan tercipta, ketika sang ibu mampu menjadi motivator 

ulung bagi anak-anaknya. Merubah keadaan yang buruk menjadi lebih 
baik. Merubah keadaan biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Semua itu 
adalah peranan ibu, yang semestinya piawai menjadi motivator ulung.

Konsep dasar memotivasi anak-anak haruslah benar secara 
illahiyah. Bukan standar nafsu semata. Mari kita lihat Al Qur’an surat 
Annahl ayat 125 yang artinya, “Serulah manusia kepada Jalan Tuhanmu, 
dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan 
cara yang baik.”

Dari ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan dengan beberapa 
pertanyaan sekaligus jawaban :

1. Apa topik utama dalam memotivasi anak-anak ? Jawabannya 
adalah mengajak anak-anak ke Jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak 
ada jalan paling lurus kecuali, jalan Illahi. Mengajak anak-anak 
ke jalan Allah itu sangat sulit, membutuhkan perjuangan dan 
pengorbanan.

2. Bagaimana caranya menjadi Motivator yang baik ? Jawabannya 
adalah menjadikan ibu seorang teladan. Dalam ayat di atas, 
di sebutkan bil-hikmah. Bil-hikmah bermakna teladan serta 
kebijaksanaan. Jika menginginkan anak-anak yang baik. Maka 
kita harus menjadi ibu yang baik. Keteladanan merupakan 
senjata ampuh merubah kondisi yang buruk menjadi baik. 
Terlebih anak-anak adalah makhluq penuntut janji. Apa yang 
mereka lihat, itulah yang mereka contoh.

3. Apa materi sang motivator yang harus diberikan kepada 
anak-anak ? Dalam ayat di atas disebutkan, “wal mau 
idhotilhasanah” yaitu dengan pengajaran ( pelajaran ) yang 

IBU 
SANG 

MOTIVATOR
baik. Seorang ibu harus 
mampu memilah 
mana yang haq dan 
mana yang bathil, agar 
mampu memberikan 
yang terbaik untuk 
anak-anaknya. Tidak 
bisa terbayangkan, kalau 
seorang ibu, bisanya 
hanya mengajarkan 
anak-anaknya tiap hari 
nonton sinetron televisi. 
Maka output anak-anak 

1

2

3
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juga tidak ubahnya 
seperti sinetron. Jika 
sang motivator sangat 
cerdas, maka ibu akan 
kreatif memberikan 
pelajaran-pelajaran 
positif kepada anak-
anaknya dengan 
beragam topik yang 
mencerdaskan. Sang 
ibu, mampu menjadikan 
anak-anak kader pejuang 
yang tangguh, jika setiap 
hari mampu memotivasi 
anak-anak dengan 
teladan sahabat dan 
shahabiyah Nabi.

4. Hidup itu Hitam dan 
Putih, benar dan salah. 
Seorang motivator harus 
mampu menjadikan 
anak-anak bervisioner 
ke depan. Menjadikan 
generasi masa depan 
yang siap tempur dalam 
kehidupan dunia. Maka 
menjadikan anak cerdas, 
mampu menggiring 
lawan menjadi teman. 
Dan ini memerlukan 

kemampuan diskusi dengan penyajian argumentasi yang 
handal. Dalam ayat tersebut disebutkan, “Wajadilhum billati 
hiya ahsan” yang artinya berdebat-lah/berargumentasi-lah 
dengan cara yang baik. Kita ketahui, mengapa DR. Zakir Naik 
bisa menaklukan non muslim begitu banyak, hingga masuk 
Islam ? Tidak lain karena beliau mempunyai kemampuan 
wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk bisa seperti itu, 
bukan main-main. Pasti memerlukan ilmu yang tinggi dan 
mendalam.

Artinya memotivasi anak, diperlukan tujuan yang jelas. Akan aku 
bawa kemana anak-anakku ini ?Tidak ada sebuah tujuan yang benar, 
kecuali bagi orang-orang yang beriman membawa keluarganya ke 
jalan Allah Azza wa Jalla.

Setiap moment, bagi ibu merupakan kesempatan untuk 
memotivasi anak-anaknya.  Suatu misal, ibu mengajak anak-anak ke 
sebuah pusat perbelanjaan untuk shoping keluarga. Tiba-tiba ada 
pengamen jalanan di dekat keluarga kita,  ibu bisa memanfaatkan 
anak jalanan tersebut untuk sebuah pelajaran. Ibu bisa bertanya 
kepada anak pengamen jalanan seperti ini, “Nak.. apa kamu tidak 
sekolah ?” “Mengapa kamu tidak sekolah ?” “Dimana ibumu ?” 
“Dimana ayahmu ?” “Mengapa kamu melakukan ini nak ?” Dan 
seterusnya, ibu buat pertanyaan yang Insya’Allah akan menemukan 
sebuah jawaban yang bisa di ambil hikmah untuk memotivasi anak-
anak.

Atau sebaliknya, ibu bisa bersilaturahim kepada orang-
orang sholih yang sukses. Dengan mengajak anak-anak, dan ibu 
mengadakan dialog dengan sang tokoh idola. Yang dialog itu bisa di 
dengarkan anak-anak secara langsung. Karena memotivasi anak-anak 
itu setiap waktu, setiap hari, di setiap kesempatan. 

Juga diperlukan “strategi handal” dalam memasukkan materi 
untuk anak-anak. Memotivasi tidak harus dengan perlakuan ibu yang 
setiap hari harus  berbicara. Tetapi bisa jadi dengan memanfaatkan 
orang lain, untuk memberikan motivasi secara tidak disengaja. Seperti 
contoh yang saya berikan di atas tadi. Mengambil moment yang tepat 
dan pas untuk mengedukasi anak-anak.

Bagaimana cara melihat, jika motivasi seorang ibu telah berhasil 
? Yaitu ketika, anak-anak telah menjadikan ajaran ibu , untuk di 
praktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Jika masih belum, maka motivasi yang diberikan tidak berhasil. 
Dan perlu mencari cara yang lebih efektif. Atau perlu di ulang-ulang 
kembali untuk topik yang diperlukan.

Nah ayah ibu, semoga kita semua menjadi motivator ulung untuk 
anak-anak kita semua. Karena mereka adalah aset kita kelak. Baik di 
dunia ataupun di akherat. Semoga anak-anak kita semua, menjadi 
qurrota a’yun, shalih dan shalihah. Aamiin.{}

4
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AS SHIHAH

Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan mental dan fisik. Selain 
mempersiapkan fisik selagi masih di tanah air, kita juga perlu menjaga kesehatan selama di 
tanah suci agar ibadah tetap tidak terganggu.

Berikut ini 10 tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan selama 
melaksanakan ibadah haji.

1. Perhatikan kebersihan makanan dan minuman selama di tanah suci. Selama di sana, 
ada banyak makanan yang tidak familiar dengan kita. Selain kebersihan, perhatikan 
juga jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan alergi.

2. Sebaiknya membawa bekal air mineral selama perjalanan. Apalagi perjalanan selama 
10 jam antara Mekkah dan Madinah pasti akan membutuhkan energi lebih. Air yang 
aman dikonsumsi selain air yang Anda bawa sendiri adalah air Zam Zam yang bisa 
langsung diminum meski mentah karena kandungan flouride nya yang tinggi dan 
mampu membunuh kuman.

3. Selalu gunakan masker saat berada di keramaian dan kawasan gurun untuk 
menghindari alergi karena debu atau penyebaran penyakit dari jamaah lain.

4. Bawa sabun pribadi di dalam tas yang selalu dibawa kemanapun untuk 
memudahkan kita mencuci tangan sebelum makan.

5. Sebaiknya langsung mengonsumsi jatah makanan yang masih hangat dan segar. 
Hindari menyimpan jatah makanan terlalu lama. Banyak jemaah haji yang tak ingin 

10 Tips 
Menjaga Kesehatan

Saat Berhaji

3

2
1

4
5
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repot makan saat dibagi jatah makanan dan 
menyimpannya untuk dimakan di hotel atau 
tempat istirahat. Lebih baik sedikit repot 
daripada makanan menjadi basi karena terlalu 
lama disimpan dan kitapun kurang energi.

6. Perhatikan penyakit yang telah dialami 
sebelum berangkat ke tanah suci. Periksakan 
diri dan kondisi terakhir sebelum berangkat, 
konsultasikan juga pada dokter Anda 
agar dokter bisa memberi saran untuk 
menghindarkan terjadinya kemungkinan 
komplikasi atau penyakit kambuh.

7. Beritahukan juga kondisi anda pada kepala 
kelompok agar dapat waspada dengan 
berbagai kemungkinan.

8. Usahakan untuk selalu berkonsultasi dengan 
dokter dalam kelompok. Terutama bagi 
yang memiliki penyakit diabetes agar dapat 
mengatur pola makan tapi juga tidak perlu 
berhenti makan karena gula dara naik.

9. Istirahatlah yang cukup. Jamaah haji 
membutuhkan stamina yang baik untuk dapat 
menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah haji. 
Fokuskan untuk ibadah dna kurangi jalan-jalan 
dan belanja jika stamina tidak memungkinkan.

10. Bagi jamaah yang memiliki kulit sensitif, 
sebaiknya sedikan krim anti nyamuk dan anti 
jamur untuk melindungi kulit dari gigitan 
serangga dan menjaga kelembaban kulit.
(www.berhaji.com)

6
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GALERI YSH

Pendistribusian Zakat Fitrah

Pesantren Ramadhan

Zakat Fitrah untuk Tukang Becak
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Kunjungan Ke Studio Sas FmSilaturahim Donatur

Silaturahim Donatur Tupperware
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RUANG DONATUR

Yuyun Andrianingsih adalah seseorang 
yang memiliki jiwa sosial tinggi. 
Sudah sejak lama beliau menjadi 
donatur bagi Yayasan Sosial, hingga 

pada akhirnya bergabung menjadi bagian 
dari Yayasan Suara Hati. Lahir pada tanggal 
1 maret 1981, wanita 36 tahun ini memiliki 
prinsip untuk bisa menjadi pribadi yang 
bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun 
akhirat. 

Istri dari Bapak Chusaini ini, dikaruniai 
seorang putri yang bernama Tsabitah Aurelia 
Yasmin Ayubi.  Tumbuh ditengah keluarga 
yang sangat disiplin, ayahanda dari Ibu 
Yuyun merupakan tauladan bagi beliau 
dalam menjalankan hidup, terutama dalam 
mengasuh anak. Baginya, menerapkan 
pentingnya kedisiplinan dan juga jiwa pekerja 
keras harus ditanamkan sejak dini, karena dari 
situlah, kita akan bisa menjadi pribadi yang 
baik dan bisa memberikan manfaat bagi orang 
disekitar kita.

Tidak hanya disiplin dan berjiwa tegas, 
namun kepedulian merupakan faktor penting 
yang beliau anggap harus dimiliki, terutama 
kepedulian terhadap orang-orang disekitar 
kita. 

“Satu fenomena yang terjadi saat ini, 
yaitu bagaimana orang memandang rendah 
kepada anak Yatim. Padahal Agama Islam 
mengajarkan untuk memuliakan anak yatim, 
piatu maupun yatim piatu. Dan alangkah 
baiknya jika disaat kita bangun tidur dipagi 
hari, kita bisa langsung mengingat untuk 
mendoakan mereka, bisa menjadi manfaat 
bagi mereka,” tutur Ibu Yuyun.

Beliau pun berharap bagi anak-anak asuh 
Yayasan Suara Hati agar dapat meraih cita-cita 
dan turut serta mensukseskan YSH, sehingga 
kedepannya, mereka bisa menolong dan 
mengangkat Yatim-yatim yang lain. (Lute)

 di Dunia dan Akhirat

Yuyun Andrianingsih

Menjadi Pribadi 
Bermanfaat yang

Satu fenomena yang terjadi saat ini, 
yaitu bagaimana orang memandang 
rendah kepada anak Yatim. Padahal 

Agama Islam mengajarkan untuk 
memuliakan anak yatim, piatu maupun 
yatim piatu. Dan alangkah baiknya jika 

disaat kita bangun tidur dipagi hari, 
kita bisa langsung mengingat untuk 

mendoakan mereka, bisa menjadi 
manfaat bagi mereka,”
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RUANG ANAK ASUH

Panti Yayasan Suara Hati baru saja kedatangan saudara baru, mari kita berkenalan dengan 
gadis ceria yang bernama lengkap Anna Tasya Krisnu Damayanti. Lahir di Surabaya, 30 
September 2004, gadis cilik yang biasa dipanggil Tasya ini memiliki sifat yang sangat 
perhatian dengan orang-orang yang ada disekitarnya.

Gadis yang saat ini baru saja duduk di bangku kelas 1 SMP di YPM 4 Bohar, mempunyai hobi 
bermain bulutangkis dan juga menulis, dan yang paling ia sukai adalah membaca, bisa dilihat 
dari banyaknya buku yang ia koleksi.

Meski bertubuh mungil, namun Tasya memiliki energi yang sepertinya tidak pernah habis, 
jika sedang bosan terkadang ia suka mencari-cari sesuatu yang bisa dikerjakan, contohnya 
memberikan pijatan kepada teman bahkan pengurus YSH yang ia lihat sedang lelah. Unik sekali 
kan sifat gadis mungil yang satu ini??

Gadis yang sangat menyukai nasi goreng ini, memiliki cita-cita menjadi seorang Dokter.  
“Karena aku ingin bisa membantu sesama, terutama orang-orang yang kurang mampu dan 
membutuhkan bantuan”, tutur gadis manis ini.

 Pak Rofiq, selaku Ketua YSH, merupakan cerminan tokoh yang ia kagumi, menurut Tasya, 
beliau memiliki sifat yang bijak, pintar dalam ilmu agama, dan pandai mendidik anak-anak. 

Semoga saja Tasya bisa menjadi anak yang pandai, dan bisa mewujudkan cita-citanya, serta 
menjadi penyemangat bagi orang-orang disekitarnya. (Lute)

Anna Tasya Krisnu Damayanti 
Anak Asuh YSH

Si Mungil yang Penyayang

“Karena aku ingin bisa 
membantu sesama, 

terutama orang-orang 
yang kurang mampu dan 
membutuhkan bantuan”
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RUANG KEGIATAN

Rangkaian Program Bakti Ramadhan Ceria (BADAR) yang 
dilaksanakan oleh Yayasan Suara Hati tahun ini antara lain ; Tarhib 
Ramadhan, Pembagian Takjil Musafir, Pesantren Ramadhan, 
Pembagian Paket Lebaran dan Uang saku untuk Anak Yatim dan 

Dhuafa’ dan yang terakhir Pembagian Zakat Fitrah. 
Alhamdulillah tepatnya pada tanggal 10 - 11 juni 2017, Yayasan Suara 

Hati melaksanakan kegiatan yang ketiga yaitu Pesantren Ramadhan, 
kegiatan rutin yang dilaksanakan Yayasan Suara Hati setiap satu tahun 
sekali ini dihadiri oleh motivator edukasi anak sekaligus pemilik Lawu 
Outbound, Bapak Affan, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mas 
Jack.

Kegiatan pesantren ramadhan dimulai pada Sabtu, 10 Juni 2017 pada 
pukul 16.30 WIB, pada kegiatan pesantren ramadhan kali ini diawali 
dengan pembelajaran tentang agama islam serta keutamaan Bulan 
Ramadhan dan  kewajiban apa saja yang harus dijalankan pada saat sedang 
berpuasa, anak - anak panti dan non panti sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan pesantren ramadhan tersebut yang dipimpin oleh Ust. Rizky Akbar 
Nurmaliyanto, SE, selaku pemateri pada pesantren ramadhan Yayasan 
Suara Hati.

Hingga tak terasa waktu telah menunjukan pukul 17.30 dan adzan 
magrib pun berkumandang, pembelajaran sesi pertama pun telah usai, 
setelah itu anak-anak bersiap untuk pengambilan ta’jil serta nasi yang telah 
disediakan oleh panitia pesantren ramadhan Yayasan Suara Hati untuk 
berbuka puasa. Usai menyantap hidangan tak’il, anak – anak langsung 
bergegas menuju masjid karena iqamah telah berkumandang untuk 
melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah.

Pada pukul 20.00 WIB, pesantren ramadhan sesi ke-2 diisi oleh 
Mas Jack, dengan tema mempelajari dan mengetahui tentang 
kehidupan semua hewan hewan yang ada didunia, dan pembelajaran 
kali ini disajikan menarik yaitu dengan penayangan film edukasi yang 
menggunakan aplikasi layar 3D, sehingga anak-anak dapat lebih luas 
dalam penggambaran imajinasi serta lebih cepat dalam menangkap 
pembelajaran yang disampaikan tersebut ,dan respon anak anak pun 
sangat positif karena disamping menonton sekaligus belajar, Mas Jack pun 
memberikan hadiah pada anak anak yang dapat menjawab pertanyaan yg 
diberikan di sela-sela pemutaran film.

Hingga tidak terasa waktu telah menunjukan pukul 23.00 WIB, Sesi 
ke-2 pesantren ramadhan telah usai, anak-anak panti dan non panti pun 
kembali ke asrama untuk istirahat, dan mempersiapkan untuk kegiatan 
shalat malam. 

Keesokan harinya (11/06/17), setelah sahur dan shalat subuh bersama 
dilanjutkan dengan kajian pagi yang menjadi agenda terakhir dari kegiatan 
pesantren ramadhan Yayasan Suara Hati. Acara ditutup pada pukul 08.00 
WIB, dan peserta khususnya anak-anak non panti kembali pulang kerumah 
masing-masing. (Syamsul)

 

Pesantren

Pembagian Zakat Fitrah

Posko Mudik Sehat Gratis

Pesantren Ramadhan
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Pembagian Paket Lebaran dan Uang Saku bagi Yatim dan Dhuafa
Bertepatan pada tanggal 18 juni 2017, Agenda BADAR  Yayasan Suara Hati yang 

selanjutnya adalah acara pembagian paket lebaran dan uang saku bagi 100 anak 
yatim dan dhuafa.

Acara dimulai pada pukul 16.00 WIB, di Aula Kantor Yayasan Suara Hati. 
Acara dibuka oleh Hasrin Mar’atusshifa, anak asuh YSH, selaku pembawa acara. 
Kemudian dilanjutkan dengan Sepatah dua patah kata yang disampaikan Bapak 
Sujali, selaku pengurus YSH dan Juga Sambutan dari Ketua YSH, bapak Rofiq 
Abidin. Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 17.25, para panitia 
acara menyiapkan takji l, dan membagikan kepada anak anak, tampak kebahagiaan 
menghiasi wajah anak-anak karena dapat berbuka puasa bersama sama.

Setelah berbuka puasa dan melaksanakan shalat magrib berjamaah, anak-anak 
kembali ke Aula kantor Yayasan Suara Hati.

Dan tiba pada penghujung acara para panitia yaitu penyerahan paket lebaran 
dan uang saku Yatim dan dhuafa secara simbolis  kepada 10 anak kemudian 
dilanjutkan dengan doa bersama. Acara ditutup dengan jabat tangan kepada 
seluruh panitia Yayasan Suara Hati serta pembagian paket lebaran dan uang saku. 
Dengan Acara ini semoga Allah swt senantiasa memberikan barokah dan rizki yang 
melimpah dan sehat wal afiat kepada seluruh Donatur dan Karyawan serta semua 
anak anak panti dan non panti Yayasan Suara Hati, Aamiin ya Rabb. (Syamsul)

Posko Mudik Sehat Gratis
Bertempat di terminal bus Purabaya, Posko Mudik Sehat Gratis Yayasan Suara 

Hati dibuka selama 3 hari berturut-turut. Acara yang menjadi salah satu rangkaian 
program BADAR YSH ini digelar sejak tanggal 19 hingga 21 Juni 2017 pada pukul 
16.00 sampai dengan 18.30 WIB. Posko Mudik Sehat ini disiapkan untuk para 
pemudik yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya agar tetap fit dalam 
perjalanan. Tim Medis YSH juga siap memberikan obat bagi mereka yang sedang 
sakit atau mabuk perjalanan. Selain pemeriksaan kesehatan, para pemudik juga 
bisa melakukan tes laborat antara lain cek Asam Gula Darah, Kolesterol, atau 
Asam Urat. Dan Selama Posko Mudik Sehat Gratis berlangsung, tim kami pun 
membagikan takjil gratis bagi 50 orang setiap harinya. (Lute)

Pembagian Zakat Fitrah
Setiap tahunnya Yayasan Suara Hati menjadi penyalur Zakat Fitrah dari para 

Donatur untuk para Dhuafa. Pada Jumat (23/06/2017), YSH melakukan pembagian 
zakat fitrah bagi Dhuafa yang berada disekitar pasar Sukodono, Buduran dan Sruni. 
Pembagian Zakat Fitrah ini menjadi kegiatan penutup dari program Badar YSH 
(Bakti Ramadhan Ceria Yayasan Suara Hati). 

Sambil menahan haus dan lapar, para relawan YSH beroperasi membagikan 
zakat fitrah ke tiap-tiap rumah warga yang terdaftar untuk mendapatkan hak Zakat 
fitrah dengan menggunakan Ambulance Pribadi Yayasan Suara Hati. Pembagian 
Zakat Fitrah ini diketuai oleh Humas YSH, Pak Ainun Arif, dan pembagian dilakukan 
bersama 6 orang Relawan YSH lainnya. (Lute)

Ramadhan YSH
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LAPORAN KEUANGAN 

PK-ASHA adalah singkatan dari Pelayanan 
Kesehatan Amanah Suara Hati. Merupakan salah  satu 
kegiatan divisi dalam yayasan suara hati yaitu divisi 
kesehatan. 

PK-ASHA memberikan layanan rutin dan 
homecare. Layanan rutin meliputi, poli umum, poli 
gigi (dalam proses), pelayanan KB suntiAk & pil, terapi 
uap (nebulizer), tes gula darah, tes asam urat, dan 
kolesterol  serta tes kehamilan. 

Pelayanan homecare meliputi pijat bayi, 
fisioterapi, oleh tenaga ahli, khitan/sunat, home visite, 
rawat luka, kencing manis, dan jasa memandikan bayi 
baru lahir.

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN SUARA HATI
BULAN : Juli 2017

Saat ini, PK-ASHA melayani mulai Hari Senin 
hingga Sabtu, pukul 07.30 sampai pukul  20.00 WIB. 
Yang bertempat di Perum Puri Maharani blok A2 no.1 , 
Masangan Wetan – Sidoarjo.  Mohon do’a restu untuk 
pembangunan klinik Amanah Suara Hati, PK-ASHA 
akan menuju Klinik Amanah Suara Hati yang nantinya 
akan menerima pelayanan rawat inap. 

PK-ASHA/ Klinik Amanah Suara Hati memilki motto 
melayani dengan hati, memberi yang terbaik.  Kami 
menerima pasien subsidi, yatim, dhuafa dan juga 
pasien umum.  PK-ASHA dilayani oleh tenaga medis 
yang professional yaitu dokter umum, bidan dan 
perawat. 

LAYANAN KESEHATAN SUARA HATI

PEMASUKAN
SALDO AWAL Rp. 22,648,206

Infaq Rutin
Shodaqoh 
Zakat
Kotak Peduli
Waqof Tunai
Shodaqoh Program Sosial
Lain - Lain

61,230,000 
 47,966,200 
24,185,000 
 4,325,000 

292,000
 39,105,0000

5,625,000

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

JUMLAH Rp. 182,728,200 
 

 22,731,681SALDO AKHIR

PENGELUARAN
PROGRAM

182,644,725 JUMLAH Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

 13,948,000
36,972,000 
19,735,625 
30,486,200 
27,984,000
21,182,400

2,236,000
30,100,500

a. LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
b. Kegiatan Sosial (Khitan Masal Gratis,Subsidi Pendidikan)
c. Media Syi’ar dan Dakwah  
d. Sosial Kesehatan  
e. Graha Kaffah / pembangunan Klinik  
f. Operasional Kegiatan Layanan ZIS
g. Biaya administrasi dan Umum
h. Kegiatan Bakti Romadhon Ceria 2017

*Informasi Ralat : Saldo laporan keuangan pada edisi bulan Juli 2017 tertulis Rp. 203.649.916, seharusnya Rp. 22.731. 681
Demikian informasi ralat ini kami sampaikan sebagai pertanggung-jawaban kami kepada donatur dan masyarakat luas. 
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PERKEMBANGAN DONATUR YAYASAN SUARA HATI BULAN JUNI 2017
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No Nama Donatur Donasi No Nama Donatur Donasi No Nama Donatur Donasi

1 Hamba Allah 100,000

2 H. Jamhari 100,000

3 Karyawan BCA 100,000

4 Deny Estiyo 50,000

5 bu Waqid 200,000

6 Lukman toni Setyawan 500,000

7 iin susilowati 150,000

8 ahmad bisri 200,000

9 wulan (syifa farma) 150,000

10 Nanang Santoso 150,000

11 Eva nuraini 300,000

12 Kel. Bpk Roni Faslah 500,000

13 hari setyawan 300,000

14 citra 100,000

15 sukma 100,000

16 herman 20,000

17 Paud/RA kreatif Rahman 290,000

18 Herman 20,000

19 dyah Widjayanti 150,000

20 Dyah Aprilia 150,000

21 Tri wahyuni Rini 150,000

22 bu novita 300,000

23 asko baksono 150,000

24 toto suseno 150,000

25 bu ririn 150,000

26 bu indrawati 150,000

27 eka rolly wijaya 150,000

28 rita miniarti 150,000

29 hasanuddin 150,000

30 Hamba Allah 180,000

31 PLN 10,000,000

32 Pt. Mirkel Indonesia 1,000,000

33 Rudi PA 1,000,000

34 Hamba Allah 150,000

35 Siti fauziah 150,000

36 dwi irma rosita 150,000

37 imroatuz zakiyah 50,000

38 Bpk Djunaedi 150,000

39 ibu Robibah 105,000

40 Nanik partiwi 75,000

41 sulastri 150,000

42 elzatta 1,000,000

43 Dewangga Putra 50,000

44 muayadah 10,000

45 ibu furi 150,000

46 lia supandini 150,000

47 katminah 150,000

48 imansyah 80,000

49 purwanto 150,000

50 andri zaki 150,000

51 bapak abie 150,000

52 Laila 150,000

53 dewa 75,000

54 dadiyah 150,000

55 SKI Indosat 300,000

56 Alm. Bpk. Koesyani Soewarno 50,000

57 Almh. Ibu. R.A Noorpiati 50,000

58 Alm. Bpk Mustakim 50,000

59 Almh. Ibu Dumilah 50,000

60 Nila 50,000

61 Mira 50,000

62 Hery Setiyono 25,000

63 Susanto 20,000

64 Hj. Tien Suwarsini 50,000

65 Affan (lawu outbond) 300,000

66 Anugra 50,000

67 Mitha 20,000

68 Univ Mahardika 500,000

69 Siska Widya Pradipta 100,000

70 Agus Totok Siswanto 35,000

71 Sri Indah Widayani 35,000

72 Desinda Rahma 35,000

73 Siska Widya Pradipta 35,000

74 Hj. Mimik Rukmini 1,000,000

75 Triyono Suswanto 50,000

76 Renny Kartika Sari 50,000

77 Anabel Sulung Triyono 50,000

78 Luken Pramudya Biru 50,000

79 Hj. Natasha Ningrum 150,000

80 Kel. Agus Garjito 150,000

81 Ibu Dessy 150,000

82 Hamba Allah 75,000

83 Agus Totok 50,000

84 Lisa 80,000

85 Bandiyati 30,000

86 Hendra Purnama HP 30,000

87 Solikin 150,000

88 Tri Karno 150,000

89 Krisna 30,000

90 Rohmah 50,000

91 Gunawan 150,000

92 Ita Hanifah 60,000

93 Moch. Rezza 50,000

94 Rini 100,000

95 Ratna 50,000

96 Hadi 50,000

97 Artawan 150,000

98 Gianti Rahayu 15,000

99 Ririn Lailatul Zulkhah 100,000

100 Hj. Mimik Rukmini 150,000

101 Ratna Kustini 100,000

102 Didik Porwandi 150,000

103 Henny Puspitasari 50,000

104 Vita Kresdiana 150,000

105 Robingatun 150,000

106 Renny Kartika Sari 150,000

107 Khristian Wahyu 30,000

108 Hayu Nugrahani 75,000

109 Mangoloi Siallogan 150,000

110 Edi Rahman, SE 30,000

111 Wahyu Indayati 30,000

112 Supin 150,000

113 Nugrahani Cahyawati 150,000

114 Alfi Zuhaily 100,000

115 Okky 30,000

116 Suci Wahyuni 100,000

117 Mira 150,000

118 Hamba Allah 30,000

119 Ike Dian Wulandari 80,000

120 Erystiana 50,000

121 Indah 30,000

122 P. Heri 150,000

123 Ipung 1,000,000

124 Ana 150,000

125 emmy 100,000

126 Cremlin Perdana Kusuma 600,000

127 Ratih 250,000

128 Lab. Ultra Medika 500,000

129 Supin 20,000

130 Nugrahani Cahyawati 20,000

131 anjarwati 200,000

132 moh. Arif Budiyanto 30,000

133 Ari Wibowo 50,000

134 M. Syamsuri 100,000

135 Merna 100,000

136 Mas Panji 50,000

137 Ibu Susani 250,000

138 PT Sampoerna 3,000,000

139 Moch. Baidowi 150,000

140 Sri Ali 150,000

141 Isa hamdani 150,000

142 Ika Nurmarini 30,000

143 Sofiatin 100,000

144 Siti Kariyani 50,000

145 Andi Zukapril 75,000

146 Hamba Allah 900,000

147 Lazis PLN 2,000,000

148 Muhammad Reza 15,000,000

149
PGTK Al-Muhajirin kedungturi 
permai 1,901,200

150 Hamba Allah 100,000

151 Hamba Allah 200,000

152 Hamba Allah 50,000



KOLOM BUAH HATI

Ingin Si Buah Hati Tampil Di Edisi Berikutnya?

Kirimkan foto buah hati berpakaian muslim yang sedang beraktifitas!
- TK nol kecil sampai kelas 3(tiga) SD
- Cantumkan Nama orang tua/donatur, nama anak, TTL, sekolah/kelas, hobi, cita-cita (foto kualitas HD / tidak pecah) 
- Kirim ke email redaksi : suarahatimedia@gmail.com dengan subjek “KOLOM BUAH HATI”32

Juni 2017

Lahir: 22 Desember 2015
Ayah Nanang Jodi
 Ibu Eka Monasita

Aisyah Vara Monasita

Lahir: 22 Juni 2011
Ayah Dian Laksana  

 Ibu Devi Evanita

Razita Anindita Fahrina

Lahir:  Sidoarjo, 20 mei 2008 
Ayah Rudianto 

 Ibu Khristien Wahyu 

Muhammad Qadafi Rudianto

Lahir: Sidoarjo, 19 juli 2012
Ayah Rudianto 

 Ibu Khristien Wahyu 

Najlaa Khairunisa Rudianto
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Assalamu’alaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian? Puasa kemarin 
sukses, bukan? Alhamdulillah jika begitu.

Adik-adik yang baik, pasti di antara kalian sudah tahu Kucing. Tahukah 
kalian jika Kucing memiliki mata yang istimewa? Selain bisa melihat dalam 
gelap, mata kucing juga sensitif pada gerakan. Binatang lucu ini tidak dapat 
melihat dalam jarak dekat dengan baik. Tetapi Allah telah menciptakan 
rambut dengan mekanisme sensoris yang kuat. Dengan begitu kucing mudah 
merasakan objek yang bergerak dalam jarak dua sampai enam meter. Jarak ini 
cukup bagi kucing untuk berburu mangsa. 

Mata dan otak kucing memisahkan setiap gerakan bingkai demi bingkai. 
Otak kucing bisa merasakan lebih banyak gambar daripada manusia. Sebagai 
contoh, mereka dapat dengan mudah melihat tanda-tanda elektronika pada 
layar televisi dibandingkan manusia. 

Ini adalah bakat khusus yang diberikan oleh Allah kepada semua kucing. 
Setiap makhluk hidup diciptakan dalam bentuk yang ideal sesuai dengan 
lingkungan mereka. Mereka harus mengenal dunia mereka, dan membedakan 
antara musuh dan mangsa mereka.

Kucing diberikan karakteristik mata yang mengagumkan dengan struktur 
khusus, bentuk dan ketajamannya. Karakteristik mata kucing berfungsi sesuai 
dengan hukum yang ditetapkan Allah. Allah menciptakan mata ini dan setiap 
detilnya tanpa contoh sama sekali.

Hal ini terungkap dalam ayat-ayat bahwa Allah adalah pencipta semuanya: 
“Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang 
berjalan di atas perutnya dan sebagian lagi berjalan dengan dua kaki, sedang 
sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia 
kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nuur 45)

Mangsa
Mata Kucing

Menangkap
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