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“

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang
yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan
lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril.
Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan
Al Qur’an. Dan kedermawanan Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam melebihi angin yang berhembus.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
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Kajian
utama

J

ika ingin memperbaiki kualitas
hidup,
bulan
Ramadhan
adalah momen tepat. Ini bukan
menurut sebuah penelitian,
bukan pula menurut sebuah survei,
tetapi langsung digambarkan oleh
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa
sallam. Syaratnya, memperbanyak
amal di bulan Ramadhan.
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Kajian utama

Ramadhan
Full Amal,

Untuk Perbaiki
Kualitas Hidup

J

ika ingin memperbaiki kualitas hidup,
bulan Ramadhan adalah momen tepat.
Ini bukan menurut sebuah penelitian,
bukan pula menurut sebuah survei,
tetapi langsung digambarkan oleh Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wa sallam. Syaratnya,
memperbanyak amal di bulan Ramadhan.

Sebagaimana digambarkan dalam sebuah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
No. 3035, Rasulullah bersabda yang artinya,
“Apabila datang bulan Ramadhan, pintupintu surga dibuka, sedang pintu-pintu
neraka ditutup rapat dan setan-setan pun
dibelenggu.”
Menurut Ustaz Selamet Junaidi, Deputy
Dakwah Ikatan Da‘i Indonesia (IKADI) Jatim,
hadis tersebut merupakan indikasi yang nyata
dan sangat jelas, bahwa Allah Subhanahu
wa Ta‘ala sendiri sebagai pemilik Ramadhan,
dan bahkan pemilik dunia ini, alam raya
ini, menyambut kedatangan Ramadhan.
Allah subhanahu wa ta‘ala sendirilah yang
mengizinkan dibukanya surga, dan ditutupnya
pintu neraka, dan seluruh setan dibelenggu.
Allah juga lah yang mempunyai otoritas
memudahkan dan memberi berbagai solusi
untuk hambaNya.
“Ini Allah subhanahu wa ta‘ala sendiri yang
memuliakannya, dan kita harus yakin. Karena
jika kita benar beriman kepada Allah, maka
sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang
sangat luar biasa ibadahnya, semangatnya,
khususnya di bulan Ramadhan ini,” tutur Ustaz
yang merupakan Pengisi Program Risalah Hati
Net TV Jawa Timur ini.
Optimal Lakukan Ramadhan Full Amal
Untuk bisa semakin optimal melakukan
ibadah shiyam Ramadhan dan berbagai
aktivitas kebaikan lain, menurut Ustaz
Selamet, tentu kita harus yakin, dan berupaya
menguatkan keyakinan itu. Salah satu
cara untuk itu adalah dengan memahami
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“

Apabila datang bulan
Ramadhan, pintupintu surga dibuka,
sedang pintu-pintu
neraka ditutup rapat
dan setan-setan pun
dibelenggu.”

A

kajian utam
berita yang haq mengenai keutamaan dan
keuntungan yang kita peroleh apabila kita
benar-benar memanfaatkan waktu Ramadhan
dengan seoptimal mungkin.
Satu berita haq mengenai berita itu adalah
sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh
Thabrani bahwa, “Puasa adalah perisai, seorang
hamba berperisai dengannya dari api neraka.”
Sehingga, lanjut Ustaz Selamet, apabila kita
berpuasa penuh selama bulan Ramadhan
dengan baik dan dengan khusyu’, maka dijamin
selamat dari hisab api siksa neraka. Selain itu,
orang yang berpuasa Ramadhan dengan baik
dan benar, maka puasanya juga kelak akan
memberikan syafa‘at. Sebagaimana disebutkan,
“Amalan puasa dan membaca Al-Qur‘an akan
memberi syafa‘at bagi seorang hamba di
hari kiamat. Puasa berkata: Wahai Rabb, aku
telah menahannya dari makan dan syahwat
di siang hari, maka izinkanlah aku memberi
syafa‘at kepadanya. Dan Al-Qur‘an berkata: Aku
menahannya dari tidur di waktu malam, maka
izinkanlah aku memberi syafa‘at kepadanya,
maka keduanya pun diizinkan memberi syafa‘at.”
(HR. Ahmad, Shahih At-Targhib: 1429)
Masyaa Allah. Bahkan dalam keluarga,
ketika ayah, bunda, serta sanak saudara lain,
bagaimanapun sayangnya, tak akan pernah
bisa membela anak, saudaranya, siapapun,
dan begitupun sebaliknya. Tetapi amalan
ibadah puasa akan datang memberi syafa‘at
pada orang yang melakukannya dengan
penuh keimanan dan ketulusan, “Maka di
sinilah perlunya keluarga untuk mampu secara
kompak menjalankan ibadah puasa, saling
mengingatkan, dan saling memberi motivasi
karena akan diselamatkan kelak pada hari
kiamat,” kata Ustaz Selamet.
Itulah bagaimana Ramadhan mampu
membentuk keluarga yang damai nan bahagia.
“Oleh sebab itu, sambut Ramadhan dengan
penuh antusias dan semangat,” ajak pria yang
juga merupakan Pengasuh Dialog Keluarga
Sakinah Radio Suara Muslim Surabaya.
Upaya lain yang tak boleh dilupakan adalah
berdo‘a. Berdo‘a utamanya dalam hal ini adalah
memohon agar masih dapat hidup di bulan
Ramadhan. Jika sudah memasuki Ramadhan,
maka manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang
terbaik yang kapan lagi jika tidak dilakukan

di bulan Ramadhan. “Belum tentu kita bisa
bertemu dengan Ramadhan yang berikutnya.
Lakukan shiyam Ramadhan dan ibadah lain di
bulan Ramadhan dengan seoptimal mungkin,”
tutur Ustaz Selamet.
Pentingnya Perencanaan dan Kekompakan
Keluarga
Sesuatu yang direncanakan akan
menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada
sesuatu yang tidak direncanakan. Apabila
sebuah keluarga benar-benar mendambakan
kebahagiaan dan kemuliaan dunia, seharusnya
adalah keluarga yang semangat dan kompak
untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan
akhirat. Untuk itu, Ramadhan menjadi saat
yang luar biasa untuk mewujudkan cita-cita
kita bersama keluarga. Dan memang asyiknya
berpuasa adalah jika bisa melakukannya
dengan kompak bersama-sama.
“Contohnya melaksanakan tarawih sekian
rakaat yang akan terasa ringan apabila
dilakukan berjemaah. Begitu pula berpuasa di
bulan Ramadhan akan menjadi nikmat. Bina
keluarga itu, saling bahu membahu, saling
mengingatkan, saling memotivasi,” kata Ustaz
Selamet.
Ayah dan bunda harus menjadi contoh untuk
menentukan target- target di bulan Ramadhan:
tilawahnya berapa juz dalam sehari, infaqnya,
salat malam, dan tarawihnya. Itu bisa sederhana
dengan gamblang dibicarakan oleh ayah dan
bunda secara terbuka pada keluarga, dan anakanak diingatkan bahwa keluarga punya rencana
lebih baik di bulan Ramadhan.
Yang terpenting selain ayah dan bunda yang
harus siap menjadi contoh, adalah juga sebagai
penyemangat, karena pemimpin yang semangat
akan membuat getaran semangat pula pada
bawahan yang dipimpinnya.
Selamat merencanakan kebahagiaan dan
kemuliaan bersama keluarga melalui Ramadhan
dengan bersabar dan bersunguh-sungguh
dalam melakukannya. Ahlan wa sahlan
Ramadhan. Panjangkan usia kami, berikan kami
kecintaan, kerinduan untuk bertemu Ramadhan,
terutama keluarga Muslim agar menjadi
keluarga yang bahagia, serta mulia dunia dan
akhirat melalui pintu Ramadhan. Wallahu a’lam
bisshawab. (nin)
majalah AMAL April 2020
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Amalan

Berbagai Amalan Selain Puasa yang
Bisa Dilakukan Saat Ramadhan

S

elain amalan wajib berpuasa saat bulan Ramadhan, ada pula berbagai
amalan sunnah yang hanya bisa dilaksanakan di bulan suci ini.

“Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah
bersabda: Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya,
apabila kamu terhalang penglihatanmu oleh awan, maka sempurnakanlah
bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim]

“Dari Abu Hurairah ra. (diriwayatkan bahwa)
ia berkata: Rasulullah menganjurkan (shalat)
qiyami Ramadhan kepada mereka (para
shahabat), tanpa perintah wajib. Beliau
bersabda: Barangsiapa mengerjakan (shalat)
qiyami Ramadhan karena iman dan mengharap
pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah
lalu.” (HR. AlBukhari dan Muslim)

2. Akhirkan Makan Sahur

“Dari Sahl bin Sa‘ad (diriwayatkan bahwa)
Rasulullah bersabda: Orang akan selalu baik
(sehat) apabila menyegerakan berbuka.”
(Muttafaq ‘Alaih)

4. Berdo‘a Ketika Berbuka
“Dari Ibnu Abbas ra. (diriwayatkan bahwa) ia
berkata: Rasulullah adalah orang yang paling
dermawan, apalagi pada bulan Ramadhan,
ketika ditemui oleh Malaikat Jibril pada setiap
malam pada bulan Ramadhan, dan mengajaknya
membaca dan mempelajari Al-Qur’an. Ketika
ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan
daripada angin yang ditiupkan.” (Muttafaq ‘Alaih)

6. I’tikaf
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1. Qiyamul-Lail

“Dari Abu Dzarr (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Rasulullah bersabda: Umatku senantiasa dalam
keadaan baik selama mereka menyegerakan
berbuka dan menta’khirkan sahur.” (HR Ahmad)

3. Menyegerakan Berbuka

“Dari Ibnu Umar ra. (diriwayatkan bahwa) ia
berkata: Apabila Rasulullah berbuka, beliau
berdo‘a: Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruqu
wa tsabatal ajru insy+ Allah (Hilanglah rasa haus
dan basahlah uraturat (badan) dan insya Allah
mendapatkan pahala).” (HR. Abu Dawud)

5. Memperbanyak Sedekah
dan Tadarus Al-Qur‘an

“Dari Ibnu Umar ra. (diriwayatkan bahwa) ia
berkata: Rasulullah selalu beri‘tikaf pada sepuluh
hari yang penghabisan di bulan Ramadhan.”
(Muttafaq ‘Alaih)

N

amala

Ketahui Berbagai Hal yang Bisa Batalkan
dan Kurangi Pahala Puasa
Hal yang Membatalkan Puasa

Makan dan
Minum Siang
Hari Sebelum
Waktu Berbuka
Puasa Ramadan telah ditentukan waktu akhir makan,
yakni ketika matahari terbit. Dan, waktu berbuka ketika
matahari terbenam. Jika makan dan minum diluar
ketentuan tersebut, maka puasanya dianggap batal.
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ...” [QS. AlBaqarah (2): 187].

Bersenggama
di Siang Hari
“Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia
berkata: Ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi
saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, lalu berkata:
Hai Rasulullah, celakah aku. Beliau berkata: Apa yang
menimpamu? Ia berkata: Aku mengumpuli isteriku
di bulan Ramadhan sedang aku berpuasa. Maka
bersabdalah Rasulullah saw: Apakah engkau dapat
menemukan budak yang engkau merdekakan? Ia
menjawab: Tidak. Nabi bersabda: Mampukah kamu
berpuasa dua bulan berturut-turut? Ia menjawab:
Tidak. Nabi bersabda: Mampukah engkau memberi
makan enam puluh orang miskin? Ia menjawab: Tidak.
Abu Hurairah berkata: Orang itu berdiam di hadapan
Nabi saw. Ketika kami dalam situasi yang demikian,
ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma
(keranjang adalah takaran), Nabi saw bertanya:
Dimana orang yang bertanya tadi? Orang itu
menyahut: Aku (di sini). Maka bersabdalah beliau:
Ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata: Apakah
aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin
daripada aku, hai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada di
antara kedua benteng-kedua bukit hitam kota Madinah
ini keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku.
Maka tertawalah Rasulullah saw hingga nampak gigi
taringnya, kemudian bersabda: Berikanlah makanan
itu kepada keluargamu.” [HR. Al-Bukhari].

Hal yang Harus Dijauhi dan
Mengurangi Pahala Puasa
Melakukan Hal yang Tidak
Sesuai dengan Ajaran Islam
“Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Bersabda Rasulullah saw: Jika seseorang di antara kamu
berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan
janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh 25 Tuntunan
Ibadah pada Bulan Ramadhan seseorang atau dimusuhinya,
hendaklah ia berkata: ‘saya sedang berpuasa’.” [HR. AlBukhari dan Muslim].

Berkumur Berlebihan
“Dari Laqith bin Saburah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia
berkata: Saya berkata: Hai Rasulullah terangkanlah kepadaku
tentang wudlu. Rasulullah saw bersabda: Ratakanlah air
wudlu dan sela-selailah jari-jarimu, dan keraskanlah dalam
menghirup air dalam hidung kecuali jika engkau sedang
berpuasa.” [HR. Al-Khamsah]

Mencium Istri di Siang Hari
“Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah
Rasulullah saw mencium dan merangkul saya dalam keadaan
berpuasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling mampu
menahan nafsunya.” [HR. Al-Jama‘ah dan AnNasa’i].
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Fiqh Zakat

K

ewajiban berzakat merupakan salah satu pilar dalam rukun
Islam. Zakat menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim yang
diberikan karunia harta yang berlebih untuk berbagi kepada
kaum mustahiq yang terdiri dari delapan golongan, yakni fakir,
miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat.
Potensi zakat sendiri disebutkan sangat fenomenal, bahkan mampu
menjadikan seorang yang sebelumnya merupakan seorang mustahiq
menjadi muzakki atau pemberi zakat.

Menurut penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Islamic Development Bank (IDB), jika potensi dana zakat ini digalang
secara maksimal, maka setiap tahunnya bisa mencapai 217 triliun,
yakni rata-rata sekitar 3.4% gross domestic product (GDP). Contoh nyata
penggalangan zakat yang digalang secara maksimal adalah pada masa
kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Pemimpin yang bahkan
tidak hanya mengoptimalkan potensi zakat, tetapi juga infaq, sedekah, dan wakaf
sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya.
Dalam masa pemerintahan selama 29 bulan (717 M hingga 720 M) dengan
wilayah seluas 15.000.000 km2 dan jumlah sepertiga penduduk dunia atau yang
sekarang setara dengan 39 negara, yakni 62 juta orang, menurut buku Ekonomi
Islam 101 karya Chandra Natadipurba, Umar bin Abdul Aziz telah membuat
negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya.
Ketika itu, dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objek
mustahiq harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat
yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli
mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya demand
atau permintaan dari masyarakat, yang selanjutnya mendorong
meningkatnya suplai. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka
produksi juga akan ikut meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan
hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat
menjadi faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Mustahiq ke
Muzakki, Bukti
Pengelolaan
Zakat Secara
Profesional
di Zaman Umar
bin Abdul Aziz

Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar yang tidak harus
diartikan sebagai berlakunya prinsip equal treatment (perlakuan sama),
tetapi ada orang yang tidak berpunya perlu memperoleh pemihakan
dan bantuan yang berbeda (partial treatment). Sehingga bantuan
kepada masyarakat miskin dan jaminan hidup layak yang berkecukupan
kepada mereka, sangat diprioritaskan. Umar pun menghemat seluruh
pendapatan atau kas Negara dengan cara tidak menerapkan gaji 'selangit' bagi
seluruh pejabat yang dipimpinnya. Apalagi, Umar juga sangat jeli dan ketat dalam
mengawasi para pejabatnya agar tidak melakukan korupsi.
Berdasarkan kesaksian dari Yahya bin Said, ia berkata, “Pada suatu hari,
Umar bin Abdul Aziz menyuruhku mengambil zakat bangsa Afrika dan
memberikannya kepada orang miskin. Namun aku tidak menemukan
satupun orang miskin, dan tidak ada seorangpun yang mau mengambil
zakat dari kami. Sungguh, Umar bin Abdul Aziz telah membuat rakyatnya
menjadi kaya.”
Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin
Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal
karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Satu kondisi yang
berbeda dengan negeri kita dimana orang berebut hanya untuk menerima zakat,
meski nyawa taruhannya. Mindset dan izzah prilaku muslim yang perlu menjadi
perhatian bersama antara muzakki dan mustahiq.
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Fiqh Zaka

Ganjaran & Fadilah Melalaikan Zakat
Ganjaran Melalaikan Zakat
Kelak, hartanya akan
dikalungkan di lehernya

Dihukumi murtad
Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Barangsiapa
mengingkari kewajiban
zakat di zaman ini, ia kafir
berdasarkan kesepakatan
para ulama.” (Syarh Muslim,
1: 205)

Hartanya akan datang sebagai ular

“Sekali-kali janganlah orangorang yang bakhil dengan harta
yang Allah berikan kepada mereka
dari karunia-Nya menyangka,
bahwa kebakhilan itu baik bagi
mereka. Sebenarnya kebakhilan
itu adalah buruk bagi mereka.
Harta yang mereka bakhilkan itu
akan dikalungkan di lehernya kelak
pada hari kiamat. Dan kepunyaan
Allah-lah segala warisan (yang
ada) di langit dan di bumi. Dan
Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan” (QS. Ali Imran: 180)

Ibnu Hajar berkata,
“Adapun hukum asal zakat
adalah wajib. Siapa yang
menentang hukum zakat ini,
ia kafir.” (Fathul Bari, 3: 262)

Jika harta wajib zakat berupa binatang,
pembangkang zakat akan menerima amukan
dan injakan binatang peliharaannya
“Tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang
tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang
tersebut datang di hari kiamat dengan postur yang
sangat besar dan sangat gemuk yang mengamuki
pemiliknya dengan tanduk-tanduk mereka dan
menginjak-nginjaknya dengan kaki mereka. Ketika
binatang yang paling belakang habis, maka yang
depan kembali lagi padanya hingga pemutusan
(hisab) selesai di antara manusia.” (HR. Muslim)

“Tidaklah pemilik harta simpanan yang
tidak melakukan haknya padanya, kecuali
harta simpanannya akan datang pada hari
kiamat sebagai seekor ular jantan aqra’
yang akan mengikutinya dengan membuka
mulutnya. Jika ular itu mendatanginya,
pemilik harta simpanan itu lari darinya.
Lalu ular itu memanggilnya,“Ambillah
harta simpananmu yang telah
engkau sembunyikan! Aku tidak
membutuhkannya.” Maka ketika pemilik
harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat
menghindar darinya, dia memasukkan
tangannya ke dalam mulut ular
tersebut. Maka ular itu memakannya
sebagaimana binatang jantan memakan
makanannya”. (HR Muslim no. 988)

Mendapat siksa yang pedih
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada
hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu
dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka
(lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari)
apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah: 34-35)
“Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang
menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa batu-batu
yang dipanaskan di neraka Jahannam akan diletakan di puting
mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakan di pundaknya
hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat
tubuhnya bergetar tidak karuan.” (HR. Bukhari)

Fadilah Menunaikan Zakat
Mensucikan
hati muzakki
dan hartanya
“Ambillah zakat
dari sebagian harta
mereka, dengan
zakat itu kamu
membersihkan dan
mensucikan mereka.”
(QS. At Taubah: 103)

Menambah
harta

Menyempurnakan
iman

Pengampun
dosa

”Sedekah tidaklah
mengurangi
harta.” (HR.
Muslim no. 2558)

“Tidak sempurna iman
seseorang di antara kalian
sehingga dia mencintai
saudaranya sebagaimana dia
mencintai dirinya sendiri.”
(HR. Bukhari no. 13 dan
Muslim no. 45)

”Sedekah itu akan
memadamkan
dosa sebagaimana
air dapat
memadamkan
api.” (HR. Tirmidzi
no. 614)

(*) Yang dimaksud dengan pahala besar dalam ayat ini adalah jaminan surga. (Lihat ath-Thabari,
Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kedua, 2001, jilid IX halaman 399)

Sebab masuk surga
“Tetapi orang-orang yang
mendalam ilmunya di antara mereka
dan orang-orang mukmin, mereka
beriman kepada apa yang telah
diturunkan kepadamu (Al Qur‘an),
dan apa yang telah diturunkan
sebelummu dan orang-orang yang
mendirikan salat, menunaikan
zakat, dan yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Orangorang Itulah yang akan Kami
berikan kepada mereka pahala yang
besar.” (QS. An-Nisa’: 162)*
majalah AMAL April 2020
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Inspirasi Ramadhan

Kisah Ashraf Sinclair,

Semasa Hidup Gemar Bersedekah
ke Panti Asuhan Yatim Piatu

K

epergian artis Ashraf Sinclair meninggalkan duka yang
mendalam bagi istri, anak, keluarga, serta teman-teman
dekatnya. Tak banyak yang tahu bahwa Ashraf ternyata
merupakan sosok yang amat dermawan. Pasalnya, semasa
hidup, ia rajin menyantuni anak-anak yatim piatu.
Sebagai seorang selebriti dan pengusaha,
ternyata Ashraf tak lupa menyisihkan
penghasilannya untuk bersedekah kepada
orang-orang yang membutuhkan. Pengasuh
Yayasan Yatim Piatu Darul Rahma, H. Ahmad Habis
menceritakan, bahwa setidaknya hampir setiap
Minggu, Ashraf merupakan pribadi yang gemar
bersilahturahmi ke yayasan dengan menyantuni
anak yatim.
“Beliau ini adalah salah satu donatur di Yayasan
Yatim Piatu Daarul Rahma. Hampir setiap Minggu
beliau silahturahmi, kumpul dengan adik-adik
yatim. Memang kebetulan tempat tinggal beliau
juga tidak jauh dari sini,” ujarnya.
Sebagai orang yang dermawan, Ashraf Sinclair
tak ingin rutinitas bersedekahnya dipublikasikan
oleh yayasan yatim piatu tersebut. Terkadang, ia
pun juga hanya datang seorang diri.
“Ketika beliau datang ke sini, beliau tidak suka
dipublikasi gitu, tidak suka diceritakan kalau
beliau datang ke tempat ini,” imbuhnya dilansir
dari Liputan6.
Suka Membantu dan Baik Hati pada Temanteman di Lokasi Syuting
Tak hanya suka bersedekah, suami dari
penyanyi Bunga Citra Lestari itu juga dikenal
sebagai salah satu selebriti yang suka membantu

14
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dan baik hati kepada teman-teman di lokasi
syuting. Hal itu disampaikan oleh sahabatnya,
Alice Norin yang sering bermain satu judul
sinetron dengannya.
Alice menyampaikan, bahwa sosok ayah satu
anak ini kerap menawarkan mengantarkan pulang
kepada pemain-pemain senior, bahkan ia juga
sering membagikan masukan dan tips tentang
pengalamannya menjadi seorang pengusaha.
“Yang berharga banget, karena waktu itu aku
sempet sampai berjam-jam ngobrol sama dia soal
usaha aku. Karena kan dia lebih pengalaman, jadi
dia banyak kasih tips-tips berharga buat aku.
Karena pada saat itu baru jalan berapa tahun,
start-up aku. Jadi ya aku happy banget dia mau
meluangkan waktu untuk bantuin aku,”
ungkapnya.
Ashraf Sinclair dinyatakan meninggal oleh
dokter di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta
Selatan pada Selasa (18/2/2020) pukul 04.51 WIB.
Jenazah Ashraf dikebumikan di San Diego Hills,
Karawang, Jawa Barat.
Semoga amal ibadah dan kebaikan Ashraf
dapat diterma di sisi terbaik Allah subhanahu wa
ta’ala. Serta keluarga yang ditinggalnya dapat
senantiasa diberikan kekuatan. Inna lillaahi wa
innaa ilaihi raaji'uun. (Gth)

N

inspirasi Ramadha

“
Sebagai orang yang
dermawan, Ashraf
Sinclair tak ingin
rutinitas
bersedekahnya
dipublikasikan oleh
yayasan yatim piatu
tersebut. Terkadang,
ia pun juga hanya
datang seorang diri.
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Sisi Lain
Ramadhan di Negara
Belahan Dunia Lain:

Tantangan yang Tidak
Hanya Soal Durasi Berpuasa

P

ada bulan Ramadhan, seluruh
umat Muslim dunia akan
menjalankan ibadah puasa
sejak matahari terbit hingga
terbenam dan menghidupkan
malam-malamnya. Namun, tidak
semua negara belahan dunia
menjalani ibadah puasa dengan
durasi yang sama. Bahkan, Muslim
yang menjalankan puasa di beberapa
negara juga tersandung regulasi
otoritas.
Letak geografis suatu negara
serta kemiringan sumbu rotasi bumi
dalam mengitari matahari membuat
durasi waktu puasa di setiap negara
di belahan dunia berbeda-beda,
sehingga tidak heran jika ada negara
yang memiliki waktu siang lebih
lama ketimbang malam, ataupun
sebaliknya. Dan hal ini tentunya akan
berimbas pada durasi puasa di suatu
negara.
Jika di Indonesia, umat Muslim
menjalankan puasa dengan durasi
yang sama setiap tahunnya, yakni
selama sekitar kurang lebih 13 jam
per hari, maka tidak dengan sejumlah
negara di belahan bumi utara,
khususnya negara yang memiliki
musim dingin pada bulan-bulan
tertentu dan akan menerima cahaya
matahari lebih lama dari yang di
selatan, begitupun sebaliknya.
Pada waktu-waktu tertentu, seperti
misalnya Maret hingga September,
negara-negara di belahan bumi utara
menerima cahaya matahari lebih lama
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dibanding belahan bumi selatan.
Hal ini menyebabkan berpuasa di
kawasan bumi bagian utara jadi lebih
menantang.
Salah satu contohnya adalah
Murmansk di Rusia yang pada
Ramadhan 1440 H lalu, atau pada
tahun 2019 hanya memiliki waktu
berbuka puasa hingga sahur selama 3
jam sebelum matahari terbit lagi pada
pukul 1.41 pagi. Sementara Ushuaia
di Argentina memiliki waktu puasa
terpendek di dunia, yakni 11 jam, di
mana matahari terbit pada pukul 6.57
pagi dan terbenam pada pukul 5.57
sore.
Murmansk sendiri merupakan kota
yang sangat dingin di awal bulan Mei
ini dengan suhu udara sekitar 7 hingga
12 derajat celcius. Kota ini masih akan
dihujani salju setidaknya hingga akhir
Mei nanti. Cukup berat berpuasa
dengan udara dingin dan durasi yang
demikian panjang.
Beralih ke Denmark, Muslim di sana
menjalani puasa selama lebih dari 17
jam dalam sehari. Bahkan, ada beberapa
tempat di mana matahari tidak terbenam
sama sekali pada waktu-waktu tertentu
dalam setahun. Seperti halnya di
Svalbard, sebuah kepulauan Norwegia
di Samudra Arktik, yang bermandikan
cahaya selama 24 jam dari April hingga
Agustus, atau kota Tromso di selatan.
Selain tantangan waktu puasa
yang panjang, Muslim di negara
mayoritas non-Muslim juga

menghadapi tantangan lain. Muslim
yang berpuasa di Denmark bahkan
dilarang beraktivitas. Ini karena pada
Ramadan 2018 lalu Menteri Imigrasi,
Integrasi, dan Perumahan Denmark,
Inger Stoejberg seperti dilansir dari
Washington Post menilai, Muslim yang
sedang puasa dan beraktivitas dapat
membahayakan warga Denmark
lainnya. Menurutnya, Muslim yang
bekerja sebagai supir bus misalnya,
tidak akan fokus jika belum makan.

Ternyata, berpuasa memiliki
tantangan dan menjadi sangat
problematik bagi umat Muslim di
luar Indonesia. Tidak hanya soal
iklim dan durasi yang lama, akan
tetapi juga larangan resmi dari
otoritas yang berkuasa.
Pilihan Bagi Muslim dalam
Persoalan Durasi Berpuasa
Seorang cendekiawan dan imam
di sebuah masjid di Oslo, Norwegia,
bernama Asim Mohammad menuturkan,
Muslim yang memilih berpuasa di
tempat-tempat yang menyaksikan
matahari di tengah malam memiliki tiga
pilihan.
Yang pertama, kata dia, berpuasa
sesuai dengan fajar dan matahari
terbenam di kota terdekat yang tidak
terus menerus dalam keadaan siang.
Selain itu, berpuasa sesuai dengan waktu
di Makkah, Arab Saudi. Terakhir, mereka
juga bisa berpuasa sesuai dengan waktu
di daerah mereka sendiri ketika matahari
benar-benar terbenam. (nin)

N

Sisi lai

Kisah Etnis Rohingya:

Suka Cita Puasa Ramadhan di Pengungsian

J

ika kita terbiasa berpuasa dan
melakukan berbagai ibadah di bulan
Ramadhan dengan keadaan yang
nyaman dan tentram di rumah maupun
di masjid, maka hal itu adalah nikmat luar
biasa yang patut disyukuri. Dibandingkan
dengan berpuasa di tempat pengungsian,
yang tentu menjadi tantangan yang
berbeda lagi selain tantangan durasi puasa
yang lebih panjang.
Ini sebagaimana yang dirasakan oleh
para etnis Rohingya, minoritas Muslim di
Myanmar, yang hingga kini mengalami
konflik berlarut-larut tanpa kejelasan. PBB
menggambarkan tindakan keras militer
Myanmar terhadap kelompok minoritas
Rohingya sebagai upaya pembersihan
etnik. Sehingga ribuan warga muslim
Rohingya dibantai setelah dimulainya aksi
militer pada Agustus 2017.
Akibatnya, selama bertahun-tahun,
para etnis Rohingya terpaksa menetap
di barak-barak pengungsian. Sebagian
bertempat di negara bagian Rakhine,
Myanmar. Ada pula yang di daerah Cox's
Bazar, Bangladesh. Salah seorang relawan
berupaya menceritakan pengalamannya
ketika menjalankan puasa di kawasan
Kampung Muslim, Sittwe Township,
Rakhine State, Myanmar pada tahun 2019
lalu.
Di tempat ini, debu-debu dari jalanan
berupa tanah coklat bercampur pasir
bertebaran ramah menyapa seiring
tapakan kaki, berjalan mengepul mengikuti
langkah. Panasnya matahari pun turut
memicu keringat dan membasahi tubuh.
“Luar biasa menjalankan ibadah puasa
Ramadhan di sini. Apalagi waktu puasa

lebih panjang dibanding di kampung
sendiri,” ujar salah seorang relawan,
Narwan Mutar Matsalim.
Tempat pengungsian ribuan warga
Rohingya begitu memilukan rasa
manusiawi. Banyak barak pengungsian
yang hanya beratapkan terpal plastik,
sehingga pengungsian terasa pengap.
Akibatnya, kaum pengungsi, khususnya
ibu dan anak-anak, menderita ISPA.
Selain itu, hanya ada sedikit fasilitas yang
dapat menunjang rutinitas mereka,
semisal toilet atau akses air bersih.
Sanitasi air di pengungsian pun buruk,
sehingga banyak menyebabkan kotoran
berserakan di mana-mana. Tentunya, hal ini
menyebabkan kehidupan di sana menjadi
tidak sehat.
Jika kita terbiasa dapat bebas memilih
menu buka puasa dan sahur, maka
keadaannya tentu akan bereda ketika
berada di pengungsian. Di Myanmar,
mencari makanan halal saja sangat susah.
Pasokan makanan yang kurang juga
membuat anak-anak Rohingya menderita
gizi buruk. Banyak anak-anak Muslim di
sana yang menunjukkan gejala busung
lapar. Sebagian besar mereka bahkan tidak
berpakaian sehingga rentan udara dingin.

Belum lagi tempat ibadah yang tak
mudah ditemukan layaknya di Indonesia.
Di kampung Muslim sendiri, seperti
Hlamashay Village, Alar Thaung Village,
Nga Pone Chey Village, masjid hadir
tanpa pengeras suara. Namun, antusias
masyarakat untuk menunaikan salat
berjemaah dapat dikatakan tinggi.
Apalagi menjelang waktu berbuka,
masyarakat telah memadati masjid sejak
waktu ashar. Mereka antusias mengikuti
buka puasa bersama yang dihadirkan
oleh lembaga kemanusiaan Indonesia.
Sebotol air mineral, sekaleng soft drink, dan
sebungkus nasi Buriyani lengkap dengan
kari kambing, menemani buka puasa.
“Saat puasa dan siang hari berasa terik
sekali, saat maghrib tiba, berasa plong.
Perjuangan sehari menunaikan puasa
sekaligus menggulirkan bantuan, bisa bikin
senyum sendiri. Kadang kondisi di siang
hari bisa jadi cerita lucu saat berbuka tiba,”
kisah Narwan.
Kendati hidup dengan kondisi
keterbatasan, hampir seluruh orang
Rohingya tetap semangat menjalankan
ibadah di bulan puasa. Ia merasa bersyukur
karena lahir dan tinggal di Indonesia,
waktu puasanya tidak selama di Rohingya,
Myanmar. Mencari takjil dan sahur juga
mudah.
Menurutnya, kondisi di sana memang
sangat memprihatinkan dan masih
membutuhkan banyak dukungan dari
masyarakat Indonesia maupun dunia. Dia
pun berharap konflik kemanusiaan yang
menimpa Rohingya dapat mereda dan
kembali hidup tentram, tanpa dibayangbayangi ketakutan. (nin)
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Fiqh Shafar

Saatnya Mudik, Jangan Lupa Amalkan Do‘a Ini
Doa Naik Kendaraan
Saat mudik jangan lupa berdoa ketika naik kendaraan, baik kendaraan umum maupun milik pribadi, baik kendaraan darat,
laut, dan udara. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam:

“Dengan Nama Allah, segala puji bagi Allah, Mahasuci Tuhan yang telah menundukkan (kendaraan) ini untuk kami,
padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali ke Tuhan kami (di Hari
Kiamat). Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah
Maha Besar. Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku; karena
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”

Doa Ketika Safar
Selain membaca doa naik kendaraan, kita juga disunnahkan membaca do‘a safar sebagai berikut:

“Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai
kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya
kami memohon kepada-Mu kebaikan, takwa, dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah
perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti
di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang
menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.” (HR. Muslim (II/998)
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S

Tip

TIPS HEMAT
SAAT PERJALANAN
MUDIK LEBARAN

B

erikut ini beberapa cara yang
bisa Anda lakukan supaya biaya
mudik lebih hemat:

Pesan Tiket Jauh-jauh Hari
Harga tiket ketika libur lebaran menjadi mahal mencapai dua kali harga normal. Untuk itu, kita perlu memesan
tiket jauh-jauh hari apabila ingin mudik menggunakan sarana tranportasi umum seperti kereta, bus, dan lainlain.

Rp.

Bandingkan Harga
Sebelum memesan tiket, maka ada baiknya membandingkan harga tiap sarana transportasi. Setelah itu, pilihlah
transportasi mana yang lebih murah. Jangan lupa gunakan promo untuk mendapatkan potongan harga.

Pilih Transportasi Kelas Ekonomi
Untuk menghemat perjalanan mudik, maka sebaiknya pilih kelas ekonomi yang lebih murah, tapi tetap aman
dan nyaman.

Aktif di Media Sosial
Media sosial bisa kita manfaatkan sebagai salah satu cara untuk menghemat biaya perjalanan mudik. Temukan
informasi promo bahkan mudik gratis dari akun resmi transportasi, travel, atau dinas pemerintah.

Gunakan Jalur Darat
Bila ingin lebih hemat maka pilihlah transportasi jalur darat, sebab harga tiket cenderung lebih murah
dibandingkan jalur udara, meski harus membutuhkan waktu yang lebih lama.

Jangan Lupa Membawa Bekal
Saat bepergian, apalagi mudik, hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah perbekalan. Untuk menghemat
biaya perjalanan, maka siapkan bekal sebelum memulai perjalanan mudik. Pilihlah bekal yang awet, tidak
mudah basi, tetapi tetap bisa mengenyangkan.

Bawa Uang dan Oleh-oleh Secukupnya
Sebaiknya, bawa uang secukupnya, sesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menghabiskan banyak uang.
Selain itu, membeli oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman secukupnya, jangan berlebihan.

Siap Tidur Ngemper
Persiapkan fisik dan mental dengan baik, karena bisa saja harus tidur di dalam mobil atau ‘ngemper’ ketika di
perjalanan. Dengan melakukan itu, maka bisa lebih menghemat biaya perjalanan mudik, sebab menginap di
hotel akan merogoh kocek lebih dalam.

Pulang Bersama Rombongan
Mudik bersama-sama juga bisa menjadi alternatif untuk menekan biaya mudik. Sebab, bisa berbagi beberapa
biaya perjalanan dengan teman mudik.

majalah AMAL April 2020

19

Kesehatan
Adrifaza Baraka,

Kisah Penderita
Diabetes Kronis
Semangat
Menjalani Puasa

“

M

Kita harus lebih aware dengan tubuh sendiri. Enggak usah pedulikan
kata orang enggak boleh keluar darah waktu puasa. Ubah cara pandang
tentang diabetes. Puasa itu antara kita dan Allah subhanahu wa ta’ala,”

enjalani ibadah puasa
Ramadhan merupakan
suatu kewajiban bagi
tiap umat Muslim. Hal
itulah yang terkadang membuat para
penderita diabetes berkeinginan untuk
dapat menjalani puasa, sama halnya
dengan kisah Adrifaza Baraka, salah
satu pengidap diabetes mellitus tipe 1.

yang sehat serta minum obat secara
teratur. Sebab, menurut dokter yang
menangani penyakitnya, Adri memang
saat itu sedang memasuki tahap
pertama diabetes akut.
“Saya selalu mempersiapkan diri
sebelum memulai ibadah puasa
sehingga meminimalisir kemungkinan
terjadinya hipoglikemia atau
hiperglikemia,” ujar Alumni Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Diabetes ternyata tak selalu
menyerang orang yang sudah tua,
namun juga dapat diderita oleh anak
Menurutnya, semua bisa dilakukan
muda, seperti Adrifaza yang masih
jika seseorang mau mencobanya.
berumur 16 tahun kala mengetahui
diagnosis bahwa ia mengidap diabetes. Maka ketika menjalani puasa, langkah
pertama yang diambil oleh Adri adalah
pergi ke dokter untuk melakukan
“Saya masih umur 16 tahun, kelas
konsultasi.
tiga SMA, sudah bolak-balik koma
ke rumah sakit karena ketoasidosis.
“Di sana nanti disesuaikan. Misalnya,
Saya tidak bisa main basket atau futsal
insulin biasanya berapa kali, saat
seperti anak lain,” ujarnya dilansir dari
puasa bagaimana. Semua harus
CNNIndonesia.
dikonsultasikan biar enggak ada
komplikasi,” imbuhnya.
Ketika akan melaksanakan ibadah
puasa, ia mengaku mengalami kendala.
Setelah mendapat arahan, Adri
Meski begitu, ia tetap mencoba
menyarankan agar pasien diabetes
mengimbangi dengan makanan
melakukan pemeriksaan kadar glukosa
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dalam tubuh secara berkala dalam
sehari.
“Kalau sudah mengenal diri sendiri,
tanpa alat kita bisa ngerasain kapan
kita harus membatalkan puasa. Udah
keringat dingin, harus buka. Jam
berapapun udah hipoglikemia atau
kekurangan kadar glukosa, batalin,”
jelasnya.
Begitu pula saat kadar gula tinggi
atau hiperglikemia, Adri memberanikan
pengidap diabetes untuk tak ragu
menyuntikkan insulin di tengah puasa.
“Kita harus lebih aware dengan tubuh
sendiri. Enggak usah pedulikan kata
orang enggak boleh keluar darah waktu
puasa. Ubah cara pandang tentang
diabetes. Puasa itu antara kita dan Allah
subhanahu wa ta’ala,” tutupnya.
Kini Adri perlahan sudah belajar dan
dapat menerima penyakitnya. Bahkan
ia sudah tidak tergiur lagi dengan
makanan berlemak dan gula tinggi.
(Gth)

N

Kesehata

Berbagai Ibadah di Bulan Ramadhan
Mampu Sehatkan Tubuh Kita
Oleh : Dr. dr. Hanik Badriyah Hidayati, S.pS
(FK UNAIR – RSUD Dr Soetomo Surabaya - RSI 1 A Yani - RS Wijaya Wiyung)

B

ulan Ramadhan telah datang. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum Muslimin di dunia.
Marhaban yaa Ramadhan. Kaum muslimin sangat berbahagia dengan datangnya bulan ini. Pahala
yang berlipat-lipat dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta‘ala saat kaum Muslimin melakukan amalan
sholih selama bulan suci dan mulia yaitu bulan Ramadhan.

Beberapa kebiasaan beribadah yang terbentuk saat bulan Ramadhan ternyata berdampak baik bagi tubuh
kita. Kebiasaan baik ini tak lain adalah manfaat kesehatan. Apa saja kah kebiasaan itu?

Siklus Bangun
Tidur Terbentuk
Manfaat: mencegah
insomnia, menurunkan
tingkat
depresi,
meningkatkan
kewaspadaan saat siang
hari,
meningkatkan
fungsi kognitif, dll.
Kebiasaan
teratur
atau rutinitas tidur,
yaitu
tidur
secara
dini setelah tarawih
dan bangun secara
dini saat sahur, yang
diulang-ulang sebulan
penuh akan membuat
kebiasaan. Konsistensi
disiplin tidur ini akan
menjadikan tidur kita
berkualitas.
Siklus
tidur bangun yang
baik, sleep hygiene,
menjadi
terbentuk.
Sleep
hygiene
ini
penting untuk menjaga
kesehatan tubuh.

Bangun Dini Hari
Manfaat: Bangun dini hari
bisa mencegah wake up stroke.
Sunah melakukan salat malam
dan sahur “memaksa” kaum
muslimin bangun dini hari. Bangun
dini hari menurut ilmu neurosains
sangat bermanfaat, yaitu bisa
mencegah terjadinya wake up
stroke, yakni stroke yang terjadi
saat bangun tidur pagi hari, di
mana tiba-tiba pasien mengalami
kelemahan separuh tubuh, wajah
asimetris,
cadel,
kesemutan
separuh tubuh, dll.

Puasa
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
sebelum kalian agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah:
183)
•

Manfaat puasa:

Dapat memperbaiki
Diabetes.

resistensi

insulin

penderita

Pada penderita diabetes mellitus (DM) syarat melakukan
puasa adalah gula darahnya sudah terkontrol baik terlebih
dahulu, yaitu <250 g/dL. Saat kadar gula < 250 g/dL, puasa
akan berefek baik bagi pasien DM yaitu bisa memperbaiki
resistensi insulin.

Saat tidur, tensi cenderung turun,
dan sampai pada titik tertentu tensi
akan naik lagi. Naiknya tensi ini
dipengaruhi banyak faktor seperti
mulai naiknya kortisol, adanya
cahaya dan kadar melatonin tubuh.
Saat dini hari, yaitu saat jam 03.00
malam, produksi kortisol sedang
tinggi-tingginya. Saat itu adalah
kondisi terbaik untuk bangun.

Yang harus dicatat adalah bagi penderita DM, jika kadar gula
darahnya sedang tinggi (>250 g/dL) jangan tetap berpuasa, karena
hasilnya justru buruk, bahkan bisa mengantarkan terjadinya
ketoasidosis diabetes (KAD) yang bisa membahayakan pasien.
Bagi yang sakit, Allah pun telah memperbolehkan
meninggalkan puasa, sebagaimana tertuang dalam
surat Al Baqarah ayat 185, “Barangsiapa sakit atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada
hari-hari yang lain”.

Morningsludge
(penanjakan
tensi) bisanya terjadi pada pagi
hari, maka tidak heran jika stroke
paling banyak terjadi pada pagi
hari. Bangun lebih awal membuat
morning sludgey ang terjadi
menjadi tidak terlalu menanjak
sehingga bisa mencegah terjadinya
stroke.

•

Mengutip Journal of Advanced Research 8 (2017)
697–701, Shojaie M, dkk menyebutkan, bahwa puasa
intermitten pada kondisi distress otak dan kelenjar
adrenal secara signifikan dapat:
1. Memodifikasi efek patologis (buruk) yang terjadi
2. Menurunkan tingkat hormon stres dalam plasma
CORT
3. Menghambat peradangan (inflamasi) yang ada
4. Meningkatkan fungsi learning (pembelajaran) dan
memori.
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Jelajah MAsjid

Tokyo Camii,

M

eski bukan negara yang
penduduknya mayoritas
Islam, di Jepang ada satu
masjid indah dengan
arsitektur khas Turki. Masjid ini
bernama Tokyo Camii dan terletak di
kawasan Shibuya, Tokyo. Masjid ini
juga menjadi bukti bahwa Islam cukup
berkembang di Jepang.
Masjid ini sangat khas
menggunakan arsitektur bergaya Turki
Ottoman sekaligus menjadi masjid
terbesar di Negeri Sakura. Masjid ini
memiliki daya tarik tersendiri bagi
para turis yang melancong ke Jepang.
Ornamen bangunan masjid ini
sengaja didatangkan langsung dari
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Masjid Terbesar di Jepang
dengan Sentuhan Arsitektur Turki

Turki agar memperkuat kekhasan
arsitektur Turki. Masjid ini terletak
di perumahan Yoyogi Uehara dan
memiliki kapasitas hingga 1.200
orang.
Tokyo Camii dirancang dan
dibangun oleh sekitar seratus seniman
Turki yang bekerja selama setahun
untuk menyelesaikan masjid megah
ini. Hasilnya sangat memuaskan sekali.
Masjid megah ini memiliki dua lantai.
Dimana lantai pertama digunakan
sebagai pusat kebudayaan yang
menunjukkan kemegahan masjid dan
juga keindahan Islam, sedangkan
lantai dua khusus untuk tempat
beribadah.

Masjid ini selain dipenuhi oleh
ornamen cantik khas Turki Ottoman,
juga dipenuhi oleh kaligrafi yang
menyejukkan mata. Banyak warga
yang berkunjung, baik ummat muslim
maupun non muslim, untuk menikmati
keindahan masjid ini dan untuk
sekedar merasakan kenyamanan
berada di dalamnya.
Kemudian, yang unik adalah
pelaksanaan sholat masjid di masjid
Tokyo Camii ini. Sholat jum’at yang
rutin dilakukan dan selalu dihadiri oleh
banyak jama’ah muslim di berbagai
tempat di Jepang khususnya Tokyo.
Khotbah Jum’atnya disampaikan
dengan tiga bahasa, yaitu Turki,

D

Jelajah Masji

Jepang, dan Inggris.
Hal ini dilakukan karena sebagian
besar jama’ah masjid Tokyo Camii
ini adalah orang-orang yang berasal
dari negara Turki, selain tentunya
orang Jepang dan negara-negara
lain yang mampu menerima
Bahasa Inggris sebagai bahasa
internasional.
Sang Imam Masjid Tokyo Camii,
Narullah Ayaz, mengatakan bahwa
dia ingin sekali setiap pengunjung
masjid baik orang muslim maupun
non muslim merasakan kenyamanan
dan ketenangan saat berkunjung
ke masjid ini. Itulah mengapa di
bagian depan masjid dibangun
sebuah lobi yang nyaman, yang

dilengkapi dengan sofa yang empuk
untuk tempat beristirahat para
pengunjung.
Akses ke Masjid Makan Waktu
Kurang dari Setengah Jam dari
Stasiun Tokyo
Untuk mengunjungi masjid ini
juga tidak memakan waktu lama
jika Anda berada di stasiun Tokyo.
Anda bisa menaiki kereta Tokyo
Marunouichi Line dan turun di stasiun
Kasumigaseki atau Kokkai-Gijidomae.
Kemudian, kembali menaiki kereta
Tokyo Metro Chiyoda Line dan turun
di stasiun Yoyogi Uehara. Lama
perjalanan hanya memakan waktu
kurang lebih 24 menit dengan harga
tiket sebesar 200 yen.

Sementara itu, jika Anda naik dari stasiun
Shinjuku, Anda bisa menaiki kereta Odakyu
Odawara Line. Barulah, Anda turun di
stasiun Yoyogi Uehara. Jika dari sini, waktu
tempuh menuju masjid tersebut hanya
butuh waktu 4 menit dengan ongkos 160
yen.
Sesampainya di stasiun Yoyogi Uehara,
Anda tinggal berjalan kaki ke arah timur.
Menemukan masjid ini pun tidak sulit
karena dapat terlihat dari kekhasan menara
masjidnya.(ipw)
majalah AMAL April 2020
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Tips Fashion

Tampil Kompak
Saat Lebaran,

Begini Tips Memilih Baju Sarimbit
untuk Keluarga

S

etelah berpuasa selama satu bulan penuh, kita memasuki
hari Kemenangan, hari nan fitri: Lebaran. Sehingga di
momen ini, selain diri kita yang dihapuskan dosa, suci, dan
bersih, kita seringkali mengidetikkannya dengan baju baru.
Tak ada yang salah mengenai itu, dan sah-sah saja.
Bahkan biasanya agar terlihat kompak, kita sekeluarga
menyamakan baju kita alias memakai baju sarimbit. Secara harfiah,
“sarimbit” berasal dari bahasa Jawa yang berarti sekalian atau
bersama-sama. Sehingga baju sarimbit dapat diartikan sebagai baju
sepasang, baik berdua ataupun satu keluarga. Tertarik mencoba?
Untuk menerapkan gaya pakaian sarimbit ini di hari lebaran nanti,
ada tips yang patut kita simak!

Memilih Sarimbit
Berdasar Bahan
Bila Anda masih memiliki anak berusia Balita
atau mungkin sekolah dasar, pilihkan mereka
bahan yang nyaman dipakai dan cocok untuk
iklim di mana kita tinggal. Katun adalah
bahan terbaik untuk anak-anak. Karena bahan
ini menyerap keringat dan tidak membuat
gatal.

Memilih Sarimbit
Berdasar Warna
Pilihlah warna-warna yang netral dan teduh untuk dikenakan
saat Lebaran, seperti putih, krem, abu-abu, tosca, ataupun biru
pastel. Warna-warna ini aman dikenakan untuk perempuan
maupun pria. Tapi, pastikan hindari warna-warna yang terlalu
feminin bila ingin menyamakan warna, seperti warna pink,
fanta, atau ungu.
Warna baju sarimbit sebenarnya tidak harus sama 100%. Anda
bisa menggabungkan dua unsur warna. Misalnya ibu dan anak
perempuan memakai warna baby pink, sedangkan ayah dan
anak laki-laki mengenakan baju warna baby blue.
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Oleh : Lita Berlianti

INC Boutique | BKR Pelajar 30 Surabaya
litaberlianti

Memilih Sarimbit Berdasar
Karakter Keluarga
Biasanya, gaya baju sarimbit yang memperhatikan karakter
keluarga ini akan muncul bila kita memiliki anak usia remaja. Ini
karena mereka sudah memiliki style atau gaya busana tertentu
hingga mereka memiliki keinginan sendiri untuk baju lebaran.
Di mana keinginan ini biasanya tidak ingin baju sarimbit yang
kembar dengan yang dikenakan ayah atau ibu.
Nah untuk itu, kenali karekter dan gaya busana anak. Ajak
mereka bersama-sama menentukan baju seperti apa yang
ingin dikenanakan saat Lebaran. Belanja bersama secara daring
maupun mendatangi desainer atau toko pilihan si anak bisa jadi
satu hal yang membuat Lebaran menjadi lebih special.

Memilih Sarimbit
Berdasar Budget
Yang tidak kalah penting diperhatikan dalam memilih
baju sarimbit ini adalah menyesuaikannya dengan
budget yang kita miliki. Kebutuhan Lebaran sangat
banyak, aturlah budget membeli pakaian berdasar
prioritas yang paling penting. Bila budget terbatas,
tidak harus semuanya baru, kita bisa melakukam
mix and match dari baju yang sudah ada dari dalam
lemari. Dan yang tak kalah penting, siapkan pula
budget untuk infak terbaik di Hari Raya.
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Hijrah

Chef Haryo

Lepas Gemerlap
Duniawi,
Kejar Amalan
untuk Surgawi

“
Jangan hidup tanpa agama.
Agama itu penting banget,”
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S

H

Hijra

empat dikabarkan menghilang dari layar kaca, Chef Haryo kini kembali
dengan sosok yang lebih relijius. Hal ini tak lepas dari keputusannya
berhijrah, melepas segala gemerlap duniawi demi mengejar surgawi.

Perjalanan hijrahnya diawali dari kisahnya hidup di Belanda. Selama
itu, ia menjalani hidup tanpa kehadiran agama. Menjalani hidup yang demikian
membuat Haryo menjadi orang dengan pemikiran yang liberal.
“Saya melihat kehidupan di negeri Belanda yang humanis. Saya menjadi
sangat liberal, saya pikir bisa karena saya tidak punya agama saat itu,” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya Haryo telah memeluk Islam sejak
lahir. Ia merasa tidak beragama karena tidak pernah menjalankan kewajiban
ibadah semasa hidupnya. “Sudah Islam, tapi tidak membawa bekal agama
sebagai bekal hidup selama di sana. Study hard, party hard,” tuturnya.
Dengan hidup yang tanpa agama, ia pun akhirnya merasa jiwanya kering.
Karena, semua yang dilakukannya hanya untuk mengejar dunia dan harta
belaka. Hidupnya menjadi hampa dan tidak tenang. Hidup yang demikian
benar-benar membuat hatinya kosong.
“Mengenyangkan pikiran iya, tapi kalbu kita kosong,” aku Haryo.

bertemu orang-orang baik. Di sana saya
mengubah pola pikir dan hidup saya,”
imbuhnya.
Ia mengaku hijrah membuat harta-harta
dibersihkan. Harta yang dulu hasil dari
menzalimi orang, baik disengaja atau tidak,
hasil maksiat akan dibersihkan oleh Allah.
“Hijrah itu harus dijemput, tidak ditunggu,”
katanya dengan mantap.
Usai Hijrah, Lebih Nikmati Hal-Hal Kecil

Titik Balik Hijrah Chef Haryo

Makin mendalami agama dan berproses
hijrah
membuat
Haryo
merasakan
ketenangan hidup. Baginya, popularitas
menyakitkan. Karena, yang hanya orang
lain tahu adalah kebahagiaan di depan
kamera.

“Kalau dibilang, itu fase kejatuhan. Di mana kehilangan pekerjaan, kehilangan
keluarga, kemudian banyak yang hilang harta benda lain. Di situ saya memilih
agama sebagai pelarian,” terang pria bernama lengkap Haryo Pramoe itu.

Di kehidupannya sekarang setelah
berhijrah, ia merasa makin bisa menikmati
hal-hal kecil. “Dulu banyak uanganya,
banyak hartanya, habisnya tidak tahu
buat apa. Tapi, sekarang dapat 500 ribu
masyaAllah, enak banget,” ujar pria yang
berusia 44 tahun itu.

Semakin mantap berhijrah, perlahan hidupnya kembali bangkit. Ia semakin
mantap berhijrah setelah mendengarkan kajian dari Ustadz Subhan Bawazier.
“Tahun 2015 saya ke Al-Azhar pusat ketemu Ustadz Subhan Bawazier. Di sana
saya belajar hijrah dan hidup beragama. Akhirnya, perlahan lambat laun saya

Ia pun berpesan kepada publik agar
hidup berdampingan dengan agama.
“Jangan hidup tanpa agama. Agama itu
penting banget,” pesannya. (ipw)

Begitu beragam cara Allah subhanahu wa ta’ala menegur umat yang
disayangi-Nya. Dalam kegemerlapan popularitas dunia, tiba-tiba Allah
melenyapkan itu semua. Karier, keluarga, harta, seluruhnya benar-benar sirna.
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Hijrah
Perjalanan Hijrah Uki eks Noah

Sempat Diwarnai Kegelisahan
Sebelum Akhirnya Mantap Berhijrah

“
Sebenarnya
dari 2015,
kisahnya
panjang cuma
terkesannya
mendadak,
karena tak
pernah
dibahas,
saya tidak
mau gimanagimana,”

B

eberapa artis telah
banyak yang memutuskan
untuk berhijrah, begitu
pula dengan salah satu
personel band Noah yang
bernama Mohammad Kautsar
Hikmat atau biasa disapa Uki.
Meski sempat diwarnai dengan
kegelisahan akan profesinya
sebagai pemusik, kini Uki
sudah memantapkan diri untuk
berhijrah.
Saat-saat penuh kebimbangan
itulah, ia akhirnya memantapkan
dirinya untuk terus mencari dan
belajar memperdalam ajaran
Islam. Sehingga, ayah dari dua
anak ini memutuskan untuk
berhijrah dan hengkang dari
band Noah pada awal Agustus
2019.

Meski tak lagi berprofesi
sebagai musisi, lelaki kelahiran
Bandung ini mengungkapkan
bahwa kehidupannya masih
akan terus berjalan, bahkan ia
mengaku kini telah bahagia
dan menemukan ketenangan
hidup setelah menjalani proses
berhijrah tersebut.
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“Tak bisa dijelasin dengan
kata-kata. Yang pasti bahagia,
yang pertama kali kita rasakan
mendekat ke Allah subhanahu
wa ta’ala,” ujarnya dilansir dari
suara.com.
Niat Hijrah yang Sudah Lama
Lelaki yang lahir 5 Oktober
1981 ini juga mengaku bahwa
dirinya sudah lama memikirkan
rencana untuk berhijrah yaitu
sejak dari 2015. Butuh waktu
4 tahun untuk akhirnya bisa
mewujudkan niatan tersebut.
Alasan terbesarnya menunda
untuk berhijrah adalah karena
kesibukan pekerjaannya
sebagai seorang musisi.
“Sebenarnya dari 2015,
kisahnya panjang cuma
terkesannya mendadak, karena
tak pernah dibahas, saya tidak
mau gimana-gimana,” paparnya.
Niat tersebut akhirnya
tersampaikan ketika Uki
berkesempatan untuk duduk
dalam sebuah kajian yang
dibawakan oleh Ustadz Syafiq
Riza Basalamah. Kebetulan,
kala itu ia duduk dibarisan
paling depan. Bahkan ia rela
datang jauh-jauh dari Jakarta
ke Jember, Jawa Timur untuk
mengikuti majelis ilmu asuhan
milik sang ulama.
Pergolakan Batin dan
Perasaan Galau
Suami dari artis Metha Yunatria
ini sebelum memutuskan
mantap berhijrah, ia memiliki
sebuah pergolakan batin dan
perasaan galau. Hal itu ia
sampaikan pada saat mengikuti

H

Hijra

kajian, ia diundang untuk maju dan mengisahkan
perjalanan spiritualnya hingga keinginan untuk
berhijrah. Bahkan mengenai kegundahannya akan
profesinya sebagai seorang musisi atau pemusik.
Ternyata, kegelisahan yang dirasakan Uki seolah
mendorong dirinya untuk semakin berupaya
menuntut ilmu agama Islam yang telah diajarkan
oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Dengan memantapkan diri untuk berhijrah dan
telah meninggalkan dunia musik yang membesarkan
namanya, Uki berharap, ia bisa semakin istiqomah
untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan jalan
yang dikehendaki Allah sekaligus sebagai bentuk
perubahan yang lebih baik di masa depan.
Perjalanan hijrah dari Uki ini seolah menjadi
cerminan bagi siapa saja yang ingin berhijrah.
Hijrah adalah sebuah pilihan hidup. Meski manusia
tempatnya salah dan dosa, namun bukan berarti
manusia tak bisa berjuang, berusaha dan belajar
untuk berubah menjadi lebih baik, terutama dalam
mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Semoga dengan kisah hijrah Uki tersebut, bisa
diambil manfaat dan hikmahnya serta sebagai
refleksi dalam kehidupan sehari-hari. (Gth)
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Potret Mustahiq

“

Ini menjadi usaha
baru saya dari yang
sudah lebih dari 20
tahun sudah tidak
pernah memegang
alat jahit,”

Kembali
Salurkan
Kemampuan,
Buka Usaha
Jahit Berkat
Amal Mandiri

S

empat menjanda selama 4 tahun
karena ditinggal sang suami berpulang,
Ibu Dino Nuryanti pun menjadi tulang
punggung keluarga bagi kedua
anaknya yang kala itu duduk di bangku
STMN dan di bangku SD. Saat itu, ia bekerja
sebagai penggambar (painting) batik di salah
satu industri batik Kendang yang banyak
berkembang di daerah tempat tinggalnya di
Desa Tanggung, Kepanjen Kidul, Blitar.
Selain menjadi buruh, untuk tambahan
pemasukan sehari-hari, Bu Dino yang
lulusan SMK seni menjahit juga membuka
usaha jahitan sederhana bagi para tetangga
terdekat yang membutuhkan jasanya. Setelah
mendapatkan bantuan berupa alat jahit
dari KotakAmal Indonesia, dalam setahun
belakangan, Bu Dino pun mengaku kembali
serius menggeluti usaha ini.
“Ini menjadi usaha baru saya dari yang
sudah lebih dari 20 tahun sudah tidak pernah
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memegang alat jahit,” aku Bu Dino.
Pelanggan jahitannya ini, ungkap Bu
Dino, banyak datang dari sekitar Kelurahan
Tanggung yang ia kenal, dan terkenal dari
mulut ke mulut. “Baru kemarin dapat order
menjahitkan taplak meja untuk usaha jasa
terop, alhamdulillah,” ucapnya.
Bu Dino pun memanjatkan rasa syukur
dan terima kasihnya, karena berkat bantuan
Amal Mandiri ini, ia bisa membantu untuk
pemasukan keuangan sehari-hari. Apalagi,
Bu Dino—yang sudah diberi rezeki untuk
bisa menikah lagi ini—bisa membantu roda
perekonomian ketika suaminya yang seorang
tukang batu bangunan sedang tidak ada
pekerjaan.
“Saya berterima kasih kepada KotakAmal
Indonesia yang sudah membantu saya,
semoga amanah ini menjadi jalan rezeki yang
berkah bagi saya dan keluarga,” tuturnya.

Q

Potret Mustahi

Rombong Jualan
dari Amal Mandiri
untuk Ikhtiar
Mencari Rezeki

“

Dengan dibantu sang
istri, rombong jualan
itupun kini ia manfaatkan
untuk berjualan buah
pisang yang ia kumpulkan
dari pemilik pohon
pisang di daerah tempat
tinggalnya.

P

ak Amir Waluyo Widodo, seorang ayah yang dikaruniai empat
orang putra ini belum lama mendapat bantuan rombong
untuk berjualan. Rombong ini pun ia manfaatkan dengan baik
untuk usaha berjualan batagor sebagai ikhtiarnya mencari
rezeki, di samping kesibukannya sehari-hari sebagai petani di
sebuah sawah yang tanahnya ia sewa di daerah Dusun Sumbersari,
Desa Kedungsari, Tarokan, Kediri.
Ia pun bercerita, mengenai kendala yang sempat ia hadapi, yakni
di saat baru dua bulan memulai usaha berjualan batagor, jualannya
pun jarang habis karena seringkali hujan turun. Namun hal itu tentu
tetap tak menyurutkan semangatnya dalam mencari rezeki. Dengan
dibantu sang istri, rombong jualan itupun kini ia manfaatkan untuk
berjualan buah pisang yang ia kumpulkan dari pemilik pohon pisang
di daerah tempat tinggalnya.
Berjualan hampir setiap hari di tepi jalan raya dekat dengan
rumahnya, Pak Amir mengaku bersyukur atas adanya bantuan
Amal Mandiri dari KotakAmal Indonesia ini. Ia pun menghaturkan
harapannya pada KotakAmal Indonesia agar terus menjadi semakin
baik dan bermanfaat bagi umat, “Jaya terus KAI,” tutupnya.
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Potret kita
BANTUAN AIR BERSIH UNTUK
BENCANA KEKERINGAN DI BENJENG
Tim SIGAB Kotakamal Indonesia - Gresik
menyalurkan bantuan air bersih untuk
warga Kecamatan Benjeng - Gresik yang
mengalami bencana kekeringan. Musim
kemarau ini, telaga di daerah Benjeng
kering dan tak dapat memasok kebutuhan
warga. Terima kasih doantur kotakamal
Indonesia (Ls)

SANTUNAN KEBAKARAN DESA
KELAYANA - BANJARMASIN SELATAN
Kotakamal Indonesia - Banjarmasin
menyalurkan bantuan (27/3/19) untuk
korban musibah kebakaran di Desa
Kelayan A - Banjarmasin Selatan. Bencana
ini menghanguskan 20 rumah warga yang
dihuni 27 KK. Bantuan disalurkan melalui
Lurah Desa Kelayan -Bapak fadli- (mewakili
ketua RT 05 RW 01 Kelayan A). Sekaligus Pak
Lurah mengucapkan terima kasih kepada
para donatur Kotakamal Indonesia, karena
bantuan ini tiba pada saat yang tepat dan
sangat bermanfaat bagi para korban.

AIR DI MUSHOLA NURUL HIKMAH BLITAR LANCAR
Kotakamal Indonesia menyalurkan bantuan ke Mushola
Wakaf Nurul Hikmah di Desa Glagah, Desa Maliran,
Kecamatan Ponggok, Kab Blitar, berupa Sumur Bor,
Pompa Air dan Tandon. Alhamdulillah, kini jamaah tak lagi
kesulitan mendapat air di mushola. Terima kasih donatur
Kotakamal Indonesia
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A

potret kit

Mendapati
kabar
tentangnya,
Kotakamal
menemui
untuk
menyampaikan
bantuan
kemanusiaan. Cindyy tegar meski
sudah dua kali kemoterapi dan
akan menjalani tahapan berikutnya.
Semoga Cindy segera sehat dan
sembuh dari kankernya. Terimakasih
banyak kepada donatur Kotakamal
yang sudah membantu meringankan
Cindy dan keluarga. (Ls)

Kotakamal Indonesia
di Posko Penanganan &
Penanggulangan Virus
Corona Jawa Timur
Kotakamal Indonesia sebagai
bagian dari Sekber Relawan
Penanggulangan
Bencana
(SRPB) Jatim (19/3/) ikut
bertugas di Posko Penanganan
&
Penanggulangan
Virus
Corona Jawa Timur di Gedung
Grahadi Surabaya. Bersama
dengan unsur Dinas Kesehatan,
BPBD, Dinas Kominfo, Dinas
Perhubungan, dan elemen
terkait lainnya memberi layanan
informasi kepada masyarakat
luas, seperti keluhan dan
pertanyaan
seputar
Virus
Corona (Ls)
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Potret kita
DANA KEMANUSIAAN DARI FILM HAYYA
Film Hayya telah tayang serentak 19
September 2019 di seluruh Indonesia.
Nonton bareng film Hayya di Jawa Timur,
selain menghadirkan para pemainnya,
Hamas Syahid, Adhin Abdul Hakim, dan Ria
Ricis, juga mengajak para penonton di 11
kota berdonasi untuk Amal Kemanusiaan
(Ls)

BISA MELIHAT SETELAH OPERASI
KATARAK GRATIS
Berkurangnya kemampuan melihat,
jadi penyebab terganggunya pekerjaan
Pak Sugiyanto sebagai penjahit. Satu
tahun menderita katarak membuatnya
makin lemah dalam bekerja. Kotakamal
Indonesia - Magetan membantu operasi
katarak gratis di klinik Mata Utama Gresik
untuk mta sebelah kiri. Alhamdulillah
penglihatan terang kembali. InsyaAllah
mata sebelah kanan akan di operasi di
tempat yang sama (PH/Ls)

EKSPEDISI DESTANA TSUNAMI REGIONAL JATIM 2019
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) bersama seluruh unsur relawan nasional
dan daerah termasuk SIGAB Kotakamal Indonesia
yang dibawah koordinasi SRPB Jatim, mengikuti
Ekspedisi Destana Tsunami Regional Jatim. Secara
nasional ekspedisi ini dimulai dari Banyuwangi
pada 13 Juli dan Berakhir pada 17 Agustus
dengan tujuan utama mengedukasi masyarakat
tentang tsunami di 25 Kabupaten/Kota. Di Jawa
Timur para relawan ekspedisi akan memberi
pemahaman tentang potensi ancaman gempa
bumi dan tsunami pada masayarakat, melakukan
identifikasi ketangguhan desa rawan tsunami dan
sosialisasi kesiapsiagaan pada masyarakat di 155
desa dan 73 sekolah. (wk/ls)
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potret kit

QURBAN DI LERENG GUNUNG SEMERU
Kotakamal Indonesia menyalurkan daging qurban di Desa Ranu Pani, Senduro,
Lumajang pada 14/8/2019. Warga Tengger senang dengan kehadiran Kotakamal
Indonesia pada momen Idul Qurban tahun ini (Ls)

Kotakamal
Indonesia
Banjarmasin
menyerahkan
santunan
untuk
ananda
Muhammad Khalil Al-Khalifah
yang sedang menderita sakit
Asma Bronkitis dan di rawat
Rumah Sakit Islam Banjarmasin.
Santunan telah diterima orang
tuanya dan berharap semoga
Allah memberi kesembuhan
kepada Khalil dan keberkahan
kepada keluarga besarnya.
Aamiin (Ls)
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Potret kita
JUMAT CERIA BERSAMA YATIM DI GRESIK
Berbagai cara dilakukan donatur untuk
menyenangkan hati anak-anak yatim, satu
diantaranya yakni bapak Amil Fahrudin
(pemilik Toko Buku Garuda) Gresik.
Pak Amil mengatakan bahwa program
berbagi bersama anak yatim merupakan
cara pihaknya untuk belajar mensedekahkan
barang dagangan (peralatan sekolah).
Ia berharap anak-anak yatim bisa belajar
dengan tenang tanpa mengeluh peralatan
sekolahnya habis. Insya Allah program ini
akan dilakukan rutin setiap hari Jum'at.
(Jack)

AMAL KEMANUSIAAN UNTUK
KIMBERLY ARETHA RAMADHANI
Progam Amal Kemanusiaan
disalurkan
untuk
Ananda
Kimberly Aretha Ramadhani.
Siswi kelas 1 D, SDIT Nurul Fikri
Banjarmasin sedang menjalani
pemulihan
sakit
(Sindrom
Nefrotik), yakni kerusakan pada
ginjal
yang
menyebabkan
kadar protein di dalam urine
meningkat. Tingginya kadar
protein tersebut disebabkan oleh
kebocoran pada bagian ginjal
yang berfungsi menyaring darah.
Semoga bantuan ini bermanfaat
dan kita doakan semoga Allah
segera mengangkat sakit ananda
dan
diberikan
keberkahan
berupa sehat, aamiin.
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komunita

Kotakamal Indonesia - Pasuruan menyalurkan
bantuan karpet dan Sajadah untuk Musholla di
Winongan Kabupaten Pasuruan. Bantuan ini
sangat membantu melancarkan ibadah para
jamaah (Ls)
Kotakamal Indonesia - Tuban menyalurkan bantuan
dana pembangunan Musholla di Perumahan Griya Asih,
Tasik Madu, Tuban. Ramadhan kemarin, warga belum bisa
melaksanakan ibadah di musholla tersebut. Terima kasih
kepada donatur yang telah membantu pembangunan
musholla ini (SUG/Ls)

BANTUAN UNTUK JANDA DHUAFA
Di usia yang tak lagi muda, Ibu Nastiani harus tinggal
sendiri sejak suaminya meninggal dunia. Di sebuah
rumah yang terbuat dari anyaman bambu, perempuan
berusia 63 tahun itu bertahan hidup dengan profesi
sebagai tukang pijat. Bebannya makin berat dengan
utang yang cukup banyak. Pekan terakhir di bulan
Oktober Kotakamal Indonesia - Tuban berkunjung
ke tempat tinggalnya dan menyerahkan bantuan
uang untuk melunasi utang di beberap tempat.
"Alhamdulillah, Kotakamal saged ngrencangi kulo,
mugi tambah berkah (bisa menolong saya, semoga
makin berkah)", ujarnya dengan syukur (Sug/Ls)
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kuline

Tumis Buncis Udang
Menu Masak Sahur Praktis dan Sehat, Kenyang Lebih Lama

Bahan :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram buncis
250 gram udang kupas
1 sendok makan margarin
3 cabe merah besar yang dibuang
biji dan dipotong serong
½ buah tomat yang dipotong panjang
4 butir bawang merah diiris tipis
3 siung bawang putih
½ sendok teh gula pasir
1 potong lengkuas
1 lembar daun salam

Cara Membuat :
1.
2.
3.
4.
5.

Cuci bersih buncis dan hilangkan serat pada ujungujungnya. Potong sesuai selera dan ukuran serta
pisahkan dari buncis yang tua dan keras.
Tumis bawang merah dan juga bawang putih dengan margarin
hingga aromanya yang harum keluar lalu tambahkan lengkuas,
daun salam, dan juga cabe. Tumis hingga menjadi layu.
Tambahkan udang lalu tumis hingga berubah warna.
Masukkan buncis, gula, dan sedikit air. Masak hingga
buncis menjadi matang sebelum masukkan tomat.
Masak jangan terlalu lama karena tomat akan menjadi terlalu lembek.
Tumis buncis udang kini sudah siap untuk menemani
sajian santap siang atau malam anda.
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Motivasi

Banyak Memberi di Bulan Ramadhan
Dapat Mengubah Kepribadian Diri

D

40

i bulan puasa sudah seharusnya kita mengalami peningkatan kebiasaan memberikan harta kita kepada orang lain dalam bentuk
zakat, infaq, maupun sedekah. Inilah waktu tepat bagi untuk mengambil sebagian harta kita dan memberikan kepada orang yang
berhak menerimanya. Karena itulah, secara psikologis hal berikut dapat dialami:

1.

Merasa kehilangan dan sekaligus merasa berat karena sebagian yang kita miliki berkurang
karena diberikan kepada orang.

2.

Pada saat yang bersamaan, kita segera menyampaikan harapan kepada Sang Maha
Pemberi Rezeki Yang Memiliki Seluruh Kehidupan dan Yang Maha Membalas , agar harta
kita yang diberikan kepada orang lain , diridhai-Nya dan dibalas atau diganti-Nya dengan
yang lebih besar sebagaimana dijanjikan-Nya.

3.

Ketika kita mengulang-ulang memberikan harta kita kepada yang berhak menerimanya,
berarti kita mengulang-ulang menyampaikan harapan kita kepada Sang Maha Pembalas,
Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta’ala.

4.

Ketika harapan kita yang berulang-ulang itu dibalas oleh Allah karena kita memberi
berulang-ulang , maka segeralah kita mengalihkan ketergantungan kita. Dari yang tadinya
bergantung dan mengandalkan harta (dunia), beralih menggantungkan diri kepada Sang
Maha Pemberi Rezeki, Yang Maha Berkuasa Mutlak terhadap dunia.

5.

Pada titik inilah kita mulai menggeser kecintaan kita dari cinta kepada harta menjadi cinta kepada
Sang Pemilik Mutlak kehidupan Yang Maha Membalas setiap pemberian harta kita kepada orang lain.
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Dari sinilah, kita akan
mengerti mengapa
orang yang banyak
memberikan hartanya
kepada orang lain secara
tulus, semakin tumbuh
cintanya kepada Allah
subhanahu wa ta’ala,
dan semakin mudah dia
menjadi pengendali bagi
harta dan dunianya.
Dengan begitu,
kebaikan yang kita
lakukan berulang-ulang
ketika Ramadan, dapat
perlahan mengubah
kepribadian yang dimiliki
seseorang ke arah yang
lebih baik. (*)

