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VISI
Menjadi Lembaga Pendanaan Yang Amanah Dan Profesional Untuk 
Kemandirian Yatim Dhuafa

MISI
1. Menjadikan lembaga sebagai instrument edukatif untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak yatim 
dhuafa 

2. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim
3. Mengupayakan dana dan menyalurkannya untuk kemandirian yatim 

dhuafa
4. Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat menuju 

lebih baik
5.  Membentuk binaan RPI menjadi pribadi muslim yang memiliki nilai-

nilaisebagai berikut:
a.  Salimul Aqidah, bersih Aqidahnya dari syirik dan bid’ah
b. Shahibul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan 

Assunnah
c.  Matinul Khuluq, mulia Akhlaknya
d. Berprestasi secara akademik & kehidupan
e.  Mandiri di dalam kehidupannya 

6. Bersama wali binaan mengarahkan, membimbing adik binaan RPI 
menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi

- Beasiswa Juara untuk yatim & dhuafa 
- Beasiswa Orang Tua Asuh Quran 

Santri Yatim & Dhuafa 
-  Sanggar Belajar Lestari
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- Sehati (Kesehatan Anak Yatim & 
Dhuafa) 

- Bantuan Blaya Berobat
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-  Kajian & Motivasi Masyarakat
-  Dai & Relawan di Pelosok Sekolah
-  Sekolah Motivasi
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-  Bantuan Sembako Yatim & Dhuafa 
-  Bantuan Kemanusiaan
-  Dunia Islam
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-  Bina Bunda Yatim Sejahtera
-  Sayang Yatim dengan Gizi Qurban
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- PPTQ Baitul Furqon Putra
- PPTQ Baitul Furqon Putri
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Oleh : Ahmadi Waluyo - ZIS Consultant LAZ Saku Yatim

Sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya! 
Rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang 
selalu dirindukan anak-anaknya. Ayah yang 

lembut tidak kasar namun tetap disegani anak-anak.

“ Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada 
sesuatu melainkan ia menghiasinya. Dan tidaklah 
sifat lemah lembut tercabut dari sesuatu melainkan ia 
menjadikannya “ buruk”. ( HR. Muslim No. 6767 ).

Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat 
dengan anak adalah sifat lembut. Orang tua yang 
membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, 
maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, 
bersikap hati-hati dan tidak berperangai keras lagi 
kasar. Rasulullah Shalallahu’alaihi Wa Sallam telah 
mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan 
berinteraksi dengan anak kecil yang didasari rasa 
kasih sayang yang tulus. Anas menegaskan :

“Rasulullah adalah orang yang 
paling penyayang kepada anak-anak 
dan keluarga”. ( Hadits shohih riwayat 
Ibnu Asakir, Shahih Al-Jami’ no. 4797 ).

Ibnu Abbas menuturkan,
“Rasulullah Shalallahu’alaihi Wa Sallam 

mengunjungi kaum Anshar lalu memberi salam 
kepada anak-anak mereka serta membelai kepala 
mereka.” ( HR. An-Nasai, dishohihkan Al – Albani 
dalam Shahih Al-Jami’ no. 4947 )

Kedekatan beliau dengan anak-anak tetap tidak 
menghalangi untuk menyampaikan nasehat dan 
bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. 
Umar bin Abi Salamah bercerita,

“Dulu aku adalah bocah yang berada dalam 
pengasuhan Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam”, 
Suatu ketika, tanganku berseliweran diatas nampan, 
maka Rasulullah Shalallahu’alaihi Wa Sallam bersabda 
kepadaku :

Hati 
Selembut Sutra

ا  ِممَّ َوُكْ  بَِيِمينَِك  َوُكْ   َ اللَّ َسّمِ  ُغَلُم  يَا 
يَلِيَك

“Ananda bacalah : “Bismillah”!, 
gunakan tangan kananmu dan 
makanlah makanan yang paling 
dekat denganmu!” ( HR. Bukhari 
dan Muslim).

Sangat indah gambaran Islam 
tentang kasih sayang seorang 
ayah yang tulus kepada anaknya. 
Ayah penuh cinta dan dicintai 
anak! Saatnya anda bercita-cita 
dan merenung, sudahkah menjadi 
figur ayah yang lembut, bijak dan 
shalih di mata hati anak-anak. 
Redaksi

Seorang Ayah memainkan peran 
penting dalam perkembangan anak 
mereka. Seperti halnya ibu, kasih 

sayang ayah juga tak terhingga sepanjang 
masa.

Berikut adalah kehebatan dan 
keistimewaan sosok ayah yang luar biasa 
yang dapat kita pelajari dari Al-Quran.

1. Menunjukkan perhatiannya melalui 
permohonan dan doa
Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah 

pada usia yang sangat lanjut. Karenanya, 
menjadi sosok ayah adalah anugerah 
yang sangat besar bagi beliau. Terlepas 
dari perbedaan usia ini, Nabi Ibrahim 
menunjukkan perhatian kepada anaknya 
melalui sebuah permohonan atau 
doa kepada Allah.

2. Sebagaimana tertera 
dalam Al-Quran:
“Ya Tuhanku, jadikanlah 

aku dan anak cucuku orang-
orang yang tetap mendirikan 
shalat, ya Tuhan kami, 
perkenankanlah doaku.” (QS. 
Ibrahim [14]: 40).

Doa ini menunjukkan 
kepada kita apa yang terbaik 
untuk kesuksesan anak-anak 
kita di dunia dan akhirat. 
Begitulah kepedulian yang 
ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim 
tidak hanya untuk anak-
anaknya, tetapi juga untuk 
keturunannya di masa depan.

4 Kehebatan Sosok Ayah
Dalam Al-Qur’an

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami 
berdua orang yang tunduk patuh kepada 
Engkau dan (jadikanlah) di antara anak 
cucu kami umat yang tunduk patuh kepada 
Engkau….” (QS. Al-Baqarah [2]: 128).

“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada 
ayahnya: “Wahai ayahku, sesungguhnya 
aku bermimpi melihat sebelas bintang, 
matahari dan bulan; kulihat semuanya 
sujud kepadaku.” (QS. Yusuf [12]: 4).

Sebagai ayah, Nabi Yaqub 
memahami kepribadian 

yang berbeda 
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dari putra-putranya, dan memberikan 
nasihat yang jelas kepada anaknya yang 
masih kecil untuk tidak mengungkapkan 
mimpinya.

Saat melakukan itu, dia memastikan 
untuk tidak mengadu domba Nabi Yusuf 
melawan saudara-saudaranya dan 
mengingatkannya bahwa umat manusia 
rentan terhadap bisikan setan yang licik.

“Ayahnya berkata: “Hai anakku, 
janganlah kamu ceritakan mimpimu itu 
kepada saudara-saudaramu, maka mereka 
membuat makar (untuk membinasakan)
mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia.” (QS. Yusuf [12]: 
5).

3. Mengekspresikan cinta dan kasih sayang 
melalui tindakan
Nabi Muhammad adalah teladan dalam 

hal menunjukkan cinta dan kasih sayang 
kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi 
Muhammad tidak pernah malu untuk 
menunjukkan rasa hormat dan cinta untuk 
putrinya Fatimah bahkan di hadapan orang 
lain.

Tampilan kasih sayang dan rasa 
hormat yang dalam ini akhirnya menular 
pada Fatimah dan dia akan meniru segala 
tindakan sang ayah.

Aisyah pernah berkata, “Saya tidak 
melihat orang yang lebih mirip Rasulullah 
dalam cara berbicaranya selain Fatimah. 

Ketika dia datang kepadanya, dia berdiri 
untuknya, menyambutnya, menciumnya 
dan menyuruhnya duduk di tempatnya. 
Ketika Nabi datang kepadanya, dia 
berdiri untuknya, meraih tangannya, 
menyambutnya, menciumnya, dan 
menyuruhnya duduk di tempatnya. 
Dia datang kepadanya selama penyakit 
terakhirnya dan dia menyapanya dan 
menciumnya. ” (Al-Adab Al-Mufrad, Hadits 
971).

4. Memberikan kebijaksanaan dan nilai-
nilai yang baik
Luqman diberi hikmah oleh Allah yang 

ia gunakan untuk memberikan nilai-nilai 
yang baik kepada putranya. Luqman 
mengajari putranya pentingnya kejujuran.

“(Luqman berkata): “Hai anakku, 
sesungguhnya jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan 
berada dalam batu atau di langit atau 
di dalam bumi, niscaya Allah akan 
mendatangkannya (membalasinya). 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. Lukman [31]: 16).

Selain memanggil putranya dengan 
sikap yang manis, Luqman juga 
mengingatkannya untuk menjadi seorang 
yang rendah hati sepanjang hidup dan 
menjaga hubungan baik dengan orang-
orang di sekitarnya.

Dalam Al-Quran, hal itu merangkum 
dengan jelas: Dan janganlah kamu 
memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu 
berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan 
diri.” (QS. Luqman [31]: 18).

Kisah para ayah ini dan anak-anak 
mereka menyoroti peran penting seorang 
ayah dalam keluarganya. Ayah tidak hanya 
sebatas memenuhi tanggung jawab materi 
bagi keluarga, tetapi juga keterlibatan 
moral yang positif dalam kehidupan anak-
anaknya. Allahu A’lam
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Faidah dari hadits diatas yaitu:

1. Sorang ayah wajib menunjukkan rasa 
kasih sayang kepada anak.

2. Disunahkannya ayah mencium anak 
untuk menunjukan kasih sayangnya.

3. Menurut Ustadz Hepi Andi Bastomi, 
ada 4  titik pada anak yang hendaknya 
sering dicium dan di usap, keempat titik 
tersebut adalah:
a. Titik pertama adalah ubun-ubun. 

“Ubun-ubun anak adalah salah 
satu bagian tubuh yang harus rajin 
dicium.

b. Yang kedua adalah kening, yang 
menandakan kebanggaan orang tua 
terhadap anaknya tersebut,” kata 
Ustadz Hepi.

Ayah
Sayanglah Anakmu

َرُع ْبُن َحابٍِس اتلَِّميِمُّ 
ْ
ّ ،  َوِعْنَدهُ األق ٍ ََسَن ْبَن َعِ بََّل انلَِّبّ صىل اهلل عليه وسلم الْ

َ
ق

ِْه  َحًدا ، َفَنَظَر إِلَ
َ
ُت ِمْنُهْم أ

ْ
بَّل

َ
ِ َما ق

َ
َول

ْ
ةً ِمَن ال َرُع : إِنَّ ِل َعَشَ

ْ
َجالًِسا ، َفَقاَل األق

اَل : َمْن ال يَرَْحُم ال يُرَْحُم
َ
َرُسوُل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم، ُثمَّ ق

c. Yang ketiga adalah pipi. Ciuman 
pada kedua pipi anak adalah tanda 
kasih sayang. Jadi orang tua harus 
rajin-rajin menciumnya.

d. Titik keempat adalah punggung 
tangan. Kita selama ini sering 
mengulurkan tangan untuk dicium 
oleh anak. Tapi Nabi dan para 
sahabat Sesekali mereka justru 
mencium tangan anak-anak 
mereka.

4. Karena pentingnya hal ini, hingga 
Rasulullah memberi peringatan 
dengan sabdanya: “Barang siapa yang 
tidak menyayangi maka ia tidak akan 
disayangi”
Wallahu A’lam.

Artinya : “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium Al-Hasan bin ‘Ali, dan di sisi Nabi ada 
Al-Aqro’ bin Haabis At-Tamimiy yang sedang duduk. Maka Al-Aqro’ berkata, ‘Aku punya 10 

orang anak, tidak seorangpun dari mereka yang pernah kucium.’ Maka Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallampun melihat kepada Al-Aqro’ lalu beliau berkata, “Barangsiapa yang tidak 

menyayangi maka ia tidak akan disayangi.”
(HR. Bukhari, no. 5997 dan Muslim, no. 2318)
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Seorang ayah hendaknya memberikan 
pembelajaran kepada anaknya 
bisa kapan saja. Bisa saat dalam 

perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus 
didalam rumah. Terutama mengajari anak-
anaknya perkara agama. Maka menjadi 
suatu keharusan bagi seorang ayah untuk 
mengetahui permasalahan agama, paham 
halal dan haram, memahami berbagai 
kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan 
kaidah-kaidah syari’at. Apabila dia telah 
mengetahui hal tersebut, maka dia harus 
mempelajari berbagai persoalan agama. 
Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat 
beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu 
dan pemahaman yang benar.

Ketika anak masih kecil, mereka tidak 
tahu mana yang benar dan mana yang 
salah, mana yang baik mana yang buruk. 
Yang ada dalam dirinya adalah perasan 
senang yang mendorongnya untuk 
mengetahui orang yang mengarahkan dan 
membimbingnya hingga anak hidup dalam 
pengaruh orang yang membimbingnya. 

Nasehat 
Untukmu Ayah

Apabila pengaruh pembimbing dan 
pengarah perilakunya tidak ada, maka anak 
akan tumbuh dalam kebingungan, motivasi, 
dan kepribadian yang lemah.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan 
Hafizhohullah menjelaskan bahwa ayah 
sebagai penanggung jawab terbesar dalam 
rumah tangga berkewajiban mendidik 
keluarga serta putra-putrinya untuk 
mentaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh 
kembangkan semua anggota kelurganya 
berdasarkan asas ketaatan kepada Allah. 
Dan senantiasa untuk mengiringinya 
dengan doa. Sebab di antara do’a-do’a 
yang dilantunkan oleh para nabi, adalah 
do’a khusus untuk kebaikan anak-anak dan 
keturunananya. (Taujihaat Al-Muhimmah 
Lisy Syabaabil Ummah, hal. 15-16).

Di rumah peran Ayah ibarat kepala 
sekolah, dan ibu sebagai guru. Ayah 
berperan sebagai seorang konseptor yang 
merancang kurikulum dan ibu sebagai guru 
pelaksana. Sehingga lahir para alumni yang 
baik. Allahu A’lam 

(1) Untuk batas waktu pelaksanaan 
aqiqah, ulama berbeda pendapat.
~Menurut Madzab Maliki aqiqah 

harus dilaksanakan pada hari ketujuh. 
Jika tidak dilaksanakan pada hari ketujuh 
maka  tidak mendapat kesunahan aqiqah. 
Pendapat madzab Maliki ini didasarkan 
pada makna literal dari hadits :

اِبِع  َبُح َعْنُه َيْوَم السَّ
ْ

ِتِه ُتذ
َ
ٍم ُمْرَتَهٌن ِبَعِقيق

َ
لا

ُ
 غ

ُّ
ل

ُ
ك

ُسُه َويَُسمَّ
ْ
ُق َرأ

َ
ل حْ

ُ
َوي

“Setiap anak tergadaikan dengan 
aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, 
dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama.” 
(HR.Turmudzi)

~Menurut Aisyah Ra. jika orang tua 
tidak mampu melaksanakan aqiqah pada 
hari ketujuh, maka aqiqah boleh diundur 
pada hari ke-14 atau hari ke-21.
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Aqiqah Bayi Laki-Laki
HARUSKAH DUA EKOR 
KAMBING?
“Assalamu’alaikum ustadz, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai aqiqah,  
1.  Pelaksanaan aqiqah itu apa harus dilakukan maksimal 1 minggu setelah lahir?
2.  Apakah ada ketentuan bahwa untuk perempuan satu ekor kambing 

sedangkan untuk bayi laki-laki harus dua ekor kambing?”
Mohon penjelasannya ustadz, terima kasih.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
(Pertanyaan dari Ibu XXXXX)

Muhammad Usman



Pembukaan Sanggar Lestari
Di LKSA Darun Najah - Denok

~Sedangkan menurut madzab Syafi’i 
aqiqah memang sebaiknya dilaksanakan 
pada hari ketujuh. Namun jika seseorang 
tidak mampu mengaqiqahi anaknya pada 
hari ketujuh ia boleh mengaqiqahi anaknya 
kapan pun ia mampu. Meski sampai 
terlambat bertahun-tahun.

(2) Untuk ketentuan jumlah minimal 
kambing yang di sembelih ulama dari 
empat madzab sependapat bahwa aqiqah 
dengan satu kambing bagi anak laki-laki 
hukumnya sah.

(3) Perbedaan pendapat diantara 
para ulama adalah tentang berapa jumlah 
idealnya.

~Menurut Madzab Syafi’i dan Madzab 
Hanbali jumlah ideal kambing yang 
disembelih adalah 2 ekor untuk bayi laki-
laki, 1 ekor untuk bayi perempuan. 

Pendapat ini didasarkan pada sabda 
Nabi:

َجاِرَيِة َشاة
ْ
َتاِن َوَعِن ال

َ
اِفئ

َ
ِم َشاَتاِن ُمك

َ
ُغلا

ْ
َعِن ال

Artinya: “Untuk anak laki-laki dua 
kambing yang sama dan untuk anak 
perempuan satu kambing.” (HR. Abu Daud)

~Sedangkan menurut Madzab Hanafi 
dan Maliki aqiqah untuk anak lelaki dan 
perempuan sama-sama 1 ekor kambing. 
Pendapat madzhab Hanafi dan Maliki 
ini didasarkan pada satu riwayat yang 
menyatakan jumlah kambing yang 
di sembelih Nabi untuk dua cucunya 
jumlahnya 2 ekor, sehingga untuk masing-
masing anak berarti 1 ekor.

     Ibnu ‘Abbas berkata :

َعِن  َعَقّ  ِ -صلى اهلل عليه وسلم- 
َّ

 اهلل
َ

 َرُسول
َّ

ن
َ
أ

ْبًشا 
َ
ْبًشا ك

َ
ُحَسْيِن ك

ْ
َحَسِن َوال

ْ
ال

“Rasulullah SAW  mengaqiqahi Al Hasan 
dan Al Husain, masing-masing satu ekor 
domba”. (HR. Abu Daud)

Namun dalam riwayat Nasai jumlah 
kambing yang di sembelih Nabi untuk 
masing-masing cucu Nabi tersebut adalah 
2 ekor.

 
َُّ

اهلل ى 
َّ
َصل  ِ

َّ
اهلل  

ُ
َرُسول َعَقّ   

َ
ال

َ
ق اٍس  َعَبّ اْبِن  َعْن 

 
َُّ

اهلل َرِضَي  ُحَسْيِن 
ْ
َوال َحَسِن 

ْ
ال َعْن  َم 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل

ْبَشْيِن
َ
ْبَشْيِن ك

َ
َعْنُهَما ِبك

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW  mengakikahi Al Hasan dan Al Husain, 
masing-masing dua ekor domba.” (HR.Nasai)

Jadi terjadi ta’arud antara dua riwayat 
di atas.

Madzab Hanafi dan Maliki memilih 
merajihkan ketentuan untuk menyembelih 
1 ekor kambing, sedangkan Madzab 
Syafi’i dan Hanbali memilih menjam’u 
(mengkompromikan) semua dalil-dalil yang 
ada, sehingga dua madzab ini menyatakan 
bahwa idealnya untuk bayi laki-laki jumlah 
kambing yang di sembelih adalah 2 ekor.

Wallahu a’lam

Oleh: MUHAMMAD USMAN

Saku Yatim Indonesia terus 
menebarkan manfaat, demi 
Pendidikan anak – anak yatim 

dan dhuafa, Saku Yatim mengadakan 
pembukaan Sanggar Lestari pada hari 
Kamis 22 September 2022 lalu dan 
bertempat di LKSA Darun Najah desa 
Denok.

Sanggar Lestari adalah program 
bimbingan belajar gratis bagi yatim dan 
dhuafa yang fokus pada dua hal, yatitu 
matematika dan akhlaq. Program ini 
dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan 
anak-anak di luar sekolah. Karena selama 
ini tidak banyak masyarakat yang mampu 
menyelenggarakan bimbel gratis kepada 
anak-anak dilingkungannya. 

Bimbingan belajar di Sanggar Lestari 
ini walaupun gratis, tetap berkualitas 
dengan guru-guru pilihan yang 

diterjunkan. Melalui program ini anak-
anak yatim dhuafa diharapkan mampu 
bersaing dalam bidang akademik dan dapat 
mengembangkan potensi dirinya. 

Dalam satu kelompok belajar terdapat 
satu guru yang kompeten di bidang 
matematika, yang mengajar sekitar 20 adik 
yatim dan dhuafa, dan minimal terdapat 9 
adik yatim. Dalam satu pekan setidaknya 
ada 3 pertemuan tatap muka binaan 
dengan guru.

Semoga adik adik yang saat ini sedang 
mengikuti program ini mendapatkan ilmu 
yang bermanfaat, dan lebih giat lagi dalam 
belajar, sehingga kelak menjadi generasi 
yang dapat menebarkan manfaat. 

Terimakasih Donatur Saku Yatim, 
semoga Allah berikan keberkahan dalam 
setiap usaha-usaha. Aamiin.
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Sanggar??? Apa sih sanggar itu??? 
Kalau menurutku sih sanggar itu 
adalah tempat. Jadi kalau sanggar 

belajar berarti tempat belajar....setuju 
kagak teman....???? Setuju ae wes ya....
hehehe.Sanggar belajar ini didirikan kalau 
ndak salah pada tahun 2020 bulan dan 
tanggalnya kagak ingat aku,,,,pokoknya 
tahun itu dah....hehe. Sanggar belajar 
“Lestari” itulah namanya. Bagus ndak 
kawaaaannnn....????yang pasti bagus kan? 
Sanggar itu dikhuskan untuk anak yatim 
dan duafa serta piatu pada umumnya... 
Di sanggar itulah mereka menimba ilmu 
yang didampingi oleh Guru LESTARI. Selain 

menimba ilmu mereka pun di ajak bermain 
juga biar ndak membosankan gitu….. Nah 
inilah beberapa foto kegiatan disanggar 
lestari.

ASSALAMUALAIKUM kakak....
Heehehehe......Hadeeeeeeeeeeeeeeeh
Weeeesss mulai deh nyeriwisnya.......!!!!
Dimulai dari mana  ya enaknya..........dari timur ke barat...selatan 
ke utara...tak juga aku temukaaaannnn,,,,,,,,,,,,,(malah nyanyi)??? 
hehehe..... J J J J
Wes-wes to guyonanne.......sleeeeeeeeeeeeeeep

SANGGARKU......”LESTARI”
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Sering kita mendengar istilah Maqro’, 
Hizib, Rubu’ dan Ruku’. Apa maksud 
istilah-istilah tersebut, berikut 

penjelasannya :

1️.  Maqro’ adalah ayat yang dibaca, tapi 
orang awam biasanya mengartikan satu ع. 
Padahal bukan demikian maksudnya.

2️.  Hizib adalah bagian dari juz. jadi dalam 
satu juz terdiri dari dua hizib. 

3️.  Rubu’ adalah seperempat hizib. Jadi 
dalam satu hizib terbagi menjadi 4 rubu’. 
Sehingga dalam 1️ juz terdiri dari 8 rubu’. 
Biasanya di mushaf ada tanda menara atau 
hiasan bulat untuk menunjukkan rubu’.

4.  Ruku’ adalah tanda (ع) dalam mushaf 
standar Indonesia. Menurut keterangan 

MENGENAL 
MUSHAF KITA

Beberapa Istilah Dalam Al-Quran

yang kami baca, bahwasanya nabi 
melakukan rukuk pada tempat-tempat 
tersebut sehingga para ulama berinisiatif 
memberi tanda (ع).

 Maksud ruku’ disini, semisal nabi saat 
shalat pada rakaat pertama membaca 
Al-Baqarah dari ayat 1️-7 kemudian rukuk, 
dilanjutkan pada rakaat kedua membaca 
ayat 8-2️0, sehingga pada ayat 7 dan 2️0 
dan seterusnya diberi tanda (ع).

 Namun ada keterangan lain bahwa tanda 
 itu menunjuk satu tema, seperti tema (ع)
yang menjelaskan orang-orang musyrik 
dan lain-lain.
Semoga bermanfaat.

Oleh: (Imam Safi’i, S.S, M.Pd)



Program pengembangan bina Qur’an 
saku yatim kali ini merambah ke 
daerah Senduro. Menjelang sore 

seusai anak-anak mengikuti sanggar lestari 
di Mushollah Al Hidayah, bunda-bunda 
yatim dan masyarakat di sekitarnya mengisi 
waktu luang dengan membaca Al Qur’an.

Dengan binaan dari Ustadzah Umi 
Yulianti salah satu wali santri putri PPTQ 
Baitul Furqon, Alhamdulillah kini sudah 
berjalan dengan baik. 

Untuk kedepannya selain belajar, 
bunda yatim juga diberikan ilmu tahsin 
dan tajwid yang dapat di praktikkan untuk 
diri sendiri, kami berharap nantinya dapat 
mengajarkannya untuk keluarga dan juga 
kepada ummat yang lebih luas. 

Program ini Insyaallah nantinya juga 
akan merambah ke titik-titik  koordinator 
wilayah Saku Yatim lainnya. Yang kini 
tersebar sebanyak 22 titik di wilayah 
Lumajang.

Karena anak yang Sholih dan sholiha 
butuh bunda yang juga sholiha. Agar bisa 

BINA QUR’AN
Bina Bunda Yatim

menjadi cermin dan suri tauladan 
untuk anak-anak kita sekarang dan 
di masa yang akan datang.

Dan cerita indah tentang bunda 
menjadi rindu yang mendatangkan 
do’a-do’a ananda untuk ayah 
bundanya. 

Selanjutnya program 
pendampingan usaha untuk 
menguatkan ekonomi bunda dan 
keluarga juga menjadi wacana bagi 
tim Bina Bunda Yatim. 

Belajar mengaji sambil mereka-
reka rencana tentang kondisi 
lingkungan, sumber daya alam 
dan masyarakat setempat. Itulah 

usaha Bina Bunda Yatim dalam upaya 
memakmurkan bunda dan juga anak yatim 
binaan Saku Yatim.

Semoga dengan seizin Allah program 
kebaikan yang akan kita kembangkan ini 
dapat berjalan lancar dan bisa memberi 
manfaat yang maksimal untuk keluarga 
yatim, orang-orang dhuafa dan lemah serta 
ummat secara keseluruhan. Aamiin... 
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Motivasi itu mempunyai indikator-
indikator untuk mengukurnya. 
sebagaimana Sardiman 

menyebutkan bahwa motivasi memiliki 
indikator sebagai berikut:

• Tekun menghadapi tugas.
• Ulet menghadapi kesulitan.
• Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah.
• Lebih senang bekerja mandiri.
• Cepat bosan pada tugas-tugas rutin.
• Dapat mempertahankan pendapatnya.
• Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakininya.
• Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. 
Selain di indikator yang tersebut di atas, 

Schwtzgebel dan Kalb menjelaskan yang 
dikutip oleh Djaali, bahwa seseorang yang 
memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat 
dilihat dari indikator-indikator sebagai 
berikut:

• Menyukai situasi atau tugas yang 
menuntut tanggung jawab pribadi 
atas hasil-hasilnya dan bukan atas 
dasar untung-untungan, nasib, atau 
kebetulan.

• Memilih tujuan yang realistis, tetapi 
menantang dari tujuan yang terlalu 
mudah dicapai atau terlalu besar 
resikonya.

• Mencari situasi atau pekerjaan dimana 
ia memperoleh umpan balik dengan 
segera dan nyata untuk menentukan 
baik atau tidaknya hasil pekerjaannya.

• Senang bekerja sendiri dan bersaing 
untuk mengungguli orang lain.

• Mampu menangguhkan pemuasan 
keinginannya demi masa depan yang 

Macam-macam Indikator
Motivasi Belajar

lebih baik.
• Tidak tergugah untuk sekedar 

mendapatkan uang, status, atau 
keuntungan lainnya, ia akan 
mencarinya apabila hal-hal tersebut 
merupakan lambang prestasi atau 
suatu ukuran keberhasilan. 
Sedangkan Hamzah B. Uno 

menyatakan, bahwa hakikat motivasi 
belajar adalah dorongan internal dan 
eksternal pada siswa-siswa yang sedang 
belajar untuk mengadakan perubahan 
tingkah laku, pada umumnya dengan 
beberapa indikator atau unsur yang 
mendukung. Hal itu mempunyai peranan 
besar dalam keberhasilan seseorang dalam 
belajar. 

Lebih rinci lagi Hamzah B. Uno 
mengemukakan bahwa indikator motivasi 
belajar dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut:

• Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
• Adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar.
• Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan.
• Adanya pengahargaan dalam belajar.
• Adanya kegiatana yang menarik dalam 

belajar.
• Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif. 
Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hakikat motivasi belajar adalah 
adanya dorongan baik dari luar maupun 
dari dalam diri siswa untuk mengadakan 
suatu perubahan tingkah laku dengan 
beberapa indikator yang mendukungnya.

https://dosenmuslim.com/pendidikan/
indikator-indikator-motivasi-belajar/



Di sebuah jalan raya, terlihat ada seorang 
pemuda belia, berkulit coklat, 
berotot kuat, ditangannya sebuah 

tongkat keras, yang dia gunakan untuk 
memukuli seorang laki-laki tua yang 
telah berusia enam puluh tahun. 
Orang tua itu berbadan kurus, diam 
tidak mengaduhkan pukulan tersebut. 
Orang-orang di sekitarnya berkerumun 
melihat mereka berdua, bermaksud hendak 
membebaskannya. Salah seorang dari mereka 
berkata kepada pemuda itu, “Mengapa kamu memukuli orang 
tua malang ini? Tidakkah kamu takut kepada Allah?” Orang 
yang lain berkata, “Apa yang telah diperbuatnya sehingga kamu 
memukulinya dengan keras seperti ini?”

Akan tetapi pemuda itu terus memukuli orang tua tersebut 
dan tidak menoleh sedikitpun kepada mereka. Orang yang 
lain lagi berkata, “Tidakkah kamu takut kalau ada seseorang 
yang memukuli ayahmu seperti ini?”. Kemudian orang (yang 
terakhir) itu menoleh kepada orang-orang di sekitarnya dan 
mengatakan kepada mereka, “Kalian harus mengadukan 
pemuda ini kepada ayahnya, barangkali dia akan 
menegur dan memarahinya. Siapa yang mengetahui 
ayah dari pemuda yang kejam ini?”

Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terlihat 
memiliki wibawa dan penuh hormat. Dia berkata 

dengan tenang, “Aku tahu pemuda ini, dan 
aku tahu siapa ayahnya. Sesungguhnya 
pemuda itu sedang memukuli ayahnya. 
Orang tua malang yang dipukulinya ini 
adalah ayahnya sendiri.” Mendengar hal 
itu orang-orang tercengang, raut wajah 
mereka berubah karena keheranan yang 
amat sangat.

Sungguh aneh, bagaimana mungkin 
ada seorang anak yang memukuli 
ayahnya sendiri dengan kejam seperti ini? 
Mereka pun menyerang pemuda itu dan 
membebaskan sang ayah dari pukulan 
anaknya. Namun sambil terengah-engah, 
ayahnya berkata, “Biarkan aku, sungguh 
Allah Ta’ala telah membalasku. Dahulu 
ketika aku masih 
muda, aku pernah 
memukuli 
ayahku 

Kisah Anak
Yang Memukul Ayahnya

sama seperti ini, hanya karena dia meminta 
sebagian uang dariku.” Orang-orang 
merasa takjub karena keadilan Allah Ta’ala. 
Allah berfirman, artinya, ”Dan sekali-sekali 
tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-
hamba(Nya).” (Fushshilat: 46). (Aqibah Uquq 
al-Walidain, hal. 130-131).

Dinukil dari “Sungguh Merugi Siapa 
yang Mendapati Orang Tuanya Masih Hidup 
Tapi Tidak Meraih Surga”, karya Ghalib bin 
Sulaiman bin Su’ud al-Harbi. Edisi 
terjemah cet. Pustaka Darul 
Haq Jakarta. alsofwah.
or.id 

Artikel www.
KisahMuslim.
com 
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لِِحْيَ َربِّ َهْب ِلْ ِمَن الصّٰ
Artinya:

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku
(seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.”

(QS. As Saffat: 100)

Do’a Meminta
Anak Shalih

PENERIMAAN
SANTRI BARU 

PUTRA DAN PUTRI
TAHUN AJARAN 2023/2024
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SeLAyANg PANDANg
Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Baitul Qur’an
Visi : 
Menjadi Lembaga Pendidikan Tahfizh Qur’an yang 
Berwawasan Masa Depan

Misi : 
1. Mengenalkan anak kepada Rabbnya, Nabinya, 

serta Agamanya dengan benar sesuai dengan  
pemahaman ahlu Sunnah wal Jama’ah.

2. Menyelenggarakan Pendidikan Tahsin, Tahfizh, 
Tarjamah dan Tafsir Qur’an

3. Membekali Peserta Didik dengan Keterampilan 
Praktis untuk Kemandirian Santri

4. Melaksanakan Pengajaran dan Bimbingan 
Secara Efektif agar Tercipta Kecerdasan 
Intelektual dan Emosional yang Baik.

5. Menyiapkan agar Anak Memiliki Akhlaqul 
Karimah, Sikap dan Perilaku yang Terpuji

JENJANG PENDIDIKAN
Jenjang pendidikan didalamnya adalah 

Pendidikan Tahfizh yang ditempuh selama 6 tahun 
yang setara dengan SMP dan SMA

3 PROGRAM UNGGULAN 
- Tahfidz
- Bahasa (Arab dan Inggris )
- Entrepreneur 

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN 

“BAITUL FURQON“
معهد بيت الفرقان اإلسالمي لتحفيظ القرآن الكريم

jL. Veteran No. 57 RT. 01 Rw. 02 Kepuharjo / 
jl. Demokrasi – Kelurahan jogotrunan – Lumajang – jawa Timur

”Mencetak 
Generasi Qur’an 
yang Berwawasan 

Masa Depan”

KOMPETENSI SANTRI
• Target hafalan 30 Juz
• Mampu berbahasa Arab dan berbahasa 

Inggris aktif
• Paham dasar – dasar ilmu Syar’i
• Hafal Hadits Arba’in An Nawawi

EKSTRAKURIKULER
• Muhadhoroh / Public Speaking
• Memanah & berkuda
• Renang 
• Bela Diri
• Entrepreneur

TERSEDIA 10 BEASISWA BAGI YATIM DAN 
DHUAFA BERPRESTASI
Syarat :
- Memiliki Prestasi Akademik 
- Peringkat Kelas ke – 1, 2, atau 3 Kelas 

5 semester 1 dan 2
- Memiliki bacaan Al Qur’an yang baik.
- Bersedia menandatangani berkas – 

berkas perjanjian

Pondok Putra : Ust. junaidi +62 823 3550 7700
Pondok Putri : Ust. Robbani +62 856 4974 6219
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LAZ Saku yatim mengajak masyarakat
(yang memiliki usaha)
menginfakkan sebagian keuntungannya 
untuk Beasiswa Anak Yatim Dhuafa.
Siapa yang mau menyusul?

Lembaga amiL Zakat SakU Yatim
jl. Veteran No.57 Kepuharjo Lumajang,  Telp. 0334- 889008 / 0822 4503 0303

Dengan mengucap 

saya bersedia menjadi Donatur Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

Nama :  ...............................................................................................................................................................................

  (Harap di sesuai KTP dan nama panggilan jika perlu)

No Telp/ HP :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Rumah  :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Kantor :  ...............................................................................................................................................................................

Nama Instansi :  ...............................................................................................................................................................................

E Mail :  ...............................................................................................................................................................................

Alamat Pengambilan :  ...............................................................................................................................................................................

Jenis Pengambilan :   Via Petugas   Via transfer   Via Datang ke RPI

Bersedia Menyalurkan :   Zakat   Infaq   Shodaqoh   

Wakaf

    Rp 50.000   Rp. 100.000   Rp. 200.000.-/bulan

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

 .......................................... , ............................................... , 20 .............

 Petugas Donatur

 ( ..................................................... ) ( ..................................................... )

FOrMULIr DONATUr
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LAZ SAKU YATIM INDONESIA

BANK INfAq ZAKAt WAqAf
Mandiri 14300.4040.6868 14300.3030.2929 14300.6161.7575
bSI-bSM 717.999.7899 717.888.7895 7059.113.202
bNI 37.5600.9999 - 34.5560.9999
bRI 0044.0100.0069.561 0044.0133.3333.566 0044.0100.0000.567
bCA 125.2121.999 125.5410.999 125.1300.777

Rekening Donasi An. LAZ Saku Yatim Indonesia

NO KETErANGAN  PENErIMAAN  PENGELUArAN 
SALDO AWAL KAS DAN SETArA KAS  rp    377,507,162 

rINCIAN SALDO
SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 294,212,448 
SALDO WAQAF MUKENA  Rp 1,000,000 
SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 5,510,000 
SALDO SEMERU  Rp 40,816,678 
SALDO ZIS  Rp 35,968,036 

POS PENErIMAAN
1 POS INFAQ

INFAQ RUTIN  Rp 46,090,000 
INFAQ INSIDENTAL  Rp 82,646,156 
INFAQ DUNIA ISLAM  Rp 26,905,500 
SEDEKAH PAGI  Rp 3,470,000 
INFAQ PARSEL LEBARAN  Rp - 
INFAQ SEMBAKO  Rp 10,334,000 
INFAQ SEMBAKO MUHARRAM  Rp 10,000,000 
INFAQ OTA  Rp 45,055,000 
INFAQ BUKA PUASA  Rp 1,650,000 

2 POS ZAKAT
ZAKAT PROFESI  Rp 250,000 
ZAKAT MAAL  Rp 3,325,000 
ZAKAT FITRAH  Rp - 

3 POS WAQAF
WAQAF PEMBANGUNAN  Rp 17,816,999 
WAQAF AL QURAN  Rp - 

4 POS QUrBAN  Rp 500,000 
5 POS FIDYAH  Rp - 

JUMLAH PENErIMAAN  rp 248,042,655 
POS PENGELUArAN

6 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 67,537,100 
7 BIDANG EKONOMI  Rp 8,670,250 
8 BIDANG KESEHATAN  Rp 4,000,000 
9 BIDANG DAKWAH  Rp 60,230,192 

10 BIDANG SOSIAL  Rp 54,616,678 
11 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL PEGAWAI  Rp 35,887,157 
12 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp 216,000 
13 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp -   
14 QURBAN  Rp 550,000 
15 LKSA YAYASAN RPI  Rp -   
16 DANA NON ZISWAF  87,578  Rp 409,581 

JUMLAH PENGELUArAN  rp 625,637,395  rp 232,116,958 
SALDO BULAN AGUSTUS 2022  rp 393,520,437  rp 393,520,437 

NO  rINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 310,031,747 
2 SALDO WAQAF MUKENA  Rp - 
3 SALDO SEMERU  Rp - 
4 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 6,510,000 
5 SALDO ZIS  Rp 76,978,690 

JUMLAH  rp 393,520,437 




